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Närmare tvåtusen skolbarn rör sig igen på Brändö. 
De vuxna bär ansvaret för barnens trafiksäkerhet. 

Insikten om farorna och förmågan att bedöma en si
tuation utvecklas först genom erfarenhet. Forsknin
gen visar att det är svårt att bedöma vilken hastighet 
och vilket avstånd ett fordon som närmar sig, har. 
Vid farosituationer tar det minst en sekund innan 
föraren hinner bromsa. Fordonets hastighet påverkar 
bromssträckans längd. Även då man har skyndsamt 
är det bra att komma ihåg att man genom att följa 
fartbegränsningarna påverkar inbromsningssträc
kan. Nu då även sparkbrädenas användningsområde 
sträcker sig till Brändö, hoppas man att också spark
brädesåkarna kommer ihåg att repetera trafikreglerna 
och iaktta extra försiktighet vid övergångsställena. Då 
man åker på trottoaren bör man ta hänsyn till fot
gängarna.

Den 29.5 godkände stadsmiljönämnden och den 
1.7 godkände HST’s styrelse en ny budget och att 
byggandet av spårvägen över Kronbroarna skall byg
gas i etapper. I det första skedet byggs spårvägsförbin
delsen från Degerövägen till Hagnäs samt tre broar: 
Havshagen, Finken och Kronbergsbron. Budgeten 
för det första skedet är 326 miljoner euro. Stadsfull
mäktige och stadsstyrelsen fattar det slutgiltiga beslu
tet, förmodligen i augusti. Höjden på Kronbergsbron 

Muista aina l i ikenteessä, 
monta vaaraa ompi eessä…

är 20 meter. Båtleden på Kronbergsfjärden bevaras 
och flyttar ca 200 meter västerut.

Brändöborna r.f. lämnade in en begäran om ut
redning beträffande Helsingfors stads lagstridiga för
farande: Stadsstyrelsens beslut den 8.2.2021 gällande 
Norsörens s.k. ”tomtreservering”. 

Vi bad riksdagens justitieombudsman undersöka 
huruvida Helsingfors stadsstyrelse hade handlat emot 
vattenlagen, markanvändnings och bygglagen samt 
emot Helsingfors stads bestämmelser.

Av biträdande justitieombudsmannens svar kunde 
man konstatera att staden efter beslutet om tomtre
serveringen gör upp principer för planeringen, som 
stadsmiljönämnden fattar beslut om. I planeringen 
undersöker man om området lämpar sig för byggande.

Att man klargör möjligheterna för byggandet in
nan detaljplaneringsprocessen är klar anser man inte 
betyda att det skulle ha fattats beslut i förtid gällande 
områdets markanvändning. 

Vi fortsätter alltså att vänta på att planeringsprinci
perna skall bli färdiga.

Vi ses på Brändödagen den 25.8 och  
på årsmötet den 2.9.

Önskar er en trygg höst! 
Satu Väkiparta

Lähes kaksituhatta koululaista liikkuu taas Kulosaa
ressa. Lasten liikenneturvallisuus on meidän aikuis

ten vastuulla. Vaarantaju ja tilannearviointi kehittyvät 
vasta kokemuksen myötä. Tutkimusten mukaan lä
hestyvän ajoneuvon nopeutta ja etäisyyttä on vaikea 
arvioida. Yleensä nopeus arvioidaan pienemmäksi 
ja etäisyys todellista suuremmaksi. Vaaratilanteessa 
autoilijalta kuluu vähintään sekunti ennen kuin hän 
ehtii painaa jarrua. Auton nopeus vaikuttaa suoraan 
jarrutusmatkan pituuteen. Kiireisenäkin aamuna on 
hyvä muistaa, että nopeusrajoitusten noudattami
sella on iso merkitys jarrutusmatkan pituuteen. Nyt 
kun myös sähköpotkulautojen toimintasäde ulottuu 
Kulosaareen asti, toivottavasti skuuttienkin käyttäjät 
muistavat kerrata liikennesäännöt ja noudattaa erityis
tä varovaisuutta suojateiden kohdilla. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 29.6. ja 
HKL:n johtokunta 1.7. Kruunusillatraitiotien raken
tamisen vaiheittain sekä uuden budjetin. Ensimmäi
sessä vaiheessa tehdään raitiotieyhteys Laajasalontieltä 
Hakaniemeen sekä kolme siltaa: Merihaan, Finken 
ja Kruunuvuorensilta. 1. vaiheen kustannusarvio on 
326 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto ja hallitus 
päättävät asian lopullisesti, todennäköisesti elokuussa. 

Kruunuvuorensillan alituskorkeus on 20 metriä. Ve
neväylä Kruunuvuorenselällä säilyy ja siirtyy noin 200 
metriä länteen.

Kulosaarelaiset ry teki tutkintapyynnön Helsingin 
kaupungin lainvastaisesta menettelystä: Kaupungin
hallituksen päätös 8.2.2021 ns. Kuorekarin ”tontinva
rauksesta”. Pyysimme Eduskunnan oikeusasiamiestä 
tutkimaan, onko Helsingin kaupunginhallitus toimi
nut vesilain, maankäyttö ja rakennuslain sekä Helsin
gin kaupungin hallintosäännön määräysten vastaisesti.

Apulaisoikeusasiamiehen vastauksessa todetaan, 
että tontin varauspäätöksen jälkeen kaupunki laatii 
suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakun
nan päätettäväksi. Suunnitteluperiaatteissa selvitetään, 
onko alue sopiva rakentamiseen. Rakentamismahdol
lisuuksien selvittämisen ennen asemakaavaprosessia ei 
katsota tarkoittavan sitä, että alueen maankäyttö olisi 
ratkaistu ennakollisesti.

Jatketaan siis suunnitteluperiaatteiden valmistumi
sen odottamista.

Tapaamisiin Kulosaaripäivässä 25.8. ja  
vuosikokouksessa 2.9.

Turvallista syksyä! Satu Väkiparta

Här går man,  här går man – 
på vita strecken får  man. . . 
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KORKEASAARENKORKEASAAREN
PALUUMUUTTAJIAPALUUMUUTTAJIA

Kesä toi saarellemme helteisten kelien ja 
kesälomalaisten lisäksi myös vanhoja 
tuttuja eläinlajeja, joita ei ole hetkeen 

Korkeasaaressa nähty. Syyskuulle tulossa on 
jälleen Kissojen Yö.

Saukot viihtyvät uudessa tarhassaan
Saukkoja voi taas nähdä Korkeasaaressa 
lähes kahden vuoden tauon jälkeen, sillä 
niiden tarhan mittava parannustyö valmis
tui kesäkuussa. Korkeasaaren nuoret saukot 
ovat syntyneet eläintarhoissa Ruotsissa ja 
Sveitsissä ja lajin suojeluohjelman koordi
naattori on valinnut ne sopivaksi lisäänty
väksi pariksi. 

Eläimet riehaantuivat heti uuteen kotiin 
päästyään. Tarhaan tehdyt uudistukset otet
tiin saman tien koekäyttöön, kun saukot 
laukkasivat ympäriinsä kaikki paikat tut
kien, sukeltelivat syvässä altaassa ja laskivat 
puroissa virtaavassa vedessä. Helteillä eläin
tenhoitajat toivat niille altaaseen viilennyk
senä jäitä, joiden sisällä oli simpukoita tai 
kalaa. Vierailijoille näkyvin uudistus on, 
että saukkojen vedenalaisia leikkejä voi kat
sella nyt altaan isojen läpinäkyvien seinien 
takaa.

Takinit palasivat Helsinkiin
Korkeasaaren aasialaisten vuoristo ja ylän
köalueiden lajisto täydentyi heinäkuussa ta

T E K ST I :  M A R I  L E H M O N E N
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kineilla. Neljän nuoren urostakinin lauma 
oli heti kuin kotonaan ja ne alkoivat hieroa 
sarviaan innokkaasti puihin reviirinsä mer
kiksi. Edelliset takinit asuivat samassa tar
hassa seitsemän vuotta sitten.

Takini on uhanalainen vuohieläimiin 
kuuluva laji. Metsästys ja elinympäristöjen 
tuhoutuminen ovat vähentäneet takinien 
määrää luonnossa. Korkeasaaren takinit 
ovat mishmitakineita, joita elää Bhutanis
sa, Assamissa, Myanmarissa sekä Kiinan 
Yunnanprovinssissa. Korkeasaaren takinit 
ovat kuitenkin syntyjään Euroopasta: kaksi 
Saksasta Münchenin eläintarhasta ja kaksi 
Tsekeistä Brnon eläintarhasta. Myös takinit 
kuuluvat eläintarhojen yhteiseen suojeluoh
jelmaan, jolla pyritään ylläpitämään lajin 
elinvoimaista tarhakantaa. Kaikkiaan eu
rooppalaisissa eläintarhoissa elää reilut 150 
takinia.

Kissojen Yö jälleen syyskuussa
Tänä vuonna Korkeasaaressa vietetään Kis
sojen Yötä neljänä iltana, syyskuun kahtena 
ensimmäisenä perjantaina ja lauantaina eli 
3.4.9. & 10.11.9.2021. Eläintarha on täl
löin avoinna iltakymmeneen. Kissojen Yös
sä keräämme varoja uhanalaisten amurin
leopardien ja amurintiikereiden suojeluun 
niiden elinalueilla. Korkeasaari on Amurin 

kissapetojen suojelua koordinoivan Wild
Cats Conservation Alliancen tärkein tukija.

Lisää tietoa Kissojen Yöstä: 
www.korkeasaari.fi/kissojenyo



neumin opiskelijoina ja perustaneet yhtei
sen kodin vuonna 1933 Kulosaareen, jossa 
Ben Renvall jo työskenteli Wäinö Aaltosen 
apulaisena. Viisihenkiseksi kasvanut perhe 
asui vuoden Kulosaaren Rantatie 9:ssä (nyk. 
Armas Lindgrenin tie), sitten vuodesta 1934 
osoitteessa Herttoniemen valtatie 7 (nyk. 
Kulosaaren puistotie) ja vuodesta 1942 
osoitteessa Hopeasalmentie 4.

Sankarihautausmaa ja sitä koristava muis
tomerkki paljastettiin juhlallisesti 12.6.1941. 
Uhriaiheisen reliefin veistänyt Ben Renvall 
(1903–1979) oli kirkollista sukua: hänen 
isänsä oli pappi ja isoisänsä arkkipiispa (T. T. 
Renvall). Setä Heikki Renvall oli naimisissa 
oopperalaulaja Aino Acktén kanssa. Ben Ren

LEPOSAARI, KULOSAAREN 
HAUTAUSMAA• K

U
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SA
ARESSA
 •
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vallin tunnetuin veistos on elokuvapalkinto
na vuosittain jaettava Jussipatsas (1944).

Essi Renvallilta puolestaan tilattiin 1941 
hautakappeliin ristiinnaulitun kuva, kru
sifiksi, joka paljastettiin pyhäinpäivänä 
1.11.1942. Taiteilijan palkkio oli 21 000 
markkaa, nykyrahassa noin 4000 euroa. 
Oululaissyntyinen Essi Renvall (s. Lähde, 
1911–1979) tuli jo sotavuosina tunnetuksi 
”nupeistaan” eli taidokkaista pronssipäistä, 
joita häneltä tilattiin sarjoittain. Hän nousi 
sodan jälkeen maan edustavimmaksi naistai
teilijaksi, kantoi vastuuta taiteilijajärjestöissä 
ja toteutti useita julkisia veistoksia. Alttari
krusifiksin Renvall sai toteuttaa Kulosaaren 
lisäksi myös Oulun Karjasillan kirkkoon.
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Jumalanpalvelus Leposaaren kappelin edustalla kesällä 1981.

