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PÄ Ä K I R J O I T U S
Kulosaari-päivässä vauhtia ja iloa

K

ulosaari-päivää vietettiin jälleen
Kluuvin puistossa 24.8.2022. Paikalla oli runsaasti asukkaita, paikallisia yhdistyksiä, järjestöjä ja muutama
yritys. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna mukana oli harraste- ja erikoisautojen näyttely, joka kiinnosti monia.
Juoksukilpailut keräsivät runsaan
osanoton. Kaikille juoksu- ja keppihevoskilpailuihin osallistuneille lapsille jaettiin tikkarit, joita meni 147
kpl. Ruokakojujen suolaiset ja makeat
myytiin hyvissä ajoin loppuun.
Vuoden kulosaarelaiseksi valittiin
Poijärven perhe. He ovat ansiokkaasti
koonneet yhteen suuren joukon kulosaarelaisia vuosittain järjestämällään
Halloween-tapahtumalla. Huikea elämys on huomattu myös valtakunnan
medioissa.

Oli ilahduttavaa huomata, miten
paljon Ukrainan lippuja näkyi ympäri Kulosaarta 24.8.2022 Ukrainan
itsenäisyyspäivänä. Yhdistys järjestää tiiviisti jo seuraavaa tapahtumaa
20.9.2022 Ukraina-kävelyä.
Siitä
enemmän yhdistyksen Facebook sivulla Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf ja tässä lehdessä.
Tapahtumien lisäksi yhdistys seuraa
tiiviisti aluetta koskevia valmisteluja,
päätöksiä ja uutisia. Tänä syksynä
kannanottoja on tehty ostoskeskuksesta ja asukaspysäköinnistä sekä aloite puiden istuttamisesta ala-asteen
läheisyyteen. Niistä voit lukea lisää
sivulta 22.

Johanna Hallikainen
puheenjohtaja/ordförande
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Fart och fläng på Brändödagen

B

rändödagen firades i Gloets park
den 24.8.2022. Många invånare,
lokala föreningar, organisationer och
några företag fanns på plats. Hobbyoch specialbilsutställningen var en nyhet, som intresserade många av deltagarna. Intresset för springtävlingen
var stort. Alla som deltog i springtävlingen eller hinderhoppningen för
käpphästar, fick en slickepinne – totalt delades det ut 147 stycken! Matståndens söta och salta läckerheter
såldes fort slut.
Till Årets Brändöbo utnämndes familjen Poijärvi. De har förtjänstfullt
ordnat fina Halloweenprogram, som
många Brändöbor njutit av. Den fantastiska upplevelsen har också uppmärksammats i nationella medier.

Det var glädjande att se hur många
Ukrainska flaggor som vajade på
Brändö på Ukrainas självständighetsdag den 24.8.2022. Föreningen är
redan i full färd med att arrangera följande evenemang. Den 20.9 anordnas
en Ukraina-promenad. Mera om denna på föreningens facebooksida Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf och i
denna tidning.
Förutom alla evenemangen följer föreningen också noggrant med
planer, beslut och nyheter angående
Brändö. Denna höst har man tagit
ställning till köpcentret och boendeparkeringen. Man har också tagit initiativ till plantering av träd i närheten
av den finska lågstadieskolan. Mera
om detta kan du läsa på sid 22.
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SAARELLA TAPAHTUU
KALENTERIMERKINTÖJÄ – SAVE THE DATE!
6.10. to klo 17-18 iltakeitto
seurakuntasalissa, klo 18
Miia Moision yleisöluento
”Masennuksesta toivoon”
(Kirkkovakka)
13.10. to klo 18–19 Lukutuvan
teemaillassa Salli Wahlberg,
kuvataiteilija ja kuvittaja
15.10. la klo 9–16 Syysretki
Malmgårdin ja Tervikin
kartanoihin (Kirkkovakka)
Viikko 42 (17.–23.10.) Koulujen
syysloma, Lukutupa kiinni
3.11. to klo 18–19 Lukutuvan
teemaillassa Mika Maliranta
avaa Suomen taloustilannetta.

4.11. pe klo 18 Minun ikäväni konsertti Kulosaaren kirkossa
(Kirkkovakka)

20.11. su klo 11-20
Seurakuntavaalit kirkossa,
varsinainen vaalipäivä

5.11. la Leposaaressa
pyhäinpäivän messu ja ohjelmaa.
Kappeli on auki klo 19 asti.

24.11. to klo 18–19
Lukutuvan teemaillassa
Laura Andersson, Kuolema
Kulosaaressa -kirjan kirjoittaja

6.11. su klo 18 Erinin konsertti
Kulosaaren kirkossa
(Kirkkovakka)

1.–24.12.
Kulosaaren jouluvalofestivaali

Viikko 45 (7.–13.11.)
Seurakuntavaalien
ennakkoäänestys

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

12.11. la klo 15-17 Avoimet
ovet laajennetussa Kulosaaren
Yhteiskoulussa

17.12. la klo 11–13
Joulubasaari

M E N N Y T TÄ

Illallinen Kulosaaren taivaan alla 11.8. eli

Murkinaa ja musiikkia Kulosaaren
taivaan alla
TEKSTI: ELINA SEPPÄLÄ
KUVAT: LAURA RISSANEN

E

lokuun 11. päivän iltana
suuri joukko kulosaarelaisia kokoontui Risto Rytin
puistoon nauttimaan kauniista
loppukesän illasta hyvän ruoan,
juoman ja iloisen seuran merkeissä. Jo neljännen kerran Jonna
Härmävaaran aloitteesta taivaan
alle katettu illallinen poikkesi aikaisemmista, sillä tällä kertaa tapahtumaan oli liitetty Kulosaaren
kulttuuriyhdistys ry:n järjestämä konsertti, pääesiintyjänä kulosaarelainen muusikko ja näyttelijä Olavi Uusivirta.
Kulosaaressa toimivien yhdistysten
joukkoon saatu tuore tulokas, maaliskuussa 2022 perustettu Kulosaaren kulttuuri-

Tunnelmaa Risto Rytin puistossa. Löydätkö kuvasta itsesi?
yhdistys, pyrkii ylläpitämään ja tukemaan
erilaista taide- ja kulttuuritoimintaa saarella. Toukokuussa yhdistys järjesti Kulis-
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POP -kykykilpailun, jossa pääpalkintona oli esiintyminen Illallinen
taivaan alla -tapahtumassa Olavi
Uusivirran lämmittelijänä. Syöttiin
tarttuivat muun muassa peruskouluaan lopetelleet KSYK:n 9.-luokkalaiset Meri Seppälä ja Janne Kuoppamäki, joiden laulu&kitara -duo
vetosi tuomaristoon.
Duo esitti tapahtumassa kappaleita Beatlesilta, Elton Johnilta,
Niall Horanilta sekä tietysti kulosaarelaistaustaiselta
Egotripiltä,
yhden kultakin artistilta. Esiintyminen ei
ollut nuorten ensimmäinen, sillä he ovat
soittaneet yhdessä myös monissa koulun
tilaisuuksissa.
”Vähän jännitti, mutta toisaalta tuntui
luontevalta esiintyä tutuille kulosaarelai-

Hopeasalmen venetsialaiset

Yleisöä oli kerääntynyt mukavasti kentän raunoille kannustamaan joukkueita.

Lukioiden välistä jalkapalloa:
Kulosaari vs Brändö

Lämmittelyduo Janne ja Meri, joita on säestämässä KSYK:n musiikinopettaja Michael McDonald.
sille. Oli myös mahtavaa päästä laulamaan
puistotapahtumassa – ja ennen kaikkea
kuulla Olavi Uusivirtaa livenä”, kertoi Meri
tunnelmistaan esiintymisen jälkeen.

Osana Kulosaari-päivää pelatun Kulo
saaren Yhteiskoulu vs Brändö Gymnasium
-jalkapallo-ottelun aikana koettiin hienoja
urheiluhetkiä vesisateesta ja kuumuudesta
huolimatta. Peli päättyi KSYK:n voittoon
3–1!

Kulosaaren kulttuuriyhdistys oli kutsunut
kulosaarelaisia veneilijöitä mukaan valaistuun venekulkueeseen Hopeasalmelle perjantaiksi 2.9. ”Venetsialaisletkan”
muodosti lopulta 11 erilaista vesipeliä. Oli
rib-veneitä, optimistijollia hinauksessa ja
day cruiser-tyyppisiä veneitä. Kaikissa oli
kivasti erilaisia koristevaloja. Rannoilla oli
myös sopivasti katsojia.

Kuva: Timo Poijärvi

Tahko Pihkala aiheena
Lukutuvan teemaillassa

Tarjoilut ja pelipaidat tarjosi Kulosaaren Yhteiskoulun Ystävät KYKY ry. Koulu kiittää. (Teksti ja kuvat
koululta.)

Brändö Dipp & Doppin
uintitempaus Verkkosaareen
Illan tähden Olavi Uusivirran kanssa soitti kulosaarelainen basisti Ville Herrala.
Myöhemmin illan pääartisti, yleisöltä
innostuneen vastaanoton saanut Uusivirta
esitti omaa tuotantoaan. Lisäksi hän kunnioitti edellisenä päivänä menehtynyttä
näyttelijää Vesa-Matti ”Vesku” Loiria esittämällä Eino Leinon Nocturne -runoon
sävelletyn laulun (säv. Perttu Hietanen ja
Taisto Wesslin), joka soi kauniisti tummenevassa illassa. Veskun tulkinta Nocturnesta oli monille suomalaisille se rakkain,
ja levytys toi Leinon runot tutuiksi uusille
sukupolville.
Puistossa viihdyttiin vielä konsertin
jälkeenkin, kunnes illan viileys ajoi saarelaiset keräämään piknik-vilttinsä ja painelemaan koteihinsa taas yhtä antoisaa
tapahtumaa rikkaampina.
Kiitos tapahtuman järjestäjille ja esiintyjille! Toivottavasti tavataan taivaan alla
myös ensi kesänä!

Sunnuntaina 28.8. ehdittiin kesän ehkä
viimeisen hellepäivän aikana uimaan
Brändöstä Kalasatamaan ja juuri sopivasti
ennen ukkosmyrskyä !

