
Kramerin lehdon suihkukaivo paljastettiin 80 vuotta sitten, sotavuonna 1943. 
Viktor Janssonin Leikkivät pojat -veistoksen palloon on kirjoitettu kohokirjaimin 

”Sörj ej den gryende dagen förut. – Älä sure ennalta huomista päivää.” Olisiko 
siinä kulosaarelaisille mietittävää näinä harvinaisen lumisina talvipäivinä?  
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Uusi vuosi käyntiin!
Vuosi käynnistyy jälleen yhdistyksen 
Kulosaarelaiset-lehdellä. Tässä kuusi 
kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdes-
sä on runsaasti ajankohtaisia asioita 
sekä erilaisia teemoja. Lehti käsittelee 
mielenkiintoisia kulosaarelaisia kos-
kettavia aiheita tai henkilöitä. Lehti on 
myös lähialueen yrittäjille hyvä paikka 
tavoittaa kulosaarelaiset. Jos haluat 
kirjoittaa lehteen jutun, mielipidekir-
joituksen tai ostaa mainoksen, voit 
laittaa viestiä osoitteeseen kulosaare-
laiset@gmail.com. 

Kulosaarelaiset ry vaikuttaa koti-
kaupunginosamme asioihin ja pitää 
ajan tasalla siitä, mitä Kulosaaressa 
tapahtuu. Järjestämme vuoden aika-
na useita tapahtumia ja teemailtoja. 
Pidämme Kulosaaren yhteiskoululla 
viikoittain Lukutupaa, josta voi lainata 
kirjoja. 

Jäsenmaksut ovat yhdistyksen toi-
minnalle elintärkeitä. Liity siis Kulo-
saarelaiset ry:n jäseneksi. Ohjeet 
jäsenmaksun maksamiseen löydät tä-
män lehden takasivulta.

Toivokaamme tästä vuodesta hy-
vien uutisten vuotta!

 

Det nya året är igång!
Året börjar igen med föreningens tid-
ning Brändöborna. I tidningen, som 
utkommer sex gånger per år, skriver 
man om många aktuella händelser och 
behandlar olika teman. Där kan man 
läsa om personer och intressanta äm-
nen som berör brändöborna. Tidnin-
gen är också ett bra forum för lokala 
företagare att nå brändöborna. Om du 
vill skriva en artikel i tidningen eller 
köpa en annons kan du skicka medde-
lande till kulosaarelaiset@gmail.com.

Brändöborna rf engagerar sig i saker 
som berör vår stadsdel och håller oss 
uppdaterade om det som händer på 
Brändö. Vi ordnar många evenemang 
och temakvällar under årets lopp. Lä-
sesalen i Kulosaaren Yhteiskoulu är 
öppen varje vecka och där finns det 
böcker till utlåning.

Medlemsavgifterna är livsviktiga 
för föreningens verksamhet. Bli alltså 
medlem i Brändöborna rf. På baksi-
dan av denna tidning hittar du infor-
mation om hur medlemsavgiften be-
talas.

Vi hoppas att det nya året blir ett år 
med med goda nyheter!

A new year is here again!
The year starts again with Ku-
losaarelaiset magazine, published by 
our association six times a year. It 
brings you current affairs and vari-
ous themes from Kulosaari, as well 
as dealing with interesting topics and 
persons of interest. The magazine is a 
good means for local entrepreneurs to 
reach the people of Kulosaari.

If you want to write an article, an 
opinion piece or buy an ad in a maga-
zine, contact us by sending a message 
to kulosaarelaiset@gmail.com.

Our local association, Kulosaarelai-
set ry, strives to improve our home 
island and keeps you updated with 
the current affairs of Kulosaari. Every 
year, we organize several events and 
theme nights. At Kulosaari Secondary 
School KSYK, we maintain a reading 
room where you can borrow books. It 
is open on Tuesdays and Thursdays.

Membership fees are essential for 
the functions of the association. Join 
us. You will find the instructions for 
joining on the back page.

Let us make this a year full of good 
news!
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T U L E VA A
Su 5.2.2023 klo 18.00 Valoilmiö-kon-
sertti 2023 Kulosaaren kirkossa

Musiikkikeskus Resonaarin ja Hert-
toniemen seurakunnan perinteikkäässä 
Valoilmiö-konsertissa kynttilät syttyvät 
muistuttamaan valosta ja kirkkaudesta. 
Samalla otetaan ensiaskeleet kohti ke-
vättä. Konsertissa esiintyvät Resonaarin 
erityismusiikkikoulun oppilaat ja Reso-
naarigroup-ammattiorkesteri yhdessä vie-
railevan artistin kanssa. 

19.2. klo 11-13 laskiaissunnuntain 
perhetapahtumassa ovat mukana Sari 
Oikarinen ja Tiina Koivulintu Herttonie-
men seurakunnasta. Jos on sopivasti lunta, 
tehdään lumimaalausta ulkona ja puuha-
taan yhdessä seurakuntasalin sisällä. Ul-
kona on tarjolla Kirkkovakan lahjoittamaa 
kasvishernekeittoa soppatykistä ja laski-
aispullia. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvas-
tuu-keräykseen. 

16.3. klo 18-19 seurakuntasalissa 
tietokirjailija, pastori Miia Moision 
yleisöluento Masennuksesta toi-
voon. Ennen luentoa klo 17-18 iltakeitto, 
josta vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun 
hyväksi.

SAARELLA TAPAHTUU

26.1. to klo 18 Lukutuvan 
teemaillassa Minna Sarantola-
Weiss: Me halusimme kaiken

5.2. liputuspäivä, Runebergin 
päivä klo 18 Kulosaaren kirkossa 
Valoilmiö-konsertti 

6.2. Saamelaisten kansallispäivä

14.2. Ystävänpäivä

16.2. to klo 18 Lukutuvan 
teemaillassa Nadja Sokura: 
Tuntemattomat tiet

19.2. Laskiaissunnuntai, klo 11-13 
kirkonmäellä perheohjelmaa 
sekä kasvishernekeittoa ja 
laskiaispullia (Kirkkovakka) 

18.– 26.2. koulujen talviloma, 
Lukutupa kiinni

21.2. Laskiaistiistai

28.2. liputuspäivä, Kalevalan ja 
Suomalaisen kulttuurin päivä 

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä

16.3. klo 18 seurakuntasalissa 
Miia Moision yleisöluento 
(Kirkkovakka)

19.3. liputuspäivä, Minna 
Canthin ja tasa-arvon päivä  

20.3. Kevätpäiväntasaus

23.3. klo 18:00 Lukutuvassa 
Kulosaarelaiset ry – 
Brändöborna rf: vuosikokous. 
Kokouksen jälkeen tutustumista 
koulun uusiin tiloihin.

KALENTERIMERKINTÖJÄ – SAVE THE DATE!
23.3. Kulosaarelaiset-lehden 
2023-2 jako

25.3. WWF Earth Hour klo 20:30–
21:30

26.3. Kesäaika alkaa

13.4. to klo 18 Lukutuvan 
teemaillassa kirjailija Johan 
Bargum kertoo kirjastaan 
Ikämiehiä. Johan on viettänyt 
lapsuutensa ja nuoruutensa 
Kulosaaressa.

11.5. to klo 18 Lukutuvassa 
teemailta, jossa kulosaarelainen 
sisustusarkkitehti Kristiina 
Michelsson kertoo työstään, 
jossa hänet tunnetaan erityisesti 
ravintoloiden ja hotellien 
sisustajana.

TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

M E N N Y T TÄ

Jouluvalofestivaalia oli järjestämässä 
sopivasti 24 ”joukkuetta”. Sää ei joulu-
kuussa 2022 aina suosinut. Osa tilaisuuk-
sista jouduttiin jopa peruuttamaan.  

Suurkiitos kaikille järjestäjille kuten myös 
kävijöille. Ilman yhteistä henkeä meillä ei 
olisi juuri mitään hauskaa. Kulosaarelaiset 
ry toivoo niin järjestäjiltä kuin kokijoilta 
mielipiteitä tästäkin tapahtumasta osoittee-
seen kulosaarelaiset@gmail.com.

Joulubasaari seurakuntasalissa 

Joulubasaari 
seurakuntasalissa
17.12.2022. Myyntipöydät ja myyjät ovat val-
miina. Ostajat odottavat oven ulkopuolella. 

Kiitos kaikille kävijöille ja järjestäjille. 
Paikalla oli myyntiä 13 pöydällä ja martto-
jen kanttiini, jonka tuotto meni Ukrainan 
kärsivien tukemiseen. Oli hyvä päivä.

18.12. kirkossa laulettiin kauneimpia jou-
lulauluja, kun aluepappimme Sari avustaji-
neen valmistautui jakamaan puuroa kirkon 
edessä. Onneksi saatiin tykin päälle katos 
ennen sateen alkua. Puuro oli hyvää, asiak-
kaita riitti, mutta puuro loppui kesken. Kiitos 
Kirkkovakalle puurosta, kiitos seurakunnalle 
tortuista ja glögistä, kiitos kulo saarelaisille 
vapaaehtoisesta lahjasummasta.   



29.4.2022–23.4.2023 Arkkitehtuu-
rimuseon näyttely Eläköön Wivi 
Lönn! nostaa lasikattoja rikkoneen ark-
kitehdin uran ja elämän osaksi laajem-
paa yhteiskunnallista kehystä. Wivi Lönn 
(1872–1966) oli ensimmäinen itsenäisesti 
omaa arkkitehtitoimistoaan johtanut nai-
sarkkitehti. Hän asui ja vaikutti 1920-lu-
vulla Kulosaaressa ja toukokuussa 2022 
Kulosaarentie 22:n kohdalla oleva puistik-
ko nimettiin Kulosaarelaiset ry:n aloittees-
ta Wivi Lönnin aukioksi. 

Arkkitehtuurimuseo: Kasarmika-
tu 24, 00130 Helsinki 

Avoinna ti, to, pe, la, su klo 11-18, 
ke klo 11-20. Ma suljettu. 

Maksuton suomenkielinen opas-
tus lauantaisin klo 13 ja kuukauden 
ensimmäisenä perjantaina 3.2. ja 
3.3. klo 16:30.

SEURAKUNNALLISTA
Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto 
ja Herttoniemen seurakuntaneu-
vosto

Marraskuussa 2022 pidetyissä seura-
kuntavaaleissa Kulosaaresta tulivat vali-
tuiksi Yhteiseen kirkkovaltuustoon Kaisa 
Valve ja Herttoniemen seurakuntaneuvos-
toon Peter Fryckman peter@fryckman.
fi, Pentti Rantala pentti.rantala@pp3.
inet.fi, Kirsti Santaholma kirsti.santa-
holma@gmail.com ja Kaisa Valve kai-
sa.valve@gmail.com.

Herttoniemen seurakunnan järjes-
tämiä viikoittaisia tapahtumia Kulo-
saaressa
• Messu sunnuntaisin  klo 10 kirkossa 
• Rukouspiiri maanantaisin klo 19-20 kir-

kossa
• Perhekerho torstaisin klo 9:30-11:30 

seurakuntasalissa 
• Seniorikahvila torstaisin klo 13-14 seura-

kuntasalissa

Lisää tietoa löytyy internetistä kirjoitta-
malla hakukenttään Herttoniemen seu-
rakunta tai soittamalla alla annettuihin 
numeroihin. 

Oikarinen, Sari, seurakuntapasto-
ri, Kulosaaren aluepappi

050 517 9547, sari.oikarinen@evl.fi 
”Onko sinulla toiveita tai ideoita uudelle 
vuodelle? Ota yhteyttä Sariin. Mietitään 
yhdessä mukavaa toimintaa.” (Sari kysyy.)

