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Man har öppnat ett kvarterscafé i Krono-
hagen, med 24 invånare som delägare. 

Invånarna var bekymrade över den urbana 
profilen i Kronohagen och ville delta i ett 
gemensamt projekt med gräsrotsfinansie-
ring. Många  besitter kanske en hemlig 
dröm om att bli café-företagare och nu er-
bjöd delägarskapet en möjlighet att för en 
rätt liten summa förverkliga drömmen. 

Finns det entusiasm bland Brändöborna 
att kopiera idén? Vi har visserligen ett här-
ligt metrocafé och fina pizza- och lunchres-
tauranger på Brändö, men ett traditionellt 
café där man bara kan sitta och njuta med 
sin kaffekopp lockar inte företagare p.g.a 
det låga invånarantalet på ön. Helsingfors 
har en lång tradition med cafékultur och 
nuförtiden är man t.o.m färdig att resa till 
annan ort för att uppleva cafékulturen.

Finns det intresse på Brändö för ett ge-
mensamt caféprojekt?

Vi fortsätter att upprätthålla känslan av 
gemenskap bl.a via Brändö juleljuskalender, 
som öppnar i december. Du kan anmäla 
ditt intresse (ditt hus, ditt husbolag eller din 

Yhdessä yhteisöll isesti

gata) senast den 1.11 till Satu satu.vakipar-
ta@kolumbus.fi.

Ett önskemål om ett eget ställe för vin-
terbadare på Brändö har länge stått på vår 
önskelista. Vi har också närmat oss Hel-
singfors stad med detta önskemål. Vinter-
badandet har blivit populärt, antingen på 
egen strand eller husbolagens stränder, men 
en gemensam vak och ett omklädningsrum 
för alla saknas fortfarande. Vi föreslog det-
ta för ”OmaStadi”-projektet, som delar ut 
pengar till det projekt som fått flest röster i 
de sydöstra stadsdelarna. Kom ihåg att rösta 
på omastadi.hel.fi på webbsidan. Omröst-
ningen påbörjas under hösten 2021, men 
inga närmare direktiv har ännu givits. Följ 
med på t.ex Helsingfors stads hemsidor eller 
i Kulosaari – Brändögruppen på Facebook.

Med önskan om en ljus höst!
Satu Väkiparta

Kruununhaassa avattiin korttelikahvila, 
jossa osakkaina on 24 paikallista asu-

kasta. Asukkaat olivat huolissaan Kruunun-
haan urbaanin profiilin puolesta ja halusivat 
lähteä yhteisölliseen joukkorahoitushank-
keeseen. Monella on salainen haave kah-
vilayrittäjyydestä ja osakkuus tarjosi mah-
dollisuuden toteuttaa unelmaansa melko 
pienellä summalla rahaa.

Olisiko Kulosaaressa innokkuutta ko-
pioida idea? Meillä on toki ihana Metro-
kahvila ja hyviä lounas- ja pizzapaikkoja. 
Mutta perinteiseen kahvilaan, jonne tullaan 
istumaan ja viihtymään, Kulosaaren asukas-
määrä ei houkuttele yrittäjiä. Helsingillä on 
pitkät perinteet kahvilakulttuurilla ja nykyi-
sin kahvilaelämysten takia ollaan valmiita 
jopa matkustamaan toiselle paikkakunnalle. 

Löytyisikö Kulosaaresta kiinnostusta yh-
teiseen kahvilahankkeeseen? 

Yhteisöllisyyttä ylläpidetään jälleen myös 
joulukuussa avautuvalla Kulosaaren omalla 

Jouluvalokalenterilla, voit ilmoittaa talosi, 
taloyhtiösi tai katusi viimeistään 1.11. Sa-
dulle: satu.vakiparta@kolumbus.fi.

Yhteinen Kulosaaren talviuintipaikka on 
pitkään ollut toivelistassa Helsingin kau-
pungille.  Talviuinnista on tullut suosittu 
harrastus taloyhtiöissä ja omilla rannoilla, 
mutta kaikille yhteinen pukukoppi ja avan-
to puuttuvat. Teimme ehdotuksen talviuin-
tipaikasta OmaStadi- hankkeeseen, jossa 
kaakkoiselle alueelle jaetaan rahaa eniten 
ääniä saaneille hankkeille. Muistathan ää-
nestää: omastadi.hel.fi -sivustolla! Kaikki 
12-vuotta täyttäneet voivat äänestää. Äänes-
tyksen on ilmoitettu alkavan syksyllä 2021, 
mutta tarkempia tietoja ei vielä ole tullut. 
Ohjeita voi seurata esimerkiksi Helsingin 
kaupungin nettisivuilta ja Facebookin Ku-
losaari – Brändö -ryhmästä.

Valoisaa syksyä
Satu Väkiparta

Til lsammans,  
t i l lsammans
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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

Vuosikokouksessa 2.9.2021 valittiin 
yhdistykselle puheenjohtajaksi edel-
leen Satu Väkiparta ja hallitukseen 

entisten jäsenten Göran Estlanderin, Liisa 
Horellin, Jonna Härmävaaran, Jenni Kal-
lion, Mikko Myllykosken,  Maija Pakoman, 
Pentti Rantalan, Kirsti Santaholman, Eero 
Tuuloksen ja Tapio Vanamon lisäksi uusiksi 
jäseniksi Johanna Hallikainen ja Johanna 
Wartio. TERVETULOA MUKAAN!

Samassa kokouksessa todettiin, että Kulo-
saarelaiset ry:ssä voi hyvin toimia olematta 
hallituksen jäsen. Yhdistyksen vuonna 2020 
aloittanut sihteeri Helena Ahonen on val-
mis toimimaan edelleen sihteerinä, samoin 
Inge Engström jatkaa työtä lehden toimi-
tusneuvostossa. Jouluvalofestivaalin järjes-
täjistä vain Satu Väkiparta on yhdistyksen 
hallituksen jäsen. Työryhmä on toiminut jo 
monta vuotta ja tulosta on tullut. Lukutu-
van toiminnassa on mukana tänä syksynä 
34 valvojaa, joista vain muutama on myös 
seuran hallituksessa. Kaikenlainen yhteistyö 
lisää kulosaarelaista hyvää.

 

Historian havinaa – Jouluvalo-artikkeli Kulosaarelaiset-lehdessä 2017-5.
Kulosaaren Jouluvalo - Juleljus på Brändö -Festival
Vuoden loppu saattaa olla kaikista pimeintä aikaa, päivällä luonnonvaloa ei riitä kuin muutamaksi tunniksi. Lumi 
on ehkä saattanut käväistä maassa, kaikotakseen taas. Puhtia pitäisi kuitenkin riittää: arjen askareita, pikkujouluja 
ja lahjojen hankintaa sekä omia joulujärjestelyjä. Valoa siis kaipaamme/tarvitsemme talven pimeimpään aikaan.

Ensimmäistä kertaa järjestetty Kulosaaren Jouluvalotapahtuma sai mukavasti ihmisiä liikkeelle kaiken kiireen 
ja hulinan keskellä. Joulukuussa 24:nä päivänä syttyi jouluvalot eri kohteissa. Näimme kauniita valaistuksia ja 
tapahtumissa tavattiin vanhoja ja uusia tuttavuuksia: Ribbinginhovissa laulettiin yhteislauluja sankoin joukoin, 
Snowman-ulkoilmaelokuvaa katsottiin Vähäniityn tiellä, näimme persoonallisen Tiernapoika-esityksen Hopea-
salmentiellä, BS:llä askarreltiin joulukoristeita takkatulen loimutessa. Armas Lindgrenin tien glögeillä kohtasivat 
samalla kadulla 20 metrin päässä toisistaan yli 18 vuotta asuneet naapurukset  ensimmäistä kertaa. Vietimme myös 
Kulosaaren omaa Lucia-juhlaa.

Aikaa emme voi kääntää kellossa, mutta voimme yrittää palata edes hieman menneisyyteen ja elvyttää saareen 
vuonna 1907 perustetun Osakeyhtiö Brändö Villastadin tavoitetta perustaa ”totuttua parempi asuinympäristö”. 
Tuon tavoitteen mukaan muodostuisi ”edellytykset terveeseen elämään, hyville tavoille ja hyödyllisille harrastuk-
sille, kuten purjehdukselle, tennikselle ja ulkoilulle”.

Vaikka sosiaalinen media on juurtunut meihin ehkä jäädäkseen, mikään ei silti voita oikeita kohtaamisia ja 
yhdessä tekemistä. Huikeat kiitokset kaikille Jouluvalo -talojen asukkaille, yhteisöille ja järjestäjille, lämpimät kii-
tokset kaikille tapahtumiin osallistujille. Muistetaan 110 -vuotista saaremme alkuperäistä tavoitetta ja ylläpidetään 
”totuttua parempaa asuinympäristöä”!

Kesäähän yleensä odotamme,  joulu on kuitenkin pian taas täällä. Varaa talollesi tai yhteisöllesi oma kalenteri-
päivä vuoden 2017 Jouluvalot-Festivaalista jo hyvissä ajoin. Sytytetään taas kynttilöitä, nautitaan glögeistä&pipa-
reista, lauletaan, kokoonnutaan ja valaistaan saari yhdessä!

Nina, Satu, Suvi, Monica ja Heidi
(Työryhmä: Nina Nygård, Satu Väkiparta, Suvi Huttunen, Monica Järnefelt ja Heidi Ruhala) 

25.11. ilmestyvässä Kulosaarelaiset-lehdessä on taas saaren kartta, johon on merkitty kunkin päivän valaistu tai ohjelmapaikka. 
Tule mukaan odottamaan joulua yhdessä naapureiden kanssa!
Haluathan olla Kulosaarelaiset ry:n jäsen! BLI MEDLEM!
Muista maksaa jäsenmaksu vuodelle 2021. Nyt on helppoa maksaa Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf jäsenmaksu
HENKILÖJÄSEN/PERSON 15 € • KOKO PERHE/HELA FAMILJEN 25 € • YRITYS/FÖRETAG 40 €
MobilePayllä numeroon 25565 tai pankkitilille FI11 2183 1800 0135 11.
Saaja: Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf  • Merkitse viestikenttään nimesi ja posti- tai sähköpostiosoitteesi, korvaa @ sanalla at.

KULOSAARELAISET RY TIEDOTTAAKULOSAARELAISET RY TIEDOTTAA

KULOSAAREN JOULUVALO  
- JULELJUS PÅ BRÄNDÖ – FESTIVAL 1.–24.12.

KUTSU yhteiseen tapahtumaan Kulosaaren Jouluvalo – 
Juleljus på Brändö – Festival

Viime vuonna saaressa syttyi ainakin 24 päivänä joulu-
valot. Tapahtumassa oli mukana kouluja, yrittäjiä, koteja 
ja kirkko. Joulukuun hämärässä valot ja tapahtumat nos-
tivat tunnelmaa sekä oli hauskaa tavata naapureita ulko-
na hiukka pidempäänkin kuin vain tervehtimisen verran.

Taas on jaossa 24 päivää, jos haluat olla päivän Jou-
luvalotalo, niin kaikki halukkaat ilmoittautumaan! Voit 
valaista talosi loistavasti tai järjestää jotain muuta kivaa. 
Viime vuonna Brändö lågstadien viidesluokkalaiset jär-
jestivät Lucia-basaarin ja keräsivät rahaa leirikouluun. 

Tempaukseen voi myös osallistua valaisemalla saarta. 

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN LUOMAAN  
JOULUISTA JA LÄMMINTÄ TUNNELMAA!
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KORKEASAAREESSAKORKEASAAREESSA
VIETETTIIN JÄLLEEN KISSOJEN YÖTÄVIETETTIIN JÄLLEEN KISSOJEN YÖTÄ
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

Korkeasaaren amurinleopardien ja amurintiikerien suojelutem-
paus Kissojen Yö järjestettiin tänä syksynä neljän illan koko-
naisuutena. Eläintarhan vierailijoiden ja Fazerin merkittävän 

lahjoituksen ansiosta uhanalaisten kissapetojen tärkeät suojelupro-
jektit jatkuvat myös ensi vuonna.

Kiitos tukijoidemme, saamme tänä vuonna ohjata Amurin uhan-
alaisten kissapetojen suojeluun yli 60 000 euroa. Neljänä syyskui-
sena iltana Kissojen Yössä vieraili runsaasti eläinten ystäviä ja jo-
kaisesta pääsylipusta ohjasimme euron suojeluun. Varainkeruuta 
vauhdittivat kauppamme kissamaiset suojelutuotteet, Fazerin herk-
kuja pursuillut onnenpyörä ja vierailijoiden tekemät lahjoitukset. 
Suurimmasta lahjoituksesta vastasi pitkäaikainen amurinleopardien 
auttaja Fazer, joka tuki Pantterin juhlavuoden kunniaksi suojelua 
30 000 eurolla.

Korkeasaaren rooli amurinleopardien ja amurintiikerien suoje-
lussa on vahvistunut viime vuosina. Perinteeksi muodostuneiden 
suojelutapahtumien ja pitkäaikaisten tukijoiden ansiosta suomalais-
ten apuun luotetaan ja voimme turvata suojelutoimien jatkuvuutta. 
Korkeasaaressa kerättyjen lahjoitusten turvin on pystytty rahoitta-
maan muun muassa kokonainen suojeluprojekti, jolla ehkäistään 
salametsästystä suojelualueella ja tehdään ympäristökasvatusta. Tä-
näkin vuonna lahjoitukset ohjataan WildCats Conservation Allian-
cen kautta lyhentämättöminä kenttätyöhön. 

Virikettä kissoille ja ihmisille
Järjestimme Kissojen Yön ensi kertaa 30 vuotta sitten, jolloin se oli 
osa Taiteiden Yötä, ja suosio säilyy edelleen vuodesta toiseen. Tänä 
vuonna rajasimme kävijämäärän puoleen ja järjestimme iltoja kah-
den sijasta neljä, jolloin vältyimme ruuhkautumiselta, mutta mu-
kaan mahtui silti paljon kissojen ystäviä. Ensimmäistä perjantaita 
lukuun ottamatta kaikki illat varattiin loppuun.

