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PÄ Ä K I R J O I T U S

E

nsimmäinen mielikuva Kulosaaresta tänne muuttaessa oli, että asuinpaikka on yhteisöllinen, viihtyisä ja
täällä asuu mukavia naapureita. Parin
vuoden aikana mielikuva on vain vahvistunut. Alueen historiaan ja ainutlaatuisiin historiallisiin kohteisiin tutustuminen on lisännyt viihtyvyyden
tunnetta. Minulle on tullut mielikuva,
että kulosaarelaiset arvostavat yksityisyyttä, mutta toisista huolehditaan,
ja auttamisen kynnys on matalalla.
Mielestäni lähimmäisistä huolehtiminen on tässä epävarmassa maailmantilanteessa yksi tärkeimmistä hyvän
kotipaikan ominaisuuksista. Välittävä
yhteisö on suuri voimavara.
Minut valittiin Kulosaarelaiset ry:n
puheenjohtajaksi maaliskuussa. Uutena puheenjohtajana pääsen jatkamaan pitkäjänteistä ja arvokasta
työtä, jota yhdistyksessä on tehty jo
vuodesta 1978. Asukasyhdistyksessä
toimiminen on antoisaa. Siinä tutus-

tuu helposti uusiin ihmisiin ja pääsee
tekemään yhdessä töitä arvostetun ainutlaatuisen asukasyhteisön eteen.
Satu Väkiparta luotsasi puheenjohtajana yhdistystä 16 vuotta. Sadulle
lämmin kiitos kaikesta yhdistyksen
eteen tekemästäsi työstä. Meidän onneksemme Satu jatkaa töitä yhdistyksen hallituksessa.
Kulosaarelaiset ry:n toiminta on
aktiivista. Yhdistys vaikuttaa oman
kotikaupunginosan asioihin ja pitää
asukkaat ajan tasalla Kulosaaren tapahtumista. Niitä on vuoden aikana
useita kuten Kulosaari-päivä, Kulo
saaren Jouluvalo–Juleljus på Brändö
-tapahtuma, joulubasaari, Kulosaaren
siivoustalkoot ja Lukutuvan tilaisuudet.
Yhteistyössä Kulosaaren yhteiskoulun kanssa kulosaarelaisilla on oma
kirjasto, Lukutupa, joka on Kulosaarelaiset ry:n vapaaehtoisten voimin auki

M

Brändöborna rf har en aktiv verksamhet. Föreningen engagerar sig i
hemstadsdelens ärenden och håller
invånarna informerade om det som
händer på Brändö. Det finns många
årligen återkommande evenemang såsom Brändö-dagen, Juleljus på Brändö
-festivalen, julbasaren, Brändö städtalko och föreläsningarna i Läsestugan.
Brändöborna har i samarbete med
Kulosaaren yhteiskoulu tillgång till ett
eget bibliotek, Läsestugan som drivs
av frivilliga från Brändöborna rf. Läsestugan håller öppet tisdagar och torsdagar kl 16–19. Invånarna kan låna
böcker ur skolans traditionella samling eller välja boknyheter som föreningen införskaffat.
Föreningen ger ut denna förträffliga
tidskrift Kulosaarelaiset – Brändöborna sex gånger per år. Man kan också
följa med verksamheten på föreningens
hemsida: www.kulosaarelaiset.fi
mt på föreningens egen sida Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf på Facebook.

in första uppfattning om Brändö,
då jag flyttade hit, var att det är
trivsamt här, att gemenskapen är fin
och att grannarna är trevliga. Under
de år jag bott här har uppfattningen
bara förstärkts. Att få bekanta sig med
områdets historia och dess unika historiska platser har förstärkt känslan av
trevnad. Jag har för mig att Brändöborna värderar privatlivet, men man
tar ändå hand om varandra och tröskeln att hjälpa är låg. Att ta hand om
sina närmaste i detta osäkra världsläge
är en stor resurs.
Jag valdes till ordförande för Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf i mars.
Som ny ordförande får jag fortsätta
med det långsiktiga och värdefulla
arbete som föreningen utfört ända sedan 1978. Det är givande att jobba i en
boendeförening där det är lätt att lära
känna nya människor och där man
tillsammans med andra kan jobba för
denna uppskattade, unika förening.
Satu Väkiparta ledde föreningen
som ordförande i 16 år. Ett varmt tack,
Satu för din insats för föreningens bästa. Vi är glada över att Satu fortsätter
som styrelsemedlem.

Välkommen med på våra begivenheter! Där möter du gamla
vänner och kan få nya.

3

tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. Saaren asukkaat voivat lainata sieltä kirjoja koulun perinteisestä kokoelmasta ja
yhdistyksen hankkimia uutuuskirjoja.
Yhdistys julkaisee kuusi kertaa
vuodessa tämän erinomaisen Kulosaarelaiset–Brändöborna
-lehden.
Toimintaa voi seurata www.kulosaarelaiset.fi sivuilla sekä Facebookissa yhdistyksen omalla Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf -sivulla.
Tervetuloa mukaan tapahtumiin! Tapaat tuttuja ja tutustut
uusiin kulosaarelaisiin.
Johanna Hallikainen
puheenjohtaja
Kulosaarelaiset ry
– Brändöborna rf

Johanna Hallikainen
Ordförande
Kulosaarelaiset ry
– Brändöborna rf

SAARELLA TAPAHTUU
KALENTERIMERKINTÖJÄ – SAVE THE DATE!

To 19.5. klo 16 Wivi Lönnin aukion
avajaisseremonia (Kulosaarentie
22)

27.6.–3.7. Tenniksen SM-kilpailut Lars Sonckin tien kentällä

omaisesti. Tulevalle toiminnalle saatiin
ohjeeksi huomioida Ukrainan tilanne,
mikä on nyt jo tehty, ja järjestää siivoustalkoot. Sekin toive on toteutumassa.
18.3. Kulosaarelaiset ry lähetti Ukrainan suurlähettiläälle Kulosaaren kukan
toimittaman sinikeltaisen kukkakimpun.

Lukutuvassa on ollut
poikkeuksellisen vilkas
kevät.

10.3. Ateneumin erikoistutkija Anu Utriainen kertoi suomalaisista naistaitelijoista ja Ateneumiin kuratoimastaan näyttelystä ”Moderni nainen”. Kyllä kannatti
tulla kuulemaan. Taiteilijoiden joukossa
oli monta saarellamme asunutta: Sigrid af
Forselles, Essi Renvall, Hanna Rönnberg,
Elga Seseman. Näiden rohkeiden, voimakkaiden naisten kehitystä on kiinnostavaa
verrata tämän kevään 150-vuotisjuhlijaan
Wivi Lönniin, joka nousee Kulosaaressakin jalustalle vielä ennen kesää.
17.3. Antti Kuronen lupasi jo ennen joulua tulla kertomaan työstään vaarallisissa
paikoissa. Kutsuttaessa ei kukaan voinut
arvata, että Antti tulisi meidän keskuuteemme keskeltä sotaa. Hänen esityksensä
oli varmaankin koskettavinta, mitä meidän
teemailloissamme on kuultu. Itselleni jäi
mieleen hänen toteamansa, ettei mitenkään voisi hyväksyä Ruotsin kuninkaan
tai valtion halua tulla pelastamaan hänet,
ruotsinkielisen, meidän suomalaisten joukosta. Hänhän on suomalainen, samoin
kuin Ukrainassa asuvat venäjää puhuvat
ovat ukrainalaisia.
31.3. Olavi Uusivirta, näyttelijä, laulaja,
lauluntekijä ei näytellyt, ei laulanut eikä
tehnyt lauluja. Hän hämmästytti kuulijat
vaatimattomuudellaan ja aitoudellaan.
Saimme upean kuvauksen siitä, miten
näyttelijä muuntuu, siis Olavi Hamletiksi.

Hän kertoi omista inspiraationlähteistään
ja sitä kautta kirjallisuudesta ja teatterista.
Esitys ei ollut lainkaan sitä, mitä kuulijat
olivat odottaneet. Se oli paljon enemmän.
21.4. Aki Cederbergin Pyhä Eurooppa
sai aikaan vilkasta keskustelua. 50 minuuttia paksun kirjan ja monien ikiaikaisten
perinteiden ja ajatusten esittelyyn ei ihan
riittänyt. Sen verran jäi kysymyksiä, että
moni hankki kirjan ja varmaankin syventyy Akin ajatusmaailmaan ajan kanssa.
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17.3. Kulosaarelaiset ry:n vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uudeksi puheenjohtajaksi Johanna Hallikainen ja hallitukseen uutena jäsenenä Timo Poijärvi.
Kokouksessa käsiteltiin mennyttä taloutta
ja toimintaa, jotka hyväksyttiin rutiinin-

Ke 24.8. klo 17 alkaen Kulosaari-päivä Kluuvin puistossa

d
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MENNYTTÄ

Su 5.6. klo 12 Kirkkoherran virkaanasettamisjuhla Myllypuron
kirkossa

To 11.8. klo 18 alkaen Illallinen Kulosaaren taivaan alla Risto Rytin
puistossa

rf

Ke 18.5. klo 19 Kevätkonsertti
(Eve & Ossi) Kulosaaren kirkossa

Su 22.5. klo 10 alkaen Pihakirppispäivä Korttelitalon pihalla
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Su 15.5. klo 12 Kaatuneiden muistopäivän kunniakäynti Leposaaren sankarihaudoille
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24.4. Iltapäiväpiknik tapulin juurella
houkutti kirkonmäelle lähinnä lapsiperheitä ja varttuneempia kulosaarelaisia. Sää
suosi ja ekaluokkalaisten perheeet olivat
valmistaneet monia herkkuja. Tapahtuma
oli Kulosaarelaiset ry:n ja Kulosaaren Kirkkovakan yhdessä ideoima. Vakka esitteli
100 vuotta seurakunnan toimintaa koskevia roll-upeja tapulin pohjassa.

KUVA: JOHANNA HALLIKAINEN
25.4. Anna ja Jukka Soisalon-Soininen
esittelivät kirjaansa Mannerheim – Puolan vuodet 40 Kulosaarelaiset ry:n jäsenelle Puolan Suurlähetystössä. Esitys kuului
tavallaan Lukutuvan teemailtoihin. Samalla saimme nauttia suurlähetystön vieraanvaraisuudesta ja ystävällisyydestä lähetystön perinteikkäässä päärakennuksessa.
Kiinnostavassa kauniissa kirjassa on suuri
määrä ennen julkaisemattomia valokuvia.
Meille Jukka esitteli kirjaa ja sen tekoprosessia kertoen kuvista. Saimmeko tietää
jotakin uutta Mannerheimista? Kuka sai,
kuka ei.
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TULEVAA

Su 15.5. klo 12 Kaatuneiden muistopäivä
Itä-Helsingin Reserviupseerit (IHRU)
ja Itä-Helsingin Reserviläiset (IHRes) järjestävät Kaatuneiden muistopäivänä kunniakäynnin Leposaaren sankarihaudoille.
Tilaisuudessa puhuvat Herttoniemen seurakunnan ja Matteus församlingin edustajat ja sankaripaadelle lasketaan seppeleet.
Ke 18.5. klo 19 Kevätkonsertti Kulosaaren kirkossa
Kulosaaren Kirkkovakka ry kutsuu kulosaarelaisia kevätkonserttiin. Eve & Ossi
esiintyvät Kulosaaren kirkossa 18.5.2022
klo 19. ”Eve & Ossi on duo, jota yhdistää
kaksi kauniisti yhteen soivaa ääntä, kaksi
yhteen kietoutunutta tarinaa sekä yksi yhteinen usko, joka antaa aiheita lauluun.”
Katso Eve & Ossi -kotisivut http://www.
evejaossi.fi/
To 19.5. klo 16:00 Wivi Lönnin aukion avajaiset (Lisää sivulla 19.)
Su 22.5. Pihakirppispäivä Ensimmäinen Kulosaaren pihakirppispäivä on sunnuntaina 22.5. klo 10 alkaen. Perusajatus
on sama kuin Siivouspäivässä eli myydä
omia aarteita missä vain pihalla, mutta nyt
myyntipaikat rajautuvat omiin pihoihin ja
luvalla Korttelitalon pihaan (Kyösti Kallion
tie 1).
Luvassa myös muuta ohjelmaa, mm. VPK:n vierailu.