23.3. Kulosaarelaiset ry:n vuosi-
kokous Lukutuvassa, kokouksen 
jälkeen tutustuminen yhteiskoulun 
uusiin tiloihin.

KUTSU KULOSAARELAISET 
ry:n VUOSIKOKOUKSEEN 
– INBJUDAN TILL BRÄNDÖ-
BORNA rf’s ÅRSMÖTE

KULOSAARELAISET ry: VUOSI-
KOKOUS LUKUTUVASSA TORS-
TAINA 23.3.2023 KLO 18:00

Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, 
Svinhufvudinkuja 6

Tervetuloa!
BRÄNDÖBORNA rf: ÅRSMÖTET 

HÅLLS I LÄSESALEN TORSDA-
GEN DEN 23.3. 2023 KL. 18:00 
i KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) 
bibliotek, Svinhufvudsgränden 6

Välkomna!

Lisätietoa sivulla 23. Vuosikokoukses-
sa käsitellään ja vahvistetaan kuluneen 
vuoden asiat ja toimintasuunnitelma. 
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ko-
kouksessa valitaan yhdistykselle pu-
heenjohtaja ja 9–12 hallituksenjäsentä. 
Kaikkien toimikausi on yksi vuosi.

MENOVINKKI – kaksi 
kulosaarelaisnäyttelyä 
yhdellä ”iskulla”
Kulosaarta sivuavat näyttelyt samassa 
korttelissa arkkitehtuurimuseossa Elä-
köön Wivi Lönn! ja designmuseossa 
ANTTI + VUOKKO NURMESNIEMI

Yhteislippu Arkkitehtuurimuseoon ja 
Designmuseoon 20 €

28.10.2022–9.4.2023 Designmu-
seon syksyn päänäyttely ANTTI + 
VUOKKO NURMESNIEMI kokoaa yhden 
Suomen merkittävimmän suunnittelija-
pariskunnan tuotantoa ensimmäistä ker-
taa yhteen. Sisustusarkkitehti Antti Nur-
mesniemi (1927–2003) ja tekstiilitaiteilija 
Vuokko Nurmesniemi, os. Eskolin (s. 1930) 
ovat molemmat luoneet kansainvälisen 
uran omilla aloillaan. Heidän kotinsa on 
Kulosaaressa Hopeasalmentiellä. 

Designmuseo Korkeavuorenkatu 
23, 00130 Helsinki

Avoinna ti klo 11–20, ke–su klo 11–
18. Ma suljettu.

Maksuttomat yleisöopastukset Antti + 
Vuokko Nurmesniemi -näyttelyyn suo-
meksi tiistaisin klo 17–18 ja lauantai-
sin klo 14–15, ruotsiksi la 11.2., 11.3. 
ja 8.4. klo 15.

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

Sointula, Marika, lastenohjaaja
050 382 7950, marika.sointula@evl.fi 

Aaltonen-Koivistoinen, Arja, sun-
tio Kulosaaressa

09 2340 3349, 050 448 1804, arja.aal-
tonen-koivistoinen@evl.fi 

Seurakuntatoimisto
Hitsaajankatu 4, seurakuntatila Laituri.

Palvelu puhelimitse ja sähköpostitse ma, 
ti, to ja pe klo 10-14 (keskiviikkoisin puhe-
lin on suljettu). 

Paikan päälle voi tulla asioimaan ti ja to 
klo 10-14 tai sopimuksen mukaan.

Puhelin: 09 2340 3300, s-posti: 
herttoniemi.srk@evl.fi

YHTEISVASTUU 2023
Vuoden teema on Nuoret väkivaltaises-
sa maailmassa, varojen keräyskohteena 
nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisu 
ja ennaltaehkäisy. Yhteisvastuu vuodel-
le 2023 starttaa 5.2. Seurakunnan kerä-
yspäällikkönä on aluekappalainen Ju-
ha-Matti Tikkanen. 

Kulosaaressa yhteisvastuu-keräys ta-
pahtuu paljolti Kirkkovakan kustantami-
na tapahtumina, joissa on vapaaehtoinen 
maksu yhteisvastuun hyväksi.
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Naapurimme Mikko Koivumaa
 

TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD

 
Tutustumme Mikko Koivumaahan, joka on asunut perheensä kanssa seitsemän vuotta Kulosaaressa. 
Kun työnkuvaan kuuluu viestiminen, miltä Suomi näyttää ulkomailla tässä nopeasti muuttuvassa 
maailmassa, niin lapset, fudis ja koirakävelyt palauttavat perheenisän maan pinnalle.

Ammatti?
Työskentelen ulkoministeriön viestin-
täjohtajana. Uralleni on ollut leimallista 
päästä hoitamaan erilaisia kriisejä – mi-
nulla on selvästikin hyvä kriisinenä. Suuri 
luonnonkatastrofi osui kohdalle työsken-
nellessäni Tokion-suurlähetystössämme 
ja koronakriisiä hoidin TEM:ssä. Aloitin 
ulkoministeriössä lokakuussa 2021. Neljä 
kuukautta myöhemmin alkoi Euroopan 
suurin toisen maailmansodan jälkeinen 
sota. Sitä seurasi Nato-ratkaisumme, joka 
on Suomen merkittävin ulko- ja turvalli-
suuspoliittinen päätös sodan jälkeen.

Koskaan ei ole siis ollut töissä tylsää. On 
ollut ammatillisesti kehittävää, että osuu 
hyvin merkittäviä haasteita, vaikka samal-
la se on vaativaa ja raskasta. 

Suomi oli vuonna 2022 enemmän esil-
lä maailman mediassa kuin koskaan ai-
kaisemmin. Olemme määrätietoisesti 
pyrkineet kertomaan omaa tarinaamme. 
Viestintää ovat tehneet niin presidentti, 
ministerit ja virkamiesjohto kuin virka-
miehet ja suurlähettiläämme maailmalla. 
Strategisessa viestinnässä tärkeintä on 
ollut yhteiset viestimme. Ne ovat tehneet 
Suomen narratiivista vahvan. Tämä on 
tärkeää, sillä informaatioympäristössä on 
toimijoita, jotka haluavat kertoa esimer-
kiksi Nato-ratkaisustamme valheellista 
tarinaa.

Olemme voineet todeta, että Nato-pro-
sessilla on ollut todella positiivinen vaiku-
tus Suomen maakuvaan.

Oliko se unelma-ammatti jo 
lapsena?
Peruskoululaisena halusin hammaslääkä-
riksi, mutta se haave loppui aika aikaisin. 
Tykkäsin koulusta ja olin hyvä opiskele-
maan, mutta yliopisto-opiskelu ei ollut 
kauhean päämäärätietoista. Aloitin luke-
maan kemiaa, mutta ensimmäisenä vuon-
na tajusin, ettei minua ollut luotu labora-
torioon. Aloin selvittää, mitä kaikkea voi 
opiskella.

Tajusin että yliopistossa voi opiskella 
Japanin tutkimusta. Japani oli yksi nuo-
ruuden kiinnostuksen kohteista, ja niin 
läksin sille tielle. Itse en suuntautunut 
populaarikulttuuriin, vaan yhteiskuntaan 
ja lähihistoriaan. Opiskelin myös valtio-
tieteitä ja tein niistä molemmista kandit. 

Maisterin opinnot tein Japanin tutkimuk-
sesta.

Valmistuttuani ajauduin viestintähom-
miin Finnfactsiin, jossa toimme ulko-
maista mediaa tutustumaan suomalaiseen 
osaamiseen. Seuraava työni oli Tokion 
suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurineu-
vos, mikä tiesi Japaniin muuttoa koko 
perheelle. Pestini alussa sain kriisivies-
tinnästä kokemusta, kun maailman mit-
taushistorian neljänneksi suurin, 9 magni-
tudin maanjäristys iski Japaniin. Järistys 
aiheutti tsunamin, joka surmasi lähes 20 
000 ihmistä ja tuhosi Fukushiman ydin-
voimalan.

Suomi on Japanissa tosi suosittu ja tun-
netaan siellä muun muassa tasa-arvosta. 
Japanissa väestö vähenee nopeimmin 
maailmassa, mutta koulutetut naiset jää-
vät kotiin, kun syntyy ensimmäinen lapsi. 
Yhteiskunta ohjaa siihen, että jäät kotirou-
vaksi, haluat tai et. Kirjoitin vuonna 2013 
kirjan suomalaisesta tasa-arvoisesta per-
hemallista. Kirja poiki tosi paljon luento- 
ja haastattelupyyntöjä. Suomen maakuva 
vahvistui ja minusta tuli jonkinlainen puo-
lijulkkis.

Kirkon ulkomaanavun ja työ-ja elinkein-
oministeriön kautta tie kulki ulkoministe-
riön viestintäjohtajaksi. Nykytyöni oli se, 
jonka moni tiesi unelmapaikakseni. On 
aina erikoista, kun saavuttaa unelmansa.

Mikä on ollut urasi 
huippuhetki?
Yksi uran tähtihetkistä on 15.5.2022, jol-
loin valtioneuvosto teki päätöksen esit-
tää, että Suomi hakisi Naton jäseneksi. 
Minulla oli kunnia toimia siihen liittyvän 
lehdistötilaisuuden toisena moderaatto-
rina. Kun Presidentinlinnassa pääminis-
teri ja presidentti ilmoittivat päätöksestä 
kansalle, katsoin heitä vain parin metrin 
päästä ja ajattelin, että tässä sitä tehdään 
historiaa.

Mikä on parasta työssäsi?
Ulkoministeriöllä, ja viestinnällä sen 
osana, on hyvin laaja ja kansainvälinen 
tehtäväkenttä. Tässä työssä pääsen vai-
kuttamaan siihen, miten Suomi viestii ja 
vaikuttaa maailmalla. Pääsen esimerkiksi 
osaltani määrittämään Suomen Nato-vies-
tintää.

Kehittäminen on ollut itselleni tärkeää 
jokaisessa työpaikassa. Aina on kehitettä-
vää ja nykymaailma kyllä tarjoaa tarpeita. 
Minulle ei ole tärkeää jättää omaa käden-
jälkeä, vaan motivoidun siitä, miten vies-
tinnän relevanssia ja vaikuttavuutta voi 
parantaa. Tässä ajassa kiehtoo eniten se, 
miten Suomi toimii haastavammassa in-
formaatioympäristössä, jossa myös disin-
formaatio on läsnä.

Onko huonoja puolia?
Se milloin lopettaa päivän työt on täy-
sin mielivaltainen ratkaisu. Ei ole mitään 
luontaista päätepistettä. Ulkoministeriö 
on myös kriisiorganisaatio eli jos jotain 
Suomelle merkittävää tapahtuu, niin mei-
dän tehtävänä on viestiä siitä. Esimerkiksi 
olin pelaamassa ulkoministeriön joukku-
eessa jalkapalloa Suomessa olevia suur-
lähetystöjä vastaan, kun Nord Streamin 
kaasuputki räjähti. Hoidin sitten asiaa 
ennen, jälkeen ja pelin aikana. Maailmalla 
tapahtuu tällä hetkellä tosi paljon ja se nä-
kyy meidän työmäärässämme.

Mitä harrastat?
Olen koonnut Kulosaaressa kaksi fudis-
ryhmää, jotka koostuvat nelikymppisis-
tä ruuhkavuosi-isistä. Koronan aikana 
aloimme pelata myös pipolätkää – se on 
parasta mitä pandemia antoi. Pallopeleis-
tä tulee aina takaisin mukavampi perheen-
isä ja puoliso. Yritän lisäksi soittaa bassoa.

Miten päädyitte Kulosaareen 
asumaan?
Muutimme Marjaniemestä Japaniin ja 
kun tulimme Suomeen niin ajattelimme, 
että Kulosaari on hyvä paikka, kun täällä 
on suomi–englanti-luokat. 

Mikä on Kulosaaressa 
parasta?
Kulosaari on vehreä ja väljä sekä hyvil-
lä yhteyksillä lähellä keskustaa. Tämä on 
pieni kylä täynnä mukavia ja fiksuja ihmi-
siä. Kehun saarta tosi paljon ja olemme 
saaneet ihmisiä muuttamaan myös tänne. 
Tämä on meidän loppusijoituspaikka, jos 
Suomessa ollaan. Lauttasaarelaiset kutsu-
vat saartaan onnellisten saareksi, mutta 
Kulosaari on niin onnellisten saari, ettei 
siitä tarvitse huudella.
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Mikä on on tämä paikka, jossa Mikko 
halusi tulla kuvatuksi Nene-koira sylis-
sään? Lue huolella haastattelu, niin löy-
dät vastauksen.