Kuva ja teksti: Lilli Sundman

Kuva: Kirsti Santaholma
Lauri Pihkalasta kirjan kirjoittanut Kalle Virtapohja ja Tahko Pihkala -seuran
puheenjohtaja Tuomo Jantunen kertoivat
Tahkon vaiheista ja vaikutuksesta Suomen
urheiluun ja liikuntaan. Paikalle oli tullut
kulosaarelaisia, jotka olivat tunteneet Tahkon. Niinpä meillä oli taas kerran mukava
vuorovaikutteinen ilta. Tahkon keksinnöt
ja innovaatiot olivat vallan vaikuttavia.
Hänen suosittelemallaan elämänohjeella
”Kiiruhda hitaasti” on vuosituhantiset perinteet. Sitä kannattaa miettiä ja noudattaa.

TULEVAA
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. 11.12. Ribbinginhovi,
Kulosaarentie 21-23, klo 18: joululaulua, glögiä,
pipareita.)
Järjestäjille oli 16.9. mennessä ilmoitettu varatuiksi seuraavat päivät: 5.12,, 7.12., 11.12. ja 15.12.)
Seuraavan Kulosaarelaiset-lehden, joka jaetaan 1.12., deadline on jo 9.11. Silloin pitäisi koko
festivaalin ohjelman olla valmis.

Kulosaari-päivä ja Ukrainan
itsenäisyyspäivä 24.8.

Ukrainan liput liehuivat kymmenissä lipputangoissa ympäri Kulosaarta.
Kuva: Maija Pakoma
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Vahakankaat
alk.

UUDET
VÄRIT!

4,90/m

Kerniliinat
alk.

19,90/m
UUSI

Syksyyn!

VALIKOIMA!

Hai saappaat

63,00

Reima Vesi
sadetakki

39,95

Reima Lammikko
sadehousut

29,95

Mahonkinen
sivupöytä
25x25x67cm

49,90
Lasten kukka
kumisaappaat
Lasten
kumisaappaat

Lipasto mahonki
54x43x122cm

219,00

12,90 (24,90)

21,90

Lyhdyt
LED-kynttilällä

9,52 (11,90)

Kenkäteline/penkki
L80xS30xK50cm

alk.

Etola Herttoniemi, HITSAAJANKATU 14, MA-PE 10-19, LA 10-17

59,00

Hinnat voimassa 15.10.2022 asti, Herttoniemen Etolassa, niin kauan kuin varatut erät riittävät.
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Naapurimme Jukka Ylitalo
TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD JA JUKKA YLITALO

Lähes kaikki saarelaiset tuntevat Kulosaarelaiset ry:n pitkäaikaisen puheenjohtajan, nyt jo entisen,
Satu Väkiparran, joka on aktiivisesti monessa mukana – edelleenkin – mutta harvempi tuntee hänen
taustavoimiaan. Kuka onkaan henkilö tämän energisen naisen takana?

Miten esittelisit itsesi
kulosaarelaisille?

maailmanympärysmatka. Vuonna 1996
lähdimme puoleksi vuodeksi sapatille Kaliforniaan silloisten kahden lapsemme kanssa. Jotain vastaavaa voisi taas tehdä.
Ja keihään Suomen mestaruuden voittaminen, vaikka se tapahtuisi vasta ysikymppisten sarjassa…

Neljän lapsen 58-vuotias isä ja Satu Väkiparran puoliso.

Ammatti?

Olin pörssialalla töissä vuodesta 1988 vuoteen 2000, jolloin jäin pois operatiivisista
tehtävistä ja jäin kasvattamaan lapsiamme.
Silloin itse asiassa muutimme Kulosaareen,
ensimäiseen pihalliseen kotiimme. Teen
nykyään töitä tanskalaiselle varainhoitajalle, Accunia A/S, mutta toimenkuva on aika
vapaa, sanoisin olevani seurustelu-upseeri.
Töiden ohella olen ollut mukana mm.
elokuva-alan rahoituksissa. Aiemmin olin
Solar Filmsin osakas, ja tuoreimmassa
Tuntemattomassa minulla oli rahoittajaroolin lisäksi noin sekunnin roolisuoritus
everstiluutnanttina.

Oliko pörssiala unelmaammatti jo lapsena?

Itse asiassa oli. Aloitin osakesäästämisen
15-vuotiaana, ja finanssiala houkutteli jo yliopistovaiheessa, eli menin kauppakorkeaan.

Mitä harrastat?

- Vanhoja harraste- ja kilpa-autoja, pahoittelut jos osa on hieman kovaäänisiä.
- Pokeriturnauksia ympäri maailmaa.
- Veteraanien yleisurheilukisoja, mm. keihäänheittoa ja korkeushyppyä.
- Kertausharjoituksia, joita on muistaakseni 17 kappaletta hoidettuna, tosin nostoväki kutsuu jo kohta.
- Matkailua ja erityisesti Ranskaa, meillä
on kakkoskoti Etelä-Ranskassa.
- Ja ai niin, kaksi hauvaakin löytyy.

Mikä on ihanne asuinpaikka?

Vaikka tämän jutun foorumi ei olisi Kulosaarelaiset-lehti, vastaisin Kulosaari. Kun
lapset olivat pieniä, he luuhasivat, yöpyivät
ja söivät useasti jossain kaverinsa luona, ja
vastavuoroisesti meillä oli välillä lisäsuita
ruokittavana. Lämmin ja kylämäinen paikka, jossa ihmiset tuntevat toisiaan paljon
enemmän kuin muissa kaupunginosissa.

Miten päädyitte Kulosaareen
asumaan?

Haimme pihaista versiota, eikä jostain
syystä esim. Espoon suunta kelvannut

Elämän kolme tärkeintä
asiaa?

Taas menee kliseiseksi, mutta parisuhde,
olemme Sadun kanssa sopivasti erilaisia,
lasten aikuisuuden seuraaminen, nuorinkin Romeo täyttää pian 18, isosiskonsa Jade, Elena ja Lala ovat jo muuttaneet
omilleen. Ja se, että ymmärtää olla tyytyväinen ja onnellinen.

Onko sinulla elämänohjetta,
joka on jäänyt mieleen tai
jota noudatat?
lainkaan. Asuimme aikaisemmin Krunikassa ja Skattalla.

Mitä teet
Kulosaaressa
muuta kuin
asut?

Tennistä, melomista, ystävien kanssa
seurustelua
mm.
BS:llä, kävelyitä ja
ulkosaliliikuntaa
Mustikkamaalla.

Mikä on
Kulosaaren
merkityksellisin
paikka?

Ehkäpä
Kluuvinpuisto – käyn siellä
viskomassa keihästä
ja ulkoiluttamassa
vuffeja.

Mitä unelmia
sinulla on?

Tjaah, kliseiden, eli
perheen ja terveyden, lisäksi muutaman kuukauden

Muistuta itseäsi onnellisuudesta. Ja että
hyvät teot maksavat aina takaisin.

Kuvat kertovat
Kulosaari-päivästä
Yllätystehtävä: Kuinka monta ajoneuvon kuvaa löydät tältä aukeamalta?
Lähetä vastaus osoitteeseen kulosaarelaiset@gmail.com.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto.

Kulosaaren ala-asteen vanhempainyhdistys ry

Keppariestekilpailu

Juoksukisa – vauhdin hurmaa – isojen tyttöjen sarja

Kulosaaren kulttuuriyhdistys ry

GVLK rf – Vihreä-valkoinen tenniskerho ry
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BS – Brändö seglare rf – suomeksi
Kulosaaren pursiseura

KULOSAAREN TAIDEKOULU – Brändö
konstskola - Kulosaari Art School

Voittamisen Kulttuuri ry – sulkapalloa

Kulosaaren päiväkodin vanhempainyhdistys ry

Kulosaarelais-Ukrainalainen Victoria

Ajoneuvoja

Kokoontumisia ja tapaamisia

Kuin Luxembourgin puistossa
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Satumaiset autot
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA
KUVAT: SATU VÄKIPARTA
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ANSSI JA ANSSIN CAMARO
Merkki: Chevrolet
Malli: Camaro
Vuosimalli: 1973
Valmistusmaa: USA
Omistaja: Anssi Hautala
Anssi Hautala oli tuonut näyttelyyn Camaronsa lisäksi vaimonsa ja poikansa.
Anssi kertoi haaveilleensa Camarosta
lapsesta asti. Hänen autoharrastuksellaan
on pitkät perinteet. Ensimmäiset kokemukset ajamisesta hän sai 8-vuotiaana
istuessaan Morris Marinan ratin takana
enonsa sylissä. Maaseudun yksityisteillä
se oli mahdollista. Lapsuuden nostalgia
on saanut Anssin innostumaan vanhoista
autoista. Tallissa on Camaron lisäksi kaksi
vanhaa Bemaria, ehkä muitakin autoja.
Anssi kertoo ajelevansa mielellään vanhoilla autoilla. Bensan kulutus ei hänestä
ole suuri ongelma. Ekologisesti ajatellen
auton pitkä ikä korvaa paljon hiilijalanjäljestä. Autojen harrastajana hän on varsin
maltillinen, käy American Car Show’ssa
mutta ei intohimoisesti.
Vanhojen autojen harrastaminen omistamalla on sijoittamista. Yleensä hinta
nousee vuosien mittaan, hankitut autot
kannattaa siis pitää. Anssi kertoo, ettei raFlyer_210x148mm_ApoDigi-Treet_Kipparlahden-Apteekki.pdf
joitu vanhoihin autoihin, vaan että hänellä
on myös lentokone 1970-luvulta. Vau!

BRUTUS
Useimmista autoista oli tehty etukäteen
tietokortti, mutta ei tästä. Syy oli se, ettei voitu ole mitenkään varmoja siitä, että
Brutus pääsee paikalle. Mutta niin tulo
kuin lähtökin huomattiin. Autosta lähti sen
verran kova melu.
Mutta mikä ihmeellinen vempele Brutus
oikeastaan on? Timo Hersti, joka omistaa
sen Jari Lahtisen, Harri Komun ja Voitto
Seikkulan kanssa, kertoi että ”kärry” on
tuotu romuna USA:sta, jossa on sen esikuva 1960-luvulta. Nimi viittaa ilmeisesti
saksalaiseen 1900-luvun alun tyyliin rakennettuun kilpa-autoon. Ulkokuori on
Pontiac GTO vuodelta 1965.
Kilpa-auto Brutuskin on. Kilpasarja on
Vintage Drag Racing FHRA (Finnish Hot
Rod Association). Palkintojakin on tullut.
1 19/07/2022 11.58.28
Kilpaa on käyty siitä, kuka ajaa nopeimmin
200 metriä.

Tervetuloa
verkkoapteekkiimme
Asioi osoitteesta Treet.fi
tai käytä Treet-sovellusta.
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Siinä mukava harrastus automiehillä!
Timo Herstille Brutuksen tuunaaminen on
ammatti, sillä (amerikkalaisten) autojen
remontointi on hänen työnsä ja erikoisosaamisensa.

