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PÄ Ä K I R J O I T U S
Menetetyn huvilan muistolle

Aamuyöllä tammikuun 12. päivänä monet
saarelaiset havahtuivat sinisenä vilkkuviin
valoihin. Ensimmäisenä huolena oli, että
toivottavasti kukaan ei ole loukkaantunut.
Onneksi henkilövahingoilta säästyttiin,
mutta…..
Arkkitehti Einar Flinckenbergin vuonna
1910 suunnittelema yksi Kulosaaren kau
neimmista ja vanhimmista puutaloista pa
loi perustuksiaan myöten. Talosta jäljelle
jäänyt nokinen lautakasa oli lohduton näky.
Naapuruston suru ja myötätunto oli suuri
talon asukkaiden menetyksistä: muistot,
kaikki kulttuuriaarteet – ja koko koti.
Myös me kaikki menetimme palan
kulttuuriperintöä, jota ei koskaan saada
takaisin. Iltakävelyllä ihmisillä oli tarve
muistella, kuinka oli käynyt talossa kirjal
lisuuspiirissä, lapsena leikkimässä tai vain
ihaillut taloa ja sen puutarhaa kadulta tai
tenniskentältä. Suru kosketti koko Kulo
saarta. Menetetty puuhuvila oli osa Kulo
saaren kulttuurimaisemaa. Kulosaari on

Till minnet av
den förlorade villan

På morgonnatten den 12 januari vaknade
många Brändöbor till de blå, blinkande
ljusen. Oron för att någon skulle ha kom
mit till skada var stor. Tack och lov blev det
inga personskador, men...
en av Brändös vackraste och äldsta trä
villor brann ner till grunden. Villan ritades
av Einar Flinckenberg år 1910. Den för
kolnade trähögen var en tröstlös syn. Hela
grannskapet sörjer djupt med invånarna
över förlusten: alla minnen, kulturskatter
och hela hemmet är borta.
Också vi andra förlorade en del av kul
turarvet, som aldrig fås tillbaka. På kvälls
promenaden hade folk behov av att min
nas hur man kanske deltagit i den litterära
bokcirkeln i huset, hur man lekt där som
barn eller bara hur man från gatan eller
tennisplanen beundrat huset och dess
trädgård. Sorgen berörde hela Brändö.
Det förlorade huset var en del av Brändös
kulturlandskap. Brändö är en av landets
äldsta trädgårdsstäder och hör således till
ett betydande riksomfattande kulturland
skap.
Planen att skydda byggnadern och om
givningen är ett sätt att bevara kulturhis
toriska platser. Behovet av att bygga på
Brändö, liksom i hela Helsingfors, är hela
tiden stort. Tyvärr märker vi ofta värdet
av kulturlandskapen först när vi förlorat

yksi maan vanhimmista puutarhakaupun
geista ja kuuluukin valtakunnallisesti mer
kittävään rakennettuun kulttuuriympäris
töön.
Rakennusten ja ympäristöjen suojelemi
nen kaavoituksella on keino säilyttää kult
tuurihistoriallisia kohteita. Kuitenkin ra
kentamispaineet Kulosaareen, kuten koko
Helsinkiin, ovat koko ajan kovat. Valitetta
van usein huomaamme kulttuurimaiseman
arvon vasta, kun se on menetetty. Toivot
tavasti tästä tragediasta seuraisi myös jo
tain hyvää, että arvostamme ja vaalimme
arvokasta Kulosaaren ainutkertaista kult
tuurimaisemaamme ennen kuin on liian
myöhäistä.
Talon asukkaiden suurta surua jakaen Huvila Timonen 2010-luvulla
Satu Väkiparta
JK Tuhoisan tulipalon jälkeen monet ovat kiinnostuneet Kulosaaren historiaa käsittelevistä kirjoista. Mm. Kulosaaari – Brändö koti ja kaupunginosa, hem och stadsdel
olisi haluttu kirja. Valitettavasti painos on loppu, mutta kuulemma antikvariaateista
kannattaa kysellä.

dem. Man får hoppas att denna trage
di även kunde leda till något gott – att vi
skulle lära oss att uppskatta och omhulda
vårt unika och värdefulla kulturlandskap
innan det är för sent.
Vi delar den stora sorgen
med husets invånare
Satu Väkiparta
P.S. Efter denna förödande brand har
många frågat efter de historiska Brändöböckerna. Många vill gärna ha bl.a Kulosaari – Brändö koti ja kaupunginosa, hem
och stadsdel -boken. Upplagan är tyvärr
slutsåld, men det kan löna sig att höra sig
på antikvariaten.

Gunvor Granfeltin piirros 1950-luvun lopulta.

KULOSAARELAISET RY:N VUOSIKOKOUS
17.3.2022 KLO 17:30 LUKUTUVASSA – TERVETULOA!

BRÄNDÖBORNA RF’S ÅRSMÖTE DEN
17.3.2022 KL 17:30 I LÄSESALEN – VÄLKOMNA!

EHDOTA VUODEN 2021 KULOSAARELAISTA
FÖRSLAG TILL ÅRETS BRÄNDÖBO 2021 KAN SKICKAS TILL
(kulosaarelaiset@gmail.com)
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SAARELLA TAPAHTUU
Kulosaaren tapahtumat ovat pandemiasta ja viranomaisten määräyksistä johtuen edelleen vaarassa peruuntua. Lukutuvassa on pidetty vähän rohkeasti teemailtoja, joista osa on jopa striimattu, mutta nyt tammi- ja helmikuulle suunnitellut on joko peruutettu tai siirretty myöhempään. Nyt näyttää siltä, että maalis- ja huhtikuussa on pieni teemailtatungos.

Lukutupa

Lukutupaan hankitaan edelleen kirjoja ja
periaatteessa pidetään tila auki tiistaisin
ja torstaisin klo 16-19, jotta asukkaat pää
sisivät lainaamaan ja lukemaan. Lukutu
pa sijaitsee Kulosaaren yhteiskoulun kir
jastossa osoitteessa Svinhufvudinpolku 6.
Kulku sinne on ostoskeskukselta lähtien
pitkin Svinhufvudinpolkua koulun raken
nustyömaan ohi alas kohti lippuja ja siitä
koulun nurkan ohi vasemmalle.

Kirkkoherran vaihtuessa

Kulosaaren ja sittemmin Herttoniemen
kirkkoherra Markku Rautiainen siirtyi
eläkkeelle jo joulukuun alussa. Hänen
seuraajansa Minnamari Helasepän vir
kaanasettamismessu 23.1. oli suunniteltu
seurakuntalaisia kokoavaksi yhteiseksi
tilaisuudeksi, mutta pandemian aikaan
tammikuun tilaisuus on jouduttu peruut
tamaan ja juhla pidetäänkin helluntaina
5.6.

Wivi Lönnin aukio –
Wivi Lönns plats

Kulosaarelaiset ry ehdotti toukokuussa
2021 Helsingin nimistötoimikunnalle,
että Kulosaarentien ja Kalliokaivonmäen
risteyksen tienoilla oleva puistikko ni
mettäisiin Wivi Lönnin puistoksi (Wivi
Lönns park). Perusteena oli esimerkiksi
se, että Wivi Lönn oli asunut Kulosaa
ressa ja myös piirtänyt tänne pari taloa.
Hänen pitkäaikainen työtoverinsa ja jo
opiskelutoverinsa arkkitehti Armas Lind
gren oli vanhimpia kulosaarelaisia. Wivi
sopeutui ilmeisen hyvin silloisten kulo
saarelaisten seuraan ja side saareen jäi,
vaikka hän muutti Töölöön piirtämäänsä
NNKY:n taloon jo 1920-luvun loppupuo
lella.
Wivi Lönnistä on julkaistu viime vuo
sina jo kolme kirjaa ja neljäs on tulossa.
Hän on siis ajankohtainen, ja on nyt saa
massa aukionsa Kulosaareen. Jos kaikki
sujuu suunnitelmien mukaan, meillä on
aukion avajaisjuhla torstaina 19.5. Wivi
Lönnin syntymän 150-vuotispäivänä. Sitä
ennen, 5.5. on Lukutuvassa teemailta,
jossa on alustamassa joku Wivi Lönnistä
kirjoittaneista.

KULOSAAREN
HUVILAKAUPUNGIN
MAALAISKUNTA 1922-1945
– taas on juhlavuosi
Huvilakaupungin historia
pähkinänkuoressa

1907: ”Kulosaaren perustajat” ostivat
saaren Eva Cronstedtilta ja perustivat
osakeyhtiön AB Brändö Villastad (Kulo
saaren huvilakaupunki).
1908: Kulosaaresta tuli keisarillisen Ma
jesteetin armollisella päätöksellä Helsin
gin maalaiskunnassa oleva erityinen alue.
1916: Kulosaaresta tuli taajaväkinen
yhdyskunta, jonka toiminta alkoi helmi
kuussa 1917.
1921: Kulosaaren seurakunta perustet
tiin 1.6.1921
1922: Brändön huvilakaupunki itsenäis
tyi 1.1.1922. Kulosaaresta tuli Kulosaaren
Huvilakaupunki -niminen maalaiskunta.
2.6.1922 kunnalle siirtyivät kaupan kaut
ta AB Brändö Villastadin, puhelin- ja säh
köyhtiön, viemärit, vesijohdot, tiealueet
jne.
1928: AB Brändö Villastad myi Helsin
gin kaupungille myymättä jääneet tontit,
kallioisen maan, Kivinokan, Pikku-Päs
sin, Mäntysaaren, Naurissaaren läntisen
puolen ja Kuorekarin.
1929: AB Brändö Villastad poistettiin
kaupparekisteristä 26.11.1929.
1945: Huvilakaupunki jatkoi historiaan
sa maalaiskuntana 31.12.1945 asti, jolloin
alue siirtyi Helsingin kaupungille pakko
liitoksen kautta.

