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J o ulun valoa!

oulukuussa avautuu jälleen Kulosaaren
oma Jouluvalokalenteri. Seuraa karttaa ja
lähde iltakävelylle ihailemaan saaren valoja
sekä upeita elämyksiä. Esimerkiksi: Vähäniityntiellä valloittava Lumiukko-elokuva
5.12., Hopeasalmentiellä perinteinen uskomaton yhden miehen Tiernapoika-show
9.12., Jouluvalouinti Lucian päivänä
13.12., yhteislaulua Ribbinginhovin puistossa 12.12. ja kirkossa kauneimmat joululaulut 19.12. sekä paljon muita jouluisia
tapahtumia.

Joulupukin konttiin kannattaa taas muistaa hankkia paikallisten yrittäjien tuotteita
ja palveluja. Lauantaina 11.12. on mahdollisuus tulla sekä ostamaan että myymään
jouluisia tuotteita Kulosaaren omaan Joulubasaariin seurakuntasaliin.
Rauhallista joulua ja
menestystä vuodelle 2022!
Satu Väkiparta

johanna.hallikainen(ät)yahoo.com
Liisa Horelli
liisa.horelli(ät)aalto.fi
Jonna Härmävaara
jonna.harmavaara(ät)gmail.com
Jenni Kallio
jenni.h.kallio(ät)evl.fi
Mikko Myllykoski
mikko.myllykoski(ät)heureka.fi
Maija Pakoma
maija.pakoma(ät)gmail.com
Kirsti Santaholma
kirsti.santaholma(ät)gmail.com
Ee ro Tu u lo s
eero.tuulos(ät)gmail.com
Ta p i o Va n a m o
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Lj us i j ul ti der!

december är det igen dags för Brändös
egen Juleljuskalender. Följ med på kartan
och bege dig ut på en kvällspromenad för att
beundra öns ljusarrangemang. Bl.a. den betagande filmen om snögubben på Lillängsvägen den 12.12, den traditionella en mans
”Tiernapojat” -showen på Silversundsvägen
den 9.12, Juleljussimning på Luciadagen
den 13.12, allsång i Ribbingshof parken den

t a p i o.va n a m o ( ä t ) tva n a m o.f i
Helena Ahonen, sihteeri
helena.ahonen(ät)mestariluokka.fi
Mia Kurkela, rahastonhoitaja
olufemiu(ät)gmail.com

Lehden toimitus
Kirsti Santaholma, päätoimittaja
Inge Engström, Johanna Hallikainen,
Liisa Horelli, Senni Timonen
Vuoden 2022 lehtien aikataulu
n r o 1 : a i n e i s t o 1 4 .1 . j a k o 2 7.1 . v k o 4
n r o 2 : a i n e i s t o 3 . 3 . j a k o 1 7. 3 . v k o 1 1
n r o 3 : a i n e i s t o 2 7. 4 . j a k o n . 1 2 . 5 . v k o 1 9
nro 4: aineisto 2.8. jako 18.8. vko 33
n r o 5 : a i n e i s t o 2 0 . 9 . j a k o 6 .1 0 . v k o 4 0
n r o 6 : a i n e i s t o 1 5 .1 1 . j a k o 1 .1 2 . v k o 4 8

Kysely Kulosaaren asukkaille

Miten haluaisit kehittää Kulosaarta? Millaisessa Kulosaaressa haluat asua, millaista toimintaa tai palveluita toivot tänne? Kerro
mielipiteesi Kulosaarelaiset ry:n kyselyssä. Vastaa oheisen linkin
kautta 31.12.2021 mennessä :
https://link.webropolsurveys.com/S/6E68A06C672C5CA5.
Seuraa Kulosaaren tapahtumia ja tietoja sivuilla www.kulosaarelaiset.fi tai Facebookissa ryhmää Kulosaari – Brändö, joista voit
myös löytää kyselyn linkkeineen. Kulosaareen liittyviä artikkeleita voit lukea myös Kulosaarelaiset-lehden digiversioista (Itäväylän kattaminen numerossa 2020-2, Kuorekari-suunnitelma 2021-2,
ostoskeskus 2020-4), jotka löytyvät osoitteesta:
www.kulosaarelaiset.fi.
Ota lehden toimitukseen yhteyttä, jos sinulla on kyselyn suhteen jokin ongelma.

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

JÄSENMAKSU

Painos: 2.400 kpl

WWW.KULOSAARELAISET.FI
WWW.FACEBOOK.COM/KULOSAARELAISET
Pa n k k i y h teys : F I 11 21 8 3 1 8 0 0 01 3 5 11

KANSIKUVA: Jouluvalojuhlaa Brändö seglarella
2020, Johanna Hallikainen

12.12 samt julsånger i kyrkan den 19.12 och
många andra julevenemang.
Det lönar sig igen att fylla jultomtens säck
med de lokala företagarnas produkter och
tjänster lördagen den 11.12 kan man både sälja
och köpa julprodukter på Brändös egen julbasar i seurakuntasali (Werner Wiréns väg 6).
Önskar er en fridfulll jul
samt välgång för år 2022.
Satu Väkiparta

Henkilöjäsen 15 € • Koko perhe 30 €
Kannatusjäsenmaksu 100 €
Tilille: Kulosaarelaiset ry
Nordea FI11 2183 1800 0135 11 tai
MobilePay 25565.
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KULOSAARESSA TAPAHTUU

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

Facebookin Kulosaari–Brändö vai
Kulosaarelaiset-lehti
Lehteä toimittaessa tulee mieleen, riittäisikö Kulosaaren mediaksi Facebook-ryhmä
Kulosaari–Brändö. Jollekin riittäisi, jollekin
toiselle ei. Sieltä kyllä kumpuavat monet
lehdessäkin käsiteltävät asiat, sieltä myös
Kulosaarelaiset ry:n hallitus voi löytää ajettavia asioita, viimeiset uutiset eivät vain
ehdi mukaan. Kaikki eivät ole netin saati
sitten Facebookin käyttäjiä. Moni lukee
mielellään vanhanaikaisen paperisia kirjoja
ja lehtiä. Ehkä tässäkin pätee sanonta ”Molempi parempi”.
Juuri nyt ko. ryhmässä on keskusteltu Kulosaaren väestösuojan huonosta kunnosta.
Lehdessä esiteltiin toukokuussa Tupavuoren yrittäjiä. Tarkoitus oli kertoa elokuussa
Kulosaaren väestönsuojelusta. Pelastuslaitokselta tiedustellessani sain vastaukseksi,
että ”katastrofin” sattuessa pitää kuunnella
ja noudattaa viranomaisten ohjeita. Hätätilaan tulee varautua pitämällä varalla patteriradiota ja kotona Marttojen ehdottamaa
kotivaraa, 72 tunnin ruokavarastoa. Tivaamallakaan en saanut vastausta kysymykseen,
mihin kulosaarelaisen on mentävä, jos tulee
hälytys. Tiedän, että joissakin rakennuksissa
on väestösuoja ja taloyhtiöissä pelastussuunnitelma sekä nimetyt vastuuhenkilöt. Itse en
asu kerrostalossa eikä meillä ole mitään väestönsuojaa. Oli ehkä huono hetki lähestyä
pelastuslaitoksen neuvontaa tai sitten olisi
pitänyt kysyä tärkeämmältä taholta.
Lehdessä on tilaa pitemmille pohdinnoille ja vastauksille kuin Facebook-ryhmän
keskusteluissa. Artikkelit myös pysyvät
lehdessä paikallaan, samalla kun ovat ehkä
vähemmän ajankohtaisia. Avaan mielelläni
lehteen ”yleisönosaston” ja toivon myös kulosaarelaisilta varsinaisia artikkeleita.
Kulosaarelaiset ry:n jäsenmaksu
Vaikka monet tapahtumat Kulosaaressa ovat
täysin vapaaehtoisten järjestämiä ja sikäli
asukkaille maksuttomia, ei mikään ole ihan
ilmaista. Kulosaarelaiset ry:n toiminta ei sekään pyöri euroitta, vaikka palkkiota tehdystä
työstä ei makseta kenellekään. Kulosaarelaiset-lehden julkaiseminen ja jakaminen kaikille kulosaarelaisille maksaa tuhansia euroja
vuodessa eivätkä mainostulot kata kuluja kokonaan.
Jotta toiminta voi jatkua nykyisellään, tarvitaan jäseniä ja jäsenmaksutuloja. Syyskuussa pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin vuoden 2022 jäsenmaksuiksi 15 euroa hengeltä
ja 30 euroa perheeltä. 100 euron kannatusjäsenmaksu tuli mukaan uutena osallistumismahdollisuutena. Kun maksat jäsenmaksun,
ilmoita viestikentässä sähköpostiosoitteesi

korvaten @-merkin vaikka sanalla at. Tämä
on tarpeen yhdistyksen jäsenrekisterin päivittämiseksi.
Kulosaarelaiset ry:n järjestämää
toimintaa
25.11. Torstaina klo 18–19 Pirjo Sunila
haastattelee lukutuvassa luokkatoveriaan
Leena Majanderia, jolta on ilmestynyt
syksyllä Kirjatyttö-kirja.
11.12. Lauantaina on seurakuntasalissa klo 11–14 perinteinen joulubasaari
Jos haluat tulla markkinoille myymään
jouluisia tuotteita (käsitöitä, itsetehtyjä
koruja, koriste-esineitä, herkkuja ym.),
ota yhteyttä lehden toimitukseen (kirsti.
santaholma@gmail.com) ja varaa pöytä.
Kulosaarelaiset ry mainostaa tilaisuutta
Facebookin Kulosaari-Brändö -ryhmän
sivulla ja ilmoitustaulullaan markkinaviikolla.
4.12. Tiistaina klo 18–19 Sakari Siltala kertoo lukutuvassa kuulumisia Siltalan
kustannustoiminnasta ja kirjasyksystä
(mahdollisuus ostaa joululahjakirjoja erikoishinnalla)
TAPAHTUU VUONNA 2022
27.1. To teemailta Lukutuvassa (taidehistorioitsija Anu Utriainen esittelee kirjaansa Maria Wolframista.)
17.2. To teemailta Lukutuvassa (muusikko, näyttelijä, laulaja Olavi Uusivirta
puhuu valitsemastaan aiheesta.)
17.3. To Kulosaarelaiset ry:n vuosikokous ja teemailta Lukutuvassa (ylen toimittaja Antti Kuronen kertoo työstään.)
7.4. To teemailta Lukutuvassa (kirjailija Aki Cederberg kertoo kirjoittamastaan
kirjasta Pyhä Eurooppa.)
5.5. To teemailta Lukutuvassa (aiheena
on arkkitehti Wivi Lönn, jonka kunniaksi Kulosaareen nimetään paikka Wivi
Lönnin aukio)
19.5. To Wivi Lönnin aukion nimijuhla
24.8. Ke Kulosaari-päivä
MENNYTTÄ
Lukutuvassa koettua
Syksyn aikana on ollut jo kolme teemailtaa
ja kaksi on vielä tulossa.
- 2.9. meillä oli ilo kuulla Venla Hiidensaloa ja keskustella hänen kanssaan Suruton-kirjasta.
- 23.9. Marjo T. Nurminen vei meidät
pitkälle retkelle esitellessään Itämeren tarinaa. Mielenkiintoisten karttakuvien kautta
heräsi innostus tutustua laajemminkin historiaan. Vanhojen karttojen monipuolisuutta ja niiden antamaa tietomäärää ei voinut
kuin hämmästellä.
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- 28.10. kauhisteltiin Pertti Immosen
johdolla Afganistanin tilannetta. Perttihän
oli viettänyt vuoden Afganistanissa Suomalaisen kriisinhallintajoukon viimeisenä
komentajana viitisen vuotta sitten, mutta
myös tuoretta tietoa oli jaossa, sillä Pertillä
oli koko ajan ääniyhteys Brysselissä EU:n
ulkosuhdehallinnossa työskentelevään Jouni
Laariin, joka oli Kabulissa juuri silloin kun
valta vaihtui. Kommentteja oli antamassa
myös jo uuden vallan aikana Afganistaniin
uskaltautunut YLEn toimittaja Antti Kuronen. Oli uskomaton ilta!
Pertti Immonen puhumassa säätäen samalla
laitteitaan.

