
3—2021



L e h d e n  t o i m i t u s

K i r s t i  S a n t a h o l m a ,  p ä ä t o i m i t t a j a

H e l e n a  A h o n e n ,  I n g e  E n g s t r ö m ,   L i i s a  H o r e l l i , 

M i k k o  M y l l y k o s k i ,  N i n a  N y g å r d ,  S e n n i  T i m o n e n

K ä ä n n ö k s e t  r u o t s i n  k i e l e l l e :  N i n a  H e n r i k s e n

V u o d e n  2 0 2 1  l e h t i e n  a i k a t a u l u

n r o  4  a i n e i s t o  3 0 . 0 7.  j a k o  1 9 . 0 8 .  v k o  3 3

n r o  5  a i n e i s t o  1 5 . 0 9 .  j a k o  0 7.1 0 .  v k o  4 0

n r o  6  a i n e i s t o  0 3 .1 1 .  j a k o  2 5 .1 1 .  v k o  4 7

S a t u  V ä k i p a r t a ,  p u h e e n j o h t a j a

 s a t u . v a k i p a r t a ( ä t ) k o l u m b u s . f i

P e n t t i  R a n t a l a ,  v a r a p u h e e n j o h t a j a

 p e n t t i . r a n t a l a ( ä t ) p p 3 . i n e t . f i

H e l e n a  A h o n e n ,  s i h t e e r i 

 h e l e n a . a h o n e n ( ä t ) m e s t a r i l u o k k a . f i

M u u t  j ä s e n e t :

I n g e  E n g s t r ö m 

 i n g e e n g s t r o m ( ä t ) g m a i l . c o m

G ö r a n  E s t l a n d e r 

 g o r a n . e s t l a n d e r ( ä t ) g m a i l . c o m

H e i d i  H e l k a m a -Ta l v e l a

 h e i d i ( ä t ) t a l v e l a . c o m

L i i s a  H o r e l l i

 l i i s a . h o r e l l i ( ä t ) a a l t o . f i

J o n n a  H ä r m ä v a a r a

 j o n n a . h a r m a v a a r a ( ä t ) g m a i l . c o m

J e n n i  K a l l i o

 j e n n i . h . k a l l i o ( ä t ) e v l . f i

M i k k o  M y l l y k o s k i 

 m i k k o . m y l l y k o s k i ( ä t ) h e u r e k a . f i

M a i j a  Pa k o m a 

 m a i j a . p a k o m a ( ä t ) g m a i l . c o m

K i r s t i  S a n t a h o l m a 

 k i r s t i . s a n t a h o l m a ( ä t ) g m a i l . c o m

E e r o  Tu u l o s 

 e e r o . t u u l o s ( ä t ) g m a i l . c o m

Ta p i o  V a n a m o 

 t a p i o . v a n a m o ( ä t ) t v a n a m o . f i

M i a  K u r k e l a ,  r a h a s t o n h o i t a j a

 o l u f e m i u ( ä t ) g m a i l . c o m

K u l o s a a r e l a i s e t  r y : n  h a l l i t u s

B r ä n d ö b o r n a  r f  s t y r e l s e n

2 0 2 0  –  2 0 2 1 

Ta i t t o  /  Pa i n o :  K i r i p r i n t t i  o y

Pa i n o s :  2 . 4 0 0  k p l

WWW.KULOSAARELAISET.FI
WWW.FACEBOOK.COM/KULOSAARELAISET
P a n k k i y h t e y s :  F I 1 1  2 1 8 3  1 8 0 0  0 1 3 5  1 1

p ä ä k i r j o i t u s

K A N S I K U V A :   N ä k y m ä  K u l o s a a r e n  k e l l o t o r n i s t a

( F i n n a ,  t u n t e m a t o n  v a l o k u v a a j a  1 9 4 6 )

J Ä S E N M A K S U
Henkilöjäsen 15 €, Koko perhe 25 € • Tilille: Kulosaarelaiset ry 

Nordea FI11 2183 1800 0135 11

Stadsstyrelsen behandlade inte Brändöborna rf ’s 
ansökan om rättelse angående beslutet om byg-

gandet av bostäder på området vid Norsören. Om-
rådet lades till på tomtreserveringslistan där de andra 
objekten var detaljplanerade tomter. ”A-insinöörit” 
har ansökt om att bygga ”Brändö solstrand” – 30.000 
bostadskvadratmetrar på havet. Till stadsstyrelsens be-
slut bifogades en anmälan om förbud mot överklagan 
eftersom beslutet gäller förberedelse. 12 våningar och 
375 bostäder  låter som rätt färdigt förberett? Man 
kan tydligen göra detaljerade planer med en grynder 
utan att höra invånarna eller ge dem möjlighet att vara 
delaktiga, såsom markanvändnings- och bygglagen 
påbjuder. Vi går vidare med  processen antingen med 
klagomål eller  genom kommunalt besvär.

Helsingfors stad har påbörjat planeringen av utvid-
gningen av Brändö kvartershus. Enligt de preliminära 
planerna skall det uppföras en 1200 k-m2 stor till-
läggsbyggnad  på daghemmets nuvarande gård. Det 
hela låter helt galet. Man skulle bygga på den redan 
i nuläget trånga lekplatsen. Staden äger tomten invid 
kvartershuset, men den är reserverad för bostadsbygge. 
Med en planändring kunde nybygget placeras på tom-
ten och utrymmesproblemet kunde vara löst. Med ett 
sådant beslut kunde staden visa att barnens välmående 
är en seriös målsättning och inte bara tomma ord.

Kulosaari kasvaa, mutta kenen ehdoilla?

Föreningen skickade en skrivelse till stadsstyrelsen 
som svar på stadens klämförslag gällande Kyösti Kalli-
os väg. Fullmäktige framhöll sitt förslag att man skulle 
plantera träd längs Kyösti Kalliovägen. Vi föreslog att 
man skulle bevara åtminstone en del av träden som 
finns längs vägkanten om det inte är möjligt att plan-
tera nya på området. Man kunde hitta en alternativ 
plats för återvinningskärlen – en plats som inte befin-
ner sig på parkområdet. Då skulle det finnas plats för 
flere träd.

Vi är också bekymrade över den tilltagande trafi-
ken i närheten av skolan. Vi önskar att man i framtida 
planering beaktar barnens trygghet då de rör sig utom-
hus. Denna skrivelse har vi inte fått någon respons på.  

Vi följer också med intresse med hur reparationen 
eller i värsta fall förnyandet av Brändö bro framskrider. 
Sommaren 2020 upptäcktes skador på bron, som krä-
ver åtgärder. Skadorna tros ha uppkommit i samband 
med pålningsarbete i närheten.

Lyckligtvis kan man kyla ner känslorna genom att 
ta sig ett dopp i havet.

Önskar er en skön väntan på sommaren 
Satu Väkiparta. 

ordförande, Brändöborna rf

Kaupunginhallitus jätti tutkimatta Kulosaarelai-
set ry:n oikaisuvaatimuksen, joka koski päätöstä 

Kuorekarin alueen asuntotuotannosta. Alue lisättiin 
tontinvarauslistaan, jossa muut kohteet ovat ase-
makaavoitettuja tontteja.  A-Insinöörit on tehnyt 
hakemuksen ”Kulosaaren Aurinkorantaan”. Kau-
punginhallituksen päätökseen on liitetty ilmoitus 
muutoksenhakukiellosta, koska päätös koskee val-
mistelua. 12-kerroksinen ja 375 asunnon rakennus-
suunnitelma (30.000 km-2 meren päälle) kuulostaa 
melko valmiilta valmistelulta. Gryndereiden kanssa 
voi siis tehdä yksityiskohtaisia suunnitelmia ilman 
osallistumis- ja kuulemismenettelyjä. Jatkamme pro-
sessia joko kantelulla tai kunnallisvalituksella.

Helsingin kaupunki on myös käynnistänyt Ku-
losaaren korttelitalon laajennuksen suunnittelun. 
Päiväkodin nykyiselle piha-alueelle on suunnitteilla 
1200 k-m2 laajennus. Suunnitelma kuulostaa pähkä-
hullulta. Jo valmiiksi ahtaasta pihasta lohkaistaisiin 
rakennustilaa. Kaupunki omistaa korttelitalon vie-
reisen asuntotuotantoon varatun tontin, jolle teh-
tävällä kaavamuutoksella ratkaistaisiin tilaongelma, 
jos uudisrakennus rakennettaisiin sinne.  Päätöksellä 
kaupunki osoittaisi, että lasten hyvinvointi on aito 
tavoite eikä vain sanahelinää strategiajargonissa.

Yhdistys kirjelmöi myös kaupunginhallituksen 
antamasta vastauksesta Kyösti Kallion tie 2A:n ra-

kentamiseen liittyvään ponteen, jonka mukaan 
Kyösti Kallion tien alueelle sijoitettaisiin katupuita. 
Esitimme, että jos uudet katupuut eivät olisi mah-
dollisia, jatkosuunnittelussa säästettäisiin ainakin 
osa katualueen reunamilla olevista puista. Nykyi-
sen kierrätyspisteen sijainnille voisi löytyä paikka, 
joka ei sijaitse puistoalueella. Näin puita mahtuisi 
alueelle lisää. Olemme myös huolissamme liiken-
teen lisääntymisestä koulun edessä. Toivomme, että 
jatkosuunnittelussa painotetaan lasten liikkumisen 
turvallisuutta. Toivomme, että tehokkaita ja turval-
lisia ratkaisuja tarkennetaan. Tähän kirjeeseen ei ole 
reagoinut kukaan.

Mielenkiinnolla seurataan myös, miten Kulosaa-
rensillan remontti tai pahimmassa tapauksessa koko 
sillan uusiminen etenee. Sillassa havaittiin kesällä 
2020 korjaamisia vaativia vaurioita, joiden arvioi-
daan johtuvan lähistöllä tehdyistä paalutustöistä.

Onneksi pääsee meriveteen viilentämään tunteita.

Rentouttavaa 
kesän odotusta!
Satu Väkiparta
Puheenjohtaja, 
Kulosaarelaiset ry

Brändö växer,  men på vems vil lkor?

Huom! Kiinteistönvälitys Oy 
Huopalahdentie 24, 3. krs, 00350 Helsinki, www.huom.fi

Koti on meille tärkeä. 
Siksi on myös tärkeää 
tuntea hänet, joka kotiasi 
välittää. 

Kulosaarelaisena tunnen 
hyvin viihtyisän ja ainutlaa-
tuisen asuinpaikkamme. 
Kun tarvitset apua asunto-
asioissa, älä epäröi ottaa 
yhteyttä!

Tunne välittäjäsi.

Tuula Partanen
LKV, YKV, rakennuttaja- ja 
 kiinteistöasiamies RAKI™,
kiinteistönvälittäjä, osakas

0400 588200

Tuemme 
Lastenklinikoiden 

Kummeja

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitel-
lään sääntöjen mukaiset asiat, joita 
ovat mm.

• esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toi-
minnantarkastajan lausunto

• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-
tukselle ja muille vastuuvelvollisille

• vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- 
ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 

• valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota 
kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohta-
jaksi ja muut hallituksen jäsenet (yhteensä 
12-14 jäsentä)

TERVETULOA ITSE KOKOUKSEEN TAI 
SEURAAMAAN SITÄ LIVESTRIIMATTU-
NA FACEBOOKIN SIVUILLA KULOSAARI 
– BRÄNDÖ!
TERVETULOA MYÖS MUKAAN SEURAN 
TOIMINTAAN, VAIKKA JÄSENEKSI HAL-
LITUKSEEN!

KULOSAARELAISET ry. – BRÄNDÖBOR-
NA rf.
KERTOMUS TOIMINTAKAUDESTA 
12.3.2020–4.3.2021 LYHYESTI
Yhdistyksen hallituksessa aloitti kolme uutta 
jäsentä: Helena Ahonen, Jonna Härmävaara 
ja Tapio Vanamo. 

Toimintavuoden aikana pidettiin yhdeksän 
hallituksen kokousta, joista moni hybridinä 
tai etänä. Vuosikokouksen 12.3.2020 jälkeen 
rajoitettiin valtakunnassa voimakkaasti kaik-
kia tapaamisia covid19-pandemian takia, jos-
ta johtuen toiminta oli varsin rajoitettua. 

Vuoden 2019 kulosaarelainen oli Jonna 
Härmävaara, mm. Kulosaaren siivouspäivän 
ja Illallinen taivaan alla -tapahtumien orga-
nisaattori.

Juuri ennen pandemian alkua järjestettiin 
jazz-konsertti, jossa oli noin sata kuulijaa. 

Elokuussa toteutui Risto Rytin puistossa 
siivouspäivä eli kirpputori ja illallinen Kulo-
saaren taivaan alla. Sen sijaan 26.8 pidettä-
väksi valmisteltu Kulosaari-päivä jouduttiin 
peruuttamaan viime hetkellä.

Syyskuussa oli vierailu Serbian lähetys-
töön sekä kukkasipulikampanja Kulosaari 
kauniiksi keväällä 2021.

Perinteinen Kulosaaren jouluvalofestivaali 
toteutui normaalisti, mutta Joulubasaari oli 

varjo entisestään – tilaukset facebookissa ja 
toimitukset sovitusti.

Seuran Harriet-vene oli kulosaarelaisten 
käytössä kesän aikana. 

OmaStadi-hankkeeseen jäi yhdistyksen 
hankkeeksi uimapaikka Kulosaareen. 

Koronapandemian rajoitukset sulkivat 
koulun ja myös Lukutuvan kevään aikana 
16.3.–30.5. Syyskaudella Lukutupa oli auki 
normaaliin tapaan, myös teemaillat toteu-
tuivat, osin myös striimattuina. Kevätpuo-
lella oli vain lainaustoimintaa.

KULOSAARELAISET – BRÄNDÖBORNA 
-lehti ilmestyi kuusi kertaa. 

YHDISTYKSEN WEBBISIVUT JA 
FACEBOOK-SIVUT 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen koti-
sivuston Kulosaarelaiset.fi päivittämisestä 
vastasivat Liisa Horelli ja Kaspar Kukko-
nen. 

SEURAN TALOUS:
Kulosaaren kotiseu-
turahaston säätiö on 
merkittävästi tuke-
nut yhdistyksen toi-
mintaa. Kiitos siitä. 
Jäsenmäärä on toi-
mintavuonna pysynyt 
ennallaan, maksaneita 
yksilöitä tai perheitä 
oli vuoden vaihtuessa 
noin 140. 

TOIMINTA- 
SUUNNITELMA 
JO ALKANEELLE 
KAUDELLE
Vuosikokouksessa 
esitettävä suunni-
telma noudattelee 
perinteitä. Uuden 
hallituksen käsiä ei 
kuitenkaan kahlehdi-
ta, toimintaa voi aina 
parantaa ja varsinkin 
tämän oudon pan-
demiavuoden jälkeen 
ovat uudistukset ter-
vetulleita.

KUTSU KULOSAARELAISET ry.KUTSU KULOSAARELAISET ry.  VUOSIKOKOUKSEEN  VUOSIKOKOUKSEEN   
LUKUTUPAAN (Kulosaaren yhteiskoulun kir jasto,  Svinhufvudinkuja 6) LUKUTUPAAN (Kulosaaren yhteiskoulun kir jasto,  Svinhufvudinkuja 6) 

t i istaina 25.5.2021 klo 18.00.t i istaina 25.5.2021 klo 18.00.

INBJUDAN TILL INBJUDAN TILL BRÄNDÖBORNA rf.BRÄNDÖBORNA rf.    
ÅRSMÖTET I  LÄSESALEN (KSYK’s bibliotek,  Svinhufvudsgränden 6)  ÅRSMÖTET I  LÄSESALEN (KSYK’s bibliotek,  Svinhufvudsgränden 6)  

Tisdagen den 25.5.2021 kl .  18.00.Tisdagen den 25.5.2021 kl .  18.00.

TALOUSARVIO TILIVUODELLE 2021
Kulosaarelaiset ry:n talous nojaa jäsenmak-
sutuottoihin. Kulosaaren kotiseuturahas-
ton säätiö on jälleen myöntänyt seuralle 
pyydetyn avustuksen, 5000 euroa, käytet-
täväksi Lukutuvan kirjahankintoihin, Ku-
losaari-päivän järjestämiseen ja Kulosaa-
relaiset-lehden paino- ja postituskuluihin. 
Lehden oma ilmoitushankinta pitää osal-
taan seuran taloutta tasapainossa. 

Kulosaarelaiset ry:n säännöt löytyvät seu-
ran kotisivulta www.kulosaarelaiset.fi -> 
KULOSAARELAISET RY -> SÄÄNNÖT.  

Kokouspaperit ovat saatavilla vuosiko-
kouksessa tai pyydettäessä sähköpostin 
liitteenä.
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KORKEASAARIKORKEASAARI
avatui kesäkauteenavatui kesäkauteen

Korkeasaaren viiden kuukauden kiin-
niolo päättyi 3.5. ja eläintarha toi-
vottaa vierailijat jälleen tervetulleiksi. 

Eläimiä pääsee katselemaan ulkotiloissa, 
ravintoloista saa evästä ja vesibussit kul-
kevat Kauppatorille. Toistaiseksi eläintalot 
ovat edelleen kiinni ja vierailuaika tulee 
varata ennakkoon Korkeasaaren verkkosi-
vuilta. Ketään ei ole vielä tarvinnut ruuh-
kan vuoksi käännyttää lipunmyynnistä, eli 
etenkin arkipäivinä lähisaarella voi tulla 
piipahtamaan kävelyllä ilman sen suu-
rempia ennakkosuunnitelmia. Korkeasaari 
avautuu päivittäin klo 10. Toukokuussa 
suljemme arkisin klo 18 ja viikonloppuisin 
klo 20. Kesäkuun alusta olemme avoinna 
iltakahdeksaan, näillä näkymin joka päivä 
ja koko kesän!