Kulosaaren 100-vuotiasta seura-
kuntaa juhlistavassa juttusarjassa 
valokeilassa on Kulosaaren hau-
tausmaa, Leposaari siunauskap-
peleineen ja sankarihautoineen.

Armas Lindgren  
voittaa kutsukilpailun

Oli selvää, että vuonna 1921 muodos
tettu Brändön huvilakaupunki saisi 
oman hautausmaan. Sopiva paikka 

löytyi Kulosaaren pohjoispuolelta, jossa ran
nan tuntumassa sijaitsi kaksi pientä saarta, 
Iso ja Pieni Pässi. Arkkitehti Harald Andersin 
laati suunnitelmat ja laskelmat, joiden mu
kaan Iso Pässi soveltuisi hyvin hautausmaak
si. Alkuperäinen ajatus oli, että hautausmaan 
yhteyteen tulisi hautakappelin lisäksi kirkko 
ja krematorio.

Kulosaarelaisarkkitehtien kesken järjes
tetyn kutsukilpailun hautausmaan kaavoi
tuksesta voitti 1923 Armas Lindgren, jon
ka suunnitelmassa Kulosaaresta johdettiin 
viivasuora ”ikuisuuden tie” kannasta pitkin 
”seitsemän portin tarhaan” ja Ison Pässin 
pohjoislaidalle sijoittuvalle kappelille. Kun 
hautausmaa vihittiin 8.11.1925, alueella oli 
350 hautapaikkaa. Lindgren jatkoi suunnit
telemalla vankan hautakappelin, joka otet
tiin käyttöön 20.11.1927. Alakerrassa oli 
ruumishuone ja yläkerrassa kappeli, johon 
mahtui enemmän ihmisiä kuin kunnan var
sinaiseen kirkkosaliin.

Lindgrenin poismenon jälkeen hautaus
maan suunnittelijana kunnostautui hänen 
vävynsä, arkkitehti Arne Helander. Hän 
suunnitteli muun muassa hautausmaan por
tin (1936), sankarihautausmaan (1941) sekä 
laajennukset. Talvisodassa kaatui kolmetois
ta kulosaarelaista, joille haluttiin järjestää 
erillinen sankarihautausmaa. Jatkosodassa 
vainajia tuli lisää, ja hautausmaata laajennet
tiin vuosittain. Sodan päätyttyä sankarihau
tausmaa järjestettiin ja kohennettiin nykyi
seen asuunsa.

Essi ja Ben Renvall,  
kulosaarelaiset kuvanveistäjät
Sotavuosina seurakunta kääntyi hautaus
maan koristelussa kulosaarelaisen kuvan
veistäjäpariskunnan Essi ja Ben Renvallin 
puoleen. He olivat tutustuneet toisiinsa Ate
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Renvallien kotitalo jäi 1950luvun lopulla 
pahasti Itäisen moottoritien rakentamisen 
jalkoihin, kun kallioleikkaus uurrettiin kul
kemaan aivan talon vierestä. Kuvanveistäjä ri
pusti hiljaisena protestina hautakappelin kru
sifiksiluonnoksen talon ulkoseinälle. Renvall 
sinnitteli liikenteen melussa vuoteen 1970, 
jolloin muutti Lallukan taiteilijakotiin. Valo
kuvaaja Simo Rista on Renvallin poika.

Kulosaarelaisten viimeinen asuinsija
Hautausmaa täyttyi hiljalleen yksilöllisistä 
hautakivistä, joista useissa näkyy tunnettujen 
taiteilijoiden kädenjälki. Leposaarinimi tuli 
käyttöön, kun Kulosaaren paikannimistöä tar
kistettiin vuoden 1946 alueliitoksen jälkeen. 
Koska Helsingissä oli toisetkin Iso ja Pikku 
Pässi nimiset saaret, saarten nimiä ehdotet
tiin vuonna 1947 muutettavaksi muotoon 
Leposaari – Vilan ja Varjosaari – Skuggan. Pro 
Brändö yhdistys kannatti esitystä, jonka kau
punginhallitus hyväksyi vuonna 1948.

Hautausmaat ovat yhteenkuuluvuutta 
vahvistavia yhteisen nostalgisen muiste
lun paikkoja. Ne ovat omiaan tiivistämään 
yhteisöjä ja sukupolvien välistä yhteisym
märrystä. Leposaaren merkitys kulosaare
laisia kokoavana pyhänä paikkana korostui 
uudestaan 1950luvun lopulla, kun Ku
losaaren seurakunnan liittäminen Helsin
gin seurakuntien yhteistalouteen lähestyi. 
Valtioneuvosto linjasi tammikuussa 1958, 
että Kulosaaren seurakunnan jäsenillä on 
etusija tulla haudatuksi Leposaareen. Seura
kuntajaon jälkeen seurakuntayhtymä linjasi 
helmikuussa 1964, että etusija koski Kulo
saaren seurakunnan ja Matteuksen seura
kunnan Kulosaaressa asuvia jäseniä.

Tarkkaan ottaen Leposaareen on haudat
tu muitakin kuin kulosaarelaisia. 1920lu
vulla hautapaikoista oli Helsingissä kova 

kysyntä, ja hautojen myynti tuotti seu
rakunnalle varoja. Vuoden 1928 lopulla 
pitkäaikaiset 25 vuoden hautasopimukset 
varattiin kulosaarelaisille, ja vasta keväällä 

1929 myynti ulkokuntalaisille lopetettiin 
kokonaan. Hautausmaata on laajennettu 
useaan otteeseen, ensimmäisen kerran jo 
1930luvun alussa.

Essi Renvall pitelee krusifiksiaan hautakappe-
lin ovella elokuussa 1944. Kuva teoksesta Essi 
Renvall, SKS 2016.

Kunniavartio sankarihaudoilla. Leposaareen on haudattu kaikkiaan 32 sodassa kaatunutta, joista 24 
sankarihautausmaahan.
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Tämäkään taideteos ei ole Kulosaares
sa” sarja jatkuu. Kirjoittajat pohtivat 
kulosaarelaisten kanssa taideteoksia, 

joita on esitelty ranskankielisessä, Pier
re Sterckxin vuonna 2009 toimittamassa 
kirjassa Les plus beaux textes de l´histoire de 
l´art. Siinä tunnetut filosofit ja kirjailijat 
tulkitsevat maailmankuuluista taideteoksis
ta mieleisiään.

Tällä kertaa on vuorossa, ranskalaisen 
filosofin JeanFrançois Lyotardin tulkinta 
Hans Holbein nuoremman vuonna 1533 
maalaamasta taulusta. Lontoon National 
Galleryssä nykyään sijaitseva teos esittää 
Englannin kuninkaan Henrik VIII:n aikana 
toiminutta Ranskan suurlähettilästä Jean de 
Dintevilleä ja tämän ystävää piispa Georges 
de Selveä.

Lyotardia on viehättänyt taulun moni
merkityksellisyys. Itse asiassa teoksessa on 
ikään kuin kaksi erilaista taulua, katselu

Tämäkään taideteos ei  ole
KULOSAARESSA

Suurlähetti läät  –  les  ambassadeurs
 – osa 2
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” kulmasta riippuen. Kun valtavaa maalaus
ta, kooltaan 2,07 m x 2,1 m, katsoo koh
tisuoraan edestä, voi astua tauluun sisään 
ja nauttia sen edustamista vallan, tiedon ja 
rikkauksien symboleista. Sen sijaan, kun 
maalaukseen kääntää oikean poskensa, 
suurlähettiläät miltei katoavat näkyvistä, ja 
teos räjähtää arvoituksellisiin ratkaisuihin, 
”seebraten” kankaan. Uusi katselu paljastaa 
lattialla kelluvan esineen – taulussa opti
sesti vääristyneen kallon. Se on ”memento 
mori”, muistutus kuolevaisuudesta ja me
nestymisen turhuudesta.

 Kyseessä on nk. anamorfoosi (kreikaksi 
uudelleen muodostettu). Se tarkoittaa vää
ristynyttä perspektiiviä; katsojan pitää tar
kastella kuvaa tietystä pisteestä nähdäkseen 
sen tekijän tarkoittamalla tavalla. Pään kier
täminen 90 astetta riittää hävittämään ku
van representaation, sen kaiken mitä kuva 
esittää. Lyotardin mukaan kiertäminen 

Hans Holbein nuoremman maalaus Suurlähettiläät, vuodelta 1533. Lähempi kuva litistetystä pääkallosta. 

on olemisen ongelmaan liittyvä teko, joka 
kääntää päälaelleen näkyvän ja näkymättö
män sekä merkityssisällön ja esitetyn välisen 
suhteen. Siksi voidaan sanoa, että Holbei
nin taulussa kuoleman pää puhuu. Perspek
tiivin vaihdos todistaa, että ymmärtäminen 
vaatii mielikuvitusta. Lyotard itse asiassa 
herjaa renessanssin klassista kuvaustapaa, 
jolle anamorfoosi oli ongelma. Myöhem
min siitä on tullut hyväksytty tyylikeino 
mm. arkkitehtuurissa, silmää harhauttavien 
tekniikoiden muodossa.

Myös nykyajan suurlähettiläillä on sa
mantyyppinen ongelma. Miten saada ase
mamaan poliittiset päättäjät uskomaan 
lähettilään edustamaan sanomaan ilman 
anamorfoosia? Kulosaarelaiset ry on jär
jestänyt vuosien varrella useita vierailuja 
saarella sijaitseviin edustustoihin, kuten 
Puolan, Ukrainan ja viimeksi Serbian lä
hetystöihin. Seuraavana on vuorossa Irakin 
edustusto. Voimmeko silloin hyödyntää nä
kökulmien vaihtoja?

Kulosaarelaisten kommentit:
Entisen perspektiiviopin opettajan epätoi
voinen yritys tehdä Lyotardin mystinen tul
kinta hiukan ymmärrettävämmäksi: Jos tätä 
isokokoista maalausta voisi museossa katsoa 
lattialta kontaten, pitkin työn alareunassa 
näkyvää litistynyttä kuvaa, saattaisi havaita 
oheisessa valokuvassa näkyvän kallon lähes 
litistymättömänä. Koko teoksen pienestä 
kuvasta on kalloa valitettavasti turha yrittää 
hahmottaa. (Arkkitehti Heikki Kukkonen)
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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

HERTTONIEMEN APTEEKKI
Hiihtomäentie 14, 00810 Helsinki • Puh.  (09) 759 4780

www.herttoniemenapteekki.fi

11,00
0,12–0,14/kpl (norm. 14,90)

Multivita Magnesium- 
sitraatti + B6

Hyvin imeytyvästä magnesiumsitraattivalmisteesta 
saatavana useita vaihtoehtoja. Valitse itsellesi sopivin!

83,00
0,46/kpl (norm. 95,00)

Priorin Extra 
180 kaps.
Ravitsee hiusjuurta sisältäpäin ja auttaa hiuksia uuteen 
kasvuun.