Korjauksia edelliseen
lehteen

Sivulla 16: Vuonna 2011 Kulosaaren ja
Herttoniemen seurakunnat yhdistyivät
uudeksi Herttoniemen seurakunnaksi.
Myllypuro ei ole koskaan ollut oma seu
rakuntansa, vaikka siellä on kirkko.
Sivulla 23 keskimmäisessä kuvassa va
semmalla ei suinkaan ollut Huvila Suo
lahti vaan Villa Ivar Bucht.

4

VARJOSAARI-KIRJA
SAATAVANA

Kustantaja Reuna tarjoaa kirjailija Maa
rit Verrosen teosta Varjosaari – piilossa
keskellä Helsinkiä. hintaan 7 euroa. Kirja
on ihan yhtä ajankohtainen nyt kuin sil
loin ja Varjosaari yhä piilossa. Toivotta
vasti se pysyykin luonnontilaisena. Sen
historia on tutustumisen arvoinen.
Ilmoita kiinnostuksesi (kulosaarelai
set@gmail.com tai kirsti 040 512 8209)
15.2. mennessä. Sovitaan sitten rahan ja
kirjan toimittamisesta.

K A L E N T E R I M E R K I N TÖ JÄ
Tammi- ja helmikuun tilaisuudet
peruutettu johtuen pandemiasta.
27.2. LASKIAISTAPAHTUMA
KIRKON PIHASSA
17.3.2022 KLO 17:30
KULOSAARELAISET RY
– BRÄNDÖBORNA RF:
VUOSIKOKOUS LUKUTUVASSA
LUKUTUVAN TEEMAILLAT
10.3. MARIA WOLFRAM -kirja
17.3. ANTTI KURONEN
31.3. OLAVI UUSIVIRTA
7.4. PYHÄ EUROOPPA -KIRJA
5.5. WIVI LÖNN
19.5. WIVI LÖNNIN AUKION
AVAJAISJUHLA
KULOSAARI-PÄIVÄ
ELOKUUN 24. PÄIVÄ

KULOSAARELAISET RY TARJOAA
LUKUTUVASSA TORSTAINA 31.3. KLO 18–19
TEEMAILLASSA LAULUNTEKIJÄ OLAVI UUSIVIRTA
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Supersankareiden aikamatka –
taidetta Kulosaaressa
TEKSTI: LIISA HORELLI
KUVAT: KATA RUOHTULA JA LIISA HORELLI

Kulosaaren taidekoulun pienet
taiteilijat näyttivät jälleen kyntensä johdattaen katsojan nykyaikaisella otteella antiikin maailmaan.

Kata Ruohtulan vuonna 2014 perusta
massa Kulosaaren taidekoulussa on nykyi
sin 150 lasta. Nuorimmat taidekoululaiset
ovat neljän vuoden ikäisiä, vanhimmat
14-vuotiaita.
Joka lukukaudella on oma teemansa.
Taidehistoriallisia teemoja ovat olleet mm.
barokki, rokokoo, impressionismi, Suo
men taiteen kultakausi jne. Miksi näin,
Kata Ruohtula?
”Taidehistorialliset teemat ovat loistavia,
sillä ne yleissivistävät ihan huomaamatta
ja opitaan monipuolisesti erilaisia tekniikoita. Taidehistorian opiskelu saadaan eläväksi ja mieleenpainuvaksi yhdistämällä
se oppilaan omiin lähtökohtiin ja ideoihin.
Teemojen kautta olemme mielikuvitusmatkailleet myös kaukaisemmissa maissa, kuten Japanissa, Kiinassa ja Intiassa. Tällä
kertaa ’minä supersankarina’ tuotti jännittäviä seikkailuja Antiikin Kreikassa”.
Seikkailussa syntyi ainakin kolmenlai
sia tuotoksia: Antiikin kolikoita omasta
aiheesta, erilaisia pylväitä sekä super
sankarit. ’Kolikoissa’ pakotettiin kynällä
tai lusikan pohjalla kuvio alumiiniselle
kakkuvuoalle, joka lopuksi sävytettiin
akryylimaalein.
’Pylväät’ muotoiltiin
kapalevystä ja silkkimassasta, joka vii
meisteltiin guassivärein. ’Supersankarit’
syntyivät monikerroksisen työn tulokse
na. Ensin väännettiin mallina palvellut
piirustusopetuksessa käytettävä puu-uk
ko pikkutaiteilijan itse haluamaan sanka
rin asentoon. Sen jälkeen jokainen piirsi
mallistaan sankarihahmon, kaikkine eri
tyispiirteineen. Näitä olivat esimerkiksi
’taikalasit, viitat, siivet ja rakettitossut’.
Luonnosten pohjalta muotoiltiin piirus
tuksesta savinen rintakuva. Kovetuttuaan
se poltettiin vielä keramiikaksi. Lopuksi
teos sävytettiin valmiiksi värillisellä mus
teella.
Kolikoissa viehätti se, että lapset saivat
itse päättää, mikä aihe ansaitsi tulla koli
koksi. Aiheet olivatkin sitten mitä kum
mallisimpia: Kieltään näyttävä äiti, tieto
konepeli, jalkapallo, aurinko, kissa, silmä,
pianonkoskettimet.

Kulosaaren taidekoulun vetäjä Kata Ruohtula esittelee puu-ukkoa, jonka asentoja kääntelemällä lapset
loivat kukin oman supersankarinsa. Takaseinällä näkyy pakotetuista kakkuvuoista tehtyjä kolikoita.
Kasvien peittämät pylväät olivat tyylil
tään klassisia; doorilaisia, joonialaisia ja ko
rinttilaisia. Myös itse keksittyjä tyylisuun
tia syntyi, sillä tehtävänä oli nimenomaan
muunnella ja keksiä omaa nimeä kantava
tyylisuunta, ei kopioida klassista pylvästä.
Supersankareistakin löytyi laaja kirjo
antiikista nykyaikaan. Erityisen suosittuja
näyttivät olevan sarjakuvasankarit, kuten
Hessu Hopo. 7-vuotiaan Sofian supersan
kari taas oli isopäinen olento, jonka pääl
lä oli ’apulainen, joka auttaa’. Tarkemmin
ottaen sankari on siis auttaja, joka tukee
muun muassa sokeita. Mutta Aarnen su
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persankari olikin yllättäen pahis, ”koska
kaikki muut tekivät vain hyviksistä san
kareita, täytyy pahiksenkin saada oma ku
vansa”, kertoo tekijä itse.

Oliko teoksissa jotain,
mikä yllätti Katan?

”No, on aina yhtä ilahduttavaa, kun jokaiselle syntyy oman näköiset työt pohjautuen omiin villeihin, vakaviin tai hassuihinkin ideoihin. Vuosi vuodelta nuoret
jaksavat työskennellä pitkäjänteisemmin teoksiensa parissa ja se näkyy luonnollisesti upeissa lopputuloksissa. Ehkä

toisaalta yllätti se, kuinka nuorempien
oppilaiden supersankareista tuli niin dynaamisia ja vanhempien oppilaiden sankarit puolestaan hyvin harkittuja ja yksityiskohtaisesti kuvattuja. Kuvailmaisun
kehitysvaiheet näkyvät töissä hyvin.”
Antiikin pylväistä tehtyjä moderneja tulkintoja.

Entä mitä on tulossa
seuraavaksi?

Keramiikasta muovattuja ’supersankareita’.

”Tulevana keväänä on suurena teemana
asuminen ja oman elinympäristömme
havainnointi. Paljon piirrostekniikoita,
maalausta ja muotoilua”.
Supersankareiden hahmotelmia.

NAAPURIMME Harri Heliövaara
TEKSTI: NINA NYGÅRD • KUVA: SINI HELIÖVAARA

Tennistä on pelattu Kulosaaressa jo yli sata vuotta, ja se on edelleen saarelaisten suosima harrastus.
Tennismestareitakin saaressa on asunut jokunen kappale. Nelinpelin tuore Suomen mestari, Harri
Heliövaara, taitaa kuitenkin olla kansainvälisillä kentillä kaikkien aikojen parhaiten pärjännyt kulosaarelainen.

Miten päädyit ammattiisi?

Olen ehtinyt yllättävän paljon. Aloin pe
lata tennistä 6-vuotiaana. Pienenä pelasin
ensin vanhempien kanssa ja sitten aloin
treenaamaan Laajasalossa, mistä olen
kotoisin. Lukioon menin Mäkelänrintee
seen ja siellä tuli fiilis, että voisin pelata
tosissaankin tennistä. Lukion jälkeen pe
lasin neljä vuotta ammattilaisena keskit
tyen kaksinpeleihin. Pääsin ATP-listalla
200 joukkoon miehissä, mutta sitten tuli
stoppi. Oli monenlaisia syytä miksi lope
tin. Pistin mailat takaisin kassiin ja lähdin
opiskelemaan. Opiskelin Aalto-yliopistos
sa diplomi-insinööriksi, ja olin työelämäs
sä parissakin trainee-ohjelmassa. Sitten
tuli mieleen, että ehkä sittenkin pitäisi
vielä kokeilla tennistä. Nyt olen nelinpeli
edellä mennyt 2018 vuoden alusta alkaen.
Aika nollista lähdin silloin liikkeelle, ja
nyt ollaan tässä elämän parhaassa virees
sä. Aika siisti juttu.
Ehkä ihminen joskus tarvitsee sellaisen
parin vuoden breikin, että ymmärtää mikä
on se juttu. Mulla oli yhteensä neljä vuot
ta taukoa kilpatenniksestä. Silloin Henri
Kontinen oli nelinpelin ATP ykkösenä ja
mietin, että olympialaisiin tarvitaan toi
nen suomalainen. Tarvitaan Henrille pari
ja aloin itseäni sovittamaan siihen parik
si. Tokion olympialaiset ei valitettavasti
toteutunut, mutta se oli sellainen maali,
joka sai mut uskomaan että mua kaduttai
si vanhempana, jos en olisi yrittänyt. Pro
sessi on ollut aika hauska ja ei ole mitään
syytä lopettaa, vaikka en näihin olympia
laisiin päässytkään. Onhan sitä tulossa
seuraavatkin olympialaiset.

