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KUKA MAKSAA LEHTESI?

aarellamme on 3800 asukasta ja
tämäkin lehti jaetaan noin 2200
postiluukkuun.
Kulosaarelaiset ry:n jäsenmaksu
– jolla siis katetaan esimerkiksi lehden
painatus ja postitus – on 15€ yhdeltä
henkilöltä tai 25€ koko perheeltä. Jäsenmaksutuloja voisi olla siis ainakin
noin 2000 x 15 euroa, 30 000 euroa.
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Sen paino ja postitus maksaa paksuudesta riippuen n. 1 300-1 600 euroa, siis
noin 10 000 euroa vuodessa.
Kulosaaressa on vähän yrityksiä, jotka
haluavat mainostaa lehdessä ja sillä tavalla rahoittaa kulosaarelaisten yhteisöllisyyttä. Mainostulot eivät kata koskaan
lehden kuluja.
Vuonna 2018 jäsenmaksuja tuli noin
150 kulosaarelaiselta, tänä vuonna syyskuun alkuun mennessä maksajia oli vain
noin 75.
Hyvät kulosaarelaisnaapurit, löytyykö
teiltä ratkaisu tähän budjettiongelmaan?
Kulosaarelaiset ry:llä on muutakin toimintaa kuin lehti. Vaikka hallitus tekee
ihan kaiken talkoohengessä, esimerkiksi
Kulosaari-päivästä aiheutuu kuluja.

Monesti kulosaarimaksu unohtuu arjen
hulinassa tai ei olla ihan varmoja, menikö maksuun jo tämän vuoden vai oliko
sittenkin edellisen vuoden jäsenmaksu.
Jos haluat tarkistaa, oletko muistanut
maksaa vuoden 2019 jäsenmaksusi, voit
luottamuksella meilata satu.vakiparta@
kolumbus.fi tai kirsti.santaholma@
gmail.com ja tarkistamme maksun.
Ehdit vielä mainiosti maksaa vuoden
2019 maksun tilille: FI11 2183 1800
0135 11, Kulosaarelaiset ry – kiitos etukäteen!
Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtaja

kirsti.santaholma(ät)gmail.com
Leena Siikanen
leena.siikanen(ät)gmail.com
Ee ro Tu u lo s
eero.tuulos(ät)gmail.com

Lehden toimitus
Kirsti Santaholma, päätoimittaja
Inge Engström • Liisa Horelli • Nina Nygård
Leena Siikanen • Senni Timonen
Seuraavat lehdet
N r o 6 : a i n e i s t o 5 .1 1 . , j a k e l u v i i k o l l a 4 8
N r o 1 : a i n e i s t o 8 .1 . 2 0 2 0 , j a k e l u v i i k o l l a 4
Ta i t t o / Pa i n o : K i r i p r i n t t i o y
Pa i n o s : 2 3 0 0 k p l

WWW.KULOSAARELAISET.FI
WWW.FACEBOOK.COM/KULOSAARELAISET
Kannen kuvat: Maria Vuorenjuuri /
Ponifani ja ponit: Laura Rissanen

VEM BETALAR DIN TIDNING?

B

rändö har 3800 invånare och
denna tidning delas ut till 2200
hushåll. Brändöborna r.f ’s medlemsavgift – med vilken man
bl.a bekostar tryckningen och postningen – är 15 € per personmedlem eller 25
€ per familj. Medlemsavgifterna kunde
uppgå till åtminstone 2000 x 15 €, dvs
30.000 €.
Tidningen utkommer 6 gånger per år.
Tryckningen och postningen kostar beroende på tidningens tjocklek ca 13001600 €, m.a.o ca 10.000 € i året. Det
finns få företag på Brändö som vill göra
reklam i tidningen och på det sättet finansiera Brändöbornas gemensamma
verksamhet. Reklamintäkterna täcker
inte kostnaderna för tidningen.
År 2018 betalade ca 150 Brändöbor sin
medlemsavgift till föreningen. Fram till
början av september i år har endast ca
75 medlemmar erlagt sin medlemsavgift.
Kära Brändögrannar, har ni någon lösning på detta budgetproblem? Förutom
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tidningen Kulosaarelaiset – Brändöborna har föreningen även annan verksamhet. Trots att styrelsen jobbar på frivillig basis har föreningen andra utgifter
för bl.a för Brändödagen.
Ofta kan ”Brändöavgiften” glömmas
bort i vardagsstressen, eller så kommer
man kanske inte ihåg ifall man erlagt avgiften för detta år eller för föregående?
Om du vill kontrollera huruvida du
betalat din medlemsavgift för år 2019
kan du med förtroende mejla satu.vakiparta@kolumbus.fi eller kirsti.santaholma@gmail.com, så kan vi kolla upp
det för dig.
Du hinner ännu betala medlemsavgiften för år 2019 till konto : FI11 2183
1800 0135 11, Kulosaarelaiset ry – Tack
på förhand!
Satu Väkiparta
ordförande för Kulosaarelaiset ry –
Brändöborna rf

KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 7
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

RUOTSALAISSYNTYINEN PERUSTAJAJÄSEN
HUVILAKAUPUNKIYHTIÖSSÄ
Karl Lindahl (1874-1930)
TEKSTI: HEIKKI KUKKONEN
K U V AT: F I N N A . F I

K

arl Lindahl asui nuoruudessaan
Suomessa vain kesäasukkaana.
Vaikka hän oli syntynyt Etelä-Ruotsissa, Jönköpingissä, hän
kuitenkin päätti opiskella arkkitehdiksi
Suomessa, samassa Helsingin Polyteknillisessä opistossa kuin toisetkin Kulosaaren huvilakaupungin perustaja-arkkitehdit. Huvilakaupunkiaate oli jo noina
aikoina melko tukevasti rantautunut Suomeenkin ja se lienee ollut hyvin monien
tuon ajan nuorten arkkitehtien kannattama, moderni kaupunki-idea.
Lindahl perusti kohta valmistuttuaan
yhteisen toimiston opiskelutoverinsa
arkkitehti Valter Thomén kanssa. Nuori toimisto hankki melko pian hyvän
toimeksiantojen kannan, pääasiassa
asuinker rostaloja

Otavan toimitalo,
kuva 1914–1919 Erik Sundström.