Mitä teet Kulosaaressa 
muuta kuin asut?
Me olemme saaneet paljon ystäviä saarel-
ta. Täällä asuu samankaltaisia ihmisiä, ja 
vietämme paljon aikaa yhdessä. Liikumme 
koiran kanssa ja ilman koiraa sekä minä 
myös pallon perässä. Talvisin kävelemme 
jäällä, josta näkee saarta ulkoapäin.

Mikä on Kulosaaren 
merkityksellisin paikka?
Leposaaren ympäri on rauhoittavaa kä-
vellä koiran kanssa. Jalkapallokentästä 
on myös tullut erityinen. Haluan maini-
ta myös kiinalaisen ravintola Chengdun. 
Siellä suosikkini on tofu kung pao, jota ys-
tävällinen henkilökunta tekee pyynnöstä, 
vaikkei sitä ole listalla.

Kirja jota luet parhaillaan? 
This is not propaganda. Kirjoittaja on 
Peter Pomerantsev, joka on syntynyt Kio-
vassa, mutta muuttanut lapsena Lontoo-
seen. Kirja on yhdistelmä Pomerantsevin 
perheen elämää sekä pelottavia tarinoita 

informaatiovaikuttamisesta ympäri maail-
maa. Pomerantsev on fasinoiva persoona. 
Tapasin hänet syksyllä.

Podcast jota kuuntelet?  
Apunen ja Maliranta. Kulosaarelainen 
Mika Maliranta on Suomen johtavia eko-
nomisteja. Hyvää ajankohtaisasiaa talou-
desta ja muustakin, ja hillittömän haus-
ka. 

Lempielokuvasi?
Suhtaudun vakavasti elokuviin, olen opis-
kellut elokuvatutkimusta. Sanon kaksi: 
The Goodbye girl (suomennettuna Rak-
kaus ei sula sateessakaan). Mahtava rak-
kauselokuva. Toinen on eri tyylilajia: Pu-
nainen ympyrä, Jean-Pierre Melvillen 
kuuluisa ranskalainen rikoselokuva, jossa 
näyttelee mm. Alain Delon.

Mitä unelmia sinulla on? 
Töiden puolesta elän tietynlaista unelmaa, 
mutta totta kai perustavanlaatuiset unel-
mat liittyvät läheisiin ja terveyteen.

Paitsi että haluaisin olla tosi paljon pa-
rempi basisti, unelmoin puolison kanssa, 
että vielä joskus asuisimme ulkomailla – 
ehkä Japanissa maaseudulla tai jossain-
päin Eurooppaa.

Elämän kolme tärkeintä 
asiaa?
Perhe ylivoimainen ykkönen, ystävät kak-
konen, työ kolmonen.

Onko sinulla elämänohjetta, 
joka on jäänyt mieleen tai 
jota noudatat?
”Ihmisillä on syystä kaksi korvaa ja yksi 
suu.”

Tämä pätee niin diplomaatteihin kuin 
ihmisiin ylipäätään. Pitäisi kuunnella 
enemmän kuin puhua, erityisesti tässä 
maailmanajassa, jossa tapahtuu niin pal-
jon hämmentäviä asioita. 
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KIR
JALLISUUSELÄMÄÄKULOSAARESSA 

Osa 18

TEKSTI: IRIS SCHWANCK  

Olen tutustunut viime vuoden palkit-
tujen kirjailijoiden, Nobelin saaneen 
Annie Ernaux´n ja Finlandia-palki-

tun Iida Rauman romaaneihin.
Olen lukenut Annie Ernaux’n kaksi teos-

ta suomeksi, Lotta Toivasen suomennoksi-
na, vaikka olisin voinut yhtä hyvin lukea ne 
ranskaksi, toisella äidinkielelläni. 

Annie Ernaux, Isästä / Äidistä (La 
Place ja Une Femme, 1983 ja 1987 suom. 
Lotta Toivanen), Gummerus 2022, 152 

s. ilmestyivät alun pe-
rin kahtena eri kirjana 
Gallimardilta, joka on 
Ranskan arvostetuin 
kustantaja.

Isästäni ja äidistäni 
on kertomus luokka-
retkestä, hienosti kir-
joitettu ja suomennet-
tu.

  
Toinen kirja, jonka Annie Ernaux´lta 
luin, oli Vuodet (Les Années 2008, suom. 

Lotta Toivanen), 
Gummerus 2021, 215 
s. Se päättyy sanoihin 
”Hän halusi pelastaa 
jotakin ajasta, jonne 
me emme enää kos-
kaan pääse”. Kyse on 
samasta luokkaretkes-
tä, mutta toisin sanoin, 
ei vuosittain eteneväs-
tä. Loppupuolelta si-

taatti, joka kertoo paljon tekstistä: ”Teks-
tistä pyritään häivyttämään minä-muoto, 
koska kirja on eräänlainen persoonaton 
omaelämäkerta – siinä on pelkästään pas-
siivia ja me-muotoa – ikään kuin olisi hä-
nen vuoronsa raportoida entisistä ajoista.”

Näitä tekstejä pidetään omaelämäker-
rallisina tietokirjoina, kuten Helsingin 

Sanomien eniten kir-
jastoista varattujen ja 
Akateemisen kirjakau-
pan sijoitteluista voi 
päätellä.

Iida Rauma, Hävi-
tys, Tapauskertomus, 
Siltala 2022, 400 s., 
sai viime vuoden Fin-

landia-palkinnon. Minun oli pakko lopet-
taa sen lukeminen kesken; liian paljon tuli 
kouluajoista ja ulkopuolelle jättämisestä 
mieleen. Tärkeän aiheen, kouluissa vallit-
sevan väkivallan, nosti esiin piispa Mari 
Leppänen viime vuoden diktaattorina. 

 
Ulla-Lena Lundberg, Liekinkantajat 
(Lyser och lågar, suom. Leena Vallisaari 
käsikirjoituksesta), Teos & Förlaget 2022, 

294 s. Kolmen suku-
polven naisia kuvataan 
tässä tekstissä, joka 
sijoittuu Vaasan palon 
1852 ja sortovuosien 
aikaan sekä päättyy 
sisällissodan vuosiin. 
Ensimmäisenä piika, 
Betty, joka pakenee 
Vaasan paloa Helsin-

kiin asti kävellen.  
Seuraava polvi, Olga ja Robert, perustaa 

Finnsin kansanopiston ja kolmannen suku-
polven Karin ja Gunnar ovat vastaan van-
hemman polven sivistyspyrkimyksiä. 

(Olin varma, että tämä merkittävä ja täy-
si romaani löytää tiensä Finlandia-ehdok-
kaaksi, mutta viime kirjavuosi oli täynnä 
merkittäviä ja täysiä romaaneja.)

 
Vilja-Tuulia Huo-
tarinen, Drive-in, 
Siltala 2022, 178 s. 
Islantiin sijoittuva 
romaani. Vilja-Tuulia 
Huotarinen on ajan-
kohtainen kirjailija 
Turun kirjamessujen 
uutena ohjelmajohta-
jana Jenni Haukion 
jälkeen. Hän on men-

nyt naimisiin islantilaisen miehen kanssa, 
kuten viime kerralla käsittelemäni Satu 
Rämökin. 

Tässä uudessa teks-
tissä käsitellään itsensä 
löytämistä.

 
Merete Mazzarella,  

Violetti hetki (Den 
violetta timmen, suom. 
Raija Rintamäki käsi-
kirjoituksesta), Tammi 
2022, 198 s. 

Kirjan pitäisi olla kertomus Martin 
Scheckistä, SETAN perustajajäsenestä ja 
ensimmäisistä kaapista tulleista homo-
seksuaaleista Suomessa. Scheinin, kuten 
niin monet muutkin, lähti seksuaalipa-
kolaiseksi, hän palasi äitinsä kotimaahan 
Tanskaan ja Kööpenhaminaan. Kirja on 
kuitenkin kertomus Merete Mazzarellasta 
ja hänen suhteestaan veljeensä ja tämän 
kuolemaan.

 
Toinen kuolemaa käsittelevä lukemani 

teos oli Chimamanda 
Ngozi Adichien Su-
rumerkintöjä (Notes 
on Grief 2021, suom. 
Cristina Sandu), Ota-
va 2022, 91 s.

Aika surullisia ha-
vaintoja ja muistoja 
isästä, joka kuoli liian 
aikaisin ja äkillisesti.

Deborah Levy, Omistuskirjoituk-
sia (Real Estate 2021, suom. Pauliina 

Vanhatalo), SetS 
2022, 219 s. Trilogian 
3. osa kuvaa kauniisti 
vanhenevan kirjailijan 
(59–61v) kokemuksia 
Lontoossa, Pariisissa 
ja Kreikassa. Tyttäret 
ovat jo muuttaneet pois 
kotoa. Suhde tyttäriin 
tulee erityisen hienosti 
kuvatuksi.

 
Jasmine Westerlund, Olly Donne-
rin kiehtova elämä, WSOY 2022, 279 
s. Tarinassa kysymys on narrative non-fic-
tionista, kuten Jasmine Westerlund itse 
teoksensa tyylilajin määrittelee. Kyse on 
kirjalija Olly Donnerin (o.s. Sinebrychoff) 
elämästä Euroopan luxushotelleissa, tri 

Steinerista, antropo-
sofiasta, Dornachista 
Sveitsissä ja haavees-
ta omasta kartanosta 
koti-Suomessa. Vaik-
ka kuvattuna aikana 
sodittiin (1. ja 2. maa-
ilmansota), sotia ei kä-
sitellä tässä kiehtovas-
sa elämässä.
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KIR
JALLISUUSELÄMÄÄ Kulosaarelaisten oma kirjasto, Luku-

tupa, aukeni syksyllä 2015 pienenä 
korvikkeena kaupungin sulkemalle 

Kulosaaren sivukirjastolle. Kulosaarelai-
set ry lupasi huolehtia paikalle valvojat 
kahtena päivänä viikossa ja koulu lupa-
si antaa kirjojaan lainaksi saarelaisille. 
Näin helppoa se on, kun on tahtoa.

Koulun kirjakokoelma on kasvanut 
vuosittain lähes sadalla uudella kirjalla. 
Niiden valinnassa on ollut asiantuntija-
na Iris Schwanck, joka tässäkin lehdessä 
esittelee lukemiaan kirjoja. Kirjahankin-
nat on mahdollistanut Kulosaaren Koti-
seuturahaston Säätiöltä pyydetty ja saatu 
avustus.

Lukutuvasta kohtauspaikka
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

Lukutuvassa on keväästä 2016 lähtien 
järjestetty teemailtoja perustuen kulosaa-
relaiseen yhteistoimintaan ja vapaaehtoi-
suuteen. Pandemian aikana tilaisuuksia 
oli harvemmin, mutta jo noin 40 kertaa 
on saatu kokoontua kuulemaan kulos-
aarelaistietäjää tai -osaajaa. Samalla on 
tutustuttu toisiin kulosaarelaisiin. On kä-
sittämätöntä, että näin pieneltä alueelta 
löytyy niin paljon tietoa ja taitoa. Ja vielä 
halua jakaa omaansa muille. 

Mikään ei estä sopimasta tapaamista 
tuttujen kesken Lukutuvan tiloissa tiis-
taisin ja torstaisin klo 16–19. Sinne sopi-
sivat oivallisesti omatoimiset lukupiirit, 
keskustelukerhot, ompeluseurat, mitkä 
vain rauhalliset harrastusryhmät. 

Lukutupaan on ollut vähän hankala 
päästä Kulosaaren yhteiskoulun laajen-
nustöiden aikana. Nyt ovat ”isot koneet” 
poistuneet alueelta ja kulku Svinhufvu-
dinkujan päähän on turvallista. Pihalla 
on myös autoille paikkoja. 