Saaremme uusia eläimiä
Kevään ensimmäinen pienokainen kuoriu-
tui suureksi riemuksemme partakorppikot-
kille maaliskuun alussa. Vanhemmat ovat 
ahkerasti hoitaneet vaativasti piipittävää 
pientä koukkunokkaa ja sukineet siinä si-
vussa myös toisiaan. Perheonnea kukois-
tavan korppikotkanpesän naapuriin on 
muuttanut uusi laji, persianlammas. Nämä 
kesylampaan villit sukulaiset eivät ole luon-
teeltaan kovin villejä, vaan seuraavat hoita-
jaansa tarhassa. Ehkä järjestämme hoitajille 
päivittäisiä lammaskävelyitä, jotta pässin ja 
kahden uuhen lauma saataisiin takatilois-
sa oleilun sijaan käyttämään rohkeammin 
luontaisia kiipeilyominaisuuksiaan kallioil-
la.

Kissalaakson puolelle on saatu uusi amu-
rinleopardipariskunta, joille kaavaillaan 
isoa roolia tämän pohjoisimman leopar-
din alalajin luontoonpalautushankkees-
sa. Täpläturkit eivät kuitenkaan ole vielä 
tavanneet toisiaan, joten katsotaan miten 
suotuisasti tilanne etenee. Leopardien re-
viirin naapurissa viimeistellään uutta sauk-
kotarhaa, johon saadaan uudet asukkaat 
heti tarhan valmistuttua. Saukkoja meillä 
ei olekaan nähty pariin vuoteen!

Lintujen pesimäaika
Luonnonvaraiset linnut ovat tärkeä osa 
Korkeasaaren viehätystä. Kimeä-ääniset 
meriharakat, kaklattavat kalalokit ja paris-
kunnittain reviirikiistoissaan kaakattavat 

T E K ST I :  M A R I  L E H M O N E N

K U VAT:  A N N I K A  S O R J O N E N  J A  M A R I  L E H M O N E N

valkoposkihanhet luovat 
merellisen äänimaiseman, 
jota on ilo kuunnella keväi-
sin. 

Korkeasaaressa työskente-
lee jo kolmatta kevättä tiimi 
oppaita, jotka sovittavat pe-
simärauhastaan tarkat val-
koposkihanhet ja eläimistä 
kiinnostuneet ihmisperheet 
samalle saarelle. Tänä kevää-
nä hankalien pesimäpaikko-
jen kohdalle on levitetty es-
teitä, joilla hanhet ohjataan 
turvallisemmille paikoille 
pesimään. Hanhiemot ovat 
hyvin paikkauskollisia ja 
voivat valita joka vuosi sa-
man hyväksi havaitsemansa 
pesäpaikan. Koiraat pitävät 
huolta siitä, että naaras saa 
hautoa rauhassa 3-4 viikkoa 
ja että kömpelösti vaappu-
vat untuvikot ovat turvassa. 
Parhaat hetket lintujen per-
he-elämän tarkkailuun ovat 
juuri nyt. Pidetään siis sil-
mät auki ja seurataan luon-
toa!

Persianlammas

Amurinleopardi Inga

Hanhiemo

Kulosaaren ruokakaupat ovat käyneet 
kovin vähiin. Tänä vuonna 2021 on 
vain Alepa ostarilla, kun 60 vuotta 

sitten ostarin avautuessa siellä oli kolme 
valintamyymälää: HOK, K-kauppa ja Elan-
to sekä Ehon konditoria, ja saarella lisäksi 
Elanto, kaksi K-kauppaa, Varuboden, kaksi 
maitokauppaa, kaksi lihakauppaa sekä yksi 
siirtomaatavarakauppa. 

Maailma muuttuu ja sen myötä myös os-
totavat. Kulosaaren länsi- ja itäpuolella riit-
tää ostospaikkoja, ihan lähelläkin. On Re-
diä, Hertsiä ja Itistä ja ties mitä siltä väliltä. 
Koronan aikana on moni tilannut ruokansa 
sähköisesti ja saanut kaiken tarvitsemansa 
kotiovelle tuotuna. Kaupan sijainnilla ei ole 
juuri väliä.

Samalla on syntynyt vastakkainen ilmiö. 
Jotkut haluavat ostaa ruokansa suoraan 
tuottajilta. Sellaiselle, joka ei halua lähteä 
tiloja kiertämään, on nyt helpompi vaihto-
ehto,  REKO. Siitä on muodostunut Kulo-
saaressa suorastaan ilmiö.

Mikä REKO on? 
Facebookista löytyy hakemalla Reko Ku-
losaari, yksityinen ryhmä, johon kuuluu 
tänään 24.4.2021 620 jäsentä.

Ryhmän ylläpitäjät mainostivat toimin-
taa jo marraskuussa 2018:

”Hei! Haluatko puhdasta, kotimaista, 
tuoretta ja lähialueella tuotettua ruokaa 
suoraan tuottajalta? Vastauksesi on RE-
KO-Lähiruokapiiri! Kulosaareen on nyt 
avattu REKO-ryhmä. REKO on ruokaa 
suoraan tuottajilta ilman välikäsiä ja tuot-
teet tilataan ennakkoon Facebookin kautta. 
Sitten tuotteet noudetaan REKO-jaosta so-
vittuna aikana. Ei jäsenmaksuja tai muita 
velvoitteita. Jos kiinnostuit, liity ryhmään 
rohkeasti mukaan.”

Näin se toimii asiakkaan osalta: 
- Liity Facebookiin ja ryhmään Reko Kulo-

saari. 
- Tee tilaukset parillisten viikkojen tors tai-

iltaan mennessä Facebookissa.
Ryhmän sivulta löytyy tuottajien ilmoituk-
sia ja ohjeita tilausten tekoon sekä maksa-
miseen, yleensä käteisellä tai MobilePayllä.
- Hae tuotteet Kulosaaren ala-asteen Wer-

ner Wirénin tien parkkipaikalta samojen 
viikkojen perjantaisin klo 19–19:15.

Tuottajat liittyvät omasta puolestaan sa-
maan ryhmään. 

REKO-ruoREKO-ruokaakaa Kulosaaressa Kulosaaressa

Korttelitalon ja uusien kerrostalojen välis-
sä on vilkasta vipinää, jopa 50 asiakasta, joka 
toinen perjantai. Tuottajia on paikalla vaihte-
levasti 5–12. Kaikkiaan heitä on kymmeniä.

Tässä muutama: munia 2–3 tuottajalta; 
puutarhatuotteita Laitilasta: marjoja, pe-
runoita, juureksia, vihanneksia ym.; lam-
mastila Kouvolasta: karitsanlihaa, taljoja, 
lankoja; mylläri: leipää, leivonnaisia; kalas-
tajia Sipoosta: valmiita ruokia, leivonnaisia; 
kesällä kukkia, yrttejä ym. 

Asiakkaiden kommentteja:
• REKO leviää Kulosaaressa kuin pullatai-

kina.
• Tuotteet ovat laadukkaita ja varmasti tuo-

reita.
• Tunnelma vetää puoleensa.
• Kun tuotteet ovat tilattuja, ovat ne myös 

tuoreita, mitään vanhentunutta ei ole 
kaupan.

• Tuotteet tulevat suoraan tuottajalta ku-
luttajalle.

• Karitsa parempaa kuin hyvää.
• Kananmunat pitää mahduttaa kennoihin 

ja sitten XXL-kasseihin.
• Näin saa lähiruokaa ilman välikäsiä.

REKO – mallina ranskalaisten 
tuottajien jakelu ja suoramyynti 
nettisivujen avulla
Vuonna 2012 pietarsaarelainen luomutilal-
linen Thomas Snellman tutustui Ranskassa 
tuottajien kehittä-
mään tuotteiden-
sa jakelutapaan ja 
suoramyyntiren-
kaisin, joissa ku-
luttajat tilasivat 
nettisivujen kautta 
paikallisilta tuotta-
jilta sitä, mitä näillä 
oli tarjolla sesongin 
mukaan. Siitä idea 
uudentyyppisen 
myyntirenkaan ke-
hittämisestä omalla 
paikkakunnalla .

Kesällä 2013 
Snellman aloitti 

Pietarsaaren seudulla ensimmäisen RE-
KO-renkaan.

REKO – Suoraan tuottajalta 
kuluttajalle ilman välikäsiä
Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa 
(Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista) 
kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta ruokaa 
suoraan ilman välikäsiä. REKO-renkaat toi-
mivat Facebookin kautta suljettuina ryhmi-
nään, joissa tilaukset ja toimitukset sovitaan. 

Suomessa yli 200 REKO-rengasta. Se on 
levinnyt laajalti Pohjoismaissa Islantia myö-
ten, Italiassa, Irlannissa, Etelä-Afrikassa ja 
Kanadan Ontariossa sekä jo Japanissakin. 
Maailmanlaajuisesti REKO-renkaissa on 
arviolta jo yli miljoonaa jäsentä.

Lisätietoja REKOsta www.aitojamakuja.fi, 
erityisen epäluuloiselle www.aitojamakuja.fi/
arkisto/REKO_ohje_1901_2016.pdf.

HAMMASLÄÄKÄRI
RIITTA LEHTO

KULOSAAREN OSTOSKESKUS
SVINHUFVUDINTIE 1, 00570 HELSINKI

Puh. 050 557 0740

TERVETULOA!
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Mitä Kulosaari merkitsee sinulle? Jos 
sinun pitäisi kertoa siitä yhdellä 
kuvalla, minkä valitsisit? Olisiko se 

kellotapuli, ostari, metroasema, korttelitalo, 
bussi numero 16, numero 57, oma kotita-
losi vai mikä? 

Kulosaaren perustajilla oli varmaankin 
mielessään sama kysymys. Toimen miehinä 
he panivat heti tuulemaan. Ensimmäiset 
tontit myytiin jo vuonna 1907, jolloin saa-
rikin oli ostettu, ehkä tuttaville tai tutuntu-
tuille, mutta oli tärkeää tehdä Kulosaares-
ta eli Brändöstä tunnettu ja houkutteleva 
asuinpaikka, tarvittiin oikea brändi.

Kiinteistöjen myymiseksi julkaistiin kart-
ta, oikeastaan mainos, jonka ylälaidassa on 
alueen nimi tyyliteltynä. Nimen molemmin 
puolin on näkyvissä aiheita vaakunaksi, 
mutta vielä ei ollut sellaisen aika.

Karta över Brändö Villastad, 1907

Tämän lehden takakannessa on suurempa-
na Kulosaaren vuoden 1912 esitteen kansi-
kuva. Siitä löytyy huvila, aaltoja ja lokkeja. 
Olisiko punainen rakennus uimahuone lai-
turin päässä ja taustalla kukkivia puita? Nä-
kymä aukeaa houkuttelevan portin takana. 
1912 BRÄNDÖ VILLASTADIN ESITE                               
(taiteilija Wäinö Palmqvist)

KULOSAAREN TUNNUKSIA

Kulosaarelaiset-lehden ensimmäinen 
edeltäjä Brändö Meddelanden ilmestyi 
vuonna 1917 kaksi kertaa. Ilmeisesti sitä oli 
tarkoitus tehdä pitempäänkin, mutta mui-
ta numeroita ei syntynyt. Lehden kannen 
kuvassa on aaltoja, risti, kukka ja sininen 
rakennus. Niitä ei mielestäni voi pitää myö-
hemmin ilmestyneiden tunnusten lähteinä. 
Kuvan on signeerannut BRUNO T. (Luul-
tavasti Tuukkanen)
1917 BRÄNDÖ MEDDELANDEN No 1
(kuva lehden kannessa)

Laura Kolbe esittelee Kulosaari – Unelma 
paremmasta tulevaisuudesta -kirjan väriliit-
teessä Kulosaaren symboleja kertoen Kulo-
saaren käytetyimpien tunnusaiheiden liitty-
neen sen maantieteelliseen asemaan (saari) 
ja merellisyyteen (sinisyys, aallot, lokit, me-
rihevoset) ja asutuksen ominaislaatuun (väl-
jä huvilakanta).

Ranskan kielen ”jeton” tarkoittaa polettia 
tai rahaketta. Helsingissä, jopa Kulosaares-
sa, käytettiin kaasumittarissa kaasupolettia 
vielä 1960-luvulla, Ranskassa taas ”jetonia” 
tarvittiin puhelimen käyttöön vaikkapa 
kahviloissa. Pietarissa maksettiin ainakin 
vielä pari vuotta sitten metromatka ”jeto-
nilla”.

Särmäneula näyttää olleen Kulosaaren 
perustajien suosiossa, sillä sama harvinainen 
kala oli myös Kulosaaren kunnan leimassa.

Kulosaaren yhteiskoulu pitää arvossa 
perinteitä. Syksyllä 2009 Keskusaulan etu-
seinälle näyttämön ylälaidan vasemmalle 
puolelle kiinnitettiin messinkiin valettuna 
1.1.1946 Helsinkiin liitetyn maalaiskun-
nan leima muistuttamassa alueen ja koulun 
historiasta.

hyväksytty Kulosaaren viralliseksi vaaku-
naksi. Kirjallista materiaalia ei minulla tästä 
ole.

Niinikään hän kertoi, että jokin apteekki 
olisi sittemmin ottanut tuon vaakunan tai 
ainakin runsaudensarven siitä luvatta tun-
nuksekseen.

Varmaa on se, että kuvan vaakuna on Ar-
mas Lindgrenin tekemä.”

Kuva on siis Armas Lindgrenin piirtämä, 
kysymykseksi jää, onko kuva oikeastaan 
vaakuna. Ilmeisesti se ei ole virallinen vaa-
kuna, johtuen jo siitä, että maalaiskunnilla 
ei ollut virallisia vaakunoita. Ehkä sitä voi 
kuitenkin pitää vaakunana.

Lisän tähän keskusteluun tuo Mik-
ko-Olavilta tullut viesti: 

”Seurakunnan arkistosta löytyy mielen-
kiintoinen tieto joulukuulta 1922 (siis ajal-
ta ennen tapulia):

- A. Lindgren, joka tekee kunnan sinettiä, 
saa tehdä samalla seurakunnan sinetin. 

Kuvan teksti SIGILLUM COMMU-
NITATIS BRÆNDOENSIS on latinaa, 
suomeksi Kulosaaren kunnan sinetti. Si-
gillum-sanalla on monta merkitystä, joista 
sinetti on varmaankin ensimmäinen. Meillä 
on jäljellä kaunis kuva, kiitos Antti Salmen-
linnan. Tulkinta jäänee tulkitsijalle. Armas 
Lindgrenin elämä päättyi yllättävän aikai-
sin, eikä tämä ole varmasti ainoa kesken 
jäänyt työ.”

Perinnevaakunat
Vaakunakeskustelussa ihmeteltiin oheista 
kuvaa. Jonkin tiedon mukaan se oli Kulos-
aaren perinnevaakuna, toisen mukaan Roi-
huvuoren.

Mikä on perinnevaakuna”?
Se on aina kunnan vaakuna. 

Kuntavaakunoita on kolmenlaisia: nykyi-
set viralliset vaakunat, jotka ovat kuntien 
käytössä; kotiseutuvaakunat, jotka ovat 
kuntaliitosten jäljiltä entisiä virallisia kun-
tavaakunoita ja vielä perinnevaakunat, jot-
ka ovat ennen vuoden 1949 kuntaliitoksia 
loppuneiden kuntien vaakunoita. Edellä 
todettiin, että Kulosaaren Huvilakaupungin 
(maalais)kunnalla ei voinut olla virallista 
vaakunaa, sillä lain mukaan kuntavaakunat 
tulivat mahdollisiksi vasta vuonna 1949.

Helsinkiin vuoden 1946 alussa liitetyt 
kunnat kuuluvat viimeiseen joukkoon. Sii-
tä johtuu. että oheisessa kuvassa on Kulo-
saaren perinnevaakuna. Kuva voisi viitata 
Roihuvuoreen, mutta se ei ollut kunta Hel-
singin suuren alueliitoksen aikoihin, ei ole 
koskaan ollutkaan. 

Kuntatalon vaakunakäytävällä on yhteen-
sä yli 600 vaakunaa. Vuonna 2016 sinne 
ripustettiin samalla kertaa yhteensä kym-
menen uutta perinnevaakunaa, joista neljä 
kuuluu Helsinkiin liitetyille kunnille. Uu-
simmat perinnevaakunat, myös Kulosaaren 
perinnevaakunan, on suunnitellut heraldik-
ko Tapani Talari. Nimi perinnevaakuna on 
Talarin mielestä epäonnistunut, eiväthän 
nämä vaakunat ole mitenkään perinteisiä 
vaan ”toimeksiannon mukaisesti Kuntata-
lon vaakunagalleriaa varten sekä mahdolli-
sesti perinneyhdistysten käyttöön suunni-
teltuja ja muotoiltuja”. Tästä voisi päätellä, 
että Kulosaarelaiset ry voisi pitää tätä pelkis-
tettyä perinnevaakunaa omanaan.

KULOSAARI
Kultaisella kilvellä musta kaarikoroinen 
tyviö, josta nousee punainen lieska.

Aihe ja väritys viittaa nimen väitettyyn 
alkuperään, kulottamiseen.