21,00
0,11/kpl (norm. 25,50)

Minisun 
D-vitamiini 
50 mikrogrammaa 
200 tabl. 
Vahva D-vitamiini purutabletti, jossa makuvaihtoehtoina 
appelsiini, kola tai mansikka.

22,90
0,25/kpl (norm. 29,50)

Betolvex Strong 
1,25 mg 90 tabl.
B-vitamiineja sisältävä valmiste 
muistin ja jaksamisen tueksi.

Lisää tarjouksia apteekissa 
ja verkkokaupassa...

Tarjoukset voimassa 30.9.2021 asti tai niin kauan 
kuin tarjoustuotteita riittää.

Tarjoukset
hyvinvointiin...



Kulosaaren Kirkkovakka on halun
nut muistaa seurakunnan merkki
vuotta (Seurakunta Kulosaaressa 

100 vuotta) järjestämällä vuoden var
rella erilaisia tapahtumia. Vuorossa oli 
sunnuntaina 30.5.2021 kulttuurikävely, 
jolla haluttiin perehtyä  Kulosaaren var
haisiin julkisiin rakennuksiin ja saaren 
arkkitehtuuriin.

Kävelyn erinomaisena oppaana toimi 
arkkitehti, professori Vilhelm Helander, 
joka oli viettänyt lapsuutensa ja käynyt 
koulunsakin aikanaan Kulosaaressa. Laa
jaa asiatietoisuutta täydensivät hänen 
monet henkilökohtaiset muistonsa lähes 
80 vuoden ajalta.

Kävely aloitettiin Kirkonmäeltä. He
lander kiinnitti huomiota siihen, että saa
riyhteiskunnan perustajiin vuonna 1907 
kuului muun muassa kolme kuuluisaa 
arkkitehtiä: Armas Lindgren, Bertel Jung 
ja Lars Sonck. He kaikki olivat tunnettu
ja arkkitehteja Suomessa ja suunnitelleet 
paljon rakennuksia sekä Helsinkiin että 
muualle Suomeen. Kun he lisäksi asuivat 
Kulosaaressa, Sonck kai kuitenkin vain 
lyhyen aikaa, he vaikuttivat suuresti saa
ren rakentamiseen. Saaren suunnittelus
sa oli lähdetty  siitä, että Kulosaaren kel
lotapuli, kirkolta alas viettävät käytävät 

  

Kulttuurikävelyllä 
Vilhelm Helanderin opastamana

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

K U VAT:  P E RT T I  I M M O N E N  J A  J E N N I  K A L L I O

ja kaukaa näkyvä Suomenlinnan kirkko 
muodostavat linjakkaan akselin, jonka 
molemmilla puolilla on varhaisen Kulos
aaren merkittäviä rakennuksia.  

Jo ennen kirkkoa rakennettiin kello
tapuli. Sen suunnitteli Armas Lindgren. 
Työ jäi häneltä kuitenkin kesken ja sen 
viimeisteli Lindgrenin tytär Helena Ste
nij. Kirkkorakennuksen piirsi Bertel 
Jung ja se valmistui vuonna 1935. Sekä 
kirkon nykyinen punertavan keltainen 
väri että kellotapulin kaaret muistuttavat 
italialaisesta arkkitehtuurista. Kirkkoa 
remontoitiin ja entisöitiin muutamia 
vuosia sitten ja sen suunnitteli  Vilhelm 
Helander itse. Kirkossa Helander kertoi 
kirkon koristelusta ja sen entisöinnistä.

Kun mennään Kellotapulin rinnettä 
alas, käytävän vasemmalla puolella on 
yksinäinen kookas rakennus, joka oli 
alkujaan yksityinen huvila. Sen oli piir
tänyt Henrik Tikkasen isä, taidehistorian 
professori Robert Tikkanen. Sittemmin  
rakennukseen asettui Kulosaaren vasta 
perustettu seurakunta. Rakennuksessa 
oli sekä kirkkosali ja pappila että seura
kunnan toimisto. Rakennus oli pappi
lana ja seurakunnan toimistona siihen 
saakka kunnes lähiseurakunnat yhdistet
tiin Herttoniemen seurakunnaksi.

Mentäessä rinnettä alas ja edelleen 
Kulosaarentietä hieman itäänpäin ka
dun varressa on entinen Villastad Brän
dön paloasema. Pyöreähirsiset puura
kennukset ovat Lars Sonckin piirtämät. 
Rakennuksiin kuului aikanaan myös 
korkea torni paloletkujen kuivattamis
ta varten.  Torni on jossain vaiheessa 
purettu. Rakennus on jo pitkään ollut 
asuntona. Helander muistutti, että palo
aseman takana oli Kulosaaren raitiotien 
päätepysäkki ja sen varrella kioski, jossa 
sen ajan nuoret mielellään oleskelivat ja 
ostelivat pikkuherkkuja. Päätepysäkin 
takana, Kulosaarentien ja Risto Rytin 
tien risteyksessä on nyt Irakin suurlähe
tystö.

Palattaessa takaisin Kulosaarentie
tä ja käännyttäessä alaspäin puistikon 
molemmin  puolin on kaksi keltaista 
rakennusta, Ribbingshofina/Ribbingin
hovina tunnetut ”rivitalot”.   Niitä on 
pidetty Suomen ensimmäisinä ”rivita
loina”.  Samoihin aikoihin  valmistui 
tosin Munkkiniemeen samantapainen 
rivitalo. Rakennukset ovat Armas Lind
grenin suunnittelemia. Vaikka talot 
ovat englantilaisittain kiinni toisissaan, 
kyseessä ei ole nykyisessä merkityksessä 
rivitalon muotoinen asuntoosakeyhtiö, 

Kiinnostuneita kuulijoita kirkonmäellä pandemia-ajan mukaisesti metrin parin päässä toisistaan. (Kuva Jenni Kallio)
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vaan jokainen on itsenäinen kiinteistö. 
Se merkitsee, että omistajien on itse 
huolehdittava asuntojensa lämmitykses
tä, hoidosta ja kunnostamisesta. Arkki
tehti Vilhelm Helanderin isovanhem
mat olivat asuneet läntisen rakennuksen 
päädyssä, joten Helanderilla on paljon 
henkilökohtaisia muistoja taloista. Ker
tomuksesta kävi ilmi, että Armas Lind
gren oli ollut Vilhelm Helanderin eno!

Helander kertoi, että tuohon aikaan 
arkkitehdit joutuivat suunnittelemiinsa 
rakennuksiin usein aluksi myös osaomis
tajiksi. Maailmansodan ja vapaus/sisäl
lissodan myötä monet arkkitehdit jou
tuivat taloudellisiin vaikeuksiin, jopa 
konkursseihin. Niinpä Ribbinginhovin
kin asuntojen ensimmäisiksi omistajiksi 
on merkitty Armas Lindgren ja vaimonsa 
Irene. Lindgren kuitenkin selvisi noista 
sitoumuksistaan. Rakennukset valmis
tuivat 1917 ja 1918,  parahiksi rauhan 
tultua ja ovat jo 100vuotiaita. Helan
derin kertoman mukaan Lindgren halu
si aina koristeellisuutta rakennuksiinsa. 
Ja yksityiskohdista sitä näistäkin löytyy.  
Ribbinginhovi on merkittävä osa alueen 
arkkitehtoonista kokonaisuutta.

Kluuvin puiston läpi siirryttiin Ca
sinon edustalla olevan komean, linna
maisen rakennuksen eteen. Lars Sonck, 

rakennuksen suunnittelija, tunnettiin näyt
tävistä, komeista rakennuksistaan kuten 
tästäkin. Rakennus oli suunniteltu alkujaan 
”rantahotelliksi”. Se valmistui 1915 ja siinä 
asuikin aluksi Venäjältä 1917 vallankumo
uksen jaloista paenneita venäläisiä varakkai
ta perheitä. Kun omaisuus oli pian kulutet
tu, he joutuivat siirtymään vaatimattomiin 
asuntoihin ja hankkimaan toimeentulonsa 
kuka milläkin tavalla. Eräs näistä leveästi 
asuneista emigranteista toimi sittemmin por
tierina Casinolla. Rakennuksessa asui myö
hemmin suomalaisia perheitä. Nykyään siinä 
toimii  WihuriYhtiöiden pääkonttori. Ra
kennus on kirjoittajan mielestä edelleenkin 
Lars Sonckin Kulosaareen jättämä tuon ajan 
näyttävä muistomerkki.

Kulosaaren Casino on myös Armas Lind
grenin piirtämä. Se syntyi alkujaan keisa
riajan maailmaan, kun Suomessa rahapelit 
olivat vielä sallittuja. Rakennuksen viereen 
on myöhemmin rakennettu matala siipiosa. 
Sen on piirtänyt arkkitehti, professori Jaakko 
Laapotti.  

Suomen itsenäistyttyä moni asia muuttui, 
muun muassa kunnallislaki, ja niin AB Brän
dö Villastadkin saattoi muuttua osakeyhtiös
tä itsenäiseksi Kulosaaren kunnaksi, kunnes 
se 1940luvulla liitettiin Helsingin kaupun
kiin. Bertel Jung toimi pitkään Kulosaaren 
kunnanhallituksen puheenjohtajana.

 

 

Arkkitehtuurin historian 
emeritusprofessori Vilhelm Helander. 
(Kuva Pertti Immonen)

Kulosaaren omasta 
kaupasta herkkuja

24h
KULOSAARI

Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
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Tutustumme tällä kertaa Venla Hii
densaloon, kulosaarelaiseen kirjaili
jaan, jolta on tänä vuonna ilmestynyt 

Iris Schwanckin tämän lehden kolumnissa 
mainitsema Suruttomatniminen romaani. 
Venlalle esitetyt kysymykset ovat samat, jot
ka Nina Nygård esittää haastatelluille tässä 
sarjassa. Venlan alaasteen opettaja muistaa 
Venlan hyvällä mielellä ja sanoo, että haus
kinta hänestä on ollut, kun Venla on nel
jäsluokkalaisena sanonut, että hänestä tulee 
kirjailija. Niin on jo silloin hyvälle kirjoitta
jalle käynytkin. 

Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Olen lapsesta asti halunnut kirjailijaksi, oi
keastaan jo ennen kuin opin kirjoittamaan: 
muistan miten katselin kun isä teki muis
tiinpanoja paperille, ja kynän liike ja siitä 
syntyvät kirjaimet olivat minusta silloin 
kuin taikuutta.

Lapsena tarinat olivat minulle toinen, aja
ton maailma, johon pakenin kirjan sivujen 
kautta. 

Opiskelin yliopistossa viestintää sillä ajat
telin, että tarvitsen toisenkin ammatin siltä 
varalta ettei kirjailijahaaveeni kannakaan. 
Toimin myös pitkään freelancertoimitta
jana opiskelujen ja kirjallisten yritelmien 
rinnalla. 

Kirjailija minusta tuli pikkuhiljaa, ensim
mäinen etappi oli kun sain kustannussopi
muksen Kriittisessä Korkeakoulussa, jossa 
opiskelin kirjoittamista kymmenisen vuotta 
sitten.

Mikä on ollut urasi huippuhetki?
Pidän urani toistaiseksi merkityksellisimpä
nä hetkenä Karhunpesäromaanin julkaise
mista vuonna 2014. Karhunpesä oli minulle 
se kirja, jonka aina halusin kirjoittaa – se 
kytkeytyy sukuhistoriaani ja erityisesti rak
kaan edesmenneen mummoni tarinoihin ja 
sitä kautta myös Kulosaareen. 