Oliko se unelma-ammatti jo
lapsena?

Plan A oli tennis, sitten oli plan B eli opis
kelu. Tennisammattilainen tai Finnairin
toimitusjohtaja, se oli mulle selkeää. Il
mailu on ollut aina lähellä sydäntä ja har
rastus. Eihän sitä tiedä, jos sitä vielä jos
kus pääsisi Finnairin toimitusjohtajaksi.

Mikä on ollut urasi
huippuhetki?

Viime vuonna voitin kaksi ATP kisaa, ne
olivat huikeita juttuja. Mutta vielä enem

män itselleni kolahti, kun pelasin ekaa
kertaa Wimbledonissa miesten sarjassa.
Mentiin 16 joukkoon nelinpeleissä, ja
loppupeleihin toiselle viikolla. Se oli sem
moinen fiilis, että nyt on tehnyt jotakin
oikein elämässä kun täällä ollaan. Spesi
aali kisa ja vielä pari hienoa voittoa. Se oli
aika siistiä.

Mikä on parasta työssäsi?

Kun olin trainee yritysmaailmassa, tein
mm. konsultointia, se oli kokonaisvaltais
ta. Pitkiä päiviä fiksujen ihmisten kanssa,
se on kuluttavaa omalla tavallaan. Ten
niksessä, yksilöurheilussa, on makea ti
lanne olla itsensä pomo. Nuorempana
koki painetta, piti näyttää muille ja sitä
ajatteli liikaa muiden ihmisten odotuksia
ja fiiliksiä. Nyt mulla on sellainen fiilis et
tei tarvi näyttää kenellekään, pelaan ihan
itselleni. Se on varmasti yksi syy, miksi on
mennyt niin hyvin viimeiset vuodet.

Mikä huonointa?

Matkustelua tulee aika paljon. Meillä on
reilu puolivuotias tyttö, kyllä sitä vauvan
ja vaimon kanssa haluaisi olla enemmän.
Ja koirakin vielä. Parisataa päivää vuo
dessa tulee kisamatkoja. Vaikka on omat
hyvät puolensa, niin on se aika kulutta
vaa. Urheilijan elämä on sellaista, että saa
olla aika kurinalainen joka suhteessa.

Mitä harrastat?

Golfista tykkään kovasti, sitä pelasin tosi
paljon silloin kun en pelannut tennistä.
Tällä hetkellä ilmailu on enemmänkin
ilmailun seuraamista, lentoyhtiöiden ja
lentokoneiden bongailua ja katselua sekä
opiskelua. Ehkä sitten vanhemmalla iällä
voisi lentolupakirjan suorittaa.

Miten päädyitte
Kulosaareen asumaan?

Muutin tänne yksin kun aloitin opiske
lut vuonna 2013. Asuin sitä ennen van
hempien luona Laajasalossa. Halusin
pysyä Itä-Helsingissä, mutta silti vähän
upgreidata lähemmäksi keskustaa. Ei se
keskusta-asuminen sinänsä mua koskaan
välttämättä houkutellut, kyllä tämä oli
silloin ja on edelleen sijainniltaan niin
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hieno paikka. En vaihtaisi. Vanhemmat
ovat asuneet meren äärellä Laajasalossa,
niin on aika makeeeta kun täällä Kulosaa
ressakin lähtee kävelemään niin muuta
massa minuutissa on meri vastassa joka
suunnnassa.

Mikä on Kulosaaressa
parasta?

Meren läheisyys ja sijainti, keskusta on 10
minuutin päässä. Ei kuitenkaan tarvi olla
hälinässä vaan voi olla omassa rauhassa.
Joka päivä voi lähteä erityyppiselle käve
lylle. Kaikki on lähellä, palvelutkin, voit
Woltilla tilata ruokaa.

Mitä teet Kulosaaressa
muuta kuin asut?

Tennistä tulee pelattua silloin tällöin ke
sällä, hyvät massakentäthän täällä on.
Kyllä elämä pyörii arkirutiinien ympä
rillä: koiran ja vauvan kanssa kävellään,
nautiskellaan elämästä ja ihaillaan mai
semaa. Voi lähteä ilta-aurinkoa katso
maan toiselle puolelle saarta ja aamuau
rinkoa toiselle puolelle, spesiaalijuttuja!

Mitä unelmia sinulla on?

Kyllä tennis on edelleen iso unelma. On
makee juttu, että saa elää omaa unel
maansa tenniksen kautta ja jos voisi vielä
pelata useita vuosia. On meillä perheen
kanssa myös unelmia ja ehkä vielä kas
vetaan ja voidaan elää sitten mukavassa
paikassa yhdessä onnellista elämää.

Elämän kolme tärkeintä
asiaa?

Perhe, tennis hyvänä kakkosena, kolman
tena jonkinlainen vapaus. Tykkään että
saan itse tehdä asioita ja päättää mitä te
kee.

Onko sinulla elämänohjetta
joka on jäänyt mieleen tai
jota noudatat?

Aikaisemmin urallani mulla oli ruotsa
laisvalmentaja, joka tapasi sanoa: ”Det
finns bara möjligheter.”

Harri Heliövaara Axel Ståhlen puistossa, jossa hän käy novascotiannoutaja-Daltonin
kanssa lähes joka päivä ihailemassa aamuaurinkoa ja vuodenaikojen vaihtelua.

Hääyö Kulosaaren KirKossa su 20.02.2022
Ilta rakkautta täynnä, ilmassa tuntuu onni.
Elämä on yhtäkkiä valoa täynnä!
Koe kirkkohäiden tunnelma vaivattomalla ja kuitenkin
henkilökohtaisella tavalla, vieraittesi kanssa tai vaikka
ihan kahdestaan. Hääyönä on mahdollisuus avioliittoon
vihkimiseen, avioliiton siunaukseen ja vihkivalojen uusintaan yhdessä Helsingin suosituimmista vihkikirkoista. Seurakunta tarjoaa puitteet ja järjestää tarvittaessa
avioliiton todistajat - riittää kun hoidatte esteidentutkinnan ja järjestätte itsenne paikalle!
Parit vihitään yksi kerrallaan, mutta halutessaan samalla kertaa voidaan vihkiä esimerkiksi ystäväpariskunnat.
Ilta järjestetään voimassa olevien rajoitusten puitteissa.
Paikkoja voi kysellä pastori Jenni Kalliolta,
jenni.h.kallio@evl.fi
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Tolvajärven taistelua
muistetaan Leposaaressa
TEKSTI: JUHANI TALVELA • KUVAT: JOONA KURRONEN (2020)

J

oulukuun 10. päivänä Leposaareen
kokoontui jälleen kerran arvovaltai
nen joukko. Maanpuolustuskorkea
koulun jatkotutkinto-osasto johtajineen,
sekä Tolvajärvitoimikunta osallistuivat
muistotilaisuuteen jalkaväenkenraali Paa
vo Talvelan haudalla. Eversti Asko Valta