(Tapanin Talarin määritelmä Kulosaaren 
perinnevaakunasta teoksessa Puuttuvat kun-
nanvaakunat)

Kulo Kulosaaren tunnuksissa
Kulo tai roihu oli jo kauan sitten mukana 
Kulosaaren partiolaisten tunnuksissa. Kulo-
tyttöjen ja myös Kulopoikien 1950-luvun 
lipussa oli partiolilja liekkien ympäröimä-
nä. Kuva viittasi selvästi saaren nimeen. 
Kulosaaren meripartio jatkaa aikaisempien 

Näitä aiheita löytyy vuonna 1918 perus-
tetun Kulosaaren suojeluskunnan lipusta: 
lokit, meri, aaltoja, saari, rakennus.

Oheisen kuvan luulisi esittävän vaakunaa, 
mutta oikeasti kuvassa on ”jeton”, jollaisen 
Kulosaaren raitiotieyhtiö lahjoitti yhdys-
kunnan pioneereille 19.5.1917. Sitä näyt-
tämällä sai matkustaa maksamatta yhtiön 
linjoilla.  

On kovin harmillista, ettei minulla ole 
teille jaettavaksi tietoa tuon jetonin suun-
nittelijasta. Sama aihe, jopa ihan sama kuva, 
löytyy nimittäin Kramerin lehdon Raivaa-
jain kaivo -suihkulähteestä. 

HAM (Helsinki Art Museum), jonka 
omistuksessa suihkukaivo on, kirjoittaa 
”vaakunakuvasta”: ”Suihkukaivoveistoksen 
graniittijalustaan on kuvattu reliefinä Kulo-
saaren kunnanvaakunaksi aikoinaan suun-
niteltu ehdotus. Vaakunakilpeä kehystää 
kaksi tyyliteltyä särmäneula-nimistä, Suo-
menlahdessa esiintyvää harvinaista kalaa. 
Kilven keskellä erottuu saari, rakennuksia ja 
taustalla kuusikkoa. Yläosassa on Helsingin 
vaakuna. Sinänsä ansiokkaasta ehdotuksesta 
ei kuitenkaan tullut kunnan virallista vaa-
kunaa.”

Suihkukaivon historiasta vielä sen verran, 
että sen on lahjoittanut vuorineuvos Anders 
Kramer, se paljastettiin 1943, vesialtaan on 
suunnitellut arkkitehti Bertel Jung yhdes-
sä kuvanveistäjä Viktor Janssonin kanssa. 
Suihkulähteen keskellä on Viktor Janssonin 
Leikkivät pojat -veistos.

Helsingin vaakunan läsnäolon voi selit-
tää jetonin kohdalla se, että raitiotie yhdisti 
Kulosaaren ja Helsingin. Raivaajain kaivon 
paljastusaikaan oli Kulosaaren liittäminen 
Helsinkiin jo käytännössä päätetty asia, jon-
ka valmistelu oli alkanut jo vuonna 1928. 
Toteuttamisen oli sota viivästyttävä.

Oliko Kulosaaren kunnalla vaakuna? 
Tästä asiasta nousi alkuvuodesta 2021 face-
book-ryhmässä ”Kulosaaren perheet” vilkas 
keskustelu, jonka seurauksena tämä artik-
keli syntyi. Haluankin tässä kiittää innok-
kaimpia keskustelijoita oikein nimellä. Siis 
kiitos Kulosaaren historian harrastamisesta 
ja sen tuomisesta ”taviksienkin” ulottuville 
Timo Poijärvi, Jaakko Rantasaari, Antti Sal-
menlinna. Älkööt loukkaantuko ne, joita en 
maininnut.

Vastauksen löytymiseksi täytyy ensin tie-
tää, mikä on vaakuna tai siis kunnanvaaku-
na.

Ennen 8.4.1949 annettua lakia kunnan-
vaakunoista ainoastaan kaupungeilla oli 
oikeus käyttää vaakunaa, joskin eräät kaup-
palat (Karjaa, Riihimäki, Rovaniemi ja Val-
keakoski) olivat onnistuneet vahvistamaan 
sellaisen itselleen jo aiemmin tasavallan pre-
sidentin allekirjoittamalla asetuksella. 

SIIS: Kulosaaren huvilakaupungin maa-
laiskunnalla ei ollut vaakunaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei 
Kulosaaressa olisi suunniteltu vaakunaa. 

Perimätietoa Antti Salmenlinnan kynästä:
”Armas Lindgrenin vanhin tytär Margareta 
Salmenlinna kertoi, että tämä vaakuna olisi 
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KULOSAARI
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki.

ALEPA KULOSAARESTA SAAT KESÄHERKKUJA  
KELLON YMPÄRI! ILOISTA JA MAUKASTA KESÄÄ!  

TERVEISIN ALEPA KULOSAAREN POPPOO!

AVOINNA 24H (1.5–31.8.2021)

lippukuntien työtä nykyajan tyylillä. Ny-
kyinen KMP:n tunnus on moderni versio 
perinteisestä.   

Kysyin alussa, minkä kuvan sinä valitsisit 
Kulosaarta kuvaamaan. Yksi ehdottamista-

ni oli kellotapuli. Kulosaaren seurakunnan 
tunnuksissa olikin aina Armas Lindgrenin 
suunnittelema Kulosaaren kirkontorni. 

Kulosaaren Kirkkovakalla on tämä tapuli-
tunnus yhä käytössä, tässäkin lehdessä.  

JATKOTEHTÄVÄ
Ehdotan nyt vaakunakeskustelulle jatkoa 
Facebook-sivulla Kulosaari – Brändö. Jospa 
valitsisimme yhdessä, me yli 4000 kulosaa-
relaista, kotisaarellemme yhteisen tunnus-
kuvan. 

Vai päättäisivätkö tunnuksesta Kulosaa-
relaiset ry – Brändöborna rf -yhdistyksen 
jäsenet? (Jäseneksi pääsee ilmoittamalla säh-
köpostiosoitteensa ja maksamalla jäsenmak-
sun 15 tai 25 euroa tilille FI11 2183 1800 
0135 11.)

Hakatut kivimuurit
Sitkeähenkisen perimätiedon mukaan Ku-
losaaressa toimi ja vaikutti 1900-luvun al-
kuvuosikymmeninä taitavia kivenhakkaaja-
työkuntia, enimmillään kai pari kolmekin. 
Kun valmiiden rakennuskivien tuotantoa ei 
tuohon aikaan ollut aivan lähiseudulla, oli 
kivirakentajien materiaalit louhittava mah-
dollisimman läheltä, jopa saareltammekin 
ja parhaassa tapauksessa itse rakennuspai-
kalta. Kiven käyttökohteina olivat uusien 
rakennusten perusmuurit ja kellarirakenteet 
sekä rinnetonteilla myös erilaiset pihapuu-
tarhojen terassimuurit kiviportaineen.

Vanhimmat saaren kivimuurit ovat koko-
naan kivestä tehtyjä. Uudemmissa versioissa 
on betonista valettu sisus, joka on vain pääl-
lystetty luonnonkivellä, joskus ainoastaan 
kadun puolelta, mutta usein myös molem-
min puolin. Nykyaikaisella timanttisahalla 
voidaan tehdasmaisesti valmistaa hyvinkin 
ohuita betoniaidan verhouslaattoja - ja mil-
tei mistä kivilajeista tahansa.

Kivenhakkaajat olivat Kulosaaren nuo-
ruusaikaan aikaan tyystin erilaista väkeä 
kuin tämän päivän kivimiehet. Koneita ei 
noilla kivityömaalla ollut oikeastaan lain-
kaan. Vain painavimpien lohkareiden lii-
kutteluun sopivia vinssejä, hirsistä tehtyine 
kurkirakenteineen, oli käytössä. Rakennus-
kivet oli silloin irrotettava peruskalliosta 
niin kutsutulla kiilaamismenetelmällä. Sii-
hen tarvittiin kaksi miestä, joista toinen 
piteli pystyssä erityisestä porateräksestä 
valmistettua poraa ja toinen käytteli le-
kaa eli pienehköä moukaria poran hitaasti 
edenneeseen kallioon lyömiseen. Kymme-
nisen senttiä syviä reikiä tehtiin kiven hal-
keamissuuntaan noin 10 - 20 sentin välein. 
Oikean halkeamissuunnan etsi ja määritteli 
työkunnan kokenein kivimies. Kiilaamises-
sa jokaiseen valmiiseen reikään aseteltiin 
sitten kaksi rasvattua, alaspäin paksunevaa 
teräskiilaa, joiden väliin lyötiin alaspäin 
oheneva, tukeva pääkiila. Kun reikärivi oli 
saatu näin valmisteltua, alkoi kiilaamisen 
vaativin työvaihe, nimittäin kiilojen lyömi-
nen syvemmälle. Se tapahtui myös lekalla, 
mutta hieman keveämmällä kuin itse reiän 
teko. Kiiloja oli kiristettävä mahdollisim-
man tasaisesti, jotta kallio antaisi periksi ja 
halkeaisi juuri aiottuun reikärivin suuntaan. 
Kokenut kivimies erotti kiilan lyömisäänes-
tä kiven lohkeamisen oikean etenemisen. 

Tavallisesti tavoitteena oli saada aluksi 
aikaan noin metrin pituisia, ns. raakakivi-
harkkoja. Kun käytetty kiviaines oli yleensä 

Kulosaaren  huvila-
arkkitehtuurin pi irteitäT E K ST I  J A  K U VAT: 

H E I K K I  K U K KO N E N  

harmaata tai punaista graniittia tai gneis-
siä, oli työn eteneminen kiven kovuuden 
ja sitkeyden vuoksi melko hidasta. Päi-
vässä saatiin aikaan vain yksi, tai joskus 
kaksikin raakakiviharkkoa. 

Kallion louhiminen kiilaamismenetel-
mällä oli helpointa aloittaa sellaisesta pai-
kasta, jossa oli luonnon luoma, suunnil-
leen pystysuora seinämä, josta kiilattiin 
tarpeen mukaan eri paksuisia raakahark-
koja, ikään kuin kalliota kuorimalla. Ku-
losaaressa tarvittiin hirsirunkoisten asuin-
rakennusten perustuksiin sekä terassien 
tukimuureihin noin kolmenkymmenen 
sentin paksuisia harkkoja ja kivirakenteis-
ten kellarien väliseiniin tavallisesti kym-
mensenttisiä harkkoja. Näkyviin jäävät 
harkkopinnat viimeisteltiin ennen niiden 
paikoilleen asentamista tilaajan määrit-
telemään sileysasteeseen. Eräs vieläkin 
käytössä oleva louhitun, kovan kivilajin 
hyvin vanha oikaisu- ja pintakäsittelyme-
netelmä on nimeltään ’ristipäähakkaus’. 
Myös harkkojen vaakasuorat harkkopin-
nat oli viimeisteltävä siten, että harkko-
ja yhteen sitovasta laastisaumasta saatiin 
vaakasuora ja jokseenkin tasapaksuinen. 
Mittatarkkuudestakin oli pidettävä kiin-
ni, sillä valmiiden kiviharkkojen tark-
kuustoleranssi oli useimmiten vain muu-
tamia millimetrejä.

Yleensä työkunnassa oli erikseen raaka-
kiviharkkojen jatkokäsittelijöitä. He olivat 
tavallisesti raakakiven karskeja louhijoita 
hieman hennompaa ja usein nuorempaa-
kin väkeä. Pätkiminen rakennuskiviksi 
tapahtui samalla kiilaamismenetelmällä 
kuin kalliosta irrottaminenkin, mutta 
yleensä hiukan pienemmin kiiloin.

Kivityömaalla oli tavallisesti käytössä 
useita pieniä hiiliahjoja. Ne saatiin tuotta-
maan paras kuumuus puhaltamalla nah-
kapalkeilla hiilipesä lähes valkohehkuun. 
Ahjojen päätarkoitus oli mahdollistaa 
louhinnan tärkeimpien välineiden, eli 
teräsporien teroitus takomalla niitä pu-
nahehkuun kuumennettuina isoa alasin-
ta vasten sekä näin taotun terän karkaisu 
riittävän kovaksi upottamalla tulikuuma 
teräs äkkiä kylmään veteen. Kallion laa-
dusta riippuen terien ahjokäsittelyä tar-
vittiin suunnilleen joka kymmenennen 
reiän jälkeen. Siksi vähänkin isompaan 
kivityökuntaan kuului ainakin yksi sivu-
toiminen seppä, sillä poria, talttoja sekä 
kiiloja oli montaa kokoa ja mallia.  

 Kulosaarelaisen rinnetontin puu-
tarhan kivirakenteisia terassoin-
teja, tukimuureja sekä portaita.

Lähikuva tarkasti hakattujen 
kiviharkkojen välisestä laasti-
saumasta

Kadunpuolelta 
kivimuurilla 
korotettu huvi-
latontti.
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Underground on Kulosaaren väestön-
suojassa toimiva toiminnalliseen har-

joitteluun, voimaharjoitteluun ja painon-
nostoon suuntautuva kuntosali. Se kuuluu 
The Process – Health & Performance 
-nimiseen yritykseen, joka panostaa pai-
nonnoston ohella työssäjaksamiseen, kun-
toutuksiin sekä urheilijoiden ammattimai-
seen fysiikkaharjoitteluun, mikä onkin the 
Processin syntymätarina vuodelta 2018. 

The Processin taustalla toimii kolme yrit-
täjää: Jussi Jokinen, Sami Köngäs ja Tokion 
olympialaisiin tähtäävä painonnostaja Anni 
Vuohijoki. The Process on muotoutunut jo 
toista kymmentä vuotta sitten, kun Jussin ja 
Annin tiet kohtasivat Tampereen teknillisen 
yliopiston kuntosalilla. Molemmista tuli 
tällöin yksityisyrittäjiä, Anni aloitti ammat-
timaisen valmentamisen oman kilpauran 
rinnalla, ja Jussi toimi markkinoinnin ja 
IT-asioiden parissa ja oli mukana nuorten 
voimanoston maajoukkuetoiminnassa. Sa-
min mukaan tulo 2015 sinetöi kolmikon 
yhteisen päämäärän voimailun ja liikunnan 
parissa. Anni lopetti toiminimensä ja kol-
mikko perusti yhteisen yrityksen. Kolmi-
kolla on yrittäjätaustaa yhteensä yli 20 ja 
valmennustaustaa yli 30 vuotta. 

Valmentajan erikoisammattitutkinnon 
suorittanut, väitöskirjatyötään lääketie-
teelliseen tekevä Anni on kouluttanut val-
mentajia sekä yritykselle että ulkopuolisille 

toimijoille. Annin, Samin ja Jussin lisäksi 
salilla työskentelevät fysioterapiaopintojaan 
viimeistelevä Rebin Rezazadeh, olympia-
voittajien sukua oleva Riku Kangasniemi 
sekä painonnoston nuorten maajoukku-
eessa uraa tekevä Mauro Nieminen. Yritys 
pyrkii koko ajan päivittämään osaamistaan 
ja luottaa vahvasti tutkittuun tietoon.

Halusimme alun perin rakentaa paikan, 
jossa voimme ensisijaisesti itse harjoitella, 
mutta myös järjestää valmennuksia muiden 
salien aikatauluista riippumatta. Kun etsim-
me tilaa Helsingin kaupungin avustuksella 
ja kaupunki tarjosi nykyistä paikkaa, pää-
dyimme tähän nykyiseen tilaan heti sen 
nähtyämme. Kulosaari on sopivan rajattu 
alue hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kulo-
saaressa on vahvasti läsnä myös yhteisölli-
syys, joka on kasvavassa kaupungissa nyky-

aikana harvinaista. Tämä sopi erinomaisesti 
pienen salin ympäristöksi. Salijäsenemme 
tuntevat hyvin toisensa ja yhteisöllisyys on 
myös meillä tärkeä arvo.

Yrityksenä tarjoamme myös monipuo-
lista painonnosto- ja fysiikkavalmennusta, 
työhyvinvointipalveluita ja ravintovalmen-
nusta sekä tietenkin salijäsenille mahdol-
lisuuden itsenäiseen harjoitteluun Under-
groundilla. Tavanomaisesta kuntosalista 
poiketen emme myy esimerkiksi kertakäyn-
tejä tai lyhyitä jäsenyyksiä, vaan lyhin jäse-
nyys on 3 kuukautta. 

Ajatuksemme on: ”Laitetaan vähän pi-
dempi siivu kerralla, niin kaikilla menee 
vähemmän aikaa paperinpyörittelyyn ja jää 
enemmän aikaa itse treenaamiseen.”

Emme halua itse olla kasvoton yritys, joten 
haluamme myös tuntea asiakkaamme. Sa-
malla varmistetaan, että ihmiset tietävät mitä 
meillä on tarjota. Tutustumiskäyntiä voi ky-
sellä ja salin jäsenyyttä voi hakea verkkosivu-
jemme kautta täyttämällä hakulomakkeen. 

Jäseneksi pääseminen ei edellytä huip-
pu-urheilutaustaa, mutta koska olemme 
konseptina valtasaleista poikkeava, pyrim-
me kartoittamaan asiakkaan odotukset ja 

Tupavuoren väestönsuoja
Helsingin kaupungin sivuilla kerrotaan pe-
lottavasti: Väestönsuoja on tila tai rakennus, 
joka suojaa ihmisiä asevaikutuksilta, rakennus-
sortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisil-
tä aineilta. Väestönsuojat on tarkoitettu pää-
asiassa sotilaallisen voimankäytön tilanteita 
varten. Onneksi meillä ei ole nyt tuo tilanne.

Samassa dokumentissa lukee myös: Helsin-
gissä on rakennettu useille alueille yhteiskäyttöön 
tarkoitettuja kalliosuojia, jotka ovat normaali-
oloissa hyötykäytössä esimerkiksi liikunta- ja 
harrastetiloina sekä pysäköintilaitoksina. Täl-
lainen on Tupavuoren väestönsuoja tänään. 
Siellä toimii yksi liikuntayritys ja kolme auto-
jen huoltoa tarjoavaa liikettä, joiden toimin-
taa esitellään tässä artikkelissa. Alueella on 

TU PAVUOREN KÄTKÖISSÄ – 
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myös vuokrattavia pysäköintipaikkoja, mutta 
niitä vuokraavaa tahoa emme tavoittaneet.