Karl Lindahl,
kuva 1899 Daniel Nyblin

henkeen suunniteltu ja vuonna 1901 valmistunut. Se kuuluu nykyisin suomalaisen
suojellun rakennusperinnön arvostettuun
joukkoon. Myöhemmin Lindahl perusti
omankin toimistonsa, jolta ei töitä puuttunut, omistajansa hyvän maineen ja tunnettuuden ansiosta.
Hän suunnitteli noihin aikoihin kustannusosakeyhtiö Otavan jykevän, jugendhenkisen toimitalon Helsinkiin sekä sen
kanssa ulkoisesti aikalailla samantyylisen
Tekniikan ylioppilaiden osakuntatalon
Lönnrotinkadun eteläpäähän, huutoetäisyydelle silloisesta Teknillisen korkeakoulun päärakennuksesta. Myös Helsingin työväentalo on hänen käsialaansa.
Helsinkiin sekä nousevalle suomalaiselLindahl kuului Kulosaaren huvilayhle teollisuudelle maan eri puolille hyvin dyskunnan perustajien kymmenhenkimonenlaista rakennuskantaa. Heidän seen joukkoon, josta puolet oli nuoria
aivan ensimmäisiä toimeksiantojaan oli arkkitehtejä. Hän asui itsekin saarella,
kuitenkin Oulun kauppahalli, uusgotiikan kahdessa eri osoitteessa Kulosaarentien
varrella. Hän suunnitteli saarelle
sen ensimmäisen urheilurakenMustikkamaan ravintola,
kuva 1920-luku Kalle Havas.
nuksen, puurakenteisen täysimittaisen tennishallin, silloisen
raitiotien päätepysäkin lähelle.
Hallin puukonstruktioissa oli
kuitenkin jotain vialla, ehkä
perustuksissakin, sillä hallin
katto ja lattiakin taipuivat myöhemmin pahasti eikä se enää
kelvannut tenniksen pelaajille.
Niinpä se muutettiin Roland af
Hällströmin tuotteliaan Fenna-
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da-yhtiön tarpeisiin, elokuvastudioksi.
Sen ansiosta monissa yhtiön 1950-luvun
kotimaisissa menestyselokuvissa niin herrat kuin narritkin näyttivät asuvan Kulosaaressa, kuten myös paatuneet konnat
sekä heidän toimeksiantajansa. Herkkiä
rakkauskohtauksiakaan ei tarvinnut mennä kauaksi kuvaamaan, sillä monissa niistä on tunnistettavissa saaren itäpään rantamaisemia, maaseudun roolissa.
Oman huvilansa Lindahl kuitenkin rakennutti Suvisaaristoon, Espooseen, sillä
hän oli myös siellä toimineen uuden huvilayhdyskunnan perustajia.
Karl Lindahl kuoli 54-vuotiaana, tuon
aikaisten arkkitehtien varttuneen iän saavuttaneena.
Helsingin työväentalo,
Paasitorni,
kuva 1940 Viljo Pietinen.

Kulosaaren Tennishalli, Fennada-filmin
studio, purettu, kuva 1971 Kari Hakli.

korjaus ja lisäys arkkitehtisarjan osaan 7
T E K S T I : M A R J AT T A K A N E R V A J A K I R S T I S A N T A H O L M A
K U V AT: K I R ST I S A N TA H O L M A

E

lokuun lehdessä kysyttiin lukijoilta Irma ja Matti Aaltosen
Kulosaareen piirtämistä kerrostaloista.
Heidän Kulosaaressa asuva Jatta-tyttärensä vastasi kertoen, että Relanderinaukiolla on kaksi samoihin
aikoihin valmistunutta heidän suunnit-

ehkä muistaakseni, jonka asunnolla oli
erikoisvaatimuksia, ja äänierityksiä parannettiin jossain toisessa tilassa, olikohan muusikon asunnossa.
Isoisäni neljäs vaimo lääket. tri Elisabeth Aaltonen (os. Masik) osti osakkeen talosta ja muutti sinne Wäinön
kuoleman jälkeen asumaan.
Erikoista on myös
alaker rosten
pienasuntojen omat rivitalon omaiset
pikkupihat,
joissa eräässä
sain vierailla
90-luvulla pojan luokkakaverin perheen
asuessa siellä.
Perheen äiti
on hyvä ystävämme taiteilija Jonna
Pohjalainen.
Matti
ja
Irma tuntuivat
tyytyväisiltä
näiden rakennusten suunnittelutyöhön
vähän ennen
kuin muutimme
Ouluun
v. 1965.

telemaansa kerrostaloa. Rakennukset
muistuttavat fasadeilta toisiaan ja ovat
kulmikkain Relanderinaukion itä- ja
eteläsivulla. Asunto Oy Kulosaarenkoti
Bostads Ab Brändöbo kertoo varmaankin siitä, että suunnittelijat olivat kulosaarelaisia ja että monet huvila-alueen
asukkaat hankkivat näistä taloista huoneiston.
”Näiden kerrostalojen asuntojen
plaanien suunnittelussa otettiin huomioon joidenkin asukkaiden toiveet
jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa”,
kertoi äitini. ”Oli joku erikoisemman
ammatin harjoittaja, ydinfyysikko tms.

Omakotitalot
ovat
usein
perhetutuille,
kuten ihan ensimmäisenä 50-luvun alussa
prof.
Wennervirralle
äitini
suunnittelema
huvila (purettu Vuorineuvoksentieltä viime
vuonna). Niin olivat
myös isän nuoruuden
kavereille, kuten Harry
Bernerille, Jussi ja Chaje Nemekselle, Guy ja
Olga Caloniukselle sekä
Hagerteille isän ja äidin
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yhteistyönä suunnittelemat talot. Rva
Hagertin rakennuttamassa puuhuvilassa Wäinökin oli vuokralla jonkin aikaa
tenniskentän laidalla, ennen oman talonsa valmistumista Wäinönkujalle.
Joitakin taitaa olla purettukin, kuten
tohtori Merikallion pojan talo lähellä
Kluuvin puistoa.”
KS: Kulosaari – Brändö Huvilakiinteistöt ja niiden omistajat -kirjassa mainitaan,
että osoitteessa Vanha kelkkamäki 30 ”on
sijainnut rakennus vuosina 1956-1987, arkkitehti tuntematon”. Valitettavasti kirjassa
ei ole tästä rakennuksesta kuvaa.
”Yksi isäni ihan päätyönään pitämä
huvila, Leo ja Satu Wuoristolle 60-luvun alussa suunniteltu iso punatiilitalo Risto Rytin tien ja Vähäniitynkujan
risteyksessä, taisi puuttua kuvistasi. Sitä
on saatettu muuttaa myöhemmin kattamalla sisäpiha ilmakuvasta katsottuna.
Ja Wäinön atelierin vastapäinen prof.
Pellisen melko kookas paritalo (Marsalkanpolku 2) on tietääkseni arkkit. Wartiaisen muuttama tasakattoiseksi, mutta
hyvin sopusuhtaiseksi ja kauniiksi. Se
työ oli isälle vähän haastava, koska tilaajalla oli lämpöopin proffana paljon
vaatimuksia, mitkä eivät kohdanneet
Matin ihanteita aina (kulmikkaat pilarit
ja raskas, mutta huoltovapaa harjakatto).”

