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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kierrä kierros – Jouluvalofestivaalit joulukuussa!
Pimeyden keskellä kulosaarelaisia ilahduttaa Jouluvalofestivaalit. 1.–24.12.2022 jokaiselle päivälle jokin paikka, missä piipahtaa 

katsomassa valaistusta, laulamassa joululauluja tai katsomassa Lumiukko-elokuvaa. Osa festivaalipäivistä on kertaluonteisia, osa on 
ilahduttamassa asukkaita koko joulukuun. Mukava tapa tutustua Kulosaareen ja tervehtiä uusia ja vanhoja tuttuja. Hienoa, että mu-
kaan on ilmoittautunut monta kotia ja tahoa erilaisin ideoin. Suosittelen lämpimästi piipahtamaan paikan päällä päivittäin. Tämän 

lehden takakannessa on tarkemmat tiedot Jouluvalofestivaalista.
Helsingin kaupunki piti Uutta Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuuden 2.11.2022. Yhdistys esitti jo etukäteen, että tilaisuudessa 

käytäisiin läpi, mikä on Kulosaaren ostarin suunnitelman ja Kuorekarin rakentamissuunnitelman tilanne. Illan aikana sivuttiin ai-
noastaan ostoskeskuksen tilannetta. Ostoskeskuksen osittaisesta suojelusta ei ole vielä keskusteltu. Kulosaarelaiset ry seuraa tiiviisti 

aluetta koskevia valmisteluja, päätöksiä ja uutisia sekä tekee kannanottoja.

 

Gå på promenader i december och upplev juleljusfestivalen
Under årets mörkaste tid kan Brändöborna glädja sig över Juleljusfestivalen (1-24.12). Ett nytt ställe att besöka varje dag – man kan 

bl.a beundra julbelysningen, sjunga julsånger eller se på Snögubbefilmen. På vissa platser är det fråga om en engångsföreteelse, andra 
kan vi njuta av hela december. Detta är ett trevligt sätt att bekanta sig med Brändö, att träffa gamla vänner och också få nya. Fint 

att så många familjer har anmält sitt intresse och kommit med många idéer. Jag rekommenderar varmt en daglig promenad för att 
uppleva detta. På baksidan av denna tidning får du närmare information om juleljusfestivalen.

Helsingfors stad anordnade ett online-evenemang den 2.11.2022 gällande Sydöstra Helsingfors. Föreningen hade redan på förhand 
framfört sin önskan om att man skulle gå igenom planerna för Brändö köpcentrum och byggnadsplanerna för Norsören. Under kväl-
lens lopp togs endast köpcentrets tillstånd upp och det bara i förbifarten. Huruvida en del av köpcentret skall skyddas har inte ännu 

diskuterats. Brändöborna rf följer noga med förberedelser, beslut och nyheter gällande Brändö och tar aktivt ställning till dessa.

  

Come and mingle – Christmas Light Festival in December!
In the midst of darkness, Kulosaari residents will be delighted by the Christmas Light Festival. Every evening from 1 to 24 December 

2022, you can find a place to stop by and to watch the lights, sing Christmas carols or see the Snowman movie. Some of the events are 
one-offs, others will delight our residents throughout December. This is a great way to get to know Kulosaari and to greet new and old 

acquaintances. It is delightful that many households and parties have signed up with a wealth of ideas. Please do stop by and check 
the sites every day. On the back cover of this magazine you will find detailed information about the Christmas Light Festival.
On 2 November, the City of Helsinki organised an online event on the development of South-Eastern Helsinki. Our association 

proposed in advance that the event review the status of the plans for the Kulosaari shopping centre and Kuorekari construction. Only 
the shopping centre made it to the agenda. The partial protection of the shopping center has not yet been discussed. The Kulosaari 

Association closely follows the plans, decisions and news concerning the region and is prepared to submit comments.
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SAARELLA TAPAHTUU

1.–24.12 Jouluvalofestivaali

6.12. ti klo 10 itsenäisyyspäivän 
jumalanpalveluksessa Viipurin 
Lauluveikot ja partiolaiset 

klo 12 itsenäisyyspäivän kunnia
vartio Leposaaressa 

10.12. klo 18:00–19:00 Hertto
niemen Soinnun joulukonsertti 
Kulosaaren kirkossa

11.12. klo 10:00–12:55 Kauneim
mat joululaulut gospelmessu 
Kulosaaren kirkossa

12.12. ma klo 13:00 Leposaa
ressa Tolvajärvipäivän juhlava 
seppeleen lasku kenraali Talve
lan haudalle

15.12. to 17-19 Lukutuvassa 
teemailta 

17.12. la klo 11–13 Joulubasaari  
Seurakuntasalissa

17.12 lö kl. 18:00 Manskören 
Frihetsbrödernas Julkonsert i 
Brändö kyrka

18.12. klo 15:00–16:00 Lasten 
Kauneimmat joululaulut Kulo
saaren kirkossa

18.12. klo 18:00–19:00 Kau
neimmat joululaulut Kulosaaren 
kirkossa

18.12. klo 15.30–18 joulupuuroa 
kirkonmäellä (Kirkkovakka)

KALENTERIMERKINTÖJÄ – SAVE THE DATE!
20.12. ti klo 19:00–20:00 Uvula 
Aurea ja Medicantokuorojen 
joulukonsertti Kulosaaren kirkos
sa

21.12. klo 18:00–19:00 Kamari
kuoro Sympaatin joulukonsertti 
Kulosaaren kirkossa

24.1. to klo 18 Lukutuvan tee
mailta, jossa Minna Saranto
laWeiss esittelee kirjoittamaan
sa teosta Me halusimme kaiken. 

5.2.2023 Valoilmiökonsertti 
Kulosaaren kirkossa

16.2. to klo 18 Lukutuvan tee
mailta, jossa  Nadja Sokura ker
too romaanista Tuntemattomat 
tiet.

TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

M E N N Y T TÄ
Ukraina-kävely
Kuliskävelynäkin mainittu Ukraina-käve-
ly syyskuussa oli monella tavalla onnistu-
nut tapahtuma: oli hyvä sää, oli sopivan 
paljon ihmisiä, kaikki olivat hyväntuulisia 
eikä tapahtunut onnettomuuksia. 

Lahjoituksia saapui SPR:n hankkeelle 
nimetyille tileille yhteensä 1380 euroa. 

Suomen Punaisen Ristin terveiset: Sy-
dämellinen kiitos arvokkaasta tuestanne 
ja aurinkoista syksynjatkoa! Tilit pidetään 
auki, jotta kulosaarelaiset voivat jatkaa 
avustustyötään.

Täältä pääsee lukemaan, mitä SPR on 
pystynyt tekemään saamallaan tuella: ht-
tps://www.punainenristi.fi/punai-
nen-risti-auttaa-ukrainassa/.

Lukutuvan syksyn antia

Kalle Virtapohja ja Tuomo 
Jantunen 15.9.
Tahko eli Lauri Pihkala kehitti jo 20-luvul-
la kannettavan kirjoituskoneen. Mahtoiko 
olla Nokian innoittaja.

 

Urheilija ja urheilutoimittaja Lauri ”Tahko” Pihkala 
kirjoittaa kirjoituskoneella 1932. Kirjoituskone on 
kiinnitetty reisiin Pihkalan kehittämillä Knefix-pih-
deillä, niin että kirjoittaja voi kirjoittaa missä asen-
nossa hyvänsä. (KUVA JA TEKSTI: FINNA)

Salli Wahlberg 13.10.

KUVA: SALLI WAHLBERG

Hämmästyttävän monipuolinen on ollut 
ainakin kuvittaja, graafikko ja kuvatai-
teilija Salli Wahlbergin työura. Siihen on 
mahtunut kirjojen kuvittamisen lisäksi 
niiden kirjoittamista ja taittamista. Salli on 
työskennellyt paljon oppikirjojen kuvitta-
jana ja joutunut siinä tehtävässä oppimaan 
esimerkiksi saamen kieltä ja saamelaista 
kulttuuria kuvittaessaan   pohjoissaamen-
kielistä aapista nimeltään Áppes. Selkoraa-
matun kuvittaminen pakotti perehtymään 
tuhansien vuosien takaiseen kulttuuriin. 
Eihän niitä henkilöitä ja tapahtumia olisi 
voinut piirtää tuntematta taustoja. 
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Mika Maliranta 3.11. Aarrettaan näyttämässä 
Kulosaaressa

Kulosaaren aluepappi Jenni Kallio tuli tervehti-
mään kulosaarelaisia lokakuun lopulla. Lukuisia 
saaren lapsia kastaneella Jennillä on sylissään oma 
elokuussa syntynyt Olavi-poikansa. 

Taustalla on kuvanveistäjä Marjatta 
Weck strömin teos Credo, jonka taide-
graafikko Jaana Paulus entisöi elokuussa. 
Vuonna 1980 hankittu reliefi oli päässyt 
vuosien varrella tummumaan ja rapistu-
maan. Nyt se on taas kunnossa kiitos Kirk-
kovakan. Seurakuntasalista vastaa periaat-
teessa Helsingin seurakuntayhtymä. 

Erinin konsertti Kulosaaren 
kirkossa 6.11.2022

Kirkko oli tupaten täynnä sunnuntai-il-
tana 6.11. jo hyvissä ajoin ennen laulaja 
Erinin konsertin alkua. Moni joutui var-
masti palaamaan kotiin, kun ei kirkosta 
enää paikkaa löytynyt. Tällaista väenpal-
joutta ei ole usein koettu!

Laulaja Erin lauloi kitaristi Pauli Hal-
meen ja kosketinsoittaja Maria Ilmonie-
men kanssa. Yleisö kuunteli haltioissaan ja 
osoitti innolla suosiotaan jokaisen numeron 
päätyttyä. Erin esitti tunnettuja hittejään ja 
Vain Elämää -sarjasta tuttuja kappaleita, 
joita on harvoin kuultu hänen keikoillaan.

Kulosaaren Kirkkovakka ja Herttoniemen 
seurakunta olivat yhdessä järjestäneet tämän 
konsertin kerätäkseen tukea Yhteisvastuulle 
ja Ukrainan kärsiville. Kiitokset lahjasta niin 
esiintyjille, järjestäjille kuin yleisölle. 

   

Kulosaaren yhteiskoulun lisärakentami-
seen liittyen tuttu lukutupasali oli muut-
tunut luokkahuoneesta leppoisammaksi 
tilaksi. Osa paikalle tulleista n. 25 ihmi-
sestä sai mukavan istumapaikan sohvalta, 
osa taas istui pikkutuolilla pöydän ääressä. 
Uusi järjestys sopi hyvin teemaillan pitä-
miseen.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja 
Mika Maliranta piti inspiroivan esityksen 
Suomen taloustilanteesta. Hänen viestinsä 
voi yllättää: Suomen talouden perusta on 
kunnossa, vaikka runsaat kymmenen vuot-
ta meille on toitotettu, kuinka hatara se on. 

”Talouden kokonaiskuva on hyvä. Sellai-
nen menestys, joka meillä oli 1990-luvun 
laman jälkeen aina vuoteen 2008, ei olisi 
ollut mahdollinen ilman, että keskeiset pe-
rusasiat ovat kunnossa.”

Mika Maliranta uskoo, että runsaista 
start up -yrityksistä moni tulee menesty-
mään ja Suomen talous puhkeaa sitä kaut-
ta ”kukkaan”, kunhan vain uskotaan ja 
jaksetaan odottaa tarvittavat 4, 5, 6 vuotta; 
ja tietysti jatkaa panostamista tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan.  

Syysretki 15.10.2022

Kulosaaren kirkkovakka järjesti 15.10. pe-
rinteisen syysretken, joka suuntautui kah-
teen kartanoon: Malmgårdiin ja Tervikiin 
itäisellä Uudellamaalla Pernajassa. Mat-
kaan osallistui kolmisenkymmentä kulo-
saarelaista. Kirkkovakan puheenjohtajan 
Pertti Immosen kuvaus retkestä ja muus-
takin Kirkkovakan toiminnasta löytyy in-
ternetistä hakusanalla Kulosaaren Kirkko-
vakka.Tässä artikkelissa on vain muutama 
täydentävä kuva. 

Oppaamme kummassakin linnassa, 
Malm gårdin isäntä Henrik Creutz ja Tervikin 
omistajien ”kummipoika” Martti Helminen 
esittelivät paikkoja hauskan tuttavallisesti. 
Saatoimme tuntea olevamme spesiaalivie-
raita. Oli todella onnistunut retki.

