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KULOSAARI-PÄIVÄ
Perinteinen Kulosaari-päivä Kluuvin puistossa
keskiviikkona 24.8. klo 17-19
Ohjelmassa:
Keppariestekilpailu klo 17:15 (à 2 €)
Lasten juoksukilpailut klo 17:30 alkaen; palkintojen jako klo 18:30
(Korkeasaaren pääsylippuja ja Fazerin makeisia)
Vuoden 2021 kulosaarelaisen julistaminen klo 18:45
Harraste- ja erikoisautojen näyttely
Kirpputori
Kulosaarelaisten yhdistysten ja järjestöjen esittelyä
ja ohjelmaa
Ruokaa ja herkkuja
Maksut käteisellä tai MobilePayllä kullekin järjestäjälle
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kulosaarelaiset@gmail.com

BRÄNDÖDAGEN
Den traditionella Brändödagen firas
onsdagen den 24.8 kl 17-19 i Gloet.
På programmet:
Hinderhoppstävling för käpphästar kl 17.15 (à 2 €)
Springtävling för barn fr.o.m kl 17.30. Prisutdelning kl 18.30
(biljetter till Högholmen och Fazers sötsaker)
Utnämningen av Årets Brändöbo 2021 kl 18.45
Hobby- och specialbilsutställning
Lopptorg
Brändös föreningar och organisationer presenterar sig.
Mat och läckerheter
Betalning sker med MobilePay eller kontant direkt
till respektive arrangör.
Förfrågningar och anmälningar till kulosaarelaiset@gmail.com

Kulosaarelaiset ry:n hallitus
Brändöborna rf styrelsen
2022 – 2023
Johanna Hallikainen, puheenjohtaja
johanna.hallikainen(ät)yahoo.com
J o h a n n a Wa r t i o , v a r a p u h e e n j o h t a j a
J o h a n n a .Wa r t i o ( ä t ) m e t r o p o l i a .f i
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Göran Estlander
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l i i s a . h o r e l l i ( ä t ) a a l t o .f i
Mikko Myllykoski
m i k k o . m y l l y k o s k i ( ä t ) h e u r e k a .f i
Maija Pakoma
maija.pakoma(ät)gmail.com
T i m o Po i j ä r v i
timo.poijarvi(ät)gmail.com
Pe n t t i R a n t a l a
p e n t t i . r a n t a l a ( ä t ) p p 3 . i n e t .f i
Kirsti Santaholma
kirsti.santaholma(ät)gmail.com
E e r o Tu u l o s
e e r o .t u u l o s ( ä t ) g m a i l . c o m
Ta p i o Va n a m o
t a p i o .v a n a m o ( ä t ) t v a n a m o .f i
S a t u Vä k i p a r t a
s a t u .v a k i p a r t a ( ä t ) k o l u m b u s .f i
Helena Ahonen, sihteeri
h e l e n a . a h o n e n ( ä t ) m e s t a r i l u o k k a .f i
Mia Kurkela, rahastonhoitaja
olufemiu(ät)gmail.com

Lehden toimitus
Kirsti Santaholma, puh.joht., puh. 040 512 8209
Inge Engström, Johanna Hallikainen,
Liisa Horelli, Maija Pakoma, Iris Schwanck ja
Senni Timonen
Ruotsinkieliset käännökset: Nina Henriksen
Englanninkieliset käännökset: Pamela White
KULOSAARELAISET LEHTI 2022
2022-5 aineisto 14.9., jako 6.10., vko 40
2022-6 aineisto 9.11., jako 1.12., vko 48
Ilmoittaminen Kulosaarelaiset-lehdessä
Hinnat ym. tietoa: www.kulosaarelaiset.fi/>
KULOSAARELAISET-LEHTI>
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www.facebook.com/kulosaarelaiset
Pankkiyhteys: FI11 2183 1800 0135 11
MobilePay: 25565
KANSIKUVA: Harrasteautoja
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PÄ Ä K I R J O I T U S
Tule mukaan Kulosaari-päivään
24.8.2022

Keskiviikkona 24.8. yhdistys järjestää perinteisen Kulosaari-päivän Kluuvin eli Eugen Schaumanin puistossa. Myytävänä on ruokaa ja herkkuja. Tapahtumassa
järjestetään lasten juoksukilpailu sekä keppariestekilpailu. Saarella toimivat yhdistykset esittelevät toimintaansa. Voit tulla myös myymään kirppikselle. Ensimmäistä kertaa tapahtumassa on nähtävillä Kulosaaren
oma harraste- ja erikoisautonäyttely. Tapahtumaa on
järjestetty koko yhdistyksen olemassaolon ajan vuodesta 1978. Koronavuonna 2020 tapahtuma jouduttiin perumaan, mutta viime vuonna Kulosaari-päivä
pidettiin sateisessa säässä, mutta sitäkin iloisemmalla
mielellä.
Jos tulet tapahtumaan myymään, paikkaa ei tarvitse erikseen varata. Voit laittaa tiedon tulemisestasi
kulosaarelaiset@gmail.com sähköpostiin, niin
nostamme mahdollisuuksien mukaan tarjolla olevia
tuotteita, palveluita ja toimintaa yhdistyksen somekanavissa ennen tapahtumaa.
Tervetuloa mukaan yhteiseen tapahtumaan!

Kuva Kulosaari-päivästä vuodelta 2007, jolloin juhlittiin 100-vuotiasta Kulosaarta.

Ukrainan itsenäisyyspäivä 24.8.2022

Ukrainan itsenäisyyspäivää vietetään samana päivänä
kuin Kulosaari-päivää. Kannustamme kulosaarelaisia
liputtamaan Ukrainan puolesta. Yhdistys on saanut
asukkaan lahjoituksena 20 Ukrainan lippua. Halukkaat voivat lainata lipun liputusta varten varaamalla
sen osoitteesta kulosaarelaiset@gmail.com.
Tuetaan Ukrainaa näkyvästi 24.8.2022!
Johanna Hallikainen • puheenjohtaja/ordförande/chair
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Join the Kulosaari Day on 24.8.2022
On Wednesday 24 August, our local association organizes the traditional Kulosaari
Day in Kluuvi Park (also known as Eugen Schauman Park and children’s playground). Delicious food will be for sale.
The activities include a children’s running
contest, as well as a hobby-horse race with
hurdles. Clubs and associations active on
the island will display their activities. You
are welcome to sell your own wares at the
flea market. For the first time ever, the Kulosaari Day features its own show of hobby
and speciality cars.
Kulosaari Day has been an annual event
since the birth of the association in 1978.
It was cancelled in 2020 due to the corona pandemic, but last year we enjoyed the
event with lots of joy, albeit in rainy weather.
You do not have to book a selling site if
you plan to sell your wares at the flea market. Feel free to inform us about your sales

plans to kulosaarelaiset@gmail.
com. We aim to advertise the material, services and activities you offer
through our social media channels
before the event.
You are sincerely welcome to
Kulosaari Day!

The Ukrainian Independence day
24.8.2022

The Independence Day of Ukraine
is celebrated on the same day as
Kulosaari Day. We encourage all
Kulosaari people to fly the flag of
Ukraine. The association has received 20 Ukrainian flags from a
Kulosaari resident. You can borrow
a flag to fly on your own flagpole on
Independence Day from kulosaarelaiset@gmail.com.
Let us show our support for Asukkaiden hankkima kranssi Ukrainan suurlähetystön
portissa.
Ukraine on 24 August!
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SAARELLA TAPAHTUU
KALENTERIMERKINTÖJÄ – SAVE THE DATE!
24.8. ke klo 17–19 Kulosaaripäivä Kluuvin puistossa

Viikko 38 (17. –25.9.) Ukrainakävely omatoimisesti

24.8. ke Ukrainan
itsenäisyyspäivä, liputus tuen
osoittamiseksi Ukrainalle

20.9. ti klo 18 Ukrainakävelyn yhteistapahtuma,
kokoontuminen Ukrainan
suurlähetystön edessä,
Vähäniityntie 9

3.9. la klo 11.00 Pakopeli
Kulosaaren taivaan
alla ks. http://www.
helsinginkavelyfestivaali.fi/
13.9. ti klo 18.00 Pakopeli
Kulosaaren taivaan
alla ks. http://www.
helsinginkavelyfestivaali.fi/
15.9. to klo 18–19 Lukutuvan
teemaillassa Kalle Virtapohja,
Lauri Pihkala, koko kansan
TAHKO -kirjan kirjoittaja

MENNYTTÄ

Perinteisissä siivoustalkoissa heti vapun jälkeen 2. ja 3.5. saatiin kasaan pari
kuormallista roskaa huolimatta kylmästä
ja vähän sateisestakin säästä. Opettajien
lakon takia roskien keruusta saa yhdistys
kiittää lähinnä aikuisia.

Viikko 45 (7.–13.11.)
Seurakuntavaalien
ennakkoäänestys
20.11. su Seurakuntavaalit
24.11. to Lukutuvan teemaillassa
Laura Andersson, Kuolema
Kulosaaressa -kirjan kirjoittaja

13.10. to klo 18–19 Lukutuvan
teemaillassa Salli Wahlberg,
kuvataiteilija ja kuvittaja

1.–24.12. Kulosaaren
jouluvalofestivaali

Viikko 42 (17.–23.10. Koulujen
syysloma (Lukutupa kiinni)

15.12. to Lukutuvassa klo 17–18
lukutuokio lapsille ja klo 18–19
aikuisille

3.11. to klo 18-19 Lukutuvan
teemaillassa Mika Maliranta
avaa Suomen taloustilannetta.

Lukutuvan teemaillassa 12.5. oli
vieraana Pirkko Soininen kertomassa kirjastaan Valosta rakentuvat huoneet, joka
on tarina Wivi Lönnistä. Esityksen jälkeen
oli vielä kysymyksiä kirjasta ja keskustelua
Wivistä. Vasemmalla kuvassa ovat Armas
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17.12. la klo 11-13 Joulubasaari

Lindgrenin lapsenlapset Antti-Jussi ja
Helmi, joille Wivi Lönn merkitsi lapsuudessa ja nuoruudessa vuonna 1929 kuolleen isoisän tärkeää työtoveria ja oli perheen läheinen ystävä.

Pihakirppis 22.5. Suuren suosion saaneen tapahtuman järjestivät yhteisvoimin
Jonna Härmävaara ja Karoliina Käpylehto.
Toiminta keskittyi Korttelitalon eli ala-asteen pihalle, jossa oli paloauto ja sammutusnäytös, burgerirekka, paljon myyjiä ja
asiakkaita. Monen talon edessä oli myyntipöytä tai muuten vaan kaupan turhaksi
jäänyttä tavaraa. Sää oli mitä parhain.

Ensimmäistä kertaa Kulosaari-päivän
yhteydessä kokoontuvat myös saaren
harraste- ja ja erikoisautot Kluuvin puistoon.
Mukana on esimerkiksi: VW Kupla -72,
Ferrari Mondial Quattrovalvolen -85, Jaguar E-type -65, Aston Martin DB9 -08 ja
Mercedez Benz SL 300,-92.
Vielä ehdit mukaan! Jos sinulla on aarre,
jonka voisit tuoda Kluuvin puiston näyttelyyn,
ilmoita asap: satu.vakiparta@kolumbus.fi.
Autot voi tuoda puistoon kello 15.30-16.30 ja
ajaa pois kello 19.30.
Autot eristetään lippusiimalla, mutta eivät ole
erikseen vakuutettuja.
Tervetuloa
bongaamaan autoja Kluuviin
puistoon!

Pakopeli Kulosaaren
taivaan alla

la 3.9. klo 11.00 ja ti 13.9. klo 18.00
Hauskat ja suositut ulkopakopelit jatkuvat tällä kertaa historiallisessa ja kuvankauniissa Kulosaaressa. Pakopelissä
suoritetaan visaisia tehtäviä, etsitään paikkoja ja otetaan valokuvia. Tehtävät vaativat päättelyä, nokkeluutta ja tiedonhakua.
Ulkopakopeli kisataan 2-6 hengen joukkueissa.
Toimi näin: Kokoa 2-6 hengen kisatiimi
ja ostakaa lippukaupastamme lippu kaikille (15 e / hlö). Saapukaa lähtöpaikalle noin
5-10 min. etukäteen.
Lähtöpaikka: Kulosaaren metroaseman
tunnelin eteläpää, Ukko Pekan porras
Kesto: n. 120 min.
Ohjelmisto ja lippukauppa:
http://www.helsinginkavelyfestivaali.fi/

Ukraina-kävely

Kalastustapahtuma Kluuvin puistossa
23.5. houkutteli runsaasti lapsia ja aikuisia
kalastamaan ja nauttimaan KuRän ”poikien” herkkuja.