Isovanhempani asuivat pitkään Rib
binginhovin rivitalossa, ja aina kun käyn 
Kluuvin puistossa lasteni kanssa, ajattelen 
mummua ja sitä miten hänkin on kulkenut 
lastensa kanssa samoja polkuja. Ribbingin
hovin asunnon hankki aikoinaan isoisäni 
isä, joten olen kulosaarelainen jo neljännes
sä polvessa. 

Miten teoksesi syntyvät?  
Miten nivot yhteen faktan ja fiktion?
Kirjoittaminen on tasapainoilua toden ja 
kuvitellun välillä. Pyrin kirjoittamaan tari

NAAPURI KULOSAARESSA
T E K ST I :  V E N L A  H I I D E N S A LO  J A  K I R ST I  S A N TA H O L M A

K U VA :  T I M O  M Ä K I N E N

nan niin kuin se olisi voinut tapahtua. Us
kon, että fiktion kautta voi paradoksaalisesti 
päästä lähimmäs totuutta. 

Kirjoittaminen lähtee usein yksittäises
tä kuvasta ja siihen liittyvästä tunteesta, 
prosessi on hyvin intuitiivinen. Teen myös 
paljon taustatöitä ja tutkin aihetta. Tausta
työn tekeminen on palkitsevaa, sillä usein 
faktat asettuvat tukemaan fiktiota. Käyn 
myös tarinan tapahtumapaikoilla jos se vain 
on mahdollista. Albert Edelfeltistä kertovaa 
Sinun tähtesi romaania kirjoittaessani kä
vin muun muassa Pariisissa kadulla, jolla 
Edelfelt nuorena asui ja opiskeli. Viimei
sintä, Tyko Sallisesta ja Helmi Vartiaisesta 
kertovaa Suruttomatromaania työstäessäni 
pääsin puolestaan käymään Tyko Sallisen 
ja Jalmari Ruokokosken Hyvinkäällä sijait
sevissa ateljeekodeissa, jotka he vitsikkäästi 
nimesivät Krapulaksi ja Humalaksi.

Tutkin usein myös esimerkiksi kirkon
kirjoja ja hyödynnän arkistoja sekä vanhoja 
valokuvia. 

Faktoista on jossain kohden päästettävä 
hetkeksi irti, muuten lopputuloksena on 
dokumentti eikä kaunokirjallisuutta, joka 
etsii niin sanottua psykologista totuutta. 

Mikä on parasta  
ja huonointa työssäsi?
Parasta on vapaus ja itse kirjoittaminen. 
Kirjoittaminen on minulle maailmassa 
olemisen tapa ja osa persoonaani. Tunnen, 
että se on valinnut minut eikä toisten päin. 

Huonointa on jatkuva epävarmuus, joka 
liittyy taiteen tekemiseen. Toivoisinkin, 
että taiteen ja kirjailijoiden arvostus näkyi
si myös poliittisessa päätöksenteossa ja että 
taiteilijoiden toimeentuolo olisi turvatum
pi. 

Millaista kirjallisuutta luet  
ja ketkä ovat lempikirjailijoitasi?
Luen jo työnikin takia paljon ja laidas
ta laitaan. Kotimaisista kirjailijoista moni 
on ystäväni ja arvostan heitä kaikkia myös 
kollegoina, erityisesti pidän Joel Haahtelan 
tuotannosta. Pidimme taannoin myös haus
kat yhteisjulkkarit. Ulkomaisista kirjailijois
ta mieleen nousevat Olga Tokarczuk, Anne 
Swärd, Diana Gabaldon, Cormac McCart
hy, Michael Cunningham, Milan Kundera 
ja Taiye Selasi – muutamia mainitakseni. 

Mitä harrastat?
Käyn ympäri vuoden Allas Seapoolin altaal
la uimassa. Lisäksi harrastan valokuvausta, 
metsässä samoilua ja viime aikoina myös 
virkkaamista. Rakastan lankojen värejä, 
niiden yhdistelyä ja sitä, miten lanka muo
vautuu käyttöesineeksi, vaikkapa pipoksi 
tai vauvan peitoksi. Ennen koronaa myös 
matkustelu oli minulle tärkeä osa elämää. 
Erityisesti minulle mieluinen matkakoh
de on Meksiko, jossa selkäreppumatkailin 
nuorena. Meillä on kotonamme Meksikon 
matkojen muistona pieni Kuolleiden päi
vään liittyvä esinekokoelma. 

Venla Hiidensalo perheineen 
Kluuvin sillalla.
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Miten päädyit  
Kulosaareen asumaan?
Muutimme tänne lapsuuden perheeni 
kanssa kun aloitin koulun. Aikuistuttuani 
asuin välillä muualla, mutta kaipasin aina 
Kulosaareen takaisin. Esikoiseni lähestyessä 
kouluikää aloin tosissani etsiä täältä omaa 
kotia. Nyt olen asunut täällä paluumuut
tajana jo lähes 15 vuotta. Perheemme on 
sittemmin täydentynyt Fidelkultsulla sekä 
2vuotiaalla Otsopojalla ja keväällä synty
neellä tyttövauvalla. Esikoiseni Tuuli on jo 
muuttanut pois kotoa ja aloittaa kulttuuri
en tutkimuksen opinnot Turun yliopistos
sa.

Venla Hiidensalo perheineen 
Kluuvin sillalla.

Mitä unelmia sinulla on?
Haaveilen vanhasta talosta Kulosaaressa 
ja toisaalta osapäiväisestä elämästä maalla. 
Meillä on mieheni kanssa kesäpaikka Lu
hangassa Päijänteen rannalla ja toivomme 
voivamme viettää siellä jatkossa vieläkin 
enemmän aikaa. 

Lisäksi unelmoin aikamatkailusta. Sitä 
odotellessa kirjoittaminen ja siihen liittyvä 
taustatyö ovat eräänlaista aikamatkailua.

Onko sinulla elämänohjetta, joka on 
jäänyt mieleen tai mitä noudatat?
Mummu eli 97vuotiaaksi ja sanoi aina, että 
elämä menee niin nopeasti, että pitää tart

tua jokaiseen hetkeen. Olen yrittänyt seura
ta mummun neuvoa.

Mikä on Kulosaaressa parasta?
Luonto, meri, rauha ja historian läsnäolo. 

Mitä teet Kulosaaressa  
muuta kuin asut?
Oikeastaan koko elämäni pyörii nykyään 
Kulosaaressa, lasten syntymä ja koronaaika 
ovat tehneet saaresta entistäkin rakkaam
man.

Elämän kolme tärkeintä asiaa?
Perhe, luonto ja tarinat.

Kivinokan virkistysalueella, kauniiden 
ja humisevien lehtipuiden keskeltä 
ilmoille kajahtaa raikuvat aplodit. Jäl

leen on saatu päätökseen yksi esitys ja näyt
telijät saavat yleisöltä ansaitsemansa kiitok
set upeasti tehdystä työstä. 

Suosionosoituksia ja naurun remahduksia 
on toki täältä suunnalta saattanut kuulla jo 
pitkin kesää, sillä kesäkuun alussa Kivino
kassa aloitettiin jälleen kesäteatteritoiminta 
muutaman vuoden tauon jälkeen.

Teatteriyhdistys Tuli Ry:n ylläpitämä ke
säteatteri joutui lähtemään kesän 2020 jäl
keen Taivallahdesta. Uusi paikka löytyi Ki
vinokasta, Kulosaaren kartanon takapihalta. 
Helsingin kaupunki solmi teatterin kans
sa kymmenvuotisen vuokrasopimuksen. 
Muutto onnistui yllättävän hyvin ja niin 
kahvila kuin lähes 300paikkainen katsomo 
saatiin valmiiksi ennen näytäntökautta.

Nyt upea teatteri on vihdoin löytänyt 
paikkansa Helsingistä ja tänä kesänä katso
jat ovat saaneet nauttia kulttuurista jo täysin 
siemauksin, jopa kolmen näytelmän voimin.

Elina Karjalaisen UppoNalle ihastutti 
lapsia kesäkuussa laulunäytelmänä ja hei
näkuussa ensiiltansa saanut Ray Cooneyn 
hervottoman hauska farssi Linjat Kuumina 
(Run For Your Wife) pisti aikuisemman vä
estön nauruhermot koetukselle. Elokuussa 
hemmotellaan vielä perheen pikkuisia nuk
keteatteriesityksellä. 

Nukketeatteri Pikkukulkurin tuottama 
Leppäkerttu Pilkuton esitetään kuusi kertaa 
20.8. alkaen.

Joonas Orava 

KIVINOKAN KESÄTEATTERI  – 
KULTTUURIA LUONNONHELMASSA

T E K ST I  J A  K U VA :  K I V I N O K A N  K E S ÄT E AT T E R I

Nukketeatteri PikkuKulkuri (Kuva Ilpo Mikkonen)
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IRJALLISUUSELÄMÄÄK
IRJALLISUUSELÄMÄÄ

Kulosaaren KirKKovaKKa ry
Kulosaaren Kirkkovakka ry on yhdistys, joka perustettiin vuonna 1965 Kulosaaren seu-
rakunnan toiminnan tukemiseen, kun seurakunta oli vasta liitetty osaksi Helsingin seura-
kuntayhtymää. Yhdistys on itsenäinen, mutta toimii yhteistyössä nykyisen Herttoniemen 
seurakunnan kanssa. Sen säännöissä lukee: ”Yhdistyksen tarkoituksena on seurakunnallisen 
toiminnan tukeminen Kulosaaressa.”

Kirkkovakan avustuksella on seurakuntaan hankittu Kulosaaren kirkon konserttiflyygeli ja 
kustannettu Kulosaaren seurakunnan historiikki. Kirkkovakka on myös mukana järjestämäs-
sä erilaisia seurakunnallisia tapahtumia ja retkiä Kulosaaren alueelle.

Miten mukaan?

Kulosaaren kirkkovakka ry:n jäseneksi voit liittyä maksamalla 20 euron 
jäsenmaksun yhdistyksen tilille FI64 1210 5000 012149 ja ilmoittamalla 
yhteystietosi yhdistyksen sihteerille. Jäsenenä olet tukemassa seurakunnallis-
ta toimintaa Kulosaaressa ja saat tietoa yhdistyksen järjestämästä toiminnasta!

Lisätietoja voit kysyä yhdistyksen sihteeriltä:
Jenni Kallio, 050 380 3455, jenni.h.kallio@evl.fi

P.S. Yhdistys myy adresseja ja Mats Vuorenjuuren Kulosaari-aiheisia 
postikortteja. Niitä saa ostaa kirkolta tilaisuuksien yhteydessä.  

Seurakunta Kulosaaressa 100 vuotta — Församling på Brändö 100 år –juhlavuoden 
tulevat tapahtumat Kulosaaren kirkolla

Su 12.9.  Muistojen päivä. Klo 10 messu ja kirkkokahvit. Klo 12—14 Muistojen hetki.
  Muistelemme Kulosaaren seurakunnan elämää yhdessä vanhojen työntekijöiden kanssa.
  Voit seurata muistelua myös Herttoniemen seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

La 25.9. Retki Strömforsin ruukin maisemiin. Lisätietoja lähempänä: kirkkovakka.fi.