Tervikin kartanon puistossa suunniteltiin uusia ta-
pahtumia Kulosaareen. KUVA: HILKKA PERTTILÄ

Tervikin empire-kartanossa on maineik-
kaiden arkkitehtiemme Engelin ja Edelfel-
tin kädenjälkiä. Erikoisinta siellä on maan 
suurin muotokuvakokoelma, jota kävijöillä 
ei ole lupa valokuvata. Siksi tässä on kuva 
ulkoa. Oppaamme oli kartanon omistaja-
perheen ystävä, joka oli nuorena yöpynyt 
samassa huoneessa, johon Mannerheim 
majoitettiin vierailujensa aikana.

KUVA vasemmalla: PERTTI IMMONEN
Kipinäsuojukseen on kirjailtu kreivillisen suvun 
vaakuna. Saimme kuulla aika paljon asiaa aatelisis-
ta ennen ja nyt.
 
KUVA oikealla: PERTTI IMMONEN
Kovia kokenut Murano-kattokruunu Malmgårdin 
linnan juhlasalissa. Kovat kokemukset on lamppu 
saanut linnan nykyisännän pelatessa veljensä kans-
sa tennistä suuressa salissa. Kruunulle löytyi tuolloin 
1980-luvulla varaosia talon omista varastoista. Nyt 
on kuitenkin kuri koventunut, Henrikin lapsilta on 
sisätennis linnan saleissa ehdottomasti kielletty.

Malmgårdin linnan esitteli meille itse kreivi Henrik 
Creutz, joka asuu Kulosaaressa, on siis tavallaan 
yksi meistä. KUVA: PERTTI IMMONEN



Lauantaina 29.10.2022 Kulosaaressa juh-
littiin Halloween-tunnelmissa. Halloween 
eli all hallow´s eve on kaikkien pyhien aat-
to, jota juhlitaan erityisesti Yhdysvalloissa 
lokakuun lopussa. Se on saanut alkunsa 
irlantilaisten maahanmuuttajien tuomas-
ta kelttien Samhain-juhlasta, jonka aikana 
juhlitaan kuolleiden muistoa. Meksikos-
sa vastaava juhla on Dia de Muertos eli 
kuolleiden päivä. Suomalaiseen vanhaan 
perinteeseen pimentyvässä syksyssä on 
kuulunut kekri, sadonkorjuun päättymisen 
juhla. Kulosaaren pihoilla nähtiin lauantai-
na luurangoista ja kurpitsalyhdyistä inspi-
roitunutta juhlintaa, jossa oli panostettu 
erityisen paljon visuaaliseen ilmeeseen.

Kulosaaressa kummittelee

TEKSTI JA KUVAT: ANNI HALONEN

Sinisen huvilan Halloween-tapahtu-
ma keräsi yleisöä pimenevään iltaan sopi-
valla valo- ja tanssishowlla. Huvilan pihal-
ta saattoi löytää Jack-o-lantern -hahmoja 
keittämässä padallista luusoppaa, läpinä-
kyviä hahmoja kaivautumassa maan uu-
menista, luurangon kurkistelemasta kai-
von kannen alta ja puuhun lentomatkalla 
törmänneen noidan. Huvilan sisälläkin 
näytti oleilevan jos jonkinlaista karmaise-
vaa väkeä vihreän valon loisteessa. Paikalla 
oli myös kahvila, josta myytiin teemaan so-
pivia herkkuja.

Halloween on kasvattanut suosiotaan 
pimeän vuodenajan juhlana ja mikäs sen 
hauskempaa kuin päästä ihailemaan naa-
puruston taidonnäytteitä. Haastan ensi 
syksynä koko Kulosaaren mukaan 
somistamaan oman talonsa tai pi-
hansa selkäpiitä karmivassa ja jän-
nittävässä hengessä.

Svinhufvudintie 6:n ja 4:n ympäristöön 
oli levittäytynyt naapuruston yhdessä jär-
jestämä kauhistuttava maailma. Toisen 
talon kellariin oli rakennettu kummitus-
ten, hämähäkkien ja hirvittävien hahmo-
jen täyttämä kammokuja talojen lapsia 
ja vähän aikuisiakin varten. Pihapiiriä 
somistivat mm. mustanpuhuvat hahmot, 
hautuumaa, hämähäkinseitit, kynttilät ja 
kurpitsalyhdyt. Lapset saivat metsästää 
karkkeja ja leikkiä jännittävällä pimene-
vällä pihalla. Tunnelma juhlissa oli rennon 
yhteisöllinen. 

JOULUBASAARI – JULBASAR 17.12. KLO 11–14 
SEURAKUNTASALISSA, WERNER WIRÉNIN TIE 6

Varaa pöytä ja tule myymään perinteiseen joulubasaariin!
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf tarjoaa puitteet eli pöydän ja tilaisuudesta ilmoittamisen. 

Pöytä on yhdistyksen jäsenille maksuton, muille 10 euron hintainen.
• Kulosaaren Martoilla on tarjolla suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä lämmintä juotavaa.
• Camilla Slomp: kranssikakkuja ja joulumarsipaania 
• Grimi säljer sylt.
Tule mukaan myymään jouluaiheisia askarteluja tai koristeita, leivonnaisia, kukkia tai muuta 

ajankohtaan sopivaa. Ilmoita osallistumisesta tai kysy lisätietoja järjestäjiltä kulosaarelaiset@
gmail.com viimeistään 10.12.
Tervetuloa, kulosaarelaiset, Seurakuntasaliin joulubasaariin tekemään ostoksia ja tapaa-
maan ihmisiä, jo tuttuja ja vielä vieraita! Sieltä saa hyvää joulumieltä. 

LUKUTUPA  
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf hankkii Lukutupaan ajankohtaista kirjallisuutta, viimeiseksi 
vuoden 2022 Finlandia-palkintoehdokkaat ja Nobel-kirjailijan Annie Ernaux’n suomennetut teok-
set. Lukutuvan teemaillat jatkuvat myös vuonna 2023. 

Yhdistys toivoo, että kulosaarelaiset ottaisivat Lukutuvan yhä enemmän käyttöönsä. Kirjastos-
sa on huutava hyllypula, kirjoja sen sijaan tulee koko ajan lisää. Hyllypulaa helpottaa, jos kirjoista 
osa on lainassa. Tässä asiassa on asukkaan helppo auttaa, eikä edes maksa mitään. Tervetuloa 
Lukutupaan, Svinhufvudinkujan päähän tiistaisin ja torstaisin klo 16–19 tutustumaan ja lainaa-
maan!

24.1. to klo 18 on Lukutuvassa teemailta, jossa asiantuntijana on Kulosaaressa kasvanut Helsin-
gin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Minna SarantolaWeiss, jolta on vastikään ilmestynyt 
uusi tietokirja Me halusimme kaiken. Kirja käsittelee monipuolisesti 1980-luvun elämää. 

16.2. to klo 18 Lukutuvassa puhuu Kulosaaressa asuva esikoiskirjailija  Nadja Sokura, jonka Tun-
temattomat tiet -romaani vie lukijan maailmaan, jossa elinpiiriä rajaavat jumalat ja resurssipula.
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Tavallista jouluisempi ruokakauppa

Hertta
H E R T T A

JOULUNAJAN
PARHAAT HERKUT

Hiihtäjäntie 2, 00810 HELSINKI  Puh. 09 755 2420   markus.ranne@k-supermarket.fi
Palvelemme  MA-PE  7-22,  LA  8-22,  SU 10-21
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KIR
JALLISUUSELÄMÄÄ

Naapurimme Niina Kousa
 

TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD

 
Aktiiviset ulkonaliikkujat voivat helposti törmätä Niinaan ja vehnäterrieri Sohviin, jotka kävelevät 
Kulosaaressa ja lähiympäristössä kymmeniä tuhansia askeleita viikoittain satoi tai paistoi. 

PALJON JOULUPAKKAUKSIA !
Esim. Vichy Mineral89 lahjapakkaus 36 euroa

HYVÄÄ JOULUA ! 
ILOISTA UUTTA VUOTTA 2023 ! 

MA – PE   7.30 – 20.00
LA 10.00 – 18.00

Miten esittelisit itsesi 
kulosaarelaisille?
Olen kolmannen polven kulosaarelainen ja 
kahden lapsen äiti.

Ammatti?
Teen nykyään pienimuotoisia jäämistöoi-
keudellisia toimeksiantoja omassa yhden 
naisen toimistossani. Toimin myös per-
heyrityksemme Lindström Oy:n omistaja-
neuvostossa, jonka erinäköisiin tehtäviin 
osa ajastani kuluu. Yritys on perustettu 
1848 ja 1920-luvulla isoisäni isä osti yhtiön 
koko osakekannan. Omistajuudesta olen 
oppinut, että myös siihen liittyy vastuuta. 
Olen työskennellyt myös muutamissa val-
tion virastoissa lakimiehenä.

Oliko se unelma-ammatti  
jo lapsena?
Haaveammattini oli lastentarhanopettaja, 
rakastin lapsia ja babysittasin serkkujani. 
Mutta en ollut musikaalinen enkä osan-
nut piirtää, joten ajattelin etten pystyisi 
työskentelemään siinä ammatissa. Luki-
ossa lakitieto kiinnosti, en ollut innokas 
koulunkävijä, mutta se nappasi koska se 
oli mielenkiintoista. Kävin kauppaopis-
ton, jossa oli myös lakitiedon kurssi ja sii-
tä kiinnostukseni lopulta heräsi, ja tajusin 
että haluankin opiskella lakia.

Mikä on ollut urasi 
huippuhetki?
Rehellisesti sanottuna kyllä se on ollut 
se, kun päätin jäädä työelämästä pois ja 
keskittyä lapsiin, kun nuorempi lapseni 
oli kolmevuotias. Olin mennyt töihin heti 
äitiyslomien jälkeen ja sitten tajusin, et-
ten halua jonkun muun hoitavan lapsiani. 
Oma äitini teki lääkärinä pitkää päivää ja 
minua ja kahta sisartani oli hoitamassa 
hoitajat. Päätin etten halua samaa omille 
lapsilleni. Lasten kasvettua minulla on ol-
lut runsaasti aikaa palata työn pariin.

Mitä harrastat?
Liikuntaa kaikessa muodossa, kävelen koiran 
kanssa ja pelaan tennistä ja käyn jumpissa. 

Miten päädyitte Kulosaareen 
asumaan?
Asuin lapsuuden perheeni kanssa Tupa-
vuoressa. Isovanhempani aikanaan osti-
vat asunnon talon rakentamisvaiheessa ja 

asuivat siinä äitini ollessa nuori. Sinne he 
myös palasivat eläkeläisinä. Muutimme 
Jyväskylään kun olin 14 v. En olisi millään 
halunnut muuttaa pois Helsingistä. Roi-
kuin keittiön kaapeissa, minut kirjaimelli-
sesti väkisin raahattiin pois täältä. Olin jo 
silloin pitkä ja vanhemmillani oli hommaa 
saada minut irrottamaan kaapeista. 

Kun pääsin Helsinkiin opiskelemaan oi-
keustieteelliseen niin muutimme jyväsky-
läläisen poikaystäväni, nykyisen mieheni, 
Markun, kanssa Helsinkiin isovanhem-
pieni omistamaan kaksioon  Tupavuoreen. 
Välillä asuimme kolme vuotta Munkkinie-
messä, mutta kun toinen lapsi teki tuloaan 
tarvitsimme isomman asunnon ja silloin 
palasimme Kulosaareen. 

Mikä on Kulosaaren 
merkityksellisin paikka?
Tällä hetkellä oma koti. Tupavuori on ollut  
merkittävässä osassa elämässäni.

Mitä unelmia sinulla on? 
Unelmoin että pysyttäisiin terveinä ja voi-
sin vanheta Markun kanssa yhdessä. Ja 
että lapsilla on kaikki hyvin, silloin olen it-
sekin tyytyväinen. Unelmoin kyllä siitäkin 
että pääsisin joskus safarille!

Onko sinulla elämänohjetta 
joka on jäänyt mieleen tai 
jota noudatat?
Mummu kasvatti sananlaskuilla, osa niistä 
on kyllä hirveitä. Ajattelen itse niin, että oli-
si tärkeää että kaikkia ihmisiä kohdellaan 
kunnioittavasti riippumatta siitä,  mistä he 
tulevat tai mitä he tekevät. Silloin sinuakin 
kohdellaan hyvin. Siihen ajatukseen sopi-
nee hyvin vanha sananlasku: metsä vastaa 
niin kuin sinne huudetaan.

 

Niina on viettänyt Tu-
pavuori 1:ssä lapsuu-
den ja osan aikuisuut-
ta. Taloon liittyy paljon 
mukavia muistoja. Pi-
halla leikittiin kirkkistä 
ja muita ulkoleikkejä 
talon ja naapuruston 
lasten kanssa.
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KIR
JALLISUUSELÄMÄÄKULOSAARESSA 

Osa 17

TEKSTI: IRIS SCHWANCK  

Tutustuin Olli Löytyn teokseen 
Jäähyväiset kotimaiselle kir
jallisuudelle, Teos 2022, 183 s. 