TULEVAA

24.8. ke klo 17–19 Kulosaari-päivä Kluuvin
puistossa
Ohjelma lehden kansisivulla ja lisätietoa
pääkirjoituksessa sivulla 3.
Kulosaaren oma harraste- ja erikoisautonäyttely Kulosaari-päivänä 24.8.
klo 17.–19

Ukraina-kävely on kulosaarelaisten yhteinen ja
näyttävä ponnistus Ukrainen tukemiseksi.
Tiistaina 20.9. klo 18
avataan päätapahtuma
Ukrainan suurlähetystön edessä, yhdistyksen
saamat Ukrainan liput
liehuvat taas ja kävelijät
lähtevät liikkeell, kuka
Mustikkamaata kiertämään, kuka lyhyemmälle lenkille, kukin
voimiensa mukaan. (Ks. lehden takasivun
ilmoitus.)
Viikolla 38 (17. –25.9.) omatoimisesti
Joka ei voi osallistua tiistain 20.9. tapahtumaan, voi kuitenkin kävellä kilometrejä
kuntonsa kohottamiseksi ja Ukrainan tukemiseksi. Koko viikko 38 on siihen aikaa.
Kilometreillä voi osallistua Kulosaaren kävelijöiden joukossa Kävelykilometrikisaan
(https://kavelykilometrikisa.fi/)
ja
kartuttaa SPR:n Ukrainan kriisikassaa.
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Kulosaaren
jouluvalofestivaali 1.–24.12.

Tehdään yhdessä entistä parempi jouluvalotapahtuma saarellemme. Vaikka jouluun on vielä pitkä aika, on syytä aloittaa
valmistelut. Sopikaa taloyhtiöissä, miten ja
minä päivänä haluatte osallistua ja ilmoittakaa päätöksenne osoitteeseen kulosaarelaiset@gmail.com. (Tiedoksi riittää
esim. Ribbinginhovin varaus 11.12. klo 18:
joululaulua, glögiä, pipareita.)
1.12. jaettavan joulukuun lehden deadline on 09.11. Silloin pitäisi koko festivaalin
ohjelman olla valmis.

Naapurimme Mari Holopainen
TEKSTI: MARI HOLOPAINEN JA KIRSTI SANTAHOLMA
KUVA: JONI RISSANEN

Tässä lehdessä esiteltävä naapurimme Mari Holopainen on ollut Kulosaarelaiset ry:n vieraana aikaisemminkin. Tänä vuonna hän on kirjoittanut ostaria koskevia mielipiteitään lehden tammikuun
numeroon. Syksyllä 2020 hän oli Lukutuvan teemaillassa kertomassa työstään kansanedustajana ja
kaupunginvaltuutettuna. Mari on aktiivinen osallistuja Facebookin Kulosaari–Brändö -ryhmässä.
Häneen on hyvä tutustua ja keskustella hänen kanssaan saaren asioista. ”Vain kuolleet kalat uivat
myötävirtaan” hänen sanomanaan kertoo, ettei hänen kanssaan tarvitse olla samaa mieltä.

Oliko poliitikko unelmaammattisi jo lapsena?

Ei. Unelma-ammattini oli pienenä näyttelijä, kirjailija tai kuvataiteilija. Nuorena
haaveilin toimittajan ammatista ja lukion
jälkeen tutkijan urasta. Hakeuduinkin tekemään tutkimustöitä Aalto-yliopistoon
valmistuttuani Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tutkijan työstä on ollut paljon
hyötyä politiikassa. Kaikki poliittiset päätökset riippuvat paljolti siitä, millaista
tietoa hyödynnetään. On hyvä, että pystyy
suhtautumaan myös kriittisesti eri tietolähteisiin.

Mikä on ollut urasi
huippuhetki?

Saimme hallitusohjelmaan mukaan lasten
ja nuorten Suomen harrastamisen mallin.
Maksuttomia harrastuksia koulun jälkeen
on pilotoitu Helsingissä. Kun malli on laajasti käytössä, se helpottaa perheiden elä-

mää ja edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia harrastaa. Tämän kauden merkittävin
päätös, joka jää muistiin oli Nato-hakemus.
Oma Nato-kantani alkoi muuttua Venäjän
miehitettyä Krimin ja hyökättyä Itä-Ukrainaan vuonna 2014. Olin silloin käynyt
ajatusprosessin läpi siitä, että Nato-jäsen
kannattaisi olla kuten useimmat EU-maat
ovat. Osallistuin aktiivisesti eduskunnan
sisäisiin keskusteluihin.

Mikä on parasta työssäsi?

Työ on monipuolista, kiinnostavaa ja todella haastavaa. Samana päivänä voimme
käsitellä kymmeniä asioita: esimerkiksi
EU:n ilmastotavoitteita, kansalaisaloitetta
kaivoslaista, luonnonsuojelulakia ja maksuhäiriömerkintöjen poistamista silloin,
kun maksut on asianmukaisesti hoidettu.
Olen jäsen useassa valiokunnassa. Vaikuttaakseen pitää tehdä kovasti töitä. Parasta
on, kun näkee että on voinut taustalla toi-
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mia siten, että esimerkiksi oman ryhmän
linjausten kautta olemme pystyneet vaikuttamaan merkittävään päätökseen. Hienoa on myös, että perustimme startup-ryhmän eduskunnassa. Tavoitteena on edistää
yrittäjyyttä, kansainvälistä liikkuvuutta ja
osaamisen tunnistamista kilpailutekijänä.

Onko huonoja puolia?

Työmäärä on loputon. Pidempään eduskunnassa työskennelleet sanovat, että
tämä kausi on ollut raskain kaikista. Raskasta on, jos huonoja päätöksiä pusketaan
läpi, koska koetaan, että ei voida enää peruuttaa. Esimerkiksi viime kauden asiantuntijoiden katastrofaaliseksi arvioima
sote-uudistus meni melkein läpi, vaikka
monet hallituspuolueiden edustajatkin
vastustivat sitä. Toisaalta tässä demokratia näytti lopulta toimintakykynsä. Kaikki
viisaus harvoin asuu pelkästään yhdessä
puolueessa tai yhdessä hallituksessa.

Mitä harrastat?

Pidän luonnossa liikkumisesta, joogasta,
hiihdosta talvisin ja lasten kanssa käydään
aika usein viikonloppuisin uimahallissa
uimassa. Kesällä patikoimme yhdessä Pienen karhunkierroksen Kuusamossa.

Mikä on ihanneasuinpaikka?

Ihanneasuinpaikassani on lähiluontoa,
kaunista arkkitehtuuria ja yhteisöllinen
tunnelma.

Miten päädyitte Kulosaareen
asumaan?

Haimme lisää puita ja leppoisaa ympäristöä lapsille. Muutimme Kalliosta. Lapset nauttivat yksinkertaisista arjen iloista
kuten pulkkamäestä ja kirkon metsästä.
Muutamia vaihtoehtoja oli, ja oli helpompi
muuttaa ennen kuin kumpikaan lapsista
aloitti koulun. Olemme viihtyneet niin hyvin, että olisi vaikeaa muuttaa pois.

Mikä on Kulosaaressa
parasta?

Kulosaaressa on useita ihanneasuinpaikan ominaisuuksia. Yhteisöllisyyttä löytyy
ja mukavia tapahtumia järjestetään myös.
Mustikkamaan luonto on lähellä, julkiset
liikenneyhteydet ovat hyvät, eikä keskustaan ole pitkä matka.

Mitä teet Kulosaaressa
muuta kuin asut?

Vien nuorempaa lasta harrastuksiin. On
mahtavaa, että niitä järjestetään lähistöllä
kouluissa ja futiskentällä. Tykkään myös
käydä ostarilla kaupoissa, kukkakaupassa
ja ravintoloissa.

Mikä on Kulosaaren
merkityksellisin paikka?

Kulosaaressa on useita hienoja paikkoja.
Riston puisto ja Kluuvin puisto ovat tärkeitä kokoontumispaikkoja ja ostarilla on
hyvä fiilis. Riston puisto on lasten näkökulmasta merkityksellisin.

Mitä muutoksia haluaisit
tehdä Kulosaareen?

Uimalaituria on toivottu pitkään. Se palvelisi talviuimareita, joita on paljon Kulosaaressa. Kesäisin myös lapset ja nuoret
pääsisivät uimaan helpommin. Kulosaarta
ympäröi meri, joten on ilmeistä, että yhteinen laituri kuuluisi tänne. Toivon samalla,
että kaikki nykyinen hyvä jää. Viheralueet
ja 60-luvun jälkeen rakennettu arkkitehtuuri, jota ei ole vielä suojeltu, tulee säilyttää.

Mitä unelmia sinulla on?

Ratkaisemme ilmastokriisin ja luontokadon, jotta myös lapsillamme olisi
elinkelpoinen planeetta. Henkilökohtaisemmalla tasolla toiveena on pärjätä eduskuntavaaleissa ja jatkaa kansanedustajan
luottamustehtävässä. Olen kokenut tehtävän merkityksellisenä.

Elämän kolme tärkeintä
asiaa?

Perhe ja ystävät. Terveys. Työ, jonka tavoitteiden takana voi seistä.

Onko sinulla elämänohjetta
joka on jäänyt mieleen tai
jota noudatat?

Vain kuolleet kalat uivat myötävirtaan. Politiikassa täytyy uskaltaa sanoa, mitä ajattelee.
Esimerkiksi viheralueiden suojelu Helsingissä ei aiheuta pelkästään hurraahuutoja. Rakentamisen paine on ollut kova.
On ollut tärkeää sanoa ääneen, että samaan aikaan ei voi suojella riittävästi lähiluontoa ja pitää rakentamisen tavoitteet
erittäin korkealla, jopa muihin Pohjoismaisiin kaupunkeihin verrattuna. Maltillisempi ja tasapainoisempi ratkaisu on
löydettävissä.

ALEPA KULOSAARESTA
SAAT HERKKUJA
KELLON YMPÄRI!
TERVEISIN ALEPA
KULOSAAREN POPPOO!

AVOI N NA

24H

KULOSAARI
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
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Päivä Eläinklinikka
Moreliuksella Kulosaaressa
TEKSTI JA KUVAT: SALLA PAANANEN (Aurora Marketing)

E

lokuun ensimmäinen päivä valkenee
Eläinklinikka Moreliuksella Kulosaaren ostoskeskuksen yläkerrassa
varhain, kun eläinlääkärit Reea Salomaa
ja Maria Nyström toivottavat ensimmäiset potilaansa omistajineen tervetulleiksi
vastaanotolle. Puhelimet pirisevät kahdeksasta lähtien, ja muiden töiden lomassa
asiakkaille vastaavat klinikkaeläinhoitajat
Kätlin Kasemets ja Aini Vacek.

velemaan alueen runsasta lemmikkikantaa. Etenkin koiria näkyy lemmikkiystävällisen naapuruston katukuvassa paljon.
Eläinklinikka Moreliuksen toimipisteissä
työskentelee yhteensä 15 osaavaa ammattilaista - kaikenlaiset pieneläimet ovat tervetulleita, myös akuutteja tapauksia pyritään
kiireisillä klinikoilla ottamaan vastaan. Tavallisena päivänä Kulosaaren klinikalla vierailee kymmenkunta potilasta ja erikseen
järjestetään myös erillisiä hammashoitopäiviä ja tarvittaessa leikkauspäiviä.