UUSIA ELÄIMIÄ NAAPURISSASI!
TEKSTI: MARI LEHMONEN
K U V AT: A N N I K A S O R J O N E N

K

orkeasaaren eläintarha juhlii tänä
vuonna jo 130 vuotta ja sen kunniaksi saareemme muuttaa uusia
eläinlajeja, yksi jokaista vuosikymmentä kohden. Esittelemme sinulle
nyt neljä uutta naapuriasi.
Amurinleopardikissa
Kissalaakson uusin laji on kotoisin
Kaukoidästä, Amur-joen alueelta, jossa
liikuskelee myös muita Korkeasaaresta tuttuja kissapetoja, amurintiikereitä ja amurinleopardeja. Uusi kissa on
täplikäs, pieni, mutta hyvin pippurinen
amurinleopardikissa. Reipas uros aloitti uuteen kotiinsa tutustumisen hyvin
vauhdikkaasti, naapurin pikkupandoja
väijyen ja ikkunan takana katsovalle päiväkotiryhmälle uhitellen. Korkeasaaren
pariskunta sai niiden luonteita kuvaavat
nimet Lola ja Lucifer. Kissojen suosikkipaikkoja ovat vanhoista paloletkuista
kudottu riippumatto ja kolmion mallinen puumaja.
Turkoosipikkugekko
Keräily luonnosta lemmikkimarkkinoille oli hävittää Tansanian vuoristometsissä asuvan pikkuruisen hehkuvansinisen
turkoosipikkugekon
sukupuuttoon 2000-luvun alussa. Nyt
keräily on kielletty, ja lajia suojellaan kansainvälisin sopimuksin, mutta
gekkoja myydään edelleen väärennetyin paperein. Gekkojen elinaluetta
rajoittaa se, että ne elävät vain tietyn
paikallisen kairapalmulajin lehtiruusukkeissa. Yleensä yhdessä palmussa
asuu vain yksi koiras, yksi tai joskus
useampi naaras, ja niiden poikasia. Eurooppalaiset eläintarhat suojelevat lajia
yhdessä kasvattamalla elinvoimaista
tarhakantaa. Korkeasaaren Africasian
tunnelissa asuu vastuulliselta kasvattajalta saatu gekkopariskunta, joiden toivomme myös lisääntyvän.
Harjapyy
Harjapyykoiraan tunnistaa punaisesta
töyhdöstä, vihreältä naaraalta töyhtö
puuttuu. Harjapyyt liikkuvat yleensä
maassa, eivätkä ne lennä kovin hyvin.
Pesä on lehdistä ja oksista kyhätty katettu rakennelma, johon johtaa kapea
tunnelimainen kulkuaukko. Harjapyyn
kotiseutua ovat Thaimaan ja Myanmarin
eteläosat, Malesia, Sumatra ja Borneo.

Korkeasaaressa punatöyhtöisen harjapyykoiraan voi bongata Africasia-talon
sademetsästä, erityisesti maassa olevien
ruokakuppien läheisyydestä. Naarasseuraa sille on tulossa vielä tämän syksyn aikana.
Preerikko
Preerikko on oravan sukuinen jyrsijä,
jonka vanha nimitys preeriakoira perustuu sen haukkumista muistuttavaan
varoitusääneen. Varoituksen kuullessaan koko lauma katoaa turvaan kaivamaansa tunneliverkostoon. Preerikot
tulevat takaisin ulos vasta kuullessaan
vartijan päästämän “vaara ohi” -vinkaisun. Preerikko oli ensimmäinen tämän
vuoden uusista lajeista – nämä eläimet nimittäin saapuivat jo
viime vuoden lopulla, mutta vetäytyivät
viisaasti talvilevolle
maapohjaisiin sisätiloihin itse kaivamiinsa
tunneleihin. Preerikot
elävät perhekunnittain. Useista perhekunnista muodostuu
preerikkokaupunkeja, joissa voi olla
tuhansia
yksilöitä.
Preerikot tervehtivät
Aikuinen 25 € (50 €)
toisiaan
hieromalla
Lapsi 4-17 v 10 € (20 €)
hampaitaan
vastakEläkeläinen 15 € (30 €)
kain. Jos vastaantulija
Opiskelija 15 € (30 €)
on vieras, se ajetaan
pois. Perheenjäsenten
kanssa tervehtiminen
jatkuu rapsutteluna.
Korkeasaaren kymTällä kupongilla saat Mustikkamaan lipunmyynnissä
menen preerikon lauKorkeasaaren vuosikortista 50 % alennuksen.
man löydät Amazo1
ostokerta
/ kuponki, kerralla ostettavien vuosikorttien
nian takatien varrelta,
määrää
ei
ole
rajoitettu. Etu voimassa 31.12.2019 saakka.
omasta myllätystä tarhastaan.