komensi: ”Kurssi, asento! Katse oikeaan
päin!”. Seppeleen laskun suorittivat kurs
sin vanhimmat ja kaartin soittokunnan
signalisti soitti trumpetilla perinteisen
suomalaisen iltasoiton. Sen jälkeen Ju
hani Talvela puhui kurssilaisille kertoen
isoisänsä elämän vaiheista ja etenkin Tol
vajärven vuoden 1939 taisteluista ja niissä
saavutetusta Talvisodan ensimmäisestä
torjuntavoitosta.
Pandemiasta johtuen perinnepäivän
vietto on jo kahden vuoden ajan rajoittu
nut Leposaaren muistotilaisuuteen. Ta
vanomaisesti perinteen vaaliminen jatkuu
Leposaaren käynnin jälkeen Santahami
nassa, jossa Tolvajärvitoimikunta luennoi
Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkin
to-osaston kurssille taistelusta, sen kulusta
ja johtamisesta sekä saavutetun voiton val
tavasta merkityksestä. Esitelmän pitäjänä
ovat toimineet mm. eversti Sampo Ahto,
kenraali Wilhelm Stewen sekä historioitsi
ja Anssi Vuorenmaa. Esitelmän päätteeksi
Tolvajärvitoimikunta lounastaa Maanpuo
lustuskorkeakoulun rehtorin vieraana ja
pitää lopuksi toimikunnan yhteisen ko
kouksen.
Vuoden 1939 kansallinen katastrofi alkoi
30.11. Neuvostoliiton yllätyshyökkäyksel
lä. Vihollinen eteni jo ensimmäisen sota
viikon aikana nopeasti ja syvälle. Sokissa
ollut kansakunta ei näyttänyt lainkaan
taistelevan, vaan suomalaiset joukot ve
täytyivät taaksepäin vain vähäisesti kaha
koiden. Ennen sotaa ei myöskään uskottu,
että Laatokan pohjoispuolisten alueiden
heikkokuntoisia teitä pitkin voitaisiin hyö
kätä suurin voimin. Oli kaikille suuri järky
tys kun havaittiin, että jokaista vähäistäkin
tieuraa eteni divisioonan verran vihollisia.
6.12.1939 marsalkka Mannerheim an
toi Talvelalle lyhyen, koruttoman käskyn:
”Eversti lyö kohti Ilomantsia ja Korpisel
kää etenevät vihollisvoimat”. Talvelan jou
kot olivat Ilomantsin suunnalla ev.luutn.
Per Ekholmin johtamat kaksi pataljoonaa
sekä Korpiselän suunnalla ev.luutn. Aaro
Pajarin johtama jalkaväkirykmentti 16
sekä sillä suunnalla jo ennestään olleita
joukkoja. Esikunnan paikaksi määrättiin
Värtsilä ja esikuntapäälliköksi ev.luutn.
Martin Stewen.
Taistelujen painopisteeksi muodostui
Korpiselän-Tolvajärven-Ägläjärven suun
ta, sillä Ilomantsin suunnalla vihollinen
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osoittautui vähemmän aktiiviseksi. Tolva
järvelle asti vyörynyt vihollinen saatiin val
tavin ponnistuksin lopulta 9.12. pysähty
mään – ainakin hetkeksi. Vihollinen pyrki
kyllä jatkamaan hyökkäystään välittömästi
ja myös seuraavina päivinä, mutta torjut
tiin. Suomalaisten hyökkäys käynnistyi
lopulta Talvelan käskyn mukaisesti 12.12.
Suunniteltu kaksipuoleinen saarrostus
hyökkäys tyrehtyi vihollisen hyökätessä
samaan aikaan peilikuvana myös sekä
pohjoisen että etelän kautta. Saarrostavik
si aiotut joukot eivät päässeet etenemään,
mutta sitoivat ja estivät samaan aikaan
myös vihollisvoimia etenemästä. Sivusta
hyökkäysten tyrehdyttyä ev.luutn. Pajari
komensi keskustassa olleet joukot hyök
käykseen, joka johti ankarien taistelujen
jälkeen läpimurtoon ja vihollisen divisioo
nan hajoamiseen ja pakenemiseen. Seu
raavina päivinä vihollisen takaa-ajo jatkui,
ja vaikka hajonnut divisioona korvattiin
uudella, oli momentum muuttunut, ja aloi
te temmattu suomalaisten käsiin sodan
loppuun asti.
Tolvajärvellä joulukuussa 1939 saavu
tettu torjuntavoitto kulki läpi kansan kuin
sähköisku. Usko Suomen mahdollisuuk
siin selvitä ylivoimaista vihollista vastaan
kasvoi ja tappiomieliala kääntyi taistelu
tahdoksi. Kansainväliset lehtimiehet, jotka
olivat saapuneet kertomaan tarinaa ”Finis
Finlandiae” saivat nyt uuden juonen kir
joituksilleen. Tolvajärveä seurasivat muut
tunnetut Talvisodan voitot – Suomussal
mi, Raattee, Kollaa, Summa, Karjalan kan
nas
Tolvajärvitoimikunta
perustettiin
1960-luvulla vaalimaan taistelun muistoa.
Sen käynnistäjä oli kauppaneuvos Aarne
Koskelo, joka Tolvajärvellä oli toiminut
Paavo Talvelan adjutanttina ja sodan jäl
keen johti perustamaansa Kaukomark
kinat Oy:tä. Toimikuntaan kuuluu Tol
vajärven taisteluun suvun tai läheistensä
kautta liittyviä henkilöitä. Tolvajärvi on
myös Maanpuolustuskorkeakoulun jatko
tutkinto-osaston perinnetaistelu. Muistoa
kunnioitetaan aina ratkaisutaistelun vuo
sipäivän tienoilla. Tolvajärvi-perinteestä
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan
ja voivat tiedustella asiaa Juhani Talve
lalta (juhani.talvela@gmail.com). Seu
raavan kerran perinnepäivää vietetään
12.12.2022.

Harry Blässar påminner sig
Ur krigstiderna på Brändö

D

å fortsättningskriget pågick i Karelen
fanns det för oss unga mycket att göra
för landets bästa. Vi bildade så kal�
lade stöttrupper, vilka hade som uppgift att
uppbåda material som kunde tas till godo av
industrin och för befolkningens behov. Kaf
fesurrogat framställdes av rostade maskros
rötter, te surrogat av torkade vinbärsblad och
hallonblad. Dessa plockades i stora mängder,
men användbara prylar och tillbehör samt al
lehanda råämnen tillhörde också det som er
fordrades för att samhället kunde fungera och
som krävdes av krigsmakten för att försvara
landets självständighet. Utrikeshandeln var ju
mycket begränsad när kriget rasade i Europa.
Efter 1944 då fred avslutades med Sovjet
blev det småningom lite bättre med anskaff
ningen av förnödenheter, men många efter
krigsår innebar fortfarande brist på en hel del
av det folk tidigare hade haft som vana i sitt
vardagsliv. Livsmedelsregleringen fortgick,
och riktigt kaffe och te kunde man bara dröm
ma om, eller hade lyckan att någon släkting
in i Sverige eller Amerika skickade en för

sändelse. Då karameller eller annat sött och
gott inte fanns att köpa, utom i ”Lottis”, dvs.
Lotta kahvila vid spårvagnsändpunkten på
Brändövägen, där Holger Pelin hade lite svar
tabörshandel med specifika produkter, så som
tuggummi, blev det aktuellt att ”pinna fibeli”
på brändöbors trädgårdar. Stöld av äpplen an
sågs inte av oss ungdomar som ett brott, utan
snarare endast som ett slags sport.
Det som var ännu mer spännande, då vi
blivit lite äldre, var att ro till någon utländsk
båt som låg vid Sörnäs hamn, och be om att
få inhandla cigarretter och whiskey. Vid Skat
udden befann sig ett polskt lastfartyg vid
namn ”Slask” och en engelsk båt som hette
”Rutland”. Vi blev goda vänner med en ma
skinmästare som bad oss komma ombord och
åtnjuta engelskt five o’clock tea eller en öl eller
till och med en rom toddy.
1950 skaffade sig familjen en hajsegelbåt,
och med den seglades många somrar, mesta
dels gentemot öst, Sibbo fjärd, Högholmarna,
Pörtö osv. Ryssarna var i Porkala, det hållet blev
därför mindre prövat den tiden. Den sommarn

beslöt vi med Pekka Herlin, min skolkamrat,
att segla ut från Brändö Seglares hamn. Jag
var medlem redan sedan 1947. Men vakten vid
klubben meddelade att tack vare mycket hård
vind får ingen ta sig till sjöss, allra minst med
segelfarkost. Men vi tyckte att ”vi far bara.” Min
bror Arne var då ännu rätt så ung, så han var
inte med; de andra var min flickvän Laila, se
nare hustru, samt Erik Anthoni.
Allt gick bra. Vi gjorde en några timmars
färd längs Kronbergsfjärden till Hästnässund,
men att kryssa genom det smala sundet lycka
des inte i den hårda vinden. Då vi sedan åter
vände till BS, hade vakten orsak att konstatera
att landningen var extra fin. Det var Pekka som
var vid rodret, och jag lyckades med att genast
få tag i bojen fast farten var häftig; de flesta av
BS båtarna var dåmera förtöjda endast vid bo
jar. Pekka visade redan då klara täcken på att
bli en god seglare. Det hela slutade dock med
att jag fick två veckors förbud att tillträda BS
klubben som straff för olydnad.
Harry Blässar 13.1.2022

Pirteyttä kevättalveen!
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Koti on meille tärkeä.
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lauantaisin 10-18

Kulosaarelaisena tunnen
hyvin viihtyisän ja ainutlaatuisen asuinpaikkamme.
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MIELIPIDEPALSTA

F

acebook-ryhmässä
KulosaariBrändö on tänään sunnuntaina
16.1.2022 3100 jäsentä. Kulosaarelaiset-lehteä painetaan 2400 kappaletta. Kulosaarelaisia on n. 4100.
Facebook-ryhmä on epäilemättä
paras paikka mielipiteen esittämiseen ja ajatusten vaihtamiseen, mutta
jos haluaa perustella mielipidettään,
voi jokin muu media sopia paremmin.
Kulosaarelaiset-lehdessä avataan
tässä numerossa 2022-1 mielipidepalsta vielä ilman nimeä. Mikä se olisi
tällä monikielisellä saarella? COGITO (ajattelen Descartes’in mukaan),
CENSEO (olen tätä mieltä Ciceroa
siteeraten), (FIRE) ISLANDERS’
CORNER (vähän kuin Lontoossa) vai
mikä? Lehti odottaa ehdotuksia teiltä.
Vastaa osoitteeseen kulosaarelaiset@
gmail.com.
Ensimmäiselle mielipidepalstalle
on pyydetty kirjoituksia muutamilta Facebookissakin postanneilta ja
myös saaren kahdelta kaupunginvaltuutetulta. Nämä kirjoitukset ovat
nyt luettavissa ja lehti tietysti toivoo
niihin vastakirjoituksia tai kommentteja. Jotta kaikki sujuu mallikkaasti,
toivotaan kirjoittajilta oman nimen
ilmoittamista ja lisäksi toimitus pidättää itselleen oikeuden muokata
saamiaan kirjoituksia.
				