Monirotuisen
Wessexin ontuma

Seitsemänvuotias monirotuinen Wessex
on tullut Eläinklinikka Moreliukselle mahdollisen takajalan ontuman vuoksi. Satunnaista ontumaa on jatkunut noin viikon, ja
tänään on tarkoitus tutkia mahdollisia syitä
vaivalle.
Wessexin, kuten muidenkin potilaiden
reissu klinikalla alkaa klinikkaeläinhoitajan haastattelulla oireiden laadusta, kestosta ja muista perustiedoista. Tämän jälkeen
potilaan mikrosiru luetaan ja potilas punnitaan. Tiedot kirjataan ylös muun muassa
mahdollisia lääkintätarpeita varten.
Eläinlääkäri Reea Salomaa aloittaa ontuman tutkimisen seuraamalla koiran
Maine Coon kissa Ramses
Ensimmäisenä sisään klinikalle tassuttelevat Staffordshirenbullterrieri Luka, joka
kärsii ontumasta, kastraatioon tullut Maine Coon kissa Ramses sekä kääpiöpinseri
Jara, jonka vatsa on kipeä.

Laadukasta hoitoa
vuodesta jo 60 vuotta

Eläinklinikka Moreliuksen juuret juontavat pitkälle 60-luvulle, jolloin Yngve
Morelius avasi pieneläinklinikan Sipoon
Nikkilään keskelle rauhallista ja vehreää
asutusaluetta. Vuonna 2014 klinikka kävi
läpi sukupolvenvaihdoksen, kun Yngven
poika, Mikael Morelius päätti kahden
Yliopistollisen Eläinsairaalan kollegansa
kanssa ottaa ohjakset käsiinsä.
Tämän jälkeen toiminta laajeni ensin
Nikkilässä toisella rakennuksella entisiin
päiväkodin tiloihin, ja sen jälkeen kokonaan uudella toimipisteellä Kulosaaressa.
Kulosaari kiinnosti yrittäjiä, sillä alueella
ei ollut vielä omaa eläinlääkäriasemaa pal-

käsin potilaan raajojen nivelet, lihakset,
jänteet ja luut, sekä selän. Tarkoituksena
on seurata potilaan reaktiota käsittelyyn.
Wessex reagoi vahvimmin selän tutkimiseen ja eläinlääkäri tekee päätelmän siitä,
että ongelman juuri onkin selässä, eikä takajalassa, kuten ensin oli oletettu.
Wessex muutti Suomeen Englannista
kolmisen vuotta sitten, ja on ollut omistajansa Bryn Jonesin luottokumppani pitkille lenkeille siitä lähtien. Parivaljakko
asuu tällä hetkellä Herttoniemessä, joten
Kulosaareen matka taittui helposti. Bryn
muistelee, että kertoman mukaan Wessexille olisi tapahtunut pieni onnettomuus
koirapuistossa Englannissa joitakin vuosia
taaksepäin - nykyinen selkävaiva saattaa
siis olla peruja jo siitä.
Koska vaiva ei vaikuta akuutilta, eikä
Wessex tällä hetkellä onnu tai valittele
oireitaan, Reea määrää potilaan kahden
viikon lepoon ja viikon kipulääkekuurille.
Mikäli vaivat jatkuvat, voidaan Wessexin
selkä kuvata röntgenillä. Duo jatkaa matkaansa helpottuneina kohti lepoa ja toipumista!

Vilkas aamupäivä tuo
mukanaan monenlaisia
potilaita

Maanantain aamupäivä klinikalla sujuu
tavanomaiseen tapaan vilkkaasti - asiakkaita palvellaan puhelimitse, sähköpostitse ja kasvotusten. Samojedinkoira Usmaa
vaivaa äänihuulen muutos, joka on todettu
aikoinaan toisen leikkauksen yhteydessä.
Muutos on kasvanut ja poistetaan tänään,
tätä varten potilas myös nukutetaan.

Eläinlääkäri Reea Salomaa ja monirotuinen Wessex
liikkumista Kulosaaren ostoskekuksen ulkopuolella. Wessexin lääkärikäynti jatkuu
klinikan tutkimushuoneessa - Reea tutkii
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Samojedinkoira Usma ja klinikkaeläinhoitaja Aini
Vacek

Springerspanieli käy verinäytekontrollissa, kääpiöpinseri Jaran kipeää vatsaa
tutkitaan ja monirotuinen Ukko-koira käy
ontumatutkimuksessa.

Cockerspanieli Iineksen
ultraäänikuvaus

13-vuotias cockerspanieli Iines on tullut
vastaanotolle sappirakkovaivan kontrolliin. Iines saapuu paikalle nälkäisenä, sillä
aamiainen on jouduttu jättämään väliin
mahdollisen anestesian vuoksi. Useat lemmikit rauhoitetaan ultraääni- ja röntgentutkimuksia varten. Iineksen vaivaa on
tarkoitus tutkia tänään ultralla, ja samalla
otetaan verinäytteet.
Eläinlääkäri Maria Nyström käy Iineksen omistajan Nina Salon kanssa läpi Iineksen vointia ja oireita. Tutkimushuoneessa tutkitaan myös koiran korvat, jotka
toipuvat aiemmasta korvatulehduksesta.
Iines ja Maria ovat tuttuja edellisistä
käynneistä, joten sekä ultraäänitutkimus
että verinäytteet päätetään yhteistuumin
tehdä ilman rauhoittamista. Kaikki hoituu
mallikkaasti Iineksen reippauden ja Marian ja klinikkaeläinhoitaja Kätlinin ammattitaidon avulla - potilas pääsee pirteänä matkaamaan kohti Jätkäsaaren kodissa
odottavaa lounasta!

Eläinklinikka Moreliuksen päivä
jatkuu mielenkiintoisena pitkälle iltapäivään, kun uusia potilaita saapuu
tutkittavaksi ja hoidettavaksi.
Ovien sulkeuduttua koko henkilökunta odottaa jo innolla huomisen potilaita ja uusia tapauksia.
Eläinklinikka Morelius toivottaa
kaikenlaiset lemmikit tervetulleiksi
Kulosaaren ostoskeskuksella Alepan
vieressä, osoitteessa Kyösti Kallion
tie 2, 00570 Helsinki. Ajan voi varata
puhelimitse ma-to 8-18 ja perjantaisin 8-16 tai sähköpostitse osoitteessa
info@elainklinikkamorelius.fi.

Klinikkaeläinhoitaja Samuli Heiskanen ja eläinlääkäri Maria Nyström, cockerspanieli Iines
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Kesä jatkuu
Korkeasaaressa
TEKSTI: MARI LEHMONEN

E

läinten saarella kesä on sujunut mukavissa merkeissä ja kesäohjelmaa
riittää vielä parin viikon ajan. Koulujen alettua kiivain kesäsesonki hiljentyy.
Syksyn aloittaa tuttuun tapaan Kissojen Yö.

Vielä ehdit kesävierailulle

Korkeasaaren kesäohjelma jatkuu elokuun
viimeiseen viikonloppuun asti. Päivittäisistä juonnetuista eläinten ruokinnoista suosituimpia ovat berberiapinat klo 13 ja karhut klo 14. Pekarit riehaantuvat iltapalansa
aikaan klo 17 leikkimään eläintenhoitajan
tuomilla virikkeillä – niihin on jemmattu
herkkuja sisälle! Täksi kesäksi avautui jälleen Vuohipiha, nyt uuteen paikkaan hevosmäelle. Vuohia pääsee rapsuttelemaan
klo 14-15. Kengurukuja avautuu päivittäin
klo 16. Oppaamme tekevät myös puolen tunnin kävelyitä, joihin voi tulla mukaan oppimaan uutta eläimistä. Vesibussi
Kauppatorille liikennöi päivittäin elokuun
loppuun ja syyskuussa viikonloppuisin.
Päivän ohjelma kannattaa tarkistaa ennen
vierailua Korkeasaaren nettisivuilta.

Eläimemme maailmalla

Keväällä partakorppikotkillemme kuoriutunut poikanen liitelee nyt Korsikalla.
Tämä oli toinen kerta, kun meiltä vietiin
nuori partakorppikotka luontoon. Suojeluhanke parantaa lajin elinolosuhteita ja
vahvistaa kantaa geneettisesti sopivilla
eläintarhojen nuorilla linnuilla. Korsikalla
tiedetään pesivän vain kaksi paria ja toivomme meidän lintumme asettuvan sinne
pesimään toisen samalle alueelle vapautetun linnun kanssa. Partakorppikotkien
luontoonpalautus on menestystarina, sillä
se on auttanut hitaasti lisääntyvän lajin paluuta alueille, josta se vainottiin sukupuuttoon sata vuotta sitten. Partakorppikotkia
elää Etelä-Euroopassa Pyreneillä, Alpeilla,
Korsikalla ja Kreetalla. Alppien populaatio
on kokonaan peräisin eläintarhoista luontoon vapautetuista linnuista.

Kissojen Yö
syyskuun
alussa

Nuori partakorppikotka on varustettu kevyellä
GPS-lähettimellä, kuva Aliisa Peters
Vuohet uudessa kesäpihassaan, kuva Annika Sorjonen

Herkkä vuorovaikutustilanne vuohen ja rapsuttajan välillä, kuva Mari Lehmonen

Uusin kuva Helsingissä seikkailleesta metsäpeurasta, kuvaaja Milla Niemi

Saimme heinäkuussa uutisia Lauhanvuoresta, että talvella villieläinsairaalassamme hoidossa ollut orpo metsäpeura
on päässyt luontoon muiden suojeluhankkeessa mukana olleiden lajitovereiden
kanssa. Se ottikin aitauksesta kunnon
lähtöspurtin, mutta GPS-seurantatietojen
mukaan ei ole ainakaan vielä suunnannut
takaisin etelään päin! Samalla villiin luontoon lähti seitsemän Korkeasaaressa syntynyttä metsäpeuraa ja niiden eri ikäisiä
vasoja. Yhteensä suojeluhankkeen aikana
Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistojen alueelle vapautettiin 81 metsäpeuraa. Metsäpeuroja elää vain Suomessa
ja Venäjän puolella Karjalassa.
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Juhlistamme Korkeasaaressa
tiikerin vuotta syyskuun
kahtena ensimmäisenä perjantaina ja
lauantaina.
Eläintarha on tuolloin
avoinna klo 10-23.
Päiväohjelma
on
suunnattu enemmän
lapsille,
iltaohjelmassa keskitymme
nauttimaan hämärtyvän eläintarhan tunnelmasta. Jokaisesta pääsylipusta ohjataan
2 euroa Amurin kissapetojen suojeluun.

Korkeasaaren oma tv-sarja

Kesän aikana Korkeasaaressa on kuvattu
arjestamme kertovaa tv-sarjaa, joka tulee
Neloselle syksyllä. Katsojat pääsevät eläintenhoitajien matkassa tutustumaan työhön saaremme eläinasukkaiden parissa.
Sarjassa seurataan myös orpojen ja loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten
hoitoa villieläinsairaalassa. Tv-ohjelman
välityksellä pääsemme palaamaan kesätunnelmiin vielä loppuvuodestakin!

Kulosaaren sheriffi
haastateltavana
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA JA VELI-MATTI TASA • KUVAT: VELI-MATTI TASA

K

ulosaarelaiset-lehti kysyy ja Juju vastaa. Jujun koirakielen tulkki ja taustojen selvittäjä on Veli-Matti Tasa, Jujun
isäntä.
Selvitetään ensin
perustiedot. Mikä
on nimesi?
- Juju
Ikäsi?
- Täytin kesäkuussa
5.
Syntymäpaikka?
- Synnyin Pyhtäällä
Kymenlaaksossa. Äitini on suomalainen,
mutta isäni on Puolasta.
Tämä on varmaankin rasistinen kysymys, mutta mikä on rotusi?
- Saksanpaimenkoira
Oletko sisäsiisti?
- Tietenkin, olisihan se noloa jos sheriffi
pissaisi sisään. Opin jo 9 viikon ikäisenä.
Kuinka kauan olet toiminut Kulosaaressa?
- Viime kesänä Markus minut koirapuistossa tehtävään nimitti. Kai siksi että meillä
paimenkoirilla on luonteenpiirteenä järjestyksen ylläpitäminen.
Millaiset työajat sinulla on?
- 24/7 eli olen aina aistit valppaina. Olen
kyllä aika hyvin oppinut tuntemaan ympäristön ääniä ja hajuja, joten en reagoi ihan
kaikkeen.
Onko sinulla työssäsi apulaisia?
- Kyllä, olen pyytänyt ystäväni Eeron apulaisekseni. Toimin samalla Eeron henkivartijana.
Olet aika pelottavan näköinen. Pitääkö sinua pelätä?
- Ei tietenkään. Tarkka katseeni ja isot
korvani pelottavat turhaan. Haluaisin olla
kaikkien koirien kaveri, mutta se ei ole mahdollista. Minulla on erilaiset leikit kuin pikkukoirilla ja niin paljon enemmän kokoa ja
voimaa.
Oletko koskaan purrut ihmisten
pohkeita?
- Enhän minä nyt sellaista tee. Yleensä
yritän nuolla kaikkien minua tervehtineiden
ihmisten kasvot. Sheriffinä joudun tietenkin
joskus käyttämään puolustettavina pidettyjä
voimakeinoja. Saattaisin olla kyllä tosi vihainen, jos isäntäväkeäni uhattaisiin jollakin
tavalla.