Su 3.10. Hyviä uutisia — Ympäristöpäivä. Klo 10 Lasse Heikkilän Suomalainen messu messubändin  
  säestyksellä ja luomakunnan sunnuntain teemoilla, minkä jälkeen Kulosaaren Marttojen 
  valmistama keittolounas. 
  Klo 12.30—14.30 Hyviä uutisia luonnonsuojelurintamalta. 
  Lapsille Kulosaaren meripartion lastenohjelmaa kirkon pihalla.
  Voit seurata päivää myös Herttoniemen seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

Pe 5.11. klo 18 Minun ikäväni — kulosaarelaisten konsertti surusta. 
  Osaatko sinä soittaa tai laulaa? Tule pyhäinpäivän aaton konserttiin esittämään se kappale,  
  joka sinulle puhuu surusta ja kaipauksesta. 
  Ilmoittaudu mukaan jenni.h.kallio@evl.fi 22.10. mennessä.

Ke 17.11. klo 18 Tulevaisuusseminaari — Minne kirkko Helsingissä on menossa?
  Voit seurata seminaaria myös Herttoniemen seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

Su 28.11. klo 18 Cantores Minores –kuoron adventtikonsertti.
  Voit seurata konserttia myös Herttoniemen seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

Su 19.12.  klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut ja klo 18 Kauneimmat joululaulut.
  Kirkkovakka tarjoaa joulupuuroa kirkon pihalla klo 15.30—18.

www.KirKKovaKKa.fi
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T E K ST I :  I R I S  S C H W A N C K  

En näköjään pääse irti taiteilijaelämäkerroista 
tai elämäkertaromaaneista. Jätän muille laji
määrittelyn!

Heikki Herlin, Tuolla päin on highway, 
Teos 2020, 325 s. Luettu ekirjana. Heikki Ni
conpoika Herlin kertoo Isästään Niklas Herli
nistä, joka oli toimittaja ja kustantaja. Mieleen 
jääviä asioita olivat Niklaksen epäselvä puhetapa, 
se, miten kipeä hän oikeastaan oli, isän ja pojan 
lämmin suhde, pikkusisko Riikka, jonka Nico ja 
Tuuli saivat vain 23vuotiaina, Torsvikin karta
no Kirkkonummella ja ”mä maalaispoika oon” 
asenne.

Johanna Holmströmin kiitetty elämäker
ta Märta Tikkasesta, Märta Tikkanen, Tyttö 
joka halusi juosta vetten päällä (Borde hålla 
käft, suom. Maija Kauhanen), Tammi 2021, 
368 s.  Ehkä päällimmäisiksi kysymyksiksi jäi 
Johanna Holmströminkin Märta Tikkaselle 
esittämä, miksi feministinainen pysyi alisteisessa 
miessuhteeseessa ja toinen, miten Holmströmin 
kaltainen elämäkerturi on alisteisessa suhteessa 
Märtan tyttäreen?

Venla Hiidensalo, Suruttomat, Otava 2021, 
255 s., on Kulosaaressa asuvan kirjailijan uusin 
teos; elämäkertaromaani Helmi Vartiaisesta, 
Tyko Sallisen aviovaimosta, Mirristä. Kyseessä 
on kertomus siitä, miltä kahden tyttären riisto 
tuntuu ja mielettömästä rakkaudesta, joka alis
taa, kuristaa.

Pirkko Soinisen elämäkertaromaani Wivi 
Lönnistä, Valosta rakentuvat huoneet, Bazar 
2021, 240 s. kertoo Kulosaaressakin vaikutta
neesta, ensimmäisestä naisarkkitehdistamme ja 
hänen suhteestaan Hanna Pakariseen, säynät
salolaiseen perijättäreen. Teoksessa käydään läpi 
Wivi Lönnin opinnot, miehisessä arkkitehtimaa
ilmassa saadut palkinnot   sekä Pariisinaika sekä 
muutto Kulosaareen yhdessä Hanna Pakarisen 
kanssa Armas Lindgrenin jalan jäljissä.

Pirkko Kotirinta, Hilma af Klintin arvoi-
tus. Taiteilija henkien, tieteen ja luonnon 
maailmassa, Tammi 2021, 331 s. Aluksi ruot
salaisen af Klintin elämäkerta kerrotaan perin 
pohjin. Toisessa osassa on Pirkko Kotirinnan 
omia seikkailuja af Klintin parissa.  Suomalaiset 
miehet ovat Hilma af Klintin salaisuuksien pal
jastamisessa avainasemassa; Olof Sundström, af 
Klintin teosten katalogin tekijä ja Sixten Ring
bom, Åbo Akademin taidehistorian professo
ri. Taiteilijaa verrataan Kandiskyyn ja muihin 
modernin taiteen pioneereihin. Oliko Hilma af 
Klint aikaansa edellä vai oliko hän meedio, on 
kirjan peruskysymys.

Natalia Ginzburg, Kieli jota puhumme (Les-
sico famigliare, suom. Elina Melander), Aula 
& Co 2021, 254 s. Kyseessä on Italian kirjalli
suuden klassikkoteos, joka ilmestymisvuonnaan 
1963 sai  Stregapalkinnon. (Stregapalkinto on 
italialainen versio Finlandiapalkinnosta sekä 
medianäkyvyydeltään että painosmäärältään). 
Teoksen taustalla ovat toinen maailmansota ja 
Mussolinin aika; juutalaisperheelle mullistavia 
kokemuksia.

Hienoa, että Leena TaavitsainenPetäjä ja He
linä Kangas (Elena Ferranten teosten suomen
taja) ovat saaneet seurakseen kolmannen italian 
kielestä suomentajan!

Susanne Alakosken Pumpulienkeli (Bomull-
sängeln, suom. Sirkka-Liisa Sjöblom), WSOY 
2021, 293 s., on ensimmäinen osa teossarjasta, 
jossa kerrotaan hänen isoäitinsä elämästä Vaasas
sa.  Teos muistuttaa aika paljon Sirpa Kähkösen 
mikrohistoriaa Kuopiosta. Pieni ihminen on 
tässäkin keskiössä, näyttämönä puuvillatehdas 
Vaasassa.

Olen ehtinyt lukea muutakin!
Elisabeth Strout, Olive, taas (Olive again, 
suom. Kristiina Rikman), Tammi, Keltai
nen Kirjasto 2021, 231 s. Muistumia teok
sista Pikkukaupungin tyttö ja Amy ja Isabelle. 
Olive on tässä kirjassa yli 80vuotias, kaksi 
kertaa leskeytynyt, pikkukaupungin elämäs
sä voimakkaasti mukana, vanhana naisena.

Pascal Mercier, Sanojen paino (Das Gewicht 
der Worte, suom. Tuulia Tipa), Tammi, Keltai
nen Kirjasto 2021, 570 s. Kirja kääntämisestä, 
sanoista, kirjoittamisesta, Lontoosta, Triestestä, 
väärästä diagnoosista. Liian pitkäksi venynyt 
kirja; suuren tilan saa puolustuspuhe eutanasian 
puolesta ja myös väärä diagnoosi, joka saa pää
henkilön myymään kustantamonsa ja odotta
maan kuolemaa!

Saara Turunen, Järjettömiä asioita, Tammi 
2021, 337 s. Saara Turunen, joka on noussut 
yhdeksi mediankin hellimäksi draaman ja ro
maanien sekä tietokirjallisuuden tekijäksi on nyt 
kirjoittanut kolmannen romaaninsa.  Siinä ker
rotaan päähenkilön rakastumisesta barcelonalai
seen mieheen. elämästä kahden maan välissä ja 
ilmastomuutoksesta.

Saara Turunen ja Petra Mesonen (toim.), 
Suurteoksia, Tammi 2021, 304 s. Kokoelma 
suomalaisia naiskirjailijoita, jotka kertovat essee
mäisesti naiskirjailoista, jotka ovat vaikuttaneet 
heidän kirjoittamiseensa paljon. Mukana mm. 
Koko Hubara, Sirpa Kähkönen, Pirkko Saisio, 

Helena Sinervo ja Astrid Swan. Aika epätasainen 
kokoelma kirjoituksia!

Domenico Starnone, Paljastus (Confidenza, 
suom. Leena Taavitsainen-Petäjä), WSOY 
2021, 212 s. Tarina sisä ja ulkopuolisuudes
ta. Pääosassa on Petro Vello, yläasteen ja lukion 
opettaja ja hänen rakkautensa (monikossa).

Colson Whitehead, Maanalainen rauta-
tie (The Underground Railroad, suom. Markku 
Päkkilä), Otava 2021, 341 s. Hurja kirja ame
rikkalaisesta plantaasiorjasta Corasta ja hänen 
uskomattomasta pakomatkastaan Georgian 
puuvillaviljelmiltä kohti pohjoista ja kohti va
pautta. Maanalaisella rautatiellä on pakomatkalla 
keskeinen osuutensa.

Amanda Gorman, Kukkula jolle kiipeäm-
me (The Hill we Climb, suom. Laura Eklund 
Nhaga ja Aura Nurmi), Tammi 2021, 31 s. 
Nuoren ihmisen historiallinen tilausruno pre
sidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa, jonka 
Laura Eklund Nhaga ja Aura Nurmi ovat suo
mentaneet kauniisti!

Miten hienoa, että saamme suomeksi lukea 
mustia amerikkalaisia ääniä James Baldwinin, 
Toni Morrisonin ja Richard Wrightin historiaan 
jääneiden teosten jälkeen!

LUKUTUPA LIITTYY KIRJALLISUUS-
ELÄMÄÄN KULOSAARESSA
Artikkelin kirjoittaja Iris Schwanck on kir
jallisuuden asiantuntijana mukana valitse
massa Lukutupaan hankittavia kirjoja. Tässä 
mainituista kirjoista kulosaarelaiset voivat 
lainata Lukutuvasta seuraavat: Tuolla päin 
on highway; Märta Tikkanen, Tyttö joka 
halusi juosta vetten päällä; Suruttomat; 
Valosta rakentuvat huoneet; Pumpulienke-
li; Olive, taas; Järjettömiä asioita. 

Syksyn tullen tehdään uusia hankintoja, 
ehkä ostetaan näistäkin jokin kirja. Lukutu
paan on hankittu sen historian kuutena vuo
tena lähinnä kaunokirjallisuutta, mutta mui
takin kirjoja voidaan ostaa. Kulosaarelaisilta 
toivotaankin mielipiteitä Lukutuvan toimin
nasta ja esityksiä niin kirjahankinnoiksi kuin 
muuksi toiminnaksi.

Jotta Lukutupa voidaan pitää auki tiistai 
ja torstaiiltapäivisin, tarvitaan vapaaehtoisia 
valvojia. Jos oletat voivasi olla päivystämässä 
Kulosaaren yhteiskoulun kirjaston tiloissa so
vittavan 90 minuuttia pari kertaa syksyn tai 
kevään aikana, ota yhteys aikataulun tekijään 
kirsti.santaholma@gmail.com. 
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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

Kulosaaren puistotie 42 
Mommy&Me:n tiloissa

Method Putkistoa Kulosaaressa

www.methodputkisto.fi/kulosaari
kulosaari@methodputkisto.fi
Helka & Laura

Syvävenyttely, Pilates & Kasvoklinikka

Tervetuloa tunneille ja kursseille! 
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MY

CY

CMY

K

Kulosaari Method Putkisto.pdf   1   2.8.2021   11.26

Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön 
käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä 
meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on 

innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatui
sesta kotimerestämme sekä tekemään konk
reettisia tekoja sen hyväksi. Juhlinnan li
säksi Itämeripäivän tarkoituksena on lisätä 
tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, 
kulttuurista ja historiasta.