Nuoremmatkin miehet ovat innoissaan Brutuksen
kimpussa.

Ukrainan makuja
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA
KUVAT: KRISTIINA HUHTAMÄKI

U

kraina
mielessä,
Kulosaarelaiset-lehti pyysi Kulosaaressa asuvalta
ukrainalaiselta paria reseptiä: jotain
suolaista ja jotain makeaa. Englanniksi
saadut reseptit ovat tässä vähän muokattuina englanniksi ja suomeksi.

Kristiina Huhtamäki: ”Sasha on
33-vuotias, kotoisin Hlukliv-nimisestä
kaupungista 30 km:n päästä Venäjän rajalta, työskenteli Kiovan kv. lentokentällä, pedagogian maisteri, ja asunut meillä
toukokuun lopusta lähtien.”
Tässä Sashan alias Aleksandra Slediukin ukrainalaiset reseptit kommentteineen.

Reseptien antajat Kristiina ja Sasha

VARENYKY
(as ”salty” food)

VARENYKY – KEITINPIIRAAT
”Suolaista”

How to cook varenyky with potatoes:
Ingredients: potatoes (500 g), onions (6), vegetable oil, salt, pepper, water (1 dl), flour (4-5 dl),
egg (1 pc) salt (1 tsp), sugar.
1. Clean and wash onions and potatoes.
2. Peel the potatoes and cut them into cubes. Boil
in salted water until ready for about 15–20 minutes.
3. Cut the onions into cubes.
4. Pour the vegetable oil into the frying pan. Fry
the onion, stirring, over medium heat until golden brown, 5-6 minutes.
5. When the potatoes are cooked, drain all the
water carefully. Mash the potatoes. Add salt
and pepper and vegetable oil with half of the
fried onions. Mix well. Cool it down. The filling
is ready. Leave the rest of the onions to serve
with the readymade varenykys.

Kuinka valmistaa perunavarenykejä:
Ainekset: perunoita (500 g), sipulia (6 kpl.), kasviöljyä, suolaa, pippuria, vettä (1 dl), vehnäjauhoja
(4-5 dl), muna (1 kpl), suolaa (1 tl), sokeria.
1. Pese perunat ja kuori ne sekä sipulit.
2. Leikkaa perunat kuutioiksi. Keitä suolalla
maustetussa vedessä kypsiksi, noin 20–25 minuuttia.
3. Silppua sipulit.
4. Kaada kasviöljyä paistinpannulle. Paista sipulit
sekoittaen keskilämmöllä kullanruskeiksi, 5–6
minuuttia.
5. Kun perunat ovat kypsiä, valuta kaikki vesi varovasti pois. Soseuta perunat. Suolaa ja pippuroi, lisää puolet paistetuista sipuleista. Sekoita
hyvin. Jäähdytä valmis täyte. Säästä loput sipulit tarjottavaksi valmiiden varenykien kanssa.

1. Prepare batter for varenyky with potatoes. In a
bowl, pour warm water, add egg, salt and sugar.
Stir until dissolved.
2. Add half a cup of flour to the water in portions,
kneading it. Knead the soft dough.
3. Leave the dough on a table or in a bowl for 10
minutes. Cover with a towel.
4. Cut half of the dough. Roll out the dough with
a rolling pin, adding flour if needed, into a thin
layer (about 3 mm thick).
5. Cut the dough into squares with a side of 5 cm
or squeeze out the circles.
6. Put 1–1,5 teaspoons of the filling on each piece.
Carefully seal the edges.
7. Then roll out the second half of the dough. And
mold all the varenyky.
8. Boil 3 l of water in a saucepan, add salt. Cook
varenyky with potatoes 2–3 portions, 7–10 minutes until they are ready and begin to float.
9. Serve varenyky with potatoes with fried onions
and vegetable oil.

1. Valmista piirakoiden kuoritaikina. Siivilöi jauhot. Kaada kulhoon lämmin vesi, lisää suola, sokeri ja muna. Sekoita, kunnes ne ovat liuenneet.
2. Lisää veteen jauhoja vähitellen samalla vaivaten. Taikina saa jäädä pehmeäksi.
3. Jätä taikina pöydälle tai kulhoon 10 minuutiksi.
Peitä pyyhkeellä.
4. Ota puolet taikinasta. Kauli taikina ohueksi
(noin 3 mm paksuiseksi) levyksi, käytä jauhoja
tarpeen mukaan.
5. Leikkaa taikina neliöiksi, joiden sivu on 5 cm,
tai paina pyöreällä muotilla siitä ympyröitä.
6. Laita jokaiseen palaan 1–1,5 tl täytettä. Sulje
reunat huolellisesti.
7. Kauli sitten toinen puolikas taikinasta. Ja valmista loput varenykyt.
8. Kiehauta 3 l vettä kattilassa, lisää suola. Keitä
perunavarenykyjä n. 10 minuuttia, kymmenkunta kerrallaan, 2–3 erässä. Varenykit nousevat pintaan, kun ovat kypsiä. Nosta ne silloin
reikäkauhalla valumaan.
9. Tarjoa perunavarenykit paistetun sipulin ja
kasviöljyn kanssa.
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LVIV CHEESECAKE
Ingredients:
Curd mass:
Sour milk cheese of the highest fat content (500
g), butter (100 g), eggs (5 pcs.), sugar (150 g),
lemon (1 pc.), semolina (1 tbsp.), raisins (100 g),
vanillin (on the tip of a knife).
Glaze:
Butter (50 g), sour cream (3 tablespoons), cocoa
powder (2 tablespoons), sugar (2 tablespoons of
sugar).
Preparation:
1. Add soft butter to the cheese and mix thoroughly with a spatula.
2. Carefully separate the whites from the yolks.
Beat the yolks with sugar into a thick foam.
3. Rub the zest of the lemon on the smallest grater, and add it to the yolks.
4. Chop the raisins very small.
5. Pour semolina into the curd mass, add egg
yolks with lemon zest and raisins and mix thoroughly again.
6. Separately beat the whites with a pinch of salt
and carefully introduce them into the cheese
dough, mixing gently. The dough turns out
quite liquid, like sour cream.
7. Lubricate the baking form with butter and
lightly sprinkle with semolina. Spread the
cheese mass and put in an oven preheated to
170 degrees.

8. Bake the cheesecake for about 1 hour. When
it turns brown, turn off the heat and leave it
in the oven for 30 minutes. Remove, cool
completely in the form and only then remove
carefully. Put in the cold for several hours.
1. Prepare chocolate glaze: mix sugar with cocoa,
add sour cream, butter and cook over low heat,
stirring constantly.
2. When the mass becomes homogeneous and
barely begins to boil, immediately remove
it from the heat and pour the glaze over the
cooled cheesecake.
It is best to prepare it in the evening to
enjoy in the morning with a cup of coffee.
Sasha says: ”My godfather ’s daughter is
a very good confectioner. She recommended me this cake.”
Bon Appétit!

LVIVIN JUUSTOKAKKU
Ainekset:
Juustomassa:
Rasvaista maustamatonta tuorejuustoa (500 g),
voita (100 g), kananmunia (5 kpl), sokeria (150 g),
sitruunaa (1 kpl), mannasuurimoita (1 rkl), rusinoita (100 g) ), vanilliinia (veitsen kärjellinen).
Kuorrute:
Voita (50 g), smetanaa (3 rkl), kaakaojauhetta (2
rkl), sokeria (2 rkl).
Valmistaminen:
1. Lisää tuorejuuston joukkoon pehmeää voita ja
sekoita kunnolla.
2. Erottele valkuaiset varovasti keltuaisista. Vatkaa keltuaiset sokerin kanssa paksuksi vaahdoksi.
3. Raasta sitruunan kuori (vain keltainen osa) hienolla raastimella ja lisää keltuaisten joukkoon.
4. Pilko rusinat hyvin pieniksi.
5. Kaada mannasuurimot juustomassaan, lisää
munankeltuaiset, sitruunankuoriraaste ja pienityt rusinat.
6. Vatkaa valkuaiset erikseen suolahippusen
kanssa ja lisää ne juustotaikinaan sekoittaen
varovasti. Taikinasta tulee melko pehmeää,
smetanan kaltaista.
7. Voitele uunivuoka voilla ja jauhota kevyesti
mannasuurimoilla. Kaada taikina vuokaan. Ja
laita 170 asteeseen esilämmitettyyn uuniin.

Ukrainalainen Sasha nykyisen Kulosaaren kotinsa
puutarhassa.
8. Paista juustokakkua noin 1 tunti. Kun se muuttuu ruskeaksi, sammuta lämpö ja anna sen
olla uunissa 30 minuuttia. Jäähdytä kakku kokonaan vuoassa ja poista varovasti vasta sen
jäähdyttyä. Laita kylmään useaksi tunniksi.
1. Valmista suklaakuorrute: sekoita sokeri kaakaoon, lisää smetana ja voi ja kuumenna miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen.
2. Kun massa muuttuu homogeeniseksi ja alkaa
juuri kiehua, poista se heti lämmöltä ja kaada
kuorrute jäähtyneen juustokakun päälle.
Kakku on parasta valmistaa illalla nautittavaksi aamulla kahvikupillisen kanssa.
Sashan kummisedän tytär on erittäin
hyvä kondiittori. ”Hän suositteli minulle
tätä kakkua.”
Hyvää ruokahalua!