Romuinen maailmamme

Kulosaaren kadut toimivat romuvaras
tona. Nämä hylätyt kaksipyöräiset ovat
esimerkkejä ammoin tienvarteen uuvah
taneista kulkuvälineistä. Niiden lisäksi
teiltämme löytyy autoja, joiden tuulila
sinpyyhkijöiden alla siirtokehotukset ovat
haalistuneet vuosikausien tuulissa ja sa
teissa.
Harva näky on melankolisempi kuin lu
mien alta paljastuva autonromu. Renkais
sa on enää henkäisy painetta. Ruoste kuk
kii vuosi vuodelta hempeämmin sävyin.
Umpeen homehtuneiden ikkunoiden läpi
ei enää näe, mitä kaikkea sisällä on. Jon
kun unelmat siihenkin ovat lopahtaneet.
Elämänhallinta on riittänyt vehkeen os
toon muttei enää sen ajamiseen tai vakuu
tusmaksuihin, saati romun korjaamiseen
kadunvarresta.
Ei Kulosaarella ole paikoitusongelmaa.
Ongelma on, ettei kaupungilla ole toi
mivaa järjestelmää hylätyn omaisuuden
poistamisesta.
Romun hylkääjä varastaa muilta jul
kista tilaa samalla tavalla kuin metrossa

Saarelle muuttaja invandraren

kännykkään kailottava matkustaja muut
taa väkivalloin yhteisen tilan yksityiseksi.
Kiusaus olisi tietysti heittää romut omin
voimin tienvarresta hemmettiin. Varsin
kaan tuollainen mopedi ei paljon painai
si. Mutta eihän sellaista voi tehdä. Rikos
mikä rikos. Yksityisomaisuutta varjellaan
paremmin kuin yhteistä.
Tienvarsiromut ovat yksi oire siitä, että
tavarasta on tullut syöpä. Ostovoimamme
pakottaa meidät hankkimaan yhä uusia
asioita, joita emme todellisuudessa tar
vitse. Varastot ovat pullollaan kamaa, ja
lisää tilaa voi vuokrata. Esimerkiksi mei
dän talomme kellarissa sikiää käyttämät
tömiä fillareita. Ne lisääntyvät vuosi vuo
delta, eikä kaiken romun takaa enää pysty
omaansa noutamaan. Miksi kukaan halu
aisi pelkästään omistaa polkupyörän? Il
man käyttöä se on yhtä tarpeellinen kuin
viime vuoden kalenteri.
Romusta on tullut suvereeni toimija.
jolle emme voi mitään. Olisiko mitään
mahdollisuuksia ryhtyä kapinaan sitä
vastaan? Jospa aloittaisimme Kulosaaren
teistä? Tai taloyhtiön kellareista?
Jouko Koppinen 14.1.2022
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Vi flyttade till Brändö hösten 1977, till ett
radhus vid idylliska Strandliden. Den gat
stumpen var som en egen liten by i byn.
Miljön var minsann en helt annan än den
vid Kaptensgatan. Vår dotter skulle inleda
skolgången följande höst, skolvägen till
lågstadiet kändes trygg och lagom kort.
Tre barn har tryggt vandrat till lågstadiet
från vårt hem, två till Domus dagis.
Sen aikainen Kulis oli pieni yhteisö,
josta kuitenkin löytyi kaikki tarvittava:
kolme pankkia, 5-6 elintarvikekauppaa,
koulut på båda språken, neuvola, päivä
kodit, hammashoitola, kirjasto, kerhoti
lat – muttei Alkoa, mitä pidettiin hyvänä.
Saarelle antoivat oman leimansa myös
monet suurlähetystöt joista Irakin raken
nus oli ’jotakin aivan muuta’.
Kaivarissa ei ostareita ollut joten Ku
liksen oli elämäni ensimmäinen. Siellä oli
Eho, pari ruokakauppaa, kukkakauppa,
valokuvaamo, posti, parturi-kampaamo
sekä SYP:n ja KOP:n pankkikonttorit.
Domuksen talossa oli sitten vielä HOP:n
konttori.
Päätin heti integroitua paikallisesti ja
niinpä menin mukaan Kulosaarelaiset
ry:n toimintaan, päädyin 1970-luvun lo
pulla pj Ossi Lahden hallitukseen sihtee
riksi ja myöhemmin sitten puheenjohta
jaksi.
Jag deltog flitigt i lågstadiets Hem och
Skola -verksamhet och valdes ganska
snart till föreningens ordförande. Via
dessa stigar lärde jag snabbt känna hund
ratals brändöbor, mycket tack vare Anita
Mellin, som kände ’alla’. Hon var aktiv i
Hem och Skola, BS och ”Pesula”-företaga
re i Domus hus. Tack, Anita!

Lienee ollut niin, että kun touhusin
näissä yhdistyksissä niin aika luontevasti
ajauduin mukaan politiikan puolelle. Ekat
valinnat olivat tosin seurakuntaneuvosto
(Matteus) sekä HOK:n (nyk. HOK-Elan
to) edustajisto. Valtuustoon minut valit
tiin ekalla yrittämällä v 1984, ja siellä olen
edelleen.
Kulosaarelaiset ry:n toimintaa oli mm
keväinen siivouspäivä, jolloin milloin mi
täkin nurkkaa yritettiin joukolla siistiä.
Merkittävä saavutus oli kuitenkin se, että
onnistuimme säilyttämään bussilinjan
keskustaan myös metron tulon jälkeen.
Sitä nimittäin uhkasi silloin lakkautta
minen mutta yhdistyksemme ahkeroi ko
vasti säilyttämisen puolesta, ja onnistui
tehtävässään. Jotenkin tuntuu, että yh
teisöllisyyttä oli ’silloin ennen’ enemmän,
mutta tämä on varmasti asia jonka jokai
nen sukupolvi kokee omalla tavallaan.
Sama pätee tuttavuuksien syntymiseen,
koirien kera tai ilman.
Tänään Kulosaari on edelleen sopivan
kokoinen, mutta en pidä lainkaan siitä,
että metroasemamme toimii kauempaa
tulevien Park&Ride -kohteena. En kaipaa
yhtään ulkokuntaista autoa kaduillem
me parkkipaikkoja paikallisilta syömään.
Enkä sitä liikennettä muutenkaan, enkä
tornitaloja sillan kupeeseen.
Entäpä jos olisimme edelleen itsenäi
nen kunta, verotuspohja olisi vähintään
kin riittävä? Kiehtova ajatus mutta mah
doton toteuttaa. Hur som helst; här har vi
haft det bra!
Harry Bogomoloff 15.1.22

Helsinki kulttuuriperinnön
suojelussa

Helsinki aikoo onnistua kaupungin
osien omaleimaisuuden ja nuoremman kulttuuriperinnön suojelussa
Viime valtuustokaudella nousi huoli
tietyistä Helsingin kaupunkisuunnittelu
periaatteiden ja kiinteistöpolitiikan on
gelmista, joita käsiteltiin myös laajasti
päälehdissä. Kritiikkiä herättivät erityi
sesti arvokkaan lähiluonnon hupenemi
nen sekä tietyt hankkeet, joissa pääasiassa
muut tahot kuin kaupunkilaiset pääsivät
määrittämään yhteistä kaupunkitilaa ark
kitehtuurin kustannuksella. Näistä hank
keista ehkä kiistellyin on ollut Elielinau
kion täydennysrakentaminen.

Toimiani kulttuuriperinnön
säilyttämiseksi

Vastuu on toki päättäjillä. Olen itsekin
ollut huolissani suunnasta, ja uskon, että

Helsingillä on mahdollisuus kunnianhi
moisempiin ratkaisuihin. Julkaisin 10
teesiä kaupunkisuunnittelusta – koh
ti osallistavaa ja omaperäistä Helsinkiä
Terhi Ainialan kanssa. Kirjoitimme osal
lisuuden, lähiluonnon, arkkitehtuurin
ja kestävämmän rakentamisen puolesta.
Tartuimme myös kuumaan perunaan eli
siihen, mikä voisi olla lähiluonnon kan
nalta kestävä määrä rakentamista vuosit
tain. Teesit kokonaisuudessaan löytyvät
nettisivuiltani.
Maakuntavaltuustossa
jätin kollegoiden kanssa aloitteen siitä,
että ns. uudempaa rakennuskantaa tulee
inventoida enemmän. Monipuoliset ja
kerrokselliset kulttuuriympäristöt ja -his
toria ovat Uudenmaan alueen vahvuute
na. Vastuu ja oikeus kulttuuriympäristön
vaalimisesta kuuluu perustuslain mukaan
kaikille.

Ostarikysymys

Kokemus osoittaa, että purkumokia tulee
välttää lähihistorian osalta. Helsingille
tyypillisiä 60-luvun ostareita arvioitiin
juuri sen tähden, että arvokkaimpia niistä
voitaisiin säästää. Arkkitehti Erkki Karvi
sen suunnittelema Kulosaaren ostari ar
vioitiin peräti arvokkaimpaan luokkaan.
Suuri osa ostareista on kuitenkin purettu
ja siksi jäljelle jääneet ovat sitäkin ainut
laatuisempia.
Helsingin kaupunki tiedotti avoi
messa infotilaisuudessa helsinkiläisille
22.9.2021 Kulosaaren ostoskeskuksen
suunnittelun etenemisestä osittaisena
suojeluna, mikä tarkoittaa että vähin
täänkin arvokkain porraspuoli säilyy.
Helsingin kaupunginmuseon kulttuu
riympäristöpäällikkö Sari Saresto totesi
heinäkuussa 2020 tiedotteessa, että Kulo
saaren ostoskeskus on hienosti vaikeaan
maastoon sovitettu rakennus. Se koostuu
viidestä keskuspihaa kiertävästä raken
nuksen osasta, jotka katokset kokoavat
yhteen. ”Erityisesti porrastetusti sijoitetut
rakennusosat ja sisäpihalle nousevat tyy
likkäin kaitein varustetut portaat tekevät
rakennuksesta hyvin erityyppisen verrat
tuna muihin aikakauden ostoskeskusra
kennuksiin,” Saresto korosti.

tunnistaa muotoilun ja arkkitehtuurin
merkityksen hyvinvoinnille, paremman
kaupunkilaiskokemuksen tuottamiselle
ja kaupungin brändille.”, ”Helsingin ar
vokkaimmille luontoalueille ei osoiteta
rakentamista” ja ”Helsingin kaupungi
nosien omaleimaisuutta ja turvallisuut
ta vaalitaan.” Helsinki on yksi harvoista
todella merellisistä pääkaupungeista, ja
kerroksellinen kaupunkiympäristö lähi
luontoineen on tärkeä vetovoimatekijä,
jota ei kannata menettää.
Myös kaupunginmuseon tärkeä kult
tuuriympäristöohjelma etenee. Kaupun
ginmuseo kartoittaa, mikä jokaisessa
kaupunginosassa on omaleimaista ja
arvokasta. Yksi kaupunginmuseon teh
tävistä on huolehtia siitä, että eri-ikäisiä
rakennuksia ja aluekokonaisuuksia säilyy
myös tuleville sukupolville. Kaupungin
osien kannattaa osallistua aktiivisesti tä
hän työhön.
Mari Holopainen 15.1.2022