Palaute uudenlaisesta Kissojen Yöstä oli erittäin positiivista. Ihmi-
set pääsivät nauttimaan aiempaa väljemmin tunnelmallisesta eläin-
tarhan illasta ja näkivät kissat liikkeellä niiden aktiiviseen aikaan. 
Kissalaakson isot asukkaat saivat perjantaina alkupalat virikkeiden 
muodossa ja lauantaina vatsansa täyteen kolaripeuroista. Pienem-
mät kissat nautiskelivat rottia ja kaneja. Leijonat kiinnostuivat ko-
vasti myös laivarannan suunnasta leijailleista jättisaippuakuplista. 

Iltojen ohjelma oli mietitty koronaturvallisuutta silmällä pitäen. 
Esimerkiksi eläinten ruokinnoille ei ollut aikatauluja, vaan oppaat 
juonsivat ruokintoja pitkin iltaa eri puolilla saarta. Kissatietoa 
jaettiin myös hauskana mobiilipelinä. Valotaide levittäytyi laajalle 
alueelle ja esitykset järjestettiin pienimuotoisina yllätyksinä. Hel-
posti ruuhkautuvat trooppiset talot pidettiin illan ajan kiinni ja Kis-
salaakso saatiin pysymään väljänä yksisuuntaisella kululla. Tämän 
vuoden onnistumisista on jälleen hyvä ammentaa ideoita tulevien 
vuosien Kissojen Öihin.

Amurintiikeri Sibiri tekee  
hartiavoimin töitä peuran kanssa.

Eläintenhoitaja Jonne tuo 
hajustettuja riikinkukon 
sulkia ja kahvia lumileo-

pardille. 

Lumileopardi Lux tutkii 
hajuvirikkeitä. 

Lux haistelee 
lähempää.
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T E K ST I :  I R I S  S C H W A N C K  

En vieläkään pääse eroon omaelämä-
kerroista – ehkä tämä on pysyvä tila, 
johon on tyydyttävä! Luin sitten viime 

näkemän Eero Tarastin Moi ja soi. Muis-
telmat, Teos 2021, 644 s. Kyseessä on en-
tisen kulosaarelaisen muistelmat, melko 
yksityiskohtaiset sellaiset. Alkupuheessa 
todetaankin, että kukin lukija voi lukea it-
seään kiinnostavat jutut tai etsiä omaa ni-
meään todella hyvin toimitetusta siteerattu-
jen nimien luettelosta.

Luin myös Hanna Brotheruksen Ainoa 
Kotini -esikoisteoksen e-kirjana, Otava 
2021. Kirjan loppu oli minusta vähän yli-
tirkistelyä avioliitosta Mikko Kuustosen 
kanssa; alku oli lupaavampi. Tarina äidistä, 
isästä, perheessä kulkevasta anorexia ner-
vosasta, kuolleesta sisaresta, ensimmäisestä 
avioliitosta, neljästä lapsesta, joissa oli huu-
meiden väärinkäyttöä, anorexiaa, kunnes 
sama vaiva löytyy äidistäkin. Tämän asian 
kanssa on vaikeata elää ja olla kuin ei mi-
tään ongelmallista olisikaan tapahtunut. 

Kolmas omaelämäkerrallinen teos, Lucia 
ja Jeff Berlinin Kotiinpaluu – Muistoja, 
kuvia, kirjeitä (Welcome Home, suom. 
Kristiina Drews), Aula & Co 2021, 204 
s.  Jeff Berlinin, kirjailijan pojan äitinsä 
teksteistä kokoama post festum -teos, joka 
ei valota lainkaan Lucia Berlinin käsittämä-
töntä kirjailijan lahjaa. Lucia Berlinin omat 
novellit (Siivojan käsikirja ja muita kerto-
muksia I ja II ja Ilta paratiisissa -kokoelmat, 
suom. Kristiina Drews) ovat aivan toista 
maata.

Neljäs genreen luettava teos on Saila 
Susiluodon Kehrä, Otava, 2021, 245 s. 
Runoilijana tunnettu tekijä on tekstissä ul-
koisesti Mazzanon residenssissä Italiassa kir-
jailijapuolisonsa Markku Pääskysen kanssa. 
Kirjassa kyse on kuitenkin proosarunoista 
– siirtymisestä runouden kirjoittamises-
ta proosaan. Kieli on runollista, kaunista. 
Kyse on myös ilmastoahdistuksesta, siitä, 
mitä lapsillemme jää kuolemamme jälkeen.  
Kuolemisesta kirjailija kirjoittaa paljonkin, 
velipuolen, hyvien ystävien, isän… 

Olen lukenut myös klassikoiksi jo siirty-
neitä kirjoja. Eeva Joenpelto, jonka synty-
mästä on tätä vuonna kulunut 100 vuotta, 
kirjoitti sarjan romaaneja, joiden tapahtu-
mapaikka on oletettavasi Lohja ja Lohjan 
seutu. Neljä romaaneista muodostaakin 
Lohja-sarjan. Kirjailijan Jottei varjos haa-

listu -teos ilmestyi WSOY:n kustantamana 
vuonna 1986, 370 s. Siinä kerrotaan Erikas-
ta, joka on valmistunut kansakoulunopetta-
jaksi, mutta toimii Juliuksen, pikkuveljensä, 
eläinlääkärin ja tämän pojan hushållerskana 
pienessä länsisuomalaisessa maalaispitäjäs-
sä. Aika teoksessa on 2. maailmansodan 
jälkeen. Julius on sotkeutunut aseenkätken-
täänkin. Erika on kasvanut ja elää edelleen-
kin salaisuuksien keskellä. Ajankuvauksessa 
ja naiskuvassa ovat teoksen vahvuudet. Hy-
vin on Eeva Joenpellon kirjailijuus kestänyt 
aikaa!

Suvi Ahola on kirjoittanut 100-vuotis-
juhlan kunniaksi teoksen Mitä Eeva Joen-
pelto todella sanoi, WSOY 2021, 268 s. Se 
toimii erinomaisena johdatuksena kirjaili-
jan teksteihin, joita aivan suotta pidetään 
aikansa eläneinä.

Eeva Joenpellosta inspiroituneena tartuin 
kahteen muuhun, jo klassikon aseman saa-

Aalto-Alanen Heikki: Rakastan sinussa 
ihmistä
Aro Jessikka: Putinin trolli
Aro Tuuve: Kalasatama
Barreau Nicolas: Rakkauskirjeitä Mont-
martrelle
Church James: Korealainen kuurupiilo
de Beauvoir Simone: Erottamattomat
Ditlevsen Tove: Lapsuus
Erämaja Anja: Olen nyt täällä metsässä
Gimishanova Nina: Tatko
Grossman David: Kun Nina sai tietää
Higashino Keigo: Uskollinen naapuri
Hiidensalo Venla:  Suruttomat
Hämeen-Anttila Virpi: Kalman kevät
Hämeen-Anttila Virpi: Kirkkopuiston ra-
kastavaiset
Irving John: Ihmeiden tie

vuttaneeseen teokseen. Ensimmäinen näistä 
oli Anja Kaurasen Sonja O. kävi täällä, 
WSOY 1981, 275 s.  Kirjan mottona voisi 
pitää sen päättävää lausetta: ”Karkaa. Elä. 
Ja kerro muille koko synkkä stoori.” Hyvin 
kesti kirjallista aikaa tämäkin teos. Ainoa 
osin vanhentunut elementti oli käytetty 
slangi.

Toinen teos Anna-Leena Härkösen 
Häräntappoase, Otava 1984, 316 s., on 
ajankohtainen myös uuden televisioversion 
ansiosta. Kyseessä on Allun ja Kertun tari-
na, joka olisi alkuperäisversiossa kaivannut 
enemmän kustannustoimittamista; pasifis-
tin rooli ja Allun unien osuudet jäävät teks-
tissä ulkokohtaisiksi. Uudessa TV-versiossa 
Allu on tyttö ja kysymyksessä siis tyttöparin 
kasvutarina.  Vastakkain ovat kaupunki- ja 
maalaismiljööt.

Irving John: Leski vuoden verran
Kallio Katja: Tämä läpinäkyvä sydän
Karila Juhani: Pienen hauen pyydystys
Katajavuori Riina: Kyyros
Kekkonen Helmi: Tämän naisen elämä
Liksom Rosa: Väylä
Majander-Reenpää Leena: Kirjatyttö
Manner Eeva-Liisa: Kirkas, hämärä, kirkas
Myllymäki Maisa: Holly
Schulman Alex: Eloonjääneet
Stridsberg Sara: Unelmien tiedekunta
Swärd Anne: Jackie
Tarasti Eero: Moi ja soi
Valtia Helena: Koronapäiväkirja Toinen 
aalto
Viikilä Jukka: Taivaallinen vastaanotto
Vuong Ocean: Lyhyt maallinen loistomme
Ylä-Mononen Jutta: Vuokko

SYKSYN 2021  
HANKINTOJA LUKUTUPAAN
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ALEPA KULOSAARESTA SAAT 
HERKKUJA KELLON YMPÄRI! 

TERVEISIN ALEPA KULOSAAREN POPPOO!

AVOINNA

24H
KULOSAARI

Kyösti Kallion tie 2,
00570 Helsinki.

Helsingissä on 2000-luvun alkupuo-
lelta lähtien tehty kolmen vuoden 
välein turvallisuuskyselyitä. Koet-

tua turvallisuutta mitataan usein neljän 
tekijän avulla. Ne liittyvät rikollisuuteen 
(varkaudet), häiriökäyttäytymiseen (juo-
pot, huumehörhöt ym.), liikenteeseen 
(onnettomuudet) sekä ympäristön ylläpi-
toon (mm. pimeys, rähjäisyys ym.).

Kyselyissä Kulosaari on yleensä pärjän-
nyt erittäin hyvin. Pari vuotta sitten teh-
dyssä, koettua turvallisuutta koskevassa 
karttakyselyssä verrattiin yhdeksää aluet-
ta keskenään (ks. lähde alla). Vähiten 
turvattomuutta ja häiriöitä kartalle mer-
kittiin Vanhankaupungin, Pakilan, Tuo-
marinkylän ja Kulosaaren kyselyissä, jossa 
myönteisten vastausten määrä oli suurin. 
Kulosaari koettiin siis turvalliseksi, muu-

tamaa paikkaa lukuun ottamatta. Ylei-
sesti ottaen em. alueilla koettiin 1960- ja 
1970-luvulla rakennetut ostoskeskukset 
ja metroaseman ympäristöt turvattomik-
si. Näin oli esimerkiksi Myllypurossa, 
Jakomäessä ja Pihlajamäessä. Myös Kulo-
saaressa metroasema ja erityisesti Itäväy-
län bussipysäkille johtava alitunneli saivat 
huonot pisteet. 

 ”Alikulku on todella epämiellyttävä 
paikka. Olisi hyvä, jos valaistusta lisättäi-
siin ja tehtäisiin alikulusta viihtyisämpi, 
jotta bussipysäkille uskaltaa mennä.”

Sen sijaan Kulosaaren ostaria ei koettu 
epämiellyttäväksi, pikemminkin päinvas-
toin. 

Myös lehden toimituskunnalle, yh-
distyksen hallitukselle sekä muutamalle 
ystävälle tehdyn pikakyselyn mukaan 

Kulosaari on erittäin turvallinen, lukuun 
ottamatta satunnaisia varkauksia tai huu-
mehörhöjä. ”Lähetystöjen vuoksi polii-
sit partioivat jatkuvasti. Kaduillakin on 
töyssyjä, jotka pitävät pahimmat kaahaa-
jat kurissa.” Turvallisimmat ja viihtyisim-
mät paikat löytyvät Kluuvin puistosta, 
kirkonmäeltä ja Leposaaresta sekä meren 
rannoilta.  

Turvallisuus ja turvattomuus ovat 
keskeisiä tekijöitä asuinalueen ja jopa 
kiinteistöjen arvon nousulle. Siihen vai-
kuttavat kiinteistövälittäjä Linda Kukko-
sen mukaan korjausrakentamistarpeen, 
liikenneyhteyksien ja ylläpidon lisäksi 
asuinalueen maine sekä joskus myös itse 
kiinteistön maine.

Viihtyisä KULOSAARI – 
jatkuvan ponnistelun tulos

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

Kulosaari on kyselytutkimusten mukaan eräs Helsingin turvallisimmista  kaupunginosista.  
Turvallisuus puolestaan on ympäristön viihtyisyyden keskeisiä ominaisuuksia. Kumpikin vaatii jatkuvaa 

vaalimista ja ponnistelua kaikilta osapuolilta.



Entä miten voidaan asuinalueen 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
lisätä?
Aalto-yliopiston yhdyskuntasuunnitte-
lun professorin Marketta Kytän mukaan 
kokemus asuinalueen tai kaupunginosan 
tilasta perustuu sekä ympäristön fyysisiin 
että sosiaalisiin tekijöihin. Edelliset ovat 
mm. luonto, ylläpito, liikenneratkaisut, 
arkkitehtuuri. Jälkimmäiset liittyvät ih-
misiin ja heidän käyttäytymiseensä. Kyse 
on itse asiassa dynaamisesta prosessista, 
jossa tietyt parannustoimenpiteet, esi-
merkiksi puistojen kohentaminen (Kra-
merin lehto eli Domuksen puisto), saavat 
aikaan käyttäytymisen (äiti-lapsijumpan 
aloittaminen puistossa), mikä heijastuu 
myönteisenä kokemuksena. Vastaavasti 
voi syntyä jopa eräänlainen noidankehä, 
jos ympäristö jätetään rapistumaan (esi-
merkiksi Kulosaaren alikäytävätunneli), 
mikä lisää häiriökäyttäytymistä ja johtaa 
kielteisiin ympäristökokemuksiin.