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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Vuoden 2021 kulosaarelainen:

Perhe Poijärvi – yhteisöllisten
tapahtumien järjestäjä
TEKSTI: LIISA HORELLI
KUVAT: TUIJA POIJÄRVI

L

uovuutta ja innostusta säteilevä nelihenkinen perhe koirineen saa aurinkoisen syyspäivän tuntumaan vieläkin aurinkoisemmalta. Timo, Tuija, Sara
(18v.) ja Max (11v.) Poijärvi ovat kokoontuneet rantahuvimajansa eteen, palkintotaulu sylissään. He ovat silmin nähden mielissään tunnustuksesta.
Kulosaarelaiset ry:n hallitus valitsee
joka vuosi Vuoden kulosaarelaisen. Tällä kertaa valinnan perusteena oli heidän
järjestämänsä Halloween-juhla, joka keräsi satamäärin kulosaarelaisia osallistujia
lähes vuosi sitten. Jopa MTV Uutiset teki
siitä uutiskevennyksen. Eikä syyttä, sillä
tapahtuma oli värikäs, jännittävä ja yhteisöllisyyteen kannustava entisen sadonkorjuujuhlan, kekrin, tapaan (ks. kuvat). Miten tuo tapahtuma sai alkunsa?
”Olin kauan aikaa hautonut mielessäni
jotain vaikuttavaa tapahtumaa, jossa olisi
tilaa sekä musiikille että myös toiminnallis-visuaalisille elementeille. Ja koska perhekin oli valmis tulemaan järjestelyihin
mukaan, laitoin ilmoituksen Kulosaaren
perheet facebook-sivuille, mikä houkutteli
ihmiset paikalle”, kertoo Timo.
Timo, joka on ammatiltaan tuottaja, hoiti valot ja äänet, kun taas Tuija suunnitteli
vaatteet, hahmot ja yleisilmeen. Max puolestaan toimi teknisenä järjestäjänä, jonka
vastuulla oli mm. noitapadan savuaminen.
Max oli myös haamujen mallina, kun hänen äitinsä paketoi hänet muoviin, josta
muodostui muovisten haamujen torsoja,
ilman päitä. Sara oli mukana valmistelemassa tanssiesitystä ja piti myös ystäviensä kanssa haamukahvilaa.
”Meillä on jo suunnitelmat valmiina seuraavalle Halloweenille, joka järjestetään
lauantaina 29. lokakuuta” kertoo Sara.
Poijärvet ovat tunnettua kulttuurisukua,
onko se ollut lahja vai rasite, Timo?
”Sekä että. Meitä on tosi paljon serkkuja, joista suurin osa on ammattimuusikoita
mm Oopperan ja Radion sinfoniaorkesterissa. Itsekin teen musiikkia, vaikka minulla ei ole enää mitään erityistä instrumenttia. Tuija soittaa pianoa ja lapset käyvät
Pop&Jazz -konservatoriota; Saran instrumenttina on piano ja Maxin trumpetti”.

Timo, Max, Tuija ja Sara Poijärvi, vuoden kulosaarelaisina.
Poijärven perheen yhteinen harrastus
on veneily. Sara purjelautailee ja valmentaa Brändö Seglaressa optimistijollilla
purjehtijoita. Max puolestaan kilpailee
optareilla.
Entä mikä on parasta ja huonointa Kulosaaressa? Huonot asiat liittyvät lähinnä
kaupungin toimintaan eli Kruunuvuoren
siltojen rakentamiseen ja myös Mustikkamaan nykytilanteeseen. ”Me käydään
siellä nykyään harvemmin, kun siellä on
niin paljon väkeä ja sen luonto kuluu kovaa vauhtia.”

14

Timon ja Tuijan mielestä Kulosaaressa
on parasta meri, luonto ja vanhat rakennukset. Sarankin mielestä meri, luonto
ja Kulosaaren yhteisöllisyys ovat hienoja.
Maxin mielestä BS on mahtava paikka.
Linkki MTV:n uutisiin:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/
kulosaaren-halloween-talo-veti-puoleensa-satoja-karmivat-koristeet-valaisivat-pimeaa-yota-tama-oli-hyva-tekosyy-kantaa-laitteet-ulos-ja-ulkoiluttaa-niita/7971424#gs.ddy9mg

Vuonna 2018
vuoden kulosaarelaiseksi
nimitettiin
Hannu Virtanen.

S

illoin hänen ansioikseen luettiin
Kulosaaren yhteiskoulun oppilaista ja muista käyttäjistä sekä koulun
ympäristöstä huolehtiminen.
Hannu on kantanut nimeänsä ansiokkaasti. Hän on jatkanut edellä
mainittua huolehtimistaan. Kulps-kentän hoito on hänelle kunnia-asia. Mutta hän on laajentanut
alaansa merkittävästi. Talkkari-nimeä käyttäen Hannu on nykyään
ahkerimpia facebookin Kulosaari –
Brändö -ryhmän kirjoittajia. Hänen
postauksensa eivät ole mitä tahansa,
vaan tämän päivän tapahtumista tiedottamisen lisäksi hän kertoo usein
Kulosaaren historiasta.
Hänestä on tullut taitava digitoiduista lehdistä löytyvän tiedon etsijä, ja mikä parasta, hän jakaa löytämänsä tiedon toisille. Sillekin, joka
ei ole kiinnostunut somesta, voin
suositella Facebookiin liittymistä
ihan vain Talkkarin postausten takia.
(Kirsti Santaholma)

Halloween-juhlan väriloistoa

Haamut Halloween-juhlissa.
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Kulosaarelainen Japanissa En Brändöbo i Japan
”Kiitos että näitte vaivaa tullaksenne liikkeeseemme, kiitos, anteeksi” ja kumarrus
TEKSTI JA KUVAT: ANNA-MARIA WILJANEN

– konnichiwa – hei! Tässä kolumnisarjassa kerron, miltä Kulosaari
näyttää maailman suurimmasta metropolista, Tokiosta, katsottuna. Kerron japanilaisen kulttuurin ja elämän erikoisuuksista,
vuodenajoista, kirsikankukkien katselusta,
japanilaisesta ruoasta, arkkitehtuurista, kuvataiteesta ja vähän muustakin! Tervetuloa
nojatuolimatkalle nousevan auringon maahan!
Japanilaiseen kulttuuriin kuuluvat oleellisena osana kohteliaisuus, toisten huomioiminen, hyvät käytöstavat, nöyryys ja toisten
kunnioitus, joita myös konfutselaisuus korostaa. Ne näkyvät oleellisesti myös japanilaisessa palvelussa.

Tervetuloa jälleen kotiin! - ja kohtelias kumarrus asuintalomme
vastaanotossa.

Yksi japanilaisen palvelukulttuurin ehkä
näkyvimpänä ominaisuutena on kumartaminen (ojigi). Sen tarkoituksena on kunnioittaa, kiittää, pyytää anteeksi tai tervehtiä
toista osapuolta. Kumarruksen syvyys ja sen
pituus riippuu mm. vastapuolen tittelistä ja
iästä. Miten kumartaminen näkyy sitten päivittäisessä elämässä?
Istun junassa matkalla kohti Tokiota. Junan lähdettyä juuri asemalta, junalaiturille
jäävä uniformuun, koppalakkiin ja valkoisiin hanskoihin sonnustautunut junanlähettäjä kumarsi syvään junan lähtiessä.
Istuuduttuani paikalleni, konduktööri astui
vaunuun. Hän kumarsi syvään matkustajiin
päin, uudelleen ennen kuin siirtyi seuraaviin
vaunuihin, joissa sama proseduuri toistetaan uudelleen – uskomatonta mutta totta!
Palvelutyössä, esimerkiksi tavarataloissa, kaupoissa, pankeissa, asuintalojen vastaanotossa, museoissa, kulkuvälineissä,
taksikuljettajilla ja siivousalalla toimivilla
henkilöillä on usein uniformut yllään, ja he
ovat sekä ammatistaan että uniformuistaan
hyvin ylpeitä! Sanat sumimasen (anteeksi)
ja arigatoo (kiitos) kuuluvat jokaisen palveluammatissa työskentelevän (ja muidenkin)
päivittäiseen sanavarastoon, joihin tottuminen vie aikansa, puhumattakaan lähes loputtomilta tuntuvista kumarruksista, joista
seuraava esimerkki.
Olin tyttäremme kanssa kenkäliikkeessä
ja kysyin, löytyisikö heiltä minun kokoani
(hyvin usein japanilaiset naisten kenkien
koot loppuvat kokoon 38.5) olevia kenkiä,
johon myyjä vastasi ”Anteeksi, minun täytyy
käydä katsomassa varastosaldoa. Pyydän,
että istuudutte odottamaan ja laitatte painavat laukkunne niille tarkoitettuun koriin
sillä aikaa, kun tarkistan tilanteen. Anteeksi.” Hän palasi hetken kuluttua ja pyysi kovasti anteeksi sitä, että jouduin odottamaan
(5 minuuttia, kun hän juoksi myymälän takaosassa olleen tietokoneen ääreen). Sitten
hän kovasti anteeksipyytäen totesi, ettei kysymääni kokoa valitettavasti löytynyt. Kun
sitten lähdin tyttäreni kanssa liikkeestä, kolme myyjää kumarsi useaan kertaan todella
syvään. Samalla he pyysivät yhteen ääneen
anteeksi sitä, etteivät voineet auttaa enempää, ja että aikaamme oli tuhlaantunut ’turhaan’ käyntiin.
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Hampurilaisravintolassa tuodaan pikkusakset
sinappipussien avaamista helpottamaan.
Asiakkaiden tarpeet huomioidaan mitä
erilaisimmilla tavoilla. Ravintolaan saapuessa, pöydän viereen tuodaan kori, johon
voi laskea laukkunsa tai ostoskassinsa niin,
että niitä ei tarvitse laskea lattialla likaantumaan. Hienommissa ravintoloissa ’laukkukorin’ päälle tuodaan vielä erillinen liina,
joka peittää laukun niin, ettei lautaselta
roisku mitään. Tämän jälkeen asiakkaalle
tuodaan käsienpuhdistusliina (siis jo ennen
pandemian alkua). Kotimme lähellä olevassa, hampurilaisiin erikoistuneessa ravintolassa, tuodaan lasissa olevia sinappipusseja
sekä ketsuppitölkki heti pöytään. Asiakkaiden tarpeet on huomoitu myös täällä. Ravintola haluaa nimittäin helpottaa sinappipussien avaamista, joten sinappipussien
ohella, pöytään tuodaan myös pienet sakset,
jotta sinappipussin avaaminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.
Asiakkaiden huomioiminen jatkuu myös
tavaratalon kosmetiikkaosastolla. On samantekevää, oletko ostamassa ihonhoitotuotteita, vaikka koko suvulle, tai ainoastaan
yhtä tuotetta, sinut kumarretaan tervetulleeksi osastolle, sinua pyydetään kohteliaas-

salin henkilökunta sanoo iloisesti otsukare
samadeshita (kiitos kovasta työstäsi) ja sen
jälkeen arigatoo (kiitos)!
Tulessani työmatkalta, kotirakennukseni vastaanotosta juostaan minua vastaan,
kumarretaan syvään ja minut toivotetaan
nimeni ja tittelini mainiten lämpimästi tervetulleeksi takaisin kotiin! Ensimmäisellä
kerralla se tuntui liioittelulta, mutta seuraavalla kerralla, se tuntui aitoudessaan jo todella mukavalta!
Japanissa asiakas on todellakin palvelun
keskipisteenä, riippumatta siitä, kuinka paljon tai vähän, kallista tai huokeaa hän on
ostamassa! Ja mikä parasta, palvelu ei ole
teennäistä, vaan aitoa ystävällistä, kohteliasta, asiakkaiden tarpeista välittämistä – jotain sellaista, mitä en ole muualla tavannut!
Uskallan väittää, että japanilainen palvelu
on aidosti maailman parasta!
Seuraavassa kolumnissa kerron japanilaisesta ruoasta, sen estetiikasta ja raaka-aineiden arvostuksesta.