Kulosaarelaiset-lehdessä 2018-3 oli artik-
keli Vikavalon yrittäjä Anssi Okkosesta. Nyt 
lähetimme kolmelle muulle yritykselle Nina 
Nygårdin silloin valmistamat kysymykset, 
joihin he ystävällisesti vastasivat. Jo rokotettu 
Inge Engström kävi ottamassa valokuvia ja 
näin syntyi pandemia-ajan artikkeli puoliksi 
etänä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, Inge, Jani, 
Jussi ja Thomas! 

Väestönsuojaan kuljetaan Svinhufvudin-
tien 7 ja 9 välistä. Ovi aukeaa lähestyvälle 
autolle, jalankulkijat käyttävät oikealla ole-
vaa metalliovea. Kyösti Kallion tiellä ostos-
keskuksen vieressä oleva sisäänkäynti ei ole 
normaaliaikana käytössä. 

Underground 
T E K ST I :  J U SS I  J O K I N E N 

K U VAT:  J U SS I  J O K I N E N  J A  A N T T I  S AV O L A I N E N

Kuvassa yrittäjät Jussi vasemmalla, Anni toinen 
vasemmalta ja Sami toinen oikealta.

Kulkutie Tupavuoren kallioluolassa.

Väestönsuojan sisäänkäynti.Väestönsuojan sisäänkäynti.

The Process – Health & Performance, 
perustettu 2018
Underground Kulosaari, perustettu 2019
Yrittäjät: Anni Vuohijoki, Sami Köngäs, 
Jussi Jokinen
Palvelut: Toiminnallinen kuntosali, fy-
siikkavalmennus, ravintovalmennukset, 
työhyvinvointi.
Kotisivut: https://theprocess.fi/

huolehtimaan siitä, että tarpeet kohtaavat 
tarjonnan.

Tulevana kesänä aloitamme myös fysiik-
kaharjoittelutreenit Yhteiskoulun kentällä. 

YHTEYSTIEDOT: PUHELIN: +358 50 433 9195 • SÄHKOPOSTI: info[at]theprocess.fi • Salia koskevat tiedustelut: sali[at]theprocess.fi
Huom. Osoitteessa annettu [at] korvaa merkin @.

Siellä olisi kiva nähdä mahdollisimman pal-
jon kulosaarelaisia mukana.

Shinemaker
T E K ST I :  J A N I  T U R U N E N

K U VA :  I N G E  E N G ST R Ö M

HAUSKA TUTUSTUA, 
JANI TURUNEN!

Mitä palveluita yritykseltäsi saa?
Yritykseltäni saa auton hoitoon liittyviä pal-
veluita kuten päältäpesut, sisäpuhdistukset, 
vahaukset ja Korrekin pinnoitteet. Kaikki 
nämä saa myös kotoa noudettuna ja kotiin 
palautettuna. 

 
Kuinka kauan olet toiminut alalla / 
kuinka vanha yritys on?
Olen toiminut alalla vuodesta 1998 asti. 
Yrittäjänä Kulosaaressa aloitin v. 2016 eli 
juuri tuli viisi vuotta täyteen. 

 
Miten valitsit alasi?
Päädyin alalle vähän sattuman kautta. Me-
nin auttamaan ystävääni erääseen autoliik-
keeseen ja sille tielle jäin.

 
Parasta työssäsi?
Parasta työssäni on kun näen heti työni tu-
loksen ja käden jäljen. 

 
Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Hyvä ja keskeinen sijainti, koska asiakkaa-
ni ovat pääosin Herttoniemen autoliikkeet, 
sekä Kulosaaren ja Herttoniemen asukkaat. 

 
Mainosta yhdellä lauseella 
yritystäsi!
Kun haluat kiiltävän ja puhtaan auton, 
osoitteesi on shinemaker.fi

 
Mikäli et toimisi nykyisessä 
ammatissasi, niin mitä tekisit?
Toimisin varmasti joka tapauksessa autoalalla. 

 
Mitä harrastat?
Veneily, kalastus, salibandy ja laskettelu. 

 
Mistä haaveilet?
Haaveilen normaalista kesästä ja aurinkoi-
sista veneilykeleistä. 

Mukavaa kesän odottelua Kulosaaren asuk-
kaille! Kiitos teille, jotka olette käyttäneet 
palveluitani vuosien varrella. Nähdään jäl-
leen! 

KOTISIVUT: shinemaker.fi

YHTEYSTIEDOT
Jani Turunen
PUHELIN: 040 527 2401 
SÄHKOPOSTI: jani.turunen[at]
shinemaker.fi
Huom. Osoitteessa annettu [at] korvaa 
merkin @.

Puhdasta tulee! Shinemakerin ”apupoika” 
suihkun varressa.

Jani keskittyy työhön.
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HAUSKA TUTUSTUA,  
THOMAS KNUDSEN!

Mitä Bunker Garage oikein tarkoittaa?  
Tämä nimi tulee ihan vaan siitä, että olem-
me väestösuojassa ”bunkkerissa” ja olemme 
autoalan yritys.

 
Mitä palveluita yritykseltä saa?
Meiltä saa ihan perusjuttuja kuten auton 
käsinpesuja ja sisäpesuja, mutta olemme 
erikoistuneet auton kiillotuksiin ja keraa-
misiin pinnoitteisiin. Eheytämme siis au-
ton maalipinnan, jotta se kiiltää ja loistaa 
kuin uusi.  Meiltä saa myös muita palveluja 
autoihin liittyen, säilytystä ja muita hoito-
palveluja. Mottomme on antaa laadukasta 
palvelua vaativille asiakkaille.

Kuinka kauan olet toiminut alalla tai 
kuinka vanha yritys on?
Yritys on vasta puoli vuotta vanha. Olen itse 
harrastanut autoja parisenkymmentä vuotta 
ja olen harrastuksen puitteessa tehnyt hom-
mia samassa paikassa jo 20 vuotta. Nyt har-
rastuksesta tuli työ.

Miten valitsit alasi?
Olen ollut yrittäjä monella alalla ja väli-
vuoden jälkeen päätin tehdä jotain, josta 
oikeesti nautin ja jota on kiva tehdä. Kuten 
jo mainitsin, olen harrastanut jo pitkään te-
kemistä autojen parissa.

Parasta työssäsi?
Se että saa itse valita miten paljon sitä tekee 
ja tekee sellaista, mikä on mukavaa, ja näkee 
heti työn tuloksen.

Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Olen jo neljännessä sukupolvessa kulosaa-
relainen, ja tilat oli jo, niin se oli aika luon-
nollinen paikka minulle. Ja olen sitä mieltä, 
että Kulosaaressa on paljon asiakkaita, jotka 
sopivat meidän asiakasprofiiliin.

 
Mainosta yhdellä lauseella 
yritystäsi!
Palvelualttius.

 
Mikäli et toimisi nykyisessä 
ammatissasi, niin mitä tekisit?
Minulla on jo monta muuta asiaa meneil-
lään ja olen mukana eri alojen yrityksissä 
niin vaikea sanoa. Mutta olisin varmaan sii-
näkin tapauksessa venealalla edelleen.

 
Mitä harrastat?
Harrastan kilpapurjehdusta. Se on intohi-
moni. Sen lisäksi murtomaahiihtoa ja las-
kettelua.

Bunker 
Garage Oy
T E K ST I :  T H O M A S  K N U D S E N

K U VAT:  I N G E  E N G S R Ö M

Vikavalon yrittäjä Anssi Okkonen vastasi 
Nina Nygårdin valmistamiin ja esittämiin 
kysymyksiin kolme vuotta sitten, jolloin 
haastattelu julkaistiin Kulosaarelaiset-leh-
dessä 2018-3. Jutun löytää yhä Kulosaarelai-
set ry:n kotisivulta kulosaarelaiset.fi. Siellä 
se on Kulosaarelaiset-lehden arkistossa 
muiden ilmestyneiden lehtien joukossa.

Tässä pääkohtia Ninan ja Anssin 
jutustelusta.
Vikavalo on Anssin kertoman mukaan täy-
den palvelun autohuolto, josta löytyy kaik-
kea autoon liittyvää autokorjaamopalvelua: 
määräaikaishuollot, huollot, korjaukset, 
öljynvaihdot, pesut, vahaukset, rengastyöt, 
autonosat, tuulilasinvaihdot, kolhut ja pie-
nemmät kolarityöt. 

Anssi on toiminut alalla jo 34 vuotta, Vi-
kavalo-yritys taas Kulosaaren ”pommisuo-
jassa” seitsemän vuotta. Jossakin elämänsä 
vaiheessa hänellä oli varaosien maahantuon-
tiyritys ja sen myötä työtovereita. Itsenäinen, 
ehkä yksinäinenkin, työskentely on Anssille 
mieluista. Elämä on helpompaa, kun saa it-
senäisesti järjestellä työaikoja. Oma rauha on 
Anssille arvokasta.

 
Mistä haaveilet?
Arvokisamitalli purjehduksessa. Suomen-
mestaruuksia on jo muutama mutta EM- 
tai MM-mitalli olisi hieno saavutus vielä, 
jos vain siihen joskus tulee mahdollisuus.

KOTISIVUT: bunkergarage.fi

YHTEYSTIEDOT
Bunker Garage Oy 
PUHELIN: +358 9 3154 549
SÄHKOPOSTI: thomas[at] 
bunkergarage.fi
Huom. Osoitteessa annettu [at] korvaa 
merkin @. 

 

Vikavalo
Kulosaari on Anssin yritykselle luontainen 

paikka. Hän on asunut täällä jo 23 vuotta. 
Moottoriurheilun harrastajana hänellä on ol-
lut luolan tila vuokralla jo 15 vuotta, aluksi 
kilpa-autojensa säilytyspaikkana, sitten myös 
korjauspalvelun sijaintina. 

Anssi oli silloin kolme vuotta sitten läh-
dössä ajamaan Baltic Endurance Champion-
ships -kilpailuun toisena kuskina. Nyt hänel-
lä oli kiire saada ”tuunaamansa” kilpa-auto 
valmiiksi Portugaliin vientiä varten. Ei siis 
ollut aikaa haastatteluun. 

Mainoslause ”Vikavalo on lähialueen luo-
tettava korjaamopalvelu.” on varmaankin 
yhä Anssin kielellä.

Anssi Okkonen harkitsee seuraavaa tehtävää Anssi Okkonen harkitsee seuraavaa tehtävää 
taka-alalla. Edessä ”korjuulla” oleva kilpa-au-taka-alalla. Edessä ”korjuulla” oleva kilpa-au-
ton moottori.ton moottori.

VUOKRATTAVIA PARKKIPAIKKOJA 
ON TOISINAAN VAPAANA, TIETOA 

YLEENSÄ FACEBOOK-SIVULLA 
KULOSAARI – BRÄNDÖ.  

YHTEYSTIEDOT
PUHELIN: 040 068 3881
SÄHKOPOSTI: anssi.vikavalo[at]
gmail.com
Huom. Osoitteessa annettu [at]  
korvaa merkin @.
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Lupasin jokin aika sitten 
palata Lauri Viidan Moree-
niin ja Väinö Linnan Tun-

temattomaan sotilaaseen. Olen 
nyt lukenut nämä suomalaisen 
kirjallisuuden järkäleet, samoin 
kuin Linnan Täällä Pohjantäh-
den alla -trilogian. Kas tässä 
lopputulema lukemastani. 

Kirjoitan tätä pari päivää vuo-
den 2021 Kirjan ja ruusun päi-
vän jälkeen. Helsingin Sanomat 
julkaisi päivää kunnioittaakseen 
yleisöosastokirjoituksen, jossa 
Sari Hyytiäinen, Äidinkielen 
opettajain liiton puheenjohtaja, 
kirjoitti ”Kaunokirjallisuuden 
voima on valtava” -otsikolla 
tekstin, jota tässä lainaan. 

”Kaunokirjallisuuden voima 
on valtava, ja siitä soisi ihan 
kaikkien pääsevän osaksi. Luke-
minen kehittää keskittymisky-
kyä ja ajattelua, sanavarastoa ja 
kielen tajua. Kirjallisuus auttaa eläytymään 
erilaisten ihmisten elämän kohtaloihin ja 
hyväksymään moninaisuutta. Lukeminen 
tekee meistä empaattisempia toisiamme 
kohtaan.”

Kun mietin, mitä jäi mieleeni lukemas-
tani, tämä teksti erilaisten ihmisten koh-
taloihin eläytymisestä tuli ensimmäiseksi 
mieleeni. Näissä kirjoissa on nimittäin yksi 
yhteinen nimittäjä ja se on punainen väki 
sisällissodassa, talvisodassa, jatkosodassa ja 
Suomea rakennettaessa.

Onneksi kaikki nämä teokset, Lauri Vii-
dan Moreeni, Väinö Linnan Tuntematon soti-
las ja Täällä Pohjantähden alla 1–3 löytyivät 
kotikirjastosta. Olin lukenut ne kaikki noin 
50 vuotta sitten – oli korkea aika päivittää 
lukemani. 

Viidan Moreeni on WSOY:n kirja vuo-
delta 1950, 351 sivua.  Se kertoo Iisakki 
ja Joosefina Niemisen ja Pispalan tarinan. 
Teoksessa eletään sisällissodan aikoja, jot-
ka määrittivät ja määrittävät edelleen suo-
malaista elämää. Pispalan leima punaisena 
pesäkkeenä leimaa edelleen Tampere-ku-
vaamme, ainakin omaani. Viita ja Linna 
kilpailivat suuren suomalaisen työläisromaa-
nin nimikkeestä. Linnan Tuntemattoman 
sotilaan myyntiluvut olivat aivan toista kuin 
neljä vuotta aikaisemmin ilmestyneen Mo-

reenin. ”Tuntemattomasta sotilaasta otettiin 
vuoteen 1955 mennessä viides painos ja 
sitä myytiin 133 000 kappaletta. Sen edellä 
myyntitilastoissa ovat Aleksis Kiven Seitse-
män veljestä, Elias Lönnrotin Kalevala ja 
Johan Ludvig Runebergin Vänrikki Stoolin 
tarinat.” (Hämäläinen: 2019: 208). 

Väinö Linnan sotaromaani, Tuntematon 
sotilas, WSOY 1954, 477 sivua, kuvaa kone-
kiväärikomppanian kokemuksia jatkosodas-
sa. Isämmekin sotivat täällä. Pääosia esittävät 
Hietanen, Rokka ja muut velikullat. Kaikki 
tuttuja henkilöitä elokuvista ainakin. Supi-
suomalainen herraviha päällimmäisenä: ”He 
olivat valmiita haukkumaan ja irvistelemään 
isänmaata ja sen herroja milloin tahansa, 
mutta jos joku pyrki antamaan irvistelylle 
ohjelmallista sävyä, hiljensivät he sen nau-
rulla.  Siinä oli pieni aste totisuudella, jonka 
yli ei saanut mennä.” Nämä henkilöt vievät 
sydämen keneltä vain – ainakin minulta!

Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla 
osat 1–3 ilmestyivät vuosina 1959-1962. 
Trilogia alkaa, kuten tunnettua suo, Jussi ja  
kuokka -vertauksella 1800-luvun lopulta ja 
päättyy Juhanin (Jussin pojanpojan) trakto-
riin ja tehtäviin 1950-luvulla. Väliin mah-
tuu Koskelan suvun mikrohistoriaa  Jussis-
ta, Almasta, Akselista ja Elinasta ja heidän 
kolmesta kaatuneesta pojastaan, Kaarinasta, 

neljännestä lapsesta Juhaniin, 
viidenteen lapseen. Pentinkul-
man väkeä seurataan historian 
ja sotien kautta.  Sekaan on 
mahdutettu myös naiskohta-
loita, oikealla ja vasemmalla. 
Pienen ihmisen, suomalaisen, 
punaisen ja demokraattisen 
väestönosan näkökulmasta on 
kerrottu tämä trilogia.

Olen suojeluskuntalaisen 
isoisän ja Lotta-Svärd-järjes-
töön kuuluneen isoäidin lap-
senlapsi. On ollut tervehdyt-
tävää lukea näitä suomalaisen 
kirjallisuuden järkäleitä, jotka 
kertovat toisen totuuden his-
toriasta. Rohkaisen kaikkia 
tarttumaan näihin erinomai-
siin klassikoihin!

Ensi kerralla palaan tähän 
päivään.

Kirjallisuutta:
Hyytiäinen, Sari: ”Kaunokirjallisuuden 
voima on valtava”, Helsingin Sanomat, 
23.4.2021
Hämäläinen, Karo: Kansalliskirjailija. Ro-
maani Väinö Linnasta, Helsinki 2020.
Lyytinen, Jukka: Lauri Viita. Kirjailijan 
elämä, Helsinki 2020.