Nappaa
naapurietu,

vuosikortti
-50 %
Vuosikorttien hinnat

KALLE 6

Karl (Kalle) on 6-vuotias ruotsinkielistä esikoulua käyvä pojanveitikka Kulosaaressa. Kalle harrastaa monenmoista
lähellä kotia, Riston puistoa. Hän käy
Katan taidekoulua Domuksessa maanantaisin, torstaisin hän on Yhteiskoululla englannin tunnilla ja tekonur-

Kuvassa Kalle täydessä
jalkapallovarustuksessa.

mikentällä KulPSin
futisharkoissa. Perjantaisin hän soittaa
Itä-Helsingin
Musiikkiopistossa,
Iiris-keskuksessa ukulelea. Ukulelen soittaminen on uusin
harrastus.
Kalle kertoi tehneensä Katan kerhossa australialaisen eläinten majan savesta. Se oli ollut lempitehtävä. Kalle pitää myös piirtämisestä. Pyysin Kallea
piirtämään oman kuvan kuten monet
taiteilijat tekevät. Ensin keskustelimme,
onko Kalle enemmän isän vai äidin näköinen. Kalle arveli olevansa enemmän
isän näköinen, sillä äidillä on silmälasit
ja pidemmät hiukset.
Kallen englanninkielen opinnot jatkuvat jo kolmatta vuotta Yhteiskoululla.
Ensin opettajana toimi Chris ja nykyään
Chrisin kollega Colin. Kallen serkut asuvat Lontoossa ja niinpä lomilla kielten
osaamisen tarve on molemminpuolista.
Serkkujen kanssa puhutaan sitä kieltä,
mikä kulloisessakin tilanteessa on luontevinta. Joko ruotsia, suomea tai englantia. Kalle on jo huomannut, että lasten
ohjelmiakin voi katsella englanninkielellä. Kalle on Harry Potter -kirjojen suuri
ihailija. Menossa on kuudes kirja ”iltasatuna”. Kesällä ostettiin Harry Potterin taikasauva Lontoon matkalla.

Kaikista rakkain harrastus on kuitenkin
futis. Välillä leikitään ”Messiä ” ja välillä ”Teemu Pukkia” Riston puistossa
tai KULPSin tekonurmikentällä kavereiden tai isosiskon kanssa. Välillä äiti
seisoo maalissa, kun ammutaan maalipotkuja, mutta laukaukset alkavat olla jo
niin kovia, että niitä ei voi ottaa kiinni
ilman maalivahdin hanskoja... Lomallakin Kalle treenaa futista. Kesällä ennen
aamupuuroakin oli tehtävä muutama
maali. Kallen futisharrastus sai isänkin
ryhtymään jalkapallojoukkueen apuvalmentajaksi.
Soittotaitokin olisi kiva oppia ja niinpä tänä syksynä alkoivat ukulelen tunnit.
Siellä lauletaan ja säestetään lauluja ukulelella sekä treenataan rytmejä rummuilla. Mieluiten Kalle kuitenkin soittaisi
sähköukulelea, mahtaisiko joulupukki
tuoda sellaisen?

delta, niin sitä ennen ehdimme leikkiä
yhdessä.
Kesällä sain ensimmäisen skeittilautani. Se on todella hieno. Skeittaaminen
on tosi kivaa, mutta se on tosi vaikeaa.
En osaa vielä. Laudalla voi myös kuljettaa barbeja, kun ne lähtevät isolle matkalle. Pidän myös pyöräilystä. Etukoriin
voi laittaa vaikka nuken kyytiin.
Minusta on hyvä, että on vain kaksi
harrastusta. Haluan leikkiä myös kavereiden kanssa. On kivaa saada uusia
ystäviä, niitä voi löytää myös harrastuksista. Olen harrastanut aiemmin satujumppaa, satutanssia, show-tanssia,
käynyt uimakoulussa sekä käynyt parina
kesänä balettikoulussa.
Minulle saa myös lähettää kirjeitä,
asun Tupavuoressa.

ISLA 6

Minä olen Aava Antikainen ja täytän talvella neljä vuotta. Minä harrastan pyöräilyä ja kotona tanssin balettia. Kun

Minun nimeni on Isla Antikainen ja olen
kuusivuotias. Käyn eskaria Kulosaaressa, siellä on kivaa. Minun ryhmässäni
Suohisissa on 12 lasta, poikia on enemmän kuin tyttöjä. Tunnen melkein kaikki
tytöt sieltä.
Maanantaisin käyn Katan taidekoulussa Dommalla. Siellä tehdään kaikenlaisia taidejuttuja. Kivointa on, kun saa
tehdä jotakin savesta. Tykkään savesta.
Tällä hetkellä teemme siellä pikkuista
mökkitaloa, jonka seinät muuraamme
yhteen. Iiris ja Matilda käyvät siellä
myös. He ovat minun parhaita ystäviäni. Matilda muuttaa ihan kohta Singaporeen.
Piirrän paljon myös kotona. Olen tehnyt elämäni aikana tosi monta piirustusta. Olen tosi hyvä tekemään ihmisiä.
Piirtämisessä on kivaa käyttää mielikuvitusta. Minulla on ainakin sata kynää
kotona.
Tiistaisin on balettia Herttoniemessä. Siellä tanssitaan huiveilla ja liikutaan paljon. Loppurentoutus on semmoinen, että siinä tehdään spagaatteja.
Opettaja on ainoa, joka saa spagaatin.
Sitten siellä tehdään norppa-asento, se
muistuttaa joogaa. Sen jälkeen tehdään
kilpikonna-asento, jossa keinutaan, se
on kivaa. Iiris ja iso-Aava käyvät siellä
minun kanssani. Baletti alkaa vasta kuu-

6

AAVA 3

siskollani Islalla oli ensimmäinen balettitunti, niin minä tanssin koko tunnin
mukana, koska opettaja jätti oven auki.
Osaan pyöräillä jo ilman apupyöriä,
mutta joskus minä en pysy tasapainossa.
Minä haluaisin Barbi-Ryhmä Hau-Trolli dinosauruksen munan. Minä tykkään
piirtää ja tehdä kirjaimia.
Minä haluaisin oppia ompelemaan ja
sitten haluaisin harrastaa lukemista. Haluan oppia kuperkeikan ja kärrynpyörän.
En halua nyt harrastaa mitään, mutta
aloitan ehkä isin kanssa jonkun harrastuksen talvella. Isi osaa kärrynpyörän.