Yhdyskuntasuunnittelussa on nykyi-
sin vallalla kolme eri lähestymistapaa 
kielteisen kehän katkaisuun. Eriytetys-
sä lähestymistavassa pyritään aidoilla ja 
turvakameroilla kontrolloimaan aluetta. 
Integroidussa lähestymistavassa yritetään 
erilaisten toimintojen ja julkisten tilojen 
kautta (esim. tekonurmi Kulosaaren ur-
heilukentällä) lisätä luonnollista kontrol-
lia, yhteisöllisyyttä sekä alueen elävyyttä. 
Kokemuksen ´sosiaalinen laajentaminen` 
on lähestymistapa, jossa edelliset pyritään 
kytkemään osaksi koko kaupungin suun-
nittelua ja sen valtarakenteita.

Kulosaarelaiset ry on pyrkinyt toimin-
nassaan soveltamaan viimeksi mainittua 
lähestymistapaa, kun se on neuvotellut 

kaupungin kanssa sekä Itäväylän katta-
misesta että vastustanut Kuorekarin ra-
kentamista. Seura kaipaisi kuitenkin lisää 
kulosaarelaisia mukaan toimintaan. Yksi 
kartoittamaton alue ovat saaren asun-
to- ja kiinteistöyhtiöt. Niille Kulosaaren 
turvallisuus ja viihtyisyys luovat hyvää 

mainetta ja samalla lisää sekä psykososi-
aalista että taloudellista arvoa. Voisivatko 
saaren taloyhtiöt tulla aktiivisesti mukaan 
Kulosaaren kehittämiseen? Ne voisivat 
kohentaa mainettaan mm. kertomalla 
lehdessämme, miten ne ponnistelevat 
asumisensa ja lähiympäristönsä hyväksi.

 

Kluuvin puisto on monen kulosaarelaisen mielestä 
saaren viihtyisin paikka. 

(KUVA: INGE ENGSTRÖM vuoden 2019 Kulosaari-päivänä)

Lähteet  
Kyttä, Marketta (2007). Miten elinympäristön koettu laatu paikallistuu? Jul-
kaisussa Liisa Knuuti (toim.). Laatua kaupunkiin. Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 65.

Jenni Väliniemi-Laurson ja Oskar Rönnberg (2019). Koettu turvallisuus hel-
sinkiläisillä asuinalueilla. Karttakyselyt kaupunkiuudistuksen lähtökohtina. 
Helsingin kaupungin Työpapereita 2019:3.

Itäväylän alikäytävätunneli koetaan turvattomaksi.  
(KUVA: LIISA HORELLI)
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Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö sai 
vuoden 2020 kulosaarelaisen arvoni-
men ja kunniakirjan, ja sen vuoksi 

haastattelin säätiön puheenjohtajaa, Juhani 
Mäkistä. Seuraavassa hänen mietteitään.

Juhani Mäkisen perhe muutti Kulosaa-
reen pojan ollessa 5-vuotias. Armeijaa ja 
opiskeluaikoja lukuun ottamatta hän on 
pysynyt saarelaisena. Mäkinen opiskeli lakia 
Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tie-
dekunnassa ja ulkomailla.

Kansakoulun Juhani Mäkinen kävi Ku-
losaaressa, mutta oppikoulun kaupungissa 
ja kirjoitti ylioppilaaksi Ressusta. Juhani 
Mäkinen pitää tätä oppikoulun muualla 
käymistä hyvänä asiana; se antoi uusia nä-
kökulmia ja avarsi maailmankuvaa.

Juhani Mäkisen äiti, Anneli Winter-Mä-
kinen oikeusoppinut hänkin, oli aktiivinen 
kulosaarelainen, kirkkoneuvoston puheen-
johtajana rakennuttamassa seurakuntataloa, 
ja martoissa jäsenenä. Voidaankin todeta, 
että pienyhteisön tavoitteiden toteuttajana 
jo aateluus velvoittaa.

Kulosaaren kotiseuturahaston sääti-
ön tehtävänä ei ole niinkään toimiminen 
kuin eri asioiden mahdollistaminen. Tässä 
tehtävässä ei ole vastakkainasetteluja, vaan 
esimerkiksi koulu, urheilu ja kulttuurihar-
rastukset ovat saman arvoisia.

Säätiön tehtävä on tukea kaikkea jär-
kevää toimintaa, joka liittyy Kulosaareen. 
Puheenjohtajuus näkyy velvollisuutena seu-
rata eri tahoja, niin että säätiö pysyy ajan 
hermolla ja näkyvillä. Kaksikielisyys esimer-
kiksi on liittynyt olennaisesti ja perinteisesti 
kulosaarelaisuuteen.

Kulosaarelaisuus vaihtelee paljon eri vuo-
sina. Kulosaarelaisuuden juuria säätiö on 
vahvistanut tukemalla eri julkaisuhankkei-
ta. Tunnetuimpia näistä on Laura Kolben 
väitöskirja nimeltään Kulosaari – unelma 
paremmasta tulevaisuudesta vuodelta 
1988.

Minkä näköiseksi Stiftelsen Brändö hem-
bygdsfondin, Kulosaaren kotiseuturahaston 
säätiön toiminta tulevaisuudessa kehittyy, 
riippuu sen puheenjohtajan mukaan siitä, 
miten Kulosaari ja kulosaarelaiset kehitty-
vät.

Antoisasta keskustelusta säätiön puheen-
johtajan kanssa jää mieleen erityisesti yksi 
lause: ”Säätiö on ikuinen!”

Vuoden 2020 kulosaarelainen 
–  Ku lo saa re n  Ko t i s e u t u ra h as to n  S ää t i ö
Haastattelussa Juhani Mäkinen, säätiön puheenjohtaja 
T E K ST I :  I R I S  S C H W A N C K

K U VA :  A N N I  H A LO N E N

Vuoden kulosaarelaisen 
valinta: 
Kulosaarelaiset ry:n hallitus 
pyytää ehdotuksia tyyliin: ”Eh-
dota henkilöä tai yhteisöä, joka 
mielestäsi on toiminut merkit-
tävästi kotisaaremme hyväksi 
vuoden 2020 aikana. Ehdotuk-
set 12.2.2021 mennessä: 
satu.vakiparta@kolumbus.fi.”

Kulosaarelaiset ry:n hallitus 
valitsi kevään 2021 kokouksissa 
saamistaan ehdotuksista Kulos-
aaren Kotiseuturahaston Säätiön 
vuoden 2020 kulosaarelaiseksi, 
sillä pandemiavuonna oli niin 
moni toiminta saarella elänyt 
hiljaiseloa. Säätiön toimintaan 
rajoitukset eivät olleet purreet, 
vaan kulosaarelaiset tekijät saivat 
tukea kuin ennen.

Vuoden kulosaarelainen -ar-
von saajan nimi julistettiin 
perinteiseen tapaan Kulosaa-
ri-päivänä sateesta ja tuulesta 
huolimatta.

Kuvassa sään mukaisesti varustautu-
nut Satu Väkiparta kunniakirjaa näyt-
tämässä ja kiittämään valmistautuva 
Juhani Mäkinen megafonia pidellen.

Kuvassa Vuoden kulosaarelai-
sen kunniakirja, jonka kuvassa 
ei ole säätiön hallitus (puheen-
johtaja Juhani Mäkisen lisäksi 
Klaus Berner, Christian Boreni-
us, Mathias Calonius, Kirsti San-
taholma ja Senni Timonen sekä 
hallituksen sihteeri Martin Sund-
man) vaan Kulosaaren perustajia 
vuonna 1907.  Perustajat olivat: 
Oscar Bomanson, Allan Granfelt, 
Bertel Jung, Anders Kramer, Karl 
Lindahl, Armas Lindgren, Rupert 
von Nandelstadh, Lars Sonck, Juli-
us Stjernvall ja Axel Ståhle.

Tietoa Säätiöstä internetistä:
https://www.hembygdsfonden.
org/suomeksi.html
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Sääntöjensä mukaisesti Kulosaaren Koti-
seuturahaston Säätiö ”tukee suomen- ja 
ruotsinkielisiä kouluja sekä yleishyödyl-

lisiä järjestöjä Kulosaaressa. Säätiö tukee pää-
sääntöisesti yksittäisiä hankkeita ja vain poik-
keuksellisesti juoksevia kustannuksia, kuten 
esim. vuokria tai vastaavia kustannuksia.” 

Säätiö, jonka perustaminen ja myös alku-
pääoma on vuonna 1944 lakkautetun Brän-
dö skyddskårin perintöä, keskittää kaiken 
toimintansa Kulosaaren ja kulosaarelaisten 
hyvinvoinnin edistämiseen. Juuri tämän sää-
tiön ansiosta Kulosaari lienee Suomen kaikis-
ta parhaiten dokumentoitu kaupunginosa, 
onhan säätiön julkaisemia tai tukemia kirjoja 
jo kymmenkunta. Vilkas harrastustoiminta 
Kulosaaressa olisi tuskin mahdollista ilman 
säätiöltä saatua tukea, joka on ollut parhai-
na vuosina lähes 400 000 euroa. Ilman tuen 
saajia säätiö ei voisi olla säätiö, niinpä säätiön 
viesti tänään on: ”Kiitos hyvät kulosaarelaiset, 
Tack kära brändöborna!”

(Säätiön puheenjohtajan Christian Bore-
niuksen puheesta Casinolla pidetyssä 75-vuo-
tisjuhlassa 4.10.2019)

Säätiön tuki kouluille on kohdistunut 
lähinnä Brändö gymnasiumille ja Kulo-
saaren yhteiskoululle, joilta on myös tullut 
suurimpia hakemuksia. Muut koulut ovat 
saaneet pienten summien lisäksi avustuksia 
vanhempainyhdistyksen toimintaan.

Kotiseuturahaston tuki on kulosaarelais-
ten nähtävissä pursiseuran (Brändö Segla-
re) ja tennisseuran (Grön-Vita Lawntennis 
klubben) rakennuksissa, joiden kunnos-
sapidossa säätiö on ollut jopa aktiivisesti 
mukana. Olennaista näiden seurojen tuke-
misessa on se, että ne tarjoavat lapsille ja 
nuorille harrastusmahdollisuuden. Samalla 
perusteella myös jalkapalloseura KULPS on 
saanut paljon avustusta tekonurmikentän 
rakentamiseen. 

Sekä suomen- että ruotsinkielisen par-
tiolippukunnan painotus on meripartiotoi-
minta. Säätiö on osallistunut molempien 
purjeveneiden hankintaan ja varustamiseen 
jo vuosikymmenten ajan.

Kulosaarelaiset urheilu- ja liikuntaseurat 
ovat myös saaneet ja saavat edelleen vuo-
sittain toiminta-avustusta säätiöltä. Näin 
tuetaan esimerkiksi jääpalloa, jalkapalloa, 
sulkapalloa ja monenlaista sisäliikuntaa.

Myös kulttuuriharrastukset ovat saaneet 
hakemustensa perusteella tukea. Vuosittain 
on kirkossa järjestetty mm. musiikkikoulu 
Resonaarin konsertti. Kulosaarelaiset ry on 
saanut tukea Lukutuvan hankintoihin sekä 

Kulosaarelaiset-lehden painamiseen ja jaka-
miseen. Säätiö on tukenut myös Kirkkovak-
kaa järjestämään Seurakunta Kulosaaressa 
100 vuotta -juhlavuoden tapahtumia.

Kouluille on hankittu myös taideteok-
sia, joista kerrotaan tässäkin Kulosaarelai-
set-lehdessä. 

Säätiön omaa julkaisutuotantoa ovat 
Laura Kolbe: Kulosaari – unelma parem-
masta tulevaisuudesta, Minna Sarantola 
(toim.): Kulosaari – koti ja kaupunginosa, 
Matti Räsänen (toim.) Kulosaari – Hu-
vilakiinteistöt ja niiden omistajat, Matti 
Räsänen: Kulosaaren raitiotie sekä Marko 
Halonen: Kulosaaren suojeluskunta. Teokset 
ovat joko kaksikielisiä tai niistä on julkais-
tu myös ruotsinkielinen laitos. Raitiotie- ja 
suojeluskuntakirjoja on vielä saatavissa sekä 
suomeksi että ruotsiksi, muista on painos 
myyty loppuun. 

Kulosaaren kirkkovakan julkaisema Mik-
ko-Olavi Seppälä: Kulosaaren seurakunnan 
historia, Ribbingshof-Seuran teettämä Eli-
na Seppälä: Kulosaaren Ribbingshof — Sata 
vuotta rinnakkain, Kulosaaren yhteiskou-
lun 75-vuotisjuhlajulkaisu Mikko-Olavi 
Seppälä: Juureva kosmopoliitti ja Kulosaa-
ren Marttojen historiakirja Elina Seppälä: 
Yhdessä sen teemme: Martat Kulosaaressa 75 
vuotta olisivat tuskin ilmestyneet ilman Sää-
tiön merkittävää tukea.

Juhani Mäkistä lainaten ”Säätiö on ikui-
nen”. Yhä otetaan vastaan ja käsitellään 
avustuspyyntöjä kaksi kertaa vuodessa, py-
ritään pitämään kiinni säätiön varallisuu-
desta, jotta jakamista riittää, harrastetaan 
kulttuuritoimintaa Kulosaaressa julkaise-
malla kirjoja ja vastataan mahdollisiin uu-
siin haasteisiin.