Seurakunta Kulosaaressa 100 vuotta
-tilaisuuksia kirkolla
3.10. vietettiin kirkolla Hyviä uutisia -ympäristöpäivää. Päivä alkoi Lasse Heikkilän
Suomalaisella messulla. Martat tarjoilivat herkullisen keittolounaan. Klo 12–14
kirkkosalissa hyviä uutisia omasta suojelutoiminnastaan toivat Miina Mäki John
Nurmisen säätiöstä, Nina Trontti Korkeasaaren eläintarhasta sekä Juho Leppänen
Helsingin seudun lintutieteellisestä yhdistyksestä Tringasta. Lapsille oli omaa, Kulosaaren Meripartion järjestämää ohjelmaa
kirkon pihalla. Sekä Suomalaisen messun
että Hyviä uutisia -keskustelutilaisuuden
pääset katsomaan Kulosaaren kirkkovakka
ry:n sivujen kautta: kirkkovakka.fi. (Jenni
Kallio)
5.11. perjantai-iltana oli kirkossa Kulosaaren kirkkovakan myötävaikutuksella
Minun ikäväni - Konsertti surusta. Aluepappimme Jenni Kallio oli ehdottanut
halukkaita tulemaan laulamaan tai soittamaan tähän pyhäinpäivän suruajan konserttiin, ensin julkisesti ja lopulta myös
henkilökohtaisesti. Tuloksena oli kaunis,
yhteisöllinen hetki, jossa esiintyi 11 vapaaehtoista soittajaa tai laulajaa. Tällaisia
konsertteja tullaan järjestämään tulevaisuudessakin.

KULOSAARESSA TAPAHTUU
Halloween
29. ja 30.10. illalla vietettiin Hopeasalmenrannan sinisen huvilan pihalla varsinaista
yleisönjuhlaa. Halloween-tilaisuuden järjestäjä Timo Poijärvi kertoi Facebookin
Kulosaari-Brändö -ryhmässä, että katsojia
oli tullut paikalle satoja. Kauhuesitys järjestettiin myös viime vuonna, jolloin oli niin
ikään runsas osanotto. Tapahtumasta on
varmaankin tulossa kulosaarelainen perinne, vähän kuten Kulosaari-päivä tai lasten
onkimistapahtuma.
Timo kutsui vieraita Facebookissa: ”Karkki vai kepponen? Tervetuloa iltakävelylle
Sinisen huvilan Halloween-tilaisuuteen,
perjantaina ja lauantaina klo 18–21. Mitähän kummitustalon ovien takaa paljastuu?
Esitykset 30 min. välein klo 18:30 alkaen.
Paikalla Kauhu-Café. Tule jos uskallat…”
Me uskalsimme ja ihailimme, mutta oli se
todella pelottava esitys ainakin lähes neljävuotiaan Anjamme mielestä. Onneksi oli isä
mukana turvana.
Voimme varmaankin yhtyä veteraanikulosaarelaisemme Harry Blässarin sanoihin:
”Oli hieno esitys Halloween-tervehdykseksi kulosaarelaisille. Hyvin oli yhdistetty
siniseen ja punaiseen väriin satuhahmojen
mystiikkaa, sopivaa musiikkia, rytmiä ja
tanssia, haamumaisia hahmoja, ja saatu aikaan erikoislaatuinen tunnelma. Kiitos tästä
Halloween-näytelmästä, Timo Poijärvi.”

AJANKOHTAISTA
Palveluita ja
joululahjaideoita
Kulosaaren Salonki
on avannut ovensa
Domuksessa, Kulosaarentie 4:ssä, monen kuukauden vesivahinkoremontin
jälkeen. Kosmetologi
Sannan lisäksi tiloissa
palvelevat taas asiakkaitaan parturi-kampaajat Kati ja Reeta.
Aineettomaksi joululahjaksi sopii täydellisesti lahjakortit
erilaisiin hyvinvointipalveluihin. Kosmetologi Sanna on
erikoistunut trendikkääseen Gua-Sha hierontametodiin. Kampaamopuolelta löytyy
hiustenhoitotuotteita
jokaisen perheenjäsenen tarpeisiin.
Domuksen pihalta
avautuvan oven takana on Kauneuskellari, josta voinee hankkia myös lahjakortin tai
hoitolassa myytäviä tuotteita.
OSTOSKESKUS on se
paikka, josta
löytää
parhaiten joululahjoja, jos ei
halua poistua
saarelta.
Kulosaaren
kukasta voi
löytää
ihan
konkreettisia
lahjoja paket-

tiin käärittäväksi. Kukkien, kasvien ja
kukkalaitteiden lisäksi sieltä saa kynttilöitä, serviettejä, kortteja, kangaskasseja,
kuivakukkia, pehmoleluja...
ALEPAsta löytää pakettiin pantavaksi
vaikka makeisia, keksipaketteja, mausteita, saippuaa... Vain mielikuvitus on rajana.
Lahjakortti voi olla oikein liikkeestä
hankittu tai omatekoinen. Jos ei oheisten
liikkeiden lahjakortteja ole tarjolla, voi
askarrella oman lahjakortin ja sujauttaa
kuoreen setelin.

Alepa, Chengdu Ravintola, Korkeasaari, Korkee, Kulosaaren Kukka, Kulosaaren Salonki, Kuparilyhty, Mandatum Center, Osteopatia ja hieronta
Kulosaari, Parturi Kulosaari, Salon Kai
Kallio.
Uusi lehti Kulosaaressa
Toimitus koostuu Kulosaaren yhteiskoulun oppilaista ja opiskelijoista, jotka kirjoittavat, kuvaavat ja tuottavat sisältöä koululleen aiheista, jotka koulua
kiinnostavat.
Jos on kiinnostunut tämän päivän
nuorten maailmasta ja Kulosaaren
omasta koulusta, kannattaa käydä kurkistamassa osoitteessa https://www.huhuu.news.

Eero Tamminen ja löytökitara
Toukokuun Kulosaarelaiset-lehdessä kerrottiin Eeron ja Penan kalansaaliista eli kitaran
ja sen laukun löytämisestä Kulosaaren rannoilta. Eero Tammiselta on nyt ilmestynyt
Youtubessa pätkä tästä tapahtumasta. Eero
kertoo siinä itse Helsingin kolmannella kotimaisella kielellä kitaran tarinan – lomassa
on vähän jopa musiikkia. Tässä linkki videoon https://youtu.be/hydEXFd3x4Y.
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Lemmikkilääkäri
Ostoskeskukseen on tullut uusi liike. Lukemattomat kulosaarelaiset koirat, kissat
ja muut pieneläimet ovat saaneet asiantuntevan hoitopaikan. Pieneläinklinikka
Morelius, jonka päätoimipiste on Sipoon
Nikkilässä, on avannut uuden toimipisteen Kulosaaressa. Alepan viereisen liikehuoneiston ovesta löytää klinikan puhelinnumeron ja internet-osoitteen. Nyt
marraskuussa paikalla on työntekijöitä aamupäivisin ja sovittuina aikoina.
Klinikka on erikoistunut pieneläinten
ortopedisiin ja kirurgisiin palveluihin.
Lisäksi sieltä saa ensiluokkaista sisätauti-,
ihotauti- ja hammashoitoa. Klinikkaan voi
ottaa yhteyttä kaikissa lemmikin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Oman perheeni Noki-koira tuli Moreliuksen asiakkaaksi heti klinikan avattua
ovensa. ”Hän” sai pentukoiran rokotteensa
oikeaan aikaan ja kivutta. Vähän myöhemmin ”hänellä” oli jotain töhnää silmissä.
Siihenkin löytyi apu omalta klinikalta.
AJANVARAUS 020 735 3620
www.elainklinikkamorelius.fi

HAMMASLÄÄKÄRI

R I I T TA L E H T O

Svinhufvudintie 1, Kulosaaren ostoskeskus
050 5570 740
Tervetuloa!

Seurakunnan adventin ja joulun aika Kulosaaressa
Konsertit Kulosaaren kirkossa
Cantores Minores -kuoron
adventtikonsertti
Su 28.11. klo 18. Voit seurata
konserttia myös Herttoniemen
seurakunnan Facebook-sivun
kautta. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
Suomen Lähetysseuran joulukeräyksen hyväksi.
Mozart-konsertti
La 11.12. klo 18.
Jani Lehtonen, viulu, ja Teppo
Koivisto, piano. Vapaa pääsy,
ohjelmamaksu.
Naiskuoro Pihlajan
Taivainen kirkkaus -joulukonsertit
Ma 13.12. klo 18 ja 20.
Liput osoitteesta:
www.naiskuoropihlaja.fi
Frihetsbröderna – Vapauden veljet -kuoron
joulukonsertti
La 18.12. klo 17.30.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.
Kamarikuoro Sympaatin joulukonsertti
Ti 21.12. klo 19.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Rakenna joulupuu -lahjakorttikeräys
Järjestämme joulun lahjakorttikeräyksen
vähävaraisten perheiden ja yksinelävien hyväksi. Voit hankkia lahjakortin valitsemaasi
liikkeeseen (esim. lelu-, vaate- tai ruokakauppaan), arvo 10-50 €.
Lahjakortteja otetaan vastaan ajalla 1.11.–
12.12. kirkoilla messujen ja tilaisuuksien
yhteydessä sekä seurakuntatila Laiturissa
(os. Hitsaajankatu 4) klo 10–14.
Diakoniatyö toimittaa lahjoitukset tarvitseville. Lisätietoja: Diakoniatyöntekijä Taina
Saarela p. 09 2340 3339.

Kauneimmat joululaulut Kulosaaren kirkossa
Su 12.12. klo 10 Kauneimpien joululaulujen
messu.
Ti 14.12. klo 14.30–16 Perheiden joululaulutuokio Kulosaaren seurakuntasalissa.
Ke 15.12. klo 14 ja klo 19 Perinteiset kauneimmat joululaulut.
Su 19.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut ja
klo 18 Perinteiset kauneimmat joululaulut.
Klo 15.30–18 kirkon pihalla
joulupuurotykki, glögiä ja
joulutorttuja Suomen Lähetysseuran
joulukeräyksen hyväksi.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ MA 6.12.
Sanajumalanpalvelus kirkossa
ma 6.12. klo 10.
Mukana Viipurin Lauluveikot
ja Kulosaaren meripartio.
Kunniakäynti Leposaaren sankarihaudoille

JOULUAATTO PE 24.12.
Kirkossa

klo 14 Lasten ja perheiden aattohartaus
klo 15.30 Musiikillinen aattohartaus
kl. 17 Julbön på svenska

Leposaaren kappelissa
kl. 13 Julbön på svenska
klo 14 ja 15 aattohartaus

JOULUPÄIVÄNÄ
joulukirkko klo 8.