KESÄTOIMINTAA
KULOSAARESSA

NYT KESÄLLÄ JÄLLEEN
KÄVELLÄÄN.
Kävelykilometrikisa
käynnistyy vappuna ja jatkuu nyt viisi
kuukautta eli syyskuun loppuun
saakka.
Kulosaaren Kävelijät muodostaa jälleen joukkueen, johon
kaikki kuntoilijat pääsevät mukaan. Joukkueen kapteenina
toimi tänäkin vuonna Veikko
Piiroinen.
Joukkueen nimi on Kulosaaren kävelijät.
Käy ilmoittautumassa osoitteessa www.kavelykilometrikisa.fi
Sitten vaan lenkille vaikka joka
päivä.

TENNISTÄ LARS SONCKIN TIEN
KENTÄLLÄ (sivulla 7)
PURJEHDUSTA PURSISEURALLA
(sivulla 6)
JALKAPALLOA
KULPS-KENTÄN
TEKONURMELLA (sivulla 18)

SOUTELEMAAN HARRIETILLA

Harriet-veneen kotisatama on Brändö
seglaren laiturissa. Veneen avaimen saa
ostoskeskuksen Kuparilyhdystä. Käyttöohjeita on Kulosaarelaiset-lehden numerossa 2022-2 sivulla 4. Elokuussa 2021
ilmestyneessä lehdessä annettiin vihjeitä
veneilykohteista. Lehden 2021-4 löytää
diginä kulosaarelaiset.fi -sivulta Kulosaarelaiset-lehden arkistosta.

KAHVAKUULAA KLUUVIN
PUISTOSSA

Toukokuussa viikolla 21 alkavat jälleen kesän kahvakuulatreenit Eugen Schaumanin
puistossa. Puistossa on treenattu kesäisin
kymmenen vuotta saman kahvakuulahullun
Sannan opissa. Treenit sopivat kaikille ja
mukaan voi tulla milloin vain kokeilemaan.
Lisätiedot fb kahvakuulahullujoogaaja.

KEKSI, MITÄ VOI TEHDÄ
EUGEN SCHAUMANIN PUISTOSSA
KOULUJEN TEKONURMILLA
KRAMERIN LEHDOSSA (Domusta
vastapäätä)
KULOSAAREN KENTÄLLÄ (Kulpsin
kentällä)
MANDATUM-AREENALLA (Kulosaarentie 2)
RANTAPUISTOSSA (Rantatöyryn ja
Leposaarentien välissä)
RELANDERIN AUKIOLLA
RISTO RYTIN PUISTOSSA

KULOSAAREN
NIMI VANHOISSA
KARTOISSA

Jonas Hahn teki 1700-luvun puolivälissä ensimmäinen luotettavan merikartoituksen Suomenlahden
saaristosta. Tässä kuvassa
on Hahnin kartta Helsingin sisääntuloväylästä
vuodelta 1749. Kuva löytyy
Seppo Aallon ja kumppaneiden kirjasta: Linnoituskaupunki – Helsinki ja
Viapori 1721-1808.
Oman saaremme suurennoksesta löytyvät nimet Brändö (Kivinokka),
Stugölandet (Kulosaari) ja
Blåbärslandet (Mustikkamaa).		

Herttoniemen seurakunnan
kesän toiminta Kulosaaressa
Messu

Kirkossa sunnuntaisin ja juhannuspäivänä klo 10,
paitsi 5.6. ja 26.6.

Kesäilta kellotapulin juurella
to 9.6., 7.7. ja 4.8. klo 18.

Kesäkahvila seurakuntasalissa
to 23.6., 21.7. ja 18.8. klo 13.

Laulun siivin -yhteislaulutilaisuus
seurakuntasalissa

Klo 14 joka toinen keskiviikko
(1.6., 15.6., 29.6., 13.7.,
27.7., 10.8. ja 24.8.)
Kahvit alkaen 13.30.

Tunnetko jo Kulosaaren Kirkkovakka ry:n?
Kulosaaren Kirkkovakka ry on yhdistys, joka
perustettiin vuonna 1965 seurakunnan toiminnan tukemiseen. Yhdistys on itsenäinen,
mutta toimii yhteistyössä nykyisen Herttoniemen seurakunnan kanssa. Yhdistyksen
tarkoituksena on seurakunnallisen toiminnan tukeminen Kulosaaressa.
Kirkkovakan avustuksella on seurakuntaan
hankittu mm. Kulosaaren kirkon konserttiflyygeli ja kustannettu Kulosaaren seurakunnan historiikki. Kirkkovakka on myös mukana järjestämässä erilaisia seurakunnallisia
tapahtumia ja retkiä kulosaarelaisille.
Kulosaaren Kirkkovakka ry:n jäseneksi
voi liittyä maksamalla 10 euron jäsenmaksun yhdistyksen tilille FI64 1210
5000 012149 ja ilmoittamalla yhteystietosi yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen
kirkkovakka@outlook.com.

Lasten EKA-tennis tapahtuma
Mandatum Centerissä
TEKSTI: ROBERT BÜTZOW
KUVA: SABINA VACKER

K

ulosaaressa toimiva tennisseura GVLK
ja Suomen Tennisliitto järjestivät yhteistyössä 5–7-vuotiaille lapsille tarkoitetun kahden kerran maksuttoman lajikokeilun, jossa osallistujat saivat mahdollisuuden
tutustua tenniksen saloihin GVLK:n valmentajien sekä Tennisliiton koulutuspäällikkö
Harri Suutarisen johdolla. EKA-Tennis niminen tapahtuma pidettiin 26.4. ja 3.5. Kulosaaren Mandatum Centerissä.
Aiempaa kokemusta tenniksestä ei tarvinnut olla, vaan riitti, että osallistujat toivat mukanaan sisäliikuntaan soveltuvien tekstiilien
lisäksi roimasti kokeilun halua ja urheilumieltä. Tapahtumiin ottikin osaa reilu 10 innokasta pelaajanalkua, jotka osoittivat ihailtavan
runsaasti vaadittuja ominaisuuksia.

Tennis: elämänmittainen,
monipuolinen ja kehittävä peli

Tennis on lapsille mitä oivallisin liikuntamuoto. Laji kehittää lähes kaikkia fyysisiä
osa-alueita: nopeutta, ketteryyttä, voimaa,
liikkuvuutta sekä kestävyyttä. Lisäksi tennis
haastaa pelaajan henkisiä ominaisuuksia.
Tenniksen kaksinpelissä pelaaja itse vastaa
toiminnastaan yksin ja peli on jatkuvaa ongelmanratkaisua. Tenniksen kautta pelaaja
oppii käsittelemään niin voittoja kuin kir-

veleviä tappioitakin. Tennis edellyttää myös
jatkuvaa keskittymistä, sillä lajin sääntöjen
mukaan ottelun voittaa viimeisen pisteen
voittanut pelaaja. Ottelu ei siis ole koskaan
ratkennut ennen viimeisen pisteen päättymistä.
Tennis on myös loistava koko perheelle
sopiva peli, jota voi pelata vauvasta vaariin.
Lapsena opitut valmiudet antavat hyvät lähtökohdat monipuolisen tenniksen pelaamisen opetteluun.

GVLK:n valmennustoiminta

GVLK järjestää lasten ja nuorten tennisvalmennusta koko vuoden ympäri. Kausivalmennus jakautuu elo-joulukuun väliseen
syyskauteen sekä tammi-toukokuun väliseen
kevätkauteen. Kesällä GVLK järjestää koululaisten kesälomien kolmella ensimmäisellä
viikolla lapsille ja nuorille tarkoitetun kesäleirin. 7-vuotiaat ja vanhemmat voivat osallistua kokopäiväleirille, jossa päivittäinen
ohjelma sisältää mm. 2,5 tuntia tennistä.
Nuoremmille lapsille on tarjolla tunnin mittaisia minitennisharjoituksia.

niksen ystäville. Myös vieraspelaajat ovat
siis tervetulleita kokeilemaan valtakunnan
paraskuntoisia massakenttiä. Vuoron voi varata kätevästi netistä osoitteesta www.gvlk.fi.
Lisäksi ulkokentillä palvelee kerhorakennuksessa toimiva kahvila. Pistäydy siis kerholla nauttimassa raikastavista virvokkeista
ja ihaile kerhon terassilta Kluuviin laskevaa
aurinkoa.

Tenniksen SM-kilpailut
Kulosaaressa

Tenniksen Suomen mestaruuksista mitellään tänä kesänä Kulosaaressa. GVLK:n
järjestämät SM-kilpailut pelataan ulkokentillä 27.6.–3.7.2022. GVLK toivottaa
kaikki katsojat lämpimästi tervetulleiksi
seuraamaan kotimaan parasta tennistä
Lars Sonckin tien kentille.

GVLK on avoin kaikille

GVLK:n Lars Sonckin tiellä sijaitsevat idylliset ulkokentät ovat avoinna kaikille ten-

KU LO S A A R E N

S U 22 . 5 . 20 22 K LO 10
Osallistu ja myy aarteitasi kotipihalla
tai tule Korttelitalon pihalle!
Tapahtumassa myös muuta ohjelmaa,
mm. Tammisalon VPK. Tervetuloa!
Tapahtuma löytyy nimellään Facebookissa ja siellä
voi ilmoittaa oman myyntipisteen.

Illallinen
Kulosaaren
taivaan alla
Risto Rytin puistossa
to 11.8. klo 18

Tervetuloa mukaan omalla tyylillä:
Tuo piknikviltti tai oma pöytäryhmä.
Tuo takeawayta tai kanna perheesi illalliskattila ulos.
Tule vain nauttimaan naapuruston fiiliksestä.
Nähdään kentällä!

BS,Skiglis
TEKSTI: BEN MELLIN

B

S on pursiseura, jossa venepaikan
haltijat ja muutkin käyttäjät ovat
jäseniä. Normaalisti koko Hylje–Sälen -saari on näin ollen jäsenten käytössä.
Poikkeuksen muodostaa esim. Kulosaarelaiset ry:n vene HARRIET, jonka laituripaikka on kyseisellä saarella, samoin on
partiolaisten purjeveneiden laita, ruotsinja suomenkielisten partiolaisten kauniiden
purjeveneiden Lovan ja Flikan kotisatama
on aallonmurtajan laiturissa Casinon lähellä. Partiolaiset eivät välttämättä ole jäseniä mutta kuitenkin BS:n väkeä.
Seuralla on aika paljon koulutustoimintaa, joka on tarkoitettu niin jäsenille kuin
ei-jäsenille.