Kulosaarelaiset ry:n lukutuparyhmä 
toivoo hartaasti, että toiminta jatkuu ja 
kulosaarelaiset lainaavat ja lukevat kir-
joja ja tulevat teemailtoihin yleisöksi. 
Vapaaehtoiset esiintyjät samoin kuin 
valvojat ovat erittäin tervetulleita, uudet 
valvojat jopa välttämättömiä. 

Yhteydenotot: 
kulosaarelaiset@gmail.com tai 

040 512 8209 (Kirsti)
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Kulosaaren Taidekoulu on Kulosaa-
ressa toimiva yksityinen, vuonna 
2014 perustettu taidekoulu, joka tar-

joaa taideharrastusmahdollisuuden lähi-
seudun 4–15-vuotiaille lapsille. Opettajana 
koulussa toimii kuvataideopettaja (TaM) 
Kata Ruohtula. 

Kuluneen syksyn teemana on ollut pelit 
ja pelaaminen. Teemaa oli tarkasteltu syys-
lukukauden aikana esimerkiksi piirtäen, 
maalaten ja muotoillen. Nuorten taidehar-

Reilua peliä 
-taidenäyttelyn avajaiset

TEKSTI JA KUVAT: ANNI HALONEN

rastajien teoksia oli nähtävillä Domuksen 
ikkunagalleriassa marraskuun lopulla tai-
dekoulun syysnäyttelyssä. Näyttelyn ava-
jaiset pidettiin lauantaina 19.11.2022, jol-
loin luokkatilassa tarjolla oli mehua ja 
keksejä. Muuna aikana teokset olivat näh-
tävissä ikkunoista suoraan kadulta. 

Reilua peliä -näyttely koostui hauskoista 
liikkuvaraajaisista jokerihahmoista, kol-
miulotteisista pelinappuloista, maalauk-
sista ja jättikokoisista pelikorteista. Kai-

kenikäiset lapset olivat saaneet aikaiseksi 
upeita teoksia, joista koottu näyttely oli 
hauska, valloittava ja värikäs kokonaisuus. 

Taideharrastuksen parissa opitaan mo-
nenlaisia taitoja, kuten luovaa ajattelua, 
keskittymistä, itseilmaisua, tavaroista 
huolehtimista, yhteistyötä ja vuorovaiku-
tusta. Samalla mielikuvitus sekä ymmärrys 
kulttuurista ja ympäröivästä maailmasta 
kehittyvät.

Ikkunagalleria houkutteli paljon katsojia

Kolmiulotteisia pelinappuloita ja katselijoita sisältä nähtyinä

Pieni taiteilija tutustumassa 
taideteoksiin

Jättikokoisia pelikortteja ja 
monenlaisia pelinappuloita

Liikkuvaraajaisia 
jokerihahmoja
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Tilaa apteekkituotteet, 
myös reseptilääkkeet, 

kätevästi suoraan kotiisi tai 
nouda ne kauppareissulla 

NOUTOAUTOMAATISTAMME:

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori

Alepa Kulosaari

RESEPTI-
LÄÄKKEET
VERKOSTA

AINA 
AVOINNA

Palvelemme myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi

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

www.herttoniemenapteekki.fi

Kaakkoinen suurpiiri on suuri ja 
se ulottuu Mustikkamaalta Jol-
lakseen. Joillakin suurpiirin naa-

purustoilla saattaa olla paljonkin yh-
teistä. Niitä yhdistää metroliikenne, 
merellisyys ja kaunis lähiluonto. Näiden 
perusteella Kulosaari ei ainakaan ensi-
vilkaisulla poikkea merkittävästi lähi-
alueistaan. 

Yhteisistä nimittäjistä huolimatta 
Kuliksessa on kuitenkin myös paljon 
sellaista, joka tekee alueesta erityisen. 
Harvoilla asuinalueella moikataan yhtä 
reippaasti ja lisäksi Kulosaari on koros-
tetun kaksi- ja monikielinen, mikä näkyy 
alueen kouluissa. 

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö 
alueella olisi haasteensa. Siksi koen Hel-
singin kaupungin stadiluotsina, että yksi 
tärkeimmistä tehtävistäni on kohdata 
ja huomioida Helsingin eri asuinalueet 

Alueen stadiluotsi  esittäytyy

ja niiden asukkaat paikallisten tarpei-
den ja erityispiirteiden mukaan. Olen 
myös varma siitä, että Kulosaarella ja 
sen asukkailla tulee olemaan merkittävä 
panos siihen, että Helsingin kasvu ja ke-
hitys tulee olemaan kestävää, innostavaa 
ja ekologista. 

Meidän stadiluotsien tehtävänä on 
auttaa kaupunkilaisia löytämään oikeat 
vaikuttamiskanavat Helsingissä. Lisäksi 
meiltä saa tietoa siitä, miten kaupunki-
laiset voivat osallistua ja vaikuttaa Hel-
singissä.  Olkaa siis rohkeasti yhteydessä 
näiden asioiden tiimoilta, jos jokin asia 
pohdituttaa. 

Jag talar också svenska som mitt andra 
modersmål och därför får man gärna 
vara i kontakt med mig även på svenska. 

Minut tavoittaa parhaiten Facebookin 
kautta, puhelimitse tai sähköpostitse 
osoitteella: johannes.jauhiainen@hel.fi.

Nimeni on Johannes ja olen viime vuoden toukokuusta asti toiminut Helsingin kaakkoisen suurpiirin ja Vuosaaren 
peruspiirin stadiluotsina. 
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Joulun aiheuttamista liikakiloista voi päästä Kulosaaressa varsin helposti eroon. Seuraa-
vassa on kymmenen vinkkiä, joiden avulla saarelainen voi vetreytyä ihan omaan tahtiin, 
liittymättä mihinkään seuraan:
1. Metrosta tullessa voi kiivetä Ukko-Pekan porrasta edestakaisin.
2. Tennistä, sulkapalloa ja pingistä voi pelata Mandatum-hallissa.
3. Luistella voi Mustikkamaan luonnonjäällä, joka ei tosin ole yhtä hyvä kuin tekojää. 
4. Avantouintiharrastus on Kulosaaressa trendikästä. Veteen voi pulahtaa Brändö Seglaren 

avantoon, jos on BS:n jäsen, tai sitten yksittäisten naapurien ylläpitämiin avantoihin. 
5. Hiihtäminen on kaiken ikäisten saarelaisten suosiossa. Sen vuoksi Kluuvin puiston latujen 

vetäminen on aina ollut ykköstoivomus Liikuntavirastolle. Mustikkamaan ja Herttoniemen 
ladut ovat myös tärkeitä ähkyn lieventämisen kannalta.

6. Futis on Kulosaaressa saanut uuden nosteen, Kotiseuturahaston kustantaman tekonurmen 
ja myös KULPSin ansiosta. 

7. Kuntolaitteilla voi Kulosaaressa treenata sekä sisällä, Idealfitin kuntosalitiloissa että ulkona 
jalkapallokentän vieressä olevilla laitteilla. 

8. Kävelyä harrastetaan saarella paljon, sillä saaremme merelliset maisemat ovat hulppeita. 
Kuvassa kulosaarelaiset kävelevät Ukrainan hyväksi.

9. Koiran ulkoilutus on myös tehokas tapa pitää kuntoa yllä. Koirapuisto onkin ahkerassa käy-
tössä.

10. Talvikalastus antaa mahdollisuuden sekä fyysiseen ponnisteluun että mielen kohentumi-
seen. Ja kalasoppa on oiva keino pitää kilot kurissa. 

JOULUÄHKYN TALTUTTAMINEN KULOSAARESSA 
TEKSTI :  L I ISA  HORELLI 

 KUVAT:  SATU VÄKIPARTA ,  KORNELIUS  KUKKONEN,  L I ISA  HORELLI

  KULOSAAREN KARTTAPOHJA :  ANNI  HALONEN

2
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10
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(Oikeat vastaukset: 1b, 2a, 3c, 4d, 5b, 6c, 7c.) 
Korkeasaaren talvi
TEKSTI: MARI LEHMONEN

KUVAT: ANNIKA SORJONEN

Talvinen eläintarha kutsuu jälleen 
vierailulle! Eläinten ruokintoja on 
päivittäin, mutta helmikuussa kou-

lulaisten talvilomien aikaan löydät saarel-
tamme muutakin ohjelmaa. 

Päivät pitenevät hiljalleen ja pääkau-
punkiseudun talvilomalla 18.–26.2. Kor-
keasaarikin on avoinna kaksi tuntia taval-
lista talvipäivää pidempään, eli klo 10–18. 

Korkeasaaren oppaat järjestävät tuolloin 
juonnettujen ruokintojen lisäksi lyhyitä 
opastettuja kierroksia trooppisissa talois-
sa ja Kissalaaksossa. Tule kuulemaan lisää 
suosikkilajeistasi ja kysymään sinua askar-
ruttavat eläinkysymykset! Rohkeimmat 
voivat kokeilla torakoiden kohtaamista op-
paiden johdolla.

 

1. Minä vuonna Korkeasaaren ja Mustikkamaan välille rakennettiin ensimmäinen 
silta?
a) 1952
b) 1974
c) 1980
d) 1992

2. Mikä on ainoa Kissalaakson laji, jonka kotiseudulla ei sada lunta?
a) aasianleijona 
b) amurintiikeri
c) manuli
d) pikkupanda

3. Mikä Korkeasaaren lintulaji munii tavallisesti jo tammikuussa?
a) patagonianaratti
b) riikinkukko
c) partakorppikotka
d) viirupöllö

4. Mikä näistä nisäkkäistä ei vietä talveaan levossa?
a) karhu
b) alppimurmeli
c) preerikko
d) pikkumarmosetti

5. Mitkä Korkeasaaren ravintolat ovat avoinna päivittäin myös talvella?
a) Ravintola Pukki
b) Ravintola Karhu ja Mustikkamaan Bistro Bron
c) Ravintolat Pukki ja Karhu
d) kaikki kolme ovat avoinna

6. Kenellä on eläinkunnan pisin talvikarva?
a) kaksikyttyräinen kameli
b) jakki
c) myskihärkä
d) persianlammas

7. Mikä Korkeasaaren eläimistä on talvella lumenvalkoinen?
a) aksolotli
b) näätä
c) tunturipöllö
d) lumileopardi 

Pikkupanda ja bambuannos

Myskihärkä mutustaa lehteviä pajunoksia

Leijona lumisateessa

Amurintiikeriuros lumituiskussa 

Testaa talvitietämyksesi 
Kuinka hyvin tunnet naapurisaaresi talven? Vastaukset löydät sivun alalaidasta ja lisätietoa 
voit etsiä Korkeasaaren nettisivuilta.
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Näillä kolmella sivulla yritän vastata 
muutamaan usein kuulemaani ku-
losaarelaiseen kysymykseen ja oikoa 

joitakin väärinkäsityksiä tai harhatietoja. 
Hakusanoja ovat Armas Lindgren, Brändö 
Villastad AB, Casino, Thordén, Wihuri.

Onko Kulosaaren Casino ollut koskaan 
(peli)casino? Vastausta tähän kysymyk-
seen täytyy etsiä Casinon historiasta. 
Laura Kolben kirjan Kulosaari – unelma 
paremmasta tulevaisuudesta sivulta 167 
löytyy otsikko Kulosaaren Paviljonki, in-
ternetistä paljon lisää tietoa.

Casinon historia pähkinänkuores-
sa –  nykyisen omistajan NoHo Partnersin 
internet-mainoksessa 6.1.2023.

”Vuosisadan alun brändöläiset olivat 
nuorta ja innokasta joukkoa, joka halusi 
huvitella ja esitellä luonnonkaunista saar-
taan muillekin.

Tässä tarkoituksessa perustettiin vuon-
na 1915 klassisen kaunis, Armas Lindgre-
nin piirtämä ravintola upeine merinäkö-
aloineen saaren kauneimmalle paikalle, 
eteläkärjen kallioluodolle.