VIPINÄÄ JA TUHINAA

KORKEASAAREESSA
TEKSTI: MARI LEHMONEN

K U V AT: A N N I K A S O R J O N E N

J

oitakin eläimiä pimeys ja lähestyvä talvi unettaa. Alppimurmelit ovat jo keränneet talvivarastonsa ja vetäytyneet
levolle. Pulskat karhut seuraavat niitä unten maille lähiviikkoina. Monet eläimistä
virkistyvät viileillä keleillä, kuten pohjoiset
kissapedot. Tuorein eläinlapsi, marraskuun
alussa syntynyt vikunjavarsa, sai jo syntymälahjanaan lämpimän talviturkin.

Vikunjaemo ja varsa.

Vesikot ovat palanneet
Saukkojen naapuriin on saatu vauhdikkaasti vedessä ja maalla liikkuva nisäkäslaji, vesikko. Reilun vuoden ikäiset vesikot
saapuivat syyskuussa Tallinnan eläintarhasta. Vesikoiden altaaseen kelluu välillä
saukkotarhaan eineeksi tuotuja kaloja, joita pikkuinen urosvesikko oli eräänkin kerran varastoinut pesäänsä peräti kuusitoista!
Siitä vesikko saisi syötävää koko viikoksi.
Kumpikin vesikoista asuu omassa tarhassaan lisääntymisaikaa lukuun ottamatta.
Vesikot eivät ole aiemmin lisääntyneet
Korkeasaaressa, joten poikaset olisivat suuri uutinen.
Vesikko on hävinnyt Suomen luonnosta. Lajin taantuminen alkoi 1930-luvulla
ilmeisesti metsästyksen vuoksi ja turkistarhoilta luontoon levinneet minkit ajoivat
lajin pirstoutuneilla elinalueillaan ahtaalle.
Viron puolella tilanne on samanlainen,
mutta Venäjän Karjalassa on mahdollisesti vielä vesikoita. Tallinnan eläintarha on
palauttanut lajia luontoon Hiidenmaalle
jo parikymmenen vuoden ajan. Hankkeen
alkajaisiksi kaikki minkit loukutettiin saarelta. Totutustarhoista luontoon lasketut
vesikot ovat vakiinnuttaneet Hiidenmaal-

le noin sadan yksilön kannan. Menestyksekkäälle hankkeelle suunnitellaan jatkoa
myös Saarenmaalla.

Vesikko tutkimusmatkalla.

Merikotka ja varis.

Luonto on lähellä Helsingissä
Korkeasaaren lähivesillä on taas tänä syksynä näkynyt harmaahylkeitä. Eläintarhan sillan viereen viritettyjä verkkoja on
parhaimmillaan käynyt kokemassa yhtä
aikaa kaksikin pitkäkuonoista hallia, uros
ja naaras. Hylkeitä on bongattu myös Isoisänsillalta. Korpit ovat jo pitkään olleet
säännöllisiä vieraita eläintarhassa ja niiden
karhea raakkuminen on helppo tunnistaa
muista lähiluonnon lintujen äänistä. Talviaikaan merikotkia näkyy viikoittain ja
loppusyksystä harmaahaikaroita levähtelee
Hylkysaaren laitureilla.

kupeeseen kalastelemaan. Mustikkamaalla
liikkuu ajoittain kettuja ja supikoiria. Korkeasaaren puolella asuu rusakoiden lisäksi
kärppiä ja lumikoita. Kesällä saaressa piipahti pari metsäkaurista ja välillä tänne ui
myös hirviä. Jäämme vielä odottelemaan
lähitienoon ensimmäistä ahmahavaintoa,
Herttoniemestä sellainen jo tältä keväältä
onkin. Pidetään siis silmät auki luonnossa
liikkuessa!

Villi saukko poistumassa Korkeasaaresta.

Harmaahylje herkuttelee ahvenella Kulosaaren
ja Mustikkamaan välissä. Kuvan otti Pentti Rantala kalastamisen lomassa.

Eräänä marraskuisena aamuna eläintarhan
väki sai yllätyksen villin saukon muodossa. Se jolkotteli muina saukkoina keskellä
Korkeasaarta ja poistui merelle Palosaaren
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Lux Korkeasaari tuo valoa talveen
Vuodenvaihteessa 25.12.-9.1. Korkeasaaressa pääsee jälleen kiertämään Lux Korkeasaari -reittiä. Talven pimeimpään aikaan
valoteokset ilahduttavat eläintarhassa ja
samalla keräämme varoja lumileopardien
suojeluun, jotta näillä pörröturkeilla olisi
valoisa tulevaisuus.

Taidetta Kulosaaressa
T E K S T I : K I R S T I S A N TA H O L M A ( E L L E I M U U TA M A I N I TA ) • K U V AT: K O U L U LTA

Kahdessa edellisessä Kulosaarelaiset-lehdessä on esitelty julkisten tilojen taidetta kyselemällä miten
käyttäjät kokevat ympärillään olevat taideteokset. Taka-ajatuksena on ollut saada lapset ja nuoret näkemään kouluun sijoitetut taulut ja keskustelemaan niistä ja kenties myös taiteesta yleisemmin. Tällä sivulla
esitellään yhteiskoulussa olevia taideteoksia toisesta näkökulmasta. Liekö sattuma, mutta kaikki mainitut
taiteilijat olivat kulosaarelaisia. Aukeaman toisella sivulla koulun kuvataideopettaja kertoo tämän päivän
taideopetuksesta.

K

ulosaaren yhteiskoulussa on vain neljä ”oikean” taiteilijan työtä. Niistä
kirjoitan nyt omien kokemusteni perusteella tai toistaen aiemmin kirjoittaneiden sanoja. Olin koulun oppilaana vuosina
1959–1967 ja palasin tiloihin noin vuonna
2000 koulun hallituksen jäsenenä. Välillä
olin käynyt muutamassa juhlassa. Vuonna 1955 valmistunutta koulurakennusta
ihailimme kovasti jo silloin kauan sitten ja
pidimme sitä taideteoksena. Jorma Järven
arkkitehtuuri on säilyttänyt arvonsa.

KUVA: www.salmenlinna.eu/matka-alttareita.html

Koulun keskushallin seinällä, näyttämön
oikealla puolella on Antti Salmenlinnan
maalaama ”matka-alttari”. Kaapin ovet
ovat normaalisti kiinni, mutta ne avattiin
1960-luvulla koulupäivinä klo 9 ja klo 13
rukousten ajaksi. Kouluissahan oli sukupolvien ajan ollut aamuhartaus, johon perinteisesti kuului virrenveisuuta, Raamatun lukemista tai hengellinen tai muutoin
sensävyinen lyhyt puhe sekä rukous. Kun
KSYK:ssa osa luokista opiskeli iltavuorossa jotenkin klo 12 ja 19 välillä, tilaisuus ei
voinut olla nimeltään aamuhartaus vaan
meillä oli rukoukset. Koulujärjestelmän uudistuksessa 1970-luvulla luovuttiin sanasta
aamuhartaus ja tilalle tuli aamun¬avaus tai

päivänavaus. Nykyään ei taida olla mitään
säännöllistä kokoontumista, jonka aikaan
alttari avattaisiin. Omana kouluaikanani
katselin ja yritin tulkita triptyykin kuvaa
joka päivä. Silloin en tiennyt sen tekijästä
mitään.
Antti Salmenlinna (1897–1968)
oli suomalainen kuvataiteilija ja
sisustusarkkitehti, joka on suunnitellut lukuisten kirkkojen sisustuksen, huonekaluja, valaisimia,
tunnuskuvia ja tehnyt koriste- ja
lasimaalauksia,
muun
muassa Helsingin Paavalinkirkkoon. Tunnetuin
hänen suunnittelemansa
tunnus on Suomen poliisin tunnuskuva. Kulo
saaren suuren arkkitehdin Armas Lindgrenin
tytär Margareta oli Salmenlinnan puoliso. Lindgrenin kuoltua jo vuonna
1929 Antti Salmenlinnasta tuli tavallaan Kulosaaren oma arkkitehti. Hän
on maalannut Armas
Lindgrenin suunnitteleman Leposaaren kappelin katon ja suunnitellut Kulosaaren kirkon sisustuksen.
Kulosaaren yhteiskoulun alkuperäisiin
osakkaisiin kuului Kulosaaressa asunut kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen (1894–1966).

Kaarina Tarkan ”pallopeli”-reliefi.
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Vedos patsaasta
Henkinen työ,
Wäinö Aaltonen,
1929.

Kun Aaltosen vuonna 1929 tekemä pronssivedos patsaasta Henkinen työ tuli tarjolle
huutokauppaan, sai rehtori Lauri Halla
huudettua teoksen takaisin sen synnyinsaa-

relle, ja se sijoitettiin koulun Keskushalliin.
Kulosaaren Kotiseuturahaston Säätiö tuki
hankintaa. Henkinen työ on osa viiden
veistoksen sarjaa Työ ja Tulevaisuus, joka
sijaitsee eduskunnan istuntosalin etualalla.
(Lauri Halla)
Marraskuussa 1971 paljastettiin KSYK:n
kuvaamataidonopettaja, kuvanveistäjä Kaarina Tarkan (Simolan) reliefi, jonka lahjoittivat koululle Antti ja Marja Aarnio-Wihuri.
Tarkka avasi teosta: ”Jokainen Teistä toivoakseni näkee tässä pallopelissä sen vaihtelun mitä elämä meille tarjoaa ja mitä se meiltä vaatii. On oltava puolustajia, hyökkääjiä,
varmistajia, palloon osuvia ja sen lentoon
potkaisevia, mutta saa myös aina olla tässä
totisessa leikissä mukana niitä, jotka vasemman puoleisen olennon tavoin katsovat
kaikkea rauhallisesti sivussa.” (Mikko-Olavi
Seppälä: Juureva kosmopoliitti, s. 98)
Tästä hauskasta taideteoksesta on ilo kiittää tekijää, lahjoittajia ja koulun historian
kirjoittanutta Mikko-Olavi Seppälää. Temperimentikas opettajamme ”Tarkka” analysoi
ja kuvaa hienosti elämää. Reliefi ansaitsisi
paremman paikan tai valaistuksen. Nyt se
on koulun ruokasalin takaseinällä portaikon
päällä ja lokerikkojen vierellä, liian huomaamattomana.