Kesäkursseja junioreille (jollapurjehdus):

https://www.brandoseglare.fi/junior/seglingsskola/

Kurssit & verkkokauppa:

https://www.brandoseglare.fi/shop/seglingsskola-sommaren-2022/

Kesäkursseja kaikenikäisille (purjelautailu):
https://www.brandoseglare.fi/vindsurf/

Kurssit & verkkokauppa:

https://www.brandoseglare.fi/vindsurf/vindsurfkurser/
Purjehduskurssit (köliveneillä kaikenikäisille), lähetä kysely sähköpostilla
osoitteeseen: kurser@brandoseglare.fi
Brändö seglaren ravintola on tarkoitettu jäsenille ja heidän vierailleen.
Kuka tahansa voi kuitenkin vuokrata ravintolan yksityistilaisuuden pitämiseksi veneilykauden aikana; heinäkuun kaikki päivät ovat mahdollisia, muina aikoina vain lauantait. Veneilykauden ulkopuolella varaukset ovat vapaasti sovittavissa.
Ravintolaa koskevat kyselyt: restaurangen@brandoseglare.fi.

Kulosaaren taidekoulu - Brändö
konstskola - Kulosaari Art School

K

uvataideopettaja Kata Ruohtula perusti Kulosaareen taidekoulun vuonna 2014. Koulu täydentää mainiosti
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia saarella. Opiskelijoita siellä on nykyään

yli 150. Koulu tuo kulosaarelaisten iloksi
ja ihmeteltäväksi taidenäyttelyn omalle
saarelle kaksi kertaa vuodessa. Tuloksista
päätellen taidekoulussa opiskellaan tosissaan.
KULOSAAREN TAIDEKOULUn kevätnäyttelyssä saimme tutustua oppilaiden Vincent van Goghin
hengessä tekemiin töihin.
Näyteikkunoissa maalauskuvien alla olevat
keramiikkalyhdyt
ovat
pienoismalleja suunnitelmista yleisövessoiksi Kulosaareen. Saaren puistoissahan on se ongelma, ettei
yhdessäkään ole pottaa
jossa käydä.

Kukkamaalauksia

Maisemamaalauksia
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Naapurimme Tuomo Jantunen
TEKSTI: ELINA SEPPÄLÄ
KUVA: JONI RISSANEN

”Saarella asuva liikuntaneuvos Tuomo Jantunen ehdotti kulosaarelaisille ”Kulosaari–Brändö”
FB-ryhmässä osallistumista Tahko Pihkala -seuran tempaukseen Kävelykipinä 2021. Tuomo asettui Kulosaaren Kävelijöiden kävelyvalmentajaksi, sillä kokenut liikuntaneuvos ja sauvakävelyn
uranuurtaja on mitä sopivin henkilö hoitamaan kyseistä virkaa.” (Kulosaarelaiset 2021-5)
Syksyllä 2021 Tuomo Jantunen lahjoitti Lukutupaan kirjoittamansa Kiilopään kiehisiä – 100 tarinaa
Saariselän tuntureilta. 28.2.2022 Tuomo oli taas Kulosaari-Brändö -ryhmässä nyt tarjoamassa Wivi
Lönnistä kertovaa kirjaa ”Muistojen albumi” ostettavaksi Tahko Pihkala -seuran hyväksi. Lue haastattelusta kuka Tuomo Jantunen oikein on.
juhlavaellusta, kun helmikuussa 1988 porukka lähti eduskuntatalolta hiihtämään
kohti Suomen Ladun omistamaa Kiilopään Tunturikeskusta – ja kun 20.000
hiihtäjää saatiin tempaukseen mukaan ja
heistä 17 hiihti 40 vrk:n aikana koko matkan.
Myös koko Kiilopään kehittäminen on
ollut mieluisa tehtävä. Sen historian sain
kerättyä kansien väliin. Kyllä kirjassa ”Kiilopään kiehisiä” on monella ihmettelyn aihetta tulevaisuudessa.

Mistä kiinnostuksesi
retkeilyä ja hiihtoa kohtaan
alkoi?

Savonlinna oli minun kotikaupunkini opiskelujen alkuun saakka, ja niinpä Saimaan
vesistöt tulivat tutuiksi kaikkina vuodenaikoina. Kesällä kalastimme, meloimme,
soudimme ja tietysti uimme joka päivä.
Viikonloppuina pakkasimme soutuveneemme ja lähdimme parinkymmenen
kilometrin päähän Haukivedelle, jossa
laskimme pitkänsiiman, uistelimme ja ongimme. Teltassa nukuimme. Elimme todellista retkielämää koko 1950-60 -luvun.
Tietysti talvet hiihdimme ja luistelimme.
Minun erikoisharrastukseni oli rakentaa
hyppyrimäkiä. Lähin hyppyri oli talomme
takana, josta saattoi leiskauttaa jopa 10
metriä. Asema-alueen maastossa oli keskisuuri mäki – ennätys 18 m. Ja tietysti Talvisalon suuresta hyppyristäkin laskimme
tavallisilla hiihtosuksilla 25 m. Mikään kilpahiihtäjä tai mäkimies ei minusta tullut,
mutta sieltä Talvisalon laduilta hiihtointoni ja -taitoni on peräisin. No – tutustuminen Suomen Latuun ja Tahko Pihkalaan
syvensi ja lisäsi kiinnostustani mm. laturetkiin ja pitkiin hiihtovaelluksiin.

Oliko huonoja puolia?

Järjestössä työskentely on hyvin haastavaa. Niin se oli myös minun aikanani.
Vaikeuksia tuli aina silloin tällöin projektien rahoituksissa. Tietysti se piti järjestöjohtajaa virkeänä ja Suomen Latua
elinvoimaisena, kun piti pääosin omalla
työllään saada rahat riittämään. Valtiolta
saatava tuki oli aina vain parinkymmenen prosentin luokkaa koko budjetista.
Jäsenmaksuilla koottiin suurin osuus rahoituksesta.

Olet viettänyt paljon aikaa
mm. Kiilopäällä; mikä
Lapissa viehättää?

Mikä oli parasta
työssäsi Suomen Ladun
toiminnanjohtajana?

Sain työskennellä Suomen Ladun toiminnanjohtajana reilut 30 vuotta. Järjestö
laajeni silloin kattamaan koko Suomen, ja
jäsenmäärä kasvoi noin viisinkertaiseksi.
Kiitos aktiivisten jäsenten ja hyvien paikallisyhdistysten! Nykyään jäseniä on yli
90.000 henkilöä.
Koin hyvin vahvana tuon järjestön nimessä olevan sanan LATU. Kun järjestö
perustettiin, niin jo heti silloin todettiin,
että Latu-sana on symboli: ”järjestö on
perustettu avaamaan uusia uria”. Kyse
ei ole siis vain hiihtojärjestöstä, vaikka
hiihto onkin yksi tärkeimmistä tehtävistä.
Niinpä minun aikanani tuli lukuisa määrä

uusia lajeja ja liikuntamuotoja Suomen Latuun. Ja aina olin niitä itse kokeilemassa ja
harrastamassa. Näistä voisi mainita mm.
maastopyöräily, retkimelonta, avantouinti,
lasten metsämörri-toiminta ja tietysti sauvakävely. Koko ajan oli tunne, että saattoi
edistää kansalaisten kuntoa ja terveyttä.

Mikä oli urasi huippuhetki?

Niitä on paljon, mutta näin hyvän hiihtotalven päätteeksi muistelen sitä 1500 km:n
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Tietysti Kiilopään rakentaminen ja sen
kehittäminen kaikin tavoin on vienyt minut usein niille tuntureille. Mutta Lapissa
on ollut kymmeniä muita kohteita, jotka
ovat kuuluneet Suomen Ladun toiminnan
piiriin. Itse asiassa Lappi on aikoinaan
vuonna 1938 antanut sysäyksen koko järjestön perustamiselle. Nyt viimeisten parikymmenen vuoden ajan minulla on ollut
oma pieni mökki, johon on aina loma-aikoina voinut vetäytyä.
Kyllä Lappi ja sen luontokohteet sekä
retkeilymaastot ovat merkinneet minulle
hyvin paljon elämäni aikana.

Minkälainen on ihanteellinen
asuinpaikka?

Lähellä luontoa. Mukavat ihmiset ympärillä. Ja asioille pääsee kävellen.

Miten päädyit Kulosaareen
asumaan?

Tutustuin vaimooni Katriin 52 vuotta sitten. Hän asui Kulosaaren Tupavuoressa –
nykyisessä kodissamme. Meidät vihittiin
Kulosaaren kirkossa 51 vuotta sitten. Sen
jälkeen teimme hyppäyksen Keski-Suomeen ja lopulta Pohjois-Helsinkiin – palataksemme seitsemän vuotta sitten tähän
Kulosaaren korkeimpaan asuintaloon.
Kaikki on lähellä. Ja 60-vuotias talo on
mitä upeimmassa kunnossa. Kiitos hyvästä hoidosta!

Mikä on Kulosaaressa
parasta?

Teen joka päivä tunnin pituisen kävelyretken. Ja aina se suuntautuu ”uudelle
reitille”. Varmaankin reittejä on kertynyt
jo noin 150 erilaista. Kun käyttää Kulo
saaren kaikki pikku kadutkin kävelyyn
ja tietysti hienot lähialueet eli Mustikkamaan, Kivinokan, Herttoniemen ja
Viikinkin, syntyy paljon mielenkiintoisia
reittejä. Ja tietysti talvella hiihtäen samoja paikkoja.
Jos olette nähneet ”hurjan sinipuseroisen hiihtäjän” lumisena päivänä Kulosaaren kaduilla, se olen minä retkellä kohti
Mustikkamaata.

Mikä on Kulosaaren
merkityksellisin paikka?

Kirkko keskellä kylää tuo mieleen kotiseutuni Savonlinnasta. Tuntuu myös hyvältä,
että lapsia ja nuoria tapaa joka hetki koulujen ja päiväkodin läheisyydessä… Kunpa
vielä saisimme tuon 100 metrin päässä olevan ostarin kaikella tapaa toimivaksi!

Miksi kiinnostuit arkkitehti
Wivi Lönnistä?

Tapasin parikymmentä vuotta sitten Keski-Suomessa kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen, joka asustaa Wivi Lönnin kotitalossa
siinä Jyväskylän Seminaarimäen rinteessä.
Kauko on auttanut monessa projektissa
minua. Hän on myös ollut kustantamassa
Wivi Lönnistä kertovia kirjoja. Se, millä
Sorjonen on paneutunut arkkitehti Wivi
Lönnin elämäntyöhön, sai minut miettimään: ”Onpa erikoinen arkkitehti!”

Mikä on suosikkisi
Lönnin suunnittelemista
rakennuksista? Miksi?