Siinä Löytty käy läpi erityisesti suhdettaan 
Hassan Blasimiin. Tämä on aikaisemmin 
Pispalassa, nykyisin Itäkeskuksessa asuva, 
Bagdadissa syntynyt irakilainen palkittu 
kirjailija; häntä pidetään yleisesti johtava-
na arabiankielisen kirjailijana maailmassa. 
Löytyn mielestä on vain ajan kysymys, kun 
maahanmuuttajakirjailijat nousevat rymi-
nällä maassamme esiin. Muutama sitaatti 
kirjasta: ”Kotoutumisen idean ongelma on 
sen kategorisessa ulossulkevuudessa: se ei 
anna mahdollisuutta olla sekä sisä- että ul-
kopuolinen tai kuulua useampaan paikkaan 
samanaikaisesti.” s. 109 ja ”Rasismia koske-
va keskustelu tyssää monesti määritelmien 
moninaisuuteen. Siinä missä joku haluaa 
puhua ensisijaisesti yksilöiden asenteista ja 
käytöksestä, joku toinen kiinnittää huomio-
ta rakenteisiin, siihen todellisuuteen, jossa 
yksillä on enemmän etuoikeuksia, vapauk-
sia ja mahdollisuuksia kuin toisilla. ” s. 133. 

Ujuni Ahmedin ja Elina Hirvosen 
yhdessä kirjoittama Tytöille, jotka ajat
televat olevansa yksin, WSOY 2022, 
226 s, on eräänlainen jatko Olli Löytyn 
teokselle siinä, että kyseessä on tärkeä teos 
yksinäisyyttä potevasta maahanmuuttaja-
tytöstä, joka pelkää omiaan ja valtaväestöä.

Kolmas tietokirja, jonka olen lukenut 
sitten viime näkemän, on Tarja Roinila: 
Samat sanat. Kirjoituksia kääntäjän elä-
mästä. (Toim. Mika Kukkonen), Teos 

2022, 243 s. Tarja Roinila menehtyi traa-
gisesti kaksi vuotta sitten pyöräilyonnetto-
muudessa Herttoniemessä. Tarja Roinila 
julkaisi vaikeaksi koettuja käännöksiä Tho-
mas Bernhardilta. Runoutta hän käänsi niin 
ikään, vaikka sitä pidettiin ja pidetään mah-
dottomana kääntää.  Tämän ”vaikeuden” ja 
”mahdottomuuden” antologia hyvin avaa.

Olen tutustunut myös kaunokirjallisuu-
teen; Deborah Levyn Elämisen hinta, 
(The Cost of Living 2018, suom. Pauliina 
Vanhatalo), S&S 2022, 142 s. Trilogian 
toinen osa, joka muistuttaa etäisesti Rachel 
Cuskia tai Maggie Nelsonia kirjoitustaval-
taan, kertoo eronneesta kirjailijasta, joka 
on syntynyt Etelä-Afrikassa ja hankkinut 
keskeltä Lontoota kirjoitusvajan. Teos ker-
too myös kulttuurien törmäyksestä yhtei-
sestä kielestä huolimatta.

Tove Ditlevsen, Aikuisuus (Gift 1971, 
suom. Katriina Huttunen), S&S 2022, 
197 s. on puolestaan omaelämäkerrallisen 
trilogian kolmas ja viimeinen osa. Se on 
kertomus tytöstä, joka menee kolmesti nai-
misiin, viimeisen kerran lääkärin, mielisai-
raan kanssa, joka opettaa vaimonsa käyt-
tämään huumaavia aineita. Tove Ditlevsen 
tuhoutuikin näiden seurauksena.  

Aivan toisenlainen lukukokemus oli L. 
M. Montgomeryn Yrttitarha (suom. 
ja valikoinut Sanna Rusi), Minerva 2018, 
233 s. Kyseessä on ”vanhanaikainen” ker-
rontatyyli, missä itsenäiset naiset ovat 
keskiössä, kuten tekijän tunnetummissa 
Anna- ja Runotyttö-kirjoissa, mutta mie-

helään pääsy on tällä kertaa pääasia. Nyt 
valikoidut kertomukset ovat ilmestyneet 
1896–1918; kirjoittamisajankohtaan näh-
den ehkä jopa vallankumouksellista!

Eve Wyld, Me olemme susia (The 
Bass Rock 2020, suom. Aleksi Milonoff), 
Tammi Keltainen Kirjasto 2020, 417 s. 
Teoksen teema tulee pienestä alkukankeu-
desta huolimatta selvästi esille. Kankeus 
johtuu kolmesta aikatasosta ja siitä, että ne 
seuraavat toisiaan mielivaltaisessa järjes-
tyksessä. Teos kertoo vuosisatojen varrella 
naisten kohtaamasta ja kokemasta uhkasta.

Juhlakirja Heikki Kaukorannalle. Pih
kura! Heikki Kaukoranta – 80 vuot
ta sarjakuvaelämää. Sarjakuvamuseo 
2022,  64 s. (toim. Juhani Tolvanen). Heik-
ki Kaukoranta, jota saamme kiittää Tintti- 
ja monen muun sarjakuvakirjan kääntämi-
sestä ja niin monen sarjakuvainstituution 
synnystä, on saanut arvoisensa juhlakirjan!

Kirjoja kulosaarelaisilta ja 
Kulosaaresta vuonna 2022
Kuka on kulosaarelainen? ”Kerran kulislai-
nen, aina kulislainen.” 

Saarella on aika tavallista laskea kulo-
saarelaisiksi ne, jotka täällä asuvat tai ovat 
asuneet, usein myös ne, joiden perhe on 
jossakin vaiheessa asunut Kulosaaressa. 
Väljempi näkemys on se, että täällä kou-
lunsa käyneet ovat myös kulosaarelaisia. 
Monilla heistä on voimakas kulosaarelai-
nen identiteetti. Tässä kirjakysymyksessä 
noudatamme hyvin väljää näkemystä. 

Minna 
Saranto-
la-Weiss: Me 
halusimme 
kaiken,  
Siltala 2022, 
260 s.

Nadja 
Sokura: 
Tuntemat
tomat tiet, 
Osuuskum-
ma-kustan-
nus 2022, 
266 s. 

Johan Bargum:  
Ikämiehiä, (Äldre män, 
Förlaget 2022) (suom. Outi 
Menna), Teos 2022, 304 s.

Henrik Mei-
nander: Kan
sakunnan kak
konen – Kalevi 
Sorsan poliit
tinen toiminta 
1969–1993, Ota-
va 2022, 416 s.

Marjaliisa ja 
Seppo Hentilä: 
Tasavallan  
ensimmäiset, 
Siltala 2022, 380 s.

Laura  
Anders-
son: 
Kuolema 
Kulo
saaressa, 
Otava 2022, 
415 s.

Hako, Pekka: 
Kristallista 
savuksi:  
Kaija  
Saariahon 
maailma, 
Otava 2022, 
431 s.
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Oopperatalossa oli toki tanssit-
tu jo ennen vuotta 1922. Monis-
sa oopperoissa ja opereteissa oli 

tanssikohtauksia, joiden toteuttamisesta 
vastasivat kaupunkiin vuosisadan alussa 
perustetut yksityiset tanssikoulut. Tanssi-
jat olivat siis pääasiassa harrastelijoita ja 
”iltapalkkalaisia”, jotka harvoin hallitsivat 
nk. varvastanssin vaativaa tekniikkaa. Eri 
tanssilajien rajat olivat liikkuvia, ja tanssi-
jat siirtyivät sujuvasti klassisesta baletista 
operettien tanssikohtauksiin ja aikakau-
den muotitansseihin. Tanssijoita nähtiin 
myös ravintoloissa, joissa kevyemmän oh-
jelmiston rinnalla saatettiin esittää muuta-
ma balettinumero.

Venäjän vallankumous muutti tilanteen. 
Sekavat yhteiskunnalliset olot ajoivat ba-
lettipakolaisia Pietarista Helsinkiin, ja 
venäläisten opettajien myötä tanssikoulu-
tuksen taso nousi nopeasti. Suomalaisen 
Oopperan johtaja Edvard Fazer – jon-
ka veli tukkukauppias Max Fazer asui 
Kulosaaressa Villa Rurikissa – oli tutus-
tunut jo ennen vallankumousta Pietaris-
sa ja Pariisissa baletin uusimpiin tuuliin. 
Hän haaveili ammattimaisen tanssitaiteen 
saamisesta myös Suomalaisen Oopperan 
näyttämölle, ja balettiemigranttien myötä 
unelman toteutuminen tuli äkkiä mahdol-
liseksi. Fazer alkoi määrätietoisesti ajaa 
balettiryhmän perustamista oopperan yh-
teyteen johtokunnan empimisestä välittä-
mättä.

Tulosta syntyi. Syksyllä 1921 George Gé 
ja hänen parinaan aiemminkin esiintynyt, 
Pietarin balettiakatemiassa koulutuksensa 
saanut Mary Paischeff kiinnitettiin oop-
peraan tanssijoiksi ja tanssien harjoitta-
jiksi. Tähtäin oli korkealla: tavoitteena oli 
nostaa kaikkien tanssinumeroiden tasoa, 
mutta ennen muuta esittää kokonainen 
balettinäytös, jollaista ei maassa ollut vielä 
nähty. 

Kevään 1922 Joutsenlammesta tuli 
menestys, joka yllätti niin esiintyjät kuin 
oopperan johtokunnankin. Kaikki 25 esi-
tystä myyttiin loppuun, ja kriitikot olivat 
innoissaan. Oopperaan päätettiin perustaa 
pysyvä balettiryhmä. Pääosan tanssineen 
Mary Paischeffin katsottiin onnistuneen 
vaativassa roolissaan erinomaisesti ja suo-

Piruetteja kulosaarelaisittain 
TEKSTI: ELINA SEPPÄLÄ

Suomen Kansallisbaletti on tänä vuonna viettänyt 100vuotisjuhlavuottaan. Sen historia lasketaan 
alkaneeksi keväästä 1922, jolloin Suomalaisessa Oopperassa, nykyisessä Aleksanterin teatterissa esi
tettiin ensimmäistä kertaa koko illan baletti, Joutsenlampi (mus. Tshaikovski, kor. Petipa/Ivanov). 
Varhaisten tähtitanssijoidensa Mary Paischeffin, Iris Salinin ja Elo Kuosmasen kautta Suomen Kan
sallisbaletin historia nivoutuu myös Kulosaaren historiaan.

rittaneen elegantisti ja varmasti sen edel-
lyttämät soolonumerot. Paischeff olikin 
luonteva valinta rooliin. Hänellä oli nuo-
resta 22 vuoden iästään huolimatta koke-
musta sekä koreografina että tanssijana, 
sillä hän oli ehtinyt esiintyä kotikaupun-
gissaan Viipurissa, Helsingin Apollo-teat-
terissa ja muuallakin Suomessa. 

Tanssikoulutusta 
Kulosaaressa
Vuonna 1923 Paischeff avioitui tanska-
laisen vakuutusasioitsijan Egon Peter-
senin kanssa. Pariskunta asettui Kulo-
saareen osoitteeseen Vilhonkuja 3 (nyk. 
Sjöströmintie 5), josta Petersen oli ostanut 
tontin vuonna 1921. Tontille nousi arkki-
tehti Harald Andersinin suunnittelema 
tiilihuvila vuonna 1924. Paischeff oli tuol-

loin tanssiuransa huipulla; vaikka hän oli 
jo edellisenä vuonna eronnut oopperasta 
palkkaerimielisyyksien vuoksi, tanssi hän 
silti toisen primaballerinan Senta Willin 
kanssa kaikki balettien naispääroolit. 

Nuorille kulosaarelaisille tanssin har-
rastajille koitti nyt onnen päivät, kun 
Paischeff alkoi antaa lastentunteja Kulo-
saaren ruotsalaisella koululla. Tanssiryh-
mä esiintyi mm. Kulosaaren Casinolla 
suojeluskunnan vuoden 1924 itsenäisyys-
päiväjuhlassa Paischeffin koreografioi-
massa teoksessa ”Saga i dröm”. Vähän 
varttuneemmat nuoret neidot saivat naut-
tia Paischeffin opetuksesta joululoman 
tanssikurssilla, jonka päätösjuhla järjes-
tettiin Rantahotellissa tammikuussa 1925. 
Juhlan tuotto lahjoitettiin Mannerheimin 
lastensuojeluliitolle.