Ensimmäinen ravintolan pitäjä oli ruot-
salainen rouva Paterson-Fahlen, jolla oli 
tarinan mukaan kieltolain aikoinakin her-
ravieraille tiskin alla aina jotain väkevää 
tarjottavaa.

Kulosaaren Casino on aikojen kuluessa 
kokenut vaihtuvia vaiheita useiden ravin-
toloitsijoiden hallinnassa. Vuosien mittaan 
siitä on muodostunut varsinkin kesäaikaan 
yksi Helsingin suosituimmista juhlapai-
koista – rapujuhlien, häiden, syntymäpäi-
vien ja yritysjuhlien tapahtumapaikka.” 

Kulosaaren perustajilla oli mielessä 
muutakin kuin huvittelu, nimittäin talou-
dellinen hyöty. Useihin kesäkaupunkeihin 
oli jo perustettu kasinoita venäläisturisteja 
silmällä pitäen. 1910-luvulla suunniteltiin 
ja rakennettiin Helsingin seudulle täysihoi-
toloita, kylpylöitä ja kasinoita. Arkkitehti 
Walter Thomé oli jättänyt vuonna 1911 
ravintola-täysihoitolasuunnitelmansa Ku-
losaari-yhtiön johtokunnalle, joka ehti jo 
hyväksyä suunnitelman ja päättää myydä 
Valaan luodon Thomélle. Hanke kuitenkin 
raukesi silloin, mutta nousi uudelleen esiin 
vuonna 1915, jolloin ravintolasuunnitelmat 
liittyivät AB Brändö Spårväg -yhtiön kan-
nattavuuteen. Ravintolan ja hotellin ra-
kentamisen Kulosaareen arveltiin lisäävän 
liikennöintiä yhtiön linjoilla. Toukokuussa 
1915 Kulosaari-yhtiö ja 20 kulosaarelaista 
perustivat Brändö Pavillon aktiebolag -yh-

Myyttejä ja totuuksia 
KulosaarestaTEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

tiön ja möivät sille Valaan luodon paviljon-
gin rakentamista varten. Niihin aikoihin 
asiat etenivät Kulosaaressa nopeasti, sillä 
Kulosaaren paviljongin avajaisia juhlittiin 
jo elokuussa 1915.

Tila oli aluksi monikäyttöinen; sen saattoi 
jakaa pienemmiksi tiloiksi ja jopa näyttä-
möksi ja katsomoksi. 

Alusta alkaen oli tarkoitus antaa ravin-
tolarakennus vuokralle ravintoloitsijal-
le. Ruotsista löytyi neiti Ester Andersson 
(myöhemmin Fahlén), jolla oli paljon ra-
vintola-alan kokemusta ja joka oli halukas 

Paviljongin oli suunnitellut Armas 
Lindgren, joka oli myös merkinnyt Pa-
viljonkiyhtiön osakkeita enemmän kuin 
useimmat kulosaarelaiset. Hän oli myös 
piirtänyt ravintolan huonekalut, jotka oli 
sitten valmistanut Hietalahden veistämö. 
Sisustuksesta ja koristelusta oli vastannut 
kulosaarelainen koristemaalari Carl Slotte. 

Vuoden 1920 piirroksen Casino oli jo laajennettu alkuperäisestä. 

Casinon ruokasali vuonna 1937, KUVA PIETINEN, 
FINNA

Casino vuonna 1938, KUVA PIETINEN, FINNA

Paviljonkiyhtiön perustajat
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tulemaan Suomeen. Hänestä tuli Brändö 
Pavillonin toimitusjohtaja. Vuonna 1918 
ravintolan nimeksi vakiintui Brändö Ca-
sino. Yleensä asiakkaat tulivat sinne laival-
la Pohjoissatamasta. 

Luultavasti 1919 alkaneen kieltolain 
päättyminen vuonna 1932 lisäsi Kulosaa-
ren Casinon toimintaa. Ainakin 1930-lu-

vun valokuvat molemmilla puolilla olevilta 
terasseilta kertovat mukavista kesätapah-
tumista.

Rantahotelli Casinon vierelle
Ravintolatoiminta oli niin tuottoisaa, 
että AB Brändö villastad innostui suun-
nittelemaan hotellin rakentamista. Osa-
kepääomia korotettiin ja jo vuonna 1916 
ryhdyttiin rakennustöihin. Lars Sonckin 
piirtämä ritarilinnamainen, kaksitorninen 
Rantahotelli valmistui vuonna 1917 Kluu-
vinlahden rannalle. Siihen aikaan vuosi 
tuntui kovin pitkältä ajalta. Kovin on toi-

Rantahotellin toiminta päättyi 1941, kun 
Thordén-yhtymän Eläkesäätiö osti kiin-
teistön käytettäväksi varustamon henkilö-
kunta-asunnoiksi.

Jo ennen vuotta 1941 hotellissa asui pit-
käaikaisia vieraita, pikemminkin täysihoi-
tolaisia. Hotellia perustettaessa oli odotet-
tu venäläisiä lomanviettäjiä, mutta sodasta 
johtuen heitä ei tullutkaan, vaan lopulta 
sinne majoittui venäläisiä emigrantteja. 
Myös Ruotsin suurlähettiläs asui Rantaho-
tellissa perheineen suurlähetystön raken-
nustöiden ajan.

Rantahotellista tuli hotellitoiminnan 
loputtua monelle kulosaarelaisperheelle 
koti. Elisabet Parkatti ja Jaakko Raholma 
kertovat elämästään tuon linnaa muistut-
tavan talon suurissa huoneissa.  Kulosaa-
ren huviloista muuttaneille oli asuminen 
kerrostalossa aivan uusi kokemus. Alim-
man kerroksen länsipäädyssä oli Kulosaa-
ren kirjasto vielä 1950-luvulla.

(Sarantola-Weiss: Kulosaari-Brändö: koti ja 
kaupunginosa)

Rantahotellin ruokasali, KUVA www.porssitieto.fi

Piirros vuodelta 1918

Vuonna 1963 Wihuri-Yhtymä osti ko-
konaisuuden Thordénin eläkesäätiöltä. 
Näyttävästä talosta tuli yhtymän, sittem-
min konsernin pääkonttori. Moni kutsuu 
Wihuritaloa Wihurinlinnaksi, vaikka se 
ei olekaan linna. Suomalaiset tuntevat ta-
lon ja sen ympäristön parhaiten vanhoista 
kotimaisista elokuvista. Fennada-filmin 
studion sijainti Kulosaaressa 1950–1982 
ei varmasti ole ainoa syy sen käyttöön ta-
pahtumapaikkana.Läntinen terassi vuonna, KUVA FINNA

Itäinen terassi 1934, KUVA PIETINEN, MUSEOVI-
RASTO

Valokuva  Veljekset Karhumäki 1936, Helsingin 
kaupunginmuseo

senlaista kuin rakentaminen tämän päi-
vän Helsinkiin, jossa määräykset ja vali-
tukset saattavat kestää vuosikausia. Myös 
hotellirakennus annettiin aluksi hotellin 
pitäjälle vuokralle. 

Hotellissa oli 40 matkustajahuonetta, 
jotka oli varustettu keskuslämmityksellä, 
juoksevalla lämpimällä vedellä ja puheli-
mella, siis nykyajan mukavuuksilla. Ra-
kennuksessa oli myös hissi.  Ylimmässä 
kerroksessa oli koko rakennuksen pituinen 
avoin katettu makuuhalli aurinkokylpyjen 
ottamista varten. Pohjakerroksessa olivat 
vastaanotto- ja seurustelutilat sekä ruoka-
sali.  

Brändö Pavillonaktiebolag -yhtiö hoiti 
itse hotellitoiminnan toukokuuhun 1919, 
jolloin sekin annettiin yrittäjälle vuokralle. 
Hotelli toimi aluksi itsenäisenä, tosin ruo-
katarjoilusta huolehti Paviljongin keittiö. 
Vuodesta 1919 alkaen hotelli ja paviljonki 
olivat rouva Fahlénin alaisina aina vuoteen 
1937 asti. Vuonna 1920 Brändö Pavillon 
-yhtiön osakekanta myytiin hotelli- ja ra-
vintolarakennuksineen niiden vuokraajal-
le, siis rouva Fahlénille. Hänen jälkeensä 
hotellin omistaja ja johtaja oli Gunnar Ek-
man. 

Ester Fahlén (KUVA Pörssitieto.fi)
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Kulosaaren Casinosta sekä 
sen omistajista ja johtajista 
2.8.1915 ravintolarakennus vuokralle ra-
vintoloitsijalle 
31.12.1916  mennessä ravintola laajennettu 
1918 nimeksi vakiintui Brändö Casino
1920-1937 vuokraajana Ester Fahlén 
(omisti vähitellen 100 %)
1930-luvulla uusia laajennuksia 
1937-1942 Gunnar Ekman (omisti 100 %)
Vuonna 1943 Brändö Pavillonaktiebolag 
päätettiin purkaa, koska se ei enää harjoit-
tanut liiketoimintaa. Seuraaja oli ravinto-
lan osalta Kulosaaren Kasino Oy. 
1942-1951 herra Volas ravintoloitsijana 
1951-1990 Alko/Arctia/Yhtyneet ravintolat 
1990- Royal Ravintoloiden ja lopulta 
NoHo Partnersien aikaa

Rantahotellin omistuksesta
1917 rakennus valmistui, Pavillon-yhtiö 
omisti ja hoiti hotellitoiminnan touko-
kuuhun 1919 asti, jonka jälkeen annettiin 
vuokralle 

1920 osakekanta myytiin hotelli- ja ra-
vintolarakennuksineen vuokraajalle

1941 Rantahotellin toiminta päättyi
1963 Wihuri-Yhtymä (61-74) osti kiin-

teistön Thordénin eläkesäätiöltä

Casinon ja  
Rantahotellin työnjaosta
”Alkuvuosina Paviljonki oli avoinna vain 
kesäsesongin ajan ja melko nopeasti se 
sai erinomaisen kesäravintolan maineen. 
Paviljongissa saattoi nauttia lounas- ja 
illallistarjoilun ohella jo alusta alkaen ja 
erityisesti sotien välisinä vuosikymmeninä 
viihdetaiteilijoiden, muusikoiden ja eri or-
kestereiden esityksistä.

Kulosaarelaisten omien juhlien, päi-
vällisten, tanssiaisten ja kokoontumisten 
keskuspaikasksi kohosi varsin pian ympäri 
vuoden auki oleva Rantahotellin ravintola. 
Kalliimpi ja eksklusiivisempi Paviljonki 
houkutteli enemmän pääkaupungin her-
kuttelevaa, mondeenia yleisöä. Erityisesti 
1920-luvulla Casinon palveluja käyttivät 
sekä Ulkoministeriö että juhliva diplo-
maattikunta.” (Kolbe s. 170)

Harry Blässarin kertomaa
1940-luvun ravintoloitsija Volas oli per-
heellinen mies, joka oli tullut Kulosaareen 
kolmen lapsensa kanssa. Perhe asui aluksi 
Casinon kolmannessa kerroksessa, joka on 
ilmeisesti toiminut myöhemmin lähinnä 
varastona. Harry Blässar ja Gerald Volas 
tutustuivat toisiinsa ollessaan luokkatove-
reita Kulosaaren yhteiskoulussa. Geraldin 
koulu-ura jäi kovin lyhyeksi motivaation 
puuttuessa, arvelee Harry. Yksi syy saattoi 
olla se, että isä-Volas halusi pojan työsken-
televän apuna Casinon ravintolassa. Eri-

koistehtävänä pojalla oli ampua haulikolla 
rottia Casinon kellarissa. Ei ole ihme että 
Harrylla on elävä muisto noista ajoista, 
joina alkanut ystävyys jatkui Gerald Vola-
sin elämän loppuun asti. Volasit muutti-
vat Kanadaan myytyään Casinon Arctialle 
1950-luvun alussa. 
Jo silloin Casino oli kovin suosittu kesära-
vintola, mutta liiketoiminta lähes loppui 
syksyn tullen. Vappuna alkoi aina uusi se-
sonki. Kannattavuus oli ongelma, vaikka 
Harryn käsityksen mukaan Volasilla oli 
suhteita, joilla sai parannetuksi ruokalis-
taa mustan pörssin kautta hankituilla her-
kuilla.  
  