Kun olin sitten enemmän lukenut arkkitehti Wivi Lönnistä, havaitsin, että hän
on suunnitellut synnyinpaikkakunnallani
Savonlinnassa myös sen koulutalon, jossa
aloitin kouluni vuonna 1954. Ja hän mai-

nitsee kirjassaan: ”Sijainnin ja näkyvyyden
puolesta Savonlinnan kansakoulu sijoittuu viiden parhaan joukkoon …” Tämä on
suosikkini no 1. Mutta toinen lähes yhtä
hieno talo on vuonna 1933 Savonlinnaan
rakennettu NNKY:n toimitalo eli nykyinen Perhehotelli Hospitsi. Siellä on monen
sukujuhlat vietetty ja siellä äitini toimi siivoojana 1960-luvulla.
Kannattaa tutustua ja hankkia itselleen
professori Jussi Jäppisen upea teos ”Wivi
Lönn – Muistojen albumi”.

Mitä unelmia sinulla on?

Rauhallista kotielämää Kulosaaressa!
Parhaiten selviämme, kun saan toimia
vaimoni omaishoitajana – juuri tässä nykyisessä ja perinteisessä Tupavuoren kodissamme.

Elämän kolme tärkeintä
asiaa?

1. Positiivinen elämän asenne aina ja kaikkiin asioihin ja ihmisiin: ”Hyvältä näyttää!”
2.Kävele, hiihdä, ulkoile, liiku joka päivä.
Hoida terveyttäsi: ”Kun kävely loppuu,
niin elämä loppuu.”
3.”Rakasta lähimmäistä kuin itseäsi.” Elämä jatkuu, jos Luoja suo…

OLEMME TÄÄLLÄ LEMMIKKIÄSI VARTEN.
NI ÄR MED ERT HUSDJUR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA.

PALVELUIHIMME KUULUU:

VI BETJÄNAR MED:

Perusterveydenhuolto

Grundläggande hälso och sjukvård

Hammaskivenpoistot, hammashoidot

Tandstensborttagning, tandvård

Suun röntgenkuvaus

Oral röntgen

Ontumatutkimukset ja röntgenkuvaukset

Haltundersökningar och röntgen

Laboratoriotutkimukset

Labratorieundersökningar

Asiakaspalvelu/Kundservice:
020 735 3620
maanantai-torstai/mondag-torsdag 8-18
perjantai/fredag 8-16

Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
Kyösti Kallios väg 2, 00570 Helsingfors
info@elainklinikkamorelius.fi
www.pienelainklinikkamorelius.fi
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Korkeasaaren kerho
TEKSTI: MARI LEHMONEN

K

orkeasaaressa saatat arkipäivänä
kohdata ryhmän eläinleikkeihin
eläytyviä lapsia, joista viikonloppuisin tulee mitä parhaimpia Korkeasaaren
oppaita omalle perheelleen. Nämä säässä kuin säässä reippaasti Korkeasaaren
sillalla kipittävät huomioliiveihin puetut
lapset ovat Korkeasaaren kerholaisia.
Heistä on hyvää vauhtia kasvamassa parhaita Korkeasaaren asiantuntijoita.
Korkeasaaren kerho on Päiväkoti Kulosaaren toimintaa. Sen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä eläinten ja
luonnon keskellä Korkeasaaressa. Kerhon
painopiste on eläinten ja luonnon tutkimisessa, ihmettelyssä ja siitä kumpuavissa ideoissa ja leikeissä. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan erilaiset lapsia
kiinnostavat aiheet.
Kerhossa on kaksi eri-ikäisten lasten
ryhmää. 2–3-vuotiaiden Pikku-Lokit
käy Korkeasaaressa maanantaisin ja tiistaisin klo 8.50–12.00. Haukat, jossa on
3–5-vuotiaita lapsia, vierailee eläintarhassa keskiviikosta perjantaihin klo 8.50–
12.20. Kerhon toimintakausi on elokuun
lopusta toukokuun loppuun. Mukaan voi
hakea myös kesken kauden ja esimerkiksi
tällä hetkellä ryhmissä on hyvin tilaa.

kokoiseksi ne kasvavat ja mitä ne syövät.
Lapset oppivat nopeasti itse kertomaan
asiat kylteistä. Kerholaiset osaavat jo itse
lukea värein esitettyä uhanalaisuusmittaria ja vertailla eri eläinlajien mittareita. Haukkojen ryhmän lapsi on oppinut
tunnistamaan kaikki Suomen kymmenen
pöllölajia ja tuntee myös monen pöllön
äänet. Pöllöt ovat molempien kerhoryhmien kestosuosikkeja.

varaani sekä sen luona olevat isot kuuset
ja niiden alla oleva ihana havumaja, laivarannan ”Keltaisen metsän” kiipeilypuut,
entisen pesukarhutarhan luona olevat
kalliot ja siellä männyn oksien alla oleva
pesä.

Kissalaakson koristus: Amurin tiikeri naaras
KUVA: ANNIKA SORJONEN
Sammalmaja on kerhon oma pesäkolo
keskellä Korkeasaarta ja se ruokkii lasten
mielikuvitusta monenlaisiin leikkeihin.
Sammalmajassa leikitään eläinleikkejä
– siellä on myös pidetty eläintenpelastusasemaa, paloasemaa ja eläinsairaalaa.
Leikit liittyvät eläimiin, joita päivän aikana eläintarhassa on nähty.

Kerholaiset varaanin selässä
Kerholaiset ovat hyvin perillä Korkeasaaren uusista ja ajankohtaisista jutuista.
Joskus ryhmä on osunut aamulla juuri
parahiksi paikalle näkemään karhujen
kevään ensiulkoilun tai päässyt testaamaan ensimmäisten joukossa hauskat ohjelmareitit. Lapset ovat kysyneet visaisia
kysymyksiä asiantuntijoilta Korkeasaaren
joulukalenterissa ja istuttaneet maahan
kukkasipuleita, joista on tullut keväällä
tulppaaneja. Korkeasaaren väkeä kohdatessaan ohjaajat saavat uusia vinkkejä ja
ideoita, mitä kannattaisi käydä katsomassa. Tälle keväälle kerholaisille on suunniteltu vierailu luonnonvaraisista eläimistä
huolehtivaan Villieläinsairaalaan. Siellä
hoidetaan tällä hetkellä muun muassa
Hangosta tuotua pientä hylkeenpoikasta,
joutsenta ja siilejä.

Lepohetki kivellä

Päivät täynnä eläimiä ja
leikkiä

Lasten selkeä suosikki Korkeasaaressa on
Kissalaakso, jonne retki hyvin usein suuntautuu. Kyltteihin on tutustuttu tarkkaan:
tiedetään eläinten elinympäristö luonnossa, minkä ikäiseksi ne elävät, minkä

Kuvistuokio kalliolla
Jos lapsilta kysytään parhaita leikkipaikkoja saaressa, suosikkien lista on
pitkä: Saukkolan iso leikkipuisto, puinen

10

P.S. Lisää kuvia kerholaisista ja
kerhon touhuista löytyy Facebookista kerhon omilta ”Korkeasaaren
kerho” -sivuilta.

KULOSAARESSA

N

äinä aikoina tuntuu kyllä aika turhanaikaiselta kirjoittaa kirjoista,
joita on lukenut! On palanutta sukutaloa, kokemaani suurta sydänleikkausta, sotaa, hätää ja muuta, mutta ehkä
juuri nyt onkin oikea aika…
Olen otsikoinut tämänkertaisen kirjoitukseni mielessäni Rottien pyhimyksestä
Kuinka valloitin Ranskan -teokseen. Olen
nimittäin tutustunut sitten viime kirjoituksen aikamoiseen määrään kirjoja!
Tietokirjallisuuden puolelta olen lukenut sekä Leena Majander-Reenpään
Kirjatytön että Anna-Liisa Haavikon Kaarin, molemmat Siltalan kirjoja
syksyltä 2021. Leena Majander-Reenpää
kävi Lukutuvassa, omassa opinahjossaan
kertomassa kirjastaan.
Olen myös tutustunut Kristiina
Markkasen ja Leena Virtasen kirjoittamaan teokseen Wivi ja Hanna.
Arkkitehdin ja kauppaneuvoksen
yhteiset vuodet, Atena 2021, 298 s.
Kirjassa käsitellään myös Kulosaaren ja
Arttien aikoja. Wivi Lönn on juuri nyt
ajankohtainen
Arkkitehtuurimuseon
näyttelyn ja Kulosaarelaiset ry:n suunnitelman vuoksi. Kulosaarelaiset ry on
nimittäin esittänyt Wivi Lönnille omaa
puistoa! 19.5. saa Kulosaarentie 22:n pieni puistikko juhlavassa seremoniassa nimekseen Wivi Lönnin aukio. Wivi Lönn
täyttäisi tänä vuonna 150 vuotta.
Teos Wivi ja Hanna tarjoaa kiintoisaa ajankuvaa, siitä miten miehet dominoivat näiden vahvojen naistenkin elämää.
Minna Maijalan uusin kirja Katri
Vala. Kulkuri & näkijä, Otava 2021,
414 s., on tapetilla teoksen Espoon kaupunginteatterin vierailuesityksen vuoksi. Hanna Rytin ohjaamassa esityksessä
näyttelevät Cécile Orblin ja Leena Hänninen. Teoksessa käydään läpi Katri Valan
elämä, hänen suhteensa Olavi Paavolaiseen ja Tulenkantajiin, hänen sairaalloisuutensa ja hänen vetäytymiseen taipuvainen luonteensa.
Luin myös kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden rajamaille sijoittuvan