Mari Holopainen toimii kansanedustajana ja
kaupunginvaltuutettuna (vihr) Helsingissä.
Yhteystiedot: mari.holopainen@eduskunta.fi
+358 50 514 34 52

Kaupungin velvoitteet

Nyt kaavoittajilla on näytön paikka lunas
taa lupauksia kulttuuriperinnön säilyttä
misestä. Kaupungilla on velvollisuus lain
mukaan huolehtia myös kulttuuriperin
nöstä. Valtuustosta löytyy tahtotilaa huo
lehtia arvokkaasta kulttuuriperinnöstä.
Uuteen valtuustostrategiaan on saatu mu
kaan tärkeitä tavoitteita kuten: ”Helsinki
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KUVA: Vessi Visuals

KORONATESTIT JA
FFP2-MASKIT

Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi
RESEPTILÄÄKKEET
VERKOSTA

FLOWFLEX
SARS-CoV-2
antigeenipikatesti
1 kpl

AINA
AVOINNA

DEEPBLUE
SARS-CoV-2
antigeenipikatesti
1 kpl

Tilaa apteekkituotteet, myös
reseptilääkkeet, kätevästi suoraan
kotiisi tai nouda ne kauppareissulla
NOUTOAUTOMAATISTAMME:

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori
Alepa Kulosaari

4,95 €

4,50 €

BOSON Rapid SARS-CoV-2
antigeenipikatesti
1 kpl

4,20 €

BERIGHT COVID-19
antigeenipikatesti
sylki
1 kpl 9,50 €

Maskeja laaja valikoima mm.

FFP2 ZHIYI
KASVOMASKI
valkoinen
10 kpl 9,20 €

FFP2 YUNYIFU
KASVOMASKI
musta
HERTTONIEMEN APTEEKKI

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

www.herttoniemenapteekki.fi

5 kpl 11,70 €

KORKEASAAREN UUTISIA
Yllätyspeura ja talviset karhut
TEKSTI: MARI LEHMONEN • KUVAT: ANNIKA SORJONEN

Korkeasaaren vuosi on alkanut eläimellisten yllätysten merkeissä. Joulun jälkeen jyrkästi vaihdelleet
säät rikkoivat Karhulinnalla vesiputken ja karhut havahtuivat hyvin alkaneesta talviunestaan. Loppiaisen jälkeen Helsingissä hämminkiä aiheuttanut poro päätyi Villieläinsairaalaan.

Nukkuako vaiko
eikö nukkua?

Uniltaan heränneet Korkeasaaren karhut
on voinut tammikuun alussa nähdä lön
tystelemässä lumisessa tarhassaan. Jou
lukuun lopulla kontiot olivat niin virkeitä,
että ne päästettiin ulkoilemaan, eivätkä ne
ole malttaneet sen koommin enää kunnol
la rauhoittua nukkumaan. Ruokahalu on
ensiyllätyksen jälkeen taas heikentynyt,
mikä saattaisi viitata siihen, että talviunet
voisivat vielä jatkuakin. Karhut menivät
unilleen marraskuun alkupuolella. Tavalli
sesti ne ovat heräilleet talviuniltaan vasta
helmikuun lopulla. Enteileekö tämä ken
ties aikaista kevättä?

Peura jolkotteli otsikoihin

välistä. Emme tiedä oliko kyseessä sama
eläin, mutta jos oli, se linkittäisi reitin
entistä lähemmäs metsäpeurojen asuin
seutuja Ähtärin suunnalla. Yksinäinen
peuranvasa oli jolkotellut utuisessa kelissä
jäätä pitkin, tipahtanut rannassa heikkoi
hin jäihinkin, mutta jatkanut matkaansa.
Puolivuotiaan peuranvasan kuuluisi
vielä kulkea emänsä seurassa. Talvisin
metsäpeurat ja porot liikkuvat laumoissa.
Ne voivat kulkea kymmeniä kilometrejä
vuorokaudessa. Urosvasat saattavat itse
näistyä jo talven aikana, mutta silloinkin
ne liikkuvat lauman mukana. Tämä uros
vasa on kulkenut vähintään 120 kilometrin
matkan yksikseen, mutta todennäköisesti
matka on ollut paljon pidempi.

Loppiaisen jälkeen Helsingissä juoksenteli
nuori poro. Se oli nähty Pohjois-Haagassa
ja Länsi-Pasilassa. Lauantaina 8.1. eläinlää
kärimme hälytettiin Töölönlahden pohjois
puolella sijaitsevan Talvipuutarhan alueel
le, jossa poliisi oli saanut vasan kiinni.
Eläin nukutettiin ja kuljetettiin Korkea
saareen, jossa se tutkittiin, nesteytettiin ja
lääkittiin. Pitkään yksin ollut vasa oli hei
kossa kunnossa ja laiha. Se pääsi heräile
mään omaan rauhaansa Villieläinsairaalan
ulkotarhaan, jossa sitä odotti annos jäkä
lää, lehteviä oksia ja kuivaa odelmaheinää.
Metsäpeurojen kanssa työskentelevä
eläinlääkärimme jäi pohtimaan, että ehkä
eläin ei olekaan poro, vaan metsäpeura.
Nämä kaksi peuran (Rangifer tarandus)
alalajia ovat niin samannäköisiä, ettei pa
raskaan asiantuntija pysty tekemään mää
ritystä tämän puolivuotiaan peuran nuh
juisesta ulkomuodosta.
Vasasta tehtyjen näköhavaintojen pe
rusteella selvitimme sen reittiä Helsin
kiin. Ensimmäinen varma havainto tehtiin
27.12. Asikkalassa, Päijänteen eteläosassa
Hinttolanselän jäällä. Uudenvuodenpäivä
nä vasa jolkotteli jo 70 kilometriä eteläm
pänä Mäntsälässä, josta sen matka jatkui
näköhavaintojen perusteella Tuusulanjär
ven eteläpuolitse Vantaalle ja siitä Keskus
puistoon.
Saimme myös kiinnostavan havainnon
pohjoiselta Päijänteeltä joulukuun puoli

Nyt vasa toipuu seikkailuistaan Villi
eläinsairaalassa ja saa tarvitsemaansa le
poa. Sillä on hyvä ruokahalu, se suhtautuu
rauhallisesti ja uteliaasti hoitajiin ja tuntee
olonsa turvalliseksi. Olemme varsin toi
veikkaita, että se selviytyy, mutta menee
vielä pitkään ennen kuin sen kunto on pa
lautunut.
Mikäli DNA-testi varmistaa vasan met
säpeuraksi, sen tulevaisuus saattaa olla
eläintarhassa tai MetsäpeuraLIFE-hank
keessa, joka pyrkii vahvistamaan metsä
peurakantaa ja laajentamaan lajin esiin
tymisaluetta eteläiselle Suomenselälle.
Seitsenvuotisen hankkeen aikana myös
Korkeasaaressa syntyneitä metsäpeuroja
on siirretty luontoon.

Karhut heräsivät yhden
kuukauden unen jälkeen.

Poro tai metsäpeura
Korkeasaaren
Villieläinsairaalassa.
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Asukaspysäköinti Kulosaareen
TEKSTI JA KUVAT: TAPIO VANAMO

Helsinki on vuodesta 1980 alkaen kehittänyt kaduilleen niin sanottua asukaspysäköintijärjestelmää
ja sen rinnalla vuodesta 1992 alkaen yrityspysäköintijärjestelmää. Asukaspysäköinnin piiriin ovat
alkuaan kuuluneet kantakaupungin kaupunginosat (tunnuksilla A-L varustetut alueet), mutta vähitellen aluetta on laajennettu. Viimeksi sen piiriin on liitetty Lauttasaari ja Meilahti vuodesta 2015
alkaen sekä Etelä-Haaga ym. vuonna 2018. Esillä on ollut asukaspysäköinnin laajentaminen lähivuosina myös Kulosaareen.

Asukaspysäköinnin
tavoitteet

Kaupunki on laatimassa Helsingin Pysä
köintipolitiikka 2022-nimistä julkaisua,
josta on julkaistu luonnos. Siinä käsitel
lään Helsingin liikennepolitiikkaa melko
kattavasti mutta muun ohella myös asu
kaspysäköintialueen laajentamista.
Ensinnä luonnoksessa todetaan, että
järjestelmän käyttöönoton edellytyksenä
on, että alueen tonteille ei alun perin ole
toteutettu riittävästi pysäköintitilaa. Tar
kemmin ottaen asukaspysäköinnin kritee
rit tämän ajankohtaisen julkaisun mukaan
ovat:
-	 pysäköintipaikkoja ei ole riittävästi
-	 alueella on runsaasti muilta alueilta
tulevaa pysäköintiä
-	 kadunvarsilla on pitkäaikaista ajoneu
vojen säilytystä
-	 asukaspysäköinnin lisäämisen tarve
täydennysrakentamisen yhteydessä.

Pysäköinti tällä hetkellä
Kulosaaressa

Kulosaaren asemakaavoissa on yleisesti
mitoitus sille, kuinka paljon autopaikkoja
tulee rakentaa asuntojen kerrosneliömet
rejä kohden (esimerkiksi yksi autopaikka
110 kerrosneliömetriä kohden), mutta
saarella on runsaasti kiinteistöjä, jotka on
rakennettu ennen asemakaavoja ja asema
kaavoissa edellytetty pysäköintipaikkojen
määrä ei välttämättä ole myöskään ollut
tosiasiassa riittävä.
Kadunvarsipysäköinti Kulosaaressa on
kuitenkin varsin vähäistä, joskin eräillä
kaduilla tai kadun osilla näyttää seisovan
autoja. Nähtävästi kaikilla kiinteistöillä
ei ole riittävästi autotalleja tai pysäköin
tipaikkoja omalla kiinteistöllä, jolloin ai
nakin osa asukkaista pysäköi autonsa ka
duille. Pientaloalueilla sijaitsee erityisesti
vanhempia omakoti-, paritalo- tai rivitalo
rakennuksia, joilla ei ole lainkaan tai riit
tävästi pysäköintipaikkoja, jolloin jotkut
asukkaat joutuvat pysäköimään autojaan
kadun varsille.
Kulosaaren kaduilla pääsääntöisesti ei
ole liikennemerkkejä, jotka rajoittaisivat
pysäköintiä, mutta poikkeuksiakin on.