Kun klassillinen ballerina on viehättävimmillään, on hän kuin Mary Paischeff -- 
koko hänen olemuksensa on sopusointua”, kirjoitti Suomen Kuvalehti 6.4.1929. 
KUVA: Sigurd Rasmussen 1929, Museovirasto.
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Opetuksen ohella Paischeff jatkoi soo-
louraa ”freelancerina” ja esiintyi sekä 
oopperassa että yksityisissä tilaisuuksissa. 
Keväisin hän matkusti vuosittain Parii-
siin hiomaan tekniikkaansa metropoliin 
asettuneiden balettimestariemigranttien 
johdolla. Ja kun suuri osa yleisöstä eli 
pääkaupungin seurapiirit siirtyivät nautti-
maan Suomen suvesta Hangon saaristoon, 
Paischeff seurasi perässä esiintyen useana 
kesänä Hangon kasinolla. 

Petersenit myivät Kulosaaren huvilan 
jo vuonna 1928 ja muuttivat Kaivopuis-
toon, ja Paischeff avasi balettikoulun en-
sin Töölöön Runeberginkadulle ja sitten 
Eteläiselle Makasiininkadulle. Hän opetti 
tanssia myös Svenska Teaternissa osana 
näyttelijäkoulutusta ja teki koreografioita 
talon eri esityksiin.

Vuonna 1935 tanssitaiteilijan elämä 
mullistui, kun aviomies Egon Petersen 
menehtyi yllättäen, ilmeisesti tapaturmai-

Sjöströmintie 5 

sesti. Paischeff muutti nyt pariskunnan 
pienen tyttären Olgan kanssa Vuorimie-
henkadulle, ja opetustyö muuttui yksin-
huoltajuuden myötä entistä tärkeämmäksi. 
1940-luvulla Paischeff avasi tanssikoulun 
pääkaupungin ohella Porvooseen, ja kes-
kittyi nimenomaan venäläiseen balettipe-
dagogiikkaan. Lisäksi Paischeff oli mukana 
perustamassa Suomen Tanssitaiteilijoiden 
liittoa 1930-luvun alussa, sekä Pro Dance 
yhdistystä vuonna 1972.
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Tanssiva aviopari poikansa kanssa vuonna 1929. Pariskunta 
esiintyi nyt lähinnä Helsingin Työväen 
Näyttämöllä. Läheisiin kollegoihin ja ystä-
viin kuului Kulosaaressakin vieraillut Tau-
no Brännes (myöh. Palo), josta myöhem-
min tuli suomalaisen elokuvan suuri tähti.

Villa Anna, Kulosaaren puistotie 10 syksyllä 2022. 
KUVA: KIRSTI SANTAHOLMA

Jatkosodan aikana Iris Salin esiintyi useiden tans-
sijoiden tapaan rintamamiesten viihdytyskiertueil-
la. Salin esitti vauhdikkaan mustalaistanssin Uh-
tualla marraskuussa 1942. KUVA: Tk.Uomala 1942, 
Sotamuseo.

Vaan taas jäi tanssitaiteilijoiden Kulo-
saaren aika lyhyeksi: lamavuodet ajoivat 
perheen taloudellisiin vaikeuksiin, ja Ku-
losaaren huvila oli pakko myydä. Kuos-
manen ja Salin muuttivat Unioninkadulle 
oman tanssikoulunsa yhteyteen, ja Iris 
Salin palasi tanssijaksi oopperan balettiin, 
jonka koulussa hän myöhemmin teki uran 
opettajana aina 1950-luvun lopulle saakka. 
Elo Kuosmanen jatkoi töitä tanssiopettaja-
na sekä teatterilavastajana ja puvustajana.

Paischeff, Salin ja Kuosmanen vaikut-
tivat merkittävästi suomalaisen tanssipe-
dagogiikan kehitykseen. He olivat kaikki 
kolme tärkeässä roolissa vakiinnuttamassa 
uuden taidemuodon, tanssin, paikkaa koti-
maan taidekentällä. 

Vaikka Mary Paischeff muutti pois jo 
vuonna 1928, sai Kulosaari uuden tähti-
tanssijan tantereelleen heti seuraavana 
vuonna, kun Hertonääsin valtatielle aset-
tui Paischeffin nuorempi kollega Iris Salin. 
Salin oli kiinnitetty oopperaan tanssijaksi 
vain 15-vuotiaana syksyllä 1922. Joutsen-
lammen ensiesityksessä hän tanssi joutsen-
kuorossa ja karakterinumeroissa, sai myö-
hemmin soolojakin, ja tanssi monet kerrat 
Paischeffin kanssa samoissa näytöksissä. 
Paischeffin tapaan Salinkin jätti oopperan 
balettiryhmän pian; tanssijoille oli run-
saasti kysyntää muualla ja oopperan tar-
joamat sopimusehdot huonot. Salin lähti 
tanssipartnerinsa Elo Kuosmasen kans-
sa ansaitsemaan leveämpää leipää kiertu-
eilla, ravintoloissa ja yksityistilaisuuksissa.

Iris Salin edusti Paischeffia boheemim-
paa tanssijatyyppiä. Hän oli tutustunut 
13 vuotta vanhempaan Elo Kuosmaseen 
Helsingin tanssiopistossa, ja siirtynyt 
Kuos masen vuonna 1920 perustamaan 
tanssikouluun ensin oppilaaksi ja sitten 
opettajaksi. Nuori tanssija sai harvinaisel-
le ammatinvalinnalleen tukea kotoa, jossa 

taiteilijaelämä oli tuttua: äiti Lida Salin 
oli Vallilan teatterin näyttelijä, ja veljet Alf 
ja Klaus Salin tekivät molemmat myö-
hemmin urat oopperan baletissa.

Kulosaareen Iris Salin päätyi Elo Kuos-
masen kautta. Kuosmanen oli viettänyt 
lapsuutensa Yhdysvalloissa Chicagossa, 
jonne hän oli muuttanut vanhempiensa 
kanssa siirtolaisena 1902. Räätäli-isä me-
nehtyi kuitenkin keuhkokuumeeseen jo 
muutaman vuoden kuluttua, ja äiti Anna 
Kuosmanen palasi Elo-pojan kanssa 
Helsinkiin. Haasteita pelkäämätön leski-
rouva piti ensin kahvilaa nykyisellä Hä-
meentiellä ja ryhtyi sitten suurisuuntaiseen 
yritykseen: vuonna 1912 hän rakennutti 
talon Kulosaareen osoitteeseen Hertonää-
sin valtatie 10 (nyk. Kulosaaren puistotie 
10). Talossa oli kolme 2h+k asuntoa ja yksi 
1h+k asunto. Vuokralaiset varmistivat näin 
äidin ja pojan toimeentulon.

Anna Kuosmanen menehtyi vuonna 
1925, ja hänestä tuli ensimmäinen Le-
posaareen haudattu vainaja. Elo peri Ku-
losaaren talon, jonne hän muutti tanssi-
parinsa ja puolisonsa Iris Salinin ja heidän 

Kulosaaren puistotie 10 1920-luvulla, KUVA: Kotiseuturahaston arkistosta 

Iris Salinin ja Elo Kuosmasen bravuureita olivat karakterinumerot. Tässä tanssipari  vuonna 1931 Hunga-
ria-baletissa, joka jäi Kuosmasen viimeiseksi esiintymiseksi Suomalaisessa Oopperassa. Kuosmanen on 
neljäs vasemmalta ja Salin seitsemäs vasemmalta. KUVA: Pietinen 1931, Museovirasto.



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. 

Stadin iloisin jääpalloseura - tule mukaan!

puheenjohtaja/ordförande Merit Lemminki
merit.lemminki@elisanet..

tel. 050 596 3679
verkkosivu www.vesta-bandy.net

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

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

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. 

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. 

Stadin iloisin jääpalloseura - tule mukaan!

puheenjohtaja/ordförande Merit Lemminki
merit.lemminki@elisanet..

tel. 050 596 3679
verkkosivu www.vesta-bandy.net

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

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

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. 

Vandringspokalen ”Steffi” 

I slutet av oktober spelades den redan tra-
ditionella tennismatchen mellan Brän-
dö och Grani. Brändö vann 37-14. Mat-

cherna (totalt 8 st) var 20 minuter långa 
och man räknade vunna game. Man bytte 
partner och motståndare vid varje match. 
Det var alltså inte fråga om en officiell li-
gamatch utan en vänskapsturnering. Gra-
nigänget hade med sig en ny vandrings-
pokal, som döptes till Steffi (bild 2). Den 
oemotståndliga lilla statyn, som påminner 
om Steffi Graf härstammar från en mark-
nad i Mäntyharju. 

Till Brändölaget hörde Nina Henriksen 
(kapten), Asta Anttila, Hanne Calonius, 
Liisa Horelli, Helena Olsson, Raija Rauha-
maa och Ulla Stambej (bild 1) – alla med-
lemmar i GVLK. Brändö tennisklubb grun-
dades på 1930-talet av ryska emigranter. 
Klubben har varit viktig för Brändöborna 
– samtidigt som man förbättrar sin fysiska 
kondition får man njuta av gemenskap och 
trevligt sällskap.

Även i Grankulla har det länge funnits 
tennisplaner, men Granitennis grundades 
först år 1974. Nuförtiden spelar man vin-

tertid i Targahallen i Ymmersta, som ligger 
på gränsen mellan Esbo och Grankulla. 
I Granilaget deltog Ann-Katrin Huldén 
(kapten), Raila Karhi, Dyrten Moberg, Pia 
Moberg, Leena Palsanen, Leena Rahkola 
och Pirjo Varhala. (bild 1) 

Var ligger hemligheten bakom brakse-
gern, Nina Henriksen ?

”Det är svårt att säga. Trots att Brändö-
damerna vann överlägset, var det ofta 
40/40,  så matcherna var jämnare än re-
sultatet visar.”

Ann Huldén som spelade i Granilaget är 
till hälften Brändöbo. Hon växte upp på 
Brändö och spelar fortfarande ganska ofta 
med oss på Brändö. Hon kommenterar 
tävlingen så här:

”De (brändöborna) var bättre. Många 
Granispelare tyckte underlaget var kon-
stigt, men det var inget avgörande. Alla 
tycker att det är roligt att få spela mot 
många olika spelare, på ett nytt ställe. Men 
framför allt är det roligt att träffas och jip-
pon är alltid skoj!”

Själv är jag av den åsikten att lagets hem-
lighet ligger i lång erfarenhet. På en av bil-

derna kan man se att det inte är fråga om 
alldeles unga flickor. De flesta i laget har 
spelat tennis sedan 1950-talet. Vi tränar 
fortfarande en till tre gånger i veckan. 

”När man springer efter bollen så glöm-
mer man alla krämpor! ”

Nästa gång möts lagen i mars i Targahal-
len där Granidamerna står värdar. 

Deltagarna i Brändö-Grani 
-turneringen i Mandatum-
hallen

Heja Brändö – Brändödamerna 
åsamkade grani en brakförlust !
TEXT: LIISA HORELLI • BILDER: HANNE CALONIUS • ÖVERSÄTTNING: NINA HENRIKSEN



Kulosaaressa kaksi 
kilpajoukkuetta
Kulosaaren liikuntaseura on yksi 20 suo-
malaisesta seurasta, jossa on mahdollista 
harrastaa TeamGym-voimistelua aktiivi-
sesti. 

Tällä hetkellä Kulosaaren liikuntaseu-
rassa toimii kaksi TeamGym-joukkuetta. 
Kahdestatoista vuosina 05–09 -syntynees-
tä voimistelijasta koostuva Rhea, yhdistel-
mäjoukkue Helsingfors Gymnastikklubin 
kanssa, on noussut jo vaativaan 5. kilpai-
luluokkaan. Vuosina 09–11 syntyneistä 
voimistelijoista koostuva Kulosaaren lii-
kuntaseuran Galaxy-joukkue puolestaan 
voitti molemmat viime kevään kilpailunsa 
1. luokassa ja nousi kesällä 2. luokkaan. 

Rakkaudesta lajiin
Kulosaaren TeamGym-toiminnan taustalta 
löytyy kolme lajin ammattilaista: Anna, An-
nis ja Janina. 

Kulosaaressa vahvaa
TeamGym-voimisteluosaamista
TEKSTI: ELINA PISKONEN

KUVAT: ELINA PISKONEN & JANINA WICKLUND

TeamGym on näyttävä voimistelulaji, jossa joukkueellinen voimistelijoita kilpailee kolmessa eri suo
rituksessa: tanssillisessa vapaaohjelmassa, volttisarjoissa volttiradalla ja korkeissa volteissa tram
petilla. TeamGym on erityisen suosittua Pohjoismaissa: Tanskassa ja Ruotsissa se on kaikista voi
mistelulajeista suosituin. Eikä suotta: lajissa yhdistyvät huimat voltit, näyttävät vapaaohjelmat ja 
yhdessä tekemisen ilo. 