TEKSTI: IRIS SCHWANCK

Johanna Venhon teoksen Syyskirja, WSOY 2021, luettu e-kirjana. Se kertoo Tove Janssonin viimeisestä kesästä
Klovharussa Marian, luonnonsuojelijan
näkökulmasta. Maria viettää nimittäin
alueella kesää ja tarkkailee Tovea matkan päästä. Tove ja Tootihan viettivät
saarellaan erittäin ekologista elämää.
Olen kirjoittanut muistikirjaani: Ihanan
runollista kieltä!
Mitä vaikuttajanaisia kautta aikain:
Katri Valasta, Tove Janssonista, Wivi
Lönnistä, Hanna Parviaisesta, Kaari Utrioon ja Leena Majander-Reenpäähän.
Mieleen tulee Helena Ruuskan toteamus:
Historialliset romaanit elävöittävät historiaa, elämäkertaromaanit tutustuttavat
lukijoita merkkihenkilöihin, jotka ovat
tämän historian luoneet.
Kaunokirjallisuuteen palatakseni olen
lukenut Anneli Kannon teoksen Rottien pyhimys, Gummerus 2021, luettu e-kirjana. Se on tarina suomalaiselta
keskiajalta ja kertoo Pellinasta ja hänen
rakkaudestaan ja kehityskaarestaan kirkkomaalariksi. Tekstin kautta keskiaikainen kuvasto tulee meille tutuksi. Kirja
sai myös Kiitos kirjasta -palkinnon, joka
on kirja-alan ammattilaisten myöntämä
palkinto.
Olen myös tutustunut Sirpa Kähkösen teokseen Vihreä Sali, Otava 2021,
315 s. Vanhasta kunnon Kuopio-sarjasta
tuttuja ovat Anna ja Lauri Tuomi, pieni
Hilla, uusina Jaakko, Leo ja Irene, joiden
elämää seurataan Pietarista Terijoen kautta Kuopioon. Tätä haluaisi heti lukea lisää!
Rosa Liksomin Väylä, LIKE 2021,
267 s., on kirjoitettu kokonaan pohjoisen
murteella. Ensin lukeminen tuntuu hankalalta, mutta murteeseen tottuu ja loppujen lopuksi se, miten teksti luo eläväksi
sanoman ja sisällön, on tärkeintä.
Pirkko Saision Passio, Siltala 2021,
1000 s., on aikamoinen järkäle, jonka lukeminen sujuu kuin tanssi vain, niin jännittävä kertomuksen punainen lanka on!
Kyse on muutoksesta, miten koru muuttuu vuosisatojen ja kohtaloiden kautta.
Kirjaa onkin verrattu Välskärin kertomuksiin. Samaa alkuvimmaista voimaa
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kuin Väylässä. Molemmat teokset olivat
Finlandia-ehdokkaita syksyllä 2021.
Kira Poutasen Surun kartta,
WSOY 2021, 314 s., ja Helmi Kekkosen
Tämän naisen elämä, Siltala 2021,
211 s., ovat sisarteoksia siinä, että ne
käsittelevät traumaa. Poutasen teos erittäin vaikeasta synnytyksestä ja sen perisuomalaisesta kokemisesta sotatrauman
kautta ja Kekkosen teos äidin mielenterveysongelmasta tyttären kautta.
Quynh Tran, Varjo ja viileys
(Skugga och svalka, suom. Outi
Menna) Teos & Förlaget 2010, luettu e-kirjana. Teos sai arvostetun Runeberg-palkinnon vuonna 2022. Se kertoo
vietnamilaisesta äidistä ja hänen kahdesta pojastaan pienessä pohjalaisessa kaupungissa.
Ville Ranta, Kuinka valloitin
Ranskan, WSOY 2021, 160 s., on sarjakuvaromaani vailla vertaa.
Tunnistettavia hahmoja Angoulêmen
sarjakuvafestivaalilta, joka on maailman
tärkein sarjakuvatapahtuma, itseironiaa
vaikka muille jakaa!
Huomaan, että kaikki käsittelemäni
kirjat ovat kotimaisia. Ensi kerralla on
siis käännösten vuoro.
Toivotan antoisaa lukukesää!

LUKUTUVAN HUOMAUTUS
Näistä kirjoista vain Minna Maijalan Katri Vala. Kulkuri & näkijä ja Kira Poutasen
Surun kartta puuttuvat vielä tänä päivänä Lukutuvan valikoimasta. Ne ja monta
uutuuskirjaa hankitaan ennen kuin tämä
lehti ilmestyy.
Tervetuloa tutustumaan
ja lainaamaan!

Omatoiminen varautuminen
TEKSTI: MIA KUNNASKARI

Omatoiminen varautuminen on turvaksi kaikkina aikoina. Venäjän sota Ukrainassa herättää tunteita ja toimintaa. Suomalaiset auttavat ja lahjoittavat upealla tavalla, ja toimivat päättäväisesti
kansainvälistä oikeutta rikkovaa hyökkääjää vastaan. Monella on noussut pintaan myös ajatuksia
omasta ja läheisten turvallisuudesta. Jos ”se pilli” nyt soisi, niin keräisinkö kimpsut ja kampsut ja
juoksisinko kalliosuojaan?
”Se pilli” on vain yksi osa yhteiskunnan
varautumista. Yleinen vaaramerkki kuuluu toki tuntea: se on yhden minuutin
pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki.
Vaaramerkki voidaan antaa myös liikkuvana kuulutuksena kaiuttimella. Muista
kuitenkin tämä: ensisijainen suojautumiskeino on lähimpiin turvallisiin sisätiloihin
siirtyminen ja vaaratiedotteeseen tutustuminen.
Vaaratiedote onkin tullut useimmille
joskus vastaan. Tiedote jaetaan luotettavissa valtakunnan uutismedioissa, ja siinä
kerrotaan lyhyesti ja ytimekkäästi vaaran
aiheuttaja ja toimintaohjeet. Useimmiten
riittää onnettomuuspaikan välttäminen
ja lyhyehkö odottelu. Ulos ei siis kannata
rynnätä liikennettä tukkimaan ja pelastustoimia vaikeuttamaan.
Väestönsuoja on suojaamiskeinoista järein, ja sen käyttöönotto vaatii aikaa. On
hyvä tiedostaa toisaalta väestönsuojan varsinainen käyttötarkoitus (aseellinen hyökkäys, sota) ja toisaalta muut viranomaisten
ohjaamat väestön suojaamisen toimet.
Keinovalikoimaan kuuluvat sisälle suojautuminen, omatoiminen evakuoituminen
viranomaisten kehoituksesta ja väestön
siirtyminen poikkeusoloissa.
Jokaiselle meistä on erittäin suositeltavaa tutustua sisälle suojautumisen ja omatoimisen varautumisen periaatteisiin. Taitava, toimiva ja luottamukseen perustuva
yhteiskunta on lähtökohtaisesti kriisinkestävä. Jokaisella meistä on hyödyllisiä
taitoja ja mahdollisuuksia, joista on häiriötilanteessa apua koko yhteisölle. Tunnista
voimavarasi!

Omatoiminen varautuminen
auttaa myös arjessa

Omatoiminen varautuminen on hyödyllistä kaikkina aikoina. Yksinkertaisimmillaan
se on hyvää kotitalouden hoitoa ja arkipäivän haasteiden hallintaa. Se voi olla myös
kiinnostavaa koko perheen tekemistä ja se
saa olla hauskaakin. Hyggeilystä ja konmarittamisesta saa loistavia vinkkejä varautumiseen. Viime vuosina yleistynyt 72 tuntia
-malli haastaa jokaisen pohtimaan, kuinka
pärjäisi kolmen vuorokauden ajan häiriötilanteessa. Varautumisen voi siis aivan
hyvin aloittaa tästä ajatusleikistä: kuinka

pärjäisin 72 tuntia omilla taidoillani ja tarvikkeillani, kuinka huolehtisin läheisistäni
ja kuinka auttaisin apua tarvitsevaa?
Sähköllä toimivassa tietoyhteiskunnassa
luotettavan tiedon saanti on kaiken lähtökohta. Tunnista siis luotettavat tietolähteet
ja vastuulliset viranomaistahot, varo valeuutisia ja manipulointia, ja pidä varalla niin
ladattua varavirtalähdettä (powerbank)
kuin myös radiota. Opettele pitämään yllä
kotivaraa. Huolehdi, että saatavilla on sekä
puhdasta vettä että veden varastoitiin ja
kuljettamiseen sopivia kannellisia astioita,
äläkä päästä ruokakaappeja tyhjenemään.
Pidä lääke- ja ensiapukaappi sekä turvataitosi ajan tasalla. Ensiapu- ja alkusammutustaidot ovat erinomaisia kansalaistaitoja. Jos autoilet, pidä tankki puolitäynnä.
Pidä yhteyttä naapureihin ja läheisiin, ja
kysy myös heidän turvakuulumisiansa.
Katsasta, että myös kodin lemmikkien kotivara on kunnossa ja kuljetuskopassa on
lämmin huopa ja tärkeimmät hoitotarvikkeet. Tässä omatoiminen varautuminen
pähkinänkuoressa!

Sisätiloihin suojautuminen on
ensisijaista

Suojautumisen suhteen on käytännönläheistä harjoitella sisälle suojautumista.
Suuronnettomuus – suuri tulipalo, kemikaalionnettomuus tai jopa ydinvoimalaonnettomuus – antaa aihetta suojautumiseen. Kaikissa näissä tapauksissa
ensisijainen toimenpide olisi sisälle suojautuminen, myös säteilyonnettomuudessa.
Oppilaitoksissa ja työpaikoilla, kuten
kauppakeskuksissa, pelastussuunnittelu
on lakisääteistä. Näin on myös yli viiden
asunnon taloyhtiöissä. Tietoa on siis saatavilla ja monella on aiheesta myös hankittua
osaamista. Aina voi kuitenkin parantaa, ja
yksi kinkkisimmistä sisälle suojautumisen toimista on koneellisen ilmanvaihdon
pysäyttäminen. Mieti, osaisitko pysäyttää
ilmastoinnin nopeasti tai tiedätkö mistä ja
keneltä saat apua pysäytykseen? Aika harva osaa – asian selvittäminen onkin hyvä
kotitehtävä jokaiselle. Tieto kannattaa
myös jakaa muille asukkaille.
Muut sisälle suojautumisen niksit ovat
ovien, ikkunoiden ja venttiilien sulkemi-

12

nen ja vaaratilanteessa jopa tiivistäminen
ilmastointiteipillä. Kaasuvaarassa oikea
suojautumisen suunta on ylöspäin, yläkerroksiin, sillä ilmaa raskaammat kaasut
painuvat alakerroksiin ja kellareihin. Myös
lemmikkieläimet huomioidaan sisälle suojautumista suunniteltaessa, sillä niille se
on pääasiallinen suojauskeino.

Omatoimisesti varautunut
osaa myös evakuoitua

Kuulostaako arkiselta ja enimmäkseen
helpolta? Niin sen kuuluu ollakin. Omatoiminen varautuminen on tapoja ja taitoja,
jotka helpottavat arkielämää. Näillä opeilla suurin osa arkisista ja isommistakin tilanteista on hoidettavissa omatoimisesti.
Samalla tulee varauduttua niihin äärimmäisiin tilanteisiin, joihin toivottavasti kukaan meistä ei joudu, kuten omatoimiseen
evakuoitumiseen tai väestönsuojaan suojautumiseen.
Jos kotona on 72 tunnin kotivara, on siitä
poimittavissa myös mukaan otettavat tarvikkeet. Tarpeen ovat riittävän kokoinen
kassi tai laukku, henkilöpaperit ja tärkeät
yhteystiedot (paperilla), puhelin latureineen ja varavirtalähteineen, vesi ja ruoka,
lääkkeet, lämpimät vaatteet, tyyny, huopa
ja henkilökohtaiset turvallisuuden tunnetta lisäävät asiat, kuten lasten pehmolelut ja
ajanvietteeksi sopivat pelit ja kirjat.
Kevät on hyvää aikaa turvatalkoille taloyhtiöissä ja turvapäivityksille oman
kiinteistön käyttäjien kesken. Selvittäkää
vaikkapa ilmastoinnin poiskytkentä, tutustukaa pelastussuunnitelmaan ja arvioikaa
kuinka hyvällä tasolla oma varautumisenne on. Ja aina on hyvä kysyä myös läheisten kuulumiset ja tarjota apua sitä tarvitsevalle.
Tutustu:
www.pelastustoimi.fi
www.72tuntia.fi
Kulosaarelaiset ry järjestää syksyllä AIKA
ja PAIKKA 72 tuntia -mallin mukaisen
koulutuksen omatoimisesta varautumisesta. Vapaaehtoisena kouluttajana toimii
Mia Kunnaskari, jolla on pitkä kokemus
omatoimisen varautumisen viestinnästä ja
koulutuksesta.

Väestönsuojelun kansainvälinen tunnus on oranssinvärisellä pohjalla oleva tasasivuinen sininen kolmio. Väestönsuojat merkitään tällä tunnuksella.