RI STO RY T I N P UISTO N TA PA H T U M IA
T E K ST I J A K U V AT: J O N N A H Ä R M Ä V A A R A

Illallinen taivaan alla
Risto Rytin puistossa
Keväällä 2019 yli 350 kulosaarelaista
puolusti Riston puistoa kirjoittamalla
nimensä adressiin, jossa peräänkuulutettiin alueen säilyttämistä virkistyskäyttöön. Jo tuolloin syntyi ajatus, että
mikäli puisto säilyy ennallaan, sitä tulee
juhlia yhdessä.
Näin me myös teimme torstaina 8.
elokuuta 2019, kun Riston puiston
kentän liepeille kerääntyi yli 20 pöytä- ja vilttiseuruetta nauttimaan lämpimästä kesäillasta omien illallispatojen
ja piknik
e väiden kera. Illan ohjelmaa
sulostutti Kaustisilta kotoisin olevan
kulosaarelaisen kontrabasistin Tarmo
Anttilan esitys.
Tempaus oli osa valtakunnallista “Illallinen taivaan alla” -konseptia, jossa
ihmiset kutsutaan kattamaan illallinen
ulos ja kutsumaan naapurustoa ja ystäviä mukaan.
Tapahtuma vaikutti olevan sen verran
mieluisa etenkin lapsiperheille, että päätimme ettei tämä suinkaan jää ainoaksi
kerraksi! Toivottavasti siis jo ensi syksynä uudelleen.

Perhekahvila keskiviikkoisin
MLL Herttoniemen paikallisyhdistyksen järjestämä Kulosaaren perhekahvila pidetään Risto Rytin puiston
leikkipaikalla ulkosalla keskiviikkoisin

klo 14.30-16.00. Kahvila starttasi huhtikuussa ja siitä lähtien olemme kokoontuneet aina keskiviikkoisin, milloin vain
leikkimään ja kahvittelemaan, ja toisinaan tutustumaan erilaisiin aiheisiin kuten vauvauintiin tai erkauman hoitoon.
Perhekahvilan sisältö on kävijöidensä näköistä eli ideat ovat tervetulleita!
Myös lähistön muut asukkaat ovat tervetulleita leikkimään pienten kanssa, eli
omaa leikki-ikäistä ei suinkaan tarvitse
olla mukana. Lämpimästi tervetuloa!
Ei ennakkoilmoittautumisia.
Vapaaehtoinen kahvimaksu 1€/hlö.
Osoite: Risto Rytin tie 24–28
Seuraavat perhekahvilat ovat:
23.10. / 30.10. / 6.11. / 13.11. /
20.11. / 27.11.

Siivouspäivän kirppisennätys
Useampi kulosaarelainen on kaivannut
saarelle pihakirppistoimintaa Herttoniemen pihakirppiksen tyyliin, ja mikäpä sen parempi tilaisuus kokeilla sitä
kuin valtakunnallinen Siivouspäivä.
Tänä syksynä tapahtuma järjestettiin
lauantaina 30. elokuuta. Muutamana
aiempana Siivouspäivänä meitä on kokoontunut muutama myyjä Risto Rytin
puiston laitamille, mutta tänä vuonna
syntyi kaikkien aikojen kirppisennätys!
Puistoon saapui yli 20 myyjää aarteineen ja herkkuineen ja monessa pöydässä tehtiin hyviä myyntitilejä, vaikka
ostajakuntaa olisi voinut olla enemmänkin. Tulipa muutama asiakas Herttoniemestäkin saakka, kun siellä ei yllätykseksi ollutkaan juuri myyjiä. Nyt meillä
kulosaarelaisilla onkin hieno mahdollisuus ottaa Siivouspäivä saaren omaksi
pihakirppispäiväksi ja kutsua liikkeellä
olevia ostajia kauempaakin.
Haastan kaikki mukaan kierrättämään
ja osallistumaan yhteiseen toimintaan
Risto Rytin puistossa! Seuraava Siivouspäivä on (luultavasti) lauantaina
23.5.2020.

Puistotäti Helina Winberg
Jo yli kahdeksan vuoden ajan Helina
Winberg on ollut Risto Rytin puiston
leikkipaikalla puistotädin roolissa. Lukollisten lelulaatikoiden aarteet ovat
muidenkin lasten käytettävissä Helinan
ollessa paikalla.
Arkipäivisin yksityinen perhepäivähoitaja Helina on puistossa ma klo 10
lähtien ja ti–pe klo 9.30 lähtien parin
tunnin ajan, säävarauksella. Pieni sade
ei haittaa, joten lapsen on oltava puettuna sään mukaisesti. Hinta
100 €/kk tai
10€/kerta.
Mikäli haluat
viedä lapsesi
Helinalle hoitoon, kysy lisää Helinalta,
puh. 050 3000
677.
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EKOM PAA ja K U KO I S TAVA M PA A

ELÄMÄÄ KULOSAARESSA

A U TA LU O N TOA H E LS I N G I N O M A STA D I -Ä Ä N EST Y KS ESS Ä

V

TEKSTI: SUVI LAUKKANEN • KUVA: MINNA ALANKO

aalivuosi 2019 huipentuu lokakuussa Helsingin kaupungin järjestämään
OmaStadi-äänestykseen, jossa kaikki yli 12-vuotiaat
kaupunkilaiset voivat vaikuttaa kaupungin
kehittämiseen. Toivottavasti vaaliväsymys ei
ole vielä iskenyt, sillä tämä on hyvä tilaisuus
äänestää projekteja, jotka auttavat ympäristöä ja tuovat samalla paljon muutakin hyvää.
Äänestysajankohdaksi on ilmoitettu 1.10.
– 31.10., joten vielä ehtii, kunhan toimii ripeästi. Helppo ja nopea tapa saada aikaan
paljon enemmän hyvää kuin vain oman hiilijalanjälkensä viilailulla! Samalla kertaa voi
äänestää useita suunnitelmia sen mukaan
mihin budjetti riittää. Koko kaupunkia koskevien suunnitelmien budjetti on yhteensä
880 000 € ja Kaakkoisen alueen (johon Kulosaari kuuluu) 288 390 €. Jokaiselle suunnitelmalle on annettu oma hinta-arvionsa.
KOKO KAUPUNKI
Koko kaupungin äänestyksessä on mahdollisuus antaa äänensä tämän artikkelin kirjoittaneen yhdessä mm. Dodo ry:n kanssa
kehittämälle suunnitelmalle:
Nurmikot kukkakedoiksi ja
kaupunkiviljelmiksi – apua ilmastolle,
pölyttäjille ja Itämerelle
Suunnitelmaa äänestämällä kaikki helsinkiläiset voivat olla ilmastosankareita, kaunistaa lähiympäristöään ja niin halutessaan
myös osallistua yhteisöllisen viljelytoiminnan kehittämiseen.
Ajatuksena on korvata vähällä käytöllä
olevia nurmikoita kukkakedoilla, marjapensailla, hedelmäpuilla ja kaupunkiviljelmillä
soveltaen hiiltä sitovaa viljelytapaa. Elävä
Itämeri -säätiön Carbon Action -pilottitutkimus on tuonut hiiliviljelyn menetelmät
käyttöön jo yli sadalle suomalaiselle maatilalle. Soveltamalla näitä menetelmiä myös
Helsingin viheralueilla voisimme luoda
Helsinkiin monia uusia hiilinieluja ja auttaa
näin hillitsemään ilmastonmuutosta.
Jos suunnitelma etenee toteutettavaksi,
tulee siitä olemaan yllä mainitun lisäksi muitakin hyötyjä.
Nurmikoiden korvaaminen kukkakedoilla auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja uhanalaisia pölyttäjähyönteisiä
– sekä tasapainottaa runsastuneita hanhikantoja luonnollisella tavalla.