Kuntoklubilla asiakas toivotetaan aina lämpimästi tervetulleeksi.
ti istuutumaan ja samalla viereesi tuodaan
jälleen kori laukkuasi varten. Mutta ei siinä
vielä kaikki, kumartaminen jatkuu joka puolella… myös kuntosalilla!

Kun menet kuntosalille vaikkapa klo 7
aamulla, sinut toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kumarrusten kera! Kun olet
lähdössä kotiin harjoittelusi jälkeen, kunto-

Kirjoittaja on kulosaarelainen,
Tokiossa toimivan Suomen Japanin
instituutin johtaja.

Stadin iloisin jääpalloseura - tule mukaan!
Kuulostaako urheiluseuran markkinointi sekä kehittämistyö
sinusta mielenkiintoiselta? Jääpalloseura Kulosaaren Vesta,
stadin iloisin jengi hakee valmentajia ja pelaajia
joukkueilleen sekä lasten jääpallokouluun. Luistelutaito ja
jääurheilutausta on plussaa.

Stadens gladaste bandyklubb - häng med!

Låter marknadsföring och utveckling av en idrottsförening
intressant? Bandyföreningen Vesta från Brändö, stadens
gladaste lag- söker tränare och spelare till sina lag, samt till
barnens bandyskola. Erfarenhet av skridskoåkning är av betydelse
och en bakgrund inom isidrott är ett plus.
Kaikki uudet pelaajat olette tervetulleet pelaamaan
hauskaa ja vauhdikasta jääpalloa!
Nya spelare välkomnas att komma med, och njuta av
bandyns fartfyllda värld!

Harjoitusvuorot 2022-23 alkavat marraskuussa
Träningsturerna för säsongen 2022-2023 börjar i november
Vestan joukkueissa toimii kimppakuljetus ja
kuljetuspalvelu Tapsa & Merit
I Vestas lag ställer vi upp med gemensamma
transporter, Merit & Tapsa

puheenjohtaja/ordförande Merit Lemminki
merit.lemminki@elisanet..
tel. 050 596 3679
verkkosivu www.vesta-bandy.net
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Aluepappi Sari Oikarinen

haluaa kuunnella, antaa lohtua ja valaa toivoa
TEKSTI JA KUVA: OUTI JAAKKOLA

H

erttoniemenrannan ja nyt myös Kulosaaren aluepappi Sari Oikarinen
on ehtinyt tutustua alueeseen jo
kolmen vuoden ajan. Hän pitää tärkeänä
yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
- Yhdessä olemme enemmän. Pidän paljon seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden kanssa tehtävistä tapahtumista
ja tempauksista. Toivon, että he myös
rohkeasti ottavat yhteyttä, ja voimme
suunnitella tulevaa yhdessä.
Pappina Sari Oikarinen on suhteellisen
tuore tapaus, sillä hän sai pappisvihkimyksen vasta nelikymppisenä, toukokuussa
2019.
- Se oli unohtumattoman ihana päivä.
Olen taustaltani historiantutkija, mutta
päädyin vaihtamaan alaa sisäisen kutsumuksen myötä. Tärkeintä ovat ihmiset,
vuorovaikutus, yhdessä jaettu matka. Herttoniemenrannan ja Kulosaaren aluepappi Sari Oikarinen iloitsee kauniista merenranta-alueista, joiHaluan kuunnella, antaa lohtua ja valaa den asukkaiden kanssa saa tehdä työtä. ”Akkujani lataan perheen kanssa. Luen paljon, ja asiat näyttävät
toivoa – voisiko sitä nimittää sielunhoi- aina valoisemmilta pitkän kävelylenkin jälkeen. Luonnolla on puhdistava voima.”
doksi.
Papin työssä kaikenlainen elämänkokemus on aina plussaa.
- Omaa osaamistaan on aina vähän vaikea arvioida. Saamani palautteen valossa arvioisin, että olen hyvä kuuntelija. Aikaisemmasta
työstä on ehkä tullut myös rutiinia kokonaisuuksien hahmottamiseen, kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun. Olen myös arkistonhoitaja
ja valmistunut ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelmasta.
Lisäksi teen hyvää tiikerikakkua, hän paljastaa.
Tätä juttua kirjoitettaessa käsillä ovat kuluneen kesän rippileirien
konfirmaatiot. Rippileireillä Sari Oikarinen on päässyt kurkistamaan
myös nuorten maailmaan. Hänen vastuullaan on osittain myös tämänvuotisen yhteisvastuukeräyksen organisointi Herttoniemen seurakunnassa. Keräyskohteena ovat pandemiasta kärsineet lapset ja nuoret
sekä Suomessa että Afrikassa. Keräykseen voi osallistua vielä syksylläkin, ja siihen liittyviä tapahtumia on vielä tulossa.
- Seurakunnan toiminta käynnistyy pääasiassa syyskuun alussa, joten
seuratkaapa verkkosivujen ilmoittelua! Luvassa on ainakin Laiturin
avoimet ovet 3.9., retkiä, lauluhetkiä ja uutena Levollisuuden messu
kerran kuussa sunnuntai-iltaisin seurakuntatila Laiturissa, joka toimii edelleen väistötilana osoitteessa Hitsaajankatu 4.

Herttoniemen seurakunta verkossa
www.helsinginseurakunnat.fi/herttoniemenseurakunta
www.facebook.com/herttoniemenseurakunta
Instagram @herttoniemensrk
Nuoret: lapyska.com, FB – Läpyskä IG @hertsikannuorisrk
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KULOSAARESSA
TEKSTI: IRIS SCHWANCK

O

lin Finlandia-palkinnon esiraadin
puheenjohtaja 2015 ja siinä ominaisuudessa minut on kutsuttu tätä
palstaa pitämään. Olen myös puhunut Lukutuvassa kokemuksestani. Tuona vuonna
2015 ”diktaattorina” toimi Hector, toimittaja Heikki Harma.
Olen nyt tutustunut kahteen Booker
Prizen voittajaan suomeksi; kyseessä on
tärkein englanniksi kirjotetun teoksen kirjallisuuspalkinto. Sitä on jaettu vuodesta
1969 ja se on tarkoitettu romaanikirjallisuudelle. Palkinto oli alun perin 21 000
puntaa, mutta se on nykyisin 50 000 puntaa; palkinnon arvo ylittää nämä summat
moninkertaisesti palkinnon mukanaan
tuoman parantuneen myyntitilanteen ansiosta.
Vuonna 2019 halutun palkinnon sai
Bernardine Evaristo romaanillaan
Tyttö, nainen, toinen, WSOY 2022,
528 s, (Girl, Woman, Other, suom. Kaijamari Sivill) ja vuonna 2020 Douglas
Stuart romaanillaan Shuggie Bain,
WSOY 2022, 496 s. (suom. Laura Jänisniemi). Romaanit ovat siinä mielessä
sisarteoksia, että ne ovat Iso-Britanniassa
monikulttuurisuuden edelläkävijöitä ja
edustajia; Evaristo ja Stuart edustavat seksuaalivähemmistöjä. Molemmat kirjailijat
pitävät yllä köyhälistön asiaa maassa, jossa
yläluokka on vallan kahvassa.
Evariston romaani kertoo ainakin 12 värillisestä naisesta, joiden historiat koskettavat toisiaan tavalla tai toisella. Keskiössä
on Amma ja hänen ohjaamansa teatteriesitys paikallisessa Kansallisteatterissa Dahomeystä ja sen amatsoneista.
Stuart pureutuu romaanissaan Shuggie
Bainin ja hänen alkoholisoituneen äitinsä suhteeseen Maggie Thatcherin aikana
Skotlannissa. Tulee taas mieleeni ranskalainen Eduard Louis ja hänen romaaninsa Ei enää Eddy (suom. Lotta Toiva-

nen), joka ei tahtonut kelvata kustantajille
sillä verukkeella, että ei Ranskassa ole tällaista köyhyyttä.
Olen tutustunut myös Sara Stridsbergiin ja hänen romaaniinsa Niin raskas
on rakkaus, Tammi, Keltainen kirjasto,
368s. (Beckomberga. Ode till min familj,
suom. Outi Menna). Teos on omistettu
kaikille, joiden matka kulki Beckombergan
mielisairaalan puiston ohi vuosien 1938 ja
1995 välillä. Kirja on ajankohtainen, koska
se on kertomus Ruotsista hyvinvointivaltiona. Se on romaani isästä ja tyttärestä ja
näiden välisestä mahdottomasta suhteesta.
Olen myös lukenut yhden Vastapainon
kirjan kahden suuren kustantajan julkaisemien ohella, Siru Kainulaisen vuonna
2019 julkaiseman Elämäni kirjat -teoksen, 165 s. Se alkaa karjalaisuudesta. Kainulainen on kirjallisuudentutkija ja väitellyt 2000-luvulla Sortavalassa syntyneestä
Eila Kivikk’ahosta. Kirjoittaja itsekin on
puoleksi karjalaistaustainen. Alun karjalaistunnelmat päättyvät näihin sanoihin:
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”Minulle karjalatunne on eri kuin isälle.
Se ei ollut sellaisenaan jaettavissa, vaikka
tarttuvaa laatua olikin. Minulle se oli alun
alkaen kuvitteellista. Mutta kuvittelu ja sumuinen logiikka ovat osa tunteen muodostusta ellei peräti sen perusta. Mikä perusta
se onkaan: epärajainen ja liikkuva, samalla
käsin kosketeltavan tosi. (…) Karjalatunne
on osa todellisuuttani.” Oma karjalatunteeni on tässä kauniisti kuvattu!
Eve Hietamies, Numeroruuhka,
Otava 2022, 468s. Muistiinpanoissani lukee tylysti ”Tässä oli puolet liikaa”. Antti
Pasasen seikkailut yksinhuoltajana jatkuvat. Hän joutuu työttömäksi ja isänsä
omaishoitajaksi.
Suurin osa Juha Itkosen ja Kjell
Westön kirjeenvaihtoteoksesta 7+7, Levottoman ajan kirjeitä, Otava 2019,
333 s. (Kjell Westön kirjeet suom. Laura Beck) on myös luettu ennen kuin minun oli palautettava teos Tammisaaren
kirjastoon. Kyseessä on kirjeitä silloin ja
edelleen ajankohtaisista asioista, Trumpista, perussuomalaisista, henkilökohtaisista, Kjellin Tritonus-romaanista, Juhan
ja vaimonsa odottamasta lapsesta, joka
menehtyi ja tilalle he saivat kaksoset, Kjellin äidistä… Nyt on juuri ilmestynyt Kjell
ja Mårten Westön kirjoittama teos, joka
täytyy lukea ja joka tuntuu jatkavan siitä,
mihin jäätiin.
Tuulia Ahon ja Minna Kurjenluoman WSOY:n vuonna 2012 julkaisema
152-sivuinen kirja Puutarhan aika on
aivan toisenlainen teos. Sellaisia kirjoja
luetaan yleensä talvisin, kun puutarhassa
on kylmää ja jäätä, mutta tänä vuonna luin
kirjan keskellä kesää ja hellettä! Jäi mieleeni seuraava lause: ”jaa syksyllä kukkivat
kasvit keväällä ja keväällä kukkivat syksyllä” ja ”Puutarhanhoito on vuoropuhelua
puutarhurin ja hänen puutarhansa välillä,
me hoidamme toisiamme.”