Miten pidät yllä järjestystä?
- Usein riittää, kun vain tulen paikalle.
Joskus pitää haukkua ja riuhtoa itseäni talutushihnassa.
Onko täällä paljon järjestyshäiriöitä?
- Kulosaari on rauhallinen paikka, vaikka
täällä on paljon koiria. Tehtäviä on tosi vähän ja niinpä yleensä vain tarkkailen ympäristöä. Joskus pyrin pitkällä tuijotuksella
ennaltaehkäisemään jo tapahtumassa olevia
häiriöitä.
Onko sinun itsesi helppo totella esikoirien tai -henkilöiden tahtoa?
Kyllä joskus on erimielisyyksiä, mutta sitten pitää vain totella heitä.
Mitä mieltä olet häntää purevista pentukoirista?
- Ymmärrän kyllä heitä, sillä olen itsekin
pienenä tehnyt sitä samaa. Olen kuullut isäntäväen juttelevan, että olin pienenä tosi villi.
Millaisesta säästä pidät?
- Pilvipouta on hyvä. Kuumalla tassut palavat asfaltissa. Talvi on mielestäni mukavaa
aikaa, kun ei ole niin kuuma.
Onko sinulla tietty päivärutiini?
- Aamupäivällä teen pitemmän partiokierroksen ympäri saarta ja myöhemmin päivällä muutaman kerran lähialueen haistelua ja
tarkkailua.
Paras kaverisi?
- Täällä Kuliksessa Eero,
maalla Dio ja mökillä saaressa Tauno. Dio on minuakin isompi rottweiler ja
kummipoikani.
Suosikkiruokasi?
- Liharuuat, mutta papanoitakin on kuulemma pakko syödä.
Lempitavarasi ja lempileikkisi?
- Rakastan palloja ja pallopelejä. On minulla kotona
laatikollinen leluja, mutta
kaikkein eniten pidän kyllä
uimisesta.
Lempipaikka Kulosaaressa?
- Leposaaren takakallio eli
veden äärellä. Siellä saa ajatukset hetkeksi pois sheriffin
hommista.
Kiitos haastattelusta.
- Hau hau.

Ystävykset Eero ja Juju koirapuistossa.

Jujun mökkikaveri Tauno rannalla.

Dio, Jujun kummipoika.

Kaverukset kokoerosta huolimatta.

Wivi Lönn
TEKSTI: SAKARI SILTALA
KUVAT: PENTTI RANTALA

Puhe Wivi Lönnin aukion
avajaisissa Kulosaaressa
19.5.2022

Sakari Siltala puhumassa isoisänsä tädistä.

Nuori arkkitehti Wivi Lönn (Pikkuneiti), kuva kopioitu Jussi Jäppisen kirjoittamasta kirjasta Wivi
Lönn Muistojen albumi, s. 36
”Kuinka pikkuneiti uskaltaa tulla tänne?
Kun täällä on niin paljon herroja”, ihmetteli Polyteknillisen opiston rehtori Ernst
Qvist Wivi Lönnin aloittaessa arkkitehtiopintonsa vuonna 1893.
Muutama vuosi myöhemmin ihmetteli
saman opiston pääopettaja Gustaf Nyström:
”Pikku neitimmehän piirtää kuin mies.”
Tytöttelyä ja sovinismia nykyajasta käsin
katsottuna ilman muuta, mutta aikanaan

ihan vilpittömiä ihmetyksenaiheita tai jopa
kohteliaisuuksia.
Wivi Lönn, joka syntyi päivälleen 150
vuotta sitten, löi jo lapsena luokkansa oppilaat matematiikassa ja piirustuksessa.
Hän jatkoi Tampereen teollisuuskoulun
huoneenrakennusosastolle, siis tullakseen
rakennusmestariksi. Outo valinta pikkuneidille. Teollisuuskoulussa opiskeli kolmetoista miestä ja Lönn erikoisluvalla.
Hän sai yksityisopetusta, sillä neidin ei
sopinut opiskella herrojen kanssa samassa
luokassa.
Teollisuuskoulusta Lönn jatkoi Polytekniseen opistoon. Sielläkin hän aloitti erikoisluvalla saaden vapautuksen sukupuolestaan. Opiskelutovereina olivat jugendin
nousevat kyvyt Herman Gesellius, Armas
Lindgren, Eliel Saarinen ja Lars Sonck,
muiden muassa. Kuinka siis pikkuneiti
uskalsi herrojen joukkoon? Varmaankin
kiusattuna piirteli kukkasia ja koristeita
miesten luonnostellessa suuria massoja
ja tehdessä rautastruktuurien lujuuslaskelmia ynnä muuta sankarillista ja suurisuuntaista?
Kaikkea muuta. Lönn ei ollut niin sanotusti taiteellinen arkkitehti tai romantikko
eikä keskittynyt koristeluun tai krumeluuriin. Hän suunnitteli tilankäyttöä, kokonaisuuden toimivuutta, pohjakaavoja,
kantavia rakenteita. Koristelu jäi vaikkapa Armas Lindgrenille ja Eliel Saariselle,
epäkäytännöllisille taiteilijoille. Lönn oli
suunnittelijana selväpiirteinen, johdonmukainen ja rationaalinen. Pikkuneiti piirsi kuin mies.
Lönnistä voisi vaivatta tehdä tyypillisen
miesneron elämäkerran. Hän suunnitteli
kuten legendat usein kertovat nerokkaista taiteilijoista: nukkumatta, syömättä,
juomatta, yhteen putkeen. Lönn voitti riuskalla työskentelytavallaan merkittäviä
kilpailuja tekemällä valmista päivässä.
Hän piirsi seisten ja tottui seisomiseen
niin, että tuskin istui koskaan. Hän joutuikin myöhemmin hoidattamaan polviaan
Euroopan kylpylöissä. Nopeilla otteillaan
Lönn pelasti useaan kertaan mm. kolmikko Gesellius-Lindgren-Saarisen pulasta.
Näin kävi esimerkiksi Pariisin maailmannäyttelyn Suomen-paviljongin kanssa.
Herrat eivät saaneet valmista deadlineen
mennessä, Lönn pelasti.
Neromyyttiin sopii sekin, että Lönn oli
tunnettu suorapuheisena ja itsepäisenä
totuuksien laukojana. Hän kiersi työmail-
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la ja vahti työn jälkeä. Omien sanojensa
mukaan hänellä paloi herkästi pinna ja
hän saattoi suuttua silmittömästi. Lönn
töksäytti Pispalan nyt jo palaneesta rukoushuoneesta: tuollainenkin sarvipää on
tullut tehdyksi… Vanhemmalla iällä hän
väitti, ettei pitänyt jugendista, vaikka oli
juuri sillä tyylillä tehnyt uransa komeimmat ja kiitetyimmät rakennukset.
Lönn ei ollut ensimmäinen naisarkkitehti Suomessa, mutta ensimmäinen jolla
oli oma arkkitehtitoimistonsa. Hän voitti
kilpailuita siinä määrin, että miespuoliset
kollegat manailivat: jonkun pitäisi naida
se pois kilpailemasta. Kenties tarina on
tottakin, sillä tuolloin tosiaankin naisen
piti valita joko ura tai sitten perhe ja naimisiinmeno. Lain mukaan nainut nainen
ei voinut olla yrittäjä. Suurin osa Lönnin
töistä oli kuitenkin suoria toimeksiantoja
eikä kilpailuvoittoja. Töitä tuli tulvimalla,
erityisesti kouluja ja asuinrakennuksia.
Lönnin näyttävimpinä suunnittelutöinä ja rakennushankkeina voidaan kenties
pitää Tampereen paloasemaa, Helsingin
Uutta ylioppilastaloa ja Tallinnan Estonia-teatteria. Näistä kaksi viimeistä Lönn
suunnitteli hyvän ystävänsä ja kollegansa Armas Lindgrenin kanssa. Työnjaon
mukaan Lindgren teki tyypilliset ”naisten
hommat” eli julkisivut, koristelut. Lönn
hoiti tilasuunnittelut ja rakenneratkaisut.
Lindgren tuotti loputtomia määriä luonnoksia. Lönn teki kerralla valmista, ei
juuri koskaan luonnoksia. Suunnittelijoiden roolit uskottiin usein päinvastaisiksi.
Yhteisistä hankkeista kunniaa yritettiin
kääntää aikanaan vain Lindgrenille, tämän
omista estelyistä huolimatta.
Lönn muutti Kulosaareen sisällissodan
jälkeen 1918 ja asui saarella kymmenen
vuotta. Kulosaari oli arkkitehtien suosima
moderni puutarhakaupunki-ideaalin mukainen huvilakaupunginosa. Ensimmäisen
kaavan oli tehnyt opiskelutoveri ja hyvä ystävä Lars Sonck.
Lönn asui Kulosaaressa 1918–1928 eli
pidempään kuin Jyväskylässä, mikä usein
unohdetaan tai sivuutetaan. Kulosaari oli
hänelle tärkeä paikka. Sieltä käsin hän
suunnitteli suuren osan uransa rakennuksista.
Lönn muutti saaren eteläosaan, Eteläiselle Rantatielle tontille, jota vastapäätä
sijaitsi Armas Lindgrenin huvila. Lönn remontoi vuonna 1912 rakennettua kaksikerroksista huvilaa mieleisekseen ja muutti

siihen äitinsä kanssa, toiseen kerrokseen
tuli ystäväpariskunta.
Nykyään tien nimi on Armas Lindgrenin
tie. Lindgrenin huvila on valitettavasti roihunnut savuna ilmaan ja Lönnin asuma,
pystyhirsistä rakennettu huvila purettu
huonokuntoisena vuonna 1957. Tuolloin
tontille rakennettiin siinä nykyisin sijaitseva rakennus, jossa yhä asuu Lönnin sukulaisia, tarkalleen ottaen Wivi Lönnin
Aina-siskon pojanpojantyttärenpoika. Se
olen minä.

Onkin myös siitä syystä suuri kunnia
päästä juhlistamaan Wivi Lönnin mukaan
nimettävää aukiota juuri tänne Kulosaareen, johon se loistavasti sopii muiden
arkkitehtikollegoiden ja ystävien nimiä
kantavien katujen joukkoon. Ja siksikin,
että muuta näkyvää muistomerkkiä Wivi
Lönnistä ei Kulosaaressa ole.
Siitä huolimatta että tapahtuman teema
on Kiitos elämäntyöstäsi Wivi Lönn, sanon
että Wivi Lönn ei kiitosta kaivannut. Haastatteluissaan hän korosti, ettei palkinnoilla

ollut väliä eikä niiden saaminen erityisen
hienoa ollut. Uskon ettei tämä ollut kursailevaa vähättelyä, vaan menestys ei lopulta
ollut Lönnille niin tärkeää. Tärkeää oli työ,
suunnittelu ja piirtäminen ja siitä saatu ilo
ja nautinto.
Lönn lopetti työt melkein kokoaan
1930-luvulla, kun näki tulleensa vanhanaikaiseksi. Funktionalismi löi läpi eikä hän
enää sitä ymmärtänyt. Onkin myös kunniaksi osata lopettaa ajoissa.