Miten päädyitte perustamaan 
teamgym-toimintaa 
Kulosaareen?
“Kulosaaren Liikuntaseuran TeamGym-toi-
minta on lähtöisin meidän valmentajien 
intohimosta lajia kohtaan. Meillä kolmella 
oli pitkä ura TeamGymin parissa ja kilpai-
limme samassa joukkueessa SM-tasolla. 
Valmensimme aluksi harrasteryhmiä, jois-
ta muodostimme pienemmän kilpailevan 
joukkueen vuonna 2017.

Omien kilpaurien päättyessä valmenta-
miselle jäi enemmän aikaa, minkä johdosta 
aloimme valmentamaan yhä aktiivisemmin 
ja pystyimme perustamaan toisen joukkueen 
vuonna 2019. Tämä kaikki ei olisi ollut mah-
dollista ilman seuran tukea ja kannustusta!”

Entä miltä Kulosaaren liikun-
taseuran teamgym-toiminta 
näyttää tänä päivänä?
“Emme koskaan ajatelleet, että seuran 
TeamGym-toiminta voisi näyttää näin hy-

vältä! Molempien jouk-
kueiden kanssa olemme 
päässeet asetettuihin 
tavoitteisiin ja niittäneet 
myös menestystä jokai-
sessa kilpailuluokassa.

Olemme valmentajina 
pyrkineet kehittymään 
esimerkiksi kouluttautu-
malla ja haluamme viedä 
saatuja oppeja eteenpäin 
myös seuran sisällä. Haa-
veissamme on seuran 
TeamGym-toiminnan ke-
hittäminen ja laajentami-
nen tulevaisuudessakin.

 Parasta valmentami-
sessa on nähdä ilo ja in-
nostus voimistelussa sekä 
mahdollistaa tulevaisuu-
den TeamGym-tähtien 
synty!”

Treenaamisessa parasta on 
joukkue
Galaxy-joukkueen voimistelijoilta kysyttä-
essä parhaiksi asioiksi TeamGymissä nousi-
vat joukkue ja temput: 

”Joukkuehenki, tykkään meidän joukku-
eesta. On kiva kisata niiden kanssa ja leirit 
on myös kivoja.” (Vivian)

”TG:ssä on parasta hyvä joukkuehenki 
ja uusien volttien harjoittelu.” (Olivia)

”Tykkään TG:tä, koska siellä on paljon 
kavereita ja temput on kivoja. Valmentajat 
osaavat auttaa ja opettaa.” (Venla)

”Meidän TG-joukkueessa parasta on hyvä 
ryhmähenki ja kivat joukkuekaverit” (Aino)

“Joukkuehenki ja se että valmentajat on 
kivoja. Ja se että pystyy oppimaan uusia 
juttuja.” (Veera)

Seuraa joukkueiden 
kuulumisia
Molempia Kulosaaren joukkueita voit 
seurata Instagramissa: @helsingforsrhea 
ja @kulisgalaxy 

Lisätietoja TeamGymistä lajina löy-
dät Suomen voimisteluliiton sivuilta: 
https://www.voimistelu.fi/lajit/
teamgym/esittely/

Galaxy-joukkue syksyllä 2022 Jyväskylän luokka-
kilpailuissa (KUVA: JANINA)

Galaxy-joukkue kilpailemas-
sa Vierumäellä keväällä 2022 
(KUVA: ELINA)
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Wihuri toivottaa
 kulosaarelaisille 

hyvää joulua! 
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Tiikerinpennut kasvavat
Elokuun lopussa syntyneet kolme amurin-
tiikerinpentua ulkoilevat emonsa seurassa 
päivittäin silloin kun eivät ole päiväunilla. 
Ne nakertelevat innokkaasti lihanpaloja, 
vaikka emon maito on edelleen pikkutiike-
reiden pääravintoa. Pentujen paino lähes-
tyy jo kymmentä kiloa. Pennut ovat ute-
liaita, mutta arkailevat vielä jonkin verran 
ihmisiä. Vuodenvaihteen lähestyessä myös 
pentujen vauhdikkain leikki-ikä lähestyy. 
Tällä hetkellä pennuista rauhallisin, roh-
kein ja myös pienin on uros Oboi. Naaras-
pennut ovat luonteeltaan sähäköitä, pie-
nempi niistä sai nimen Ohana ja isompi, 
joka on punnituksissa osoittautunut mel-
koiseksi riiviöksi, on Odeya.

Korkeasaari telkkarissa
Korkeasaari-sarja alkoi Nelosella marras-
kuussa ja tätä riemua riittää joulukuun 
puoliväliin asti. Ohjelmassa päästään seu-
raamaan kuuden jakson verran kesäistä 
arkea Korkeasaaressa – tutuiksi tulevat 
monet eläintenhoitajat sekä eläinlääkärit 
– ja tietysti myös saaren eläinasukkaat. 
Eläintarhan puuhien lisäksi seurataan Vil-
lieläinsairaalaan hoitoon tuotuja luonnon-
varaisia potilaita. Uusi jakso esitetään aina 
maanantaisin klo 19 ja siitä tulee uusinto-
ja pitkin viikkoa. Jos aiemmat jaksot ovat 
ehtineet lipsahtaa ohi, ne voi katsoa myös 
jälkikäteen netistä Ruutu-palvelusta.

TEKSTI: MARI LEHMONEN

KUVAT: MARI LEHMONEN (ML) JA ANNIKA SORJONEN (AS)

Talvi lähestyy ja karhutkin menivät jo talviunilleen, mutta eläinten saarella touhu jatkuu. Tänäkin 
vuonna olemme avoinna vuoden jokaisena päivänä. Sen lisäksi, että olemme täällä naapurisaarella, 
arkeamme voi nyt seurata myös kotisohvalta käsin.

Talven tapahtumapäiviä
Tälle talvikaudelle ovat palanneet Korkea-
saaren ilmaispäivät, joita on maaliskuulle 
saakka kerran kuussa maanantaisin. Jou-
lukuussa vapaa sisäänpääsy on 5.12. klo 
10-15, eläintarhassa voi kierrellä klo 16 
asti. Muut talven ilmaispäivät ovat 16.1., 
6.2. ja 13.3. Jouluaattona Korkeasaaren 
vierailun voi ajoittaa välille klo 10-14. Jou-
lun jälkeen osallistumme jälleen Lux-va-
lotapahtumaan. Eläintarhan valopolulle 
pääsee 26.12.–8.1. klo 10–19 ja tapahtuma 
tukee lumileopardien suojelua. 

Hyvää joulua Kulosaaren 
väelle!
Kun ostat Mustikkamaan lipunmyynnistä 
vuosikortin joululahjaksi itselle tai kave-
rille, saat oheisella kupongilla alennuksen 
hinnasta 50 € /aikuiset, 30 € /opiskelijat 
ja eläkeläiset, 20 € /lapset 4–17v. Vuosi-
kortilla voit vierailla myös tapahtumissa, 
käydä Korkeasaaressa vaikka 365 päivänä 
vuodessa! 

Korkeasaari- 
sarja seuraa myös 

partakorppikotkan-
poikasen matkaa 

Korsikalle. AS

Tiikerinpentu Oboi eläinlääkärin tarkastuksessa 
2 kuukauden iässä.  ML

Karhut vetäytyivät 
talvipesiinsä unille jo 

marraskuun alussa. ML



Koristeporo valoilla 49cm

24,90

 
Snuggle 
Buddies 
unityyni 
valoilla

12,90

My Fuzzy Friends 
koala 25 cm

49,90 

Autorata Metal machines 
shark attack

19,90 

Minikuusi 45cm
30 Lediä 
sisäkäyttöön

29,90

Etola Herttoniemi, HITSAAJANKATU 14, MA-PE 10-19, LA 10-17, SU 12-16
Hinnat voimassa 24.12.2022 asti, Herttoniemen Etolassa, niin kauan kuin varatut erät riittävät. 

Lyhdyt 

alk. 13,90
Joulukuusi kävyillä
210cm ja 240cm

alk. 199,00
Lumihuurrekuusi
150cm, 180 cm, 
210cm tai 240cm

alk. 79,90

Leikkikeittiö, 
valkoinen, minttu 

tai harmaa, 3+

99,90

Nukketalo 
+ huonekalut,

62x27x70cm, 3+ 

89,90 

Akryylioravat 5kpl/setti

39,90

/
WWW.ETOLA.NET
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 – konnichiwa – hei! Tässä 
kolumnisarjassa kerron, miltä Kulosaari 
näyttää maailman suurimmasta metropo-
lista, Tokiosta, katsottuna. Kerron japani-
laisen kulttuurin ja elämän erikoisuuksista, 
vuodenajoista, kirsikankukkien katselusta, 
japanilaisesta ruoasta, arkkitehtuurista, 
kuvataiteesta ja vähän muustakin! Terve-
tuloa nojatuolimatkalle nousevan aurin-
gon maahan!  

Maailman kaupungeista Tokiossa on 
eniten Michelin-tähdellä palkittua ra-
vintolaa 212, kun Pariisissa niitä on 113! 
Michelin-tähdellä palkittuja ravintoloita 
tai ei, japanilainen keittiö on aivan omaa 
luokkaansa. Sen keskiössä ovat raaka-ai-
neet, ruoan esillepanon estetiikka sekä 
puhtaus. Kun raaka-aineet ovat parhaita, 
ei ruoka tarvitse raskaita kastikkeita - hy-
välaatuinen suola ja/tai soija, ja wasabi 
(japanilainen piparjuuri itse raastettuna, 
ei valmistuubista) riittävät. Japanilaisesta 
ruoasta voisikin kirjoittaa useita kirjoja – 
joten tämä kolumni tarjoaa pintaraapaisun 
japanilaisen keittiön runsaudesta!

Yövyn entisessä pääkaupungissa Kiotos-
sa, yli sata vuotta vanhassa japanilaisessa 
majatalossa, ryokanissa. Tatamilla hyvin 
nukutun yön jälkeen pukeudun kimonoa 
muistuttavaan yukataan (pellavasta teh-
tyyn aamutakkiin), menen alakertaan ja 
istuudun valmiiksi aamiaispöytään. Kimo-
noon pukeutuva tarjoilija tuo minulle ai-
van ensiksi juzu-mehun (yuzu on sitrushe-
delmä, jota käytetään paljon japanilaisessa 
keittiössä). Tuoreesta hedelmästä puristet-
tu mehu tuodaan henkäyksenohuessa la-
sissa. Juon mehun tarjoilijan kehotuksesta 
hitaasti ja ihailen ruokasalin ikkunoista 
avautuvaa kauneutta – oikealla puolella 
olevaa bambu-metsää sekä ulkopihalla 
suurien kivien välissä soljuvaa vesiputous-
ta – ainakin yhtä kaunista, mitä eteeni tuo-
tiin tarjottimella hetken kuluttua! 

Suussasulavaa, kevyesti paistettua kalaa 
miso-kastikkeessa, kuitenkin niin, ettei se 
mitenkään peittänyt tuoreen kalan makua. 
Kalaa, fermentoituja vihanneksia, japani-
laista munakasta, miso-keittoa, riisiä sekä 
vellimäistä riisiä, jonka sekaan sekoite-
taan kananmuna ja hakattua kevätsipulia 
sekä tietenkin japanilaista teetä. Jokaisel-
la ruokalajilla on oma, pieni keraaminen 

Kulosaarelainen Japanissa - 
 En Brändöbo i Japan

Japanilainen keittiö – estetiikkaa, parhaita raakaaineita ja niin paljon enemmän kuin vain sushia

TEKSTI JA KUVAT: ANNA-MARIA WILJANEN

Osa III

astiansa – kaikki astiat ovat japanilaisen 
keramiikan taidonnäytteitä! Tällaisen aa-
miaisen jälkeen voi vain olla hyvällä tuu-
lella! Samalla se toimii hyvänä esimerk-
kinä siitä, että japanilainen keittiö on 
paljon enemmän kuin vain sushia, joka on 
rantautunut Japanin ulkopuolelle jo vuo-
sikymmeniä sitten, vaikka sushi monesti 
toimiikin porttina japanilaisen keittiön sa-
laisuuksiin – niin kuin meilläkin!

Herkullisen sushin valmistaminen onkin 
todellinen taitolaji, joka vaatii juuri oikean-
laatuisen ja -lämpöisen riisin sekä tuoreen 
kalan sekä taidokkaan sushikokin, joka 
osaa leikata tuoreen kalan juuri sopivan 
ohuiksi siivuiksi. Sushi syödään joko pui-
koilla tai sormin, ja se kastetaan varovasti 
soijaan, sillä tarkoituksena ei ole häivyttää 
kalan omaa makua. Monissa ravintoloissa 
kysytään myös, voiko sushin sisään laittaa 
wasabia jo valmiiksi, joten kannattaa olla 
tarkkana, ennen kuin ottaa lisää wasabia 
lautaselta. 