 

Stiftelsen Brändö Hembygdsfond - 
Kulosaaren  Kotiseuturahaston Säätiö
T E K ST I :  K I R ST I  S A N TA H O L M A  J A  S E N N I  T I M O N E N
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Arkkitehtuurin historian 
emeritusprofessori Vilhelm Helander. 
(Kuva Pertti Immonen)

Uusi seurakuntakeskus  
kirkon takamaastoon?
Ajatus uudesta seurakuntatalosta syntyi 
1950-luvun lopulla, kun seurakunnan 
yhdistäminen Helsingin seurakuntiin oli 
ratkeamassa, seurakunnan kielellinen jako 
odotti vain kirkkoherra Werner Wiré-
nin eläköitymistä ja Kulosaaren kerrosta-
loalueen rakentaminen oli käynnistymässä. 
Kulosaaren väkiluku oli viisinkertaistu-
massa vuoteen 1962 mennessä jopa kah-
deksaan tuhanteen.

Jatkossa suomen- ja ruotsinkieliset kuu-
luisivat eri seurakuntiin ja käyttäisivät eril-
lisiä tiloja. Kulosaaressa pidettiin selvänä, 
että ruotsinkielinen, Itä-Helsingin alueen 
käsittävä Matteuksen seurakunta pitäisi 
pääpaikkanaan Kulosaarta ja saisi pitää 
vanhan kirkon ja pappilan. Suomenkieli-
selle seurakunnalle tarvittaisiin uudisra-
kennus.

Myös kirkon kasvanut sosiaalinen toi-
mintakenttä edellytti entistä monipuo-
lisempia tiloja. Tuohon aikaan suosittiin 
uusiin asuinlähiöihin rakennettavia moni-
käyttöisiä ja joustavasti muunneltavia työ-
keskuksia, joissa kaikki ajateltavissa olevat 
seurakunnalliset toiminnot sijoitettiin sa-
man katon alle. Tällaista rakennusta esitet-
tiin nyt myös Kulosaareen.

Kulosaarelaiset konsultoivat asiassa ve-
teraaniarkkitehti J. S. Siréniä ja laativat 
1960-luvun alussa ehdotuksen matalasta 
seurakuntakeskuksesta, joka rakennettai-
siin kirkon ja tapulin takamaastoon ja joka 
avautuisi sekä vanhan kirkkotontin että 
Kyösti Kallion tien kerrostaloalueen suun-
taan. 

Tontin rakennusoikeus päätettiin hyö-
dyntää viimeistä neliötä myöten. Seura-
kuntakeskukseen tulisi kirkkosali, joka 
300 neliömetreineen olisi kaksi ja puoli 
kertaa vanhaa kirkkosalia avarampi. Lisäk-
si siihen sovitettiin kirkkoherranvirasto, 
seurakuntasali, toimituskappeli, rippiker-
hosali, partiokolot, kerhotiloja ja keittiö; 
kaikkiaan tiloja olisi 1 500 neliömetrin 
verran. Liikuntasaliakin ehdotettiin, mut-
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SEURAKUNTASALI ,  
KULOSAARELAISTEN 

OLOHUONE
Kulosaaren 100-vuotiasta seurakuntaa juhlistavassa juttusarjassa esitellään  

seurakuntasali, jonka peruskorjaus valmistui vastikään. Aulis Blomstedtin suunnittelemalla  
rakennuksella on pitkä syntyhistoria.

ta Helsingin yhteinen kirkkohallintokunta 
linjasi, ettei seurakunnallinen urheilutoi-
minta ollut tarkoituksenmukaista.

Suunnittelu aloitettiin arkkitehtien kut-
sukilpailulla, joka ratkesi vuonna 1963 
Aulis Blomstedtin eduksi. Hänen suun-
nitelmansa ”Pihat” päihitti kahden kulo-
saarelaisarkkitehdin, Arne Helanderin ja 
Matti Aaltosen, kilpailuehdotukset.

 
Aulis Blomstedtin seurakuntasali
Aulis Blomstedt (1906–1979) kuului 
tunnettuun arkkitehtisukuun ja oli Jean 
Sibeliuksen vävypoika. Hän opiskeli 
1920-luvulla kulosaarelaisprofessori Ar-
mas Lindgrenin oppilaana ja toimi myö-
hemmin 1960- ja 1970-luvulla tämän 
seuraajana uusien arkkitehtien koulut-
tajana. Pohdiskeleva arkkitehti harjoitti 
universaaleihin suhdelukuihin perustuvaa 
rationaalista suunnittelua ja harmonista 
modulaarisuutta: Blomstedtin talot saat-
toivat rakentua määrämittaisista kennoista 
tai soluista.

Tapiolan arkkitehtina muistetun 
Blomstedtin päätöitä on työväenopiston li-
särakennus Kalliossa. Hän osallistui uran-
sa aikana Suomessa ja ulkomailla useisiin 
mittaviin arkkitehtikilpailuihin, joista ei 
yleensä seurannut toimeksiantoa. Kulosaa-
ren seurakuntatalo sen sijaan toteutui, to-
sin vasta neljätoista vuotta kilpailuvoiton 
jälkeen ja huomattavasti typistyneenä. 

Rakennushankkeen etenemistä hidasti 
ensin tontin saaminen kaupungilta. Kun 
pääpiirustukset olivat valmiit ja rakennus-
töiden oli määrä alkaa vuonna 1968, jul-
kisuudessa alettiin epäillä koko rakennus-
hankkeen mielekkyyttä: miksi Kulosaareen 
tarvitaan kaksi vierekkäistä kirkkoa? Myös 
Matteus-seurakunta ilmoitti, että ei tarvit-
sekaan Kulosaaren rakennuksia.

Työkeskuksen suunnitelmaa oli karsit-
tava. Arkkitehti Blomstedtia kehotettiin 
poistamaan suunnitelmasta kirkkosali, 
mikä oli hänen mukaansa mahdoton toi-
meksianto: ”Se olisi sama kuin jos Wright-
in taulusta ”Taistelevat metsot” otettaisiin 

ne metsot pois”. Oli aloitettava puhtaalta 
pöydältä. Käytännössä koko rakennushan-
ke hautautui viideksi vuodeksi. Sillä aikaa 
Blomstedt sai suunnitella Kulosaaren van-
han kirkon peruskorjauksen. 

Vuoden 1973 lopulla uudisrakennuk-
selle vilkutettiin seurakuntayhtymästä 
vihreää valoa. Tavoitteeksi tuli monikäyt-
töinen seurakuntasali, jossa kirkkokah-
vien ja muisto- ja juhlatilaisuuksien li-
säksi voitaisiin järjestää myös arkisempia 
kokoontumisia tai vaikkapa perhejuhlia. 
Rakentamispäätös tehtiin kesällä 1975, ja 
rakennustyöt alkoivat kesällä 1976. Har-
jannostajaisissa Blomstedt murjaisi: ”Me-
hän työskentelemme piirustuslaudan ja 
paperin ääressä. Ne ovat litteitä. Kun talo 
on valmis, on meille aina yhtä yllättävää, 
että se on ontto.” 

Seurakuntasalin lisäksi kulosaarelaiset 
saivat kunnollisen, tarvittaessa autolla kul-
jettavan tieuran kirkolta Kyösti Kallion 
tien parkkipaikalle ja kerrostaloalueelle. 
Uudet tilat otettiin käyttöön 16. tammi-
kuuta 1977. Samana vuonna Blomstedt sai 
arkkitehtuurin valtionpalkinnon.

Taidetta ja toimintaa 
Seurakuntasali otettiin ahnaasti käyttöön. 
Arvokas juhlatila toimi monelle seurakun-
talaiselle myös eräänlaisena olohuoneena, 
jonne kokoonnuttiin yhteisiin kahvihet-
kiin, torstailounaille ja erilaisiin harrastus-
piireihin tai kokouksiin. Seurakuntasalin 
pohjakerroksessa olivat tilat diakonissan 
vastaanotolle ja niin kutsutulle alasalille, 
jota käytettiin rippikoululaisten luokka-
huoneena, kerho- ja nuorisotilana ja vuo-
desta 1996 lasten päiväkerhona.

Seurakuntasalia koristettiin reliefillä, 
jonka seurakuntayhtymä tilasi vuonna 
1979 kuvanveistäjä Marjatta Weckströ-
miltä. Terrabetoniteos ”Credo” valmistui 
vuonna 1980. Samana vuonna Helsingissä 
paljastettiin Weckströmin suurin julkinen 
veistos, Hakaniemen virastotalon (nykyi-
sen Opetushallituksen) edustalle sijoittuva 
pronssiveistos ”Maan laulu”. Weckströmin 

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
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(1932–2017) reliefejä on muissakin seura-
kunnissa, kuten Oulunkylän kirkon seura-
kuntasalissa sekä Länsi-Pasilan kappelissa.

Taiteilija itse kuvasi Kulosaareen valmis-
tunutta teostaan: ”Credo on nimensä mu-

kaisesti eräänlainen uskontunnustus. Se 
nousee kolmitasoisena katsojaa kohti poh-
japinnan edustaessa elämänvirran tasoa, 
jonka yllä liikkuvat sielullisen tasomuodot, 
ja niiltä nousevina hengen muotoaiheet. 

Liike kulkee kolmiosaisena oikealta va-
semmalle: syntymä, kypsyminen ja irtaan-
tuminen toiseen todellisuuteen.” 

Kulosaaren seurakuntasali valmistui kirkon ja tapulin yhteyteen vuonna 1977.

<––Arkkitehti Aulis Blomstedt ja seurakuntien talousjohtaja Kaarlo Pettinen seurakuntasalin  
harjannostajaisissa heinäkuussa 1976. Oikealla kirkkoherra Tauno Sarantola.

  
Marjatta Weckströmin reliefi Credo luetaan oikealta vasemmalle.
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Nukketeatteri PikkuKulkuri (Kuva Ilpo Mikkonen)

Miten päädyit ammattiisi?
Valmistuin Lahden Muotoiluinstituutista v. 
1997 kultasepäksi. Aloin heti toimia yrittä-
jänä useamman kultaseppäyrittäjän muo-
dostamassa yhteispajassa. Vuonna 2004 
ostin kultasepänliikkeen Etelä-Helsingistä 
Kapteeninkadulta, jossa liikkeeni sijaitsee 
tälläkin hetkellä. Suoritin kultaseppämesta-
rin tutkinnon v. 2010.

Yrittäjyyden alkuvaiheissa tein alihankin-
tatöitä useammalle yritykselle, mutta aloin 
varsin pian suunnitella ja valmistaa tilaus-
töitä ja uniikkikoruja yksityisasiakkaille ja 
myös omia pienmallistoja omassa liikkeessä 
myytäviksi.

Liiketila on laajentunut ensimmäisistä 
vuosista ja minulla on nykyään myös työn-
tekijöitä.

Oliko se unelma-ammatti  
jo lapsena?
Minulla oli paljon unelma-ammatteja, jot-
ka tosin vaihtuivat viikoittain tai jopa päi-
vittäin. 

Vanhemmillani oli valokuvausliike ko-
tipaikkakunnallamme Orimattilassa ja 
lapsuudessa vietin paljon aikaa isovanhem-
pieni luona. Pappa oli ollut huopatossu-
tehtaan konemestari ja hän oli hyvin tai-
tava rakentamaan ja korjaamaan melkein 
mitä vain. Opin hänen esimerkkinsä ja 
opastuksensa kautta käyttämään monen-
laisia työkaluja jo hyvin nuorena. Minulla 
on aina ollut kiinnostus kiviin. Pikkupoi-
kana keräsin mm. lukuisilla Lapin reissuil-
la kiviä tunturista ja jaksoin tutkia niitä 
loputtomiin. 

Varusmiespalveluksen jälkeen tarkoi-
tuksenani oli hakea Lahden Muotoiluins-
tituuttiin videokuvauspuolelle. Minulla 
oli nuorempana käytössä monenlaisia kai-
tafilmi- tai videokameroita, ja kavereitten 
kanssa teimme lapsuuden kesälomilla seik-
kailu- ja vakoiluelokuvia. Hakuohjeista 
huomasin, että opinto-ohjelmassa oli myös 
kultaseppälinja. Hainkin sinne ja pääsin 
ensiyrittämällä sisään. Totesin, että siinä yh-
distyvät käsillä tekeminen, kivet ja piirtämi-
nen, josta olin myös aina pitänyt.

NAAPURIMMENAAPURIMME  
  PEKKA KULMALAPEKKA KULMALAT E K ST I  J A  K U VA :  N I N A  N YG Å R D

Meillä on ilo tutustua taas uuteen kulosaarelaiseen.  
Tällä kertaa jututamme Pekka Kulmalaa.
Lapsuuden loputon innostus kiviin johdatti Pekan kultasepän ammattiin. 
Perheen lisäksi kotimaisen kultasepäntyön ja tasokkaan käsityön edistäminen  
Suomessa on hänelle tärkeää.

Mikä on ollut urasi huippuhetki?
Minulla on ollut etuoikeus olla mukana lu-
kuisissa asiakkaitteni huippuhetkissä, joista 
kihlaus, avioliitto, lasten syntymät ja muut 
juhlapäivät ovat päällimmäisinä. Asiakassuh-

teista kasvaa jopa vuosikymmenien mittaisia; 
ensimmäinen hankinta voi olla juuri kihla-
sormus, sitten vihkisormus, huomenlahja ja 
sittenhän tulee jo yksivuotishääpäivä sekä 
muita merkkipäiviä. Koruissa on mukana 
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hyvin tunnepitoisia arvoja ja palaute on suo-
raa ja välitöntä. Työni on todella palkitsevaa.

Hienoja hetkiä uralla on ollut, kun Suo-
men Kultaseppien Liitto ry valitsi minut 
Vuoden Kultasepäksi vuonna 2011. Myös 
ideoimani Brilliant! -näyttely Kansallismu-
seossa v. 2015-16 on merkittävä saavutus. 
Näyttelyssä oli esillä 27 Vuoden Kultase-
päksi valitun huippuosaajan valmistamia 
koruja ja esineitä.