Lukutuvan uusia hankintoja 5.5.2021:

Ahola Suvi: Mitä Joenpelto todella sanoi
Alakoski Susanna: Pumpulienkeli 
Brotherus Hanna: Ainoa kotini
Haavikko Anna-Liisa: Kaari Utrio
Hiidensalo Venla: Suruttomat
Hosseini Silvia: Tie, totuus ja kuolema
Kanto Anneli: Rottien pyhimys
Karila Juhani: Pienen hauen pyydystys
Marata Sayaka: Lähikaupan nainen
Mercier Pascal: Sanojen voima
Strout Elizabeth: Olive, taas
Turunen Saara: Järjettömiä asioita
Vuillard Éric: 14. heinäkuuta
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Kulosaaren kirkko – 
taidetemppeli vuorella
Kulosaaren 100-vuotiasta seura-
kuntaa juhlistavassa juttusarjassa 
vuoroon pääsee Bertel Jungin suun-
nittelema kirkko, Kulosaaren oma tai-
detemppeli ja musiikkitalo, joka vihit-
tiin käyttöön 1.12.1935. 

toteuttamiselle 
haettiin kym-
menen vuoden 
lykkäystä. Kun 
opetusministeriö 
ei enää myöntynyt 
hankkeen pitkittä-
miseen, vasta nimi-
tetyn kirkkoherran Werner Wirénin 
oli käärittävä hihat ja ensitöikseen rakennet-
tava seurakunnalle kirkko. 

ja numerotaulun. Arkkitehdin veljentytär, 
nuori tekstiilitaiteilija Dora Jung valmisti 
juhlavan messukasukan. Armas Lindgrenin 
vävypoika Antti Salmenlinna toteutti ka-
ton ja lehterin koristemaalaukset ja myö-
hemmin ikkunan lasimaalauksen. Jungin 
kirkkoa kiiteltiin erityisesti valosuunnitte-

lusta: luonnonvalo lankesi kauniisti suurista 
ikkunoista, ja talvisin seinävalaisinten hehku 
heijastui katosta. 

Sigfrid af Forsellesin veistokset
Kulosaaren kirkkosalia on aina koristanut 
kipsinen Mooses-patsas ja kaksi enkeliai-
heista reliefiä. Ne on veistänyt 1900-luvun 
alussa Sigfrid af Forselles (1860–1935), 

joka asui aikuisikänsä pääasiassa Pariisissa 
ja Firenzessä. Hän työskenteli kuuluisan 
Auguste Rodinin apulaisena, omaksui 

vaikutteita Italian varhaisrenessanssin mes-
tareilta ja nautti arvostusta Pariisin taiteilija-
piireissä. Af Forsellesin pääteos on reliefisarja 
”Ihmissielun kehitys”, josta neljä osaa sijait-
see Kallion kirkossa. 

Sigfrid af Forselles kuoli Italiassa samaan 
aikaan, kun Kulosaaren kirkko valmistui, 

T E K ST I :  M I K KO - O L AV I  S E P PÄ L Ä

K U VAT:  K U LO S A A R E N  S E U R A K U N N A N 

A R K I STO

Yllättävä tilaisuus nauttia elävästä mu-
siikista tarjoutui palmusunnuntaina, 
kun pääsin toivottamaan artisti Ida 

Elinan tervetulleeksi Kulosaaresta striimat-
tuun kirkkokonserttiin. Konsertti mullisti 
kertaheitolla käsitykseni kanteleensoitosta.

Ida Elinan soitin on suomalainen kon-
serttikantele, mutta hän on liittänyt siihen 
kitaristien tapaan efektipedaaleita ja luup-
perin, jonka avulla hän ei tarvitse ympäril-
leen orkesteria. Hän luo kanteleella rikkaan 
sointukudelman, släppää siihen rytmik-
kään poljennon ja kerrostaa ja aksentoi 
kokonaisuutta taitavasti. Kappaleiden voi-
makasta dynaamista vaihtelua korosti Ida 
Elinan notkea ja pidäkkeetön äänenkäyttö. 
Hän aloitti vaimeasta hyräilystä, pääste-
li pian täysin palkein ja palasi seuraavassa 
hetkessä herkkään pianissimoon. 

Monipuolisen ohjelmistoon kuului niin 
suomen- kuin englanninkielisiä kappalei-
ta, joiden joukossa oli vanhempia ja uu-
dempia hengellisiä lauluja, amerikkalaista 
gospelia ja Ida Elinan omaa tuotantoa. 
Esimerkiksi konsertin taitekohdan jälkeen 

seurasi sikermä, jos-
sa kuultiin lyyrinen 
versio Pave Maija-
sen poprock-kap-
paleesta ”Pidä 
huolta”, mystistä 
balladitunnelmaa 
huokuva virsi ”Käy 
yrttitarhasta polku” 
sekä Exit-yhtyeen 
pakahduttava ”Get-
semane”.

Kyseessä oli Kirk-
kovakan koordinoi-
man Kulosaaren 
juhlavuoden kon-
serttisarjan avaus, 
joka striimattiin 
verkkoon seura-
kunnan sivuille ja 
Facebook-kana-
valle. Ida Elina oli 
käynyt Kulosaaren 
kirkossa aikaisem-
min vain häissä, 
ei konsertoijana. 
Keikkarutiinia ar-
tistille oli kerty-
nyt koronavuoden 
poikkeusoloissa-
kin niin, että hän 
pystyi luontevasti 
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Kirkko 1940-luvulla

Pula-ajan kirkko
Kulosaaren kirkko rakennettiin pula-ajan 
varjossa. Rakennuspiirustukset tilattiin Ku-
losaaren kunnanvaltuuston puheenjohtajal-
ta, arkkitehti Bertel Jungilta (1872–1946) 
vuoden 1933 lopulla, mutta suunnitelman 

 William Lönnberg pääsi toteuttamaan alttari-
maalauksen vuonna 1938.

Taloudellisesti ahtaan ajan vuoksi Bertel 
Jung karsi alkuperäisisiä suunnitelmiaan ja 
kutisti kirkkosalin 200-paikkaiseksi. Kapeas-
sa suorakaiteen muotoisessa kirkkosalissa olisi 
kodikas tunnelma, vaikka sanankuulijoita oli-
si vain kourallinen. Rakennusmestari August 
Carlssonin toteuttamista rakennussuunnitel-
mista tingittiin kaikki mahdollinen, kun vesi- 
ja viemärijohdot jätettiin toistaiseksi rakenta-
matta. Sähkölämmitys osoittautui kalliiksi ja 
epäkäytännölliseksi: kirkossa oli talvisin jää-
tävän kylmä.

Kirkon koristelusta sen sijaan ei tarvinnut 
tinkiä, ja eteviä taiteilijoita oli perhepiirissä. 
Arkkitehti Jungin tytär, hopeaseppä Gunilla 
Jung suunnitteli kastemaljan, kolehtihaavin 

ja hänen sisaruksensa lahjoittivat teokset 
kirkkoon. Kuvanveistäjä liittyi Kulosaareen 
varhaisena tontinomistajana. Hän hankki 
jo vuonna 1912 palstan Hopeasalmentiel-
tä. Tontille rakennettuun huvilaan asettui 
kuitenkin taiteilijan sisar Aline af Forselles 
(1859–1956), josta tulikin pitkäaikainen ku-
losaarelainen. Waldemar Aspelinin suunnit-
telema kaunis puuhuvila on edelleen olemas-
sa; sen nykyinen osoite on Hopeasalmentie 1. 

Alttarimaalaus ja urut tulivat 
myöhemmin
Kulosaaren kirkon alttarimaalaus tilattiin 
William Lönnbergiltä (1887–1949), pit-
kään Tanskassa asuneelta taiteilijalta, jonka 

Sigrid af Forsellesin Mooses sekä kaksiosainen reliefi Soittavia enkeleitä kuuluvat Kulosaaren kirkon 
taideaarteisiin. 

Ida Elinan konsertti 
Kulosaaressa

ja mukaansa tempaavasti esiintymään ka-
meroille. Yksisuuntaisessa esityksessä oli 
jatkuva vuorovaikutteisuuden tuntu. Kirk-
koherra Markku Rautiainenkin kommentoi 
livestriimin äärellä: ”Ei tuntunut, että olisi 
oltu virtuaalikonsertissa!”

Livestriimausta katsottiin keikan aikana 
460 päätteestä, ja nauhoitus jäi tallenteena 
katsottavaksi. Kulosaaren kirkkoon mah-
tuisi normaalioloissa parisataa kuulijaa, 
mutta nyt konserttia seurasi monin verroin 
suurempi ihmisjoukko. Eikä ainoastaan 
Kulosaaressa, vaan ympäri Suomea Lap-
peenrannasta Rovaniemelle. Ilmoittipa joku 
kuuntelevansa konserttia Ruotsista käsin. 
Jos kanteletaiteilija sai minusta ja muista 
kulosaarelaisista uusia faneja, niin myös 
Kulosaaren kirkko sai satoja uusia ystäviä, 
kiitos Ida Elinan!

Kanteletaiteilija Ida Elina avasi palmusunnuntai-
na Kulosaaren juhlavuoden konserttisarjan.

kirkasväriset ja muotopuhtaat, huolellisesti 
sommitellut teokset poikkesivat Suomessa 
vallinneesta synkästä ekspressionismista. 
Lönnberg oli aikaisemmin 1930-luvulla 
toteuttanut Alvar Aallon suunnitteleman 
Muuramen kirkon alttarimaalauksen, joka 
taiteilija Unto Pusan arvion mukaan oli 
”Suomen kaunein ja taiteellisin”. Sodanjäl-
keiset maalaustaiteen modernistimme piti-
vät muutoinkin Lönnbergin ”asiallisuutta” 
esikuvanaan. 

Kulosaaren alttarimaalauksen aiheena 
on Jeesuksen vuorisaarna. Ensin valmistui 
kartonkiversio, joka oli esillä kirkon avajai-
sissa ja kiersi myöhemmin taidenäyttelyissä 
Ruotsia myöten. Varsinaisen seinämaalauk-
sen Lönn berg toteutti vasta vuonna 1938; se 
rahoitettiin Armas Lindgrenin muistorahas-
toon kertyneillä varoilla. Kirkon alttariristin 
veisti puolestaan Viktor Jansson – Lönnberg 
oli hänen tyttärensä Toven maalauksenopet-
taja.

Samana vuonna 1938 kirkko sai tsekki-
läisvalmisteiset urut. Niiden rahoittajana 
olivat kaksi kulosaarelaista laivanvarustajaa, 
Gustaf Thordén ja Antti Wihuri. Viimeis-
tään nyt kirkosta muodostui paikkakunnan 
oma musiikkitalo, jonka vakioesiintyjiä oli-
vat Kulosaaren naiskuoro, kirkkokuoro sekä 
myöhemmin musiikinopettaja-kanttori 
Martti Neuvosen kokoamat lapsikuorot.

Kulttuurikävely
Kulosaaren kirkon ympäristössä

Su 30.5. klo 14

Kulttuurikävelyllä oppaana
arkkitehtuurin historian 

emeritusprofessori 
Vilhelm Helander.

Helander on viettänyt lapsuutensa ja 
kouluvuotensa Kulosaaren asukkaana. 

Hän suunnitteli kirkon ja tapulin vuonna 
2010 valmistuneen restauroinnin.

Ilmoittautuminen Jenni Kalliolle
jenni.h.kallio@evl.fi 
26.5. mennessä.

Mukaan mahtuu enintään 18 
ilmoittautunutta voimassaolevien 

rajoitusten puitteissa.

Tapahtuma on osa Seurakunta Kulosaa-
ressa 100 vuotta -juhlavuotta.

Mukana järjestelyissä:
Kulosaaren kirkkovakka ry
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Ilkka Julkusen lausuntoja ja kommentte-
ja olemme saaneet kuulla ja lukea maam-
me päämedioista viimeisen vuoden aika-

na. Turun yliopiston virusopin professori 
palasi yliopistomaailmaan työskenneltyään 
Kansanterveyslaitoksella eli nykyisessä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksessa lähes 
25 vuotta. Viikosta nelisen päivää Julku-
sella menee tätä nykyä Turussa ja yksi päi-
vä THL:ssä niin ikään tutkimusryhmän 
parissa työskennellessä. Julkusen tutkimus-
ryhmät tutkivat väestötasolla millainen im-
muunisuoja syntyy eri virusinfektoissa, sekä 
miten eri rokotteet toimivat ja minkälainen 
immuunivaste niille syntyy. Soluviljelmillä 
pyritään myös selvittämään miten virukset 
lisääntyvät eri solutyypeissä.  

Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Minulla oli useita ammatinvalintavaihto-
ehtoja, vaikka isäni oli lääkäri ja isoisäni 
apteekkari. Suvussa oli myös jonkin verran 
lääkäreitä, joten se oli lopulta aika luon-
nollinen valinta. Biologia ja kaikki luon-
nonilmiöt ovat kiinnostaneet minua aina. 
Edelleenkin katsomme joka lauantai Avara 
luonto -ohjelmaa, myös lasten ja lastenlas-
ten kanssa, jos sattuvat olemaan meillä sil-
loin. Lääkärinä voi tehdä käytännön työtä, 
joka on arvokasta ja tärkeää. 

Minua kiinnostivat myös globaalimmat 
asiat. Opiskeluaikana otin yhteyttä Helsin-
gin yliopiston virusopin professoriin Kari 
Penttiseen, jolla oli projekteja Afrikassa. 
Jäin kuitenkin tekemään tutkimustyötä yli-

opistoon väitöskirjan valmistumiseen asti, 
kävin armeijan ja lähdin kolmeksi vuodeksi 
Yhdysvaltoihin jatkamaan tutkimustyötä. 
Afrikassa olen ollut vain turistina, mut-
ta yhteistyöprojektien kautta olen saanut 
työskennellä monien maiden tutkijoiden 
kanssa.  

Tutkimusryhmäni on tutkinut perusteel-
lisimmin influenssavirusta ja sen vaikutuk-
sia ihmisen elimistöön. Kysymyksenasettelu 
on varsin samanlaista muidenkin virusten 
kanssa. Olemme tutkineet esimerkiksi 
MERS- ja SARS-virusten proteiinien omi-
naisuuksia, ja pandemian tullessa oli luon-
tevaa alkaa tehdä töitä koronan parissa. 
Koin myös, että tämä oli yhteiskunnallinen 
velvoitteemme. Uudet virukset ja mikro-
bit ovat kuitenkin ominaisuuksiltaan aina 
vähän erilaisia, jolloin nousee myös uusia 
kysymyksiä ja lähestymistapoja. 

Mikä on ollut urasi huippuhetki?
Huippuhetkiä ovat olleet jotkut projektit, 
joita on tehty hyvällä fiiliksellä. Nuoret 
tutkijat ovat olleet todella motivoitunei-
ta. Kun on löydetty yllättävää ja uutta, ja 
tajuttu tutkimustuloksen olevan mielen-
kiintoinen, se on ollut hauskaa ja moti-
voivaa. Tutkimuksia pitää myös julkaista, 
se on osa tutkimustyötä, tulokset eivät saa 
jäädä pöytälaatikkoon. Hienoa on, kun 
tutkimustyöllä on ollut kokonaisuutena 
iso merkitys, vaikka se ei yksistään vielä 
vaikuttaisikaan mihinkään, vaan pienistä 
palasista rakennetaan kokonaistietoa, joka 

liittyy vaikka elimistön puolustusvasteisiin 
infektioita vastaan. 

Nyt pandemian aikana olemme seuran-
neet ensimmäisten koronarokotettujen 
rokotevasteita. Keräsimme 180 ihmisestä 
näytteet, jotka analysoimme ja julkaisim-
mekin jo. Tutkimusryhmä on ollut innostu-
nut tekemisestä, ja kun pääsemme maaliin, 
kaikki ovat hyvällä mielellä samalla tavalla 
kuin talkootöissä tai urheilussa, joissa teh-
dään tiimityötä. Yhdessä onnistuminen on 
palkitseva osa työssäni.

Mikä on parasta ja huonointa 
työssäsi?
Työ kulkee koko ajan mukana, mutta kun 
se on mielenkiintoista, se ei ole minua häi-
rinnyt. Työni ei ole hallinnut minua, vaan 
olen pystynyt valitsemaan, kuinka paljon 
sitä teen ja mitä haluan tutkia. Minulla on 
usein ollut vapaus valita, mitä olen tehnyt. 
Mukana on ollut myös hyvää tuuria, että 
olen saanut tehdä töitä ihmisten kanssa, 
jotka ovat olleet motivoituneita ja aikaan-
saapia. Kaikkihan hyvästä yhteistyöstä hyö-
tyvät, mutta tutkimusmaailmassa erityisesti 
ihminen itse, joka on ahkera ja kekseliäs. 
Olemme tutkineet tärkeitä asioita ja viimei-
senä juuri koronaa. Heti kun näimme, että 
se on nousemassa ongelmaksi, koko työryh-
mä ryhtyi tekemään sen eteen töitä. Koska 
olemme onnistuneet saamaan rahoitusta 
valtiolta, yliopistolta ja erilaisilta säätiöiltä, 
työtä on ollut mahdollista tehdä isommassa 
joukossa.

Mitä harrastat?
Olen liikkunut pienestä pitäen. Kouluaika-
na pelasin jääkiekkoa Jokereissa A-junnui-
kään ja treenasin myöhemmin liigajouk-
kueen kanssa. Lukion viimeisellä päätin 
keskittyä koulunkäyntiin. Sulkapalloa, ten-
nistä, pyöräilyä, hiihtoa, kaikenlaista… 
Välillä käydään patikoimassa Lapissa ja 
lasketaan kanootilla Keski- tai Itä-Suomen 
koskia entisten koulukavereiden ja muiden 
ystävien kanssa. Meillä on aika tiivis poruk-
ka, pelataan tennistä viikoittain ja muuten-
kin tavataan aika usein. Kesäisin on aina 
yksi koskireissu, lasten ja nykyään lastenlas-
tenkin kanssa, ja tämä perinne on jatkunut 
yli 30 vuotta.