Japanilaisen keittiön salaisuus on eh-
dottoman tuoreissa raaka-aineissa, kalas-
sa, lihassa, vihanneksissa ja täydellisen 
pyöreissä kananmunissa (ja kananmunan 
keltuaisissa)! Tuoreus on vaatimus paitsi 
sushissa myös muissa ruoissa, kuten esi-
merkiksi sashimissa, jossa ruokalaji koos-
tuu erilaisista raaoista kalalajeista (mm. 
mustekala, lohi, katkarapu, meriahven 
sekä tonnikala), jotka syödään raastetun 
retikan, maukkaiden shiso-lehtien, wasa-
bin ja soijan kera! Tokion ravintoloihin ka-
lat tulevat Toyosun kalamarkkinoilta, jossa 
pidetään myös tonnikalahuutokauppoja. 

Japanilaiset syövät paljon kalaa, mut-
ta japanilaiseen keittiöön kuuluu myös 
(mielestäni) maailman paras liha, wagyu. 
Siihen ja myös toiseen kuuluisaan lihaan, 
marmoiroituun kobe-lihaan, liittyy monia 
urbaanilegendoja, kuten esimerkiksi, että 
eläimiä hierotaan, niille luetaan haiku-ru-
noja ja soitetaan klassista musiikkia. Oli 
miten oli, wagyu-liha on todellakin niin 
mureaa, ettei sen leikkaamiseen oikeas-
taan tarvita edes veistä. Ja kuten aina, 
myös tässä tapauksessa, raaka-aineen tuo-
reus on tärkeintä. Wagyu on itsessään sen 
verran rasvaista, että pieni pala riittää. Se 
paistetaan nopeasti, ja tarjotaan hyvälaa-
tuisen suolan ja wasabin kanssa. 
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Korkealuokkaista
isännöintipalvelua
yli 45 vuoden ajan

PERUSTAJASUVUN OMISTAMA JA JOHTAMA

Iso Roobertinkatu 4 A 4.kerros, 00200 Helsinki

puh. (09) 175 288

toimisto@isannointieuramaa.fi

isannointieuramaa.fi

Monilla on ennakkokäsitys siitä, että ra-
vintolassa syöminen Tokiossa on kallista. 
Täällä voi tietenkin syödä kalliisti, mutta 
myös erittäin edullisesti, josta esimerkki-
nä nurkan takana kodistamme on kuului-
sa ravintola, jonka on erikoistunut sobaan 
(tattarijauhosta tehtyihin nuudeleihin). 
Ravintola on seinän takana, täysin piilossa 
ohikulkijoilta, mutta siitä huolimatta sinne 
on aina pitkä jono. Me löysimme ravin-
tolan aivan sattumalta, mutta meistä tuli 
vakioasiakkaita ensimmäisen lounaan jäl-
keen jopa niin, että ensimmäisen Suomes-
sa vietetyn kesälomaviikon jälkeen tulee 
aina toive päästä soballe! 

Ravintola valmistaa oman sobansa, jon-
ka koostumus on juuri se oikea eli 80% 
tattarijauhoa ja 20% vehnäjauhoa. Tilaan 

aina saman lounassetin, johon kuuluu riisi, 
jonka päällä on kanajauhelihaa sekä pieni 
viiriäisenkeltuainen, fermentoituja vihan-
neksia sekä seesaminsiemenistä tehty tofu 
wasabin kera. (Kuva 2).Tämän jälkeen 
tuodaan sobanuudelit ja niiden syömiseen 
tarkoitettu kastike. Sobanuudelit kaste-
taan kevyesti kastikkeeseen (ryystäminen 
kuuluu asiaan). Tämän jälkeen pöytään 
tuodaan vielä sobayu, eli soban keitinliemi, 
jota pidetään terveysjuomana. (Kuva 3.) Se 
sisältää ravinteita, mm. b-vitamiinia, kui-
tuja ja kaliumia, ja edistää ruoansulatusta. 
Lounasjuomana toimii tee, ei vesi. Ja lou-
naan hinta – 7 euroa! Herkullista, terveel-
listä ja jokainen ruokalaji kauniista astiois-
ta tarjoiltuna! 

Hyvää ruokahalua - 

Seuraavassa kolumnissa kerron japa-
nilaisen uudenvuoden viettoon liittyvistä 
perinteistä. 

Kirjoittaja on kulosaarelainen, Tokiossa 
toimivan Suomen Japanin instituutin joh-
taja.



Kulosaari 2030
Kulosaari tunnetaan historiallisesti idyl-
lisenä huvilakaupunginosana ja halut-
tuna asuinpaikkana niin lapsiperheille, 
työssäkäyville kuin senioreillekin. Miltä 
Kulosaaren tulevaisuus näyttää Helsingin 
valtuustosta ja kaupunkiympäristölauta-
kunnasta käsin? Kulosaareen on suunnit-
teilla tulevina vuosina uutta rakentamista, 
mutta maltillisesti. Se on selvää, että Ku-
losaaren ainutlaatuisia puolia pitää vaalia 
jälkipolville. 

Helsingin kasvu- ja täydennysraken-
nustavoitteet ja korona-ajan myötä ko-
rostunut lähiluonnon suojelu aiheuttavat 
vastakkainasettelua ympäri Helsinkiä, 
niin myös Kulosaaressa. Helsingin asu-
kasluku kasvaa ja Helsinki on ottanut ta-
voitteekseen rakentaa 8000 uutta asuntoa 
vuosittain. Tällä on pyritty lisäämään tar-
jontaa, jotta asumisen hinta Helsingissä 
pysyisi kohtuullisempana. Tämä asetelma 
on muutoksessa Ukrainan sodan aiheut-
taman inflaatio- ja energiakriisin myötä, 
mutta oletettavasti uusia koteja tarvitaan 
Helsinkiin jatkossakin. Samaan aikaan 
Helsingin “Kasvun paikka” -kaupunkistra-
tegian 2021-25 mukaan Helsinki haluaa 
suojella lähiluontoa, vähentää kunnianhi-
moisesti ilmastopäästöjä ja turvata luon-
non monimuotoisuutta. Ovatko tavoitteet 
ristiriitaiset, miten ne näkyvät Kulosaa-
ressa? 

Kulosaareenkin tulee täydennys-
rakentamista, mutta maltillisesti. 
Sitä on suunniteltu mm. uuden ostarin 
yhteyteen. Kulosaaren 4000 hengen vä-
kiluvun ei kuitenkaan ennusteta kasvavan 
2020-luvun aikana. Kaikessa uudisraken-
tamisessa tulee huolehtia siitä, että hai-
tat luonnolle minimoidaan ja että uudet 
rakennukset sulautuvat Kulosaaren puis-
tomaiseen, merelliseen miljööseen. Tämä 
on erityisen tärkeää Kuorekarin mahdol-
lisen asuinalueen kohdalla, sen suunnit-
teluperiaatteet ovat tulossa 2023 aikana 
kaupunkiympäristölautakunnan käsitte-
lyyn.

Kulosaari on lapsiperheiden suo-
siossa tulevaisuudessakin, päiväkoti- 
ja koulupaikkojen riittävyys on herättänyt 
huolta. Kaupunki ennakoi niiden tarvetta 
proaktiivisesti, jotta lähipäiväkoti- ja kou-

Kulosaari
2030
TEKSTI: JENNI PAJUNEN

Kulosaari v. 1973 korkealta nykyisestä Kalasatamasta kuvattuna. Edessä alhaalla Kuorekari. KUVA: FINNA, 
Sky-Foto Möller, valokuvaajaa

luperiaate toteutuu. Kulosaaren palvelut 
paranevat mm. ostarin remontin myötä. 

Kulosaaren liikenneyhteydet pa-
ranevat. Kulosaaren silta remontoidaan 
asteittain 2022-26. Se on koko kaupun-
gin kannalta tärkeää, koska sillan ylittää 
päivässä arviolta 50 000 ihmistä ja 4000 
pyöräilijää. Asukas- ja liityntäpysäköin-
tipaikat ovat herättäneet keskustelua. 
Paikkoja pitää olla, mutta Kulosaari ei voi 
muuttua Itä-Helsingin autovarastoksi. On 
odotettavissa, että maksullisen pysäköin-
nin ehdotetaan laajenevan myös Kulosaa-
reen lähivuosina seuraten kaupungin 2022 
hyväksymän pysäköintipolitiikan henkeä.

Viikottain kokoontuvassa kaupunkiym-
päristölautakunnassa käydään huolellises-
ti läpi eri alueiden suunnitteluperiaatteita, 
kaavoja, puisto- ja liikennesuunnitelmia. 
Luontoarvot arvioidaan tapauskohtai-
sesti, esimerkiksi puiden kaatoa pyritään 
välttämään ja usein lautakunnassa las-
ketaankin eri alueiden puiden määrää ja 
viherkertoimia. Asukkaita kuullaan kaik-
kien isompien suunnitelmien osalta ja 
kaupunginosaryhmissä käydään kiihkeitä 
keskusteluita niihin liittyen. Valtuutettui-
hin ja lautakuntien jäseniin voi aina olla 
yhteydessä. 

Jenni Pajunen on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä Helsingin  kaupunkiympäristölautakun-
nan ja konsernijaoston jäsen. Jenni asui Kulosaaressa  Svinhufvudintiellä 2013-14.
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!  Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!  
God Jul och Gott Nytt År!  God Jul och Gott Nytt År!  
 Best Season’s Greetings! Best Season’s Greetings!
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Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
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Kun kuulin tämän kysymyksen muu-
tama päivä sitten, osasin heti vastata 
siihen, niin ainakin luulin osaava-

ni. Otin esiin Laura Kolben kirjoittaman 
Kulosaari, unelma paremmasta tulevai-
suudesta ja Matti Räsäsen toimittaman 
Kulosaari-Brändö, huvilakiinteistöt ja 
niiden omistajat. Lisäksi avasin Helsin-
gin kaupungin teettämän verkkojulkaisun 
Kulosaaren kerrostaloalueen suunnittelu-
periaatteiden lähtökohtia. Hyvin nopeasti 
totesin, etten selviydykään tästä tehtäväs-
tä kirjoittamalla niitä muutamaa lausetta, 
jotka minulla oli mielessäni. Tässä on nyt 
teille uudemmille kulosaarelaisille aika ly-
hyt ja hyvin kansantajuinen versio varsin 
monimutkaisesta syykimpusta.

  

Bertel Jungin vuonna 1917 piirtämä kaava, jota kat-
sellessa syntyi otsikon kysymys. 

Kukapa sen olisi toteuttanut? 
AB Brändö Villastad?
Ennen vuotta 1917, jolloin Bertel Jungin 
ensimmäinen kaava ilmestyi, oli tapahtu-
nut jo paljon. 

Johtaja Allan Granfelt oli ostanut 
12.5.1907 Kulosaaren sekä osan Kivinok-
kaa ja muutamia pieniä saaria Kulosaaren 
kartanon omistajalta perustettavan Aktie-
bolaget Brändö Villastad -yhtiön lukuun. 
Yhtiön perustajajäseniin kuului Allan 
Granfeltin lisäksi muita, jotka yhä elävät 
Kulosaaren nimistössä, eli arkkitehdit Os-
kar Bomanson, Bertel Jung, Karl Lindahl, 
Armas Lindgren ja Lars Sonck, insinöörit 
Anders Kramer, Rupert von Nandelstadh ja 
Julius Stjernvall sekä kauppias Axel Ståhle.

Alue kuului silloin Helsingin pitäjään ja 
Suomi oli vielä osa Venäjää. 

Aktiebolaget Brändö Villastad eli Kulo-
saaren huvilakaupunki osakeyhtiö oli liike-

Miksi Bertel Jungin kaava ei 
toteutunut?TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

yritys, jonka  perustajilla oli ideana hankkia 
asumaton alue läheltä Helsinkiä, myydä 
maa tontteina ja järjestää kulku alueen ja 
Helsingin välillä. Epäilemättä heillä oli 

tarkoituksena tehdä voittoa tällä kaupalla. 
Asumisella luonnon keskellä huvilassa oli 
tuohon aikaan kysyntää.