Mikä on parasta työssäsi?
Tietysti parasta työssä on saada tehdä sitä, 
mistä nauttii. Saan päivittäin luoda jotain 
kaunista, kestävää ja arvokasta. Arvokasta 
ennen kaikkea siksi, kun tietää, että korusta 
voi muodostua kantajalleen korvaamatto-
man arvokas amuletti. Koru on esine, johon 
latautuu paljon tunteita ja tarinoita. Korun 
elinikä on parhaimmillaan satoja vuosia. 
Niitä käytetään, vaalitaan, siirretään suku-
polvelta toiselle ja tarvittaessa muokataan. 
Käsityöläinen antaa siihen huomattavan pa-
noksen omalla energiallaan. 

Onko huonoja puolia?
Yrittäminen on palkitsevaa, mutta myös 
välillä raskasta. Mutta ilman uurastusta ei 
voi saavuttaa palkintojakaan. Yrittäjän pitää 
laittaa joka päivä itsensä peliin asiakkaiden 
ja työntekijöiden eteen. 

Mitä harrastat?
Harrastan urheilukalastusta monipuolisesti 
ja frisbeegolfia. Olen myös aloitteleva lin-
tujen bongaaja. Vietämme valtaosan per-
heemme vapaa-ajasta mökillämme Loviisan 
edustalla olevassa saaressa, jossa puuhastelu 
antaa paljon iloa. Kävimme isäni kanssa ai-
koinaan paljon kalastamassa ja kiersimme 
myös kalastuskilpailuja. Nyt opastan kahta 
tytärtäni kalastuksen saloihin kesämökil-
lämme. 

Miten päädyitte  
Kulosaareen asumaan?
Asuimme vaimoni kanssa Etelä-Helsingissä 
lähellä liikettäni. Kun ensimmäinen tyttä-
remme syntyi, kävi koti hieman ahtaaksi. 
Etsimme asuntoja akselilla Tammisalosta 
Espoon Saunalahteen ja löysimme sattu-
malta kivan asunnon Kulosaaresta. Vaimoni 
veli asui jo tuolloin saarella, joten paikka oli 
sitä kautta hieman tuttu. Nykyinen kotim-
me on jo toinen täällä Kulosaaressa.

Mikä on Kulosaaressa parasta?
Saari on huikean kaunis ja meren läheisyys 
on minulle tärkeää. Täällä on historiaa ja 
kauniita puistoalueita. Lapset voi lähettää 
turvallisesti läheisille leikki- tai jalkapallo-
kentille. Yhteisöllisyys, mikä tulee etenkin 
lasten kautta ja tietenkin se, että kaksikie-

lisenä perheenä arvostamme esikoulun ja 
koulun sijaitsevan kävelymatkan päässä.

Mitä unelmia sinulla on? 
Tärkeimmät unelmat liittyvät omien lasten 
tulevaisuuteen ja omaan, sekä perheemme 
vapaa-aikaan. 

Yrittäjänä minulla on ämpärikaupalla 
haaveita, mutta myös paljon selkeitä ta-
voitteita, korkealle asetettuja rimoja niin 
päivien, viikkojen kuin vuosienkin pää-
hän.

Elämän kolme tärkeintä asiaa?
Monica, Kajsa ja Lisa. Rakas oma perhee-
ni.

Onko sinulla elämänohjetta, joka on 
jäänyt mieleen tai jota noudatat?
Kulosaarelaisen Olavi Uusivirran sanoin: 
”On niin helppoo olla onnellinen, ja tyytyy 
siihen mitä on”. 

Onni on löydettävissä pienistä asioista, 
joita sinulla on koko ajan ympärilläsi. Pie-
niin onnenasioihin luen ehdottomasti myös 
pienet ja ihanat korut.

Pekka Kulmala valitsi kuvauspaikaksi 
Kulosaaren Casinon, jossa hän on viettänyt 
monta mukavaa äitienpäivää. Traditiona on 
viedä lounaalle oma vaimo, äiti ja anoppi.
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Kuulostaako urheiluseuran markkinointi sekä kehittämistyö 
sinusta mielenkiintoiselta? Jääpalloseura Kulosaaren Vesta, 
stadin iloisin jengi hakee valmentajia ja pelaajia 
joukkueilleen sekä lasten jääpallokouluun. Luistelutaito ja
 jääurheilutausta on plussaa. 

Nautitko ohjaamisesta ja valmentamisesta lasten parissa? 

puheenjohtaja/ordförande Merit Lemminki
merit.lemminki@elisanet.fi

tel. 050 596 3679
verkkosivu www.vesta-bandy.net

Kaikki uudet pelaajat olette tervetulleet pelaamaan 
hauskaa ja vauhdikasta jääpalloa! 
Nya spelare välkomnas att komma med, och njuta av 
bandyns fartfyllda värld!

Harjoitusvuorot 2021-22 alkavat marraskuussa
Träningsturerna för säsongen 2021-2022 börjar i november

VVestan joukkueissa toimii kimppakuljetus ja 
kuljetuspalvelu Tapsa & Merit  
I Vestas lag ställer vi upp med gemensamma 
transporter, Merit & Tapsa

Gillar du att instruera och att coacha barn?
Låter marknadsföring och utveckling av en idrottsförening 
intressant? Bandyföreningen Vesta från Brändö, stadens 

gladaste lag- söker tränare och spelare till sina lag, samt till 
barnens bandyskola. Erfarenhet av skridskoåkning är av betydelse 

och en bakgrund inom isidrott är ett plus. 



Professori Olli Kivinen ei oikeastaan kuu-
luisi sarjaan ’kulosaarelaisia arkkitehteja’, 
sillä hän ei asunut missään elämänsä vai-

heessa Kulosaaressa. Hänestä sopii kuitenkin 
kirjoittaa pieni artikkeli tähän kotiseutuleh-
teen siksi, että hänen suunnittelijan kädenjäl-
kensä on saarellamme varsin iso, ainakin huvi-
lakaupungin perustaja-arkkitehtien mittainen.

Vuonna 1921 Helsingissä syntynyt Olli 
Kivinen ehti mukaan jo jatkosotaan. Sieltä 
siviiliin päästyään hän valmistui arkkitehdik-
si Teknillisestä korkeakoulusta 27-vuotiaana 
ja aloitti samalla maassamme poikkeukselli-
sen mittavaksi edenneen arkkitehdin uransa, 
aluksi oman toimistonsa puitteissa. Kivinen 
väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 1960, 
ensimmäisenä lajissaan maassamme. Hänestä 
tulikin pian myös yhdyskuntasuunnittelun eli 
asemakaavoituksen professori Teknilliseen kor-
keakouluun. Siellä hän toimi eri tehtävissä yli 
kolme vuosikymmentä ja vaikutti sitä kautta 
hyvin vahvasti maamme arkkitehtien yhdys-
kuntasuunnittelua ja erityisesti asemakaa-
voitusta koskeviin ajattelutapoihin. Hiukan 
karrikoidusti voidaankin sanoa, että Kivisen 
isoksi ja monipuoliseksi kasvaneessa arkkiteh-
titoimistossa työskentely oli aikansa paras pol-
ku yhdyskuntasuunnittelun moniulotteiseen 
maailmaan. 

Olli Kivisen kädenjälki näkyy sangen sel-
vänä monien suomalaisten kasvukaupunkien 
rakenteessa, sillä hän laati niistä useimpiin 
kaupunkien rakennetta ja erityisesti niiden 
keskustojen kehitystä vahvasti ohjanneen yleis-
kaavan.

Kulosaaren keskellä sijaitseva pieni kerros-
talolähiö on sekin Kivisen arkkitehtitoimiston 
vankkaa tekoa ja oikeastaan sangen edustava 

Olli  Kivinen,  KULOSAAREN 
kerrostaloalueen suunnitteli ja

esimerkki hänen ajattelutavoistaan – aimo ri-
paus myös säästettyä luontoa eikä liian korkeaa 
rakentamista.

Olli Kivinen muutti eläkkeelle päästyään 
ihailemaansa Lappiin loppuiäkseen ja perusti 
myös sinne oman arkkitehtitoimiston, Tuntu-
ri-Lapin suunnittelu OY:n. Lapin Muoniossa 
hän sitten kuolikin, töittensä keskellä, vuonna 
1999. 

Kulosaaren suunnitteluhistoriaa
(Lainaus tekstin alla mainitusta teoksesta 1. Vä-
liotsikot Kirsti Santaholman.)

Kulosaaren maalaiskunta liitettiin pitkällisen 
prosessin jälkeen Helsingin kaupunkiin vuon-
na 1946, jonka jälkeen Kulosaaren rakentumi-
sessa alkoi toinen vaihe: modernistisen metsälä-
hiön suunnittelu.

Keskiaikaista linnoituskaupunkia 
muistuttava metsälähiö
Professori Olli Kivinen suunnitteli Kulosaaren 
keskeisille alueille metsälähiön ihanteita nou-
dattavan asemakaavasuunnitelman vuonna 
1959. Suunnitelma toteutui lähes täysin al-
kuperäisenä hyvin lyhyessä ajassa, noin 1959-
1962. Ostoskeskus rakennettiin vuonna 1960. 
Helsingin kaupunginmuseo on arvottanut ra-
kennuksen korkeimpaan arvoluokkaan kuulu-
vaksi. Erityisesti Svinhufvudintien porrastettu 
julkisivu tekee siitä omaleimaisen. Katutila os-
toskeskuksen ympärillä on 1960-luvun metsä-
lähiöihanteiden mukaisesti väljää ja nykyisestä 
näkökulmasta autojen hallitsemaa.

Asemakaavasommitelman lähtökohtana on 
maiseman muotoja korostava nk. suurveistos-
muotojen estetiikka. Sommitelman keskiosissa 
rakennukset on sijoitettu maisemallisesti ylem-
mille paikoille siten, että rakennukset muodos-
tavat muurimaista seinämää laaksopainanteessa 
sijaitsevalle asuntoryhmiä kokoavalle Risto Ry-
tin puistolle. Tupavuoren korkeimmalla koh-
dalla rakennusten pitkät lamellit rajaavat mai-
seman reunan ja saavat sen muistuttamaan 
keskiaikaista linnoituskaupunkia. Laakso- ja 
mäkisommitelma muodostavat kiinnostavan 
maisemallisen parin. Ideologialtaan Kulosaari 
edustaa samantapaista lähestymistapaa kuin 
Pihlajamäen veistoksellinen sommitelma, joka 
myös perustuu saman suunnittelijan, Olli Ki-
visen suunnitelmaan. Tällainen muoto edustaa 
periaatteessa suljettua muotoa. Suljettua muo-
toa on periaatteessa vaikea täydentää koska se 
itsessään on jo kokonaisuus.

Lisärakentamisen ongelma – 
Kulosaaren onni?
Täydentämisen haasteena on myös metsälähi-
ön luonne; rakentamisen väljyys tarkoittaa pit-
kiä näkymiä ja vehreää, metsäistä ympäristöä 
myös tonttien välissä. Tonttien rajat eivät erotu 
puistoista, vaan sama kallioinen metsä jatkuu 
yhtenäisenä maisemana. Tämän tyyppinen 
ympäristö ei salli lisärakentamista esimerkiksi 
umpinaisilla kortteleilla menettämättä oleellis-
ta osaa ominaispiirteistään. Rakennukset sijait-
sevat lisäksi useimmiten keskellä tonttia, jolloin 
yhden kiinteistön lisärakentamispyrkimykset 
uudisrakennuksella saattavat olla tilanpuutteen 
takia mahdottomia.

1. KULOSAAREN KERROSTALOALUEEN 
SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN 
LÄHTÖKOHTIA
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016, 21 s.

Tärkeää tietoa niille, jotka suunnittelevat 
muutostöitä kiinteistöissään, ja muillekin.
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2016_
kaava/0785_16_suunnitteluperiaattei-
den_l%C3%A4ht%C3%B6kohtia.pdf

2. KULOSAAREN KERROSTALOALUE, 
RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2016
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016, 65 s.

Kuvauksia ja analyysejä saaren kerrostaloista, 
erityisen kiinnostavaa luettavaa.
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/
e5/e5cffa92ce999611f7618c45a75b-
d274b8f26318.pdf

T E K ST I :  H E I K K I  K U K KO N E N

K U VA :  F I N N A ,  L A P P E E N R A N N A N  VA LO K U VA A M O

Kulosaari vuonna 1964, ortokuva  
(https://kartta.hel.fi/)

Arkkitehti olli kivinen yo.kuvassa 1941
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Syksyistä metsämaisemaa  
Kulosaaressa  – hyvin pieniä ovat metsät .
K U VAT:  M A I J A  PA KO M A  J A  K I R ST I  S A N TA H O L M A



Tilaa apteekkituotteet, myös 
reseptilääkkeet, kätevästi suoraan 

kotiisi tai nouda ne kauppareissulla 
NOUTOAUTOMAATISTAMME:

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori 

Alepa Kulosaari

AINA 
AVOINNA

Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi

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

www.herttoniemenapteekki.fi

17,90
0,09/kpl (norm. 23,50)

Multivita Plus 
200 tabl.
Monivitamiini- ja hivenainevalmiste 
takaamaan aikuisten päivittäinen 
vitamiinien ja hivenaineiden saanti.

19,00
0,42/kpl (norm. 22,50)

Berocca Energy  
45 poretablettia

25,00
0,17–0,21/kpl (norm. 29,50)

Bethover strong 
B12 120 tabl.                                                                                     
Bethover B12 
+ foolihappo 150 tabl.
Mansikanmakuiset imeskelytabletit B12-vitamiinin ja 
foolihapon saannin tueksi. Bethover Strongissa 
monipuolisempi ja vahvempi B-vitamiinikoostumus.

15,50
206,67/l (norm. 18,20)

Yotuel 
all-in-one 
valkaiseva 
hammastahna 75 ml
Hammaskiillettä vahvistava hammastahna, joka sopii 
myös aftaherkille. Makuina miedompi minttu wintergreen 
ja voimakkaampi snowmint.