Kulosaaren lähimmäispalvelu
aktivoituu!
Onko sinulla ylimääräistä aikaa, jota voisit käyttää naapurisi hyväksi? Ehtisitkö joskus kahvikaveriksi ikäihmiselle tai vaikka seuraksi pienelle
kävelylle? Tai tiedätkö jonkun kulosaarelaisen,
joka kaipaisi juttuseuraa tai ystävää?

T U N N E VÄ L I T T Ä J Ä S I

Ota yhteyttä:

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

Kulosaaren diakonissa
Heli Mattila
heli.mattila@evl.fi
041 511 5464.

Kulosaarelaisena tunnen
hyvin viihtyisän ja ainutlaatuisen asuinpaikkamme.
Kun tarvitset apua asuntoasioissa , älä epäröi ottaa
yhteyttä!

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

TUULA PARTANEN
0 4 0 0 5 8 8 2 0 0 | t u u l a @ n o r d l k v. f i
n o rd l k v. f i / t u u l a
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Nord LKV | Tuula Partanen LKV Oy
y-tunnus: 3231538-1, Itsenäinen välittäjäyrittäjä

Kivinokassa kesällä
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA YHTEISTYÖSSÄ KIVINOKKALAISET RY:N JA KESÄTEATTERIN KANSSA

Kivinokkalaiset ry:n Saaritoimikunta toivottaa kulosaarelaiset nauttimaan Kivinokan kahdesta uimarannasta ja lähiluonnosta.
retkeily- ja telttailualueeksi.
Kesämajat saivat aluksi olla
pystyssä vain kesän ajan. Vasta
sota-aikana 1940-luvun alussa
asukkaat saivat luvan rakentaa
kiinteitä kesämajoja. Vuonna 1946 kaupunginarkkitehti
Hilding Ekelund laati alueelle
tyyppimajan piirustukset. Kivinokan kesämaja- ja virkistyskäyttö on sittemmin jatkunut keskeytyksettä. Alueella on
yhä useita alkuperäisiä Ekelundin piirtämiä tyyppimajoja. Kesämaja-alueella saavat
muutkin kuin asukkaat kulkea
kuitenkin menemättä majojen
pihoille.
Tuhannet
kaupunkilaiset
viettävät vapaa-aikaansa Kivinokan merellisessä ja luonnonläheisessä ympäristössä:
on uimarantoja, luontopolku,
aarnimetsää, kesäkahvila, keKivinokassa löytää perille, kun seuraa opasteita. Kulkuneuvona on mieluiten jalat. Polkupyörällä on pysyteltävä teillä tai
poluilla. KUVA: INGE ENGSTRÖM.

K

un luonnontilaiset alueet vähenevät
vuosi vuodelta Kulosaaressa, saamme olla iloisia siitä, että meillä on
Kivinokka pyörä- tai jalkamatkan päässä.
Kivinokka on perinteikäs ja vireä ulkoiluja kesämaja-alue Vanhankaupunginlahdella, Kulosaaren ja Herttoniemen välissä. Alue koostuu kolmesta erityyppisestä
maisemallisesta osa-alueesta: Kivinokan
kesämaja-alueesta, Kulosaaren kartanosta ja Herttoniemen siirtolapuutarhasta.
Alueella on myös rakentamatonta metsäja kallioaluetta. Koko alue samoin kuin
Kulosaari on alkujaan Kulosaaren kartanon maita. Kartanon syntyhistoria ulottuu
1500-luvulle.
Kivinokan
kesämajahistoria
alkaa
1900-luvun alkupuolelta. Nykyään alueella on kesämaja 600 helsinkiläisellä perhekunnalla, Urheiluseura Ponnistuksen
alueella on 48 majaa, Helsingin yhteisjärjestö JHL:n alueella 180 ja loput 380
ovat Kivinokkalaiset ry:n alueella. Kesämaja-alue oli aluksi työväestön virkistyspaikka. Ahtaasti asuneen työväen oloja
haluttiin parantaa tarjoamalla heille leiriytymispaikkoja Vanhankaupunginlahden rannoilta ja saarista. Sörnäisten työ-

Kesämajoja ennen kesää. KUVA: INGE ENGSTRÖM.
väenyhdistys vuokrasi Kivinokkaa vuosina
1916–1925 Brändö-yhtiöltä. Kivinokka jäi
nimittäin Brändö-yhtiölle siinä, kun yhtiö
saarikaupan yhteydessä möi kartanon takaisin Eva Cronstedtille.
Kivinokkaan perustettiin vuonna 1931
Kivinokan kansanpuisto helsinkiläisten
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sämaja-alue, siirtolapuutarha ja kartano.
Kivinokka on historiallinen ja luontoarvoiltaan monipuolinen alue, jonne voi tulla vaikka retkelle, lenkille, uimaan, kahville, bongaamaan lintuja tai muuten vaan
kävelemään ja rentoutumaan.

Kivinokkalaiset ry:n
järjestämiä tapahtumia
Kivinokan juhannusjuhla

24.6. isolla uimarannalla. Maksuton ja
avoin tapahtuma. Ruokamyyntiä.
kello 13-17 Juhannussaunat (5 €/hlö)
kello 17.30 Juhannunnuskahvit, haitarimusiikkia ja yhteislaulua Kulosaaren kartanon pihalla
kello 18 Lipun nosto kartanolla
kello 19-21 Jallukka Band solistinaan
Elina Hjelt soittaa tanssimusiikkia Kivinokan tanssilavalla

Runon päivän tapahtuma

Heinäkuun puolivälissä Kivinokan tanssilavalla. Tapahtuman ohjelma pohjaa vuosittain Kainuun runoviikolle valmistettuun
esitykseen. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Kirjan ja Makkaran päivä

30.7. alkaen klo 13 Kivinokan uimarannan tanssilavalla. Kirjailijat esittelevät
uusia Helsinkiin liittyviä teoksiaan. Esiintyjistä tiedetään tässä vaiheessa Eero Haapanen, joka tulee kertomaan kirjastaan
Ihmissalakuljetus Virosta Suomeen 19401944.

Tapahtumassa on grilli käytössä ja järjestäjät tarjoavat makkaraa ja virvokkeita.
Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille.

Kahvilatoiminta

Takavuosina suositun Maijan kioskin toiminta päättyi jo ennen viime kesää rakennuksen huonon kunnon takia. Tänä kesänä
palvelee korvaava kahvila Studio-rakennuksessa ison uimarannan laidalla. Viime vuonna kesäkioskia pitänyt kokkipariskunta Pete
ja Jaana jatkaa toimintaa myös tänä kesänä.
Tanssilavan viereisestä punaisesta mökistä saa kahvin, virvokkeiden, jäätelön ja
kotitekoisten leivonnaisten lisäksi myös
pientä suolaista purtavaa. Kioskiyrittäjät
ovat ilolla mukana tulevissa tapahtumissa.

Kivinokan kesäteatteri
tarjoaa laatuviihdettä
TEKSTI: SEPPO LAHTINEN

Teatterinjohtaja ja ohjaaja Kari Kinnaslammella on syytä hymyyn. Suurelle yleisölle tutuksi tullut Taivallahden kesäteatteri vaihtoi paikkaa. Nyt teatteri sijaitsee jo
toista kesää Kulosaaren kupeessa, Kivinokassa, Kulosaaren idyllisen kartanon tuntumassa. Tarkempi osoite on Kipparlahdensilmukka 5, 00810 Helsinki. Paikalle
pääsee niin autolla, metrolla kuin kävellen.
Nyt alkamassa on Kivinokan toinen tuotantokausi. Tänä vuonna Kivinokassa nähdään Minna Kivelän tähdittämä Viekää
tuhkakin pesästä, koko kansan tuntema
Känkkäränkkä-musikaali (laulut Alatalo&Rinne) sekä uusintana viime kesältä
(yleisön pyynnöstä) Oskari Katajiston tähdittämä Linjat kuumina.

Kivelän Minna loistaa
tähtenä

Näyttelijä ja komedienne Minna Kivelä
on koko kansalle tuttu monista elokuvarooleistaan, mutta myös viihteellisistä sarjoistaan. Yksi tällainen on ”Kätevä
emäntä”, jonka käsikirjoitus ja toteutus
on vertaansa vailla. Tulevana kesänä Minna Kivelä säteilee Kivinokan kesäteatterin
näyttämöllä esittäen Viekää tuhkakin
pesästä -näytelmän ”Janhuskaa”.
Kivelä itse odottaa kesältä paljon.
1970-luvun alussa julkaistu Leena Härmän kirjoittama näytelmä on edelleenkin
ajankohtainen. Se on pienten ihmisten selviytymistarina huumorin ja oivallisten ratkaisujen avulla.
Lisätietoja ja liput osoitteesta:
kivinokankesateatteri.fi

Kivinokan kesäteatterin harjoitukset kylmästä säästä johtuen sisätiloissa. Kuvassa Jantsu Puumalainen,
Antti Rytsölä, Suvi Kosela, Marjut Paavola, Minttu Virta
ja Valtteri Rossi. KUVA: ILKKA PEKKARINEN.

Minna Kivelä Janhuskan roolissa.
KUVA: PERTTI SAARILAHTI.

VIEKÄÄ TUHKAKIN
PESÄSTÄ
MUSIKAALI

Hauska ja koskettava
komedia
28.6 - 11.8.22
Ar k. KLO 19.00
L A / S U. K L O 1 6 . 0 0

Ohjaukset:
Kari Kinnaslampi

Hulvaton farssi

Känkkäränkkä tulee
ja juonii taas

1 8 - 3 0.0 8 . 2 2
A r k . K L O 1 9.0 0
L A /S U. K L O 1 7.0 0

10.06 - 09.08.22
Ar k. KLO 18.00
L A / S U. K L O 1 4 . 0 0

Kipparlahdensilmukka 5, 00810 Helsinki
www. kivinokankesateatteri.fi
044 080 9280
kivinokankesateatteri@gmail.com

Punkit (Kivinokan asukkaille tarkoitettu tiedote sopii myös kulosaarelaisille)
Punkkeja esiintyy Helsingin eri osissa yhä enemmän, myös Kivinokassa ja Kulosaaressa.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on suositellut alueella paljon ulkoileville ihmisille puutiaisaivotulehdukselta suojaavaa TBE-rokotetta.
TBE-rokote on omakustanteinen. Kivinokan portilla vierailee aika ajoin rokotebussi, jossa
rokotteen voi myös ottaa. ”Punkkibussi” vierailee myös Kulosaaressa. Käynneistä kerrotaan
facebookin Kulosaari-Brändö -ryhmässä.
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Pitkä marssi?
TEKSTI JA KUVAT: LIISA HORELLI

Vuosien varrella aika moni kulosaarelainen on saattanut päiväkävelyllään hieman kummastella Kiinan suurlähetystön kohdalla,
Vanhan Kelkkamäen kulmalla arkiaamupäivisin istuvaa hiljaista
kiinalaiskaksikkoa.