Arkkitehti Lars Sonck laati jo kesällä 
1907 Kulosaareen maankäyttösuunnitel-
man, jonka mukaisesti alueella päästiin 
tekemään tonttikauppoja. Hän piirsi kart-
taan maaston muotoja mukailevat tiet ja 
niiden varrelle huvilapalstoja lähinnä saa-
ren itä-, länsi- ja etelärannalle. Kallioiselle 
alueelle keskelle Kulosaarta hän suunnitteli 
kaupunkimaista asutusta. Jo kesällä 1907 
myytiin ensimmäiset tontit eli palstat, jot-
ka olivat aika suuria. Niistä useat pilkottiin 
myöhemmin moneenkin osaan. Kauppa 
kävisi hyvin, kun näytti siltä, että alueelle 
oli tulossa paljon muitakin asukkaita. Se 
turvaisi palveluiden tulemisen. 

Vuosina 1907 ja 1908 saarelle pyykitet-
tiin ja erotettiin 65 + 388 palstatilaa eli 
tonttia. Niitä myös myytiin hyvin alkuvuo-
sina. Myyntiesitteessä luvatun kulkuyhtey-
den toteuttaminen osoittautui hankalaksi. 

Allan Granfelt 1910-luvulla, 
KUVA: FINNA, Atelier Nyblin

Lars Sonck 1900-luvun alussa, 
KUVA: FINNA C. P. Dyrendahl

Lars Sonckin kaavasuunnitelma Kulosaaren hu-
vilakaupunkia varten. Myyntiesite vuodelta 1907. 
HKA/KV/KM 9. (KULOSAAREN KLUUVIN PUIS-
TOALUEET, s. 12; https://www.hel.fi/static/liitteet/
kaupunkiymparisto/julkaisut/muut/kulosaaren_
kluuvi_phs_2010_web.pdf)

Samoin oli teiden ja kunnallistekniikan ra-
kentaminen vaikeampaa kuin oli kuviteltu. 
Niinpä osakeyhtiö jätti saaren keskiosassa 
näkyvät tiet rakentamatta ja lunasti takai-
sin siltä alueelta jo myymänsä palstat.

Osakeyhtiölle oli ehkä liian haasteellista 
toteuttaa liiketoimintaa ja samaan aikaan 
vastata yhdyskunnan monenlaisista tar-
peista.  
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Vuonna 1912 käytiin keskustelua saaren 
myynnistä Helsingin kaupungille.

Emil Schybergson ennusti saaren tule-
vaisuutta jo keväällä 1912: ”Muuten voi 
kaupunki olla vakuuttunut, että Kulosaa-
ri-yhtiö tulee sekä sanitäärisessä että myös 
muussa mielessä hoitamaan yritystä siten, 
että kun Kulosaari aikanaan kauppalavai-
heen jälkeen liitetään Helsinkiin, tulee se 
olemaan kapungille tämän osoitetun kun-
nian arvoinen.” HBL 12.4.1912 (Laura Kol-
be s. 153)

 Kulosaaren perustajiin kuulunut ark-
kitehti Bertel Jung, joka oli jo toimi-
nut Helsingin ensimmäisenä asema-
kaava-arkkitehtinä, piirsi vuonna 1917 
Kulosaarelle uuden kaavan, joka nou-
dattaa pääpiirteittään ja varsinkin jo 
rakennetun alueen osalta Lars Sonckin 
maankäyttösuunnitelmaa. Saaren keski-
osan kaupunkiasutus on siinä viety pal-
jon pidemmälle. Vielä tänä päivänä voi 
kuvitella kuvan esittävän jo rakennettua 
kaupunkia. Siitä rakennettiin vain pieni 
osa, Brändö Domus -niminen kerrostalo 
osoitteessa Kulosaarentie 4–8. 

Vuosina 1914–1918 riehui Euroopassa 
ensimmäinen maailmansota, jolla oli var-
maankin oma merkityksensä siihen, että 
rakentaminen väheni.  

Vuodet 1917–1922 olivat kuitenkin vilk-
kaita Kulosaaren historiassa. Asukasluku 
oli vuonna 1918 jo 1000. Höyrylautan kor-
vaavasta sillasta oli tehty päätös vuonna 
1916 ja silta valmistui v. 1919. Yhtiön ta-
voitteena oli muodostaa Kulosaaresta oma 
kunta. Sen perustamiseen tarvittava seura-
kunta perustettiin vuonna 1921 . 

Vuonna 1922, 15 vuotta 
yhtiön perustamisen 
jälkeen ja sata vuotta 
sitten, Kulosaaresta 
tuli itsenäinen kunta, 
Kulosaaren huvilakaupungin 
maalaiskunta. 
Kun kunta oli perustettu AB Brändö Vil-
lastad myi valmiiksi suunnitellut maa-alu-
eensa Kulosaaren kunnalle. Yhtiön ak-
tiivisuus selvästi väheni ja vuoden 1928 
yhtiökokous päätti myydä kaiken jäljellä 
olevan kiinteän omaisuuden (mm. saaren 
keski-, pohjois- ja itäosat) ja vesialueensa 
Helsingin kaupungille.  

1929 Aktiebolaget Brändö Villastadin 
maanomistuksen lakattua yhtiön hallitus 
päätti lopettaa yhtiön toiminnan ja se pois-
tettiin kaupparekisteristä 26.11.1929.

Bertel Jungin kaava oli voimassa ja vah-
vistettiin vuonna 1928, ja vielä uudelleen 
16.10.1931, jolloin maaherra sen vahvisti. 
Mitään konkreettista ei tapahtunut. Ku-
losaaren metsäinen ja kallioinen keskusta 
oli nyt Helsingin kaupungin omistuksessa, 
vaikka saari oli oma kuntansa. Helsingissä 
suunniteltiin jo 1930-luvulla kaupungin 
ympärillä olevien alueiden liittämistä kau-
punkiin ja toisen maailmansodan jälkeen 
1.1.1946 Kulosaari pakkoliitettiin Helsin-
kiin esim. Lauttasaaren, Munkkiniemen, 
Haagan, Malmin ja Herttoniemen tavoin.

Helsingin kaupungilta kesti noin 20 
vuotta saada aikaan suunnitelma Kulo-
saaren asutuksen tiivistämiseksi. Profes-
sori Olli Kivinen suunnitteli Kulosaaren 
keskeisille alueille metsälähiön ihanteita 
noudattavan asemakaavasuunnitelman 
vuonna 1959. Suunnitelma toteutui lähes 
täysin alkuperäisenä hyvin lyhyessä ajassa, 
noin 1959-1962.

Näin rakentui pääpiirteittäin nykyinen 
Kulosaari, ei tullut Bertel Jungin kaupunki-
kortteleita vaan tuli Olli Kivisen metsälähiö.

Kulosaarelainen arkkitehti Heikki Kuk-
konen, joka on tässä lehdessä esitellyt 
Huvilakaupungin aikaiset merkittävät ark-
kitehdit, täydentää edellistä asiantuntijan 
sanoin:

Bertel Jung ja Olli Kivinen olivat toisiin-
sa verrattuina aivan eri aikakausien lap-
sia. Jung oli Ebeneser Howardin luoman 
puutarhakaupunki-ideologian perillinen ja 
Kivinen taas sotienjälkeisen jälleenraken-
nusajan lipunkantaja. Tätä heidän perus-
tavanlaatuista erilaisuuttaan kuvaavat hei-
dän Kulosaareen laatimansa suunnitelmat. 
Jung tavoitteli suunnittelussaan tiivistä ja 
matalaa kaupunkikuvaa, jossa asukkailla 
olisi lähiluontoa ympärillään ja mahdol-
lisuus pienimuotoiseen puutarhaviljelyyn 
omia tarpeitaan varten. Kivinen taas on 
korkean talonrakentamisen kannattaja, 
kuitenkin niin että talojen väliin jäisi sen 
verran rippeitä luonnonmetsästä, jotta 
”metsälähiön” nimeä saatettiin käyttää.

Näin Kulosaarta voidaan hyvin kutsua 
havainnolliseksi esimerkiksi eräästä suo-
malaisen kaupunkirakentamisen suurista 
murroksista. Oli ehkä melkoinen vahinko, 
ettei Jungin suunnitelmia toteutettu saa-
rellamme kuin hiukkasen verran.

 Arkkitehti Wäinö Palmqvistin v. 1909 AB Brändö Villastadille laatima mainosesite, jossa Kulos-
aaren ”asemakaava” noudattaa pääpiirteissään Lars Sonckin suunnitelmia.

Axel Bertel Jung 1920–30-luvulla, KUVA: FINNA

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf teetti 
vuonna 2017 Bertel Jungin asemakaavas
ta (etukannen kuva) ja Väinö Palmqvistin 
laatimasta mainosesitteestä (vasemmalla) 
kopioita, joita on yhä saatavana sopuhin
taan. Tiedustelut yhdistykselle kulosaa
relaiset@gmail.com tai puhelimella lehden 
toimitukseen 040 512 8209.
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Melkein valmista  
”talkkarin” silmin
Kulosaaren yhteiskoulun mainio iltavah-
timestari Hannu raportoi usein koulun 
asioita Kulosaari – Brändö Facebook-ryh-
mässä nimimerkillä TALKKARI. Tässä 
hänen hieman ”toimitettu” kuvauksensa 
koulun kasvamisesta

”Hei! kaikille saarelaisille ja varsinkin 
koulun naapurustossa asuville ihmisille!

Tuo vajaat kaksi vuotta kestänyt raken-
taminen ja siihen liittyvä meteli ja kalka-
tus alkaa lähestyä pikku hiljaa loppuaan. 
Itse olen kuullut tuota rakentamista alusta 
loppuun 24/7, koska asun tuon rakennus-
työmaan keskellä ja voin sanoa, että hermo 
on/oli pinnassa ja mietinnässä oli montaa 
kertaa, että täältä on päästävä pois. Täällä 
sitä kuitenkin vielä ollaan. 

Uuden koulurakennuksen avajaisia vie-
tettiin YK:n päivänä 24.10. liputuksen 
merkeissä ja tämä uusi osa avattiin oppi-
laiden käyttöön 27.10., joka merkitään his-
torian kirjoihin omana merkintänään. 

Svinhufvudinkujalle on saatu kokonaan 
uusi asfaltti, valaistus on uusittu ja saa-
tu osittain käyttöön. Lopputyöt tehdään 
suunnitelman mukaisesti. Tämän uudis-
rakennuksen ja vieressä menevän hiekka-
tien väliin jäävälle osuudelle, joka on kau-
pungin maita, on istutettu ns. kuntta, joka 
on  luonnonmukainen ympäristö, jossa on 
puita ja pensaita, varpuja, marjapensaita 
ym. Kun itse kävin tuota katsomassa, se oli 
ehkä koko projektin yksi parhaiten onnis-
tuneista jutuista. Tämän kuntan ansiosta 
hiekkatien ja koulun väliin ei jää ns. jouto-
maata tai asfalttia, jossa porukat hengailee 
ja aiheuttaa häiriötä. 

Jouko K. jo lähetti kuvan ko. paikasta, 
joten kävin ottamassa kuvia uudesta kou-
lurakennuksesta sisältäpäin ja julkaisen ne 
saarelaisille ensimmäisenä, mutta en yksi-
noikeudella, sillä ne kuuluvat omalle työn-
antajalleni. Kuvia on otettu sattumanva-
raisesti koulun sisätiloista; turvallisuuteen 
ja työsopimuslain mukaisesti en julkaise 
kuvia tai nimiä kenenkään yksilöidyistä 
työhuoneista tai kuka niissä työskentelee, 
niissä asioissa koulun turvallisuuspäällik-
kö / tiedotuksesta päättävä henkilö rehto-
ri, Lauri Halla vastaa näihin kysymyksiin 
erikseen pyydettäessä. 

Saarelaisilla on mahdollisuus tutustua 
uuteen koulurakennukseen avoimien ovi-
en päivänä 12.11. klo 10-14. Tervetuloa! 

Kulosaaren yhteiskoulu – 
KSYK kasvaa taas

(Oli mahdollisuus, jota todella moni käytti, 
ja ihastui.)

”Talkkari voi omana vapaa-aikanaan jär-
jestää privat-käyntejä erikseen sovittaessa, 
huom! säävaraus.”

Koulun Itäväylän puolella olevan liikun-
tahallin pitäisi valmistua marraskuun lop-
puun mennessä, mutta siitä sitten erikseen. 

Uuden koulun energiaratkaisuista, ra-
kennus lämpiää maalämmöllä ja uusi maa-
lämpökeskus on jo toiminnassa, pieniä 
korjauksia ym. tehdään vielä tovin, samoin 
rakennuksen iso atrium-tila on vielä lop-
pusilausta vaille, joten tästä ei vielä saatu 
täydellisiä kuvia. 