Wivi Lönnin aukion avajaiset 19.5.2022

Yhdessä kohotettiin malja Wivi Lönnille. Pöydän takana touhuamassa yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Hallikainen.

Carl Eklund soitti fanfaarin.

Yleisöä oli juuri sopivasti (noin 60) ja sää oli erinomainen.

Suvi Tyynilä kertoi nimeämisestä

Aukion nimeämiseen ja juhlan toteutumiseen olivat vaikuttaneet Aila Niinikoski, Kirsti Santaholma,
Suvi Tyynilä, Johanna Lehtonen ja Sakari Siltala.
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Ku l o s a a re l a i n e n J a p a n i s s a –
E n B rä n d ö b o i J a p a n
Osa I
Asunnon
etsimistä
Tokiossa
KULOSAARELAINEN JAPANISSA – EN BRÄNDÖBO I JAPAN
– Äly-vessoja, koiravaunuja ja
koirien oma wc-huone
Osa I
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valmistautuminen edellytti normaalia parempia istumalihaksia ja pitkää pinnaa, niin
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varsinkaan, jos ulkomaalaisella sattuu olemaan koira tai koiria mukana.
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on toimiva evakuointisuunnitelma maanjäristysten varalta. Olin toki vieraillut Japanissa
takaa kuvattuina, molempien nimet, synmaanjäristyksiä hyvin kestävässä raken- Toto Washlet -valintapaneeli
aiemminkin, mutta tyystin unohtanut japanilaiset äly-vessat, joita muutentymäpäivät
löytyi jokaisesta
ja iät (jos iän laskeminen ei
nuksessa, lähellä työpaikkaa ja suht’ edulkatsomastani
asunnosta
– myös
tavarataloista
ja ravintoloista
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kaikkialta!
syystä onnistuisi), pituudet, painot
Mitä nämä paljonpuhutut
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Lisäksi, jos
vaikka sattuisi
löytämään sopivan asunnon, sen omistajan ei oikein ovat? Malleja on monenlaisia, mut- ja säkäkorkeudet! Nämä tiedot lähetettiin
välttämättä halua vuokrata ulkomaalaisil- ta yleensä ne toimivat näin: kun lähestyt välittäjälle, joka välitti ne edelleen asunle, eikä varsinkaan, jos ulkomaalaisella sat- WC-istuinta, kansi avautuu automaatti- nonomistajalle. Pitkän odottelun jälkeen,
tuu olemaan koira tai koiria mukana.
sesti. Joissakin malleissa WC:n sisällä on perheemme (myös koirat) hyväksyttiin
Tuumasta toimeen. Ensin yhteyden- kaunis väri, esimerkiksi sininen, joissakin vuokralaisiksi – MUTTA, sillä edellytykselotto kolmeen asunnonvälittäjään, joiden tapauksissa klassinen musiikki alkaa soi- lä, että toimimme koiriemme kanssa talon
kanssa tutustuin Tokion aurinkoisessa maan kannen avautumisen myötä. Mutta ’koirasääntöjen’ mukaan.
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Tämä tarkoittaa sitä, että koirat eivät
saa kävellä talon sisätiloissa vapaasti, vaan
ne täytyy joko kantaa tai viedä asunnosta ulos ’koirarattaissa’! Olimme kävelyllä
naureskelleet ja kauhistelleet, kuinka koiria
ulkoilutettiin istuttamalla niitä hieman lastenrattaita pienemmissä vaunuissa, joissa
oli tarvikelaukut ja olin juuri todennut miehelleni, että tuollaista meidän koirillemme
ei kyllä koskaan hankinta! Mutta niin vain
kävi, että jouduimme tilaamaan erikoissuuren vaunun, johon molemmat koiramme
mahtuisivat. Koirat menevät siis vaunun sisällä asuntomme eteisessä, sen jälkeen heidät kärrätään talon ulko-oven ulkopuolelle,
jonne vaunu jätetään kävelylenkin ajaksi –
ja sama ruljanssi lenkiltä palatessa!

Kuvassa kirjoittaja Anna-Maria Wiljanen, jonka kulosaarelaiset saattavat muistaa taidemaalari Hanna Rönnbergin yhteydessä. Anna-Marian väitöskirja käsitteli Önningebyn taiteilijasiirtokuntaa, jonka
avainhenkilöitä oli Hanna Rönnberg (1860-1946).
Anna-Maria piti myös Kulosaaren juhlavuonna
2008 kaksi suunnittelemaansa ja toteuttamaansa
opaskierrosta: ensimmäisen Armas Lindgrenin tiellä ja toisen Vilanissa (Leposaaressa).
(KUVA: AKIKO OSAKI)
Koirien WC- huone

Kuiville ja ärtyneille silmille
Bepanthen eye 10 ml

14,90 €

norm. 17,65 €

Koiravaunu
Koiranomistajille tiedoksi vielä, että koska Japanissa ei ole yleisiä roskapönttöjä
(edes puistoissa), kaikki koirien jätöspussit
viedään talossa olevaan koirien WC/huolto -huoneeseen, jossa pussin paperinen,
jätöksen sisältävä osa, huuhdellaan isosta
lavuaarista alas, ja ulommainen muovipussi taitetaan siististi isoon roskakoriin.
Äly-vessat, koirarattaat ja roskapöntötön yhteiskunta voivat kuulostaa oudoilta,
mutta niihin tottuu yllättävän nopeasti –
jopa siinä määrin, että nyt Kulosaaren kodista puuttuu jotain aivan oleellista – nimittäin Toto Washlet -vessat!
Min nästa kolumn kommer att handla
om den utmärkta japanska service som jag
tycker är den bästa i världen.
Kirjoittaja on kulosaarelainen, Tokiossa
toimivan Suomen Japanin instituutin johtaja.

Tarjous voimassa 15.9.22 asti

Aukioloaikamme:
ma-pe 7.30-20 ja la 10-18

Hitsaajankatu 13
p. 020 741 5260

Apteekin
läheisyydessä
runsaasti ilmaisia parkkipaikkoja!
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Entinen Kulosaaren
apteekki!

Murha Kulosaaressa
TEKSTI: LIISA HORELLI

4

0-luvulta lähtien Kulosaari on toiminut rikosromaanien tapahtumapaikkana. Jännityskirjailijat Marton
Taiga, Vilho Helanen, Mauri Sariola ja
Ilkka Remes ovat sijoittaneet konnansa
asumaan johonkin vanhaan arvokkaaseen
villaan. Uusimpina tulokkaina ovat Max
Seeck ja Laura Andersson, jotka ovat lavastaneet kulosaarelaisen huvilan rikospaikaksi. Miksi näin?
Laura Kolbe on vuonna 1988, hienossa
väitöskirjassaan Kulosaari totuttanut meidät ajattelemaan, että Kulosaari tarjoaa
unelman paremmasta tulevaisuudesta. Se
sisältää myös ajatuksen siitä, että saari on
kaikin puolin turvallinen rauhan tyyssija.
Sen vuoksi onkin mielenkiintoista kysyä
kirjailijoilta, miksi he ovat valinneet juuri
Kulosaaren teoksensa rikollisen päähenkilön asuinpaikaksi.
Max Seeck, joka on tällä hetkellä yksi
suosituimpia
jännityskirjailijoitamme,
joutuu oikein raapimaan päätään, kun
tiedustelen häneltä syytä Kulosaari-valintaan.
Hmm… Nyt pitää ihan muistella. ”Uskollinen lukija” -kirjassahan murhataan
Kulosaaressa asuva nainen, Maria Koponen. Ja häntä vastapäätä asuu Camilla
Adlercreutz -niminen, murhanhimoisen
kultin johtajatar. Kirjan kirjoittamisesta
on vierähtänyt jo yli kolme vuotta, joten
ihan kaikkia yksityiskohtia en muista…
Talot ja tapahtumat sijaitsivat jossain
rannassa päin, suurin piirtein Irakin
suurlähetystön lähettyvillä. Itse talot olivat kuviteltuja, eikä niillä ole tosielämän
esikuvaa, ainakaan Kulosaaressa. Mielestäni en maininnut tien nimeäkään, vaikkakin esikuvana taisi olla Hopeasalmentie.

Laura Andersson on verrattain uusi kirjailija. Häneltä on äskettäin ilmestynyt Lili
Loimola ratkaisee -sarjan ensimmäinen
osa, nimeltä Kuolema Kulosaaressa. Kyseessä on 1940-luvulla tapahtuva romaani,
jossa amatöörisalapoliisi Lili selvittää rikoksia. Hänen tehtävänään on mm. hankkia Kulosaaressa asuvalta yrittäjältä takaisin tämän saamat kiristyskirjeet. Paljastuu
myös, että yrittäjän puutarhaan on haudattu ruumis. Osoite on Södra Strandvägen 17
eli nykyinen Armas Lindgrenintie.

Miksi juuri Kulosaari, Laura?

Valitsin Kulosaaren murhapaikaksi, koska
halusin tähän Helsingin alueen, jossa olisi
yhä edelleen jäljellä vanhan ajan charmia.
Olen itse helsinkiläinen, 80-luvun lähiöiden kasvatti, ja Kulosaaren vanhat huvilat
ovat aina kutkuttaneet mielikuvitustani.
Lisäksi löysin vielä taustatyön alkuvaiheessa tiedon siitä, että Kulosaari oli liitetty Helsinkiin suuressa alueliitoksessa
juuri kirjan tapahtumavuonna 1946. Siten
tuntui hauskalta ottaa tapahtumapaikaksi
alue, joka vasta totutteli kuulumaan virallisesti Helsinkiin. Ehkä siellä oli siis jäljellä

murhamysteeriin sopivaa oman suljetun
alueen tuntua. Kulosaareen vielä tuolloin
kulkenut raitiovaunu tarjosi vielä lopuksi hauskan kaupunkihistoriaan liittyvän
lisäelementin, sillä monelle nykyiselle
kaupunkilaiselle on uusi asia, että saareen
matkustettiin aikoinaan ratikalla.
”Istuimme raitiovaunun kyydissä nenät
ikkunassa, kun se kuljetti meidät kolistellen Kulosaareen vievän pitkän puisen
sillan yli… Saari aukeni edessämme mahtavan vehreänä. Merenlahdet kimmelsivät
molemmin pulin syyskuun alun viileässä
auringossa.” (sitaatti kirjasta Kuolema Kulosaaressa)

Kuvailet suurta valkoista
taloa, oliko sinulla mielessäsi
joku tietty talo?

Aaltokosken perheen valkoinen talo on
mielikuvitustani, samoin kuin tarkka sijainti nykyisellä Armas Lindgrenintiellä.
Se on minusta aina hedelmällisin lähtökohta kirjoittajalle: otetaan jotakin tosipohjaista, niin kuin tässä tapauksessa tuo
vanha katuosoite, ja sitten annetaan mielikuvituksen lentää.

No miksi valitsit Kulosaaren?

Valitsin Kulosaaren koska se on mielestäni hieno alue ja olen siellä aika paljon aikaa viettänyt. Lisäksi tapahtumapaikan
piti olla sellainen, jossa ihmisillä on lähtökohtaisesti turvallinen olo. Se teki kirjan
tapahtumista vielä pelottavampia.
Mainittakoon että Uskollisesta lukijasta
on Hollywoodissa kehitteillä tv-sarja. Se
on käännetty 40 kielelle ja on ollut myydyimpiä kirjoja mm Saksassa, Ruotsissa
ja USA:ssa. Kirja ylsi myös New York Timesin Bestseller-listalle. Tarkkoja myyntilukuja Max ei tiedä, koska joka maassa on
oma kustantaja, mutta Suomessa hänen
kirjojaan on jo myyty noin 270 000 kpl.