Tykkään myös rakentamisesta, teen puu-
töitä. Landella on työkalut, jotta saan mil-
lilleen terassit ja portaat oikeankokoisiksi. 
Tein jämälaudoista sänkyjä, tai ensin pro-
totyyppejä, mutta ne eivät menneet ”halli-
tuksessa” läpi. Tein sitten useampia ja löytyi 
sopivat. Puuvaja olisi seuraavaksi ohjelmas-
sa. Se on kivaa hommaa.

Miten päädyitte Kulosaareen 
asumaan?
Olen syntynyt Kajaanissa, kun kuhmolai-
nen isäni halusi mennä opintojensa jälkeen 
omaan maakuntaan töihin. Heinolan kautta 
muutettiin Kulosaareen kun olin viisi vuot-

Naapuri Kulosaaressa
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ta vanha. Tässä välissä olen asunut Kalliossa 
ja Yhdysvalloissa. Parasta täällä on merelli-
syys, on paljon väljää tilaa ja näppärästi pää-
see kaupunkiin. Keskustassa olisi kuitenkin 
lähempänä kulttuuririentoja, mutta toisaal-
ta tykkään kun luontoa on lähellä.

Mitä unelmia sinulla on?
Toivon, että niin kauan kuin olen töissä, 
saisin tehdä aidosti kiinnostavaa työtä ja 
sellaista, jolla on työnäkökulmasta merki-
tystä. Olen peruslääkäri tai idealisti siinä 
mielessä, että kaikissa ammateissa pitäisi 
pyrkiä tekemään sellaista, mikä tuottaa 
yhteishyvää. Ettei vain tähtäisi työssään 
omaan hyvinvointiin vaan pyrkisi teke-
mään sellaista, joka edistää yhteiskuntaa, 
terveyttä tai muuta hyvää asiaa. Samalla 
työmäärällä voi rakentaa parempaa yh-
teiskuntaa, kuitenkin eri aspekteilla oman 
ammatin mukaisesti. Sinänsä kaikki työ-
tehtävät ovat arvokkaita. Olen ollut onne-
kas siinä suhteessa, että olen voinut valita 
ammattini, useimmilla se ei välttämättä 
ole mahdollista. On mukava myös perheen 
kanssa tehdä yhteisiä asioita.

Onko sinulla elämänohjetta, joka on 
jäänyt mieleen tai mitä noudatat?
Sanon aina nuoremmille, että kannattaisi 
pyrkiä tekemään sellaista, mikä aidosti kiin-

nostaa. Olisi hyvä seurata omaa motivaatio-
taan ja pyrkiä sitä kautta tekemään työtään, 
harrastustaan, ihmissuhteitaan tai mitä ta-
hansa muuta mahdollisimman hyvin. Rehel-
linen pitäisi olla itselle ja muille ja tehdä sitä 
mistä on aidosti kiinnostunut, jos se vain on 
mahdollista.

Kulosaaressa on ollut vähän 
koronavirusinfektioita, mistä tämä 
johtuu?
Ihmisillä on ollut mahdollista tehdä etätöitä 
ja pitää etäisyyksiä. Eihän Kulosaaressa lop-
pujen lopuksi valtavasti asu ihmisiä ja täällä 
on aika väljää. Monesti infektioiden esiinty-
vyys on sattumasta ja tuuristakin kiinni. Ko-
ronapandemian suhteen tilanne on selvästi 
menossa parempaan suuntaan. Useimmilla 
tauti on lievä, mutta riskiryhmillä ja ikäih-
misillä tauti voi olla hyvinkin vaarallinen. 
Elimistössä syntyy hyvä immuunivaste ja 
sen perusteella tauti yleensä paranee hyvin ja 
syntyy immuniteetti, jonka kestosta ei vielä 
tiedetä. Erittäin hyvä asia on, että maailmalla 
onnistuttiin tekemään rokote maailmanen-
nätysajassa. Alle vuodessa tuli useita eri roko-
tevaihtoehtoja, jotka kaikki vaikuttavat toi-
mivan hyvin infektiota vastaan. On erittäin 
tärkeää olla varovainen ja välttää infektiota, 
mutta mielestäni on myös turhaan vauhkoil-
tu. Asiat voi hoitaa myös rauhallisesti. 
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Muistan lapsuudestani kauniit vaale-
anpunaiset kukat, joiden paisuneet 
siemenkodat räjähtivät pienen sor-

men kosketuksesta, singoten siemeniä joka 
puolelle. Mitä isomman siemenkodan löy-
si ja mitä suuremman poksauksen sai, sitä 
suuremmat olivat naurunkiljahdukset. 

Sitten opin, että kyseessä on jättipalsami, 
erittäin haitallinen vieraslaji. Tunsin itseni 
hölmöksi, ehkä hieman petetyksikin. 

Nyt minulle tuottaa suurta iloa, kun saan 
purkaa energiaani jättipalsamikasvuston 
kitkemiseen tai saan kypsyneen siemenko-
dan varovasti keräyspussiini ilman, että kota 
räjähtää. 

Mitä ovat vieraslajit?
Suomen lajisto on muovautunut jääkauden 
jälkeen vuosituhansien saatossa tietynlaisek-
si. Lajit ovat sopeutuneet ilmastoomme ja 
muiden lajien läsnäoloon, ja lopputulokse-
na on tasapainoinen ja terve ekosysteemi. 

Ihminen on järkyttänyt tätä tasapainoa 
monin tavoin, esimerkiksi tuomalla tänne 
uusia lajeja, jotka eivät luontaisesti olisi le-
vinneet meille. Lajit ovat voineet kulkeutua 
rahtilaivojen painovesilastissa tai maailmal-
ta tuotujen elintarvikkeiden seassa. Niitä 
on myös voitu tuoda tietoisesti, esimerkiksi 
puutarhan koristeiksi.

Yleensä vieraslaji ei sopeudu uuteen 
asuinpaikkaansa. Joskus se taas sopeutuu 
liiankin hyvin. Luonnollisten vihollisten 
puuttuessa laji lähtee leviämään hallitsemat-
tomasti. Tällöin se uhkaa luonnon moni-
muotoisuutta ja muiden lajien olemassaoloa 
viemällä kaiken tilan. Tällöin puhutaan hai-
tallisesta vieraslajista. 

Ilmaston lämmetessä tai muutoin luon-
nollisen leviämisen seurauksena Suomeen 
kulkeutuu uusia lajeja. Näitä kutsutaan 
tulokaslajeiksi – ne ovat tulleet tänne omin 
avuin. 

EU:n vieraslajiasetuksessa (1143/2014) 
on määritelty lajit, jotka aiheuttavat eri-
tyisen suurta haittaa luonnon monimuo-
toisuudelle ja joiden torjumiseksi tarvitaan 
koko EU:n alueen yhteisiä toimia. Tämän 
lisäksi Suomen vieraslajilaissa (1709/2015) 
on lueteltu lajeja kansallisesti haitallisiksi 
lajeiksi. 

Mistä liikkeelle? 
Helsingin kaupunki on määritellyt prio-
risoitavaksi 8 erittäin haitallista ja 15 hai-
tallista vieraslajia. Erittäin haitallisten lajien 
listasta löytyy 4 jättiputkilajia, kurtturuusu, 

keltamajavankaali, kaniini, minkki ja espan-
jansiruetana. Haitallisista lajeista löytyy esi-
merkiksi tattaria, komealupiini, palsameita 
ja ruttojuuria. 

Olen valinnut tähän kolme lajia, joita 
olen havainnut Kulosaaressa ja joiden hä-
vittämiseksi me saarelaiset voisimme hyvin 
tehdä jotain. 

Vieraslajitalkoilun suosikki: 
Jättipalsami
Aasiasta kotoisin oleva jättipalsami on yksi-
vuotinen palsamikasveihin kuuluva ruoho. 
Se on helppo tunnistaa. Kukkien väri on 
yleensä vaaleanpunainen, mutta voi vaih-
della valkoisesta tummanpunaiseen. Kasvit 
voivat kasvaa jopa kolmemetriseksi, tosin 
yleensä ovat n. 1,5-metrisiä. Lehdet ovat 
suikeita, tiheästi sahalaitaisia ja yleensä niis-
sä on punertava reunus. Jättipalsami kasvaa 
erityisesti kosteilla paikoilla ja rannoilla. 

Jättipalsamin torjunta on helppoa ja 
hauskaa talkoohommaa. Kasvin juuret 

ovat heppoiset ja yksilöt on helppo nos-
tella juurineen irti maasta. Mitään erityisiä 
suojavarusteita ei tarvita (paitsi nokkosia 
ja punkkeja vastaan). Koska kyseessä on 
yksivuotinen ruoho, riittää että sen nyhtää 
kerran. Mullassa muhivat jättipalsamin sie-
menet säilyvät itämiskelpoisina vain muu-
taman vuoden. Kitkentätalkoot kannattaa 
järjestää kolme kertaa kasvukauden aika-
na, mielellään alkukesästä ennen siemen-
ten kypsymistä. Jättipalsamin kasvusto on 
mahdollista saada hävitetyksi muutamassa 
vuodessa. 

Kurtturuusun torjunta  
vaatii sitkeyttä
Kurtturuusu on Suomessa otettu erityi-
seksi prioriteetiksi vieraslajien torjunnassa. 
Sen kasvatus myös yksityisillä pihoilla tulee 
olemaan kiellettyä 1.6.2022 alkaen. Koska 
kurtturuusu on hankala hävitettävä, kan-
nattaa toimiin ryhtyä heti, jos pihallasi kas-
vaa kurtturuusua. 

Kurtturuusun tunnistaa siitä, että sillä on 
paksut ja kurttuiset lehdet ja suorat piikit. 
Kukkien väri vaihtelee valkoisesta aniliinin-
punaiseen, ja niiden terälehtiä on yleensä 
vähän ja vain yhdessä kerroksessa. Kurttu-
ruusun kiulukat ovat litistyneen muotoisia.

Kurtturuusun juurakko on erityisen sit-
keä, siksi hävittäminen vaatii pitkäjäntei-
syyttä. Leikkaa ensin pensas oksasaksilla ai-
van tyvestä. Tämän jälkeen juurakko pitäisi 
saada kokonaan kaivetuksi maasta. Operaa-
tion jälkeen on syytä tarkkailla aluetta, sillä 
pieniä juurenkappaleita saattaa jäädä usein 
maahan.

Tattaret eivät anna  
muille lajeille lainkaan tilaa
Tatar-lajeja on erilaisia ja niiden tunnista-
minen toisistaan on vaikeaa. Kaikki lajit 
ovat kuitenkin haitallisia vieraslajeja, joten 
pelkoa haitattoman lajin poistamisesta ei 
ole.  Tatarlajit ovat hieman bambunnäköisiä 
ruohoja, joilla on isot herttamaiset lehdet. 
Ne muodostavat tiheitä kasvustoja, joiden 
seassa ei kasva juuri mitään muita lajeja. 

Tatarten hävittäminen on vaikeaa. Pienet 
kasvustot voi hävittää leikkaamalla kaikki 
varret ja peittämällä maa-ala mustalla muo-
villa monen vuoden ajaksi. Kun varsi on jo 
hieman kasvanut, voidaan se leikata läheltä 
tyveä ja ruiskuttaa onttoon varteen torjun-
ta-ainetta. Tämä toistetaan useamman ker-
ran vuodessa. Isommissa kasvustoissa vaadi-
taan jo kaivinkonetta. 

Toivoa ja toimintaa!
Kulosaaressakin löytyy paljon haitallisten 
vieraslajien kasvustoja. Kaupunki on jo 
ruvennut aktiivisiin toimiin lajien kitkemi-
seksi kaupungin omistamilla mailla. Lisäksi 
kaupunki ja erilaiset järjestöt järjestävät vie-
raslajitalkoita.

Helsinki kannustaa kaupunkilaisia jär-
jestämään omia talkoita kaupungin mailla. 
Tällöin on mahdollista saada tukea ja työka-
luja, ja kaupunki hakee myös kerätyt vieras-
lajit pois asianmukaisesti hävitettäväksi. Jos 
haluat järjestää talkoot, voit olla yhteydessä 
kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordi-
naattoreihin: vapaaehtoistoiminta@hel.fi 
tai vapaaehtoistoiminta.hel.fi. 

Järjestin itse viime kesänä kahdet jättipal-
samitalkoot Kulosaaressa. Myös seuraavana 
kesänä on tarkoitus talkoilla yhdessä. Tal-
koopaikat ja -ajat tarkentuvat myöhemmin. 
Jos kiinnostaa osallistua, seuraa Kulosaari – 
Brändö -Facebook-ryhmää tai laita minulle 
viestiä halukkuudestasi osallistua: aura@
pihanet.net. 

Kun havaitset vieraslajikasvuston ja sor-
mesi syyhyävät päästä sen kimppuun, on 
ensin selvitettävä kenen tontilla kyseinen 
kasvusto on. On helppo selvittää, onko 
tontti kaupungin omistuksessa: mene osoit-

Vieraslajitalkoot ovat hauskaa ja
 hyödyllistä toimintaa! T E K ST I :  A U R A  P I H A

K U VAT:  A U R A  P I H A ,  TA PA N I  P I H A  TA I  

T E R H I  RY T TÄ R I / SY K E

Kurtturuusun tunnistaa mm. siitä, että terälehdet ovat yhdessä kerroksessa. Kuvaaja: Aura Piha

teeseen kartta.hel.fi. Klikkaa vasemmalta 
auki Aineistot-valikko, klikkaa auki Taus-
takartat ja sieltä Kiinteistökartat. Valitse 
Kiinteistökartta ja Maanomistus- ja vuok-
rausalueet. Kaupungin alueet näkyvät vih-
reällä. Jos kyseessä ei ole kaupungin tontti, 
voi mennä vaikka soittamaan ovikelloa ja 
tutustumaan tontin omistajaan.

Muista hävittää jäte oikein
Jos olet innostunut hävittämään vieraslaje-
ja, pidä huoli, että homma hoituu oikein 
loppuun asti. Esimerkiksi tattaret leviävät 
helposti pienestäkin juurakonpalasesta. Älä 
laita vieraslajeja sisältävää puutarhajätettä 
kompostiin, lehtikompostiin tai biojäteas-
tiaan. Laita jäte tiukasti jätesäkkiin, vaikka 
tuplasäkkiin, ja laita sekajäteastiaan. 

Kurtturuusun kiulukat ovat littanoita, kun taas monien muiden lajien kiulukat ovat pitkänomaisia. 
Kuvaaja: Aura Piha

Jättipalsamikasvustoa Kulosaarentien ja Vuorineuvoksentien kulmassa. Kuvaaja: Aura Piha

Iloinen-talkoojoukko-aura-piha: 
Kesällä 2020 talkoiltiin useam-
massa paikassa ympäri Kulosaar-
ta. Talkoissa saa hyvää ulkoilua ja 
liikuntaa ja samalla tekee hyvää 
luonnolle! Kuvaaja: Aura Piha

Lisää tietoa, tukea ja 

tapahtumia: viekas.laji.fi

www.sll.fi/mita-me-teemme/ 

luonnonhoito/viekas-life

vieraslajit.fi   

Tatarkasvustojen alla ei kasva mitään muita lajeja. Tämän kasvuston Kulosaaresta kävi Helsingin Tatarkasvustojen alla ei kasva mitään muita lajeja. Tämän kasvuston Kulosaaresta kävi Helsingin 
kaupunki hävittämässä kaivurilla keväällä 2021. Kuva: Aura Pihakaupunki hävittämässä kaivurilla keväällä 2021. Kuva: Aura Piha

Kukkivan jättipalsamin tunnistaminen on Kukkivan jättipalsamin tunnistaminen on 
helppoa. Kuva: Terhi Ryttäri/SYKEhelppoa. Kuva: Terhi Ryttäri/SYKE
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HARRY BOGOMOLOFF
Valtuuston varapuheenjohtaja, kok.

Kulosaaren puolesta  
valtuustossa  
vuodesta 1985
Kulosaarelaiset- 
Brändöborna ry:n  
aikaisempi puheenjohtaja

Kannatan ostarin  
saneerausta, en  
purkua. Vastustan  
edelleen Kruunusiltoja  
sekä Kuorekarin  
maantäyttöjä.

BOGO - AINA OIKEALLA, USEIN OIKEASSA.

Bogomoloff_Kulosaari_98x130.indd   1Bogomoloff_Kulosaari_98x130.indd   1 29.4.2021   9.3829.4.2021   9.38

facebook.com/bogovaalit21

Jo 1630-luvulta alkaen on esitetty arve-
lua, että nimi Helsinge on tullut siitä, 
että paikalle on tullut asukkaita Ruotsin 

Helsinglandet-maakunnasta. 
Jo 391 vuotta ainakin 13 johtavaa kielten 

ja historian asiantuntijaa on esittänyt tätä 
selitystä kirjoissaan ja kirjoituksissaan.

En hyväksy tuota arvelua. Eivät ihmiset 
ota entisen asuinpaikkansa nimeä eivätkä 
vie sitä uuden asuinpaikkansa nimeksi. Niin 
kovasti kuin varsinkin historian tutkijat ja 
myös kielten tutkijat esittävät tätä siirtoni-
miteoriaan paikannimien selityksiksi. Osaa-
matta kuitenkaan usein esittää, mistä sai ni-
mensä se paikkakunta, jolta asukkaat muka 
muuttavat uudelle asuinpaikalle.

Jo eräkulttuurin aikana asumattomillakin 
paikoilla oli nimet. Ne olivat sitten asuttu-
jen paikkojen niminä.

Ruotsin kielessä maastosanalla hals on 
monia merkityksiä ja yhtenä merkitys ’sal-
mikapeikko’. Ruotsissa maakuntanimen 
Helsingland perusteena ovat paikan ranni-
kon salmikapeikot. Samoin kaupunkinimet 

Helsingborg ja Tanskan Helsingör saivat ni-
mensä siitä, että ovat Tanskansalmien ka-
peikon rannalla.