Lukutuvassa on taas kiinnostavia teemailtoja, joissa kulosaarelaiset asiantuntijat kertovat
omasta erityisosaamisestaan. Kutsut löytyvät lehden takakannesta.

TERVETULOA KUULEMAAN JA KESKUSTELEMAAN!
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TARJOUKSESSA
Tarjoushinnat voimassa 1.–31.10.2022.

Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi
RESEPTILÄÄKKEET
VERKOSTA

Iiris silmätipat
20 x 0,5 ml

Pitkään kosteuttavat
hyaluronaattia sisältävät
silmätipat uudellensuljettavissa pipeteissä.

12,50

0,63/kpl (norm. 15,00)

AINA
AVOINNA

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

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori
Alepa Kulosaari

Melatoniini
Extra Vahva
ratiopharm
1,9 mg 100 tabl.
Vahva melatoniinitabletti
lyhentää nukahtamisaikaa
ja lievittää aikaerorasituksen
oireita.

16,90

0,17/tabl. (norm. 21,50)

Avène Soothing eye
contour cream
10 ml

Hajusteeton ja rauhoittava
silmänympärysvoide
herkälle, jopa ärtyneelle iholle.

19,90
(norm. 24,00)

Physiomer Baby Mist 115 ml
ja Normal Jet & Spray 135 ml
Physiomer-nenähuuhtelu
valuvan tai tukkoisen
nenän hoitoon.
Baby Mist erityisesti
pienille vauvoille,
Normal Jet aikuisille ja
yli 2-vuotiaille.

12,20
HERTTONIEMEN APTEEKKI

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

www.herttoniemenapteekki.fi

90,37–106,09/l
(norm. 15,30)

Hauska tutustua, Niina Suni!
TEKSTI: NIINA SUNI JA KIRSTI SANTAHOLMA
KUVA: SUVI MATVEJEFF

Kulosaarelaiset-lehti esitteli muutama vuosi sitten Kulosaaressa toimivat kulosaarelaiset yrittäjät
”Hauska tutustua” -sarjassa. Tämä vuosi 2022, joka on ollut monella tavalla ennätyksellisen vaikea,
on tuonut saarelle jo monta yrittäjää. Heidän on nyt aika päästä ”framille”. Aloitamme Niina Sunista
ja hänen yrityksestään Hormonia, joka tulee sanoista hormonien harmoniaa.

Hauska tutustua,
Niina Suni. Missä
yrityksesi tarkemmin
ottaen sijaitsee?

Mainosta
yhdellä lauseella
palveluitasi!

Tarjoan suurella sydämellä
kokonaisvaltaista apua hedelmällisyyden ja kuukautiskierron ongelmiin sekä opetan
tieteelliseen
tutkimukseen
perustuvaa kuukautiskierron
tarkkailua, jota voi käyttää raskauden suunnitteluun, kuukautiskierron ja koko kehon
terveyden seurantaan, tai tarkasti ohjeita ja sääntöjä noudattaen raskauden ehkäisyyn.
Lue lisää www.hormonia.fi.

Suurin osa yritykseni toiminnasta tapahtuu etävastaanotoilla ja
etäopetuksena. Lisäksi minulla
on lähivastaanotto Mommy&Me:n tiloissa Kulosaaren puistotie 42:ssa.

Oletko lääkäri
vai minkä alan
vastaanotto sinulla
on?

En ole lääkäri, vaikka tohtori
olenkin. Olen koulutukseltani
proviisori, farmasian tohtori, kokonaisvaltaisen lisääntymisterveyden ammattilainen ja sertifioitu kiertotietoisuuskouluttaja.
Nykyään olen keskittynyt vain
hormonien harmoniaan ja minua voi kutsua kuukautiskierron
ammattilaiseksi.

Mikäli et toimisi
nykyisessä
ammatissasi niin
mitä tekisit?

Jos en olisi innostunut näistä
hormonihommista, olisin ehkä
farmasian alalta siirtynyt ravitsemusterapiaan. Nuorena haaveilin hevosalasta!

Kuinka kauan olet
toiminut alalla?

Mitä harrastat?

Vaihtelevia liikuntaharrastuksia - tällä hetkellä 20 vuoden
tauon jälkeen aloitettu ratsastus vie eniten aikaani. Tykkään
myös kuunnella musiikkia ja
käydä keikoilla.

Terveydenhuollon ammattilainen
olen ollut jo parikymmentä vuotta, kiertotietoisuuteen aloin perehtymään vuonna 2017 ja Hormonian perustin vuonna 2021.

Miten valitsit alasi?

Farmasiasta kuulin isosiskoni kertomana.
Se kiehtoi, koska mukana oli mm. kemiaa
ja fysiologiaa. Vuosien saatossa kiinnostuin kuitenkin enemmän terveydestä ja
sen edistämisestä muuten kuin lääkkeillä.
Sitä kautta törmäsin kiertotietoisuuteen
(eli hedelmällisyystietoisuuteen) ja olin
aivan äimänä siitä, miten vähän edes terveydenhuollon ammattilaisena tiesin kuukautiskierrosta, naishormonien kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ja luonnollisen
ehkäisyn luotettavista vaihtoehdoista! Ymmärsin, että tämä tiedonpuute ja väärinkäsitykset ovat tosi yleisiä. Koin aiheen todella kiehtovaksi ja tärkeäksi ja lopulta aloitin
opinnot kanadalaisessa Justisse College
Internationalissa.

Mitä jokaisen pitäisi tietää
kuukautiskierrosta?
Parasta työssäsi?

Asiakaspalaute. Esimerkiksi kuulla asiakkaan oireiden helpottuneen tai kuulla toivotusta raskaudesta. Tai siitä, miten nainen
on oppinut kehonlukutaitoa tai lähentynyt
oman kehonsa kanssa kiertotietoisuuden
myötä.

Mikä toi yrityksesi
Kulosaareen?

Olen asunut Kulosaaressa jo 10 vuotta ja
Mommy&Me on tuttu paikka äitiysajoilta,
joten se oli helppo valinta lähivastaanotoille.
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Vaikka alkuun se, että naishormonit vaihtelevat luonnollisen kuukautiskierron aikana paljon ja ne vaikuttavat ympäri kehoa,
aivoja myöten! On normaalia, että meillä
on erilaisia tuntemuksia ja ominaisuuksia
kierron aikana ja niitä kannattaa hyödyntää, eikä taistella niitä vastaan. Kuukautiskierrosta ei kuitenkaan kuulu kärsiä, ei
esim. kivuista tai PMS-oireista - lähes aina
ongelmille voidaan tehdä paljon ravitsemuksella ja elintavoilla.

Mistä haaveilet?

Muun muassa maailman rauhasta ja maalle muutosta. :)

Kannanotot
TEKSTI: JOHANNA HALLIKAINEN
KUVA: SATU VÄKIPARTA

K

ulosaarelaiset ry seuraa tiiviisti aluetta koskevia valmisteluja, päätöksiä ja
uutisia. Tänä syksynä kannanottoja
on tehty ostoskeskuksesta ja asukaspysäköinnistä sekä aloite puiden istuttamisesta
alakoulun läheisyyteen.

Kannanotto
asukaspysäköintiin

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta
on käsitellyt tämän vuoden keväällä Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 asiakirjaa, jossa linjataan tavoitteita asukaspysäköinnin laajentamisesta kantakaupungin
ulkopuolelle lähiöihin. Kaupunginosia,
joihin asukaspysäköinti tulisi laajennettavaksi, ei erikseen ole mainittu. Tavoitteena
on myös asukaspysäköinnin hinnoittelun
muuttaminen markkinaperusteiseksi samalla, kun maksuja merkittävästi korotettaisiin.
Kulosaari on perinteikäs huvilakaupunki, jossa muutamaa pääväylää lukuun
ottamatta kadut ovat kapeita ja vähän liikennöityjä katuja pientaloalueilla. Asukaspysäköinnin käyttöönotto edellyttäisi, että
koko saari otetaan asukaspysäköinnin piiriin. Seurauksena olisi se, että Kulosaaren
kaikille pienillekin kaduille tulisi aikarajoitteiset pysäköintikiellot.
Kulosaarelaiset ry on käsitellyt Kulosaaren pysäköintiä asukkaille tehdyn kyselyn
pohjalta. Kulosaaressa ei ole tarvetta asukaspysäköintijärjestelmän käyttöönotolle.
Vähäiset ongelmat, joita saarella esiintyy,
on hoidettavissa paikallisilla pysäköintirajoituksilla.