Kuvassa johtaja Allan Granfeltin talo vuodelta 1910, arkkitehti Walter Thomé. Kuvaaja tuntematon, FINNA.
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V

KULOSAARESSA

iimeksi tätä palstaa kirjoittaessani
huomasin. että olin lukenut yksinomaan kotimaisia tekijöitä ja täksi
kerraksi lupasin käännöskirjoja. Saamanne pitää…
Olen tutustunut tietokirjallisuudeksi
luettavaan kirjaan, Morten A. Strøks
nesin kirjoittamaan Merikirjaan eli
Kuinka pyydystää jättihaita kumiveneestä isolla merellä neljänä vuodenaikana, (Havboka eller
Kunsten å fange en kjempehai fra en
gummibåt på et stort hav gjennom fire
årstider, suom. Katriina Huttunen),
Gummerus 2019, 312 s. Lofooteille sijoittuva tarina meren elämästä miljoonien
vuosien ajalta. Ystävyydestä kertova tarina niin ikään.
Sitten kaunokirjallisuuden pariin. Luin
Tove Ditlevsenin ensimmäisen suomennoksen, Lapsuus (Barndom, suom.
Katriina Huttunen), S et S 2019, sähköisenä. Seuraan arkipäivän kuvausta,
jossa on vain vähän valopilkkuja, harmaata, ankeutta vain. Runot ja niiden
kirjoittaminen tuovat päähenkilölle lohtua. Teos tuo mieleen Edouard Louisin
ranskalaiskuvauksen köyhälistön elämästä Ei enää Eddy, josta olen jo aikaisemmin kirjoittanut.
Yritin lukea niin ikään sähkökirjana
Susanna Alakosken Lontoon tyttöä,
mutta selvästikään tuo formaatti ei sovi
minulle. Palaan tähän teokseen myöhemmin.
Olen sen sijaan löytänyt kirjahyllystäni Jean Rhysin Kvartetin (Quartet,
suom. Hanna Tarkka), Otava 2000, jälkisanat Anna Lassila, 237 s. Kirja sijoittuu
Montaparnassalle Pariisiin, rue Mouffetardille, rue de l´Ecole de Médecinelle,
rue Racinelle jne, ”kotikonnuilleni”, täl-

TEKSTI: IRIS SCHWANCK

lä kertaa 1920–30-luvuilla. Teos kertoo
yksinäisyydestä. Marge, päähenkiö, jää
miehensä vankilaan joutumisen jälkeen
ypöyksin, toivottomana, ilman ammattia,
yksin, ristiriitaisen pariskunnan armoille. Kirjan opetus kuuluu, kuinka teoksen
syntyaikoina yksinäisyyden kanssa joutui
riippuvaiseksi miehistä…
Kazuo Ichiguro, Klara ja aurinko (Klara and the Sun, suom. Helene
Bützow), Tammi, Keltainen Kirjasto
2021, 371 s. Omistettu äidin muistolle
(1916–2019). Lähitulevaissuuteen sijoittuva romaani, jonka päähenkilö on Klara
Ky, Josien keinotekoinen ystävä eli robotti. Josie tuntee ja elää nuoruuttaan ja
ensirakkauttaan. Klara uhrautuu Josien
hyväksi, antaa tälle elinvoimaansa, jotta
Josie saa elää ja lähteä collegeen, pois
Klaran ja äitinsä luota. Aurinko on luonnonvoima, joka antaa energiaa Josielle,
mutta aivan erityisesti Klaralle.
Olen tutustunut kesän kunniaksi muutamiin lukuromaaneihin, joista ensimmäiseksi haluan mainita aivan erinomaisen romaanin Elisabeth Stroutin, Voi
William (Oh, William, suom. Kristiina
Rikman) Tammi 2022, Keltainen kirjasto, 224 s. Lucy Barton on taas keskiössä
muutamaa vuotta vanhempana, leskenä,
joka löytää uudelleen aikuisten tyttäriensä isän.
Elisabeth Gilbert, Tämä kokonainen maailmani (The Signature
of All Things, suom. Taina Helkamo),
Gummerus 2022, 567 s. Aikamoinen eepos, pääosassa kasvitieteiljä Alma, jonka rumuutta teos korostaa, samoin kuin
ympäristön reaktiota kasvitieteilijyyteen.
Alma kasvaa itseoikeutetussa ympäristössä, isänsä silmäteränä, mutta luopuu
myöhemmin kaikesta adoptiosisarensa
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hyväksi ja muuttaa ulkomaille. Siellä
tästä fiktiivisestä Almasta tulee itsensä
Charles Darwinin aikainen ympäristön
tarkkailija.
Anthony Doerr, Taivaanrannan
taa (Cloud Cuckoo Land, suom. Seppo Raudaskoski), WSOY 2022, 554 s.
Teoksessa yhteisenä nimittäjänä toimivat
kirjastot ja kirjastotädit, mutta 1400-luvun agraarin maailman puolivälin ja
2030-luvun avaruusaluksen väliin jää
aika paljon kokemuksia ja historiaa…
Aika heterogeenisestä materiaalista oli
Kaikki se valo, jota emme näe -romaanikin koostettu. Siinäkin kuljettiin historiassa, mutta St Malo ja natsiaika olivat
aika paljon yhtenäisempi tausta rakkaustarinalle.
Julian Fellowes, Snobit, (Snobs,
suom. Markku Päkkilä), Otava 2020,
348 s. Downton Abbeyn ja Belgravian kirjoittajan ihan kelpo välityö. Edith Lavery
on päähenkilön nimi. Hän nai markiisin
ja melkein rikkoo avioliittonsa kauniin
näyttelijän vuoksi. Kirjassa on mielenkiintoista kuvausta sääty-yhteiskunnasta.
Sokerina pohjalla on dekkari, genre,
jota en juuri lue. Kyseessä on kotimainen
teos, Satu Rämön Hildur, WSOY 2022,
364 s. Rämö on muuttanut Islantiin,
dekkarin tapahtumapaikoille 15 vuotta
sitten ja teoksessa onkin mielenkiintoisia yhteiskunnallisia huomioita viljalti.
Pääosassa on luonnollisesti Hildur, jolla
on menneisyys, kahden pikkusiskon menetys takanaan. Kuvassa on myös Jakob
Johansson, suomalainen neulova poliisi,
jonka omassa historiassa painaa norjalainen ex-vaimo, joka kieltää yhteisen lapsen tapaamisen isältään. Päällimmäinen
tunne on, että tätä ja Hildurin elämää
täytyy saada lisää!

Kirkkoherran vaihtuessa osa 2
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA
KUVAT: PENTTI RANTALA

K

ulosaarelaiset-lehdessä 2021-6 oli
artikkeli nimeltä KIRKKOHERRAN VAIHTUESSA. Sen aiheena
oli samalla vuonna 1961 tapahtunut seurakunnan muuttuminen kaksikielisestä
Kulosaaren huvilakaupungin seurakunnasta – Brändö villastads församlingista
suomenkieliseksi Kulosaaren seurakunnaksi. Seuraava seurakunnan hallinnollinen muutos tapahtui vuonna 2011, kun
Kulosaaren ja Herttoniemen seurakunnat
yhdistyivät uudeksi Herttoniemen seurakunnaksi, jonka kirkkoherrana jatkoi
vielä jonkin aikaa vuodesta 1985 lähtien
Herttoniemen seurakunnan kirkkoherrana toiminut Veijo Vatka. Syksyllä 2011 seurakuntalaiset äänestivät Vatkan seuraajaksi Kulosaaressa vuodesta 2003 alkaen
kirkkoherrana toimineen Markku Rautiaisen. Seurakunta järjesti Veijo Vatkalle
eläkkeellesiirtymisjuhlan 4.9.2011 Herttoniemen kirkossa. Kun Markku Rautiainen
siirtyi eläkkeelle 1.12.2021, hänellekin järjestettiin juhla, mutta Myllypuron kirkossa Herttoniemen kirkon ollessa suljettuna. Markun juhla pystyttiin järjestämään
suunnitellusti juuri ennen kuin pandemian
rajoitukset tulivat taas voimaan. Paikalla
oli paljon seurakuntalaisia, kuultiin monia
puheita ja lämpimiä kiitoksia.
Marraskuussa 2021 Markku Rautiainen
ja Herttoniemen seurakuntaneuvoston
puheenjohtajana vuosina 2011–2018 toiminut Ilkka Harju muistelivat Markun toimikautta.
Markku Rautiainen: ”On ollut hieno kokemus olla yhtenä osana ammattitaitoista ja sitoutunutta työyhteisöä. Taloudelliset realiteetit ovat haastaneet aika lailla
viimeisten vuosien aikana, hän summaa
vuosiaan kirkkoherrana. Lisäksi työskentely luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa on ollut antoisaa, ja olen
kokenut saaneeni heiltä tukea tehtävässäni. Toivon seuraajalleni ja koko seurakuntayhteisölle viisautta ja voimia käsillä
olevien haasteiden kohtaamiseen.”
Ilkka Harju: ”Markulle tärkeitä ovat
olleet vuodet Kanadassa suomalaisseurakunnan pappina (kahteenkin otteeseen)
ja hän on usein tuonut esiin Kanadassa
tärkeän vapaaehtoistyön merkityksen.
Markulla on iso perhe (viisi lasta, nuorimmat kaksospojatkin jo 27-vuotiaita) ja
viime aikoina on puhetta riittänyt myös
Juhana-pojan Ella-tyttärestä. Myös kesämökki Saimaan rannalla on tärkeä. Se,

että Anneli-vaimo oli opettajana Kulosaaren ala-asteella ja myöhemmin rehtorina,
vaikutti perheen tunnettuuteen ja myös
Markun valintaan Kulosaaren kirkkoherraksi 2003.”
Lähes vuosi sitten Kulosaarelaiset -lehdessä juututtiin 61 vuotta sitten tapahtuneeseen kirkkoherran eläköitymiseen.
Aihe oli silloin ja on yhä ajankohtainen,
kirkkoherramme Markku Rautiainen siirtyi eläkkeelle 1.12.2021, siis lehden ilmestymisen jälkeisellä viikolla. Jos verrataan
Werner Wirénin tilanteeseen, Wirén valittiin vaalilla mutta ilman kilpailijoita,
Markun taas olivat Kulosaaren seurakuntalaiset valinneet Kulosaaren kirkkoherraksi vaalilla vuonna 2003. Herttoniemen
yhdistyneen seurakunnan jäsenet olivat
äänestäneet hänet kirkkoherraksi syksyllä
2011 suoritetussa vaalissa. Seurakuntalaiset ovat valinneet hänet jopa kaksi kertaa.

si. Toiveena oli, että olisi kaunis kesäpäivä,
jona juhlaa voitaisiin viettää myös kirkon
ulkopuolella ja siten tehdä tapahtumasta
mahdollinen useammille seurakuntalaisille ja muillekin alueen ihmisille. Toive
toteutui. Aurinko paistoi, keitot ja kahvit
oli katettu kirkon etupihalle ja niin kirkkokansaa kuin muitakin kertyi yhteen
juhlistamaan uuden kirkkoherran virkaan
asettamista.

Minnamari Helasepän tie
ehdokkaasta kirkkoherraksi.

Minnamari Helaseppä seurakuntaneuvoston haastattelua odottamassa Kulosaaren seurakuntatalossa.

Markku ja Minni, vanha ja uusi kirkkoherra joulukuussa 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 aloitti työnsä
seurakunnassa 1.1.2022. Minnamarin virkaanastujaisjuhla oli suunniteltu pidettäväksi 23.1.2022 Myllypuron kirkossa, mutta sehän jouduttiin peruuttamaan viime
hetkellä. Uudeksi ajankohdaksi määrättiin
5.6., helluntaipäivä, jota vietetään myös
kristillisen kirkon perustamisen muistok-
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Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo
vihkimässä Minnamaria kirkkoherran virkaan.

Minnamari eli Minni: ”Kiitos kaikille,
jotka tekivät juhlan yhdessä!”

Vihkimisseremoniassa olivat piispaa avustamassa Roihuvuoren seurakunnasta kappalainen, teologian tohtori Anja Nurminen, kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, Vartiokylän seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Jukka Pakarinen, piispa Teemu Laajasalo, pappisasessorija Vantaankosken kirkkoherra Hannu Pöntinen ja Herttoniemen seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Elina Raike-Ojanen.

Työtoverit onnittelivat Minnamaria laulamalla..