Lisää tarjouksia apteekissa 
ja verkkokaupassa...

Tarjoukset voimassa 30.11.2021 asti tai niin kauan 
kuin tarjoustuotteita riittää.

Tarjoukset
hyvinvointiin...

Orionin
keräilyatuote
– tuotelahja

6 leimalla

B-vitamiineja, C-vitamiinia, magnesiumia ja sinkkiä sisältävä 
poretabletti. Vaihtoehtoina appelsiinin ja marjan maku.

RESEPTI-
LÄÄKKEET
VERKOSTA



Rakel Hiltunen ja Jussi Pajunen palasivat 
syyskuussa Kulosaareen keskustelemaan 
yhteisistä vuosistaan Helsingin huipulla. 

Rakel käy usein Kulosaaren kirkonmäellä Hert-
toniemen seurakuntaneuvoston kokouksissa, 
joissa käsitellään myös Kulosaaren asioita. Jussi 
aloitti opintonsa ruotsinkielisessä leikkikoulussa 
Kulosaaren pappilan seurakuntasalissa 1950-lu-
vulla ja jatkoi niitä Kulosaaren kansakoulussa 
Domuksen tiloissa ja sitten Kulosaaren yhteis-
koulussa. Näin sain heidät sijoitetuksi saarellem-
me.

Kaupunkineuvos Rakel Hiltunen ja yli-
pormestari Jussi Pajunen olivat johtamassa 
Helsinkiä vuosina 1999-2015, Rakel (sd) kau-
punginvaltuuston tai kaupunginhallituksen joh-
topaikoilla ja Jussi (kok) kaupunginhallituksen 
jälkeen virkakaupunginjohtajana 2005-2017. 
Puoluetaustoista huolimatta yhteistyö sujui, mo-
lemmat sanoivat, että se oli parasta mahdollista. 
Tänä päivänä se näkyy ystävyytenä. Keskinäinen 
arvostus oli itsestään selvää. Jussi kertoi, että Ra-
kel oli ja on hänen esikuvansa. ”Hänellä on kyky 
keskustella, olla lähellä ihmistä.” Näitä ominai-
suuksia Jussi näkee vähemmän itsellään. 

Helsingin hallinnossa oli harvoin poliittisia 
kiistoja, keskeistä oli Helsingin hyvä. Joskus eri 
osapuolina olivat Helsinki ja valtio. Suomen val-
tasuhteet taas eivät juuri vaikuta Helsingin po-
litiikassa. ”Helsingissä päättäjät ovat poikkeuk-
setta fiksuja, näin oli hyvä tehdä työtä” -sanoivat 
Rakel ja Jussi yhteen ääneen.

Isoja päätöksiä
Mitä he saivat yhdessä aikaan? Vuosaaren satama 
oli suuri ja hankala asia. Sen vaikutukset olivat 
merkittävämmät kuin yleensä ymmärrettiin. 
Tänä päivänä ne näkyvät etenkin Pasilassa ja Jät-
käsaaressa ja siinä, että keskustassa on aika vähän 
rekkoja. Neuvotteluvaiheen ympäristövaikutus-
ten kartoitukset ja selvitykset EU-valitustenkin 
kera muuttivat päättäjien asenteita ympäristöar-
voja kohtaan. Satamaneuvottelut olivat hyvin 
voimakkaasti kaikkien puolueiden yhteinen asia, 
Helsingin asia, jossa vastapuolena oli valtio, siis 
eduskunta. 

Sataman rakentamiseen haluttiin saada mu-
kaan valtio valtionosuudella. Helsingin satama 
on koko maalle tärkeä, myös siinä, että sata-
man viennin ja tuonnin luvut indikoivat erin-
omaisesti koko Suomen taloutta. Luvut julkis-
tetaankin aina viipymättä kaikkien päättäjien 
tiedoksi. Myös maankäyttö varsinkin Pasilassa 
ratapiha-alueella oli Helsinkiä suurempi asia. 

Satamarata liittyi Hietalahden telakkaan ja 
siinä nousi kysymys, jossa kaupungin herrat 
joutuivat ensi kertaa neuvottelemaan yritysmaa-

Helsingin voimakaksikko 
Hiltunen – Pajunen

ilman kanssa; kaupunginjohtaja eli ylipormesta-
ri Kari Rahkamo kohtasi Martin Saarikankaan, 
jolle telakasta luopuminen ei ehdottomasti käy-
nyt. Asia järjestyi kuitenkin lopulta: rata meni, 
mutta telakka jäi.

Yhteistyötä ja uusia käytäntöjä
Rakelin ja Jussin haastattelussa nousi mainiosti 
esille heidän keskinäinen arvostuksensa ja kun-
nioituksensa. Varsinkin Rakel nosti esiin Jussin 
ansioita. Esimerkiksi sen, että Jussin aloitteesta 
”Helsinki” kutsui kaikki kansanedustajat kerran 
vuodessa keskustelemaan asioista ja sitten illal-
listamaan. Tämä yhteistyön rakentaminen lisäsi 
”maalaisten” ymmärrystä helsinkiläisiä kohtaan. 
Tosiasiahan on että Helsinki tarvitsee Suomea ja 
Suomi Helsinkiä. Tästä kutsusta tuli traditio. 

Jussi avasi kaupungintalon myös kaupunki-
laisille. Toisin kuin aikaisemmin ovet olivat auki 
seitsemänä päivänä viikossa. Maahanmuuttajat 
saivat sinne neuvontapisteen ja siellä ruvettiin 
järjestämään taidekierroksia ja -näyttelyitä.

Päätösten aikajanasta
Monet suuret hankkeet ovat tekeillä kymmeniä 
vuosia. Tällaisia ovat satamakysymyksen tavoin 
esimerkiksi Malmin lentokentän ja Lapinlahden 
sairaalan alueen tulevaisuus. Sitten kun päätökset 
on tehty, on niihin sitouduttava, mutta seurauk-
sia joudutaan odottamaan pitkään. Vuosaaren 
sataman rakentamispäätös tehtiin 9.10.2002, 
mutta ajatus Helsingin sataman sijoittamisesta 
Vuosaareen oli olemassa jo vuonna 1966, kun 
Vuosaari liitettiin Helsinkiin, ja oli merkittynä 
vuoden 1992 yleiskaavassa. Päätöksen vaikutuk-
sia nousee yhä, ja varmasti vielä 2030-luvulla.

Päätös Sipoon yhdistämisestä Helsinkiin ei 
ollut riemuvoitto, mutta siinä Jussi näkee hyvää. 

Se nimittäin avasi kaavoittamisen Helsingistä 
itään. Seuraukset tulevat ehkä 50 vuoden päästä. 

Kruunuvuorenrannan rakentaminen on se-
kin ”ikuisuusprojekti”. Eliel Saarinen ja Bertel 
Jung piirsivät nuo alueet rakennetuiksi jo ”Pro 
Helsingfors 1918” -asemakaavanehdotukseen 
eli 100 vuotta sitten. Kulosaaren raitiovaunun 
jatkeella olisi päässyt mukavasti Laajasalon puo-
lelle.

Neuvoja Kulosaarelaiset ry:lle
Moni kulosaarelainen ihmettee, mistä kaupunki 
saa Kuorekarin rakentamisen kaltaisia ajatuksia? 
Ideat tulevat yleensä asianharrastajilta ja siitä 
eteenpäin valmistelu on virkamiesten käsis-
sä. Rakel luottaa virkavastuullisiin päätöksiin: 
”Suomalaisen demokratian kulmakivi on hyvin 
koulutettu, ammattitaitoinen ja motivoitunut 
viranhaltijakunta.” Poliittiset päättäjät tekevät 
päätöksensä virkamiesten antaman tiedon pe-
rusteella.

Kysyin, miten kaupunginosayhdistys par-
haiten voisi vaikuttaa asioihinsa. Sen kyllä tie-
sinkin, että valtuusto tekee lopulta päätökset. 
Asukkaiden on syytä toimia aktiivisesti ja juuri 
yhdistysten kautta. Ne ovat luontevia yhteistyö-
kumppaneita kaupungin elimille. Jos ja kun ha-
luaa vaikuttaa päätöksiin, täytyy löytää ne reitit, 
joita pitkin pääsee vaikuttamaan valtuustoon. 
Ensinnäkin pitäisi seurata valmisteluja netistä 
löytyvän tiedon avulla, keskustella, sopia yhtei-
sestä tahdosta ja käyttää yhdistyksen jäsenten 
omia suhteita valtuutettuihin. Erittäin tärkeänä 
sekä Rakel että Jussi pitävät sitä, että halutaan 
ymmärtää vastapuolen argumentteja. 

Tästä eteenpäin
Kiitosta: Kaupunginvaltuuston vasta valittu pu-
heenjohtaja Fatim Diarra (vihr) on jo ehtinyt 
kutsua entiset valtuuston puheenjohtajat koolle 
kuullakseen heidän kokemuksiaan. Paikalla oli 
myös Kulosaaressa asuva Kari Rahkamo. Rakel 
ja Jussi näkevät hyvien käytäntöjen jatkumisen 
tärkeänä. 

Neuvoja: Tärkeää voida tehdä pitkän tähtäi-
men päätöksiä, antaa rauha isoille hankkeille, 
sillä isoissa asioissa on sitouduttava päätöksiiin ja 
luotettava toisiinsa.

Myönteisen kehityksen kulmakiviä ovat ta-
sa-arvoisuus, kaupunkilaisten samanarvoisuus, 
segregaation ehkäisy, positiivinen diskriminaa-
tio, päätösten läpinäkyvyys, avoimuus, kyky  
kuunnella vastapuolta, toisen mielipiteen arvos-
taminen... 

KIITOS RAKEL JA KIITOS JUSSI, NIIN 
TÄSTÄ HAASTATTELUSTA KUIN SIITÄ, 
MITÄ OLETTE ANTANEET HELSINGILLE.

T E K ST I  J A  K U VA :  K I R ST I  S A N TA H O L M A
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Suunnittelemme 
valokuituverkkoa 
Kulosaareen!

Mikäli Kulosaaresta löytyy riittävästi 
kiinnostusta valokuituun, rakennamme 
verkon alueelle. Tietyillä alueilla 
Kulosaaressa valokuidun myynti on jo 
käynnissä ja muilta alueilta kartoitamme 
kiinnostuneita. Varmista valokuitu 
Kulosaareen - tilaa valokuitu tai kerro 
kiinnostuksesi osoitteessa  
 valokuitunen.fi

Haluatko lisätietoa? 
Kulosaaren valokuituasioissa 
sinua auttaa mielellään  
Max Schwöble Valokuitusilta: 

040 503 8320 
max.schwoble@valokuitunen.fi

Kaikki on nykyään netin päässä: tv-sarjat, puhelut, 
pelit ja kaupat. Niinpä on tärkeää varmistaa kotiin 
laadukas kiinteä nettiyhteys, jonka vauhti ei heittele. 

Miksi valokuitu on fiksu hankinta?

● Saat nettiyhteyden, joka kestää köhimättä
videot, elokuvat, etätyöt, verkkopelit ja
nettiostokset usealta laitteelta samaan aikaan.

● Valokuitu on sijoitus asuntosi arvoon.
● Kotonasi on rajaton nettiyhteys, joka toimii

varmuudella nyt ja vuosikymmenien verran
eteenpäin.



Tämän artikkelin herätteenä toimi 
Kulosaari – Brändö -facebook-ryh-
mässä esitetty kysymys ”Voiko joku/

onko jollakulla Kulosaarentiellä jakaa 
tietoansa valokuidusta näillä hoodeilla? 
Onko kotiisi/taloyhtiöösi vedetty sellai-
nen vai käytetäänkö alueella vain 5G:tä?” 

Muutama päivä tämän jälkeen yhdis-
tys sai Kulosaarelaiset.fi -sivuston kautta 
viestin, jossa Max Valokuitusilta kysyi: 
”Olisiko yhdistyksellänne kiinnostusta 
lähteä edistämään alueen valokuituhan-
ketta yhdessä kanssamme”. 

Maaperä oli otollinen, lehden toimitus 
kun ei tuntenut asiaa ollenkaan, mutta 
oli tiedonhaluinen, jopa utelias. Oheinen 
teksti on kirjoitettu Valokuitunen Oy:n 
tiedottajan avustuksella. (KS) 

Toteutuneet laajakaistanopeudet ovat valo-
kuituverkossa moninkertaiset esim. vanhoihin 
kupariyhteyksiin tai mobiiliyhteyksiin verrat-
tuna. Aitoa, kotiin asti tuotua valokuitua ei 
tarvitse jakaa naapureiden kanssa, mutta kui-
dun rakentaminen toteutuu parhaiten, kun 
koko naapurusto on mukana hankkeessa.

Suomi on korkean teknologian maa, mut-
ta kiinteissä laajakaistayhteyksissä olemme 
jäämässä naapurimaitamme jälkeen. Esimer-
kiksi Ruotsissa 56,8 % kotitalouksista on 
kytketty valokuituverkkoon, kun Suomessa 
vastaava luku on 26,6 % huhtikuun 2020 
tiedon mukaan. Valokuituyhteyksiä on ra-
kennettu Suomessa kaupunkien ydinkes-
kustoihin ja tukirahalla maaseudulle, mutta 
muut alueet kuten Kulosaari, ovat jääneet il-
man valokuitua. Moni käyttää kotonaankin 
nettiä mobiiliyhteyksien kautta, jolloin yh-
teyteen vaikuttavat sekä muut verkon käyt-
täjät että erilaiset vallitsevat olosuhteet kuten 
säätila, puiden lehdet tai lumen määrä. 