Jaakko Raholan muisto
”Syyskuussa 1945, pian muutettuamme 
Rantahotelliin, aloitin ”ison koulun” eli 
Kulosaaren yhteiskoulun ensimmäisellä 
luokalla. Isä oli matkoilla, mutta me muut, 
äiti, isosisareni ja minä, halusimme juh-
lia tapausta jotenkin. Niinpä menimme 
kolmistaan eräänä iltana Casinolle rapuja 
syömään. En ollut koskaan ennen syönyt 
ravintolassa, mutta en muista jännittänee-
ni tilannetta mitenkään erityisesti, olinhan 
tutussa ja turvallisessa seurassa.

En muista, paljonko ravut maksoivat 
1940-luvulla, mutta sen muistan, että 
niitä ostettiin aina 20 kappaletta syöjää 
kohti, sekä lapsille että aikuisille -- ja 
kaikki syötiin, keittiöön ei jäänyt mitään. 
Myös ravintola-annos oli nykyistä isompi, 
muistaakseni tilasimme ne 20 kappaletta 
jokaiselle. Kun ravut oli syöty, tuli itse ra-
vintoloitsija, herra Volas, kysymään, mitä 
rapujen jälkeen haluaisimme. Jäätelöan-
nokset tai pihvit, ne olivat hänen ehdo-
tuksensa. Äiti tuskin ehti vilkaista kysy-
västi lapsiaan, kun molemmat, sisareni ja 
minä, sanoimme yhteen ääneen ”pihvit”. 
Siihen aikaan, heti sodan ja pahimman 
pula-ajan jälkeen, oli kunnon pihvi vielä 
melko harvinainen ilmiö ainakin lapsiper-
heessä.”

Onko Kulosaaren Casino 
ollut (peli)casino?

https://www.suomalaiset-kasinot.
net/suomalaiset-kivijalkakasinot/  

Nimi voi myös hämätä – Hangon Casino 
ja Helsingin Kulosaaren Casino saattavat 
kuulostaa korttihaiden kesälomakohteilta, 
mutta tällaisia ”kasinoita” ei pidä sekoit-
taa rahapelikasinoihin. Näiden kasinoiden 
kohdalla kyse on nimittäin vain meren-
rannalla sijaitsevista ravintoloista. Niissä 
tosin on historian saatossa saatettu har-
rastaa seurapiirien suosimia korttipelejä, 
mutta pelaaminen ei ole koskaan ollut nii-
den pääasiallinen olemassaolon syy. 

Vastaus: Ei ole ollut.

Onko Kulosaaren  
Casino ollut disko?
Mikko Mattlar: Stadin diskohistoria -kir-
jan mukaan ensimmäinen pääkaupunki-
seudun disko avattiin 1. päivä helmikuuta 
1966 merellisen ja vauraan Kulosaaren 
maineikkaalla Casinolla. Sen historia jäi 
kuukauden mittaiseksi.

Vastaus: On ollut kuukauden ajan. 

Mitä Kulosaaren Casino on 
ollut varhaisten vaiheiden 
jälkeen? 
Nykyisen ravintoloitsijan Noho Partnersin 
mukaan Kulosaaren Casino on perinteinen 
ja tasokas juhlatila, tilausravintola Helsin-
gin kauneimmassa merimaisemassa. Ra-
vintola on tunnettu hyvästä ruuastaan ja ai-
nutlaatuisesta tunnelmastaan. Ravintola on 
myös kaupungin suosituimpia juhlapaik-
koja – suurille ja pienille seurueille. Uniik-
ki Merisali sekä kesäravintola Sun Marine 
nurmikkoterasseineen tarjoavat puitteet 
unohtumattomiin hetkiin, olipa kyseessä 
kokous, yritysjuhla tai yksityistilaisuus. 

On ollut myös juhlakausia. Kulosaarelai-
nen Martin Brushane ja hänen Big Bandin-
sä olivat monena vuonna Casinon tähtiar-
tisteja. 

Kulosaaren Casino (ja 
Rantahotelli) elokuvien 
näyttämönä
Internetistä löytyy mielenkiintoinen esi-
tys Kulosaaresta. Suosittelen saaremme 
historiasta kiinnostuneille siirtymistä 
digitaalisen tiedon ääreen osoitteeseen 
https://helsinginkilometritehdas.
wordpress.com/2016/06/04/pai-
va-no38reitti-no38-10/#more-6616
Päivä no:38/Reitti no:38/no:12
12. Kulosaaren Casino, Valas ja Kuutti saaret

Johtopäätöksiä: Casino ei ole kos-
kaan ollut casino, Wihurin linna ei 
ole koskaan ollut linna, Rantahotelli 
on toiminut hotellina ja myös vuok-
ratalona.
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Kulosaarelainen Japanissa - 
 En Brändöbo i Japan

Mansikkakermakakkua ja friteerattua kanaa jouluaattona ennen vuoden tärkeintä juhlapyhää

TEKSTI JA KUVAT: ANNA-MARIA WILJANEN

Osa IV

 – 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!  

Joulu on minulle ja koko perheellemme 
vuoden tärkein juhla, johon valmistau-
dumme huolellisesti, sukujemme perin-
teitä pikkutarkasti noudattaen. Näin ollen, 
kun sain tietää uudesta työpaikastani, oli 
selvää, että viettäisimme ennen muuttoani 
perinteisen perhejoulun Kulosaaren ko-
dissamme. Näin myös tapahtui. Vietimme 
perinteisen kuudella eri reseptillä valmis-
tettujen silakoiden, rosollin, lanttulaatikon 
ja lipeäkalan täytteisen jouluaaton vuonna 
2017. Neljä päivää myöhemmin, joulukuun 
28. päivänä istuin Finnairin Airbus 350 
-koneeseen, joka kuljetti minut uuteen ko-
tikaupunkiini, toiselle puolelle maapalloa. 
Muu perhe saapuisi uudenvuoden viettoon 
pari päivää myöhemmin. 

Japanissa joulu on kaupallinen, eikä us-
kontoon liittyvä juhla. Joulun markkinoin-
ti, valmiiksi pakattujen, (Japanissa tuot-
teen kaunis paketointi on lähes tärkeämpää 
kuin se sisältö) usein rajoitettu erä -sloga-
nilla varustettujen tuotteiden markkinointi 
aloitetaan jo lokakuussa. Kivijalkakauppo-
jen ja tavaratalojen hyllyt notkuvat toinen 
toistaan houkuttelevampia tuotteita, joiden 
ohi on vaikea kävellä ostamatta, puhumat-
takaan luksusbrändien liikkeitä, joiden 
näyteikkunat ja interiöörit ovat vuosi vuo-
den jälkeen aina yhtä häkellyttävän kekse-
liäitä, silmää hiveleviä luovan alan ammat-
tilaisten taidonnäytteitä. 

Miten japanilaiset viettävät joulua? Kos-
ka jouluun ei liity uskonnollisia perintei-
tä, Japanissa joulu on ilon juhla, jolloin 
tavataan ystäviä, vaihdetaan lahjoja, tai 
mennään ravintolaan syömään. Japanissa 
kun ollaan, jouluun liittyy luonnollisesti 
omanlaisensa ruoka. Japanilainen joulu-
ruoka on kuitenkin kaukana suomalaisista 
silli-, kinkku- ja laatikkoruoista. Sen sijaan 
Japanissa syödään mansikkakermakakkua 
ja friteerattua, useimmiten Kentucky Fried 

Tavaratalon joulukoriste. Kuva: Anna-Maria Wiljanen

Chicken -ketjun kanaa. Kuulostaa usko-
mattomalta. Tarina kertoo, että KFC:n 
myynti oli melkoisessa laskusuunnassa, 
kunnes 1974 myynnin edistämiseksi aloi-
tettiin markkinointi sloganilla (japaniksi: 
Kurisumasu ni wa kentakki, englanniksi 
Kentucky for Christmas!) Nykyään ämpä-
rillinen KFC-kanaa kannattaa tilata viikko-
ja, jopa kuukausia etukäteen, jotta voidaan 
varmistua sen toimituksesta vuoden vii-
meisenä päivänä. 

Toinen jouluun liittyvä ruoka on jou-
lukakku (japaniksi: kurisumasu keeki, 

). Kyseessä on sieni-
kakku, joka koristellaan kermavaahdolla 
ja mansikoilla, jotka ovat todella kalliita, ja 
suomalaiseen makuun melko mauttomia. 
Joulukakun historian katsotaan alkaneen 
Japanissa Meiji-kaudella (1868-1912). 
Ensimmäinen joulukakku esiteltiin luul-
tavasti 1910, kun Fujiya-konditoria aukaisi 
ensimmäisen liikkeensä Motomachissa, 

Jokohamassa. Saman vuoden joulukuussa 
liikkeessä esiteltiin ensimmäinen joulu-
kakku. Se oli luumuja ja muita kuivattuja 
hedelmiä sisältävä hedelmäkakku, jonka 

Mansikkakakku
. 

Kuva: en.wikipedia.org/Yusuke Kawasaki 
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kuorrute oli tehty sokerista ja vedestä. Kak-
ku oli kallis, ja siten vain harvojen ulottu-
villa, mutta siitäkin huolimatta sen suosio 
oli taattu heti alusta lähtien. Joulukakun 
suosioon tuli tauko toisen maailmanso-
dan aikana, kun joulu kiellettiin Japanissa, 
mutta kakku palasi entistä kermaisempana 
vuonna 1947. Silloin kakun kerma vaihtui 
voikermasta kuohkeaan kermavaahtoon, 
mikä oli mahdollista jääkaapin markki-
noille tulon ansiosta. Nykyään joulukakku 
koristellaan mansikoilla, mutta myös jou-
luun inspiroivilla keksikylteillä ja muilla 
koristeilla. Kakut ovat tosin vieläkin todel-
la kalliita – kalleimman näkemäni jouluka-
kun hinta oli 60 000 jeniä eli tämän päivän 
kurssilla laskettuna noin 423 euroa!

Joulun jälkeen koittaa japanilaisten vuo-
den tärkein juhla (japaniksi: , Shōgat-
su) eli uusivuosi. Shō tarkoittaa alkua tai 
uudistumista, ja shogatsu uuden vuoden 
ensimmäistä kuukautta. Japanilaiseen uu-
denvuoden viettoon liittyy monenlaisia pe-
rinteitä, joita yhä vaalitaan. Uudenvuoden 
lähestyessä järjestetään ystävien kesken, 
mutta myös yrityksissä ’unohda mennyt 
vuosi’ -juhlia (japaniksi  bonen-
kai), joissa pyritään nimen mukaisesti 
unohtamaan menneen vuoden huolet ja 
surut. Vuoden lopun lähestyessä on tapana 
myös siivota mennyt vuosi pois (japaniksi 

, osōji) kodista pois. Nyt on muu-
tenkin hyvä hetki siivota, sillä monet japa-
nilaiset lomailevat vuoden lopulla, tammi-
kuun alun kansallisten pyhäpäivien lisäksi. 
Samalla kotien ja talojen ulko-ovien eteen 
asetetaan mäntyportiksi kutsuttuja (ja-
paniksi  kadomatsu) ornamentteja. 

Japanese_Osechi. Kuva: commons.wikimedia.org

Männystä ja bambusta tehty-
jen kadomatsujen tarkoituk-
sena on toivottaa esi-isien ja 
hyvän sadon jumalat tervetul-
leiksi. 