Kun uusi liikuntahalli myös valmistuu, 
neliöitä on kaikkiaan n. 11,500 ja oppilai-
ta muutaman vuoden kuluessa n. 1250 ja 
henk.kuntaa yli sata. Myös koulun vanhas-

sa osassa on tapahtunut: koulun keittiötä 
on laajennettu, samoin oppilaiden ruoka-
salia, linjastot on uusittu, samoin valais-
tus, henkilökunnalle tuli isompi ruokasali, 
koulun molemmille puolille on asennettu 
infotaulut, joka helpottaa suunnistusta 
alueella, Svinhufvudinkujan puoleiset py-
säköintitilat ovat vielä hujan hajan siihen 
asti kunnes parakkikylä pikku hiljaa pois-
tuu alueelta.”

Sama asia eri tyylillä
Koulun kotisivulta löytyy asiallinen kuvaus 
koulun nykyisestä kasvamisesta:

LAAJENNUS 2022
Kulosaaren yhteiskoulussa aloitettiin vuoden 
2020 joulukuussa uudisrakennusprojekti, jonka 
myötä koululle valmistuu kaksi uutta rakennusta. 
A-rakennuksen (ostoskeskuksen suunnalla) on 
määrä valmistua syyskuussa ja B-rakennuksen 
(Itäväylän puolella) lokakuussa 2022.  

Arakennukseen on tulossa monipuolisesti 
erilaisia tiloja kuten uusia luokkahuoneita, media-
laboratorio, luonnontieteiden laboratoriotiloja, 
oleskelutilaksi tarkoitettu atrium, itseopiskeluti-
loja, kanslia sekä kattoterassi.  

Brakennus puolestaan on omistettu täysin 
liikuntatiloille. Koska tilaa on jatkossa rutkasti 
enemmän, myös oppilas- ja opiskelijapaikkoja on 
tulossa lisää seuraavan muutaman vuoden aika-
na. Oppilasmäärää lisätään vuoteen 2025 men-
nessä noin 1200:aan. (https://ksyk.fi/koulumme/
laajennus-2022/, 14.11.2022)

Valokuvaan liittyvät tekstit on vaihdettu, koska 
tässä ei ole kuvaa. Aikataulu on muuttunut sitten 
tekstin kirjoittamisen. Lehden ilmestyessä kum-
pikin rakennus saattaa olla valmis. (Lehden toimi-
tuksen kommentti)

Linkkejä
Koulu siis kasvaa taas. Lue koulun histo-

riasta lyhyesti koulun kotisivulta: Koulun 

historiaa 1940–2000  https://ksyk.fi/kou-

lumme/historia/ tai hanki vaikka lukutu-

vasta koulun 75-vuotishistoriikki Juureva 

kosmopoliitti ja tutustu Mikko-Olavi Sep-

pälän perusteelliseen teokseen.

Jos olet kiinnostunut historiasta, voit tu-

tustua koulun alkuaikoihin entisen oppi-

laan Harry Blässarin haastatteluun https://

www.huhuu.news/post/millaista-kulosaa-

ren-yhteiskoulussa-oli-ennen.

A-puolen eli uusi sisäänkäynti .

A-puolen aula.

TEKSTIN KOONNUT KIRSTI SANTAHOLMA
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Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön osakkeista
Onko sinulla kätköissäsi Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön osakkeita? Koulu perustettiin vuonna 1940, jolloin rahaa omien lasten opinahjon 
tukemiseen kerättiin osakeannilla. Myöhemmin osakkeita on voinut merkitä ainakin 1960- ja 90-luvuilla.
Osakerekisterissä on lähes 200 nimeä ilman yhteystietoa. Moni nimistä kuuluu jo joukostamme poistuneelle tai muualle muuttaneelle. Osakkeet 
ovat jääneet siirtämättä perillisille tai siirtoja ei ole rekisteröity. Tai osakas on muuttanut antamatta koululle uutta osoitettaan. 
KSYK:n osakeyhtiön nykyinen hallitus on päättänyt siirtyä nykypäivään ja liittää  osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Kouluyhtiö toivoo, että 
mahdollisimman moni osake päätyisi järjestelmään. Osakas voi toimittaa itse osakekirjansa (jo siirretyt tai siirtämättömät) koululle, jossa Tiina 
Pulkkinen auttaa asiassa eteenpäin. Jos osakkeiden haltija ei halua itse tehdä juuri mitään, hän voi lahjoittaa tai myydä osakkeensa jollekin, joka 
puolestaan hoitaa ne koululle.
Hallitus toivoo kaikkien osakkeiden haltijoiden ottavan yhteyttä koulun talous- ja hallintopäällikkö Tiina Pulkkiseen (tiina.pulkkinen@ksyk.fi tai 
040 755 8358). Jos ei ehdi nyt, niin toivottavasti myöhemmin.

Medialuokka. Työtila medioluokan jatkeena.

Kanslian edusta. Atrium eli lukion ”lounge”.

Rappuja ylös, rappuja alas…

Ylimmässä kerroksessa on tilaa oleilulle.

A-rakennus etelästä nähtynä. On se niin valtava! Tässä on kuitenkin vain osa.
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Kulosaaren ympärillä tapahtuuympärillä tapahtuu
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

Näkymä Kulosaaresta suoraan etelään.  
Vielä näkyy Suomenlinnan majakka,  
mutta kuinka kauan, sen saa nähdä. 

Näkymä Kulosaaresta suoraan ete-
lään. Vielä näkyy Suomenlinnan 
majakka, mutta kuinka kauan, sen 

saa nähdä. 
Kruunuvuorensillan rakentaminen nä-

kyy ja kuuluu. Lintujen ja kalojen elämää 
yritetään suojella pitämällä taukoja joina-
kin aikoina, ihmisiltä odotetaan parempaa 
sopeutumista. Sillan on tarkoitus olla val-
mis ja ratikkaliikenteen toiminnassa vuon-
na 2027. 

”Ruoppausta tehdään talvella, jotta vael-
luskalojen kutuaikaa ei häiritä. ...Lintujen 
pesimisaikana on käytössä turvavälit luo-
doilla, jolloin työskennellään vain etäällä 
niistä pesimisrauhan takaamiseksi. Lisäk-
si pesimisaikana ei tehdä kaikkein häirit-
sevimpiä työvaiheita.” (Uutta Helsinkiä 
13.10.2021)

Rakentaessa tulee usein vastaan yllä-
tyksiä, niin tässäkin: Kruunuvuorensillan 
kannatinpylvään eli pylonin perustuksia 
tehdessä merenpohjasta on irronnut odo-
tettua enemmän kalliota. Tästä aiheutuu 
ylimääräistä työtä, joka voi vaikuttaa myös 
aikatauluun ja varmaankin myös kustan-
nuksiin. 

Metrolla pääsee 
Kulosaaresta hienosti 
kahteen suuntaan, vaikka 
silloilla riittää ongelmia.
Kaupunki on vastikään joutunut ilmoitta-
maan, että korjaustyöt jatkuvat kevääseen 
asti Itäväylällä Kulosaaren ja Itäkeskuk-
sen välillä, sillä Siilitien ja Sahaajankadun 
kohdalla olevista silloista on löytynyt hal-
keamia ja heikkolaatuista betonia. Myös 
Mustapuron kohdalla on yhä työmaa kum-
paankin suuntaan mennessä. Ruuhkia on 
yhä ainakin tiettyinä aikoina.

Itäväylä on epäkunnossa myös lännen 
suuntaan, sillä Kulosaaren sillassa on ha-
vaittu vaurioita, jotka täytyy korjata. Nii-
den syitä selvitellään yhä, nyt arvellaan 
niiden aiheutuneen lähistöllä tehdyistä 
paalutustöistä. Samalla kun seurataan 
vuonna 1957 rakennetun sillan kuntoa, tut-
kitaan eri korjausmahdollisuuksia. Käyttä-
jien kannalta onnettomin vaihtoehto olisi 
sillan kokonaan uusiminen. Metroliiken-
teeseen se ei vaikuttaisi, mutta jalankul-
kijat ja pyöräilijätkin joutuisivat siinä ta-
pauksessa kärsimään. 

Tämän tekstin aina epäluuloinen kulo-
saarelainen kirjoittaja ihmettelee Kuore-
karin rakentamisen suunnitelmia. Vaikka 
ihminen on jo päässyt kuuhun, näyttää 

Kuva:  Kata Ruohtula
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Itämeren pohja olevan yhä tuntematon 
ainakin Helsingin kohdalla. Yhteyttä Hel-
singin niemeltä Kruunuvuoreen ei voinut 
rakentaa tunnelia käyttäen ja nyt on huo-
mattu, että kallio on pettänyt myös pylonin 
alta. Kulosaaren sillassa havaittujen hal-
keamien arvellaan syntyneen ympäristöllä 
tehdyistä paalutuksista. Miten mahtaisi 
onnistua rakentaminen tekosaarelle? Toi-
saalta Helsingin Kluuvin seutu on myös 
paalujen päälle rakennettu samoin kuin 
iki-ihana Venetsia.     

Tilanne Kulosaaren 
kansakoulussa 1950-luvulla 
opitussa kokalolu-
järjestyksessä
Tehdään kartan avulla pieni kierros Kulo-
saaren ympärillä. 

•  Pohjoisessa Vanhankaupunginlahti le-
pää entisellään, mutta sen takana ollaan 
purkamassa Vanhankaupunginkosken 
pato. 

• Koillisessa lähimpänä Kulosaarta Ki-
vinokka pysyy lähes entisellään, mutta 
postinumeroalueena siitä on tulossa osa 
Herttoniemeä. 

• Idässä tapahtuu paljon muutoksia Hertto-
niemen liikenneympyrän tienoilla. Ne ei-
vät kuitenkaan näy Kulosaaren rannoille. 

• Kaakossa Laajasalossa rakennetaan bu-
levardia ja paljon muutakin. Varsinkin 
Kruunuvuoren rakentaminen vaikuttaa 
Kulosaaren näkymiin.

• Etelässä Kruunuvuoren sillan takana 
siintää Suomenlinna – katoava maise-
ma. Samalla rikkoutuu arkkitehtoninen 
kokonaisuus, Kulosaaren kellotapulin, 

kirkolta alas viettävien käytävien ja kau-
kaa näkyvän Suomenlinnan kirkon muo-
dostama linjakas akseli. Silta ja raitiotie 
saattavat vaikuttaa pitkän päälle enem-
mänkin. Bussin numero 16 reittiin tulee 
varmaankin muutoksia, kun Korkeasaa-
reen pääsee ratikalle. 

• Lounaassa on virkistysalueena säilyvä 
Mustikkamaa, johon on suunniteltu pal-
jon lisää toimintaa. Sen takana Kalasa-
taman rakentaminen jatkuu Nihdissä ja 
Verkkosaaressa, joihin on tulossa asun-
not jopa 7000 asukkaalle. 

• Lännessä rakennetaan Sompasaarta ja 
itse Kalasatamassa torneja tulee lisää. 

• Luoteessa Vanhankaupunginlahden ta-
kana maisema muuttuu lähes päivittäin 
Verkkosaaren ja Hermanninrannan ra-
kentamisen edistyessä.

Näkymä luoteeseen Vanhankaupunginlahden yli.
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Tuoresuolatut suomalaiset kinkut,
pateet, makkarat, kalat,

gluteenittomat joululaatikot...



OFFENTLIGT MEDDELANDE. 
DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

JULKINEN TIEDOTE. 
JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

1.12.  Kulosaaren ala-aste, Kyösti Kallion tie 1
2.12. Vanha Kelkkamäki 19
3.12. Brändö Seglare, Granfeltintie 10
4.12.  Kyösti Kallion tie 1A klo 14-
5.12. Resonaari, Kulosaaren puistotie 26, avoimet ovet 10-14
6.12. Leposaaren kappeli, Leposaarentie 1
7.12. Bertel Jungin tie
8.12. A-lehdet, Risto Rytin tie 33
9.12. Risto Rytin kuja B 1 18-20
10.12.  Armas Lindgrenin tie
11.12.  Ribbinginhovi, Kulosaarentie 21-23, joululauluja klo 18-
12.12.  Bomansonintie ja GVLK Lars Sonckin tie 5
13.12.  Lucian päivän Jouluvalouinti, Hopeasalmentie 23 B
14.12.  Brändö lågstadieskola och Brändö gymnasium
15.12.  Lukutupa, KSYK, Svinhufvudinkuja 6
16.12. Kyösti Kallion tie 6
17.12.  Joulubasaari, Seurakuntasali, Werner Wirénin tie 6
18.12.  Vähäniityntie 16, Lumiukko-ulkoilmaleffa
19.12.  Hopeasalmentie
20.12.  Risto Rytin tie 18
21.12.  As Oy Risto Rytin tie 28
22.12.  Ankkalampi - Ankdammen, Lars Sonckin tie 3 E
23.12.  Mandatum Center, Kulosaarentie 2
24.12.  Kulosaaren kirkko, Werner Wirén tie 6