Syksyllä 2020 Kulosaaren yhteiskoulu
sai hienon 80-vuotislahjan, kun Aviva Nemes-Jalkanen lahjoitti koululle Kulosaarentien kotitalonsa pihan aitaa 1970-luvulta
saakka koristaneen Antero ”Atte” Poppiuksen kolmiosaisen lasikuitutaideteoksen.
Kuvataiteilija Poppius (1922–2005) toimi
Kulosaaren yhteiskoulussa voimistelun, terveysopin ja teknisen työn opettajana vuosina 1951–1980. Lisäksi hänellä oli Kulosaarentien kodissaan työpaja, jossa hän teki ja
suunnitteli mm. taideteoksia, huonekaluja ja
teatterinaamioita. Taideteos on nyt koulun
Itäväylän puoleisella sivulla. (Lauri Halla)
TAVOITTEENA NÄHDÄ ASIOITA TOISIN
Koska tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, kouluopetuksen tavoitteena on
mahdollistaa sellaisten valmiuksien ja
osaamisen kehittyminen, jotka auttavat
nuoria menestymään monenlaisten haasteiden edessä. Nyky-kuvataideopetuksen
keskiössä on luova ajattelu, tutkiva lä-

hestymistapa ja omalla ilmaisullaan vaikuttaminen. Mitä se käytännössä sitten
oikein tarkoittaa? Tässä jutussa toivotan
lukijat tervetulleeksi 2021 kuvataideopetukseen, jossa esimerkkinä toimii alkysyksystä pidetty KSYK:n lukion arkkitehtuuri- ja muotoiluaiheinen kuvataiteen laaja
projektityö.
”Aloitin bussipysäkin suunnittelun kysymällä mikä tekee pysäkistä erilaisen. Päädyin
ideaan kasveista, koska kasvit ovat halpoja,
kauniita, ja eläviä. Kasvit eivät vain pysy
ikuisesti samanlaisena, joten näet kasvien
muuttuvan aina kun käyt pysäkillä. Kasviksi
päätin köynnöksen, sillä ne eivät tarvitse hoitoa ja tehokkaasti peittävät pysäkin alleen.”
Jokainen meistä tietää omakohtaisesti,
että merkityksellisyyden kokemukset ovat
tärkeitä oppimisen kannalta. Kurssin tehtävänä onkin haaste, joka kutsuu ajattelemaan ja näkemään toisin jotakin olemassa
olevaa opiskelijan omasta elinympäristöstä.
Oppilaiden tehtävänä on valita bussipysäkki, jonka he uudelleensuunnittelevat
huomioimalla ekologisia, eettisiä ja esteettisiä näkökulmia. Haaste on monialainen ja
edellyttää huolellista perehtymistä niin itse
fyysiseen paikkaan, bussipysäkin käyttäjiin
kuin vaikka pysähtyvien bussien määrään.
”Tarkoituksena
tuottaa hetkellinen
rauhoitus arjen kiireiden ja stressin keskellä”, kirjoitti yksi
opiskelija hälyisen
tien varrelle suunnittelemansa pysäkin
ideasta.”
Professori Keith
Sawyer, joka on tutkinut luovaa ajattelua kiteyttää hyvin, että tieto itsessään ei ole
mitään ilman ymmärrystä ja ymmärtäminen
taas mahdollistuu merkitysten luomisen ja
antamisen kautta. Tällainen oikean elämän
ongelmaan perustuva lähtötilanne tuottaa
usein merkityksellisiä oppimiskokemuksia,
mutta antaa nuorille myös lisää vaikuttamisen kokemuksia. Kaupunkisuunnittelu
ja arkkitehtuuri saattavat vaikuttaa aluksi
kaukaiselta asialta, vaikka kyseessä on oma
elinympäristömme. Bussipysäkin uudelleensuunnittelu haastaakin opiskelijoita näkemään muotoilun ja arkkitehtuurin monialaisuuden ja niihin kytkeytyvät ja jopa niitä
ohjaavat mahdolliset taloudelliset tai tuotannolliset rajoitteet, jotka vaikuttavat esimerkiksi käyttökokemukseen.
”I really wanted a better recycling system
that also would go with the bus stop and
would look like it belongs to the environment.
Usually you only have one general bin next to
the bus stop but this time I added two more
sections, so plastic + biowaste + general.”
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Pitkällinen prosessityöskentely sisälsi monia vaiheita, kuten palautteen antamista
toisille, ryhmätyöskentelyä, idean hiomista, materiaalivalintoihin perehtymistä ja
tietenkin esitysteknistä pohdintaa. Valmistuneiden kurssitöiden kirjo oli vaikuttava.
Jokainen työ oli tietenkin tekijänsä näköinen ja siinä ilmeni hänelle merkityksellisiä
painoalueita, kuten vaikka hyvinvointia lisäävät tekijät, ekologisuus tai vaikka maisemaa mukaileva design. Itselleni opettajana
koko tekemämme prosessi, kuten muutkin
kuvataiteen tehtävät, antaa tietynlaista toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen. Juuri
tällaisia analyyttisiä, luovia, visionäärisiä ja
innovatiivisia yksilöitä me tarvitsemme rakentamaan tulevaisuuden yhteisöjä.
(Erika Perttuli-Borobio, KSYK:n kuvataiteen opettaja)

Tekijä: Leevi Oksanen

Tekijä: Johannes Tikka

Tekijä: Lumi Pylkkänen

Tekijä: Lauri Stude
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Mitä harrastat?
Syyskuussa syntyneen Hilla-vauvan hoitoa pääasiassa.
Sisustaminen on minulle rakas
harrastus, autan myös kavereitani sisustamisessa. Tykkään
kutsua ihmisiä koolle ja kattaa
sekä laittaa ruuat esille kauniisti. Pelasin tennistä äitini kanssa ennen raskautta ja talvisin
laskettelen.

un MARLEENA LEHTONEN astui vuosi sitten uteliaisuuttaan kulosaarelaisen
talon asuntonäyttöön, oli hän
myyty. Suunnitelmissa oli ollut
isomman asunnon ostaminen
silloisesta kotikaupunginosasta,
Kalliosta, mutta miehen ex tempore -ehdotus asuntonäyttöön
menosta muutti pariskunnan
suunnitelmat. Marleenan työhuone, jossa hän suunnittelee
Lili Marleena -mekkoja, sijaitsee
hänen lapsuudenkodissaan vanhempien luona Ribbingshofissa,
joten koti saman kadun varrella
oli mitä houkuttelevin ratkaisu.
Miten päädyit nykyiseen
ammattiisi?
Aloitin Turussa kaupalliset opinnot, mutta ensimmäisen puolen
vuoden jälkeen lähdin Firenzeen
puolen vuoden pituiseen vaatetusalan koulutukseen. Palasin
kuitenkin suorittamaan opinnot
Suomessa loppuun. Olen lapsesta asti halunnut olla muotisuunnittelija. Katsoin telkkarista
”Kauniit ja rohkeat” -sarjaa ja
ihailin sarjan muotisuunnittelijoita. Leikimme usein siskoni
ja serkkuni kanssa muotisuunnittelijoita. Tajusin kuitenkin
Firenzen aikana, että ala on kovaa ja maailmalla on paljon lahjakkaita ihmisiä. Olin
valmistumisen jälkeen töissä muotimarkkinoinnin ja viestinnän parissa, mutta
työskennellessäni yritysmaailmassa tajusin
että haluan kuitenkin toteuttaa haaveeni.
Kolme vuotta sitten perustin Lili Marleena
-yrityksen. Aloitin sillä, että suunnittelin,
ompelin ja myin mekkoja. Ostan Italiasta
kuuluisien muotimerkkien ylijäämäkankaita. Nyt teen yhteistyötä ompelijoiden ja
suunnittelijoiden kanssa, jotka ompelevat
ja kehittävät tuotteita Kalliossa. Mekkoja
myydään verkkokaupassa, pop up -myynneissä ja Stockmannilla.
Mikä on ollut urasi huippuhetki?
Lähetin Sanna Marinille mekon, jonka hän
puki Suomen Kuvalehden kannen kuvaukseen. Sain siitä julkisuutta, joka poiki juttuja Helsingin Sanomiin – se oli monta päivää
lehden luetuin juttu. Seurauksena sain paljon seuraajia someen, monet lehdet pyysivät
haastattelua ja Stockmann otti yhteyttä.

Mikä on Kulosaaressa
parasta?
Tämä on rauhallinen asuinalue, tai näin siis luulimme,
viime kesän reivit [boomer-toimituksen selitys: rave-konemusiikkitapahtuma] oli ”aikamoisia”. No saari on kuitenkin
pääasiassa rauhallinen ja niin
lähellä kaupungin keskustaa.
Tämä on niin kaunis alue,
kauniita taloja ja vanha henki.
Palveluita voisi olla vähän lisää,
kahvila ainakin.

Marleenan työhuone sijaitsee hänen
vanhempiensa kodissa ja tauoilla on ihana
istuskella Ribbinginhovin talojen välisellä
puistoalueella.

Mikä on parasta työssäsi?
Se, että pääsen tekemään töitä kauniiden
ja esteettisten asioiden kanssa. Vaikka on
vastuuta, niin voin päättää miten paljon tai
vähän teen töitä tai miten teen töitä.

Mitä teet Kulosaaressa
muuta kuin asut?
Nyt ollaan rempattu kotia,
teen tietenkin töitä, pelaan
tennistä ja kävelen.
Ja käydään äidin ja isän
kanssa syömässä BS:llä.
Mitä unelmia sinulla on?
Unelmani on, että saisin asua täällä ja kasvattaa lapset täällä. Tämä on ihana paikka
lapsille kasvaa. Unelmoin myös, että saisin
kasvattaa tai ylläpitää Lili Marleena-yritystä
ja taata töitä myös muille.
Elämän kolme tärkeintä asiaa?
Perhe, meidän koti ja ystävät. Kodista on
tullut tosi tärkeä, kun ollaan nähty niin paljon vaivaa sen eteen, toivottavasti ei tarvitse
koskaan luopua siitä!

Mikä huonointa?
Epävarmuus. Vaikka on nostetta, ei voi kuitenkaan koskaan tietää kuinka kauan tämä Onko sinulla elämänohjetta,
jatkuu. Toivon, että saisin kasvatettua yri- joka on jäänyt mieleen tai
tystä. Korona on asettanut haasteita. En ole jota noudatat?
päässyt näkemään mitä tämä olisi, jos ihmi- Äiti on opettanut asenteen, että ei tarvitse
set voisivat elää vapaasti ja käydä juhlissa va- pyrkiä täydellisyyteen. Tärkeintä on ollut,
paasti. Monet mekoista ovat juhlavia vaat- että me lapset ollaan oltu onnellisia ja meilteita ja jos ei ole juhlia, niin ihmiset eivät lä on kavereita. Äidille riitti kasi, jos se riitvoi käyttää mekkoja. Kaikesta huolimatta ti meille. Se on helpottanut mua monessa
luotan
Nukketeatteri
yritysideaani
PikkuKulkuri
kaiken (Kuva
tämänIlpoepävarMikkonen)kohdassa. Sen haluaisin välittää eteenpäin.
muuden keskellä.
Tärkeää on mitä itse haluaa.
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Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

HEIKKI KUKKONEN

– y h d y s k u n t a s u u n n i t te l i j a
T E K S T I N K A S A S I K I R S T I S A N TA H O L M A