Uudenvuoden aikana 
syödään erityistä uuden-
vuoden ruokaa (japaniksi: 

, osechi-ryōri). Se 
valmistetaan alusta lähtien itse 
ja sen jokaisella ruokalajilla on 
oma symbolinen merkityksen-
sä. Esimerkiksi kananmuna 
symboloi vaurautta, soijapa-
vut hyvää terveyttä, kalakakku 
Japanin nousevaa aurinkoa, 
kuivatut sardiinit hyvää satoa 
ja japanilainen appelsiini jat-
kuvuutta sukupolvelta toisel-
le.  Nämä ruokalajit asetellaan 
sitten pieteetillä kauniisti ben-
to-laatikkoon.

Uudenvuoden aattoon kuu-
luu erityinen ruoka, tattarijau-
hoista valmistetut soba-nuu-
delit (japaniksi: , 
toshikoshi), jotka symboloivat 
pitkäikäisyyttä ja hyvää ter-
veyttä. Vuoden viimeisten tun-
tien aikana, monet japanilaiset 
menevät temppeliin vastaan-
ottamaan uutta vuotta, jonka 
kunniaksi temppelien suuret 
kellot lyövät 108 kertaa, mikä 
symboloi niitä 108 maallista 
houkutusta, jotka buddhalai-
suuden mukaan aiheuttavat 
ihmisille tuskaa ja kärsimystä. 

Jopa miljoona japanilaista käy temppeleis-
sä uuden vuoden ensimmäisten päivien 
aikana. 

Toinen tapa ottaa uusi vuosi vastaan, 
on mennä rannalle, nousta kukkulalle tai 
vuorelle rukoilemaan, ja katsomaan uuden 
vuoden ensimmäistä auringon nousua (ja-
paniksi: , hatsuhinode).

Uusivuosi Japanissa on todellinen elä-
mys, mutta kannattaa muistaa, että useim-
mat kaupat ja ravintolat ovat vuoden 
ensimmäisinä päivinä kiinni – mutta, ei 
hätää! 7-Eleven- ja Family Mart -liikkeis-
tä voi ostaa maukkaita ruoka-annoksia 
vuoden jokaisena päivänä! Iloista ja toi-
vorikasta Jäniksen vuotta teille kaikille - 

Seuraavassa kolumnissa kerron japani-
laiseen liike-elämään liittyvistä käytösta-
voista. 

Kirjoittaja on kulosaarelainen, Tokios-
sa toimivan Suomen Japanin instituutin 
johtaja. 

Uuden vuoden koriste Kadomatsu.  
Kuva: commons.wikimedia.org/By Marufish
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Kulosaaren ostarin kohtalo  ?

Saneeraussuunnittelun 
vaiheet
Kulosaaren ostari ja kyseisen kiinteistön 
asemakaavamuutos on kaupungin eri hal-
lintoelimissä ollut esillä ainakin yli viiden 
vuoden ajan kuten Kulosaarelaiset -leh-
dessäkin on aika ajoin raportoitu. Helsin-
gin kaupunkisuunnittelulautakunta, jolle 
esiteltiin asemakaavan muutos siten, että 
ostari peruskorjattaisiin ja suojeltaisiin, 
palautti kesäkuussa 2016 asian valmistel-
tavaksi niin, että koko ostoskeskus pure-
taan ja tilalle rakennetaan uusi ostoskes-
kus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2017 
asemakaavamuutoksen, joka merkitsi ny-
kyisen ostoskeskuksen purkamista koko-
naan ja uudisrakennuksen rakentamista 
ostoskeskuksen kiinteistölle siten, että 
liiketilaa olisi alle puolet nykyisestä eli 
vain 1.030 kerrosneliömetriä ja kiinteis-
tölle tulisi asuinkerrosalaa peräti 7.100 
kerrosneliömetriä. Ostoskeskus olisi käy-
tännössä muuttunut suureksi asuinker-
rostalokokonaisuudeksi, jossa katutasos-
sa kuitenkin on jonkin verran liiketilaa 
lähinnä päivittäistavarakaupalle ja muu-
tamalle pienelle liiketilalle.

Jatkovalmistelussa kaupunginmu-
seo totesi ostoskeskuksemme kuuluvan 
kulttuurihistoriallisesti ja rakennus-
taiteellisesti arvokkaimpaan luokkaan. 
Kaupunginmuseon lausunnon mukaan 
ostoskeskuksen kokonaan purkava vaih-
toehto ei ole kaupunginmuseon suojeluta-
voitteiden mukainen.

Ostoskeskuksen naapurikiinteistöjen 
sekä eräiden muiden kulosaarelaisten 
valituksen johdosta Helsingin hallinto-oi-
keus päätöksellään 21.2.2019 kumosi val-
tuuston päätöksen asemakaavan vahvis-
tamisesta. Hallinto-oikeus muun ohella 
totesi, kuinka ostoskeskuksella on sellai-
sia rakennushistoriallisia arvoja, joilla voi 
olla merkitystä kaavaratkaisun laillisuu-
den arvioinnin kannalta, eikä kaavarat-
kaisuun sisältynyt ajantasaista inventiota 
tai muuta arviota ostoskeskuksen raken-
nushistoriallisista arvoista osana ympä-
ristöään ja maisemakuvaa. Kaava-asia-
kirjoihin ei myöskään sisältynyt riittävän 
yksityiskohtaista selvitystä nykyisen ra-
kennuksen kunnosta ja käyttö- ja korjaa-
mismahdollisuuksista. Loppukaneettina 
hallinto-oikeus totesi: ”Selvitysten perus-

Pääkaupunkiseudun ostareita on viime vuosina saneerattu tiuhaan tahtiin ja Itä-Helsingissä viimek-
si on purettu Puotilan ostoskeskus uudisrakennuksen tieltä. Vajaa kymmenen vuotta sitten purettiin 
Myllypuron ostari ja tilalle rakennettiin uusi ostoskeskus asuinkerroksineen. Mutta mikä on Kulo-
saaren ostoskeskuksen kohtalo ? Säilyykö vanha vai tuleeko tilalle uusi ostari asuntoineen?

teella ei näin ollen ole arvioitavissa, onko 
kaavaa laadittaessa riittävästi otettu huo-
mioon rakennetun ympäristön vaalimi-
nen ja se, ettei rakennettuun ympäristöön 
liittyviä erityisiä arvoja hävitetä.” 

Helsingin kaupunki valitti korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Keskeisenä valituspe-
rusteena oli se, että ostoskeskuksen säilyt-
tämisestä aiheutuu kiinteistönomistajille 
kohtuutonta haittaa. Rakennuksen kunto 
on huono ja korjauskustannukset olisivat 
niin korkeat, etteivät vuokratulot pysty-
neet kattamaan niitä. Valituksen mukaan 
tiloja oli mahdotonta korjata vastaamaan 
nykyisiä liiketilojen laatuvaatimuksia. 
Matalat kerroskorkeudet, vaikea saavutet-
tavuus, tilojen huono kunto, huoltopihan 
puute ja esteellinen korkomaailma tekivät 
liiketiloista valituksen mukaan hankalia 
saada vuokralle. Korkein hallinto-oikeus 
kuitenkin 17.6.2020 hylkäsi valituslupa-
hakemuksen, jolloin hallinto-oikeuden 

päätös jäi lainvoimaiseksi.

Mitä nyt ?
Saadun tiedon mukaan keskustelut ostos-
keskuksen uudistamisesta tai peruskor-
jauksesta jatkuvat ostoskeskuksen palk-
kaaman konsultin ja kaavoittajan kesken 
kaavoittajan katsoessa, ettei nykyisen os-
toskeskuksen purkaminen ole hallinto-oi-
keuden päätöksen jälkeen mahdollista. 
Ostoskeskus puolestaan ei tällä hetkellä 
pidä mahdollisena vanhan ostoskeskuk-
sen saneeraamista miltään osin.

Ostoskeskus arkkitehti Erkki Karvosen 
suunnittelemana on valmistunut vuonna 
1960 ja siinä on liiketiloja 2.238 kerros-
neliömetriä sekä varastotiloja noin 400 
kerrosneliömetriä. Kiinteistöyhtiön vuon-
na 2014 teettämän kuntotutkimuksen mu-
kaan rakennuksessa on paljon heikkokun-
toisia ja vaurioituneita rakennusosia ja 
huomattava osa rakenteista ja rakennus-
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osista on alkuperäisiä. Koko talotekniikka 
pitäisi uusia. Ostoskeskus on teettänyt vii-
me vuosina uusia kuntotutkimuksia, joi-
den lopputulos oletettavasti on sama kuin 
aikaisemmankin, mutta nämä selvitykset 
eivät ole julkisia. 

Tosiasia on, ettei ostoskeskus ole mis-
sään vaiheessa suorittanut kattavia perus-
korjauksia ja viimeaikaiset korjaustoimet 
ovat olleet vähäisiä (vuonna 2004 sukitet-
tu pääviemäri, vuonna 2008 uusittu ve-
denohjausjärjestelmä sekä sisäpihan kan-
sirakenteiden korjaus- ja kunnostustyöt, 
huoltomaalauksia jne.). 

Voidaan sanoa, että ostoskeskuksen 
nykyinen huono kunto johtuu pitkäaikai-
sesta laiminlyönnistä suorittaa peruskor-
jauksia. On oletettavaa, että kustannuk-
set siitä, että ostoskeskuksen rakennus 
peruskorjattaisiin vastaamaan suurin 
piirtein nykyisiä standardeja, ovat useita 
miljoonia euroja. Tärkeä kysymys kuuluu, 
ovatko kiinteistöyhtiön osakkaat valmiit 
investoimaan peruskorjaukseen merkittä-
västi ja/tai saako kiinteistöyhtiö peruskor-
jaushankkeeseen ulkopuolista rahoitusta. 
Vastaus molempiin kysymyksiin taitaa 
olla kielteinen.

Ostoskeskuksemme tilanne näyttää siis 
huonolta. Merkittävät peruskorjaukset 
olisivat välttämättömiä, ja niiden avul-

la tyylikäs ja Kulosaaren henkeen sopiva 
ostoskeskus voitaisiin säilyttää, mutta ta-
loudelliset realiteetit ja rakennustekniset 
seikat näyttävät estävän tämän. Osittain 
tilanteeseen vaikuttaa ehkä myös se, että 
kaavoitettaessa kiinteistölle nykyisen ten-
denssin mukaisesti merkittävä määrä ar-
vokasta asuinkerrosalaa osakkaitten aika-
naan tekemien investointien arvo ostariin 
ainakin säilyisi ja ehkä paranisi, mikä osal-
taan taitaa olla ”kannustamassa” uudisra-
kentamiseen.

Kun ostoskeskuksen tilanne on takalu-
kossa kaupungin vaatiessa nykyisen os-
toskeskuksen säilyttämistä sekä faktisesti 
peruskorjaamista ja ostoskeskuksen kat-
soessa, ettei nykyisen kiinteistön perus-
korjaus ole mahdollista, on tilanne surkea 
ja edessä pahimmassa tapauksessa on ny-
kyisen ostoskeskuksen ”hiipuminen” vähi-
tellen niin, että liikkeet vähitellen kaikkoa-
vat. Onneksi tällä hetkellä ostoskeskuksen 
kaikki tilat näyttävät vielä olevan käytössä, 
mutta tilanne ei välttämättä jatku kauaa 
näin hyvänä.

Omaleimaista Kulosaaren ostarissa 
on ainakin Svinhufvudintien puolen ko-
mea julkisivu ja siihen liittyvät ”lamellit”.  
Maallikkona voisi kysyä, eikö kompro-
missiratkaisuna voisi säilyttää kyseistä 
Svinhufvudintien puoleista kokonaisuutta 

samalla, kun ostoskeskus muutoin raken-
nettaisiin uusiksi ja kohteen takaosaan 
määriteltäisiin joku kohtuullinen määrä 
asuinkerrosalaa noudattaen ympäristön 
räystäskorkeuksia.  