Itämeripäivää vietetään vuosittain elo
kuun viimeisenä torstaina erilaisten tapah
tumien ja tempausten parissa. Voit osallis
tua monella eri tavalla, tule mukaan!

Itämeripäivänä 26.8.  
Brändö seglarella

v Itämerimenu – Syö Itämerta puhtaaksi!

Brändö Seglare Restaurant  
tarjoilee kalaherkkuja
Tule nauttimaan Itämeriystävällistä ruokaa 
Kulosaaren merellisiin maisemiin! Brändö 
Seglare Restaurant valmistaa niin kutsutus
ta ”roskakalasta” maukkaita kalaannoksia 
26.8. klo 14.00–20.00.

I T Ä M E R I P Ä I V Ä  
KULOSAARESSA
T E K S T I  J A  K U V AT :  K I R S T I  S A N TA H O L M A  B S : N  J A  J O H N  N U R M I S E N  S Ä ÄT I Ö N  S I V U I LTA

Itämeri ja monet sisävedet kärsivät liial
lisesta ravinnekuormituksesta. Kotimaisen, 
kestävästi kalastetun villikalan hyötykäyttö 
on kustannustehokas keino taistella vesien 
rehevöitymistä vastaan. Kotimainen kala 
tarjoaa myös terveellisen ja ympäristöystä
vällisen proteiininlähteen.

Tervetuloa nauttimaan pursiseuran 
merellisestä miljööstä ja kalaherkuista!  
(JHRaflat Oy)
Tapahtumaan on esteetön pääsy. 

v Pulahdus – Hyppää Itämereen tasan klo 
18 joko BS:n laitureilta tai muualta 
Kulosaaren tai lähistön! Pulauta veteen 
edes varpaasi! 

v Itämerihetki – Vietä hetki meriaiheisen 
kirjan, podcastin, elokuvan tai muun 
parissa joko yksin tai seurassa!

v Tule mukaan lasten onkitapahtumaan 
BS:lle klo 1820!

v Osallistu roskien keräämiseen rannoilta 
myös viikonlopun ajan!

v Ota valokuvia ja lähetä ne Kulosaarelai
setlehdelle 

 (kirsti.santaholma@gmail.com)!
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Kulis”niminen seinämaalaus, muraali, si
jaitsee Korttelitalossa, Kulosaaren alaas
teen suuressa salissa. Teoksen tekijä on 

tänä vuonna 30vuotistaiteilijajuhlaa viettävä 
Heikki Marila. 

Taidetta Kulosaaressa
T E K ST I  J A  K U VAT:  K I R ST I  S A N TA H O L M A

” 

Heikki Marilan maalaus ”Kulis” vuodelta 2014

Yksityiskohta Bakkumin maalauksesta

nusurakan kustannuksista noin prosentti 
käytettäisiin taiteen hankintaan. Näin on 
koulun tiloihin toteutettu Heikki Marilan 
muraali ”Kulis” ja päiväkodin puolelle Pasi 
Rauhalan teoskokonaisuus ”Mo(nu)ments”. 
Alaasteen puolella on myös Kulosaaren ko
tiseuturahaston säätiön lahjoittamaa Kristi
an Krokforsin taidetta. 

Helsingin Sanomat uutisoi 17.7.2014 Ma
rilan seinätaideteoksen syntymistä:

Helsinki hankki jättimäisen seinätaidete-
oksen Kulosaaren alakouluun prosenttiperi-
aatteella
(Annika Rantasen artikkelia mukaillen ja lyhennellen:)

Kuvataiteilija Heikki Marila on kesän ajan 
toteuttanut uransa suurinta teosta Kulosaaren 
alaasteen juhlasalissa. Kahden kuukauden 
rutistuksen aikana harmaalle yli 70 neliömet
rin betoniseinälle on syntynyt vaikuttavan 
kokoinen Kulosaaren karttaa hahmotteleva 
teos.

Helsingin kaupunki oli tilannut teoksen jo 
vuonna 2012, joten teosta oli valmisteltu pa
rin vuoden ajan ennen lopullista toteuttamis
ta. Idea kartasta syntyi turkulaisen Marilan 
mielessä nopeasti. Tilaajan toivomuksena oli, 
että työ maalattaisiin suoraan seinälle.

Taitelija teki luonnosvaiheessa kartastaan 
hahmotelmia suurille 2x2,5 metrin pohjille ja 
jättimäiselle seinälle teoksen ääriviivat piirtyi
vät piirtoheittimen avustuksella. Sinivihreän 
teoksen elävä pinta syntyi akryylimaaleja pur
sottaen.

”Lattialle tehtynä tämä olisi ollut muuta
man päivän homma. Se, että se on seinällä 
hidastaa paljon, koska on kuljettava ylös ja 

alas”, Marila sanoo. ”Onneksi oli apuri ojen
tamassa värejä alhaalta.”

Helsingin Sanomat nostaa esiin Heikki 
Marilan öljymaalauksen mestarina näyt
telyarviossaan 9.7.2021. ”Öljymaali on 
taianomainen aine. Se pystyy muuttumaan 
lihaksi, valoksi ja kukkien terälehdiksi, se voi 
tallentaa liikettä ja tunnetta, se voi kiiltää, 
kokkaroitua ja valua kuin vesi. Se voi yhtä hy
vin kadota esittämiensä asioiden taakse kuin 
vangita huomion omalla aineellisuudellaan. 
Harva suomalainen taiteilija on tutkinut öljy
maalin mahdollisuuksia yhtä johdonmukai
sesti ja samalla taidokkuudella kuin Heikki 
Marila.” Kulisteos on tehty akryylimaaleja 
käyttäen. Tämän kirjoittajan mielestä myös 
Kulismuraalin värit ”kiiltävät, kokkaroitu
vat ja valuvat”. Mietittäväksi jää, mitä värien 
vaihtelu merkitsee. 

Kulosaarelaiset saavat kiittää Marilan ja 
Rauhalan teosten syntymisestä kaupunkia, 
joka on tässä hankkeessa noudattanut pro
senttiperiaatetta. ”Prosenttiperiaate on hyvä 
ja kannatettava tapa hankkia taidetta julkisiin 
tiloihin, sinne missä ihmiset liikkuvat. Aika 
ajoin vaan tuntuu, että se unohtuu päättäjil
tä”, Marila toteaa. 

Teoksestaan puhuessaan Marila toivoo, 
että koostaan huolimatta työtä uskallettaisiin 
katsoa myös läheltä: ”Usein se on vähän niin, 
että kun on iso teos, sitä pelätään katsoa lähel
tä. Läheltä katsoen tästä voi kuitenkin löytää 
erilaisia juttuja, omia pieniä teoksiaan, joihin 
ihastua – tai vihastua.”

Läheltä Marilan työtä katselevat ainakin 
kulosaarelaiskoululaiset, sillä juhlasali toimii 
myös koulun ruokailutilana. Taiteilija ei kui
tenkaan tehnyt teosta erityisesti lapsille.

”Lähtökohtana oli, että työ tulee julkiseen 
tilaan, ei tässä mielestäni erityisesti tarvinnut 
miettiä sen käyttäjiä. Yhtälaillahan taidetta 
osaavat katsoa niin lapset kuin aikuiset.”

Korttelitalosta ei valitettavasti ole tullut 
ihan se, mitä hankesuunnitelmassa mainit
tiin: ”Tiloja on tarkoitus käyttää iltapäivä
toiminnassa sekä iltaisin ja viikonloppuisin 
asukkaiden kokoontumis, harrastus ja kult
tuuritoimintaan.” Talo on kuitenkin auki esi
merkiksi vaalipäivinä, jolloin kulosaarelaiset 
voivat käydä tutustumassa Marilan ”Kulik
seen”.

Tulevissa lehdissä palaamme Korttelitalon 
muihin taideteoksiin ja talon käyttäjien arvi
oihin niistä. Mitä mieltä nuoret ja lapset ovat 
taideteoksista? Ehtiikö koulun ja päiväkodin 
henkilökunta edes huomata ympärilleen han
kittua taidetta?

Vuoden 2020 toukokuun Kulosaarelai
setlehdessä kuvattiin pientä taidekävelyä saa
rella. Artikkelissa esiteltiin ulkona nähtäviä 
taideteoksia, lähinnä patsaita. Moni veistos 
jäi silloin esittelemättä, sillä aidat ja pensaikot 
peittävät yksityisten pihojen ja puutarhojen 
aarteet. Niitäkin esittelemme mielellämme 
lehdessä, jos vain omistajat haluavat kertoa 
niistä. (Kulosaarelaiset 20204 löytyy digitaa
lisena osoitteesta www.kulosaarelaiset.fi, jos 
paperinen lehti on joutunut vaikka keräyslaa
tikkoon.) 

Kodeissa on luultavasti paljonkin taide
teoksia, mutta tässä ja tulevissa lehdissä tul
laan esittelemään julkisten tilojen taidetta. 
Seurakunnan tilat ja niiden taide tulevat tänä 
vuonna tutuiksi MikkoOlavi Seppälän ”100 
vuotta Kulosaaressa” sarjassa. Saaren muita 
julkisia tiloja ovat lähinnä koulut. 

Kulosaaren ensimmäinen koulurakennus 
on Armas Lindgrenin piirtämä ruotsinkielisen 
alaasteen ja lukion käytössä oleva keltainen 
talo. Vuonna 2016 koulun vanhempainyh
distys ”Hem och skola” tilasi satavuotisjuhlan 
merkeissä sen porraskäytävään kolme sei
nämaalausta taiteilija Vincent Bakkumilta. 
Teossarjan aiheena on Itämeri. Pohjakerrok
sen maalauksessa on vedenalainen maisema, 
toisen kerroksen kuvana on merenranta ja 
ylimmän kerroksen seinällä lentelevät lokit. 
Kokonaisuus on kaunis ja täydentää hienosti 
koulun ympäristökasvatusta. Tätä hanketta ja 
sen tuloksia esiteltiin Kulosaarelaisetlehdessä 
20165. 

Kulosaaren alaasteen ja päiväkodin käy
tössä oleva Pasi Siistosen piirtämä Kulo
saaren korttelitalo valmistui vuonna 2014. 
Sen rakentamisessa on sovellettu prosent
tiperiaatetta, jonka ideana on, että raken
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Jos joku ei vielä tiennyt, Harriet on Ku
losaarelaiset ry:n omistama soutuvene. 
Sen kotisatama on Hyljesaarella Brändö 

Seglaren laiturissa, ensimmäisellä paikalla 
sillasta oikealla. 

Harriet omalla paikallaan. Huomaa veneeseen 
pääsyä helpottavat portaat!

Harrietin varauskirjaa ja avainta säilyte
tään Ostarilla Kuparilyhdyssä. Käyttö on 
kulosaarelaisille ilmaista, mutta sääntöjä 
tulee noudattaa. (Enemmän tietoa Ku
losaarelaisetlehdessä 20213 sivulla 26.) 
Yhdistyksen hallituksessa olisimme iloisia, 
jos venettä käytettäisiin enemmän; tänä
kin kesänä sitä oli varattu vain viisi kertaa 
heinäkuun loppuun mennessä. Lomat ja 
kesä jatkuvat elokuussa ja syksymmälläkin 
saattaa olla vapaata aikaa ja sopivaa säätä 
retkeilylle. Tässä artikkelissa on vinkkejä 
souturetkikohteista. 