Tämä on kiitosta saaneen arkkitehtisarjan viimeinen osa. Nyt esittelemme
artikkelien kirjoittajan arkkitehti Heikki Kukkosen. Annamme hänelle itselleen
puheenvuoron.
Lapsuus ja nuoruus
”Synnyin Kulosaaressa vuonna 1945, syyskuussa, ilmeisesti eräänä viimeisistä silloin
vielä itsenäisessä Kulosaaren kunnassa syntyneistä. Juuri tuona päivänä näki päivänvalon
eniten lapsia maassamme. Asiaan lienee vaikuttanut se, että juuri silloin tuli kuluneeksi
yhdeksän kuukautta jatkosodan päättymistä
seuranneesta massiivisesta joukkojen kotiuttamisesta. Siksikin kuulun suurimpaan suomalaiseen ikäluokkaan.
Aloitin opintieni Kuopiossa, Valkeisen
kansakoulussa. Pari ensimmäistä vuotta olivat aika ikävystyttäviä, silla osasin jo kouluun
mennessäni sekä lukea että kirjoittaa.
Sittemmin minusta sukeutui pohjoiskarjalainen, kun perheeni muutti Joensuuhun.
Siellä kävin koko oppikouluni maamme
toiseksi vanhimmassa suomenkielisessä poikakoulussa, Joensuun Lyseossa. Siellä minut
valittiin teinikunnan puheenjohtajaksi ja
koulun oman lehden toimittajaksikin.
Opiskeluaika
Asevelvollisuuteni suoritin kenttätykistössä.
RUK:ssa kurssini numero oli 117, joka sattumalta oli koulun historian isoin kurssi, kaiketi sekin suurten ikäluokkien ansiosta. Nykyisin olen aika monien kertausharjoitusten
ansiosta sotilasarvoltani reservin kapteeni.
Siviiliammattini, arkkitehdin, valitsin aakkosten alkupäästä ja kaiketi piirustusharrastuksien vuoksikin, lukemattomista hiekka- ja
lumilinnoistani puhumattakaan. Selvitin silloiset teknillisen korkeakoulun karsintakurssit, taaskin oman historiansa isoimmat. Arkkitehtuurin opintoni tapahtuivat kokonaan
Otaniemessä, juuri valmistuneessa, Alvar
Aallon suurella sydämellä suunnittelemassa
arkkitehtiosaston omassa pikku rakennuksessa, taaskin kaikkien aikojen isoimmalla
kurssilla. Asuin suurimman osan opiskeluajastani Otaniemen Teekkarikylässä, sattumalta juuri samaisen Alvarin suunnittelemassa ja parahiksi juuri valmistuneessa
asuntalossa, monen mielestä kylän onnistuneimmassa asuinrakennuksessa. Opinnointi

oli hauskaa, mutta niin oli teekkarielämäkin.
Ajauduin taas ylioppilaskunnan hallitukseen,
sillä olin jostain syystä tullut suostuneeksi
Teekkari-lehden päätoimittajaksi, tosihauskaan hommaan. Nuo sivuharrastukseni eivät
ihmeemmin hidastaneet opintojani, vaan
valmistuin arkkitehdiksi vähän yli neljän
iloisen opiskeluvuoden jälkeen.

tuuttomaksi arkkitehdiksi”, joka antaa asukkaiden osallistua suunnitteluun. Suomen
arkkitehtiliitto SAFA melkein erotti minut.

Ensimmäiset työvuodet
Olin jo opiskeluaikoinani, aluksi harjoittelijana, mutta sittemmin osakkaana tullut
osuuskuntamuotoisen arkkitehtitoimiston,
Ympäristösuunnittelu OK:n leipiin. Toimisto sijaitsi Otaniemessä, vaikka sillä oli
sivukonttori myös Joensuussa. Siitä syystä
toimeksiantoja oli kohtalaisen paljon Pohjois-Karjalastakin. Pidin kuitenkin toisen
jalan tiukasti Otaniemessä, sillä akateemisen urani toinen askel johti minut takaisin
vanhaan opinahjooni, ensin kaavoituksen
assistentiksi ja tuntiopettajaksi sekä sittemmin upouuden tutkimuslaitoksen, nimeltään Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos,
johtoon. Ehdinpä hoitaa muutaman vuoden
määräaikaista yhdyskuntasuunnittelun professorin virkaakin. Nyt olen enää Aalto-yliopiston dosentti. Dosentuuri on elinkautinen, eikä siitä siirrytä eläkkeelle, vaan vasta
joskus suoraan tuonpuoleisiin.

Maaseuduntuntemusta ja
komiteatyötä
Tutkimuksen alalla oli monista pienistä ja
vähän suuremmistakin kohdalleni osuneista puroista ehdottomasti mielenkiintoisin
valtavirta suomalaisiin kirkonkyliin kohdistunut, monivuotinen Maaseututaajamatutkimus. Sen ansiosta sain ilon ja kunnian
vierailla uteliaan tutkijan hahmossa lähes
sadassa maamme silloisista yli kolmestasadasta kirkonkylästä. Kenties tuo maaseudun
yhdyskuntien tuntemus johti siihen, että
jouduin noihin aikoihin ajankohtaisena ollutta maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta valmistelleen komitean puheenjohtajaksi.
Lakiin tulivatkin kirjoitetuiksi koko lailla
velvoittavat kansalaisten osallistumisoikeuden pykälät.
Huvittavaa kyllä, olen mielestäni päässyt
elämässäni eteenpäin vain parisadan metrin
verran, kun nykyisin asun puolisoni kotitalossa Hopeasalmentien varrella, lähes näköetäisyydellä synnyinkodistani Vanhan Kelkkamäen alkupäässä!

Tie tohtoriksi
Ajan henkeen kuului kansalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen eri
aloilla. Ehkä kansanrakentamisen ihailijana
ryhdyin noihin aikoihin kehittelemään suomalaista versiota Ruotsissa itäneistä osallistuvan suunnittelun ensi askeleista. Kutsuin
omaa kehitelmääni itsesuunnitteluksi. Väittelin osallistuvan suunnittelun metodeista
sittemmin tekniikan tohtoriksikin, en Ruotsissa, vaan edelleen Otaniemessä. Vastaväittäjäni oli kuitenkin riikinruotsalainen alan
guru, Johannes Olivegren, professori Chalmersin maineikkaasta korkeakoulusta. Arkkitehtien parissa itsesuunnittelusta kehkeytyi
mahtava riita. Kukkonen leimattiin ”vas-

Arkkitehdin työnäytteitä
Työlistani sisältää sekä kaavoitusta (yleiskaavoja, asemakaavoja ja rantakaavoja) että
rakennuksia (opiskelija-asuntoja, pientaloja,
loma-asuntoja, kuntoutuslaitoksia sekä muutaman tuotantolaitoksenkin). Eräänlaisena
rusinana pullassa on Helsingin Heikinlaaksossa sijaitseva, asukkaiden itse suunnittelema ja pääosin omatoimisesti rakentamakin
pientalokortteli nimeltään ”Säästökylä”.
Myöhemmin olen harjoittanut kansalaisaktivismia pelastamalla vanhoja taloja. Onnistunein esimerkki lienee purkutuomion saanut
Hietsun paviljonki Helsingissä, jossa nykyisin
järjestetään kiehtovia konsertteja. Sen koristeena on Riitta Nelimarkan iloinen glasaali.
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Heikin ansiosta purkamiselta säästynyt Hietsun
paviljonki. Päädyssä Riitta Nelimarkan glasaali.

neen, näyttelyineen ja
julkaisuineen. Niihin
palattaneen vielä tämän lehden sivuilla.
Puheenjohtajuus oli
hyvin pitkään siellä
Hopeasalmentiellä,
Liisalla jo ennen Heikin vuosia, ja Heikin
jälkeen vielä kymmenisen vuotta.
Heikki ja Liisa muistelevat, mitä kaikkea
kulosaarelaiseen kansalaisaktivismiin on

Kun nykyinen yhteiskunnallinen asemani
on eläkeläinen, voin haluamassani mitassa harjoittaa vielä sekä suunnittelijan että
varsinkin himorakentajan ammattia sukuni vanhassa loma-asunto- residenssissä kirkasvetisen ja kalaisan Höytiäisen rannalla.
Vastuullani on kokonaista seitsemäntoista
”kattoa”, kuten sikäläinen määrittely rakennuksille kuuluu. Kun yksi katoista on pieni
tennispaviljonki oman massakentän kupeessa, on helppo arvata mitä urheilulajia kesäaikani on sopivasti täynnä. Onneksi koko suku
on tenniksen ihanuuteen hurahtanutta.”

Säästökylä

Kulosaarelaisena vaikuttajana
Kulosaarelaiset ry oli perustettu vuonna 1978. Heikki ryhtyi puheenjohtajaksi
1990-luvun loppuvuosina ja jatkoi sitä työtä
kymmenisen vuotta. Hänen puheenjohtajakauteensa sattui Kulosaaren 100-vuotisjuhla vuonna 2007. Se oli ihan erityinen vuosi
seuran historiassa kaikkine juhlatilaisuuksi-

kuulunut, ja sanovat sen olleen yhtä jatkuvaa taistelua tuulimyllyjä vastaan. ”Laadittiin
lukemattomia kirjeitä viranomaisille, milloin
puistojen puiden kaatamisen vastustamisesta,
Mustikkamaan tanssipaviljongin estämisestä
(muuten harvinaisia voittoja) ja Mustikkamaan kehittämisestä (ilman tulosta), modernin puutarhakaupungin kehittämisestä

Heikki Kukkosen ensimmäinen kotitalo Kulosaaressa. Gunvor Granfeltin piirros tässä lehdessä
sivuilla 22 ja 23 esitellystä juhlakirjasta. Kulosaarelaisen arkkitehdin Einar Flinkenbergin piirtämä
pystyhirsitalo on yhä pystyssä.

(suunnitelma Itäväylän kattamiseksi ja puutarhakaupungin rakentamiseksi).” Tuloksettomia kohteita ovat olleet Kulosaaren korttelitalon rakentaminen yksityisenä yrityksenä,
Kruunuvuoren siltojen vastustaminen (Stadin rantaryhmän kanssa) ja lauttaliikenteen
aloittaminen Kruunusiltojen rakentamisen
sijaan. Ostarin purkamisen estämisessä on
toistaiseksi onnistuttu. Jne. jne.
Tämä kirjoitus ei tarkoita, että Heikki
Kukkonen lopettaa tai vaikenee. Artikkeli
päättää arkkitehtisarjan, siinä kaikki. Kulosaarelaiset-lehti kiittää Heikkiä, uskon, että
myös kulosaarelaiset kiittävät.

T U N N E VÄ L I T T Ä J Ä S I

Koti on meille tärkeä.
Siksi on myös tärkeää
tuntea hänet, joka
kotiasi välittää.
Kulosaarelaisena tunnen
hyvin viihtyisän ja ainutlaatuisen asuinpaikkamme.
Kun tarvitset apua asuntoasioissa , älä epäröi ottaa
yhteyttä!

Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, YKV,
rakennuttaja-asiamies RAKI™

TUULA PARTANEN
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KULOSAARESSA

ällä kertaa minulla ei ole punaista
lankaa kirjoituksessani, vaan se on
koottu sattumanvaraisesti. Tutustuin
kahteen käännösromaaniin; Maja Lunden
Viimeiset (Przewalskis hest, suom. Jonna
Joskitt-Pöyry), Tammi 2020, 533 s. ja
Eric Vuillardin 14. heinäkuuta (14 juillet, suom. Lotta Toivanen), Siltala 2021,
1204 s., luettu sähköisesti.
Maja Lunde on kirjoittanut kolmannen
osan ilmastokvartetista. Ensimmäinen oli
Mehiläisten historia, toinen Sininen.
Tässä kolmannessa osassa alkuperäinen
nimi on paljon puhuttelevampi kuin
käännöksen nimeksi valikoitunut Viimeiset. Ainakin Kulosaaressa, Korkeasaaren
naapurissa majailevalle ihmiselle, joka on
tottunut näkemään villihevosia nimeltään
przewalski… Kyse on kolmesta
tarinasta; Mihailin tarinasta, joka
sijoittuu vuoteen 1882 pietarilaisen eläintarhan ympärille. Mihail, tuolloin Pietarin eläintarhan
apulaisjohtajana, löysi nämä hevoset ja pelasti niitä länsimaisiin
eläintarhoihin. Toinen tarina on
Karinin, joka sata vuotta myöhemmin haluaa palauttaa näitä
Mongoliaan. Kolmas tarina sijoittuu 2050-luvulle, jolloin sataa ja
sataa aina vain. Eva yrittää pelastaa villihevosia tyttärensä kanssa,
turhaan. Hyvin kerrottua ja ajankohtaista! tekstiä ilmastokatastrofista.
Eric Vuillardin 14. heinäkuuta
on tavallisen ihmisen näkökulma
ja kokemus Bastiljin valtauksesta
14. heinäkuuta 1789. Valtaus on
historiallinen tapahtuma, jota on
kuvattu perinteisesti valtaa pitävien näkökulmasta. Yhä edelleen
14. heinäkuuta vietetään Ranskan
kansallispäivänä. Olin Ranskan
suurlähetystössä, kun teoksen
erinomaisesti suomentanut Lotta
Toivanen sai joka toinen vuosi
jaettavan Maurice de Coppet’n
palkinnon. Palkinto myönnetään
parhaasta Ranskan kirjallisuuden
käännöksestä kahden vuoden aikana. Palkinnon ”isä” oli Ranskan
kolmas suurlähettiläs Suomessa,
joka ranskansi mm. Johan Lu-

Ä

Ä

TEKSTI: IRIS SCHWANCK

dvig Runebergin Kung Fjalarin ja Juhani
Ahon Lastuja. Pekka Harttila, Kulosaaressa
asuva suurlähettiläs emeritus, joka kirjoittaa
tietokirjallisuutta käsitteleviä arvosteluja Satakunnan Kansaan, toteaa Vuillardin teosta
koskevassa arviossaan, ”14. heinäkuuta on
mitä suositeltavin pikku teos todistaessaan,
miten onnistuneesti historiaa voidaan käsitellä värikkäästi, inhimillisesti ja tosiasioita
kunnioittaen”.
Olen tutustunut myös suomalaiseen kirjallisuuteen sitten viime näkemän. Katja Kallion Tämä läpinäkyvä sydän, Otava 2021,
267 s., kertoo Hangon saksalaisten läpikulkuleiristä, jota on kaivettu esiin aivan viime
aikoina. Bertta ja ukrainalainen sotavanki
rakastuvat, onnettomasti tietenkin. Arvokkaasti kuvattu suhde ja poikkeukselliset olot

Hangossa. Erityiskiitokset naisten toisen
maailmansodan kokemusten kuvaamisesta ja
lähteiden huolellisesta kirjaamisesta!
Ida Pimenoffin Kutsu minut, WSOY
2021, 389 s., on taidokkaasti kirjoitettu
omaelämäkerrallinen esikoisromaani ilman
isää kasvaneesta tytöstä, josta tuli valokuvaaja. Ida Pimenoff on toiminut valokuvagalleria Hippolyten toiminnanjohtajana.
Kaj Korkea-ahon Punainen huone,
(Röda rummet, suom. Laura Beck), Förlaget ja Otava 2021, 365 s., sijoittuu Neitsytpolulle, kuten Philip Teirin teos Neitsytpolku (Jungfrustigen, suom. Jaana Nikula),
Otava ja S et S 2020. Teir toimii perustamansa kirjallisuusfestivaali Helsinki Litin
ohjelmajohtajana. Kaj Korkea-ahon romaani on minä-muodossa kirjoitettu sukellus
homojen ja BDSM-maailmaan (Minunkin piti katsoa Googlesta termi!) eteläisessä Helsingissä ja hiipivän
jännittävästi toteutettu teos.
Torstaina 25.11. klo 18 KIRJATYTTÖ-kirjan
Mukaan sopii yksi tietotekijää Leena Majanderia haastattelee
kirja, Suvi Ratisen Omat
Pirjo Sunila, joka on Leenan luokkatoveri
huoneet. Missä naiset kirKSYK:sta.
joittivat vuosisata sitten?,
Tammi 2021, 235 s. Teos
sisältää aihetta käsitteleviä
pohdintoja Virginia Woolfin hengessä. Woolfin Oma
huone (A Room of One’s
Own) ilmestyi vuonna
Tiistaina 14.12. klo 18 KUN NIIN
1929, mutta se saatiin suoPERKELEESTI SAHAA -kirjan tekijöistä
meksi vasta vuonna 1980
toinen eli Sakari Siltala kertoo kirjastaan
Kirsti Simonsuuren käänsekä Siltalan kustannustoiminnasta ja
nöksenä. Ratisen teokseen
kirjasyksystä
mukaan on päässyt Aino
Kallas, joka olisi voinut
tavata Woolfin Lontoossa
asuessaan. Tästä mahdollisesta kohtaamisesta ei
valitettavasti ole säily
nyt
dokumentteja.
Mukana
Torstaina 27.1.2022 klo 18
kirjassa ovat Helmi Krohn,
MARIA WOLFRAM -kirjan kirjoittaja
Anni Swan, Maria JotuAnu Utriainen tulee teemailtaan
ni, Elsa Heporauta, Hilja
asiantuntijaksi. Mukana voivat olla
Haahti, Maila Talvio, Helmyös toinen kirjoittaja Christine
la Wuolijoki, L. Onerva ja
Langinauer ja Maria Wolfram.
Ain’ Elisabeth Pennanen.
Mielenkiintoinen ja tärkeä
näkökulma kirjoittamiseen
ja sen vaatimaan omaan tilaan.
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Nautitko ohjaamisesta ja valmentamisesta lasten parissa?
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.

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

puheenjohtaja/ordförande Merit Lemminki
merit.lemminki@elisanet.fi
tel. 050 596 3679
verkkosivu www.vesta-bandy.net
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Maallikkojen seurakunta
T E K S T I : M I K K O - O L A V I S E P PÄ L Ä
( M U I S T O J E N P O H J A LTA K O O N N E E T : M I K K O - O L A V I S E P PÄ L Ä , P E R T T I I M M O N E N J A K I R S T I S A N T A H O L M A )
K U V AT : K U L O S A A R E N S E U R A K U N N A N A R K I S T O

Seurakunnan juhlavuoden merkeissä Kulosaaren Kirkkovakka järjesti keruun, jossa koottiin seurakuntaan liittyviä muistoja. Seurakuntatyön puitteissa kulosaarelaiset ovat saaneet
monipuolisesti toteuttaa itseään ja palvella muita niin laulamalla kuin lapioimalla.

Seurakunnan hallinnossa
Lukuisat kulosaarelaiset ovat kunnostautuneet seurakunnan hallinnossa kulloisenkin kirkkoherran tukena. Viime vuosikymmeninä päävastuuta ovat kantaneet
Juhani Arppe ja Ilkka Harju. Arppe kertoo olleensa 1980-luvulta lähtien muun
muassa seurakuntaneuvoston ja Kirkkovakan puheenjohtajana, kirkkovaltuutettuna ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana. Hän oli valmistelevassa
työryhmässä, kun Kulosaaren, Myllypuron ja Herttoniemen seurakunnat yhdistyivät 1.1.2011. ”Saimme neuvoteltua
messun alkamisen jatkossakin klo 10,
vaikka Kulosaaren kirkko ei ollut enää
pääkirkko”, kertoo Arppe. Haikeaa menetyksen tunnetta lievensi, että Kulosaaren kirkkoherra Markku Rautiainen valittiin uuden seurakunnan kirkkoherraksi
Veijo Vatkan jäätyä eläkkeelle.
Ilkka Harju pohtii seurakuntien yhdistymisen vaikutusta: ”Aluksi, ennen
yhdistymistä, Kulosaaressa esiintyi epäluuloja ja nurkkapatriotismia, mutta yhdistymisen toteuduttua havaittiin, että
kysymys oli kuitenkin pääasiassa hallinnosta ja taloudesta. Kirkon toiminta Kulosaaressa jatkui kutakuinkin entisellään,
vaikka kirkkoherranvirasto suljettiinkin
ja kirkkoherra perheineen muutti verotussyistä pois virka-asunnostaan. Päiväkerhotoiminnan loppuminen ei sekään
johtunut yhdistymisestä vaan hankaluudesta Helsingin kaupungin hallinnon
kanssa.”
Harju on toiminut kirkkoneuvoston
jäsenenä peräti 17 vuotta, niistä kahdeksan puheenjohtajana. Juristina Harju
otti vastuuta seurakunnan lausuntojen
laatimisesta,”osaksi opiskellakseni ratkaistavaksi tulevia kysymyksiä ja osaksi
perehtyäkseni asiayhteyksiin, kuten seurakuntayhtymän
kokonaistalouteen”.
Harju huomauttaa, että kulosaarelaisilla
on ollut vahva edustus Herttoniemen
14-henkisessä
seurakuntaneuvostossa,
tällä hetkellä Kulosaaresta valittuja jäse-

niä on viisi. Neuvostossa keskustelu käy
vilkkaana: ”Erilaiset alueet ja erilaiset ihmiset kohtasivat uudessa seurakunnassa.”
Harjun johdolla perustettiin valmisteluvaliokunta, johon koottiin edustajat
kaikilta neljältä seurakunnan alueelta
(Herttoniemi, Herttoniemenranta, Kulosaari ja Myllypuro). Yhteisistä säästöpäätöksistä kipeimpänä koettiin Herttoniemenrannan kappelin sulkeminen. Tällä
hetkellä suurin haaste on homevaurion
takia käyttökiellossa olevan Herttoniemen kirkon kohtalo. Laajan seurakunnan
ainoat toimivat kirkot ovat tällä hetkellä
sen äärimmäisellä laidoilla, Kulosaaressa
ja Myllypurossa.
Myös kirkkokuorot yhdistyivät
Kirkkokuoro on perinteisin tapa, jolla
seurakuntalaiset ovat voineet omakohtaisesti osallistua jumalanpalvelusten toimittamiseen. Kulosaaren Kirkkokuoro
oli toiminut pitkään ennen kuin se rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 1983. Rutinoitunut kuoromies Tauno Talvio vedettiin mukaan, kun kirkkoherranrouva
Anneli Rautiainen sattui istumaan hänen
takanaan kirkossa virrenveisuun aikana.
”Hän sanoi minulle hyvin napakasti: –
Sinun pitää tulla kirkkokuoroon. Siellä
tarvitaan tuollaista tenorilaulajaa.”
Kulosaaren Kirkkokuoro toimi 2010-luvulla sinnikkäästi, vaikka laulajat kävivät
vähiin ja johtajat eli kanttorin viransijaiset vaihtuivat tiheään. Syksyllä 2015 Kulosaaren ja Herttoniemen kirkkokuorot
yhdistivät voimansa kuorojen taiteellisen
johtajan, kanttoriurkuri Kirsi Lemposen
aloitteesta. Kohokohtia ovat olleet kahden
laajemman teoksen esittäminen, Franz
Schubertin Saksalainen messu vuonna
2013 ja Lasse Heikkilän Suomalainen
messu vuonna 2017, sekä kaksi kuoromatkaa Viroon. Sääntömuutoksella Sari Haikosen johtaman kuoroyhdistyksen nimi
vaihtui 2019 muotoon Herttoniemen ja
Kulosaaren Kirkkokuoro. Kuoron aktiivisuudesta ennen koronan puhkeamista
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todistavat luvut: vuonna 2019 kuorolla oli
53 harjoitusta ja 19 esiintymistä.
Apusuntiot uurastamassa
Useilla seurakuntalaisilla on lämpimiä
muistoja apusuntiotoiminnasta. Kulo
saaren seurakunnan pienentyvät resurssit
olivat omiaan lähentämään maallikkoja
seurakuntaan jo vuodesta 1994, kun ylivahtimestari Vilho Savolaisen avuksi kutsuttiin erityisiä apusuntioita avustamaan
jumalanpalveluksissa. Heitä tarvittiin
etenkin suntion eli vahtimestarin vapaapäivien aikana. Käytäntö jatkui suntio
Leena Kuula-Hapon ja Vuokko Lepän
kausilla.
Sirkku Kuoppamäki ja Anneli Ljung
kertovat, että apusuntion tehtävälista
oli pitkä: sunnuntain värin varmistaminen, alttarin kattaus, vainajakyntteliköt,
kynttilänjalat holvista, kukat kylmiöstä,
virsien numerot taululle, ehtoollisvälineet arvioidun väkimäärän mukaisesti
esille: pikarit, viini, myös alkoholiton,
leivät, myös gluteenittomat, juomavesi
seurakuntasalin puolelta, sillä kirkon
hanasta tuleva vesi ei ollut juomakelpoista, salissa tarjottavan kahvin ym.
valmistelu, kellojen soitto (tosin nappia painamalla) kolme kertaa ennen
ja yhden kerran jälkeen palveluksen.
Apusuntiot saattoivat huonosti liikkuvia seurakuntalaisia kirkon portaissa tai
tarvittaessa kuljettivat heidät sakastin
kautta sisään. Kolehdin keruu kuului
apusuntion velvollisuuksiin, he toimivat
ehtoollisavustajina ja välillä lukivat päivän tekstin. Kirkkokahvien jälkeen piti
vielä siivota jäljet sekä seurakuntasalissa
että kirkossa.
Vuosina 2002–2009 ja 2013–2016
apusuntiona toiminut Tauno Talvio toteaa, että kirjalliset ohjeet tulivat tarpeeseen,
sillä tehtäviin liittyi paljon pieniä yksityiskohtia. Esimerkiksi kolehtirahojen tilitystapa myös muuttui vuosien varrella. Pieniä kommelluksia sattui, kuten syyskuussa
2015, kun Talvion piti huolehtia kirkon
oven sulkemisesta, mutta jäykkä ovi oli