Kannanotto
ostoskeskukseen

Kulosaarelaiset ry:n edustajat ovat saaneet
olla mukana ostoskeskusta koskevissa tapaamisissa ja esittää näkökantoja ostoskeskuksen uudistamisesta.
Kulosaarelaisten kannalta on tärkeää,
että tulevassa ostoskeskuksessakin on liiketilaa riittävä määrä hyvien palveluiden
takaamiseksi. Ostoskeskuksen monimuotoisuuden kannalta olisi hyvä, jos rakennettaviin tiloihin voitaisiin varata kerrosalaa myös toimistotiloille.
Nykysuuntauksen mukaisesti ostos- ja
kauppakeskusten yhteyteen rakennetaan
myös asuinhuoneistoja. Kulosaarelaiset
ry:n toivomuksena on, että asuintokerrosalaa sijoitettaisiin ostoskeskusrakennukseen maltillinen määrä. Toivottavaa,

että asuintilojen suunnittelussa otettaisiin
huomioon myös senioriasuminen tai palveluasuminen kuntoutusmahdollisuudet
huomioiden.
Kulosaaressa, joka ympäristöltään ja
kulttuuritaustaltaan on erikoislaatuinen
yhdyskunta, ei ole juurikaan tiloja asukkaiden kokoontumista tai yhteisiä tilaisuuksia
varten. Olisi tärkeää, että ostoskeskuksen
suunnittelussa otettaisiin huomioon yhteisöllisyyden tarpeet siten, että alueella
voidaan oleskella, järjestää tilaisuuksia ja
viihtyä esimerkiksi ostoskeskuksen keskelle rakennettavalle ”piazzalla”.
Kun uusi ostoskeskus tulee palvelemaan
kulosaarelaisia vuosikymmeniä eteenpäin,
olisi järkevää, että tilojen suunnittelussa
ja rakentamisessa otettaisiin huomioon
muunneltavuus. Esimerkiksi ravintolatiloiksi tai toimistotiloiksi suunnitellut
kerrosalat tulisi voida ottaa tarpeiden
muuttuessa muuhunkin käyttöön. Tulevan ostoskeskuksen monimuotoista käyttöä edistäisi, mikäli ostoskeskukseen olisi
sijoitettavissa esimerkiksi Helsingin kaupungin omia tiloja tai esimerkiksi päiväkotitoimintaa.
Huomioon ottaen Kulosaaren rakennuskannan ja lukuisat arvorakennukset, olisi
toivottavaa, että suunnittelun lähtökohtana olisi korkeatasoinen rakentaminen ja
suunnittelu.
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Aloite puiden istuttamiseksi

Kulosaarelaiset ry on tehnyt aloitteen puiden istuttamiseksi Werner Wirenin tien
Kulosaaren alakoulun puoleiselle asvaltille. Yhdistys toivoo, että alakoulun viereen
istutetaan puita saaren viihtyvyyden ja
luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.
Puut ovat tärkeitä koulujen ja päiväkotien läheisyydessä: Lasten immuunijärjestelmän häiriöt, kuten allergiat, astma, atopia ja tyypin 1 diabetes ovat lisääntyneet
kaupungistuneissa yhteiskunnissa. Yhtenä
syynä tähän on riittämätön kosketus monimuotoiseen luontoon, mikä yksipuolistaa elimistön mikrobistoa. Koska lapset
viettävät lähes päivittäin aikaa päiväkodin
pihalla tai muilla leikkipaikoilla, monimuotoista luontoa tulisi lisätä myös näille alueille päivittäisen luontokosketuksen
turvaamiseksi.
Istutetut puut toimivat kasvaessaan
hiilinieluina ja ovat osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ne antavat helteillä
suojaa ja torjuvat liikenteestä syntyvää
melua. Kaupunkipuiden istuttamisella ja
vaalimisella on merkittävä rooli niin kaupunkilaisten henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin. Hyvinvoivat, lajikkeistoltaan
monipuolisesti istutetut puut ovat myös
merkittävä osa Helsingin kaupunkikuvaa
ja imagoa.

Tiikereiden juhlaa
Korkeasaaressa
TEKSTI: MARI LEHMONEN
KUVAT: ANNIKA SORJONEN

K

orkeasaaren syksyn perinteisiin kuuluu Kissojen Yö, jota tänä vuonna
vietettiin neljän illan ajan, syyskuun
kahtena ensimmäisenä perjantaina ja lauantaina. Viikkoa tapahtumaa ennen Korkeasaaren amurintiikerit järjestivät iloisia
uutisia suojeluohjelmalle.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna amurintiikerinaaras Sibiri synnytti kolme pentua pesäluolaansa. Tiikerinpennut ovat
syntyessään alle kilon painoisia, mutta
emon rasvaisen maidon ansiosta ne kerryttävät painoa nopeasti. Jotta emo saa
keskittyä pentujen hoitamiseen, urostiikeri Tamur asuu nyt muusta perheestä erillään. Pennut lähtevät seuraamaan emoaan
aikaisintaan kahden kuukauden iässä, eli
loppuvuodesta niitä voi alkaa näkyä myös
pesäluolan ulkopuolella. Pentujen ensimmäinen terveystarkastus tehdään noin
kuukauden iässä, mutta niitä seurataan
päivittäin pesäkameran välityksellä.
Amurintiikereitä on luonnossa noin 500
ja ne kuuluvat eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan, jonka tavoitteena
on turvata alalajin tulevaisuus. Kissojen
Yö kerää varoja amurintiikereiden ja amurinleopardien suojeluprojekteihin niiden
elinalueilla ja suojelun merkitys on suuri
molempien kissapetojen tulevaisuudelle.
Pennut syntyivät sopivasti juuri viikkoa
ennen ensimmäistä Kissojen Yötä, jossa
ilouutiset päästiin heti kertomaan.
Korkeasaaren tiikeriparille tämä on toinen pentue. Ensimmäisen kerran tiikereillä oli pennut vuonna 2016, kun Sibiri
oli vasta 3-vuotias. Tuolloinkin pentuja oli
kolme, kaikki naaraita. Näistä tiikereistä
Zamoscin eläintarhassa Puolassa asuva
Isla sai elokuussa ensimmäiset pentunsa.
Kaksi muuta Korkeasaaren tiikeritarhan

kasvattia, Ina ja Iris, löytyvät Italian Bergamosta Valbrembon eläintarhasta. Myös
nyt syntyneet pennut tulevat aikuistuttuaan muuttamaan muihin eläintarhoihin.
Kissojen Yössä Sibirille tarjoiltiin iltapalaa sisätiloihin, josta se pääsee myös ulkoilemaan niin halutessaan. Emo otti illat
samalla tyyneydellä, jolla se on pentujaan
muulloinkin hoitanut. Tamurille annettiin iso juhla-ateria ulkotarhaan, jonka
edustalla riitti ihastelijoita. Puolikkaassa siassa riitti sille syötävää useammaksi
päiväksi ja tiikeri nähtiinkin köllöttelemässä lähipäivinä tyytyväisenä vanhoista
paloletkuista kudotussa punkassaan. Virikepisteellä esiteltiin, miten isoille kissoille järjestetään aivo- ja lihasjumppaa,
esimerkiksi benjiköyden tai kohdekepin
ja naksuttimen avulla. Jälkimmäiset esineet liittyvät eläinten kouluttamiseen, jota
Korkeasaaressa tehdään hoitotoimien helpottamiseksi, mutta myös virikkeenä eläimille.
Syyskuun tapahtumapäivät houkuttelivat Korkeasaareen paljon väkeä ja tehtiinpä jälkimmäisenä lauantaipäivänä koko
vuoden kävijäennätyskin – lähes 10 000
vierailijaa päivän aikana. Jokainen tapahtumaan ostettu lippu tuki suojelua 2 eurolla, onnenpyörä pyöri vinhasti ja suojelutuotteet tekivät kauppansa – kissapedot
kiittävät kaikkia keräykseen osallistuneita!
Kissalaakson eläintenhoitajia, tiikereitä
ja muitakin eläinasukkaita pääsee seuraamaan loppuvuodesta myös kotisohvalta
Neloselle tehdyssä Korkeasaari-sarjassa,
jonka ensimmäinen jakso esitetään televisiossa maanantaina 7.11. klo 19. Nähdään
siis niissä merkeissä tai täällä naapurisaarella – eläintarha on avoinna ympäri vuoden!

Pesäkameran kuvassa näkyy tiikeriemo pentuineen.

Kissojen Yössä kerättiin varoja amurintiikerien suojeluun – tässä aiheeseen sopiva valoteos.

Tiikeriemo Sibiri ulkoilee tarhassaan, kun sen pennut ovat vasta päivän ikäisiä.

Urostiikeri Tamur
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Ukrainalaiset kulosaarelaisten
mielessä
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA
KUVAT: JOHANNA HALLIKAINEN JA
PENTTI RANTALA

H

elmikuun 24. päivän jälkeen nousi
meillä Kulosaaressa halu auttaa ukrainalaisia. Oma Kulosaari-seuramme Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf oli
järjestänyt tutustumisen Vähäniityntielllä
sijaitsevaan suurlähetystöön keväällä 2019
ja Brändö lågstadieskolanilla oli jo vuosien
perinne ottaa oppilaaksi lähetystöväen lapsia, mutta kontaktit olivat varsin vähäisiä.
Ukrainan joutuminen hyökkäyksen kohteeksi on muuttanut tilannetta. Ukrainalaisista on tullut meille läheisiä.

Kävelyyn osallistui noin sata henkeä. Liput liehuivat taas monessa salossa ja myös kävelijät osoittivat tarkoitusta Ukrainan lippua kantamalla tai
siihen kääriytymällä.
Kiitos kulosaarelaiset samoin kuin järjestäjät Kulosaarelaiset ry – Brändöborna
rf, Kulosaaren kirkkovakka ry, Suomen
Latu ry ja Tahko Pihkala -seura ry.

Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtaja Johanna Hallikainen ja suurlähettiläs Mrs Olga Dibrova keskustelevat
tapahtuman yksityiskohdista.

Kulosaaressa asuva ulkoministerimme
Pekka Haavisto suostui ryhtymään kävelyhankkeen suojelijaksi, vaikkei lopulta
päässytkään kävelemään kanssamme, sillä
YK:lla oli samaan aikaan yleiskokous New
Yorkissa. Saimme häneltä oheisen viestin:
”Minulla on kunnia toimia Kulosaaren Ukraina-kävelyn suojelijana. Venäjän
hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu yhä, ja
meidän on autettava monin eri keinoin Ukrainan sodan keskellä eläviä ja ulkomaille
paenneita. Tämä kävely on yksi konkreettinen tapa, jolla jokainen voi osoittaa tukeaan Ukrainalle.”
Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova
sen sijaan oli paikalla avaamassa tilaisuutta, lähettämässä kävelijät matkaan ja
kävelemässä itsekin. Hän piti koskettavan
puheen, jossa kiitteli suomalaisia avusta ja
tuesta, kulosaarelaisia erityisesti Ukrainan
itsenäisyyspäivän huomioimisesta liputtamalla.
“Good to be among neighbours, good
to be among and friends. Thank you very
much. Let’s make our life even better. Stay
strong.”