Viheralueiden
hoitotoimenpiteiden
tarve, ja niiden aiheuttamat hiilipäästöt,
meluhaitta ja kustannukset vähenevät,
kun nurmikkoja korvataan ketokukilla.
Uusien puiden istuttaminen parantaisi kaupunki-ilman laatua. Hiiliviljely
parantaa myös maaperän kykyä pidättää sekä vettä että ravinteita. Tämä
ehkäisee ravinnevalumia Itämereen ja
auttaa estämään hulevesivahinkoja.
Koko kaupungin osiossa on myös
monia muita hyviä suunnitelmia. Jos
haluaa auttaa ympäristöä, kannattaa äänestyksessä harkita ainakin jotain seuraavista suunnitelmista:
Koirankakkapusseja ja roskiksia
Helsinkiin
Ekologisen elämäntavan
juurruttaminen
Hiilifiksu taloyhtiö
Purotalkkarit taimenpurojen
elvyttämiseen & kalaneuvontaan
KAAKKOIS-HELSINKI
Seuraavassa muutamia allekirjoittaneen suosikkeja Kaakkois-Helsingin äänestyksestä:
Kukkasipulitalkoot kaikkiin
Kaakon kaupunginosiin
Vartiosaari kaikkien virkistyskäyttöön
luontokohteena
Mainittakoon että sekä koko Helsingin
että Kaakkois-Helsingin alueen äänestyksissä on monia muitakin varsin mainioita
ehdotuksia äänestettäväksi. Kolumnin
hengen mukaisesti nostan nyt esille lähinnä niitä suunnitelmia, jotka mielestäni
auttaisivat erityisesti luonnon ja
ilmaston suojelussa. Suunnitelmiin kannattaa
ilman
muuta
tutustua tätä laajemminkin
ja
poimia muitakin
omasta mielestä
hyviä
suunnitelmia äänestyskoriin, budjetin
asettamissa rajoissa.
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Toimitukselta:
Kulosaarelaiset ry ehdotti OmaStadi-äänestykseen sähköisiä ilmoitustauluja saarelle.
Sitä ehdotusta samoin kuin muitakin kehitettiin eteenpäin muutamissa kokouksissa.
Ilmoitustaulu valikoitui suosituimpien ryhmään ja niin ideaa tarkennettiin käsittämään
sekä kaupungin yhteiset että saaren omat ilmoitukset. Jatkokäsittely riippuu hankkeen
suosiosta varsinaisessa äänestyksessä.
Seuran hanketta voi äänestää kohdassa
Koko Helsinki – Rakennettu ympäristö
– Digitaaliset ilmoitustaulut kaupungin
ja asukkaiden käyttöön.
Ainoa maininta Kulosaaresta on hankkeessa Kaakkoinen Helsinki – Yhteisöllisyys – Yhteisöllinen asukastoiminta ja
perhekahvila Kulosaareen.

K i rkonkellot tutuiks I

TEKSTI: JENNI KALLIO

K U V AT: M A R I A V U O R E N J U U R I , J E N N I K A L L I O J A

K

K U LO S A A R E N S E U R A K U N N A N A R K I STO

ulosaaren kirkon suntio Tuija
Hasselberg, kertoisitko vähän
Kulosaaren kirkonkellojen historiasta?
”Kellotapuli on Kulosaaren korkeimmalla
kohdalla Vapaamuurarinvuorella. Vapaamuurari Augustin Ehrensvärdillä oli tapana kiivetä sinne valvomaan Suomenlinnan
rakentamisen edistymistä. Ehkä mäki sai
hänen mukaansa nimensäkin. Tapuli on rakennettu jo ennen kirkkoa ja se on vihitty
käyttöön 1931. Sen on suunnitellut arkkitehti Armas Lindgren ja siinä on vaikutteita
italialaisista, kirkkorakennuksista erillään
sijaitsevista kellotorneista keskellä kylää.
Sijainti on siis oleellinen. Lindgren muutti
aikoinaan omia suunnitelmiaan ja jätti tarkoituksella tapulin yläosan avoimeksi niin,
että kellot jäävät näkyviin ja kuuluvat koko
Kulosaareen. Kelloja voi siis myös katsella eikä vain kuunnella. Alun perin tapuliin
suunniteltiin myös kellotaulua, mutta se
suunnitelma jäi toteutumatta.
Kellojen hankintaa varten perustettiin
kellorahasto, johon kerättiin lahjoituksia
kulosaarelaisilta. Kaikki kirkon tarvikkeet
hankittiin aikoinaan kulosaarelaisten voimin. Kirkonkelloista puhuttiin silloin sielunkelloina. Kulosaaren seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra Rafael Gyllenberg
appivanhempineen lahjoitti keskikokoisen
”aamunkellon” vaimonsa Irenen muistoksi.
Kun kellokassasta yhä uupui rahaa, Allan ja
Ebba Granfelt lahjoittivat puuttuvan summan ja saivat samalla myös oman nimikkokellon, pienimmän papinkellon. Kellot on
valmistettu Ruotsissa ja niihin on kaiverrettu paitsi tietoja niiden lahjoittajista myös
Raamatunlauseita ja kulosaarelaisen runoilijan Jarl Hemmerin niihin varta vasten
kirjoittamia runoja. Niistä löytyy lisätietoa
Mikko-Olavi Seppälän kirjoittamasta Kulosaaren seurakunnan historiikista.
Kulosaarelainen kirkkomuusikin opettaja
Heikki Klemetti määritteli kellojen sävelkorkeudet. Iso soittaa F-säveltä, keskimmäinen on b ja pienin C. Ehkä italialaisista
vaikutteista johtuen kellojen ääni muistuttaa
paljon katolilaisten kellojen sointia. Kellojen ääni koetaan usein aika miellyttävänä.”
Milloin kirkonkellot soivat?
”Kirkon kellot soivat sunnuntaiaamuisin
neljä kertaa: kello 9.30 soi aamunkello, joka
kutsuu väkeä jumalanpalvelukseen. Papin-