Kulosaarelaisten kannalta on joka ta-
pauksessa tärkeää, että Kulosaaressa säi-
lyy ostoskeskus mahdollista lyhyehköä 
peruskorjaus/rakentamisvaihetta lukuun 
ottamatta. Monipuolisten palvelujen kan-
nalta olisi myös hyvä, että liiketilaa säilyi-
si ainakin nykyinen ja käytössäkin oleva 
määrä eikä liiketilaa puolitettaisi, kuten 
kumotussa asemakaavassa oli tehty. Ny-
kyisen mallin mukainen yhteisöllinen 
”piazza” olisi jatkossakin tarpeen huo-
mioon ottaen, ettei muita yhteisöllisiä ti-
loja Kulosaaresta juurikaan löydy. 

Päätösvalta ostarin kohtalosta on kiin-
teistöyhtiöllä itsellään sekä kaavoittajal-
la. Tässä vaiheessa ei voi kuin toivoa, että 
takalukkotilanteesta päästäisiin johonkin 
järkevään toteutusmalliin, joka vastaa ku-
losaarelaisten etuja ja saarelle saataisiin 
tyylikäs, nykyistä ostoskeskusta ja kult-
tuuriynmpäristöä kunnioittava,  moni-
puolinen ja yhteisöllinen ostari nuoriso-, 
seniori- ja harrastetiloineen.

Tapio Vanamo,  
tapio.vanamo@tvanamo.fi
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Det har varit tradition att det funnits 
någon form av svensk verksamhet 
inom församlingsarbetet på Brändö, 

men under de senaste åren har verksamhe-
ten minskat och vi svenskspråkiga fick se-
naste jul nöjas vid en julbön på Vilan. Före-
gående gång när Matteus församling syntes 
på Brändö var vid val av förtroendevalda 
till församlingråd och kyrkofullmäktige då 
församlingen anordnade förhandsröstning 
på Brändö. Tidigare under året har försam-
lingen deltagit vid uppvaktningen vid hjäl-
tegravarna på Vilan.

En svensk församling på Brändö har 
funnits sedan 1922 då Brändö villastads 
församling grundades i samband med att 
Brändö villastad avskiljdes från Helsinge 
landskommun. Då fick Brändöborna en 
egen församling. Denna församling över-
fördes 1946 till Helsingfors och fungerade 
som en tvåspråkig församling – Brändö 
församling/Kulosaaren seurakunta. 1961 
blev denna tvåspråkiga församling uppsp-
jälk mellan Kulosaaren seurakunta för de 
finskspråkiga och Matteus församling för 
de svenskspråkiga. På samma gång täckte 
Matteus församling hela den östra delen av 
Helsingfors.

Unde flere decennier har verksamhet 
även skett i den västra delen av Matteus 
församlingens verksamhetsområde och 
det har funnits olika slag av aktiviteter i 
skolorna, daghemmen och för seniorer 
vid sidan om gudstjänster och andaktss-
tunder. Men under de senaste åren har 
verksamheten  alltmera koncentrerats till 
den östra delen av församlingens verksam-
hetsområde. Samtidigt har församlingens 
huvudkyrka blivit Matteuskyrkan i Östra 
Centrum. Svenskspråkiga församlings-
medlemmar som vill delta i församlingsar-
bete måste ta sig till Östra Centrum eller 
delta i den finska församlingens verksam-
het på Brändö.

De svenskspråkiga har under julen sam-
lats till de svenskspråkiga julbönerna  på Vi-
lan och i Brändö kyrka under flere år, men 
sedan kom pandemin 2020 och ändrade 
på verksamheten. Julen 2021 ordnades en 
julbön senast i Brändö kyrka vid sidan om 
julbönerna på Vilan, men kyrkan var näs-
tan tom då julbönen skulle inledas. Vid den 
tidpunkten var människor rädda att delta i 
större tillställningar och stannade hemma. 
Senaste jul anordnades en svensk julbön 
endast på Vilan där kapellet var välbesökt 
med 88 personer närvarande.

Var finns den svenska försam-
lingsverksamheten på Brändö?

I dagens läge ser vi inte på Brändö svensk 
församlingsverksamhet vid andra tidpunkter 
än vid jul och i samband med den tvåspråki-
ga uppvaktningen på Vilan i samband med 
De stupades dag och Självständighetsdagen. 
För skolbarn och daghemsbarn anordnas 
sång- och musikstunder utanför skoltid.

De svenskspråkigas andel idag på Brän-
dö är ca. 19 % enligt uppgifter på Wikipe-
dia och en del av oss skulle säkert gärna se 
något slag av verksamhet på vår hemö än 
enbart vid julbön under julhelgen. Vid stör-
re helger och högtider skulle en svensk an-
dakt, mässa eller motsvarande funktioner 
vara välkomna. I dagens läge lever vi i den 
svenska församlingens glesbygd. Ett annat 
alternativ som kunde tänkas över är tvås-
pråkiga mässor några gånger om året där 
såväl Herttoniemen seurakunta och Mat-

Gunvor Granfeltin piirros, joka sisältyy Werner Wirénille vuonna 1960 annettuun eläkelahjaan, niihin aikoi-
hin kun kaksikielisen seurakunnan toiminta loppui

teus församling skulle framträda. I samar-
bete med Kulosaaren kirkkovakka kunde 
man kanske även tänka sig detta samarbe-
te för att samla såväl svenskspråkiga som 
finskspråkiga församlingsbor på Brändö till 
gemensam aktivitet.

En viktig faktor i dagens församlings-
verksamhet såväl på den svenskspråkiga 
som finskspråkiga sidan är de resurser man 
har att arbeta med. Det har under åren in-
neburit att resurserna har minskat, vilket 
har lett till grundande av större enheter och 
vissa funktioner koncentrerats till samfäl-
ligheten. Detta har inneburit även en viss 
begränsning av tidigare verksamhet och då 
har vi som inte är nära Östra Centrum lidit 
mest av när det gäller Matteus församling.

Ulf Ljung,  ua_ljung@hotmail.com
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Hyvät kulosaarelaiset, kära brändöborna, mitä te, haluatte tältä yhdistykseltä? 

Taas on tulossa vuosikokous, jossa sääntöjen mukaisesti käsitellään mennyttä ja tulevaa. Menneeseen on paha päästä 
vaikuttamaan, mutta  toimintasuunnitelma voidaan vaikka kirjoittaa uusiksi. 

Tämän lehden pääkirjoituksessa puheenjohtaja kirjoittaa ”Kulosaarelaiset ry vaikuttaa kotikaupunginosamme asioihin”. 
Jotta yhdistys voisi vaikuttaa, pitäisi olla selvillä, mihin asioihin ja miten me haluamme vaikuttaa. Siitä on syytä keskustella 
muuallakin kuin somessa, FB Kulosaari–Brändö -ryhmässä. 

Kulosaarelaiset ry voi myös vaikuttaa sitä paremmin mitä enemmän sillä on jäseniä. Facebookin Kulosaari–Brändö -ryh-
män lähes 3800 jäsenestä moni on muualta kuin Kulosaaresta. Vuonna 2022 Kulosaarelaiset ry:n jäsenmaksun maksoi 266 
henkilöä tai perhettä. Saarella on kuitenkin noin 4000 asukasta. 

Tästä lehdestä löytyy teksti: ”Lauttasaarelaiset kutsuvat saartaan onnellisten saareksi, mutta Kulosaari on niin onnellisten 
saari, ettei siitä tarvitse huudella”. Laura Kolben väitöskirja ilmestyi vuonna 1988 nimellä Kulosaari – unelma paremmasta 
tulevaisuudesta. Kulosaarelaiset ry:n tehtävä on pitää yllä tätä hyvää. Tehdään se kuitenkin yhdessä. 

Mitä jos tänä vuonna lähtisit oman saaren yhdistyksen vuosikokoukseen Yhteiskoululle Lukutupaan 26.3. klo 18. Ja hou-
kuttelisit mukaan jonkun naapurisi tai ystäväsi? Jos vaikka tässä lehdessä luvattaisiin ihan kirjallisesti, että ketään ei 
pakoteta hallitukseen. 

Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitukseen 9-12 jäsentä. Kunkin toimikausi on yhden vuoden 
mittainen, mutta kausien määrä ei ole rajoitettu.

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN! 
TERVETULOA KESKUSTELEMAAN, MIETTIMÄÄN YHDESSÄ, MITEN TEHDÄÄN VIELÄ ENTISTÄ PAREMPI KULOSAARI!
Kirsti Santaholma kirsti.santaholma@gmail.com 

MIELIPIDE
Vetoomus kulosaarelaisille   
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Liity Kulosaarelaiset ry:n jäseneksi
Kulosaarelaiset ry vaikuttaa kotikaupunginosasi asioihin ja pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä Kulosaaressa tapahtuu.

Järjestämme vuoden aikana useita tapahtumia kuten Kulosaari-päivä, Kulosaaren Jouluvalo – Juleljus på Brändö -tapahtuma, 
joulubasaari, Illallinen Kulosaaren taivaan alla, Kulosaaren siivouspäivä ja Lukutuvan tilaisuudet. Yhteistyössä Kulosaaren yhteiskoulun 

kanssa kulosaarelaisilla on oma kirjasto, Lukutupa, joka on Kulosaarelaiset ry:n vapaaehtoisten voimin auki tiistaisin ja torstaisin klo 
16–19. Saaren asukkaat voivat sieltä lainata kirjoja koulun perinteisestä kokoelmasta ja yhdistyksen hankkimia uutuuskirjoja.

Tule mukaan tapahtumiin! Tapaat tuttuja ja tutustut uusiin kulosaarelaisiin.
Henkilökohtainen jäsenmaksu 15 euroa. Perhejäsenyys 30 euroa. Kannatusjäsenmaksu 100 euroa.

Merkitse maksun viestikenttään nimesi ja joko sähköpostiosoitteesi ilman @-merkkiä tai täydellinen postiosoitteesi.
Kulosaarelaiset ry Nordea FI11 2183 1800 0135 11 tai MobilePay 25565.

Bli medlem i Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf
Föreningen Brändöborna rf påverkar händelserna i din stadsdel och håller dig uppdaterad om vad som händer på Brändö.

Under året ordnar vi många evenemang såsom t.ex Brändödagen, Juleljusfestivalen, julbasaren, middagen under bar himmel,  
Brändö städdag och föreläsningarna i läsesalen. I samarbete med Kulosaaren yhteiskoulu har Brändöborna ett eget bibliotek, 

läsesalen, som håller öppet tisdagar och torsdagar kl 16–19. Verksamheten sköts av frivilliga krafter. Invånarna kan låna böcker ur 
skolans traditionsenliga boksamling eller boknyheter som föreningen införskaffat. 
Delta i vår verksamhet – du träffar bekanta och kan knyta nya bekantskapsband.

Årsavgift: Personligt medlemskap 15 €. Familjemedlemskap 30 €. Understödande medlem 100 €
Skriv in ditt namn och antingen e-postadressen utan@-tecknet eller din fullständiga postadress i meddelandefältet.

Kulosaarelaiset ry Nordea FI11 2183 1800 0135 11 tai MobilePay 25565.

Join the Kulosaari Association!
The Kulosaari Association is active in issues affecting your neighbourhood and 

keeps you up to date with what is happening in Kulosaari.
During the year we organise many happenings, such as Kulosaari Day, Kulosaari Christmas Lights event, the Christmas Fair, an 

Evening in Kulosaari under the stars, Kulosaari Clean-Up Day, and events and talks at Lukutupa. 
In cooperation with Kulosaari Secondary School, Kulosaari residents have our own private library - Lukutupa - which operates with 

the assistance of Kulosaari volunteers on Tuesdays and Thursdays from 4pm to 7 pm. Kulosaari residents can borrow books from the 
school’s own collection, as well as new releases acquired by the Association.

Join us for our events! You will meet old friends and make new ones!
Individual membership fee is 15 Euro. Family membership is 30 Euro. Support membership is 100 Euro.

Enter your name and either your email address without the @ character,  
or your full mailing address in the message field of the bank transfer.

Bank account details for payment: Kulosaarelaiset ry Nordea FI11 2183 1800 0135 11 or MobilePay 25565.