Kävelytapahtuman
järjestelyissä apuna oli kulosaarelainen Tuomo Jantunen,
jolla on Suomen Ladun toiminnanjohtajan kymmenien
vuosien rautainen kokemus
tapahtumien järjestämisestä.
Nykyään hän on Tahko Pihkala -seuran puheenjohtaja
ja jatkaa siinä tehtävässä liikunnan edistämistä.
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Väestönsuojelu Kulosaaressa,
onko sitä
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

J

os suomalaiset ovat maailman onnellisimpia ihmisiä, me kulosaarelaiset
olemme suomalaisistakin onnellisimpien joukossa. Tänä vuonna moni meistä
on kuitenkin miettinyt, miten suojautua ja
minne mennä, jos tarve tulee. Tiedämme,
että Tupavuoren uumenissa on väestönsuoja, mutta sen kunnosta on epäilyksiä.

Tutustumiskäynti
Tupavuoren kallioluolaan ei
ole toteutumassa

Kulosaarelaiset-lehti tarttui härkää sarvista
eli pyysi selvitystä viranomaisilta. Toiveena
oli järjestää kulosaarelaisille vierailu luolaan. Saimme ystävällisen, mutta kylmän
vastauksen.
Kiitos yhteydenotosta.
Kulosaaren kalliosuojan osalta on haasteena se, että suojautumistilat on vuokrattu alivuokralaisille ja niitä tiloja emme voi
näyttää ulkopuolisille. Niiden tilojen näyttäminen olisi alivuokralaisten tehtävä.
Toisekseen emme tässä vallitsevassa tilanteessa esittele minkään kalliosuojien laite- emmekä johtamistiloja. Eli summaten
nähtävää jää kovin vähän eli alasmenoluiska ja kellarikäytävä. (Petri Parviainen)
Tähän on nyt tyydyttävä. Tiloihin pääsee käyttämällä luolassa toimivia yrityksiä.
Niistä kerrottiin Kulosaarelaiset-lehdessä
2021–3, sivuilla 10–12. Lehti on digitaalise-

na internetissä osoitteessa kulosaarelaiset.fi
-> Kulosaarelaiset-lehti -> Arkisto.

Kalliosuojakoulutukseen
osallistuminen avaa ovet
Tupavuoren kallioluolaan

On toinenkin keino päästä kulosaarelaisten
kerrostalojen asukkaita varten rakennettuun väestönsuojaan. Tavoittamamme viranomainen, Helsingin kaupungin johtava
väestönsuojelusuunnittelija Petri Parviainen näkee sen erityisen suositeltavana tapana.
Vapaaehtoisia kulosaarelaisia haluaisimme mukaan kalliosuojakoulutuksiin,
joita
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK) järjestää. Koulutuksiin pääsee
mukaan menemällä MPK:n moodleen https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.
aspx?tabid=1054&id=156670. Sieltä sitten pääsee jatkokurssille ja edelleen erikoiskurssille. Kulosaarelaiset koulutetut
vapaaehtoiset pääsevät ”omaan” kalliosuojaan kouluttautumaan erikoiskurssilla. Lisätietoa koulutuksista antaa MPK:n
koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala (tuomas.hauvala@mpk.fi). (Petri Parviainen)

Väestönsuojelu Kulosaaressa
normaalioloissa
Muutama vuosi minulle sanottiin, että
sopisin johtamaan Kulosaaren Lottia, jos
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sellainen järjestö perustettaisiin. Liittyy
ehkä siihen ominaisuuteeni, että kävin
tutustumassa koulutuksesta annettuihin
tietoihin Petrin ehdottamilla sivuilla. Itse
en voisi siihen osallistua, sillä olen liian
vanha. Löysin useita pykäliä, joiden mukaan väestönsuojelu on meidän kaikkien
velvollisuus.
Poikkeusoloissa jokainen Suomessa
asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa ja joka on 18 – 67 vuotta,
on velvollinen suorittamaan väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviä.
(Valmiuslaki)
Tänäkin vuonna Kulosaaressa on ollut
tapahtumia, joissa suojelu- ja pelastamistaidot ovat olleet tarpeen.
Ajattelen tammikuista tulipaloa, jossa
vanha huvila paloi poroksi, mutta yhtään
henkeä ei menetetty, vaikka talossa oli
monta henkeä nukkumassa. Palo muuten
sai alkunsa saunan sähkökiukaasta.
Heinäkuussa joutui eräs kulosaarelainen veden varaan laituritikkaiden pettäessä. Ellei venesataman yövahti olisi ollut
nopeaälyinen ja pelastustaitoinen, olisi
ystävämme nyt poissa joukostamme.
Väestönsuojelu- ja ensiaputaidoista voi
itse kullekin olla hyötyä yllättävissä tilanteissa. Eikä mikään oppi ojaan kaada, sanotaan.

KULOSAAREN
YHTEISVÄESTÖNSUOJA
Kulosaaren kalliosuoja on niin sanottu
yhteisväestönsuoja. Suoja on tarkoitettu
siihen liittyneiden kiinteistöjen asukkaille.
Suojassa on yhteensä 4000 suojapaikkaa.
Suojan luokitus on K 15 eli se on kestävämpi
kuin nykymääräysten mukaiset S6-luokan
kalliosuojat. Suoja antaa erittäin hyvän suojan
ase- ja säteilyvaikutuksilta. Suojaan on 4
toisistaan riippumatonta sisäänkäyntiä, joista
kahta käytetään normaalioloissa. Muut sisäänkäynnit ovat peitettyinä maastossa
ja ne otetaan käyttöön poikkeusoloissa.
Suoja on varustettu ilmanvaihtolaittein, joissa olevien erityissuotimien avulla sisään
otettava mahdollisesti saastunut ilma voidaan puhdistaa. Suojan sähköjärjestelmä on turvattu
varavoimakoneella ja öljysäiliöllä. Suojassa on porakaivo ja 20 m3 varavesisäiliö.
Normaalioloissa suojan ylläpidosta vastaa
Helsingin pelastuslaitos, joka on vuokrannut
tiloja edelleen mm. varastotiloiksi.
Suoja on valmistunut 1964. Peruskorjaussuunnittelu
on nykyisten tietojen mukaan tarkoitus käynnistää
2027 ja työt 2029.
Alla suojan sisäänkäynnit.

Helsingin pelastuslaitos
Jari Markkanen
väestönsuojelusuunnittelija
puh. 09-310 31221
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JULKINEN TIEDOTE.
JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

KULOSAARELAISET RY TARJOAA
TORSTAINA 13.10. KLO 18–19 LUKUTUVASSA

SALLI WAHLBERG

OFFENTLIGT MEDDELANDE.
DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

KULOSAARELAISET RY TARJOAA

TORSTAINA 3.11. KLO 18–19 LUKUTUVASSA

KULOSAARELAINEN KUVATAITEILIJA, KUVITTAJA, KIRJAILIJAKIN

KULOSAARELAINEN
TALOUSTIETEILIJÄ

MIKA MALIRANTA
AVAA
SUOMEN TALOUSTILANNETTA

Kuvan henkilö on meistä monelle tuttu muualtakin kuin bussista numero 16.
Hänhän on television vakioasiantuntijoita, kun on kyse talouskasvusta,
tuottavuudesta, työntekijöiden liikkuvuudesta, innovaatioista, kilpailusta…
Wikipedian mukaan Maliranta sanoo, ehkä pilke silmäkulmassa, olevansa
oikeistodemari. Hänellä on aina ollut John Rawlsin oikeudenmukaisuuskäsitys:
”Kaikista heikoimmilla olevien aseman pitäisi olla mahdollisimman hyvä.” Siitä on
helppo olla samaa mieltä, varsinkin tänä syksynä.

KUVAKOOSTE KERTOO SALLIN TÖISTÄ.
Salli 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.
Olen kiitollinen Jumalalle, että olen saanut syntyä kuvataiteilijaksi, ja kiitollinen niille, jotka
ovat minua siihen johdattaneet."
TERVETULOA TUTUSTUMAAN SALLIIN JA HÄNEN UPEAAN MAAILMAANSA!
Tervetuloa Lukutupaan tiistaisin ja torstaisin klo 16–19.
Kulku alas Svinhufvudinkujaa pitkin ja koulun nurkalta vasemmalle!

Hän on hämmästyttävän monipuolinen: lähtöisin kotkalaisesta työläisperheestä,
opiskellut tilastotiedettä ja sosiologiaa mutta väitellyt tohtoriksi
kansantaloustieteestä.
Jokin aika sitten hän työskenteli ETLAssa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa,
sitten hän siirtyi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessorina kunnes hänet
noin vuosi sitten valittiin Työn ja talouden tutkimuksen LABOREn (entinen
Palkansaajien tutkimuslaitos) johtajaksi. Kaiken aikaa hän on ollut ja on Jyväskylän
yliopiston osa-aikainen taloustieteen professori – siis Lukutuvassa tapaamme sekä
teorian että käytännön tuntijan.

TERVETULOA KUULEMAAN ASIANTUNTIJAA!
Lukutupa on auki tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. Kulku alas Svinhufvudinkujaa
pitkin ja koulun nurkalta vasemmalle.

KULOSAARELAISET RY TARJOAA

TORSTAINA 24.11. KLO 18–19 LUKUTUVASSA
LAURA ANDERSSON,
TUORE DEKKARIKIRJAILIJA,
KERTOO KIRJASTAAN

KUOLEMA
KULOSAARESSA
Kustannusyhtiö Otavan esittelyteksti

”Hyvänmielen dekkarisarjan avaus huokuu perinteisen
salapoliisiromaanin lumoa ja hurmaa terävyydellään.
Sotienjälkeinen Helsinki kuhisee uutta elämää rakentavia ihmisiä, ja
heidän joukossaan on sotavuodet kotiapulaisena Yhdysvalloissa viettänyt
Lili Loimola. Kodinhoito saa kuitenkin jäädä, kun aikansa naisen roolia
haastava Lili ryhtyy yksityisetsiväksi ratkoakseen tapauksia, jotka eivät
arkaluontoisuutensa takia päädy poliisille.
Ensimmäinen toimeksianto johdattaa äveriään kulosaarelaisen
yrityssuvun syysjuhliin…”
Entä sitten? Lue kirja, se löytyy Lukutuvasta, ja tule paikalle 24.11.!

TERVETULOA KUULEMAAN KIRJAILIJAA!
Lukutupa on auki tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. Kulku alas Svinhufvudinkujaa
pitkin ja koulun nurkalta vasemmalle.