Suomen rannikkoseuduilla kaikki 14 
Helsing-, Hälsing- ja Hals-alkuista paikanni-
meä ovat saaneet nimensä paikallisesti siitä, 
että ovat hals-salmikapeikoiden maastoa 
paikkoina. Ne ovat näin hydrotopografisia 
paikannimiä paikoillaan.

Kun skandinaavit jo ainakin 1.500 vuotta 
sitten varhaisrautakaudella liikkuivat Suo-
menlahden rannikoita itään, heillä oli jo sil-
loin nimet rannikon merkittäville paikoille. 
Vaikka eivät olleet asuttuja, ne olivat heidän 
leiripaikkojaan ja lyhytaikaisia kalastuspaik-
kojaan.

Kun he liikkuivat nykyisen Helsingin 
saarten Kulosaaren ja Laajasalon kapeita sal-
mia Vantaanjoen suulle, nuo salmikapeikot 
olivat jo silloin heille hals-paikkoja ja siitä 
johtuen sen tienoon nimenä jo heillä oli sil-
loin Helsinge.

Asuinpaikan nimeksi tuo Helsinge tuli 
vain Vantaanjoen varrelle, hiukan sisämaa-

Teoria  nimen Helsinge alkuperä stä
Nimen Helsinge/Helsinki perusteena paikan hals-salmikapeikot

han päin perustetulle asutukselle. Asiakir-
joihin asutuksen nimi tuli v. 1351 muodos-
sa Helsinga. Mutta asutus on ollut paikalla 
jo paljon aikaisemmin.

Ja sitten myös joen alimman kosken ni-
meksi tuli Helsingfors, joka nimi sitten tuli 
kuningas Kustaa Vaasan vuonna 1550 pe-
rustaman kaupungin nimeksi.

Kun Pietari Brahe siirsi kaupungin Viron-
niemelle vuonna 1640, niin silloin kaupun-
ki tuli salmikapeikoiden paikalle, joka jo 
ainakin 1.500 vuotta sitten oli skandinaa-
vipurjehtijoiden kielenkäytössä Helsinge. 
Kaupunki siis sijoitettiin silloin aika tark-
kaan paikalle, joka oli alkuperäinen Helsin-
ge.

Jos nimelle Helsinge/Helsinki halutaan 
esittää selitys suomen kielellä, niin voi sanoa 
että se on ’salmikapeikoiden paikka’.

Ilmari Kosonen

Korona-aikana olemme 
kaivanneet kulttuuriko-
kemuksia. Tämän kirjoit-

tajat ovat inspiroituneet rans-
kankielisestä, Pierre Sterckxin 
vuonna 2009 toimittamasta 
teoksesta Les plus beaux textes 
de l´histoire de l´art. Siinä kuu-
luisat filosofit ja kirjailijat ovat 
valinneet maailmankuuluista 
taideteoksista mieleisensä ja te-
kevät niistä omat tulkintansa. 
Mitähän kulosaarelaiset mah-
tavatkaan ajatella tuossa kir-
jassa esitellyistä valinnoista ja 
niiden selityksistä?

Ensimmäiseksi tarkastelem-
me tässä kirjoituksessa Johan 
Wolfgang von Goethen valit-
semaa veistosta, Laokoon-ryh-
mää, joka on antiikin ajan tun-
netuimpia taideteoksia. Se on 
tehty 100-luvulla jälkeen ajan-
laskumme alun, löydetty Roo-
masta vuonna 1506 ja sijaitsee nykyään 
Vatikaanin museossa. Laokoon-ryhmä 
lienee nyt hiukan ajankohtainen Suomes-
sakin, sillä sen kipsikopiota, joka sijaitsee 
Helsingin yliopiston päärakennuksessa, 
konservoidaan parhaillaan. Pian se näh-
täneen entisellä paikallaan, yliopiston pe-
ruskorjauksen aikanaan valmistuttua. 

Goethen tulkinnan mukaan veistos 
ei oikeastaan edusta sitä, mitä mytolo-
gia kertoo: ”Laokoon varoitti troijalaisia 
päästämästä kaupungin portista sisään 
Troijan puuhevosta, jonka sisällä oli pii-
lossa kreikkalaisia sotureita. Silloin ju-

Helsinki

MARI

TALOUSOSAAJA LASTEN 
JA LUONNON PUOLELLA

HOLOPAINEN

EHDOLLA KAUPUNGINVALTUUSTOON

TÄMÄKÄÄN TAIDETEOS EI  OLE 
KULOSAARESSAT E K ST I :  L I I S A  H O R E L L I  J A  E I J A  K I U R U

K U VA :  W I K I M E D I A  CO M M O N S I STA

malat rankaisivat Laokoonia ja lähettivät 
rangaistukseksi kaksi merikäärmettä ku-
ristamaan hänet ja hänen poikansa”.

Goethen mielestä taideteoksessa ei oi-
keastaan ole kyse jumalten kostosta, vaan 
siinä kuvataan isää, joka taistelee poikien-
sa ja itsensä puolesta tavallisia matelijoita 
vastaan. Kuvanveistäjä on valinnut tapah-
tumasta hyvin ratkaisevan hetken, joka 
dynamisoi katsojan. Teosta vastapäätä 
seisovan tarkkailijan silmien sulkeminen 
ja avaaminen voinee tehdä teoksesta liik-
kuvan, vaikka ryhmän on tehnyt liikku-
mattomaksi salama tai kivettänyt aalto. 
Patsasta leimaa asteittaisuus, sillä käärme 

sitoo vain vanhimman pojan 
alaraajat, kun taas nuorem-
man pojan rintakehä puristuu 
ja henki salpautuu. Isä puoles-
taan yrittää vapauttaa itsensä 
työntäen voimakkaasti toista 
käärmettä, joka puree häntä 
lonkkaan. Veistoksesta huokuu 
sekä pelon, kauhun että säälin 
tunteita, jotka tarttuvat myös 
katsojaan. 

Goethelle olivat seuraavat 
asiat tärkeitä: taideteoksen ana-
tomia ja puoleensavetävyys, esi-
tetyn hetken merkityksellisyys, 
väkivallan ja kärsimyksen sekä 
toisaalta harmonian ja kauneu-
den välinen tasapaino.  

Mitähän mieltä kulosaarelai-
set ovat Laokoon-ryhmästä?

Lehtemme toimitusneuvos-
ton jäsen Mikko Myllykoski 
etsii tällaista paikallistulkintaa: 

”Ehkäpä ensimmäinen siltayhteys 
Kulosaaresta kaupunkiin oli huvilaidyllil-
le eräänlainen Troijan hevonen. Nyt sen 
vatsasta löytynyt itäväylällinen läpikulku-
liikennettä vyöryy saaremme läpi. Mutta 
kukahan mahtoi olla tuon ajan ylipappi 
Laokoon, joka yritti turhaan varoittaa?”  

Noista varoituksista ei mahda olla var-
maa tietoa. Sen sijaan seuraava Troijan 
puuhevonen taisi olla kyseessä, kun Hel-
singin kaupunki vuonna 1946 kaappasi 
Kulosaaren kunnan itselleen. Silloin va-
roittajia ja taistelijoita oli lukuisia, entistä 
tasavallan presidenttiä ja korkeimman oi-
keuden silloista presidenttiä myöten.
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Lehden maaliskuun numerossa haastat-
telin muutamia kunnallisvaaliehdok-
kaita Kulosaarta koskevista asioista. 

Tein kolme kysymystä, jotka löytyvät edel-
lisestä Kulosaarelaiset-lehdestä, sekä pai-
netusta että digitaalisesta, joka puolestaan 
löytyy Kulosaarelaiset ry:n kotisivulta www.
kulosaarelaiset.fi kohdasta Kulosaarelai-
set-lehti. 

1. Helsinki on aloittanut Kuorekarin ”asema-
kaavaprosessin” päinvastaisessa järjestyk-
sessä kuin voimassa oleva maankäyttö- ja 
rakennuslaki edellyttää. Maantäyttöä on 
jo rajoitettu luonnonsuojelusyistä.  Kanna-
tatko suunnitelmaa, jossa rakennetaan 365 
asuntoa kokonaisuudessaan täyttömaalle 
Kulosaaren sillan pieleen, Hopeasalmeen?

2. Kruunuvuoren selän siltojen (”Kruunu-
sillat”) rakentamiskustannukset ovat Hel-
singin kaupungin viimeisimmän arvion 
mukaan nousemassa 350 miljoonaan eu-
roon. Olisitko valmis pysäyttämään silta-
hankkeen ja korvaamaan sen taloudellisesti 
edullisilla sekä matkustajia että autoja kul-
jettavilla saaristolautoilla?

3. Olisitko valmis parantamaan Kulosaaren 
nykyisen bussiliikenteen palvelutasoa, pa-
lauttamalla bussin 16 vanhan reitin Kaup-
patorin kautta Etelä-Helsinkiin?

Vastaajina olivat puolueiden mukaisessa 
aakkosjärjestyksessä: kokoomuksen Mirita 
Saxberg, perussuomalaisten Sampsa Ryd-
man, ruotsalaisten Kristiina Michelsson,  
sosiaalidemokraattien Olli-Pekka Koljonen 
sekä vihreiden Mari Holopainen. Vain Mic-
helsson ja Holopainen asuvat Kulosaaressa. 

Yhteenvedossa totesin, että kaikkien puo-
lueiden edustajat suhtautuivat myönteisesti 
bussin 16 reitin palauttamiseen ennalleen. 
Perussuomalaisten, RKP:n ja Kokoomuk-
sen edustajat eivät kannattaneet Kuoreka-
rin rakentamista. Perussuomalaisia lukuun 
ottamatta he olivat myös valmiita pysäyttä-
mään Kruunusiltojen rakentamisen. SDP:n 
edustaja oli Kruunusiltojen rakentamisen 
kannalla ja kannatti myös Kuorekarin edel-
leen kehittämistä.  Sen sijaan Vihreiden 
kuntavaaliehdokas Mari Holopaisen kanta 
oli, päinvastoin kuin edellisessä lehdessä 
kirjoitin, se että Kuorekarin hanketta ei olisi 
pitänyt edistää varausmenettelyllä, vaan te-

kemällä ensin ympäristöselvitykset ja kuu-
lemalla asukkaiden mielipide hankeideasta. 

Kuntavaalien siirtymisen myötä on tullut 
lisää myös Kulosaaressa asuvia ehdokkaita: 
heitä ovat aakkosjärjestyksessä: Harry Bo-
gomoloff (kokoomus), Katja Kiuru (Asuk-
kaiden Helsinki), Annika Moore (vihreät) 
ja Mikael Pälvi (kokoomus). 

Kulosaarelaisia äänestäjiä saattavat kiin-
nostaa myös Ville Kohvakka (RKP), 
Laura Kolbe (keskusta) ja Matias Pajula 
(kokoomus). Ville on Kulosaaren yhteis-
koulun lukion yhteiskunta- ja talouslinjan 
johtaja, Laura Kulosaari-asiantuntija ja Ma-
tias KSYK:n opiskelija muutaman vuoden 
takaa.

Toivottavasti myös he haastavat panelis-
tit kiperillä kommenteillaan. Livestriima-
ukseen voi siis osallistua FB-sivuilla Kulo-
saari-Brändö samanaikaisesti tilaisuuden 
kanssa.

Tilaisuus Lukutuvassa Kulosaaren yhteis-
koulun tiloissa osoitteessa Svinhufvudinku-
ja 6 järjestetään yleisölle pandemiatilantees-
ta riippuen.

Livestriimaus: facebook-ryhmässä kulo-
saari-brändö.

Va a l i p a n e e l i  2 0 . 5 .  K l o  1 8 –1 9  Va a l i p a n e e l i  2 0 . 5 .  K l o  1 8 –1 9  
K u l o s a a r e n  l u k u t u v a s s a  j a  K u l o s a a r e n  l u k u t u v a s s a  j a  

v ä l i t e t t y n ä  f b : n  k a u t t av ä l i t e t t y n ä  f b : n  k a u t t a
T E K ST I :  L I I S A  H O R E L L I

Tilaa apteekkituotteet, myös 
reseptilääkkeet, kätevästi suoraan 

kotiisi tai nouda ne kauppareissulla 
NOUTOAUTOMAATISTAMME:

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori

Alepa Kulosaari

RESEPTI-
LÄÄKKEET
VERKOSTA

AINA 
AVOINNA

Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi ONKO KOTONASI 

VANHENTUNEITA LÄÄKKEITÄ?

Aika ajoin on hyvä käydä läpi kodin 
lääkekaappi. Käytöstä poistuneet ja 
vanhentuneet lääkkeet voi palauttaa 
maksutta apteekkiin hävitettäväksi. 

Miten lääkejätteet lajitellaan 
ennen kuin ne tuodaan 

apteekkiin?

• tabletit läpinäkyvässä pussissa
poistettuna ulkopakkauksistaan

• voiteet ja nestemäiset lääkkeet
omissa pakkauksissaan

• jodipitoiset lääkkeet (Jodix,
Betadine, Iodosorb) erillään muusta
lääkejätteestä

• elohopeakuumemittarit erillään,
särkynyt mittari tiiviissä paketissa

• ruiskut ja neulat erillään

Poista reseptilääkkeistä ohjeliput
tietosuojan turvaamiseksi. Lajittele
pahviset ulkopakkaukset kartonki-

astiaan ja lasi lasinkeräykseen.

Apteekista ostetut elintarvikkeet ja 
ravintovalmisteet eivät ole ongelma-

jätteitä. Ne voi hävittää bio- tai 
sekajätteen mukana.

Huom! Apteekit eivät ota vastaan 
paristoja, kemikaaleja, liuottimia tai 

muita kotitalouksien ongelmajätteitä, 
koska niitä ei käsitellä lääkejätteiden 

kanssa. Nämä ongelmajätteet voi viedä 
kunnan osoittamaan keräyspisteeseen. 

Annamme mielellämme 
lisätietoja lääkkeiden 

hävittämisestä.

www.herttoniemenapteekki.fiHERTTONIEMEN APTEEKKI
Hiihtomäentie 14, 00810 Helsinki • Puh.  (09) 759 4780

www.herttoniemenapteekki.fi
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EERON JA PENAN ”KALA”
K U VAT:  E E R O  TA M M I N E N  J A  P E N T T I  R A N TA L A

Ensin oli kaislikko Hopeasalmen rannalla. 
Ja Eero, jonka lukijat ehkä tuntevat osake-
kirjojen ja vanhojen puhelinten keräilijänä. 

Kaislikosta pilkisti jotakin. Eero löysi 
kaislojen välistä sähkökitaran. (Tästä 
uutisoi Helsingin Sanomat nettiversiossaan 
14.4.)

Sitten tuli Eeron luo Arto (muusikko ja 
KSYK:n oppilas menneiltä vuosikymme-
niltä) ja sai kitaran soimaan. 

Pena, lehdessäkin esitelty harrastuska-
lastaja, huomasi kalastajaa kiinnostavan 
uutisen. Hänellä välähti!

Hän oli itse ”äkännyt” samoihin aikoihin 
repun toisessa kaislikossa. Kalastajana 
hänellä oli veneessä mukana onkimisväli-
neet, jotka olivatkin tässä tarpeen. Hän oli 
heittänyt uistimen tarttuakseen reppuun ja 
sai saaliin. Siinä vaiheessa hän ei ajatellut 
kitaraa, reppu kun reppu. Mutta ei se 
ollutkaan mikä tahansa reppu, vaan kuului 
Eeron löytöön.

Ihmeellisiä ovat merivirrat. Kitara ja sen 
kotelo olivat joutuneet veteen Kalasataman 
”terveyskeskuksen” lähellä. Siitä oli kitara 
ajautunut Kulosaaren sillan ali Hopeasal-
men puolelle ja päätynyt kuolleiden kais-
lojen joukossa Kulosaaren rannalle lähelle 
Mustikkamaan siltaa. Kotelo oli lähtenyt 
toiseen suuntaan eli kohti Kivinokkaa. 
Löytöpaikka oli Penan lähettämän kuvan 
perusteella Kipparlahden venesatama. Oli 
siinä repulla uimamatka hyisessä merive-
dessä!

Kitaralle löytyi nopeasti omistaja ja 
mereen joutumiselle syy. Niistä voi lukea 
21.4. ilmestyneen HS-Helsinki lehden 
artikkelissa Kulosaari: Miten rock-tähden 
kitara päättyi mereen? 

Eero ja Pentti tunsivat toisensa hyvin jo 
ennen tätä episodia. Tämän jälkeen luulta-
vasti entistä paremmin.   

T E K ST I :  K I R ST I  S A N TA H O L M A

EUGEN SCHAUMANIN 
LEIKKIPUISTOON JÄRJESTYSTÄ
Kluuvin puistoon on yleisön pyynnöstä 
tuotu säilytyslaatikko hiekkalaatikossa tar-
vittaville ”työkaluille”. Entinen kaupungin 
puistoon tuoma oli rikki ja laho, ja nykystra-
tegian mukaan leikkipaikoille ei enää tuoda 
laatikoita. Uusi kappale on Kulosaarelaiset 
ry:n hankkimana saarelaisten yhteinen. 

Toivottavasti käyttäjät pitävät siitä hyvän 
huolen. Rikkinäiset lelut joutavat roskiin! 
Hiekkalaatikkoiän ylittäneiden lasten van-
hemmat voivat tuoda ehjiä turvallisia lelu-
jaan niiden tilalle. Hankitaan laatikkoon nu-
merolukko, jos se osoittautuu tarpeelliseksi.

wotkin’s tehtaanmyymälä
Vanha talvitie 8, 
00580 Helsinki
www.wotkins.fi

wotkin’s hannus
Lihan ja kalan erikoismyymälä
Kurjenkellontie 1,
02270 Espoo

KULOSAARELAISET OVAT 
HUOLISSAAN
Nämä otsikot aiheuttavat tänä keväänä 
huolta monille kulosaarelaisille. Syystäkin. 