Pitkäperjantaina kelloja ei soiteta ollenkaan.
Eikä urkujakaan. Paastonaikana iso kello on
hiljaa. Eli tarkasti kuuntelemalla voi kuulla,
minkälaista aikaa kirkkovuodessa eletään.”

Näkymä Kappelista etelään Kulosaari-päivänä
28.8.2019.

kello soi 9.45. Se kutsuu papin töihin. Messun aloittavat kellot soivat kolme minuuttia,
alkaen 9.57. Kellojen päätössoitto kertoo
messun loppumisajan. Lauantai-iltana ehtookellot soivat klo 18. Se on merkki arkiviikon päättymisestä ja pyhän alkamisesta.
Jokainen soitto on vähän erilainen. Esimerkiksi aamunkellona soi vain iso kello, papille
ja lauantai-iltaisin taas vain pieni kello. Messun aloittavat kaikki kellot, mutta päättävät
vain kaksi pienintä.
Säännöllisten soittojen lisäksi kelloja
soitetaan kirkollisten toimitusten yhteydessä: Hautajaisissa ja häissä. Hautajaisten yhteydessä kellot soivat 3 minuuttia
ennen tilaisuuden alkua ja siunauksen lopussa niin kauan kunnes vainajaa kuljettava auto on poistunut näkyvistä. Aikoinaan
kun kelloja soitettiin käsin, siunauksen
loppukelloja saatettiin soittaa vaikka puoli tuntia, siihen asti kunnes hautajaisaatto oli päässyt Leposaareen. Tosin tällöin
omaisella piti olla varaa maksaa kellonsoittajalle, sillä tämä peri saattokelloista
erillismaksun. Tapulista saattoi hyvin seurata saattueen etenemistä läpi Kulosaaren. Siunauksen yhteydessä kellot soivat
eri tavalla nais- ja miesvainajille: Miehille
soivat kaksi isointa kelloa, naisille kaksi
pienintä. Aikoinaan kirkonkelloja käytettiin myös sanomakelloina kertomaan kuolemantapauksesta.
Vihkimisen jälkeen soitetaan juhlakelloina kaikkia kelloja. Toivottaessa kelloja voidaan soittaa myös kasteen yhteydessä. Myös
koulu- ja päiväkotikirkkojen yhteydessä soitamme kelloja, koska lapsia ne kiinnostavat.
Erityisen hauskaa on se, että Kulosaaren
kellot myös näkee.
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Miten kelloja soitetaan? Kiipeätkö
tapuliin soittamaan?
”Harvoin kelloja soitetaan enää käsin. Kulosaaressa kellot on automatisoitu 1960 ja niitä
soitetaan sakastista tai kirkon aulasta toimituksesta riippuen. Lauantai-illan ehtookellot
soivat etukäteen ajastettuina.
Artikkelin historia-tiedot perustuvat paljolti Kulosaaren seurakunnasta kirjoitettuihin
dokumentteihin. Olennaisin lähde on Mikko-Olavi Seppälän kirjoittama Kulosaaren
seurakunnan historia vuodelta 2010. Teoksen
painos on loppu, mutta kirja on saatavissa esimerkiksi Kulosaaren Lukutuvasta.

Kuvassa on Heikki Klemetin piirtämä sävellys
Kulosaaren kirkonkelloille. Melodiaa soitettiin
lauantai-iltaisin ehtookelloina.

Kulosaaren seurakunnan
vahtimestari eli suntio
Niilo Korpiranta
soittaa kelloja
1950-luvun lopulla.

Vuoden 2018 kulosaarelainen
TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD

”Mottoni on, että tehdään asioita yhdessä”

K

ulosaaren uusin ylpeys ja aika varmasti yksi tämän hetken eniten
käytetyistä paikoista on Itäväylän
kupeessa oleva tekonurmikenttä.
Ja onhan se upea. Kenttä on saanut aivan
toisenlaisen käyttöasteen ja siellä voi tehdä muutakin kuin pelata fudista. Kentän
kupeessa on aidattu alue, jossa voi kuntoilla. Arkena välituntisin siihen kerääntyy
lapsia niin KSYK:sta kuin Brändö Lågstadie-koulusta. Tytöt roikkuvat telineillä ja
pojat potkivat palloa. Kuvaavat tanssiliikkeitään Tik tokkiin tai muuten vain hengailevat siellä.
Kukaan ei ihmetellyt Vuoden 2018 kulosaarelainen -valintaa, kun paljastettiin
nimi: Peik Schulman.
”Kyllähän tämä on ollut huikea projekti,
että ollaan saatu tällainen tekonurmikenttä Kulosaareen. Onhan projektissa ollut
omat haasteet ja riskit: luvat ja vuokrasopimus kaupungilta, rahoituksen saaminen
kasaan ja sitten vielä rakennusvaihe”, summaa Peik Schulman hankkeen askelia.
Schulman valittiin KULPSin puheenjohtajaksi vuonna 2017 hänen toimittuaan
poikansa joukkueen valmentajana 5 vuotta. Jo tuolloin tapetilla oli olosuhteiden
parantaminen. Kulpsilaiset tiedostivat etteivät tule ikinä pärjäämään, jos eivät saa
kunnon kenttää. Kenttiä vuokrattiin eri
paikoista ja ihmetyksen aiheena oli kuinka
saaren kouluilla ei ole kunnon puitteita.
”Olin ottanut selvää, että liikuntavirasto sekä saaren koulut olivat myönteisiä
hankkeesta ja muut seurat olivat saaneet
kaupungilta lainaa. Olin valmis vetämään
projektia, kun sain tukea hallitukselta ja
etenkin seuran rahastonhoitajalta sekä
luonnollisesti vaimolta. Siitä se lähti.”
Schulman on itse ajautunut jalkapalloharrastukseen oman pojan alettua pelaamaan KULPSissa. Tytär aloitti pelaamisen
kaksi vuotta sitten. Itse hän ei nuorena
pelannut jalkapalloa, nykyään hän pelaa
”höntsä-fudista” Kulosaaren mieshöntsääjät porukassa sekä KuFu-harrasteliiga
joukkueessa, Kulosaaren Futaajat, joka
koostuu nykyisistä ja ex-kulosaarelaisista.
Peik muutti vaimonsa kanssa Kulosaareen 13 vuotta sitten isomman asunnon
perässä. Lohjan Virkkalasta 18-vuotiaana
pääkaupunkiseudulle muuttaneella Peikillä
oli ollut jo nuoruudessa ystäviä Kulosaaressa, joten paikka oli tuttu. Toivomuslis-