Vaahtopäät BS:n aallonmurtajalta kuvattuina, ta-
kana Suomenlinna, Korkeasaari ja Mustikkamaa. 
Tällaisella kelillä ei parane lähteä retkeilemään 
Harrietilla. 

Merellä on toinenkin vene ja Harrietin soutajalla 
kova työ päästä eteenpäin.

Souturetkelle  Harrieti l la
T E K ST I :  K I R ST I  S A N TA H O L M A  •  K U VAT:  P E N T T I  R A N TA L A  ( TA M M I S A LO )  J A  J O N I  R I SS A N E N

Tällainen ilta kutsuu rauhalliselle souturetkelle. 
Kiviä on syytä varoa.

Harrietia voi tietysti käyttää vaikka kunnon 
kohentamiseen pelkästään soutamalla, mut
ta on muitakin mahdollisuuksia. Kulosaaren 
lähiympäristössä on monia paikkoja, joihin 
voi rantautua. Vaikka Kulosaaren rannat ovat 
paljolti yksityisiä, on Helsingillä on kymmeniä 
ellei satojakin kilometrejä julkista rantaa, josta 
pienen pieni osa on rauhoitettua. BS:n rannas
ta enintään kahden kilometrin soudun päässä 
on jo monta oivallista kohdetta. Moneen niistä 
voi mennä myös maata myöten, mutta usein 
on matka paljon pitempi kuin veneellä.

 

Kuutti on todella hauskan näköinen, mutta ei taida 
sopia retken kohteeksi.

MUSTIKKAMAA on ihan virallinen jo 
vuonna 1921 perustettu ulkoilupuisto. 
1900luvun alkuvuosikymmeninä monien 
helsinkiläisten huviloille sekä suosituille ju
hannusjuhlille ja kesäteatteriin matkustettiin 
laivalla. Kulosaarelaisille Mustikkamaasta tuli 
mieluinen korvike 1960luvun alussa raken
netun kerrostaloalueen viemälle metsälle, 
kun vuonna 1964 valmistui silta Kulosaaresta 
Mustikkamaalle. Kymmenisen vuotta myö
hemmin tuli silta Korkeasaareen ja viisi vuotta 
sitten Isoisän silta avasi maayhteyden Kalasa
tamaan ja Sörnäisten puolelle. Mustikkamaan 
ovat löytäneet monet helsinkiläiset ja saari on 
nykyään usein TÄYNNÄ. On mielenkiintois
ta nähdä, miten Korkeasaaren kautta kulkeva 
Laajasalon ratikka vaikuttaa Mustikkamaan 
käyttöön. Harrietilla pääsee hienosti saaren 
valvotulle uimarannalle tai sen viereisille kal
lioisille rannoille. Mustikkamaan houkutuksia 
ovat myös Syötävä Puisto ja seikkailupuisto 
Korkee. Saaren kiertäminen soutamalla on 
pitempi urakka, mutta käy hyvin kuntoilusta.

Mustikkamaan uimaranta.

HONKALUOTO on toinen lyhyen mat
kan päässä oleva kohde, johon sinnekin on 
nykyään silta. Honkaluodon pihapiiri on 
yksityisaluetta, mutta saarelle voi kuitenkin 
rantautua. Jos Honkaluoto kiinnostaa, löytyy 
lisätietoa sivulta www.skes.fi/honkaluoto.

Honkaluoto Mustikkamaan sillalta nähtynä..

KAITALAHTI ja KRUUNUVUORI
Kruunuvuoren huipulla on hieno eväsretki
paikka, tosin kaupunki ei ole vielä varsinaises
ti siivonnut aluetta. Niinpä eväiden syöntiä 
Kruunuvuoren lammen rannalla ei voi suo
sitella. Veneen voi jättää joksikin aikaa Kaita
lahden rannalle.

 

Kaitalahden rantaa kuvattuna Bomansonintien 
päästä. Oikealla Tullisaaren uimapaikka.

Kaitalahden pieni idyllinen uimaranta (Tullisaaren 
uimapaikka) sijaitsee Tullisaaren ja Kaitalahden 
välimaastossa. (KUVA TUULIKKI HOLOPAINEN, 
HELSINKI)
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TAMMISALO
Reippaille soutajille kaunis kohde on Tam
misalon Roihuvuoresta erottava kanava.

Tästä alkaa kanava Tammisalon puolella.

Kanava Tammisalosta Vartiokylän lahdelle on 
valo-ohjattu.

Tammisalon kanava Marjaniemen päässä.

TUORINNIEMI

Tuorinniemen uimaranta Herttoniemenrannassa.

KIVINOKKA

Kivinokassa pääsee rantaan monessa paikassa. 
Kuva Kulosaaren Rantapuistosta.

VARJOSAARI
Leposaaren vieressä sijaitsevaan Varjosaareen 
pääsee nykyään vain veneellä. Sinne johtanut 
puinen silta on purettu jo vuosia sitten. Saarel
la sijainneesta talosta on jäljellä vain muutama 
kivi. Siellä asui ”vanhan Kulosaaren” aikaan 
vanhan sillan siltavahti ja myös muita kunnan 
työntekijöitä perheineen. Saari on jotenkin 
salaperäinen, outo ilmestys keskellä Helsinkiä. 
Siitä on olemassa myös kirja, Maarit Verrosen 
kirjoittama Varjosaari – piilossa keskellä Hel-
sinkiä. Harrietilla sinne pääsee, jos vain jaksaa 
soutaa lähes koko Kulosaaren ympäri.

Varjosaari Leposaaresta kuvattuna

TULLISAARI

Aino Acktén huvila ja Tullisaaren puisto Killinghol-
masta nähtynä.

KILLINGHOLMA
Laajasalon ja Herttoniemenrannan välissä 
sijaitseva noin kolmen hehtaarin kokoinen 
Killingholma on vallan mainio luontokohde, 
sillä Helsinki on jättänyt sen oman onnensa 
nojaan. Kaatuneet puut saavat lahota. Saa
reen pääsee siltaa pitkin Tullisaaren puistos
ta, mutta matka on pitkä Kulosaaresta. Ve
nematka sinne BS:n laiturista on noin kaksi 
kilometriä. Puolessa päivässä ehtii hyvin sekä 
soutaa että nauttia luonnosta.

Killingholma Herttoniemenrannasta kuvattuna.

Killingholman rantaa, taustalla Herttoniemenranta.
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ALKUSYKSYLLE  
SUUNNITELTUJA TAPAHTUMIA
Koronatilanteesta johtuen mikään ei ole var
maa, siis seuraa internetin sivustoja: www.
kulosaarelaiset.fi ja facebookin kulosaari – 
brändö.

12.8. torstaina: koulujen lukuvuosi alkaa; 
klo 18: illallinen Kulosaaren taivaan alla Risto 
Rytin puistossa (omatoimisesti)

15.8. sunnuntaina klo 14–16: kulttuurikä
vely Leposaaressa (ilmoittautuminen)

25.8. keskiviikkona klo 17–19: Kulosaa
ripäivä Kluuvin eli Eugen Schaumanin puis
tossa

26.8. torstaina: Itämeripäivä, onkimista
pahtuma lapsille Brändö Seglarella klo 18–20, 
roskien keräämistä rannoilta, yhteinen pulah
dus mereen klo 18:00

28.8. lauantaina: Kulosaaren siivouspäivä 
– kirpputori Risto Rytin puistossa

2.9. torstaina klo 18: Kulosaarelaiset ry:n 
vuosikokous, jonka jälkeen teemaillan vieraa
na Venla Hiidensalo Lukutuvassa

5.9. sunnuntaina: Helsingin juhlaviikko
jen korttelikonserttien päivä, tarkempaa tietoa 
Facebook Kulosaari – Brändö 

12.9. sunnuntaina klo 12: Seurakuntasa
lissa muistojen hetki Seurakunta 100 vuotta 
Kulosaaressa teemaan liittyen

23.9. torstaina klo 18: Lukutuvan teemail
lassa Marjo Nurminen ja Itämeren tarina

25.9. lauantaina Kirkkovakan retki Ström
forsiin (ilmoittautuminen)

YHTEISÖLLISYYTTÄ 

 
LUKUTUVASSA TEEMAILTOJA
Lukutuvan toiminta alkoi Kulosaaren yh
teiskoulun kirjastosiiven valmistuttua kuusi 
vuotta sitten. Teemaillat aloitettiin samoihin 
aikoihin. Ennen pandemiaaikaa ehdittiin ko
koontua yhdessä kuulemaan kulosaarelaisten 
vapaaehtoisten pitämiä esityksiä kuusiseitse
män kertaa vuodessa. Se tarkoittaa yhteensä 
noin kolmeakymmentä kiinnostavaa alustusta 
ja keskustelua Lukutuvan salissa. Suurkiitos 
näistä yhteisöllisistä tilaisuuksista niin asian
tuntijoille kuin asianharrastajille! 

Lukutuvan toiminta jatkuu, jos vain päättä
jät sen sallivat. Pidetään itse huoli siitä, ettei 
tilaisuuksissa tule tartuntoja: jäädään kotiin, 
jos on oireita, pidetään sisällä kasvomaskia ja 
pysytään pienen matkan päässä toisistamme.

Yhteiskouluun on tulossa lisätilaa: Itäväylän 
puolelle tulee liikunta ja juhlasali, Svinhufvu
dintielle päin taas opetustiloja. Kulku Luku
tupaan ja myös kuntosalille tapahtuu raken
nustöistä johtuen Svinhufvudinpolkua pitkin. 
Polku alkaa Ostoskeskusta vastapäätä Svinhuf
vudintie kakkosen ja nelosen välistä ja jatkuu 
mäkeä alas kohti Itäväylää. Koulun nurkalla 
käännytään vasemmalle ja kohta tulee vastaan 
Lukutuvan ovi. Teemaillat pidetään yleensä 
torstaisin klo 18 alkaen. TERVETULOA! 

Torstaina 2.9. heti 
Kulosaarelaiset ry:n 
vuosikokouksen jäl-
keen kirjailija Venla 
Hiidensalo kertoo 
keväällä 2021 il-
mestyneestä kirjas-
taan Suruttomat.

Torstaina 23.9. on 
vuorossa tietokir-
jailija Marjo Nur-
minen aiheenaan 
noin vuosi sitten 
ilmestynyt Itämeren 
tarina. 

Marjo Nurmista 
haastateltiin ja esi
teltiin Kulosaarelai
setlehden 20206 
NAAPURIartikkelissa. Alunperin hänen piti 
kertoa kirjastaan tämän vuoden tammikuussa, 
mutta nyt on uusi yritys.

Venla Hiidensalo on esillä tässä lehdessä.
Olavi Uusivirran kanssa oli sovittu teemail

lasta keväällä 2021, mutta sekin tilaisuus jou
duttiin peruuttamaan. Parhaillaan katsellaan 
kalentereita ja toivotaan parasta.

PIKKU-UUTINEN LIITTYEN KORONA-
AIHEESEEN JA LUKUTUPAAN 
Syksyllä 2020 ilmestyi kulosaarelaisen narsis
miin erikoistuneen psykologin Helena Valtian 
kirjoittama Koronapäiväkirja, josta kerrottiin 
myös Kulosaarelaisetlehdessä. Korona on 
jatkunut ja jatkuu, ja Helena on kirjannut 
edelleen päiviensä kulkua. Tänä syksynä on 
ilmestynyt Koronapäiväkirja Toinen aalto sekä 
digitaalisena että pai
nettuna kirjana. Tässä 
kirjassa Helena pohtii 
monia tämän ajan on
gelmia ja ottaa kantaa 
keskustelun aiheisiin 
myös ammattinsa poh
jalta. 