”Kulosaaren sillasta löytyi vaurioita, au-
toliikennettä saatetaan rajoittaa.” (YLE 
8.3.2021)

”Tältä näyttävät purku-uhan alle joutu-
neen Kulosaaren sillan vauriot – Sillan uusi-
minen maksaisi kymmeniä miljoonia euro-
ja.” (Helsingin Sanomat 28.4.2021)

BAANA JA SEN VAARAT 
Kulosaarelaiset-lehti kysyi Baanan rakentajan 
tiedottajalta ”Miten Baanalla toimitaan?” täs-
mentäen vielä: ”Saako esim. auto ohittaa toi-
sen auton, jos ei vastaan ole tulossa ketään? Tai 
saako ohittaa jopa polkupyörän?” 

Käyttöohje sivulta www.kulosaarenpuisto-
tie.fi ”Kuvakin sen kertoo.” 

Lehti tivasi lisäohjeita vedoten turvatto-
muuteen ja suoranaisiin vaaroihin, jotka 
johtuvat ainakin facebook-kirjoitusten pe-
rusteella paljon siitä, että pyöräilijät ajavat 
jalkakäytävällä ja ylipäätänsä noudattamatta 
liikennesääntöjä. 

Vastaus ei ollut oikein vastaus vaan selitys, 
joka päättyy rohkaisevasti: .”..uuden pyöräka-
dun liikennemerkin sisäistäminen vie oman 
aikansa.”

Toivottavasti sisäistämistä odotellessa ei tule 
vakavia vahinkoja. Maltti on valttia tässäkin 
asiassa. Turha tässä on käydä neuvomaan Baa-
nan käyttäjiä, joista useimmat taitavat tulla 
muista kaupunginosista.

KESTOHUOLI: AUTOT JA KOULULAISET
Viime aikoina on Facebookin Kulosaari – 
Brändö -palstoilla keskusteltu liian lähelle 

Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljetta-
jan on aina kiinnitettävä huomiota ajono-
peuteen. Kuljettajan on ajettava sellaisella 
nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää 
ajoneuvonsa ennen suojatietä. Kuljettajan on 
aina annettava esteetön kulku jalankulkijalle, 
joka on suojatiellä tai astumassa sille. 

(h t tp s : / /www.min i l ex . f i / a / suo ja -
tien-eteen-pysähtyminen)

UUTTA VESILIIKENNETTÄ
Kulosaarelaiset ry näkisi mielellään lautan 
kuljettamassa matkustajia keskustasta Kruu-
nuvuorenrantaan ja takaisin tulevien Kruu-
nusiltojen sijasta. Tänä kesänä on tulossa pari 
uutta lauttayhteyttä.

Lauttaliikennöinti Hakaniemestä Kruu-
nuvuorenrantaan 12.6. alkaen 

JT-Linen kyydissä Hakaniemestä Kruunu-
vuorenrannan kautta Vasikkasaareen, Valli-
saareen ja Lonnaan, ja takaisin Kruunuvuo-
renrannan kautta Hakaniemeen. (https://bit.
ly/2P1U8d4)

Lauttaliikennettä Kruunuvuorenrannas-
ta Kauppatorille kokeiluna 17.5. – 18.6. 

Arkisin Nordic Shoreline m/s Julialla, vii-
konloppuisin City Cruises m/s Lotalla. 

KUNNIAA WIVI LÖNNILLE
Suomen ensimmäisiin naisarkkitehteihin 
kuuluneen Wivi Lönnin syntymästä tulee 
kulumaan 150 vuotta ensi vuonna. Kulo-
saarelaiset ry ehdottaa Helsingin kaupungin 
nimitoimikunnalle, että Kulosaarentie 22 ja 
24 kohdalla Kalliokaivonmäkeä vastapäätä 
oleva pieni puisto nimettäisiin Wivi Lönnin 
puistoksi tai puistikoksi.

Wivi Lönn ei kuulu Kulosaaren perusta-
jiin, joista jokaisen nimi esiintyy Kulosaa-
ren paikannimissä, mutta hän asui saarella 
ja piirsi tänne muutaman rakennuksen. Hä-
nestä on ilmestynyt tänä vuonna romaani, 
Pirkko Soinisen kirjoittama  Valosta raken-
tuvat huoneet, joka on meillä Lukutuvassa. 
Heikki Kukkonen esitteli Wiviä ja hänen 
töitään Kulosaarelaiset-lehden 2020-6  ark-
kitehtisarjassa, jonka osa 13 on Wivi Lönn, 
ensimmäinen lajissaan.

UIMAAN KULOSAAREN RANNASTA 
OmaStadi-hankkeeseen liittyvässä mielipi-
detiedustelussa Facebookissa sai eniten kan-
natusta tekojäärata Mustikkamaalle, mutta 
se ei mahtunut hankkeen rajojen sisään. 
Toiseksi tuli (talvi)uimapaikka Kulosaareen. 
Se idea pääsi eteenpäin ja on nyt mukana 
koko hankkeen valmistelussa. Jonna Här-
mävaara edistää asiaamme OmaStadi-hank-
keessa. Ehdotus Axel Ståhlen puiston eli 
Karl Lindahlin polun virallisesta uimapai-
kasta ei käy kaupungille, sillä pelastuslaitos 
ei pääse sinne.

Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtajalta 
Satu Väkiparralta saatiin lehteä varten uu-
tinen: ”Parhaillaan neuvotellaan kaupungin 
kanssa  uimalaiturin rakentamisesta Bo-
manssonin tien päähän ja ollaan toiveikkai-
ta, että jo ensi talvena päästään polskimaan 
Kulosaaren oman uimakopin kautta.”

suojatietä pysäköityjen tai pysähtyneiden 
autojen aiheuttamasta vaarasta lapsille. 

Kun kaikki toimivat sääntöjen mukaan, väl-
tetään turhat vaarat ja onnettomuudet. 

Pysäyttäminen on kielletty jalkakäytävällä, 
suojatiellä, pyörätiellä ja pyörätien jatkeella 
sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä...

KULOSAARESSA TAPAHTUUKULOSAARESSA TAPAHTUU
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KESÄN ”KUUMAT” MAKSUTTOMAT 
HARRASTUSPAIKAT

• KULPS-KENTÄN TEKONURMELLA 
FUTISTA JA VIERELLÄ KUNTOILUTELI-
NEET

• AXEL STÅHLEN PUISTON JA BOMAN-
SONINTIEN PÄÄN ”VILLIT UIMAPAI-
KAT” 

• LASTEN LEIKKIPAIKAT, KORTTELITA-
LON PIHA...

• RISTO RYTIN PUISTOSSA PIENI FU-
TISKENTTÄ JA KORIPALLOTELINE

• RELANDERIN AUKIOLLA OMATOIMIS-
TA LENTOPALLOA JA PETANKKIA 

• PIKNIKEILLE PUISTOT KULOSAARES-
SA, MUSTIKKAMAALLA, KIVINOKASSA

• KUNTORATA: NOUSU METROASE-
MALTA TUPAVUORELLE TAI KLUUVIN 
RANNALTA KELLOTORNIN JUURELLE 
TOISTETTUNA MUUTAMAAN KER-
TAAN

• KULOSAAREN KIERTO KÄVELLEN TAI 
JUOSTEN

• OMAN KODIN IKKUNOIDEN PESU JA 
SIIVOUS (TOIMITUKSEN PERHEEN 
EHDOTUS!) 

• MUSTIKKAMAAN JA KIVINOKAN 
UIMARANNAT JA LENKKIPOLUT

• MERELLE HARRIET-SOUTUVENEELLÄ!

KULOSAARESSA TAPAHTUUKULOSAARESSA TAPAHTUU
KULOSAARI-MUISTILISTA
HUOM! Seuraa Facebookin Kulosaari – 
Brändö -sivua, josta löydät viime hetken 
muutokset tapahtumiin!
20.5. to klo 18–19 KUNTAVAALIPANEELI 
LUKUTUVASSA, LIVESTRIIMATTUNA FACE-
BOOK: KULOSAARI – BRÄNDÖSSÄ 
25.5. ti klo 18:00 KULOSAARELAISET RY:N 
VUOSIKOKOUS LUKUTUVASSA
29.5. la SIIVOUSPÄIVÄ JA KIRPPUTORI RIS-
TO RYTIN PUISTOSSA
8.6. ti klo 17:00 LASTEN ONKITAPAHTUMA 
KLUUVIN PUISTOSSA
13.6. su KUNTAVAALIT
12.8. to ILLALLINEN KULOSAAREN TAIVAAN 
ALLA
25.8. ke KULOSAARI-PÄIVÄ
23.9. to TEEMAILTA LUKUTUVASSA: MARJO 
T. NURMINEN ESITTELEE KIRJOITTAMANSA 
KIRJAN ITÄMEREN TYTÄR.

HARRIET ON TÄNÄKIN  HARRIET ON TÄNÄKIN  
KESÄNÄ VESILLÄ. KESÄNÄ VESILLÄ. 

Kulosaarelaiset ry:n neljän hengen soutuve-
ne Harriet hankittiin vuonna 2005 Kotiseu-
turahaston Säätiön tuella ja Harry Blässarin 
idean pohjalta. Vene on ollut siitä lähtien 
joka kesä saarelaisten vapaasti lainattavissa. 
Niin on nytkin.

Veneilykaudella Harrietia säilytetään 
Brändö Seglaren laiturissa. Varauskirja ja 
avain ovat Kuparilyhdyssä. Veneen käyttö 
on ilmaista. Avain on palautettava samana 
päivänä Kuparilyhtyyn sen aukioloaikana.

Kulosaarelaiset ry ei ole vastuussa sään-
töjen noudattamatta jättämisen tai veneen 
väärinkäytön seurauksena tapahtuvista va-
hingoista eikä käyttäjien toimien seurauk-
sena mahdollisesti tapahtuvasta veneen 
kunnon, varustuksen tai merikelpoisuuden 
vähenemisestä ja sen mahdollisista seurauk-
sista venettä lainanneille.

• Veneessä saa olla enintään neljä henkilöä.
• Veneellä saa tehdä ainoastaan päiväretkiä.
• Veneeseen ei saa kiinnittää moottoria.

Kirjoittamalla nimensä lainauskirjaan lai-
naaja ilmoittaa ymmärtäneensä lainauksen 
ehtona olevat, säännöt ja oman vastuunsa.

Veneessä on oltava kaksi paria airoja, 
perämela, pelastusliivit, äyskäri ja ankkuri 
köysineen. Ilman näitä ei mennä vesille!

Brändö Seglare tarjoaa veneelle laituri-
paikan ja Kuparilyhty huolehtii korvauk-
setta varauskirjasta sekä avaimesta, joista 
molemmille kuuluvat lämpimät kiitokset. 
Kulosaarelaiset ry:n puolesta veneestä on 
huolehtinut jo vuosikausia yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja Pentti Rantala.

LASTEN ONKITAPAHTUMA
Jo perinteeksi muodostunut lasten onkita-
pahtuma järjestetään tiistaina 8.6. klo 17 
alkaen Eugen Schaumanin puistossa Kluu-
vinlahden rannalla. Onkimisen ohella on 
tarjolla mehua ja makkaraa. 

Kulosaaren kuuluisa kalastaja Pentti Ran-
tala toivottaa kaikki innokkaat kalastajat 
tervetulleiksi. Parhaat kalastusohjeet saa 
Penalta! (Huonon sään sattuessa ongitaan 
toiseen aikaan.)

Illallinen
Kulosaaren 
taivaan alla

Risto Rytin puistossa 
to 12.8. klo 18

Koronatilanteen ja sään salliessa: 
tuo piknikviltti tai oma pöytäryhmä. Tuo takeawayta tai 

kanna perheesi illalliskattila ulos, tyyli vapaa!

Pidetään turvavälit & maskit. 
Tervetuloa mukaan!

HERTTONIEMEN SEURAKUNTAAN UUSI 
KIRKKOHERRA – KERRO MIELIPITEESI!
Kirkkoherranvaali on 15.6.2021. Valinnan tekee seura-
kuntaneuvosto.
Vaalipaneeli lähetetään suorana verkkolähetyksenä 1.6. klo 18 
osoitteessa facebook.com/herttoniemenseurakunta. Paneelia voi 
seurata myös nettisivuilta osoitteessa helsinginseurakunnat.fi/
herttoniemenseurakunta/live, mistä löytyvät sekä ehdokkaiden 
esittelyt että seurakuntaneuvoston jäsenet.

Haluamme tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua 
kirkkoherran valintaan kertomalla mielipiteensä. Lähetä viestisi 
5.6.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen herttoniemi.srk@
evl.fi tai postitse osoitteeseen Herttoniemen  
seurakuntatoimisto, Hitsaajankatu 4, 
 00810 HELSINKI. Voit myös ottaa suoraan  
yhteyttä seurakuntaneuvoston jäseniin.

Herttoniemen seurakuntaneuvosto      

Ilmoitus Kirkko ja kaupunki -lehdessä 20.5.2021

Lasten pihahoito kesä-heinäkuussa
(7.6. –16.7.)

Helpotusta lapsiperhearkeen: 1,5–6-vuo-
tiaan lapsen maksuton lastenhoito lapsen 
omalla pihalla 1–1,5h kerrallaan. Lasten pi-
hahoitoa tehdään Herttoniemen seurakun-
nan alueella eli Herttoniemessä, Herttonie-
menrannassa, Kulosaaressa ja Myllypurossa.

Lasten pihahoitoa voi saada seuraavina 
aikoina:

• ma klo 12.30–16.45
• ti klo 8.30–13.00
• ke klo 8.30–16.45

Lähetä tekstiviesti seurakunnan lastenoh-
jaaja Marika Sointulalle (050 3827950) 
ennen klo 17 viimeistään kaksi päivää en-
nen toivomaasi hoitopäivää. Kerro viestissä 
toivomanne hoitopäivä ja kellonaika, lapsen 
nimi ja ikä, osoitteenne sekä oma nimesi. 
Saat viestiisi kuittauksen, jos hoito onnis-
tuu toivomanasi aikana. Jos lapsi sairastuu 
tai on nuhainen, hoito tulee perua.

Diakonian ajanvaraus  
Ajanvaraus puhelimitse ma klo 13–14 ja ke 
klo 9–10 numerosta 09 2340 3344. 

Seurakuntatoimisto: 
Avoinna ma, ti ja to, pe klo 10–14, ke sul-
jettu. Korona-aikana asiointi vain puheli-
mitse tai sähköpostitse. Puh. 09 2340 3300, 
herttoniemi.srk@evl.fi.

HERTTONIEMEN SEURAKUNNAN 
KIRKKOHERRAN VAALI
Herttoniemen seurakunnan kirkkoherran 
virkaa ovat hakeneet Minnamari Hela-
seppä, Henri Järvinen, Janne Keränen ja 
Mari Mattsson. 

Tutustu oheiseen ilmoitukseen, seuraa 
vaalia nettisivujen kautta ja osallistu omalta 
osaltasi ilmaisemalla mielipiteesi sähköisesti 
tai suoraan neuvoston jäsenille.

SEURAKUNTA TARJOAA KESÄLLÄ 
Messu Kulosaaren kirkossa sunnuntaisin 
(paitsi 27.6.) ja juhannuspäivänä la 26.6. 
klo 10. Messun jälkeen kirkkokahvit epide-
miatilanteen salliessa.

Kesäkahvit Kulosaaren kirkon mäellä:
• to 3.6. klo 13 seurakuntasalissa.  

Jenni Kallio
• to 17.6. klo 18 kellotapulilla.  

Sari Oikarinen
• to 1.7. klo 13 seurakuntasalissa.  

Jenni Kallio
• to 15.7. klo 18 kellotapulilla. Jenni Kallio
• to 29.7. klo 13 seurakuntasalissa.  

Juha-Matti Tikkanen
• to 12.8. klo 18 kellotapulilla. Outi Lantto

Laulun siivin -yhteislaulutilaisuudet 
Kulosaaren kirkossa
Joka toinen keskiviikko klo 14

(2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8. ja 
25.8., parilliset viikot)

kahvit alkaen klo 13.30, jos koronatilan-
ne sen sallii.

Laulattajana Kirsi Lemponen, paitsi 14.7. 
Marika Leino ja 28.7. Marjasisko Varha.

Yhteislaulutilaisuus Herttoniemen siirto-
lapuutarhan riihellä
su 25.7. klo 15. Marjasisko Varha, Jenni 
Kallio. Kahvila auki klo 13–15.

KULOSAAREN TAIDEKOULU
Kulosaaren taidekoulun uusien 4–14-vuo-
tiaiden oppilaiden ilmoittautuminen syys-
lukukaudelle 2021 alkaa 1.6. Ilmoittau-
tumisohjeet ja lisätietoa löytyy kotisivuilta 
kulosaarentaidekoulu.fi, sähköpostitse 
info@kulosaarentaidekoulu.fi tai soitta-
malla kuvataideopettaja Kata Ruohtulalle 
0405400735.

KIVINOKAN KESÄTEATTERI
Kävelymatkan päässä, Kulosaaren vieressä, 
kesällä nähtävänä kolme eri näytelmää: ke-
sä-heinäkuussa Uppo-Nalle, heinä-elokuus-
sa Linjat kuumina ja elokuussa Leppäkerttu 
Pilkuton. (Mainos viereisellä sivulla.)
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