Ostoskeskuksen edustalla on lyhytaikais
ta pysäköintiä varten maksuttomia pysä
köintipaikkoja. Metron liityntäliikennettä
varten on suurehkot pysäköintialueet, joil
la pysäköinti on toistaiseksi sallittua mak
sutta 12 tunnin ajan pysäköintikiekolla.
Eräillä katuosuuksilla on pysäköintikielto
ja esimerkiksi suurlähetystöjen edustalla
taikka ajallisia rajoituksia. Mustikkamaan
sillan kupeessa on pysäköintialue, jolla py
säköinti on sallittua 24 tunnin ajan.

Onko Kulosaaressa tarvetta
asukaspysäköinnille?

Tarkasteltaessa Kulosaaren kannalta edel
lä mainittuja kriteereitä, jotka kaupungin
mukaan edellyttäisivät asukaspysäköintiä,
voidaan todeta, että pysäköintipaikoista ei
tällä hetkellä näyttäisi olevan pulaa ehkä
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.
Muilta alueilta peräisin olevaa pysäköin
tiä on jonkin verran, mutta metron liityn
täliikenteen pysäköintipaikat näyttävät
koko lailla tyydyttävän tarpeita ja ovat
toistaiseksi maksuttomia. Kulosaaressa on
lähinnä palvelualojen työpaikkoja (sekä
suurlähetystöjä), ja muualta tulevien py
säköintitarve on rajallinen.
Kadunvarsilta kyllä löytyy esimerkiksi
talviaikaan autoja, jotka pitkäaikaises
ti ovat käyttämättöminä ja vaikeuttavat
muun ohella talvikunnossapitoa, mut
ta ongelma on paikallinen ja vähäinen.
Täydennysrakentamista tapahtuu jonkin
verran, mutta uudisrakennuksilla lienee
riittävä määrä pysäköintipaikkoja kiin
teistöllään, kun rakennuslupa-asiakirjois
sa tulee osoittaa asemakaavan edellyttämä
määrä autojen pysäköintipaikkoja kiin
teistölle.
Kaupungin määrittämien kriteerien
valossa näyttää siltä, että kovin vähän on
tarvetta laajentaa asukaspysäköintiä Ku
losaareen.

Mitä asukaspysäköinti
merkitsisi?

Asukaspysäköinti tulisi koskemaan kau
punginosan kaikkia katuja lukuun ot
tamatta metron liityntäliikenteen pysä
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köintialueita sekä rajallisia katualueita,
joilla pysäköinti ei olisi lainkaan sallittua
tai jotka liikennemerkeillä osoitettaisiin
esimerkiksi lyhytaikaiseen pysäköintiin
ostoskeskuksen yhteydessä. Saadun tie
don mukaan saarta ei voitaisi vain osittain
ottaa asukaspysäköinnin piiriin, kun täl
löin pysäköinti olisi siirtymässä vapaille
katuosuuksille.
Kaupunginosissa, jotka on otettu asu
kaspysäköinnin piiriin, kadut on katta
vasti varustettu liikennemerkein, jotka
osoittavat, että asukaspysäköintitunnuk
sella pysäköinti on rajoituksetta sallittua,
mutta ilman tunnusta pysäköinti edellyt
tää vyöhykkeen mukaisen pysäköintimak
sun suorittamista arkipäivisin (esim. kello
9-21 ja lauantaisin klo 9-18). Kauempana
ydinkeskustasta (esimerkiksi Lauttasaa
ressa) pysäköinti on sallittua ilman asu
kaspysäköintitunnusta arkisin päiväai
kaan (kello 8-20) enintään neljän tunnin
ajaksi pysäköintikiekolla, mutta iltaisin ja
viikonloppuisin pysäköinti kaikille on sal
littua rajoituksetta.
Jos tänne lanseerattaisiin asukaspysä
köintijärjestelmä, kadut todennäköisesti
tultaisiin kattavasti varustamaan liiken
nemerkein, joiden mukaan pysäköinti il
man asukaspysäköinti- tai yritystunnusta
on sallittua vain pysäköintikiekolla neljän
tunnin ajan ma-pe kello 8-20. Muuna ai
kana eli öisin ja viikonloppuisin pysäköin
ti olisi vapaata. Mahdollista on myös mer
kitä pysäköintipaikkoja, jotka ovat ilman
asukastunnusta maksullisia.
Asukaspysäköintitunnus voidaan ker
ralla lunastaa vähintään kuukaudeksi ja
enintään vuodeksi edellyttäen, että hakija
asuu kyseisellä alueella ja omistaa auton
tai moottoripyörän (tai on vuokrannut
sellaisen), minkä ohella edellytetään ajo
korttia. Maksu tällä hetkellä on esikau
punkialueilla 15 € kuukaudessa. Vuodessa
maksettavaa kertyisi siis 180 €.

Hyvä vai huono uudistus?

Asukaspysäköinnin laajentaminen Kulos
aareen merkitsisi, että ne asukkaat, jotka
joutuvat pysäköimään autonsa kadulle,

joutuisivat vuosittain maksamaan kau
pungille merkittävän maksun pysäköi
misestään, mutta maksu ei sinänsä takaa
pysäköintipaikan saamista. Niillä katualu
eilla, joilla tähän astikaan ei ole ollut pu

Näin jo tänään Lauttasaaressa kaikilla kaduilla.

laa pysäköintipaikoista, uudistus ei itse
asiassa toisi mitään etuja lisää, vaikka uusi
maksu tulisi maksettavaksi.
Päätösvalta asukaspysäköinnin laa
jentamisesta kuuluu kaupunkiympäris

tölautakunnalle, ja ennen päätöksen te
kemistä asukkaita ja muita intresenttejä
tullaan kuulemaan hankkeesta. Itse ku
kin voi valmistautua saattamaan äänensä
kuuluviin – puolesta tai vastaan!

Näin Kulosaaren yhteiskoulun piha-alueella. Mutta mitä tarkoittaa tuo toiseksi
alimman merkin kumpu?

Kulosaarelaiset ry:n nettikyselyssä ei ollut avattu riittävästi asukaspysäköintiä.
Mitä mieltä olet luettuasi tämän artikkelin? Kerro mielipiteesi yhdistykselle,
sanalla tai parilla tai vaikka perustellen.
Käytä uutta sähköpostiosoitetta kulosaarelaiset@gmail.com.
Kulosaarelaiset ry haluaa vaikuttaa päättäjiin saaren asukkaiden toiveiden suuntaisesti.
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Kulosaaren kehittäminen:
hienoja kehittämisajatuksia –
tyytyväisiä Kulosaarelaisia
TEKSTI: LIISA HORELLI JA HEIKKI KUKKONEN

K

aupunginosayhdistyksemme, Kulo
saarelaiset ry – Brändöborna rf:n
toimeenpanemaa, vastikään val
mistunutta kyselytutkimusta saariyhdys
kuntamme tulevaisuudesta voidaan pitää
sekä tarpeellisena että hyödyllisenä.
Kyselyyn oli mahdollista vastata netti
kyselyssä, josta tiedotettiin sekä Kulos
aarelaiset ry:n kotisivulla, Facebook-ryh
mässä että ”lukutupalaisille” lähetetyn
viestin kautta.
Vastaajia oli yhteensä 93, mikä saaren
asukaslukuun verrattuna saattaa vaikut
taa melko matalalta osallistumisinnolta,
mutta jos ajatellaan useimpien vastannei
den edustaneen perhettä tai muuta pien
ryhmää, niin tulosten luotettavuusaste on
vähintäänkin kohtuullinen. Joka tapauk
sessa kehittämisideoita tuli kolmatta sa
taa. Suurin osa vastaajista oli 40–60-vuo
tiaita, ei-yksinasuvia kerrostaloasujia.
Pientaloissa asuvia oli 40 %.
Kulosaarelaiset antoivat Kulosaaren
ympäristöarvosanaksi 8. He ilmaisivat sa
malla huolensa helsinkiläisittäinkin har
vinaisen, historiallisen kulttuuriympäris
tön säilymisestä ja vaalimisesta. Niinpä
vastaajat esittivätkin monipuolisen kirjon
kehittämisideoita.