Minnamari Helaseppä, 50-vuotias teologian tohtori,
filosofian maisteri, pappi, myös opettaja, tutkija, erityisavustaja, projektipäällikkö, kolmen lapsen äiti ja lasten isän puoliso, myllypurolainen, jotenkin yksi meistä,
valittiin Herttoniemen seurakunnan kirkkoherraksi
15.6.2021, aloitti työskentelyn kirkkoherrana 1.1.2022
ja sai vihkimyksen kirkkoherraksi 5.6.2022.
Valintaperusteluissaan Herttoniemen seurakuntaneuvosto totesi, että Minnamari Helasepällä on laaja
tuntemus kirkon ja Herttoniemen seurakunnan toiminnasta ja haasteista. Hänellä on myös selkeä näky
tulevaisuudesta ja talouden tilasta. Näin todella on.
Minni on työskennellyt ennenkin Herttoniemessä pappina ja asunut Myllypurossa jo pitkään. Roihuvuoren
seurakunnassa työskennellessä oli paljon samoja kysymyksiä ratkaistavana kuin on tänään Herttoniemessä.
Siellä ei kuitenkaan ollut sitä olennaista ongelmaa, joka
Herttoniemessä on, eli pääkirkon käyttökieltoa. Helsingin seurakuntayhtymän palveluksessa hän tutustui
hyvin yhtymän taloustilanteeseen ja kehityssuunnitelmiin ja perehtyi myös Rohkeasti yhdessä -hankkeen
projektipäällikkönä niin toiminnallisiin kuin taloudellisiin haasteisiin. Hänen toiminnassaan on huomionarvoista aktiivisuus strategiatyössä, kuten tulevaisuuteen
valmistautumisessa.
Kirkkoherra Minnamari on ottanut Herttoniemen
seurakunnan haltuunsa koko persoonallaan. Seurakuntaneuvostossa olemme oppineet tuntemaan hänet
ahkerana, taitavana, kannustavana, reippaana, iloisena... myös vahvana uskossaan. Lapualla, mistä Minnamari on kotoisin, kiitetään laulamalla: ”Herraa hyvää
kiittäkää, iloiten ylistäkää...!” Kulosaaressa toivotamme hänelle onnea ja menestystä työssään.
Jenni Kallio
lukemassa esirukouksia.

Helsingin hiippakunnan piispat, nykyinen Teemu Laajasalo ja entinen Eero Huovinen, joka
on Herttoniemen seurakunnan jäsen.
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Kivinokan kesäteatteri vastaa yleisön pyyntöön:

Linjat kuumina -näytelmä on
tämän kesän toiveuusinta
TEKSTI: RAIDER GERN

Linjat kuumina on Ray Cooneyn kirjoittama hulvaton farssi, jossa sattuu ja tapahtuu. Taksikuski
elää kaksoiselämää – ja kaikki meinaa mennä pahasti sekaisin. Oskari Katajisto nähdään näytelmän
pääroolissa. Kari Kinnaslammen ohjaama näytelmä esitetään Kivinokan kesäteatterissa elokuussa
yhteensä 10 kertaa. Esitykset alkavat elokuun 18. päivänä kenraaliharjoituksella. Ne ovat arkisin klo
19.00 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 17.00.

L

injat kuumina on toiveuusinta - yleisön
pyynnöstä – viime kesältä. Viime vuonna näytelmä meni hienosti. Näytelmän
pääosassa nähdään koko kansan tuntema
Oskari Katajisto.
Katajisto itse odottaa innolla elokuussa
alkavia esityksiä. ”On aina mielenkiintoista
nähdä mitä tauko tekee esitykselle, joka lämmitetään uudestaan. Tulee varmasti vastaan
kohtauksia, joiden sisältö ilmaistaan eri tavoin kuin vuosi sitten”, hän arvelee.
Oskari Katajiston mukaan näytelmässä
on aina kyse elävästä näyttämöteoksesta,
joka muodostuu näyttelijöiden tunnerekisteristä sekä fyysisestä ilmaisusta. ”Vuodessa
me näyttelijät olemme kaikki muuttuneet.
On mahtavaa tavata taas rakkaat kollegat ja
yleisön kohtaaminen on aina riemukasta ja
iloa täynnä.”

Oskarilla on myös päivätyö

Oskari Katajisto on tullut suurelle yleisölle
tunnetuksi monipuolisena näyttelijänä ja
teatteriohjaajana. Hänet on nähty ja kuultu
elokuvarooleissa, TV-sarjoissa, musikaaleissa, radioteatterissa ja tietenkin kesäteattereiden lavalla. Sanalla voisi sanoa, että Katajiston ura ulottuu draamasta komedian
kautta ja farssiin.
Vaikka hänen näyttelijänuransa on alkanut jo 90-luvun alussa, hän toimii tänä
päivänä päivätyössä, asiakkuuspäällikkönä
työturvallisuuskoulutuksia tarjoavassa yrityksessä.
”Pidämme huolta rakennus-maarakennus-kuljetus-kunta/kaupunki -tehdastyöyhteisöjen henkilökunnan turvallisuudesta,
ensiapupätevyyksistä ja muista valmennuksista”, Katajisto kertoo omasta arjestaan.

”Elokuussa aloitan tärkeän luku-urakan
arvostamani Roman Schatzin Kohtaus-kirjan parissa”, hän kertoo.
Vasta äskettäin Oskari sai luettua valmiiksi äänikirjan, terapeutti Tommy Hellstenin
teoksen Olemisen voima.
Tulevaisuuden suunnitelmistaan hän kertoo, että syksyksi 2023 on työn alla monologi, jonka aiheena on Pentti Saarikoski.
”Ensi vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta
Saarikosken kuolemasta. Olen itse Saarikosken tuntija ja myös näytellyt häntä. On mielenkiintoista päästä työstämään häntä käsittelevää monologia”, Katajisto sanoo.

Kivinokan kesäteatterissa
on katettu katsomo

Tänä kesänä moni on ennakkoon pohtinut, onko Kivinokan kesäteatterissa
katettu katsomo? Vastaus on yksinkertaisesti: Kyllä on. Tämän kesän
tavoite oli saada yleisökatsomon katos
valmiiksi ennen näytöskauden alkua
ja siinä onnistuttiin. Kiitos siitä kuuluu tietenkin ahkerille rakentajille ja
hyvälle suunnittelulle, mutta yhtä lailla myös sponsoreille, jotka mahdollistivat rakennustyön toteutumisen.
Suomen suvessa voi sataa tai paistaa, Kivinokan kesäteatterissa yleisön
viihtymisestä pitää huolen katsomon
ja esitystilojen katokset, joiden avulla
näytökset voidaan toteuttaa kelistä riippumatta.

Äänikirjoja ja uusia
suunnitelmia

Näyttelijäntyötä Oskari Katajisto sanoo tekevänsä tällä hetkellä rauhallisemmin kuin
aiemmin. Hänen kiinnostuksen kohteensa
löytyvät tätä nykyä mm. äänikirjojen lukemisesta.

20

Kymmenen esitystä

Linjat kuumina Kivinokan kesäteatterissa
esitetään elokuussa seuraavasti: 18. (kenraaliharjoitus), 19., 20., 21., 23., 24., 25., 27., 28.,
30. ja 31. Esitykset arkisin klo 19.00 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 17.00. Esityksen
kesto on 2.5 tuntia ja esitys sisältää väliajan.
Linjat kuumina ohjaus: Kari Kinnaslampi.
Paikalla palvelee anniskeluluvin varustettu
terassiravintola. Liput (32e/27e/20e) osoitteesta: www.holvi.com/shop/teatterituli. Lisätiedot osoitteesta www.kivinokankesateatteri.fi. Ryhmälipputilaukset
näytöksiin osoitteesta kivinokankesateatteri@gmail.com tai numerosta 0449708069.
Kivinokan kesäteatteri sijaitsee Kulosaaren kartanon takana, osoitteessa Kipparlahdensilmukka 5. Teatteri tekee yhteistyötä mm. Kuuloliiton kanssa ja teatterilla on
käytössään kuulovammaisten kuulemista
helpottava induktiosilmukka. Kivinokan kesäteatteri on esteetön.
Teatterilla on järjestetty myös kuljetus
asiakkaille teatterille ja
takaisin. Yhteydenotot
suoraan numeroon 045
2068780. Hinta (meno
5e / meno-paluu 8e).
Oskari Katajisto nähdään
pääosassa Kivinokan kesäteatterin näyttämöllä Linjat
kuumina -näytelmässä elokuussa. Esityksiä Katajisto
odottaa innokkaasti. (Kuva
Oskarin kotialbumi).

TARJOUKSESSA
Tarjoushinnat voimassa 1.–31.8.2022.

Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi
RESEPTILÄÄKKEET
VERKOSTA

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

79,00

AINA
AVOINNA

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

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

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori
Alepa Kulosaari

Devisol Strong
50 mikrog
200 tabl.

Sitruksen makuinen vahva
D-vitamiinivalmiste.

19,90

0,10/kpl (norm. 25,50)

Maitohappobakteeri +
B ratiopharm
100 kaps.

Maitohappobakteeri- ja
B-vitamiinivalmiste
päivittäiseen käyttöön.

18,50

0,19/kpl (norm. 23,00)

Ceridal
Lipolotion
100 ml

Helposti imeytyvä, kosteuttava
ja hoitava ihoöljy, joka sopii
koko keholle, myös kasvoille
ja intiimialueille.

HERTTONIEMEN APTEEKKI

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

www.herttoniemenapteekki.fi
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6,50

65,00/l (norm. 8,60)

Kesäkulosaarelaiset Helmi,
Bonbon ja Stella
TEKSTI JA KUVAT: KIRSTI SANTAHOLMA

munia, joista hoitoryhmä tekee munavoita,
lettuja ym.
Munien laatu riippuu myös kanojen saamasta ruoasta ja ehkä myös hoidosta. Nämä
kulosaarelaiset kauniit kanat saavat hyvää
hoitoa ja myös hellyyttä. Anna kertoo tarkistavansa kaksi kertaa päivässä, että kanoilla
on vettä ja ruokaa: kaurahiutaleita, kostutettuja kookos-hiutaleita, pastaa, maissia,
kasveja, auringonkukan siemeniä…
Helmi, Bonbon ja Stella
”Vaikka mitä voi tehdä, kun tekee yhdessä.” Näin sanoi 26.7.2022 Helsingin Sanomien artikkelissa tunnetuksi tullut Taina
Ruuskanen, kun kävin tutustumassa häneen ja hänen harrastukseensa.
Kun otin Tainaan yhteyttä tehdäkseni
tämän ”tarinan”, ehkä lähinnä Kulosaaren
lapsiperheitä ja lapsia ajatellen, ei tullut
mieleeni, kuinka paljon viisauksia ja elämänohjeita siellä vähän vilpoisella takapihalla voisi saada. Sekä Taina että haastatteluviikolla kanojen hoidosta vastaava
12-vuotias Anna antoivat minulle paljon
ajatuksia Kulosaaren kehittämiseen.
Ensin kuitenkin kanat. Svinhufvudintien
kesäkulosaarelaiset ovat suomalaisia maatiaiskanoja, tarkasti ottaen Piikkiön kannan
edustajia. Ne ovat Kulosaaressa nyt toista
kesää.
Viime kesänä ne olivat vielä hyvin nuoria,
josta johtuen niiden munimat munat olivat
pieniä ja muodostaan epäsäännöllisiä. Tänä
kesänä munat ovat jo samanmallisia kuin
kaupasta ostettavat kananmunat. Sekä Taina että Anna syövät lemmikkiensä munia
ja kertovat, että ne maistuvat hyvältä ja ovat
voimakkaan keltaisia.
Jos ajattelee luonnon järjestystä, voisi kuvitella, että munista tulee poikasia, ihania
pieni pehmeitä keltaisia kananpoikia. Mutta näistäpä ei tule. Kanojen elämästä puuttuu kuulemma kukko. Ensi kesänä Helmi,
Bonbon ja Stella saattavat olla jossain toisessa ”tarhassa”, sillä kukon kiekumista
eivät kerrostaloasukkaat välttämättä siedä.
Munimiseen liittyy vielä hauska yksityiskohta. Nuoret kanat eivät tietenkään luonnostaan ymmärrä, mihin voi ja pitää munia.
Tässä asiassa Taina, Anna ja muut kanavastaavat auttavat. Hei laittavat hyvään munimispaikkaan eli pesään golf-palloja malliksi. Sieltä löytyy lähes joka päivä oikeita

Annalla on meneillään kesän toinen kananhoitoviikko.