Miksi laadukkaat laajakaistayh-
teydet ovat meille tärkeitä?
Tietoverkoissa liikkuvan datan määrä kas-
vaa koko ajan. Monet palvelut digitalisoitu-
vat ja yhä useammat kodin tuotteet kuten 
robotti-imurit ja jääkaapit voidaan liittää 
nettiin. Muun muassa elektroniikkavalmis-
taja Samsung on ilmoittanut viime vuoden 
alussa, että jatkossa kaikki heidän tuotteensa 
ovat kytkettävissä langattomaan verkkoon. 
Se kuinka hyvä nettiyhteys meillä on ko-
tona, määrittelee jatkossa kuinka kattavasti 
pystymme käyttämään digipalveluita.

Viimeisen vuoden aikana myös etätyön 
tekeminen on lisääntynyt merkittävästi, eikä 

VALOKUITUA VAI  MOBIILI , VALOKUITUA VAI  MOBIILI , 
ANTENNI VAI  KAAPELI . . .?ANTENNI VAI  KAAPELI . . .?  

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

paluuta entiseen työnteon malliin ole välttä-
mättä näkyvillä. Yritykset ovat huomanneet, 
että kun työt sujuvat hyvin myös etänä, toi-
minnan kiinteitä kustannuksia on voitu kar-
sia vähentämällä toimitiloja tai luopumalla 
toimistoista kokonaan. Valokuituverkossa ei 
tarvitse pelätä pätkiviä videoneuvotteluja tai 
tärkeiden tiedostojen siirtämisen ongelmia.

Valokuitu rakentuu naapurustoon
Valokuidun rakentaminen on uuden infra-
struktuurin rakentamista. Valokuituverkkoa 
varten haetaan luvat kunnalta ja kuitukaape-
lille suunnitellaan parhaiten aluetta palvele-
va reitti, jonka varrelta mahdollisimman mo-
nella naapuruston asukkaalla on mahdollista 
liittyä valokuituverkkoon. Infrastruktuurin 
kehittämisen kustannukset ovat niin mer-
kittävät, ettei yksittäisten kotien liittäminen 
valokuituverkkoon ole kannattavaa. 

Verkon rakentamiseksi pientaloalueille 
tarvitaan siis naapuruston yhteispeliä. Kun 
mahdollisimman moni alueelta tilaa va-
lokuidun, verkko pystytään rakentamaan 
kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Kun 
vähintään puolet alueen asukkaista liittyy 
mukaan esim. Valokuitusen verkkoon, on 
verkon rakentaminen alueelle taattu. Jo-
kaista aluetta tarkastellaan kuitenkin aina 
erikseen ja verkosta voidaan toteuttaa suu-
rempia tai pienempiä alueita alkuperäiseen 
suunnitelmaan verrattuna, riippuen siitä, 
missä kiinnostusta valokuituun on.

Yhteinen hanke,  
yksilöllinen suunnittelu
Kun valokuidun toteuttaminen naapurus-
toon varmistuu, rakentamisprosessi alkaa 
ensin alueellisen valokuituverkon rakentami-
sella. Samalla kuitusuunnittelija tapaa jokai-
sen valokuituverkkoon liittyvän asiakkaan 

erikseen. Yhteistyöpalaverissa suunnitellaan 
asiakkaan oman liittymän rakentaminen ja 
käydään läpi sekä sisällä että ulkona tehtävät 
työt. Työt suunnitellaan mahdollisimman 
hyvin asiakkaan toiveita kuunnellen. 

Jokaisen valokuituliittymän rakentami-
seen liittyy jonkin verran piha- ja rakennus-
töitä, sillä valokuitukaapeli sijoitetaan maan 
alle ja päätelaite tuodaan sisälle asiakkaan 
kotiin. Liittymän toimitukseen kuuluu, että 
kaikki rakentamisesta aiheutuneet jäljet kor-
jataan ja piha siistitään, muun muassa kor-
jataan kiveykset ja asfaltoinnit, ja istutetaan 
uutta nurmikkoa. 

Rakennustöiden jälkeen asentaja tulee 
vielä kytkemään valon kuituun ja varmistaa, 
että asiakas on tyytyväinen valokuituverkon 
toimitukseen. Asentaja myös auttaa asiakas-
ta tilaamaan avoimen verkon palveluntarjo-
ajilta tarvittavat netti- ja TV-palvelut. Kun 
palvelut on kytketty päälle, voi surffaaminen 
valokuituverkossa alkaa.

*    *    *    *    *

Tämä oli siis tietoa valokuidusta, joka ei 
toki ole ainoa tapa saada netti ja muut 
herkut kotiin. Kulosaaren kerrostaloissa 
on kussakin oma järjestelmänsä, mones-
sa pientalossa on käytössä  mobiilidata 
(5G ?) tai vanha lankapuhelinlinja. Jotkut 
katsovat kaapelitelevisiota, joillakin on 
antenni-TV, joillakin satelliitti. Toivon, että 
joku kulosaarelainen asiantuntija kertoo 
tulevissa lehdissä tai Lukutuvassa omista 
kokemuksistaan. (KS)

Oheinen kaavio kertoo, kuinka paljon 
tietoa kulkee verkoissa ja kuinka nopeasti 
käyttö lisääntyy. 

 H tarkoittaa puolivuotiskautta: 1H first 
half, 2H second half.
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Kulosaaren ala-asteen 5A-luokan oppilaat haastattelivat 2a-luokan oppilaita koulun taideteoksista. Haas-
tattelu kuuluu viidennen luokan suomenkieli ja kirjallisuus -oppiaineen asioihin ja tässä oppilaat saivat 
harjoiteltua kysymysten tekoa ja itse haastatteluakin. Taideteokset ovat hienoja ja ovat osa koulua, mutta 
ihan kaikki oppilaat eivät ole kiertäneet koulussa seiniä katsellen, jotta olisivat esim. yläkäytävän teoksia 
havainneet. Pitääpä järjestää taidekävelyjä ympäri koulua! 

KRISTIAN KROKFORS: LÄHELLÄ KAUKANA

KUVA:LAURA RISSANEN
RYHMÄ 3  Aino, Aapeli, Sebastian, Martin ja Ivi
1. Mitä näet koulun taiteessa?
- Paljon kukkuloita joissa on erimuotoisia puita. 
2. Mitä pidät koulun taiteesta?
- Kaikkien mielestä koulun taulut on värikkäitä.
3. Oletko itse tehnyt taidetta?
- Kaikki ovat tehneet taidetta koulussa ja koulun 
ulkopuolella.
4. Mitä taidetta on meidän koulussa?
- Kaikki vastasivat, että koulussa on luonnosta ja 
kaupungista kuvailevia erllaisia taideteoksia. 
5. Mikä on sinun lempitaideteoksesi koulussa?
- Kukkula-teos eli LÄHELLÄ KAUKANA oli melkein 
kaikkien haastateltavien lemppari.
6. Mikä on koulun kiinnostavin taideteos?
- Ruokasalin karttamaalaus oli haastateltavien 
kiinnostavin teos.

HEIKKI MARILA: MURAALI KULIS

KUVA: ANNA-MARIA IHALAINEN
RYHMÄ 4 Nella, Aada, Ilari ja Roi
1. Mitä näet teoksessa? 
- Teos näytti oppilaiden mielestä Kulosaaren kartalta.
2. Mitä tunteita teos herättää sinussa? 
- Teos herättää oppilaissa kaikenlaisia erilaisia tunteita.
3. Mitä mielestäsi taiteilija ajatteli teoksestaan?
- Oppilaiden mielestä taiteilija halusi siitä suuren ja 
näyttävän.
4. Mitä värejä taiteilija on käyttänyt teoksessaan?
- He havaitsivat teoksessa mustaa, sinistä, vihreää sekä 
vaaleaa.
5. Missä päin koulua tämä kyseinen teos on? 
- He kertoivat teoksen sijaitsevan ruokalan sivuseinällä. 
6. Oletko koskaan jäänyt katsomaan teosta pidempään?
- Useimmat heistä olivat jääneet katsomaan teosta 
vaikka sisarusten kanssa.

KRISTIAN KROKFORS: 
KULOSAARI ROCK

KUVA: ANNA-MARIA IHALAINEN
RYHMÄ 1   Lilja, Walter,  
Oliver ja Kristjan
1. Oletko nähnyt taideteokset  
koulun käytävillä?
- Pari on nähnyt ja jotkut eivät ole nähneet  
niitä taideteoksia, jotka on yläkäytävällä.
2. Kuvaile koulun taideteoksia,  
joita olet nähnyt?
- Siinä on paljon harmaita taloja ja se on  
symmetrinen.
3. Mitä värejä olet huomannut eri taidete-
oksissa?
- Tummia värejä niin kuin harmaata ja mustaa.
4. Mitä muotoja näet koulun maalauksissa?
- Erilaisia 3D-kuvioita niin kuin neliöitä ja kolmioita.  
5. Mistä taideteoksista pidät eniten? - Niistä kaikista.
6. Minkälainen tunnelma näissä taideteoksissa on? 
-Tunnelma on aurinkoinen mutta tumma ja tylsä.

KRISTIAN KROKFORS: KULOSAARI BLUES
 
KUVA: LAURA RISSANEN
RYHMÄ 2  Venla, Silja, Aamos, Pauli ja Elian
1. Muistatko, missä tämä taideteos sijaitsee koulussamme?
- Suurin osa ei tiennyt missä se on.
2. Mitä värejä näet tässä taideteoksessa?
- Punertavia ja sinisiä värejä.
3. Mitä näet tässä taideteoksessa? - Yön, kuun ja taloja.
4. Mitä kuvioita näet tässä? - Ympyröitä, kolmioita ja neliöitä.
5. Pidätkö tästä? - Suurin osa piti siitä.
6. Mitä arvelet, miten tämä on tehty? - Maalattu tai tietokoneella tehty.

KRISTIAN KROKFORS: KULOSAARI TWIST

KUVA: LAURA RISSANEN
RYHMÄ 5 Emma, Elmer, Luca ja Terho

Taidetta Kulosaaressa
T E K ST I :  A N N A- M A R I A  I H A L A I N E N  J A  K U LO S A A R E N  A L A-A ST E E N  5 A- LU O K K A

1. Oletko nähnyt nämä teokset koulun käytävillä?  
Mitä ajatuksia? 

- En ole nähnyt tätä kuvaa käytävillä.
Kuva näyttää tiheältä ja tulvivalta.

2. Liittyvätkö koulun teokset mielestäsi toisiinsa?
- Kuvat liittyvät vähän toisiinsa.

3. Tykkäätkö koulun taideteoksista? Perustele.
- Tykkään koulun taideteoksista,  

koska ne ovat 3D ja täyteläisiä.  
4. Mitä värejä näet koulun teoksissa? 

- Näen valkoisen ja mustan sekoituksia    
5. Missä päin koulua on taideteokset?

- En tiedä, missä päin koulua kaikki teokset ovat.    
6. Ovatko koulun teokset mielestäsi erityisiä? perustele.

- Teokset ovat erityisiä, koska ne ovat 3D,  
niissä on monia värejä ja ne ovat täyteläisiä.
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Kävely on mitä mainion liikuntaharrastus, 
jota on helppo harrastaa. Kulosaaressa 
on lähellä mahtavia kävelyreittejä, ja aina 

on sopiva aika parantaa kansanterveyttä, joten 
saarella asuva liikuntaneuvos Tuomo Jantunen 
ehdotti kulosaarelaisille ”Kulosaari–Brändö” 
Facebook-ryhmässä osallistumista Tahko Pih-
kala seuran tempaukseen ”Kävelykipinä 2021”, 
jossa tavoitteena oli innostaa ihmisiä liikkumaan 
enemmän erilaisilla tapahtumilla ja haasteilla. 
”Kävelykipinä 2021”: loppui toukokuussa, mut-
ta jatkuu lokakuun loppuun asti kävelykilomet-
rikisana.

Kokenein valmentaja  
ja Suomen nuorin kapteeni
Kyseiseen kävelykilometrikisaan tarvittiin kap-
teeni ja joukkuelaisia. Tuomo Jantunen ehdotti 
minua liittymään kisaan kapteeniksi Kulosaaren 
joukkueeseen, joka sai nimen ”Kulosaaren Kä-
velijät”. Tuomo asettui Kulosaaren Kävelijöiden 
kävelyvalmentajaksi, sillä kokenut liikuntaneu-
vos ja sauvakävelyn uranuurtaja on mitä sopivin 
henkilö hoitamaan kyseistä virkaa. Minä pyrin 
kapteenina innostamaan mahdollisimman useaa 
kulosaarelaista osallistumaan kisaan ja kannusta-
maan heitä kävelemään.

Kulosaaren Kävelijät aloittivat vahvasti, sillä 
ensimmäisen viikon aikana pääsimme suur-
sarjaan eli saimme yli 25 osallistujaa, ja tällä 
hetkellä joukkueessamme on 50 osallistujaa. 
Vahvasta alusta innostui myös Helsingin Kau-
punginosayhdistykset ry HELKA, joka haastoi 
muutkin kaupunginosat mukaan haasteeseen. 
Kulosaaren Kävelijät johtavat kaupunginosaki-
saa vieläkin! Valtakunnallisesti olemme olleet jo 
pitkään 14. sijalla. Suursarjassa joukkueita on 71, 
joten sijoitus on todella hyvä. Sijalla ei loppujen 
lopuksi ole mitään väliä, sillä tarkoituksena on 
kävellä ja kerätä kilometrejä leikkimielisesti.

Jokainen hyötyy
Kulosaaren Kävelijät ovat viidessä kuukaudessa 
kävelleet yhteensä 20 000 kilometriä ja jouk-
kueen keskiarvokin on noin 400 kilometriä per 
henkilö. Kävelyn tuoman terveyshyödyn lisäksi 
hiilidioksidipäästöjä on säästetty on noin 3500 
kilogrammaa ja polttoainetta 1400 litraa!