K

ysymys on pitkästä, mutta äänettömästä mielenilmauksesta, joka kohdistuu Kiinassa käytännössä kiellettyyn Falun Gong -liikkeeseen. Falun gong,
jota myös Falun Dafaksi kutsutaan, on
itse asiassa yksi perinteisistä kiinalaisista
qigong-opeista (ks. FalunDafa.org). Niissä
vahvistetaan ruumiillisen liikunnan ja henkisten harjoitusten avulla qitä eli energiaa.
Päämääränä on ”terve sielu terveessä ruumiissa”. Falun gongin toi julki vuonna 1992
Li Hongzhi, joka on kirjoittanut 40 kielelle
käännetyn kirjan Zhuan Falun. Menetelmä
koostuu neljästä, hieman Tai Chitä muistuttavasta liikesarjasta ja meditaatiosta,
jotka kestävät pari tuntia. Tavoitteena on
kehollisen kuntoutumisen ohella henkinen
kasvu. Perusperiaatteina ovat totuudenmukaisuus, myötätunto ja kärsivällisyys.
1990-luvulla menetelmää harjoitti Kiinassa noin 70–100 miljoonaa ihmistä. Se
oli enemmän kuin kommunistipuolueessa
oli jäseniä, mikä ärsytti Kiinan johtoa siinä
määrin, että se alkoi vuonna 1999 vainota
liikkeeseen osallistujia. Tällä hetkellä Falun
gongia ei ole Kiinassa virallisesti kielletty,

mutta sen harjoittajia vainotaan ja jopa kidutetaan. Menetelmä on levinnyt lähes 100
maahan, myös Suomeen, jossa on noin 50
aktivistia.
Sinikka Suontakanen on toistakymmentä vuotta sitten perustanut Kannelmäkeen
Falun Gong yhdistyksen. Hän on ollut
mukana Kulosaaren mielenilmauksessa
2000-luvun alusta lähtien. Myös kiinalaiset, nykyisin Suomen kansalaiset, Yumei Li
ja Zhao Huan Nevasmaa ovat osallistuneet
jo useamman vuoden.
Entä miten Kulosaaressa suhtaudutaan
mielenosoittajiin?
”Jotkut tulevat kyselemään, mutta suurin osa ihmisistä on aika välinpitämättömiä. Myös Kiinan lähetystöstä tullaan toisinaan kyselemään harjoituksista, toisinaan
kuitenkin kiroilemaan ja sanomaan hävyttömyyksiä.”
Vastaavanlaisia mielenilmauksia järjestetään Kiinan suurlähetystöjen edessä ympäri maailmaa, Englannissa ja Kanadassa
jopa 24 tuntia vuorokaudessa.
Kun ihmettelen, miten Sinikka jaksaa
tehdä joka päivä kahden tunnin harjoituk-

Mielenilmaus Falun gongin puolesta Kulosaaren
Vanhalla Kelkkamäellä arkiaamuisin.
set, hän vastaa: ”Sehän on vain pieni osa
vuorokauden 24:stä tunnista, ja terveysvaikutukset ovat niin merkittävät. Eläkeläisenä en käytä mitään lääkkeitä, ei ole stressiä
ja minun on hyvä olla.”
Haastateltavat lupaavat kulosaarelaisille asiantuntevaa, ilmaista opastusta Falun
Gongin harjoituksiin ensi kesänä Kluuvin
puistossa, mikäli halukkaita löytyy.

SINUN KORTTELI.
SINUN VALIKOIMA.
AVOI N NA
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kulosaari
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki

Vestalla vauhdikkaan
iloinen jääpallokausi
TEKSTI JA KUVAT: MERIT LEMMINKI

Kulosaaren Vesta, Vesta Brändö on helsinkiläinen jääpalloseura. Seura perustettiin vuonna 1927 kulosaarelaisen Brändö Idrottsföreningin jääpallojaostona.
Vesta on pelannut historiansa aikana yhteensä neljä kautta korkeimmalla sarjatasolla, Bandyliigassa. Vesta on perinteinen kasvattajaseura – tradionell fostrarförening.
Vestalla on joukkueet kaikissa juniorien ikäluokissa: P18, P16, P14, P12, jääpallokoulu ja aikuisten
Suomi- ja piirisarjat.
Vestan slogan: stadin iloisin jengi – stadens gladaste bandyklubb
Kotikenttä: Oulunkylän, Kontulan tekojäät ja Mustikkamaa.

L

unta, pakkasta oli riittämiin, tekojäät
loistokunnossa ja innokkaat urheilijat
pääsivät toteuttamaan normaali pelikauden korona-välivuoden jälkeen. Kaudella 2020–21 harjoiteltiin kovin, mutta
sarjoja ei pystytty pelaamaan. Tänä talvena
oli mahtavaa pelata täysi sarja harjoituksineen.

Tämän talven jääpallon
loppuhuipennukset

P16 SM-lopputurnauksessa Mikkelissä
25.–27.2. Vesta voitti SM-hopeaa, häviten
vain ennakkosuosikki Mikkelin Kamppareille, alkulohkoissa maalivahdit pitivät
0-pelit.
P14-joukkue pelasi kaikki alkusarjan
pelit tavoitteena SM-voitto. Mutta juuri
SM-lopputurnauksen kynnyksellä kolme
avainpelaajaa sairastui ja kaksi loukkaantui, jolloin joukkue oli ratkaisevasti vajaalukuinen. Niinpä Vesta P14:n kausi päättyi
ilman SM-lopputurnaukseen osallistumista.
P14:llä oli peli vielä 23.12. jossa vanhemmat ilahduttivat poikia grillaamalla heille
makkarat pelin jälkeen. Iloiset pojat, koutsit ja vanhemmat lähtivät mielihyvällä joulun viettoon (ps. peli voitettiin).

P12-ja valmentaja Tapsa Tarvainen

P12 – aivan hulvaton joukkue, pelasi hienon lopputurnauksen Porissa 5.3. Vestalle
loistava viides sija, mitalia lähdettiin hakemaan ja turnausmitali saatiin. P12-joukkueen arvoa nostaa se, että kaikki pelaajat
olivat 2 vuotta muiden seurojen pelaajia
nuorempi, intoa sitäkin enemmän.
Aikuisten Suomi-sarjassa pelattiin kaksi
turnausta Helsingissä ja Jyväskylässä. Viime kaudella aikuiset eivät päässeet kertaakaan jäälle korona-rajoitusten takia. Siispä
tänä talvena joka harjoitukseen ja peliin
osallistuivat kaikki.

Vestan pelaaja mukana
p17-poikien maajoukkueessa
muutaman vuoden tauon
jälkeen

P17-poikien maajoukkue (ikäluokat 2005
ja 2006) pelasi ensimmäiset kansainväliset
ottelunsa P19-poikien MM -kilpailuiden
yhteydessä Ruotsin Katrineholmissa 1.–
2.4.2022 Vestasta mukana joukkueessa oli
vuonna 2005 syntynyt Lauri Kivenjuuri.
Vaikka Ruotsin P17-maajoukkue oli tällä
kertaa molemmissa pelatuissa otteluissa
vahvempi, niin ensi kosketus kansainvälisiin peleihin onnistui mukana olleilta pelaajilta.

P12-joukkueen treenit koutseina Kevin ja Tero
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Laurin haastattelu:
- Oliko maajoukkueen tapahtumat tavoitteena jo kauteen lähdettäessä ja
miltä tuntui olla maajoukkueessa mukana?
- Kyllä maajoukkueeseen pääseminen oli
yhtenä tavoitteena, ja kaiken kaikkiaan
reissu maajoukkueen kanssa oli hieno
kokemus. Mukana oli monta tuttua pelaajaa mm. tämän kauden seurajoukkueista.
- Miten ottelut sujuivat omalta osaltasi?
- Hyvin, pärjäsin peleissä omasta mielestäni varsin mukavasti ja myös ensimmäinen maajoukkuemaali tuli tehtyä.
- Mitkä ovat suunnitelmat ensi kaudelle?
- Lopullista lajivalintaa en ole vielä tehnyt,
joten pelaaminen jatkuu sekä jääpallon
että jääkiekon merkeissä. Kentällä nähdään!
Suomen
P17-maajoukkue
pelaaja Vestan Lauri
Kivenjuuri

P16-hopeajoukkue 2022 Mikkelissä

Kulosaaren-kenttä ja Kulps
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

I

täväylän ja Kulosaaren yhteiskoulun välissä sijaitsevasta tekonurmikentästä on
iloa monelle kulosaarelaiselle. Onhan se
niin viehättävä vihreä läiskä monen kuukauden ajan syksyn ja kevään välillä! Jalkapallon harrastajille se on lähes välttämätön. Kulosaarelaiset-lehti kysyi KULPSin
johdolta, kuinka paljon seura käyttää kesällä kenttää, samalla saadaan tietoa siitä,
kuinka paljon lomaa viettävät koululaiset
voivat käyttää kenttää. Talvisaikaan kenttä
on kouluille varattu arkisin klo 8–16 ja iltaisin ja viikonloppuisin on monia tunteja
varattu eri seurojen harjoituksiin ja peleihin.

Kulpsin uutisia
Peik Schulmanilta:

Kulps järjestää kesäleirin 6.–10.6. mutta
leiri on jo täynnä (ja jonossakin on jo nimiä). Muuten jalkapallotoiminta jatkuu
melkein juhannukseen saakka ja käynnistyy taas elokuussa. Heinäkuussa vuorossa
on Helsinki CUP, mihin Kulps osallistuu
monella joukkueella (eri ikäryhmillä). Tosin Helsinki CUP:ia ei pelata lainkaan Kulosaaressa. Kulosaaren Kentällä pelattavat
viralliset Palloliiton järjestämät piirisarjaottelut löytyvät osoitteesta: https://tulospalvelu.palloliitto.fi/venue/2341/
fixtures. Kesäkuun 17.6. on näinä näkymin viimeinen pelipäivä kotikentällä ennen kesälomia (ja elokuussa taas jatkuu).
Mutta kenttää huolletaan kesälläkin jotta
peliolosuhteet pysyvät kunnossa.
Kulosaaren jalkapalloseura on kehittynyt ja kasvanut huomattavasti. Pelaajamäärä on kaksinkertaistunut viimeisen
kahden vuoden aikana ja tänä vuonna
KULPS:illa on jo yli 200 lisenssipelaajaa.
Seuralla on nykyään 14 osa-aikaista tuntipalkallista työntekijää, joista suurin osa
toimii valmentajina. Seura on panostanut
vahvasti valmennukseen kehittämiseen.
Alkavalla kaudella Kulosaaren kentällä tullaan jälleen pelaamaan lähes 40 virallista
piirisarjaottelua harjoitusotteluiden lisäksi. Lisäksi seura perustaa keväällä vuonna
2017 syntyneiden joukkueen.
Kulosaaren
Jalkapalloseura
Kulps
2009 ry on yhdessä Puotinkylän Valtti
ry:n kanssa sopinut Helsingin kulttuuri
ja vapaa-ajan toimialaan kanssa alueen
vuokraamisesta ja täysikokoisen tekonurmikentän rakentamisesta Herttoniemenrannan urheilupuistoon kesällä 2022.
Kulpsille 11v11 jalkapallon harjoitus- ja
peliolosuhteet ovat tärkeät, jotta seura

pystyy takaamaan pelaajapolun myös vanhemmille ikäluokille (seuran kotikenttä
Kulosaaressa on ns. 8v8 juniorikenttä).
Kulpsin yhteishanke Puotinkylän Valtin
kanssa tekonurmen rakentamisesta Herttoniemenrantaan toteutetaan kesällä. Eli
Herttoniemenrannan tekonurmi valmistunee elokuussa.
Perustietoa (Muokattu tekstistä
https://www.kulosaarenkentta.fi/)
Kulosaaren kenttä Oy on rakennuttanut Helsingin Kulosaaren hiekkakentälle
(Adjutantinpuiston liikuntakenttä) tekonurmikentän ja kuntoilualueen. Yhtiö hallinnoi ja ylläpitää kenttää vuoden
ympäri. Kenttä on päivisin Kulosaaren
yhteiskoulun, Brändö lågstadieskolanin

ja urheilulukio Brändö gymnasiumin käytössä. Iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen
loma-aikoina se on jalkapalloseurojen ja
harrastajien käytössä. Kuntoilualue on
aina vapaasti käytössä.
Kenttävuoroja voi varata vuorokalenterista hintaan 45 € tunti. Kalenterista näkee
myös, milloin kenttä on vapaasti käytettävissä. Kysy vakiovuoroista tai muustakin:
info@kulosaarenkentta.fi
Kentän sivussa on street-workout
kuntoilualue sekä juoksuportaat, jotka
toimivat myös tarvittaessa katsomona.
Huhtikuussa 2022 kentälle on tuotu huoltorakennukseksi varustettu merikontti,
jossa on pukeutumistilat ja wc. Käyttömukavuus lisääntyy huomattavasti.