varsinkin 1970-luvulla. Pappilan
kellarin pesutupa kunnostettiin
1976 alatuvaksi, josta sai kokoontumistilat käsityökerho. Sen
vetäjänä toimi – seurakunnan
lehtori Kersti Rantasalon aloitteesta – Kyllikki Aarni, joka oli
muuttanut Kulosaareen vuonna
1960, innostunut sitten poppanoiden tekoon ja käynyt yksityisillä ompelukursseilla. Alatupaan
sijoitettiin pienet kangaspuut,
jotka olivat aikaisemmin olleet
diakonissan tiloissa Tupavuori
1:ssä, ja ompelukoneita saatiin
sekä lahjoituksina että seurakunnalta.
Toiminta jatkui vilkkaana
kolmentoista vuoden ajan. Eräs
seurakuntalainen kertoo: ”Myöhemmin saatiin myös matonkudontaan sopivat kangaspuut.
Loimet olivat maksulliset. Kurssilaiset toivat kerhoon omat kanKulosaaren Kirkkokuoro esiintymässä keväällä 2013. Pastori Jenni Kallio seuraa, miten Veijo Lankinen johtaa.
kaat ja tarvikkeet. Ompelukerho
Kuorolaiset vasemmalta Kirsti Kaarina Kuusisto, Anneli Rautiainen, Pirkko Kronberg, Marja-Liisa Suomi, Tauno
toimi kahtena päivänä viikossa
Talvio ja Osmo Ulvinen.
tiistaisin ja perjantaisin sekä päivä- että iltakursseina. Kangaspuut
olivat käytössä muina arkipäivinä. Kevätkauden Marttaillan
yhteydessä järjestettiin mannekiininäytös. Kerholaiset esittelivät
kurssilla tekemiään vaatteita.”
Viime vuosikymmeninä seurakunnassa ovat korostuneet aikuisten kokoontumiset yhteiselle
aterialle ja keskustelemaan erilaisista teemoista. Seurakuntasalissa säännöllisesti kokoontuneen
Perheenemäntien ryhmän tapaamiset ovat keränneet suuren joukon osallistujia. Miehetkin saivat
vastaavan mahdollisuuden, kun
kirkkoherra Rautiainen muodosti Miesten kesken -keskusteluryhmän.
Muistojen keruuseen osallistui eräs kulosaarelainen, joka
on syntynyt samaan aikaan kuin
seurakuntakin. Satavuotias Aino
Pekkarinen kertoo, miten hän
muutti Kulosaareen vuonna
Kyllikki Aarni tarkastelee kankaita Alatuvan ompelukerhossa.
1980 ja löysi pian kirkon peräpenkistä oman paikkansa: ”Sieltä saattoi aina
seurata kirkkosalin tapahtumia, ehtoollijäänyt lukkiutumatta. Onneksi vahinkoa sepeliä kivien tukemiseksi pystyasen- sen viettoa, ja mielen täytti rauha. Koko
toon.”
kirkkosalin miljöö ja ihmisten paneutuei päässyt tapahtumaan.
minen hartauksiin teki vaikutuksen.” PaTalvio toimi myös 1990-luvun lopulla
Anssi Valkaman vetämässä niin sanotus- Miesten ja naisten harrastuspiirejä pit hän oppi tuntemaan ja ihaili heidän
sa hautausmaatyöryhmässä, jonka tehtä- Seurakunta on tuonut kulosaarelaisia kauniita kasukoitaan. Kun Jenni lauloi
vä oli suoristaa Leposaaren kallistuneita yhteen myös erilaisten harrastuspiirien Herran siunauksen, häntä ihan itketti.
hautakiviä. ”Työkaluina olivat pitkät kautta. Partiotoiminta on 1950-luvulta Laulu oli niin kaunis. Ja Kerstin kanssa
puukanget, rautakanget, lapiot ja mies- lähtien ollut lähellä seurakuntaa. Seura- löytyi ihana huumori. Hän kutsui Ainoa
voima. Kottikärryillä tuotiin hiekkaa ja kunnan oma nuorisotyö oli voimissaan Vilkkusilmäksi.”
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Kysely huvila-alueen kulttuuriympäristöstä
Haluaisitko jakaa ajatuksia, millainen kulttuuriympäristö Kulosaaren huvila-alue on sinulle ja
miten koet lähetystöt ympäristössä?
Kerään aineistoa Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterinopintojen opinnäytetyötä
varten. Tarkastelen tutkielmassa hyvin paikallista, huvila-alueelle sijoittuvaa lähetystöjen Kulosaari -ilmiötä.
Kulosaaressa on ollut lähetystöjä pian 70 vuoden ajan, ja ne ovat osaltaan muovanneet huvila-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä juuri sellaiseksi kuin se on tänään. Entä millainen vaikutus ilmiöllä on rakennetun
kulttuuriympäristön arvottamiseen, säilyttämiseen ja käyttöön tulevaisuudessa?
Kysely kartoittaa miten kulosaarelaiset käyttävät ja kokevat huvila-aluetta jokapäiväisenä arkisena kulttuuriympäristönä.
Vastaathan kyselyyn 15.12. mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kyselykulosaarelaisille
Kiitos avusta!
Lisätiedot: taidehistorioitsija, kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman opiskelija
Veera Berner, veera.berner@icloud.com

Tuoresuolatut suomalaiset kinkut,
pateet, makkarat, kalat,
gluteenittomat joululaatikot...
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Lahjaksi hyvinvointia

79,00

0,44/kpl (norm. 95,00)

Joulukuussa pidennetyt aukioloajat
jouluaattoon asti
♥ ma-pe 8-21
♥ la 9-18 ♥ su 12-16
itsenäisyyspäivä 12-16
jouluaatto 8-12

Palvelemme myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi
Tilaa apteekkituotteet
myös reseptilääkkeet,
kätevästi suoraan kotiisi
tai nouda ne
kauppareissulla
Kulosaaren Alepan,
K-Supermarket Hertan tai
K-Market Roihuvuoren
NOUTOAUTOMAATISTA.

HERTTONIEMEN APTEEKKI
Herttoniemen metroaseman vieressä.

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

www.herttoniemenapteekki.fi

Priorin Extra 180 kaps.

Ravitsee hiusjuurta sisältäpäin ja auttaa hiuksia
uuteen kasvuun.

11,00
220,00/l (norm. 14,60)

ACO Face
Moisturising
cream 50 ml
Pitkäkestoisesti kosteuttavat
päivä- ja yövoiteet
normaalille ja sekaiholle.

89,00
(norm. 125,00)

Apteq Q5

Verenpainemittari
Edistyksellinen täysin automaattinen olkavarsiverenpainemittari. Tunnistaa rytmihäiriön.

Lisää tarjouksia apteekissa
ja verkkokaupassa...
Tarjoukset voimassa 31.1.2022 asti tai niin kauan
kuin tarjoustuotteita riittää.

G V LK: STA s upe r-seni o ri ksi
T E K ST I J A K U V AT: L I I S A H O R E L L I

K

ulosaaren vihreä-valkoinen tennisseura
GVLK on antanut monelle hyvät eväät kasvaa tennismestariksi ja nyt myös verkkopallon super-senioriksi.
Lokakuun puolivälissä Kansainvälinen Tennisliitto (ITF) järjesti Mallorcan Capdeperassa super-senioreiden maailmanmestaruuskisat.
Siellä oli luokissa 65-, 70-, 75-, 80- joukkueita
23 maasta. Palkintokorokkeella kuultiin Saksan
kansallislaulu ”Deutschland, Deutschland über
alles” viisi kertaa. ”Marseljeesi” kajahti kolmasti, ja lopuksi isäntämaan Espanjan ”La Marcha
real” säesti 65-vuotiaiden miesten voittoa. Meiltä Suomesta osallistui kisoihin viisi joukkuetta.
Naiset 80v. pärjäsivät parhaiten – saivat pronssia.
Oli todella vaikuttavaa seistä podiumilla ja ottaa
vastaan mitali. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että
hieman hävettivät suomalaisten muinaisen itäblokin tapaiset lököverkkarit, kun ranskalaiset
olivat tyylikkäissä Lacosteissaan ja saksalaisetkin
Adidaksissaan!
Seuraavilla viikoilla osallistui yli 400 tennisveteraania yksilötason maailmanmestaruuskisoihin. 90-vuotiaiden miestensarjassa oli mukana
11 pelaajaa, joista vanhin oli 97-vuotias. Hienointa koko tilaisuudessa olikin ehkä se, että
kentillä näki ikäihmisiä, jotka olivat reippaita,

aktiivisia ja täynnä elämän iloa. Vaikka kaikilla
lienee ollut jonkinlainen kremppa – urheilijahan
ei tunnetusti tervettä päivää näe – niin kukaan
ei valittanut tai esittänyt kurjaa. Median yleensä
välittämä kuva kärsivistä vanhoista ihmisistä oli
tuossa todellisuudessa täysin päinvastainen.
Kulosaari kasvuympäristönä antaakin hyvät
eväät, ei ainoastaan tennikselle, vaan monenlaiselle liikunnalle – jalkapallolle, voimistelulle,
jääpallolle, jääkiekolle, soudulle, purjehdukselle,
talviuinnille, sulkapallolle jne. Kannattaa alkaa urheilu ajoissa, jo
lapsesta alkaen,
sillä se vahvistaa monipuolisesti sekä älyllisiä että myös
muita
arjen
taitoja. Tällainen ympäristö
tarjoaa monelle
mahdollisuuden
varttua elämän
super-senioriksi.