Kulosaaren Kävelijöille järjestimme viiden 
kilometrin iltalenkin kesäkuun alussa, ja järjes-
tämme uuden kävelyretken kaikille halukkaille 
10. lokakuuta. Syksyinen kävelytetki on päätös 
Kävelijöiden yhteisille tapahtumille, mutta kisa 
jatkuu vielä lokakuun loppuun saakka. Tapah-
tumasta löytää tarkemmat tiedot ”Kulosaari 
– Brändö” Facebook-ryhmästä ja Alepan ilmoi-
tustaululta.

Kulosaari  kävelee
T E K ST I :  V E I K KO  P I I R O I N E N ,  K U LO S A A R E N  K ÄV E L I J Ö I D E N  K A PT E E N I

K U VAT:  T U O M O  J A N T U N E N

Axmed Bahjad on kävellyt  
kaikki Helsingin kadut.
T E K ST I :  T U O M O  J A N T U N E N

Tapasin somalialaisen Axmedin Kulosaa-
ressa, kun hän oli suorittamassa urakkaan-
sa saarellamme. Hän oli päättänyt kävellä 
kaikki Helsingin kadut kahden vuoden ai-
kana ja samalla opetella suomenkielen.

Nyt olivat vuorossa kaikki Kulosaaren kadut 
eli noin 7 km. Vauhti oli reipasta ja kaikkia vas-
taantulijoita tervehdittiin. Ihasteltiin Kulosaaren 
kauneutta. Jos edessämme oli roska, poimimme 
sen pois. Kysyin retken aikana monta kertaa, 
miksi Axmed kävelee. 

Näin Helsingin aktiivisin kävelijä kertoo, 
miksi jokaisen kannattaa kävellä. 

”10 totuutta kävelystä”
1. Kävelyn perusvaikutus on terveys. Kävely 
alentaa verensokeria ja verenpainetta. Siten se 
auttaa taistelussa sydänsairauksia vastaan.
2. Kävely auttaa ihmisten kohtaamisesssa. Käve-
ly toimii taistelussa yksinäisyyttä vastaan: voit ta-
vata uusia ihmisiä, kun tervehdit vastaantulevia 
tai ohitettavia kävelijöitä.
3. Opit tuntemaan ympäristöä, kun tutustut uu-
siin paikkohin kävelyn avulla. Autossa istuessa ei 
saa kontaktia luontoon.
4. Kävely on ympäristöystävällinen teko. Se 
säästää bensaa ja hiili-
dioksidia eikä aiheuta 
melusaastetta.
5. Säännöllinen kävely 
auttaa pitämään pai-
non kurissa. Kehon 
rasvakerros pysyy ohu-
ena ja siten helpottaa 
elämää.
6. Kävelijä on onnelli-
nen. Kävely vaikuttaa 
mielialaan. Stressitaso 
laskee.
7. Kävelyn avulla pää-
set sisälle suomalaiseen 
kulttuuriin. Opit uutta 
taiteesta ja kansan ta-
voista. Löydät kielen ja 
suomalaisen mielen.
8. Kävely on myös 
matka kärsivällisyy-
teen. Kun asetat jalan 
toisen eteen ja toistat 
sitä tuhansia kertoja, se 
edistää kärsivällisyyttä.
9. Kun kävelet ryhdik-
käästi ja reippaasti, saat 

selkäsi kuntoon. Kaikki kehon osat – jalat, selkä, 
kädet ja aivot ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. 
Kävele säännöllisesti ilman suuria aikatavoitteita.
10. Kaikki suuret hengen miehet ovat olleet kä-
velijöitä. Ota oppia jättiläisistä: Aristoteleesta ja 
Immanuel Kantista sekä Sören Kirkegaardista ja 
Meister Eckhartista. Jokainen, joka kävelee tun-
nin tai vielä enemmän, voi todistaa tämän tär-
keän totuuden: jalkojen ja aivosolujen välillä on 
merkittävä yhteys. Kävelijä saa kulkiessaan uusia 
ideoita ja entiset ajatukset kehtityvät. Friedrich 
Nietsche kertoi: ”Maailman kaikki suuret ideat 
on keksitty kävelyn aikana.” Henry David Tho-
reau kirjoitti, että hänellä ideat alkavat pulputa 
”sillä hetkellä kun jalkani alkavat liikkua”.

ma-pe 7.30-20
la 10-18

Apteekin 
läheisyydessä 
runsaasti ilmaisia parkkipaikkoja!

Palvelemme laajentunein 
aukioloajoin:

Hitsaajankatu 13
p. 020 741 5260

Tervetuloa! 

Kuvassa  
Kulosaaren  

Kävelijöiden 
nuorin (Veikko) ja 

vanhin edustaja

Axmed ja Tuomo



MIKSI kannessa on päiväkodin prosenttitai-
detta? Jotta kaikki tietäisivät, mitä siellä on. 
(Pasi Rauhalan teoksesta paremmat kuvat 
sivulla https://taiderakentamisessa.fi/mo-
numents/ )

MIKSI takakannessa on KULOSAARI 
NICE CITY -kuva? Koska eräs kulosaarelai-
nen lähetti sen lehdelle, ja siinä on niin kau-
niita kuvia saareltamme. Ehkä myös koska 
Facebookin Kulosaari – Brändö -ryhmässä on 
keskusteltu Kulosaarelle sopivasta epiteetistä.

KORJAUS edellisen lehden Kirjallisuus-
elämää-tekstiin: Wivi Lönnin kumppani oli 
Hanna Parviainen ei Pakarinen. Ehdotus 
Wivi Lönnin puistikosta oli 15.9. nimistö-
toimikunnan käsiteltävänä ja siirtyi myöntei-
sin kommentein valmisteluun ja seuraavaan 
kokoukseen. Paikan nimeksi näyttää tulevan 
Wivi Lönnin aukio. 

KIITOKSIA PUOLIN JA TOISIN
Monet kulosaarelaiset ovat kiitelleet kaupun-
kia siitä, että puistoja (Kramerinlehto, Kel-
lotorninmäki ja Risto Rytin puisto) on kun-
nostettu parin viime vuoden aikana ja tänä 
kesänä hoidettu hyvin.

Ribbinginhovin nurmikkoa taas ei leikat-
tu moneen viikkoon alkukesästä. Siitä valitti 
moni asukas ja sai lopulta kiitoksen. 

”Kiitos palautteestanne koskien Ribbingin-
hovin puistoaluetta ja sen nurmialueiden hoi-
totasoa...

Hienoa, että asukkaat seuraavat puistojen 
hoidon tasoa ja kertovat havaituista poikkea-
mista!

Tavoitteenamme on hoitaa Helsingin puistot 
hoitoluokkien mukaisesti ja Ribbinginhovi on 
yksi arvokkaista vanhoista kohteistamme.”  

Ystävällisesti, Katriina Arrakoski

Muistin virkistämiseksi: Palautteet kau-
pungille mielellään palautejärjestelmän kaut-
ta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun-
ki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/
anna-palautetta

MENNYTTÄ:
 25.8. VIETETTIIN KULOSAARI-PÄIVÄÄ 
VOIMAKKAASTA SATEESTA JA KOVAS-
TA TUULESTA HUOLIMATTA. 

Ala-asteen vanhempainyhdistyksellä oli tar-
jolla kahvia, munkkeja, makkaraa ym. ja Café 
Torpeedon kojusta sai maukasta lohisoppaa.

Lasten juoksukilpailuun osallistui ainakin 40 
lasta ja yleisöä oli varmaankin tuplasti.

Keppariesteillä kilpaili parikymmentä roh-
keaa lasta ja yksi koira.

  
Urheat sadeasuiset ja saapasjalkaiset kilpailijat 

saivat kukin ”suunmakiaa” ja parhaat mitaleja 
sekä Alepan lahjakortteja.

HIENO PÄIVÄ VAIKKA TULI VILU!
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

aikana sain tehdä työtä kolmen kirkkoherran 
kanssa: Tauno Sarantola, Ismo Törrönen ja 
Markku Rautiainen. Kaikki olivat omia persoo-
nia, mutta kaikki kohtelivat työtekijää samalla 
tavalla: oli vapaat kädet tehdä ja toimia omien 
edellytysten ja lahjojen mukaisesti. Oli vapaus, 
ja samalla, ennen kaikkea tuki ja turva, apua sai 
aina, kun pyysi. Samoin koko työyhteisössä oli 
hyvä henki, kuuluimme yhteen. Kiitollisina voi 
muistella myös seurakuntalaisten suurta panos-
ta ja palvelualttiutta kaikessa, mitä sitten mil-
loinkin teimme.”

TULEVAA:
TO 28.10. klo 18-19 
LUKUTUVAN TEE-
MAILLASSA PERTTI 
IMMONEN: JATKOA 
31.10.2019 PIDET-
TYYN AFGANIS-
TAN-ESITYKSEEN.

Henrik Andersén, Kersti Rantasalo, Veli-Matti Hynninen
Sunnuntaina 12.9. vietettiin seurakuntasalis-

sa Muistojen päivää. Päivä oli osa Seurakunta 
Kulosaaressa 100 vuotta -juhlavuotta, jonka jär-
jestää Kulosaaren kirkkovakka ry Herttoniemen 
seurakunnan tuella. Tilaisuudessa muisteltiin 
Kulosaaren kirkon mäen elämää yhdessä alueen 
entisten pappien rovasti Veli-Matti Hynnisen, 
rovasti Henrik Andersénin ja rovasti Kersti Ran-
tasalon kanssa. 

Rantasalo kertoo: ”Kiitollisena muistelen sitä 
36 vuoden jaksoa, jonka sain olla työssä Kulo-
saaren seurakunnassa. Tuohon aikaan mahtuu 
paljon asioita. Iloitsin työstäni, joka oli miele-
kästä ja ihmisläheistä “vauvasta vaariin”. Tuona 

 PE 5.11. klo 18 KULOSAAREN KIRKOS-
SA ”MINUN IKÄVÄNI – KULOSAARE-
LAISTEN KONSERTTI SURUSTA” (Ilmoi-
tus tämän lehden sivulla 23) .

KE 17.11. klo 18 KULOSAAREN SEU-
RAKUNTASALISSA TULEVAISUUSSEMI-
NAARI ”MINNE KIRKKO HELSINGISSÄ 
ON MENOSSA?”

Tulevaisuusseminaarin paneelikeskustelus-
sa mukana Herttoniemen seurakunnan uusi 
kirkkoherra ja Helsingin seurakuntayhtymän 
Rohkeasti yhdessä -hankkeen projektipäällik-
kö Minnamari Helaseppä, Lasten ja nuorten 

KULOSAARESSA TAPAHTUUKULOSAARESSA TAPAHTUU



keskuksen toiminnanjohtaja Sami Ojala ja kir-
kolliskokousedustaja Katri Korolainen. Panee-
lia vetää Tapani Ruokanen. Kahvit alkaen klo 
17.30. Voit seurata tilaisuutta myös Herttonie-
men seurakunnan Facebook-sivujen kautta.”

TO 25.11. klo 18-19 LUKUTUVAN TEE-
MAILLASSA LEENA MAJANDER: KIRJA-
TYTTÖ. PIRJO SUNILA HAASTATTELEE 
LEENAA.

       

SU 28.11. klo 18 KULOSAAREN KIR-
KOSSA CANTORES MINORES -KUO-
RON ADVENTTIKONSERTTI

1.–24.12. JOULUVALOFESTIVAALI 
(Kutsu osallistua tämän lehden sivulla 3)

LA 11.12. KLO 11–14 JOULUBASAARI 
SEURAKUNTASALISSA.

KUINKA NOLOA! 
Kaupungin verkkosivuilla oli tiedotettu jo 26 
päivän ajan Kulosaartakin koskevasta asiasta. 

Uutta Kaakkois-Helsinkiä – verkkotilaisuus 
22.9.2021 – kysy etukäteen!

Tervetuloa osallistumaan omalta kotisoh-
valtasi! Illan aikana kuulet mm. Kulosaaren  
ajankohtaisista ja tulevista suunnittelu- ja ra-
kentamishankkeista. Tässä kyselyssä voit kertoa 
tilaisuuden järjestäjille jo etukäteen, mitkä asiat 
sinua kiinnostavat.

Ja muistutettu: 22.9. Verkkotilaisuus 22. 
syyskuuta kello 17.30. Kulosaaresta esimerkiksi 
kerrotaan ostoskeskuksen, tennishallin ja palve-
lukorttelin alustavista suunnitteluvaiheista. Ti-
laisuuden ohjelma ja osallistumisohjeet löytyvät 
osoitteesta www.hel.fi/asukastilaisuudet.

Kerrokantasi-sivustolta löytyi 48 komment-
tia tai kysymysta joista yksikään ei ollut Kulos-
aaresta.

Lehden piti olla jo taittajalla 22.9. illalla, 
mutta eipä ollut. Nyt voimme tiedottaa, että os-
toskeskuksesta ja tennishallista on tulossa suun-
nitelmia vuonna 2022 ja että päiväkotipaviljon-
ki on saanut jatkoaikaa vuoteen 2029.

Noloa on myös tämä. Kulosaarelaiset ry 
hankki Eugen Schaumanin puiston leikkipai-
kalle lasten leikkikaluille säilytyslaatikon. Nyt 
on laatikko rikki, rikottu, samoin kuin monet 
lelut.

Lapset ovat aivan ihmeissään. Useimmat ha-
luavat pitää hyvän huolen kaikista tavaroista ja 
jopa itkevät tällaisen hävityksen äärellä. KUKA 
KEHTASI PILATA LASTEN ILON?

 

Kulosaaren yhteiskoulun entinen oppilas, 
kirjankustannusalan vaikuttaja Leena Majan-
der-Reenpää  oli Lukutuvan vieraana syksyllä 
2018 puhumassa Minna Canthista. Nyt hän on 
muistellut kustantajaelämäänsä ja kirjoittanut 
Kirjatytön. Haastattelija Pirjo Sunila on Leenan 
luokkatoveri. 

KULOSAARESSA TAPAHTUUKULOSAARESSA TAPAHTUU
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