Kentän takana
Brändö gymnasium ja Brändö lågstadieskola sekä
juoksuportaat.
KUVA: HANNU
VIRTANEN

Kulpsin uutuus:
huoltokontti.
KUVA: HANNU
VIRTANEN

KULOSAARELAISET!
Pidetään yhdessä huoli tästä kentästä ja myös muista Kulosaaren tekonurmikentistä (Lågstadieskolan, Kulosaaren
ala-aste, Risto Rytin puisto). Valistetaan omaa nuorisoa ja
ajetaan väärin käyttäjät pois.
Pääsiäisen to–la välisenä aikana Kulpsin tekonurmella oli
ilkivaltaa. Nurmi oli sytytetty palaamaan (kaikki vauriot ei kuvassa). Ratkaisevasta vihjeestä luvassa palkkio. (Peikin postaus FB Kulosaari-Brändössä pääsiäisen jälkeen)
Kesällä 2021 kentillä oli jarruteltu sähköpotkulaudoilla ja
saatu aikaan nurmeen kuoppia.
Tällaisen pitää loppua.
KUVA: PEIK SCHULMAN
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MIELIPITEITÄ
Pysäköithän riittävälle
etäisyydelle suojatiestä.

Erityisesti arkiaamuisin Kyösti Kallion
tiellä ja Ståhlbergintiellä on liikkeellä paljon pieniä koululaisia ja myös runsaasti
koulujen saattoliikennettä.
Välillä autoja on pysäköity harmittavan
lähelle suojateitä, ja pienet lapset eivät
yletä näkemään kunnolla tulevia autoja.
Myös katua pitkin ajavien autoilijoiden on
haastavaa nähdä suojatielle astuvia lapsia.
Liian lähelle suojatietä pysäköinti vaarantaa pahimmillaan kymmenien alakouluikäisten lasten koulutien. Lainsäädännön mukaan parkkeeratessa tulee
jättää viiden metrin suoja-alue ennen
suojatietä. Tämä sääntö pätee myös pysäköidessä auton perä suojatiehen päin.
Mahdollisista keinoista, joilla Kyösti
Kallion tien ja Tupavuoren risteyksen suojatien turvallisuutta voisi pysyvästi edistää, on oltu yhteydessä kaupungin virkamiehiin. Toistaiseksi asia ei valitettavasti
ole edennyt. Monet alueen vanhemmat
ovat kertoneet todistamistaan läheltä piti
-tilanteista. Se ei kuitenkaan ole ollut kaupungilla huoli, kun nämä tapahtumat eivät näy heillä tilastoissa eikä siten aiheuta
toimenpiteitä. Emme kuitenkaan halua
odottaa pahimman tapahtumista, vaan
toivomme ennaltaehkäisevää toimintaa.
Ennen kuin kaupunki tekee asialle jotain liikennejärjestelyin, me allekirjoittaneet toivomme, että me kulosaarelaiset
yhdessä pidämme huolta siitä, että lapsilla on turvallinen koulutie. Sinäkin voit
tehdä sen pysäköimällä sääntöjen mukaisesti ja noudattamalla aluenopeuksia.
Alueen liikennejärjestelyihin liittyvistä huolista voi olla suoraan yhteydessä
alueen liikennesuunnittelijaan (Markus
Ahtiainen, markus.ahtiainen@hel.fi).
Elina Piskonen, Stefania Alisciani Eräpuro, Jonna Härmävaara, Marianne Julkunen

Kulosaaren
kehittämisajatuskyselyn
jatkoa

Tammikuun lehdessä esiteltiin Kulosaaren kehittämisajatuksia. Onko näistä
noussut keskustelua? Robottibusseja Kulosaareen, meriuimala, rantasauna ja monipuolinen leikkipuisto, Kluuvinlahden
ruoppaus!
Asukaspysäköintikeskusteluun
on noussut kysymys Mustikkamaalla seisovista autoista.

Hyvät kulosaarelaiset, kirjoittakaa mielipiteitänne
tälle palstalle. Voitte arvostella, moittia, antaa parannusehdotuksia tai jopa kiittää. Tiedän, että meillä on
paljon mielipiteitä. Miksipä ne eivät näkyisi täällä.

Mustikkamaalla seisoo asuntoautojen
lisäksi parkkialueella läpi talven lähes
sata autoa hankaloittaen alueen lumitöitä ja lyhytaikaisen pysäköinnin tarvitsijoita. Autot olivat lumikaudella täysin
koskemattomina viikkokaupalla paksun
hangen alla. Oletettavasti nuo autot ovat
kalasatamalaisten, siellä kun pysäköinti
on tehty nykytrendin mukaisesti varsin
hankalaksi.
Risto Rytin tiellä A-lehtiä vastapäätä
seisovat bussit saivat selityksen Helsingin Sanomien artikkelissa ”Tien poskessa Kulosaaressa seisoo naamioitu bussi
– Sen sisältä paljastuu näky, jossa suomalaiset eturivin näyttelijät ottavat rennosti.” Tarkempi tieto busseista ei paljon
lämmitä lähiasukkaita, jotka ovat aika
kypsiä näihin ”raskaisiin” pysäköintipikkoihin. ”Ei sellaisia oikeasti ole, mutta
Kulosaarta käytetään ilmaisena säilytyspaikkana siellä ja täällä. Kesäisin kaunis
Wihurinaukio on lukuisten venetrailereiden säilytyspaikka. Kaduilla on parkissa
paljon myös autoja, joilla lumikinoksista
päätellen ei ajeta ollenkaan, ainakaan talvella.”
Näistä mielipiteistä huolimatta vaikuttaa siltä, että Kulosaaressa ei ole tarvetta
asukaspysäköintiin.

Lounaskahvila –
ostarille?

Kulosaarelaiset ry:n hallitusta on lähestynyt yksi asukas, joka on kiinnostunut olemaan mukana kehittämässä Kulosaareen
lounaskahvilaa. Jatkotoimiksi on tämä
ehdotus: Mikäli muita ilmoittautuneita ei
vielä ole, voitaisiin sellaisia hakea omien
verkostojen, Kulosaari-Brändö -fb-ryhmän tai uuden lehti-ilmoituksen avulla?
Kuka ottaa kopin?
Yhdistyksen hallituksen haaveissa
näyttää olevan kahvila Kulosaarenkin
rantoja seurailevan Rantareitin varrella,
vaikkapa Kluuvin puistossa. Pikaratkaisu
on kehittää tenniskerhon, GVLK:n kahvilatoimintaa Lars Sonckin tiellä.

Laskutehtävä koskien
jäsenmaksuja

Kulosaaressa on noin 4 000 asukasta. Jos
kaikki olisivat niin tyytyväisiä asukasyhdistyksen toimintaan, että maksaisivat vuosittain jäsenmaksun, tulisi tilille aina 60 000
euroa. Kulosaarelaiset ry:n jäsenrekisterissä on kuitenkin vain 330 sukunimeä. Rekisteri perustuu vuosien 2016, 2018–2022
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aikana jäsenmaksun maksaneihin. Mistä
mahtaa johtua, että yhdistyksen tilille tuli
vuonna 2021 vain 123 jäsenmaksua? Ja se,
että tämän vuoden tammi-maaliskuussa
on vasta 88 jäsentä maksanut? Odottaako
joku jäsenmaksulaskua sen jälkeen, kun on
kerran maksanut? Sitä ei yhdistys tule lähettämään. Käytetään voimat mieluummin
varsinaiseen toimintaan.
Yhdistyksen toimintaan kuuluu Kulosaarelaiset-lehti, jonka taitto, painatus ja
postitus pitää maksaa kunkin lehden kohdalla. Se on yhdistyksen merkittävin kulu.
Hallitus tekee kaiken, myös lehden toimittamisen, vapaaehtoisvoimin lahjaksi kulosaarelaisille. Olisitko valmis maksamaan
kuudesta lehdestä vuodessa jäsenmaksun
verran? Lehti jaetaan edelleen jokaiseen
kulosaarelaiseen kotiin. Toimitus toivoo,
että sitä myös luetaan – ja arvostetaan.

To 19.5. klo 16
Wivi Lönnin aukion
avajaisseremonia
(Kulosaarentie 22)

Tervetuloa kohottamaan malja Wivi
Lönnin syntymän 150-vuotispäivän
johdosta!
Tilaisuudessa puhuvat Helsingin
nimistötoimikunnan puheenjohtaja
arkkitehti Suvi Tyynilä ja Wivi Lönnin sukulainen, kulosaarelainen FT
Sakari Siltala.
Olkoon juhlan teemana ”Kiitos
elämäntyöstäsi, Wivi!”

Ke 24.8. klo 17 alkaen
Kulosaari-päivä Kluuvin
puistossa

Parin vuoden rajoitusten jälkeen on toiveissa kunnon Kulosaari-päivä.
Muistaako joku vielä, että siellä on aina
lasten juoksukilpailut ja vuoden kulosaarelaisen julistaminen?
Ja yleensä jotain syötävää, vaikka lohisoppaa, kahvia, leivonnaisia, makkaraa...
Ja toimintaa kuten poniratsastusta, keppariestekisa, kotieläinten ihastelua...
Ja yhdistysten ja seurojen esittäytymistä
ynnä muuta.
Mieti, miten voit itse olla mukana ja kerro kulosaarelaiset@gmail.com.

JULKINEN TIEDOTE.
JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

OFFENTLIGT MEDDELANDE.
DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

Wivi Lönn Muistojen Albumi on nyt saatavana Kulosaaresta Tuomo Jantuselta.
Kirjan hinta normaalisti 50 €, mutta Tuomo myy sitä Tahko Pihkala -seuran hyväksi à 40 €.
Kotiinkuljetus Kulosaaressa. Tiedustelut tuomo@jantunen.fi.