Kanat ulkoilevat mielellään häkin ympäristössä,
mutta palaavat pian omaan turvalliseen pesäänsä.
Kanala täytyy pitää myös siistinä. Kakat
siivotaan pois joka toinen päivä. Suojan täytyy toisaalta pitää muut eläimet loitolla, toisaalta kanat häkissa. Taina on rakentanut
tilan talon aikuisten kanssa kierrätysmateriaalista. On tärkeää, että rotat, käärmeet
ym. eivät pääse häkkiin alakautta, mutta
myös yläosan pitää olla suojattu petolintujen varalta. Kulosaaressahan on paljon
muitakin eläimiä, jotka saattaisivat vapaina
olla vaaraksi näille kanoille. Pihalla on näh-
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Kanoista on iloa myös naapureille. Tässä ihailijoita
vierailulla.
ty kettu ja rusakko kuljeskelemassa, mutta
ei ilmeisesti muita petoja, eikä myöskään
rottia, kaneja, peuroja. Sentään yksi pöllö
tai huuhkaja liikuskelee kanalan lähellä. Talon asukkaiden koirat, kissat ja gerbiilit ovat
sisällä tai kytkettyinä.
Kanojen ottaminen talon yhteisiksi lemmikeiksi ei ollut ihan itsestään selvää.
Asiasta oli jouduttu jopa äänestämään.
Syy eri mielipiteisiin oli yllättävästi se, että
muutama asukas oli huolissaan kanojen
hyvinvoinnista kerrostalon takapihalla.
Kyllä-äänet olivat enemmistönä ja niin kanat tulivat pihalle kesällä 2021 lievittämään
pandemian aiheuttamaa tylsyyttä. Aluksi oli
aika monta hoitajaa, tänä kesänä vapaaehtoisia on vain neljä. Se kuitenkin riittää ja
kaikki ovat kuulemma tyytyväisiä. Hoitajien
joukossa Anna on ainoa lapsi.
Helsingissä on muitakin lemmikkikanoja. Kaupungilla on tarkat ohjeet siitä, miten
kanoja tulee hoitaa, Muistilista kesä- ja harrastekanojen pitäjälle (Ruokavirasto). Ohjeet löytyvät Internetistäl
Annalla on huomautettavaa siitä, miten
kaupunki hoitaa lapsia. Ala-asteen koulussa
on ihan liian vähän tilaa. Luokat eli oppilasryhmät ovat liian suuria. Kaikille oppiaineille ei ole niiden opetukseen soveltuvia
tiloja. Taina ehdottaa avuksi väliaikaisia
parakkeja. Päiväkotihan toimi loistavasti
Risto Rytin puiston paviljongeissa. Ne voisi
siirtää toiseen paikkaan sitten kun Kulosaaressa olisi vähemmän lapsia.

KERROSTALOLAISET
HUOMIO!

Monessa talossa on varmaankin asukastoimintaa, josta olisi muidenkin
hauska saada tietää. Ilmoittautukaa
lehden haastateltaviksi tai kirjoittakaa
itse siitä, mitä touhuatte yhdessä.

KULOSAARELAISET RY TARJOAA
TORSTAINA 13.10. KLO 18–19 LUKUTUVASSA

KULOSAARELAISET RY TARJOAA
TORSTAINA 15.9. KLO 18–19 LUKUTUVASSA

SALLI WAHLBERG

KULOSAARELAINEN KUVATAITEILIJA, KUVITTAJA, KIRJAILIJAKIN

KALLE VIRTAPOHJA
urheilutoimittaja + tietokirjailija
&

LAURI PIHKALA, KOKO KANSAN TAHKO
Kallen Tahkosta kirjoittama elämäkerta
&

TUOMO JANTUNEN
kulosaarelainen, liikuntaneuvos,
Tahko Pihkala -seuran pj
Teemaillan aiheena on kirja Lauri eli Tahko Pihkalasta, varsinkin sellaisena koko
kansan tahkona, jona Kalle Virtapohja hänet näkee.
Kallea haastattelee ”meidän” Tuomo Jantunen, joka oli pitkään Suomen Ladun
toiminnanjohtaja ja on nykyään Tahko Pihkala -seuran puheenjohtaja, urheilumies
lähes siinä kuin Tahko.
Kuulemme paljon asiaa urheilusta, kun asiantuntijat keskustelevat keskenään.
Tahkon nimeen liitetään yleensä hiihtoloma ja pesäpallo.
Pesäpallolla on aivan oma asemansa Kulosaaressa. Vuonna 1963 Kulosaaren
yhteiskoulun pesäpallojoukkue lähti junalla Sotkamoon pelaamaan oppikoulujen
Suomen mestaruudesta. Ottelussa kävi hyvin, KSYK voitti. Kannustajajoukkoja johti
koulun rehtori Matti Karstikko, koulun poikien bändi oli soittamassa ja oppilaita oli
mukana kymmeniä. Hiihtolomastakin ovat voineet iloita monet kulosaarelaiset.

KUVAKOOSTE KERTOO SALLIN TÖISTÄ.
Salli (ent. Parikka-Wahlberg) esittelee itsensä: ”Olen pääasiassa kuvittaja ammatiltani.
Mutta olen myös tehnyt paljon kuvataidetta maalaamalla lukuisia muotokuvia ja maisemia.
Aloitin mainosalalla mutta päädyin kustantajan kuvittajaksi, mikä työllisti minua vuosia
ennenkuin jäin sitten freelance-kuvittajaksi. Oppikirjat, lastenkirjat ja satukirjat sekä kortit
ovat tuoneet leivän, mutta myös elämän tarkoituksen. Lapsesta asti etsin fantasiaa ja
ihmeitä luonnosta, minkä vanhemmat kyllä ymmärsivät ja sain taidekoulutuksen, vaikka
varat olivat tiukalla ison perheen takia.

Tahkon tarinaan liittyy keskeisellä tavalla myös kulosaarelainen olympiasankari
Hannes Kolehmainen, jonka merkitystä Tahko korosti kansakunnan
rakentamistarinan keskeisenä pilarina. Luvassa on tahkomaista tarinaa myös
Kulosaaren kentiltä ja laduilta.

Olen kiitollinen Jumalalle, että olen saanut syntyä kuvataiteilijaksi, ja kiitollinen niille, jotka
ovat minua siihen johdattaneet."

TERVETULOA!
Lukutupa on auki tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. Sieltä löytyy kirja KOKO KANSAN
TAHKOSTA. Kulku alas Svinhufvudinkujaa pitkin ja koulun nurkalta vasemmalle.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN SALLIIN JA HÄNEN UPEAAN MAAILMAANSA!
Tervetuloa Lukutupaan tiistaisin ja torstaisin klo 16–19.
Kulku alas Svinhufvudinkujaa pitkin ja koulun nurkalta vasemmalle!

MUUTAMA SANA
LUKUTUVASTA

Kulosaarelaisille kävi todella kurjasti, kun
1960-luvulla rakennetut Osmo Lapon piirtämät kansakoulu-, päiväkoti-, nuorisotalo- ja kirjastorakennukset osoittautuivat
2000-luvun alussa korjauskelvottomiksi.
Siinä menetettiin nuorisotilan lisäksi kirjasto kirjoineen päivineen.
Lapsille ja nuorisolle ei näytä saarelta
löytyvän mitään tilaa vapaa-ajan viettoon,
ei ainakaan sellaista paikkaa, jossa voisi
oleilla ja samalla oppia rakastamaan kirjojen lukemista.
Vähän vanhempien ja aikuisten lukuinnon tyydyttämiseen tarjoutui mahdollisuus
sillä, että Kulosaaren yhteiskoulu avasi

vuonna 2015 oman kirjastonsa asukkaille
Lukutuvaksi. Käytännön järjestelyistä vastaa Kulosaarelaiset ry, jonka vapaaehtoisten valvojien listalla on nykyään parikymmentä nimeä. Valvonta tarkoittaa kahta tai
kolmea 45 minuutin vuoroa lukukaudessa.
Lukutupa on auki tiistaisin ja torstaisin klo
16-19. Sen ulko-ovi on Svinhufvudinkujan
loppupäässä kuntosali Idealfitin oven vieressä.
Lukutuvassa voi viettää aikaa sen ollessa
auki, katsella kirjoja ja lueskella niitä sekä
lehtiä. Sinne voi vaikka tavata ystäviä tai
naapureita – hiljaisuus ei ole niin ehdoton
vaatimus kuin lukusaleissa. Kävijöitä on
harmillisen vähän. Kuitenkin Kulosaare-

laiset ry hankkii sinne vuosittain 60–80
uutuuskirjaa, enimmäkseen kaunokirjallisuutta. Niitäkin kirjoja, joita joutuu Helmetin kautta jonottamaan viikkokaupalla,
saattaa seistä Lukutuvan hyllyillä.
Lukutuvan teemaillat, joita on järjestetty
syksystä 2015 lähtien noin kerran kuussa,
ovat kiinnostaneet monia saarelaisia. Niiden asiantuntijat ovat yleensä Kulosaaressa asuvia, jotka tulevat vapaaehtoisina kertomaan omasta alastaan. Joskus on puhuja
muualta, mutta aihe koskee Kulosaarta.
Tänä syksynä on tulossa viisi teemailtaa.
TERVETULOA LUKUTUPAAN! Kulosaarelaiset ry:n jäsenyys ei ole tarpeen, ei
myöskään haitaksi.

Salli Wahlbergin kirjoittama, kuvittama, taittama ja
kustantama Hiiriukin synttäriomena on ilmestynyt
suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja
saameksi. Sen voi ostaa Sallilta 15 eurolla.

VIHJE KULOSAARESTA POIS
MUUTTAJALLE

Jos sinulla on hyllyssäsi Kulosaari-kirjoja,
joiden oletat olevan turhaa lastia tulevassa
elämässäsi, tuo kirjat Lukutupaan lahjoituksena lainattavaksi tai annettavaksi sellaisille asukkaille, joille ei ole kirjaa riittänyt. Painokset ovat lähes kaikista lopussa.
Voit myös myydä kirjasi nykykulosaarelaisille kertomalla tilanteestasi esim. Kulosaari-Brändö -FB-ryhmässä.
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KULOSAARELAISET
– PIHKALA
BRÄNDÖBORNA
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TAHKO
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KULOSAAREN KIRKKOVAKKA RY
KULOSAAREN KIRKKOVAKKA RY
TUKENA: SUOMEN LATU & TAHKO PIHKALA -SEURA
LÄHTÖ UKRAINAN LÄHETYSTÖN EDESTÄ, VÄHÄNIITYNTIE 9

TAPAHTUMAN
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REITTI, NOIN 5 KM, MERKITTY KARTTAAN
MAALI KLUUVIN PUISTOSSA, VANHA KELKKAMÄKI 22
MAALI KLUUVIN PUISTOSSA, VANHA KELKKAMÄKI 22

LÄHTÖ UKRAINAN LÄHETYSTÖN EDESTÄ KLO 18
REITTI KARTTAAN MERKITYSTI N. 5 KM, MATKALLA TAUKOJUMPPAA YM.
LÄHTÖ
UKRAINAN
LÄHETYSTÖN EDESTÄ KLO 18
MAALI KLUUVIN
PUISTOSSA
LÄHTÖ
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LÄHETYSTÖN EDESTÄ KLO 18
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TAUKOJUMPPAA
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MAALISSA
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LADUN TARJOAMAA
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LADUN
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VAPAAEHTOINEN
MAKSU (5-10 €) UKRAINAN
TUEKSI SPR:N KAUTTA
KUNTOA
JA HYVÄÄ MIELTÄ
APUA UKRAINAN
KÄRSIVILLE!
VAPAAEHTOINEN
MAKSU ITSELLE,
(5-10 €) UKRAINAN
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KUNTOA JA HYVÄÄ MIELTÄ ITSELLE, APUA UKRAINAN SODASSA KÄRSIVILLE!
KUNTOA JA HYVÄÄ MIELTÄ ITSELLE, APUA UKRAINAN SODASSA KÄRSIVILLE!
KAIKKI MUKAAN KÄVELEMÄÄN, VAIKKA VAIN OSAN MATKASTA!