Super-senioreiden tenniksen maailmanmestaruuskisoihin Mallorcalla
osallistui viisi joukkuetta Suomesta.

Suomen naiset (Ritva Kunnas, Tuula Jormanainen, Liisa Horelli ja Aune Tuomainen) saivat lokakuussa Mallorcalla pronssia tenniksen super-senioreiden maailmanmestaruuskisoissa, naiset 80v.

ALEPASTA SAAT NOPEASTI
JA HELPOSTI EVÄÄT
JOULUN MENOIHIN.

KULOSAARI

Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki

AVOINNA 24 H

Wihuri toivottaa
kulosaarelaisille
hyvää joulua!

Kirkkoherran vaihtuessa
T E K S T I J A K U V A T : K I R S T I S A N TA H O L M A

T

änä vuonna 2021 on Kulosaaressa
vietetty saaren seurakunnallisen toiminnan 100-vuotisjuhlaa. Sataan
vuoteen mahtuu neljä seurakuntaa ja laskutavasta riippuen kymmenkunta kirkkoherraa.
Ensimmäisen kirkkoherran, Rafael
Gyllenbergin, valitsi ja nimitti Porvoon
hiippakunnan piispa Jaakko Gummerus.
Myös toinen kirkkoherra, Werner Wirén
(1887–1985), tuli Kulosaareen Porvoon
tuomiokapitulin lähettämänä. Kirkon valmistuminen joulukuussa 1935 oli tehnyt
seurakunnasta ”pätevän” vakinaisen kirkkoherran viran perustamiselle. Seurakunnan ensimmäinen kirkkoherran vaali pidettiin marraskuussa 1936. Kun tehtävään
oli ehkä sen kielitaitovaatimuksen, ruotsin
ja suomen hallinnan takia, vain yksi hakija, Werner Wirén, vaali oli pikemminkin muodollisuus, jonka kirkkovaltuusto
vahvisti. Wirén oli toiminut Kulosaaren
pappina jo muutaman vuoden ajan, aluksi
Gyllenbergin sijaisena ja sitten vt. kirkkoherrana. Perhekin asui jo Kulosaaren pappilassa.
Werner Wirénin asetti kirkkoherran virkaan Porvoon hiippakunnan piispa Max
von Bonsdorff 30.5.1937 sunnuntain jumalanpalveluksessa. Saman viikonlopun
tienoilla tehtiin Kulosaaren seurakunnassa
ensimmäinen piispantarkastus. Kulosaaren
seurakunnan historiikissaan Mikko-Olavi Seppälä kertoo piispan toivoneen, että
seurakuntatyön hengellinen puoli alkaisi
kehittyä kauniisti Kulosaaressa nyt, kun
seurakunta oli saanut vakituisen kirkkoherran ja ulkoiset puitteet olivat miltei
valmiit. Werner Wirén onnistui Sylvia-vaimonsa tukemana, vaikka kaksikielisestä

Sylvia ja Werner Wirén läksiäisjuhlassa 31.12.1960.

Eläkkeelle jäävä Werner Wirén käsissään seurakuntalaisten antama läksiäislahja.

seurakunnasta ei luontevasti muodostunut
toimivaa yhteisöä. Todisteena onnistumisesta voi pitää Kulosaaren seurakunnan
vuonna 1957 järjestämää Kulosaaren huvilayhdyskunnan perustamisen 50-vuotisjuhlaa, johon molempien kieliryhmien
edustajat osallistuivat.

Villa Allan Granfelt

Kun seurakunta liitettiin pakolla Helsingin seurakuntien yhteistalouteen vuoden
1959 alussa ja kaksikielisen seurakunnan
tarina alkoi olla lopussa, oli myös Werner
Wirénin aika siirtyä eläkkeelle. Niihin aikoihin seurakuntalaisten keskuudessa alkoi
varsin erikoinen keräys. Tavoitteena oli antaa rakkaalle kirkkoherralle ikimuistoinen
läksiäislahja.
Kulosaarelainen Gunvor Granfelt, saaren
”keisarin” Allan Granfeltin miniä, oli piirtänyt 74 kuvaa Kulosaaren huvilakaupungin rakennuksista. Kuvasivut toimitettiin,
en tiedä kuka sen teki, talojen asukkaille,
jotka kirjoittivat nimensä kuvan lähistölle.
Voisin muistaa tämän tapahtuman, sillä olen itsekin kirjoittanut siihen kirjaan
nimeni, mutta minulla ei ole siitä mitään
muistikuvaa toisin kuin nuorimman veljeni ristiäisistä syksyllä 1960. Werner Wirén
oli silloin kodissani kastamassa pikkuisen
pojan, Heikki Kangasniemen, jonka nimen isäni on kirjoittanut oikealle paikalle.
Kirja muodostuu kymmenistä sivusta,
jotka on sujautettu kirjan selkään kiinnitettyihin muovitaskuihin. Osalla sivuista
on vain nimikirjoituksia, osalla on taas
useita kuvia ja paljon nimiä. Yhteensä kirjassa on laskemani mukaan 1110 nimeä.
Tämä aarre on joutunut minun kotiini
silloin, kun Herttoniemen seurakuntaan
yhdistyvän Kulosaaren seurakunnan arkisto siirrettiin isompiin arkistoihin. Mitä
mikään arkisto ei halunnut, jäi selvityksen
tilanneen Kulosaaren Kotiseuturahaston
Säätiön haltuun. Kirja on minun hallussani ja nyt olen skannannut kaikki kuvalliset
sivut ja jaan kopioita mielelläni halukkaille. Oletan, ettei tässä rikota kenenkään copyrightia.

Ribbinginhovi, Vanha kelkkamäki 20. Oma kotini on rakennuksen toisessa päässä.
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Villa Alfthan, Vanha kelkkamäki 19 (purettu)

Näiden lehtien ja kuvien
selailu on yhtä surullista
kuin Leposaaressa kävely.
Tai se on ehkä vielä surullisempaa, sillä ystävien ja
tuttavien poistuminen on
luonnollista vaikkakin niin
ikävää, mutta sitä, että paikatkin ovat kadonneet, on
vaikea ymmärtää.
Artikkelin nimi on
KIRKKOHERRRAN
VAIHTUESSA. Edellä on
juututtu 61 vuotta sitten
tapahtuneeseen kirkkoherran eläköitymiseen. Aihe
on ajankohtainen, kirkkoherramme Markku Rautiainen siirtyy eläkkeelle
1.12.2021, siis lehden
ilmestymisen
jälkeisellä
viikolla. Jos verrataan Werner Wirénin tilanteeseen,
Wirén valittiin vaalilla
mutta ilman kilpailijoita,
Markun taas ovat Kulosaaren
seurakuntalaiset
valinneet Kulosaaren kirkkoherraksi vaalilla vuonna 2003. Herttoniemen
yhdistyneen seurakunnan
jäsenet ovat äänestäneet
hänet kirkkoherraksi syksyllä 2011 suoritetussa
vaalissa. Seurakuntalaiset ovat valinneet hänet
jopa kaksi kertaa, mutta
yhtä kaunista läksiäislahjaa hän tuskin saa kuin
tässä on kuvattu.

BRÄNDÖ VILLASTADS FÖRSAMLING –
KULOSAAREN HUVILAKAUPUNGIN
SEURAKUNTA 1921- 1960
Kirkkoherrat:
Rafael Gyllenberg 1921-1934 (vt.)
Werner Wirén 1934-1960

KULOSAAREN SEURAKUNTA 1961-2010
(Ruotsinkielisten seurakunta MATTEUS FÖRSAMLING
vuodesta 1961 lähtien)
Kirkkoherrat:
Tauno Sarantola 1961-1962 (vt.)
Paavo Kiuru 1962-1967
Yrjö Levänen 1967-1968 (vt.)
Tauno Sarantola 1968-1985
Erkki Laurikainen 1985-1986 (vt.)
Ismo Törrönen 1986-2003
Markku Rautiainen 2003-2010
HERTTONIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoherrat:
Veijo Vatka [1985]-2011
Markku Rautiainen 2011-2021

Markun jatkaja on valittu. Pandemiatilanteessa vaalin
suoritti seurakuntaneuvosto. Tarjolla oli neljä erinomaista ehdokasta, joista yksi sai eniten kannatusta. Herttoniemen seurakunnan uusi kirkkoherra Minnamari Helaseppä aloittaa työnsä seurakunnassa 1.1.2022.

Huvila Suolahti, Vanha kelkkamäki 18

Tässä Armas Lindgrenin tyttärien perheiden nimiä. Huvila Salmenlinna, entinen

Bertel Jungin tien huviloita, ylempi on Willamon perheen legendaarinen

kunnan sairastupa, Hopeasalmenranta 4, alempana Huvila Einar Stenij,

Hopis, joka on purettu jo 1970-luvulla. Alempi, jossa Lavantit asuivat

Kulosaarentie 28 (palanut v. 1978)

kuvan piirtämisen aikoihin, sen sijaan on yhä paikallaan.
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JULKINEN TIEDOTE.
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JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

Valoa, säihkettä ja loistoa on luvassa Kulosaareen pimeän talven keskelle.
Päivittäin aattoon asti syttyy saarellamme talo ja valo. Iloa ja yhteistä tekemistä, ulkoilua ja tähystämistä.
Glögiä ja Luciaa, jouluisia maisemia, lämpimiä tapaamisia.
Näitä kaikkia ja paljon muuta on tarjolla Kulosaaren Jouluvalo-Festivaaleilla.
Tervetuloa kaikkien yhteiseen tapahtumaan, luodaan naapurustoon ihana joulumieli
ja lisätään viihtyisyyttä kotisaarellemme!
Ljus, glitter och glans att vänta på Brändö under den mörka vintern.
Dagligen ända fram till julafton glänser ett hus i ljus. Glädje, kvällspromenader och överraskningar.
Glögg och Lucia, vänlighet sprids.
Allt detta och mycket annat erbjuds på Brändös Juleljus-Festival.
Välkommen till vårt gemensamma evenemang, låt oss skapa en fridfull julstämning
och öka trivseln på vår hem-ö!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Brändö Seglare, Granfeltintie 10
Kulosaaren ala-aste, Kyösti Kallion tie 1
KSYK ja Kulosaaren taidekoulu, Domus, Kulosaarentie 4–8
Vanha kelkkamäki 19
Vähäniityntie 16, Lumiukko - ulkoilmaleffa
Leposaaren kappeli, Leposaarentie 1
GVLK, Lars Sonckin tie 5
Bertel Jungin tie 10
Hopeasalmentie 16, Tiernapoika-esitys
Kyösti Kallion tie 6
Armas Lindgrenin tie
Ribbinginhovi, Kulosaarentie 21–23
Lucian päivän Jouluvalouinti, Hopeasalmentie 23 B
Kulosaaren ostoskeskus, Svinhufvudintie 1
Risto Rytin tie 28
Bomansonintie
Wäinö Aaltosen tie 4
Brändö lågstadieskola och Brändö gymnasium
Kulosaaren kirkko, Werner Wirénin tie 6,
kauneimmat joululaulut
Risto Rytin tie 18
Vanha Kelkkamäki 6
KULPS, Kulosaarentie 2
Ankkalampi - Ankdammen, Lars Sonckin tie 3 E
Kulosaaren kirkko, Werner Wirénin tie 6