Helenan kirjat löyty
vät myös Lukutuvasta. 

PUHDAS JA SIISTI KULIS
Tee tarkistus kaapeissasi ja varastoissasi ja osal
listu Pihakirppikseen Risto Rytin puistossa 
lauantaina 28.8. Siellä voit päästä eroon tur
hista ”kamppeista” tai hankkia edullisesti vaat
teita ym. syksyn varalle.

Facebookin Kulosaari kierrättää sivusto on 
myös oiva paikka niin hankkijalle kuin vapau
tujalle.

Kulosaari – Brändö sivustolla Sofian en
simmäinen postaus puhuttaa

”Noniin, nyt on siivottu! (vapaaehtoisesti) 
Katsotaan, miten kauan kestää, ennen kuin 
paikka on taas samannäköinen. Aika hassua, 
ettei pysäkillä ole roskista.”

Merkkaa myyntipaikkasi kartalle: siivouspaiva.com
Liity keskusteluun: facebook.com/siivouspaiva

P.S. SIIVOUSPÄIVÄ ON SIISTI PÄIVÄ. JOKAINEN SIIVOAA OMAT 
TAVARANSA JA SOTKUNSA POIS YHTEISISTÄ TILOISTA

PIHAKIRPPIS
KULOSAARESSA 

RISTO RYTIN 
PUISTOSSA

la 28.8. klo 10

Lue lisää: siivouspaiva.com. 
Tapahtuma on maksuton.

 

Lasten vaatteita, kodin tavaraa, 
kirjoja ja muita aarteita...  

Tervetuloa tekemään löytöjä tai 
myymään varastosi helmiä! 

MYYJÄ! Ota oma alusta/pöytä mukaan

Illallinen
Kulosaaren 
taivaan alla
Risto Rytin puistossa 

to 12.8. klo 18

Koronatilanteen ja sään salliessa: 
Katetaan puisto yhteisvoimin suureksi ruokailutilaksi!

Tuo piknikviltti tai oma pöytäryhmä. Tuo takeawayta tai kanna 
perheesi illalliskattila ulos, tyyli vapaa!

Pidetään turvavälit & maskit. 
Tervetuloa mukaan!

Yhteyshenkilö: Jonna Härmävaara / Kulosaarelaiset ry

KULOSAARESSA TAPAHTUUKULOSAARESSA TAPAHTUU
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Kommenteissa tuetaan Sofiaa, mutta mah
taako hänen aktiivisuutensa poistaa ongel
man: 

• Suurkiitos kaikkien puolesta!!! 
• Roskaamisesta pitäisi saada sakot!
• Kyllähän siisteys aina nostaa kynnystä 

heittää ensimmäinen roska. Valitettavan ly
hyeksi aikaa kuitenkin.

Sofia palaa sivustolle: ”Jep, niin oon kans 
ajatellu. Oon kesän aikana harrastanu tätä ros
kien keräilyä ja huomannut, että seuraavana 
päivänä on tullut melkein yhtä paljon roskia 
lisää. Onhan tää aikamoinen ikuisuusprojekti 
mutta…”

Siinä meille kaikille projektia. Jospa jokai
nen jättäisi roskaamatta! Jospa kukaan ei jät
täisi roskiaan jäte ja kierrätysastioiden vierelle 
(sitäkin on Kulosaaressa nähty)! 

Roskiksen puutteen tai liian täyden roskiks
en havainnut voi kertoa havainnostaan viran
omaisille:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
Sörnäistenkatu 1
p. +358931022111
puhelinpalvelu ma - to 8:15 - 16, pe 10 - 15
tiskipalvelu avoinna ma - ti 8:15 - 12, ke - to 
12-15, pe suljettu
www.hel.fi/kaupunkiymparisto

IKUISUUSKYSYMYS  
KOIRIEN JÄTÖKSET

Koirien jätökset eivät todellakaan kuulu taa
jamien hoidetuille alueille, ei kuntien ylläpi
tämille eikä yksityishenkilöiden hoitamille, 
ei Kulosaaressakaan. Lain mukaan koirat on 
myös pidettävä taajamissa kytkettyinä. Lai
minlyönnistä voi seurata rike tai päiväsakko. 
Siis koiran ulkoiluttaja, varaa kakkapusseja 
taskuusi ja myös käytä niitä! Tämä ei ole kau
punkiympäristön asiakaspalvelun vaan koira
kulosaarelaisten oma asia.

PUHDAS ITÄMERI – ROSKATTOMAT 
RANNAT
Lähde keräämään roskia Kulosaaren ja läheisil
tä rannoilta Itämeripäivän aikoihin 26.–29.8.
 

TURVALLINEN KULIS
Liikennesääntöjen noudattamisesta on viime 
aikoina tullut oikein ongelma, ettei ihan ra
kettitiedettä. Pitääkö liikenteessä kulkevien 
pystyä arvioimaan lähestyvän kulkuneuvon 
nopeutta varoakseen sitä tai antaakseen tie
tä, kun on vaikea tietää, minkä kategorian 
”härveli” on tulossa? Laitteiden käyttäjät toi
vottavasti tietävät, mitä ajavat, mutta jo pyö
räilysäännöt näyttävät olevan monille vieraita. 
Varsinkin jalankulkijat ja koiran ulkoiluttajat 
ovat esimerkiksi Baanalla vaarassa.

Liikenne ja viestintöviraston sivustolla 
www.traficom.fi esitellään erilaisia sähköisiä 
liikkumisvälineitä, joilla kullakin on omat 
sääntönsä. 

Jalankulkua avustavat tai korvaavat sähköi
set liikkumisvälineet, mitä ne sitten ovatkin, 
rinnastetaan liikenteessä jalankulkijoihin, 
mutta nopeus (max 15 km/h) on sovitettava 
tilanteen mukaan. 

Kevyet sähköajoneuvot, esim. sähköpotku
laudat, joiden maksiminopeus on 25 km/h, 
rinnastetaan polkupyöriin.

Sähköavusteiset tai moottorilla varustetut 
polkupyörät ovat myös polkupyöriä. Niiden 
avustuksen on kytkeydyttävä pois päältä, kun 
nopeus saavuttaa 25km/h. 

SÄHKÖPOTKULAUDAN  
ELI SKUUTIN KÄYTTÖOHJEITA
Sähköpotkulaudat kuuluvat kevyiden sähkö
ajoneuvojen luokkaan ja niiden korkein sallit
tu nopeus on 25 km/h. Niillä ajaessa noudate
taan pyöräilysääntöjä.
Missä saa ajaa?
Siellä missä polkupyörälläkin eli pyörätiellä, 
tien pientareella ja kadulla.
Miten kovaa saa ajaa?
Enintään 25 km/h nopeudella.
Kypärän käyttö?
Lain mukaan ei tarvitse, mutta on eritäin suo
siteltavaa ja järkevää.
Pitääkö olla valot?
Pitää olla ajovalo edessä ja vähintään heijastin 
takana. Esim. otsalamppu kelpaa.
Saako skuutilla kuljettaa toista?
Ei saa. (Laki Henkilökuljetukseksesta polku
pyörällä ja kevyellä sähköajoneuvolla42 §)

Saavatko lapset ajaa sähköpotkulaudalla?
Kyllä. Alle 12vuotiaat saavat ajaa jalkakäy
tävällä samoin kuin polkupyörällä. Lasten 
kanssa on syytä harjoitella skuuttailua ennen 
kuin heidät päästää yksin liikenteeseen. Per
heen pienimmille ei kannata antaa käyttöön 
nopeimpia malleja, ellei niiden vauhtia pysty 
rajoittamaan pienemmäksi. Kypärän käyttö 
on erityisen tärkeää lapsilla.

KAUNIS KULIS
Syksyllä 2020 oli jaossa kukkasipuleita Kulos
aaren kaunistamiseksi. Keväällä ja alkukesästä 
monet saaren pihat ja puutarhat  hehkuivat 
väriloistoa.

Kesän mittaan ovat värit monessa paikassa 
haalistuneet, suorastaan kellastuneet. Helle ja 
kuivuus ovat ottaneet veronsa. Juhannuksen 
tienoilla oli puhetta muutamien puutarhojen 
täydellisestä uusimisesta ja ehdotuksesta valita 
äänestyksellä vuoden puutarha. Heinäkuussa 
kiertelin vähän saarta yrittäen löytää kuvittele
maani kukkaisloistoa ja jouduin lopulta tyyty
mään Kulosaaren kukan riippuvaan puutarhaan

Ilmastonmuutos askarruttaa varmasti mo
nia meistä kulosaarelaisista. Mitä me voisim
me tehdä? Pitäisikö 
antaa puiden kas
vaa, vaikka kaiken 
aikaa rakennetaan 
ja peitetään asfal
tilla ja betonilla 
sitä, mikä ennen 
oli luontoa? Risto 
Rytin tien varrel
la on yhden talon 
pihalla rakenteilla 
rinnepuutarha as
falttiparkkipaikan 
tilalle. Antaisin itse täydet pisteet tuolle piha
remontille. 

Ehkäpä ensi vuonna voimme toteuttaa 
”kaunein puutarha” kilpailun. Siihen on hyvä 
ruveta valmistautumaan jo nyt.

Tämän lehden päätteeksi sopii somesta löy
tynyt positiivinen toteama:

”Kun asuu iloisten ihmisten Kulosaaressa 
säilyy nuorekkuus hyvinkin pitkään!”

KULOSAARESSA TAPAHTUUKULOSAARESSA TAPAHTUU
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OFFENTLIGT MEDDELANDE. 
DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

JULKINEN TIEDOTE. 
JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

KULOSAARELAISET ry. VUOSIKOKOUS LUKUTUVASSA TORSTAINA 2.9.2021 KLO 18.00
Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Svinhufvudinkuja 6

Tervetuloa!
BRÄNDÖBORNA rf. ÅRSMÖTET HÅLLS I LÄSESALEN TORSDAGEN DEN 2.9. 2021 KL. 18.00 

KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Svinhufvudsgränden 6
Välkomna!

VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja 

muut hallituksen jäsenet
8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
9. päätetään yhdistyksen kokouksien koollekutsumistavasta

10.  käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa 
esittää. 

ÅRSMÖTE
Föredragningslista
1. mötets öppnande
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
3. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande
4. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens 

berättelse
5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga 

ansvariga
6. fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna
7. val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande, och övriga 

styrelsemedlemmar
8. val av verksamhetsgranskare jämte suppleant
9. beslut om möteskallelseförfarande
10. övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet, 

eller ärenden som styrelsen vill framföra på årsmötet

KOKOUKSEN PÄÄTYTTYÄ N. KLO 18:30
KIRJAILIJA VENLA HIIDENSALO KERTOO KIRJOITTAJAN TYÖSTÄ JA  

TUOREESTA KIRJASTAAN SURUTTOMAT.

KUTSU KULOSAARELAISET ry:n  
VUOSIKOKOUKSEEN – 

 INBJUDAN TILL BRÄNDÖBORNA rf ’s ÅRSMÖTE