Mahdollisuus moderniin
puutarhakaupunkiin

Asukasluvun maltillinen kasvattaminen
oli monen vastanneen mielestä tarpeen,
jotta paikallisten palveluiden
taso säilyisi ja ehkä uusiakin
kaupallisia palveluita voitai
siin perustaa kannattavasti.
Kulosaaren asukasluvun
kasvattamisen eräänä kei
nona pidettiin Itäväylän ny
kyisin valtaaman suurehkon
maa-alueen ottamista raken
nusmaaksi, joko tunneloi
malla Itäväylä peruskallioon
louhittavalla liikennetunne
lilla tai rakentamalla ny
kyiselle Itäväylälle niin luja
betonikate, että sen päälle
olisi sitten mahdollista saada
sekä uutta rakennusmaata
että uutta kaupunkimaista
puistoa. Toisin sanoen saa

Modernin puutarhakaupungin suunnitelma. KUVA: arkkitehti Risto Huttunen

remme suurin uudisrakentamispotenti
aali piileekin, yllättävää kyllä, Itäväylän
radikaalissa, mutta maassamme aivan
ennennäkemättömässä uudistamisessa!
Samalla poistuisivat kaikki Itäväylän au
toliikenteen aiheuttamat melu- sekä saas
tehaitat. Silloin voitaisiin myös toteuttaa
monen asukkaan kaipaama moderni puu
tarhakaupunki, jossa tiiviillä ja matalalla,
uudella rakennuskannalla jatkettaisiin
vanhaa rakennusperinnettä.
Sen sijaan Kuorekarin rakentamista
vastustettiin jyrkästi, yksittäistä poik
keusta lukuun ottamatta.

ikään hienolta vaikuttava, mutta erittäin
moderni ratkaisumalli. Saarella nykyisin
seikkailevista isoista ja aika kömpelöistä
kaupunkibusseista voitaisiin vastaajien
mielestä ainakin toinen korvata yhdellä
tai kahdella pienellä, itseohjautuvalla,
sähkökäyttöisellä robottibussilla. Ne toi
misivat vain saarella ja hoitaisivat pelk
kää sisäistä julkista liikennettämme, eli
pääsyä ostarille, kouluihin ja metroon.
Tuollainen järjestely saattaisi myös vä
hentää yksityisauton omistamisen tar
vetta Kulosaaressa, mikä taas vapauttaisi
katutilaa kadunvarsipysäköinnin vähen
tymisen ansiosta vaikkapa uusille puuis
Robottibusseja Kulosaareen tutuksille – modernin puutarhakaupun
Saaren sisäisen joukkoliikenteen kehit gin hengessä.
tämiseksi oli kansalaisilla tarjolla niin
Asukaspysäköinti herätti tasapuolisesti
sekä kannatusta että vastus
tusta. Ilmeisesti kaikille ei
ollut selvää, että asukaspysä
köinti merkitsee autoilijoille
ylimääräistä veroa, koska
kadulla pysäköinti tulee tuol
loin maksulliseksi. Kaupunki
on linjannut, että asukaspy
säköinti, jos se tulee, kattaa
koko saaren, ei vain metron
ympäristöä (ks. asukaspysä
köintiä koskeva artikkeli täs
sä lehdessä).
Sen sijaan peräkärryjen ja
venetrailereiden kadunvarsi
säilytyksen kasvattamisaja
tus Kulosaaressa ei saanut
kyselyyn vastanneilta min
Kalasataman kaduilla ajava robottibussi toukokuussa
käänlaista kannatusta.
2019. KUVA: https://www.hel.fi/uutiset
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Korona-ajan ”tilapäiskahvila” Ribbinginhovin muurin juurella.
KUVA: Kirsti Santaholma

Lounaskahvila – ostarille?

Vaikka saareltamme ei ravitsemusliikkei
tä puutukaan, niin asukaskyselyssä nousi
esiin myös pienen, mutta viihtyisän ta
paamis- ja lounaskahvilan tarpeellisuus.
Sellainen voisi sijaita joko metroaseman
lähistöllä tai nykyisen ostarin parantami
sen tuloksena ehkä käyttöön otettavissa
ostarin vajaakäyttöisissä kaduntasoker
roksen tiloissa.
Ostarin palvelujen pieneen parantami
seen ja modernisointiin tunnuttiin muu
toinkin oltavan kiinnostuneempia (40
% vastaajista) kuin sen purkamiseen ja
täysimittaiseen uudelleenrakentamiseen.
”Ostari pitäisi uudistaa, mutta ei korkei
ta kerrostaloja tilalle”. Erityisesti toivot
tiin nykyaikaisen pakettiautomaatin saa
mista ostariin. Sellainen ehkä toteutuisi,
jos saaren asukasluvun kenties piankin

Kluuvi-lahti syyskuussa 1934. KUVA: FINNA, kuvaaja Jaakko Rahola

kasvaessa ostariin mahtuisi kilpaileva
K-kauppakin.
Meriuimala, rantasauna ja monipuoli
nen leikkipuisto
Kysely toi esiin myös kaksi puoliksi
uutta ja puoliksi vanhaa ideaa, nimittäin
ympärivuotisen meriuimalan kunnolli
sine rantasaunoineen sekä modernin ja
hyvin varustetun pikkulasten leikkipuis
ton, sellaisen, jossa isovanhemmatkin ja
myös kuntoilijat viihtyisivät. ”Belleville,
Hakone, Berlin ja jopa Pietari omistavat
mahtavia leikkipaikkoja, miksei Helsin
gissäkin voisi olla omansa”?
Kyselyn vastauksissa korostuivat myös
vihreän luonnon ja saaren alkuperäisen
puistomaisuuden säilyttämisen tarve sekä
meren rantaan pääsyn helpottaminen kai
kille saarelaisille.

Kluuvinlahden ruoppaus!

Yksi parhaista ideoista oli Kluuvinlahden
ruoppaus, jopa uimapaikaksi. Samalla
voitaisiin tehdä suunnitelma koko puisto
alueen edelleen kehittämiseksi. Siinä voi
taisiin yhdistää kuntoilu, uiminen, leikki,
pelaaminen ja jopa kulosaarelaisten kai
paama kahvila kaikenikäisille.
Seuran hallitus jatkaa ideoiden puimista
ja tulee kirjelmöimään kaupungin virka
miehille mm. Rantapuiston valaistuksesta,
metrotunnelin siivottomuudesta, kadun
varsien peräkärryistä, päiväkotien auraus
järjestyksestä jne.

KULOSAAREN
KEHITTÄMISKYSYMYKSET

(Nettikyselyn kysymykset muokattuina
tekstimuotoon.)
Miten tyytyväinen olet kaupunkiympä
ristöön Kulosaaressa?
Valitse seuraavista väittämistä mieleise
si: (kannatan, en osaa sanoa, vastustan)
• Kuorekarin rakentaminen
• Itäväylän kattaminen
• Ostarin purkaminen
• Kerrostalojen lisärakentaminen
• Kulosaaren asukaspysäköinti
Mikä on oleellisinta Kulosaaren kehittämisessä?
Kerro mielipiteesi liikenteen kehittämi
seen tähtäävistä toimista: (kannatan, en
osaa sanoa, vastustan)
• Töyssyjen lisääminen
• Bussilinjan 16 reitin palauttaminen
Eiraan
Muita ideoita liikenteen kehittämiseen?
Mitä seuraavia palveluita Kulosaaressa pitäisi kehittää?
(kannatan, en osaa sanoa, vastustan)
• Asukkaiden ylläpitämä kahvila
• Ympärivuotinen uimapaikka
Muita kehittämisideoita?

Uimassa meressä ilman uimalaa huhtikuussa 2021. KUVA: Suvi Huttunen
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Liity Kulosaarelaiset ry:n jäseneksi
Kulosaarelaiset ry vaikuttaa kotikaupunginosasi asioihin ja pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä Kulosaaressa tapahtuu.
Järjestämme vuoden aikana useita tapahtumia kuten Kulosaari-päivä, Kulosaaren Jouluvalo – Juleljus på Brändö
-tapahtuma, joulubasaari, Illallinen Kulosaaren taivaan alla, Kulosaaren siivouspäivä ja Lukutuvan tilaisuudet.
Yhteistyössä Kulosaaren yhteiskoulun kanssa kulosaarelaisilla on oma kirjasto, Lukutupa, joka on Kulosaarelaiset
ry:n vapaaehtoisten voimin auki tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. Saaren asukkaat voivat sieltä lainata kirjoja koulun
perinteisestä kokoelmasta ja yhdistyksen hankkimia uutuuskirjoja.
Tule mukaan tapahtumiin! Tapaat tuttuja ja tutustut uusiin kulosaarelaisiin.
Henkilökohtainen jäsenmaksu 15 euroa. Perhejäsenyys 30 euroa. Kannatusjäsenmaksu 100 euroa.
Merkitse maksun viestikenttään nimesi ja joko sähköpostiosoitteesi ilman @-merkkiä tai täydellinen
postiosoitteesi.
Kulosaarelaiset ry Nordea FI11 2183 1800 0135 11 tai MobilePay 25565.

Bli medlem i Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf
Föreningen Brändöborna rf påverkar händelserna i din stadsdel och håller dig uppdaterad om vad som händer på
Brändö.
Under året ordnar vi många evenemang såsom t.ex Brändödagen, Juleljusfestivalen, julbasaren, middagen
under bar himmel, Brändö städdag och föreläsningarna i läsesalen. I samarbete med Kulosaaren yhteiskoulu
har Brändöborna ett eget bibliotek , läsesalen, som håller öppet tisdagar och torsdagar kl 16–19. Verksamheten
sköts av frivilliga krafter. Invånarna kan låna böcker ur skolans traditionsenliga boksamling eller boknyheter som
föreningen införskaffat.
Delta i vår verksamhet – du träffar bekanta och kan knyta nya bekantskapsband.
Årsavgift :
Personligt medlemskap 15 €. Familjemedlemskap 30 €. Understödande medlem 100 €
Skriv in ditt namn och antingen e-postadressen utan@-tecknet eller din fullständiga postadress i
meddelandefältet.
Kulosaarelaiset ry Nordea FI11 2183 1800 0135 11 tai MobilePay 25565.

Join the Kulosaari Association!
The Kulosaari Association is active in issues affecting your neighbourhood and keeps you up to date with what is
happening in Kulosaari.
During the year we organise many happenings, such as Kulosaari Day, Kulosaari Christmas Lights event, the
Christmas Fair, an Evening in Kulosaari under the stars, Kulosaari Clean-Up Day, and events and talks at Lukutupa.
In cooperation with Kulosaari Secondary School, Kulosaari residents have our own private library - Lukutupa
- which operates with the assistance of Kulosaari volunteers on Tuesdays and Thursdays from 4pm to 7 pm.
Kulosaari residents can borrow books from the school’s own collection, as well as new releases acquired by the
Association.
Join us for our events! You will meet old friends and make new ones!
Individual membership fee is 15 Euro. Family membership is 30 Euro. Support membership is 100 Euro.
Enter your name and either your email address without the @ character, or your full mailing address in the
message field of the bank transfer.
Bank account details for payment: Kulosaarelaiset ry Nordea FI11 2183 1800 0135 11 or MobilePay 25565.