talla oli perheystävällinen paikka, jossa on
suomen- ja ruotsinkieliset koulut. Koska
kotikieli Schulmaneilla on ruotsi, laittoivat
he lapset suomenkieliseen päiväkotiin, jotta lapset saisivat hyvän perustan suomen
kielelle.
Onko Peik muutenkin ihminen, joka
huolehtii yhteisistä asioista ja saa asiat
kuntoon?
Peik myöntää omaavansa luonteen, jolla asiat saa järjestykseen ja varsinkin, kun
kentän organisointi oli konkreettinen projekti. Suunnittelu- ja rakennusprojekti on
ollut vastapainoa omaan työhön, joka ei
ole niin konkreettista.
Peikin aika menee siviilitöissä konsulttina, vetäessä Kulpsia sekä kenttäyhtiötä ja
valmentaessa. Jos aikaa jää, niin hän harrastaa crosfittiä ja rullaluistelee.
”Onhan täällä tämä kyläkulttuuri ihan
huikea, se on kyllä tullut yllätyksenä. Se
on täällä Kulosaaressa niin hienoa kun
molemmat kielet menee yhteen; niin ei
välttämättä ole kaikilla kaksikielisillä paikkakunnilla.”
Peik pitää mottonaan, että asioita tehdään yhdessä. Hänen mielestään yksilösuorituksia katsotaan aivan liikaa, koska
todellisuudessa työelämässä pitää tehdä
asioita tiimissä. Jalkapallossa pitää joukkueen kanssa yhdessä rakentaa peliä ja kokea
yhdessä onnistumiset sekä tappiot.
”Liikkuminen on erittäin olennaista ja
siksi tämä koko projekti on ollut äärimmäisen tärkeä. KULPS ei ole niin supervakava, vaan pääasia on saada lapset liikkumaan ja harrastamaan jalkapalloa lähellä.”
Mikä tekee Vuoden kulosaarelaisen onnelliseksi?
”Se kun näkee että lapset nauttii ja pelaa
yhdessä Helsingin parhaimmalla juniorikentällä.”
Tulevaisuuden haaveetkin liittyvät KULPSiin: ”maltillinen ja laadullinen kasvu”.
”Olisi ihanteellista, että saaren lapset
aloittaisivat meillä ja vasta vähän vanhempina sitten kilpailuhenkisimmät lähtisivät
muihin seuroihin. ”
Kuplahallista on haaveita ja monet kyselevät onko se seuraava projekti, mutta
Peik näkee sen kalliiksi haaveeksi. Iltapäiväkerhosta on myös toiveita, Peikin mukaan puikoissa pitäisi olla kokopäiväinen
toiminnanjohtaja, jos projektit vielä lisääntyvät. Seuraavaksi suunnitelmissa on pu-
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Peik

kukoppien rakentaminen kuntoilualueen
viereen.
”Nythän meillä on jo tuntipalkallisia
nuoria apuvalmentajia ja kenttäyhtiö pyörii vuokraamalla aikoja omalle seuralle sekä
muille seuroille. Kentän huolto on aika kallis
ja talvella vieläkin kalliimpi. On tietenkin saatu paljon avustuksia, mutta sitten on vielä iso
laina hoidettavana.”
Vaikka Kulosaaressa yhteisöllisyys onkin
Peikin mielestä huikeaa, on hän miettinyt,
voisivatko koulut tehdä enemmän yhteistyötä vaikka järjestämällä yhteisiä urheilupäiviä.
Teemme haastattelun fudistreenien lomassa
ja välillä Peik huikkaa pelaajille neuvojaan.
Olisiko jotain muuta mitä saarelta vielä
puuttuisi?
”Laskettelurinne ja uimahalli – no ei,”
nauraa Peik, ja on seuraavassa hetkessä jo
juossut pallo kourassa antamaan ohjeita
seuraavaan harjoitukseen.

Årets Brändöbo

TEKST OCH BILD: NINA NYGÅRD

”Mitt Motto är att
göra saker tillsammans.”

Schulman

B

rändös nya stolthet och säkert
också en av de mest utnyttjade
platserna på Brändö är konstgräsplanen invid österleden. Och
visst är den fin! Användningen av planen
har stigit till en helt annan nivå än tidigare och man kan göra annat än bara spela
fotboll där. Vid sidan av planen finns ett
inhägnat område där man kan motionera. Under skolrasterna samlas barn både
från KSYK och Brändö lågstadieskola
där. Flickorna hänger i redskapen medan
pojkarna sparkar boll. En del fotograferar sina dansrörelser till Tik tokk eller så
chillar de bara.
Ingen förundrade sig över att det var
just Peik Schulman som utsågs till årets
Brändöbo.
”Det har varit ett otroligt projekt att
få en konstgräsplan till Brändö. Det
fanns många utmaningar och risker med
projektet: tillstånden och hyreskontraktet med staden, finansieringen, och inte
minst byggnadsskedet, summerar Peik
Schulman de olika skedena av projektet.
Schulman valdes till ordförande för
Kulps efter att han verkat som tränare för sin sons fotbollslag i 5 år. Redan
då talade man om att förbättra omständigheterna. Spelarna och tränarna i
KULPS var medvetna om att spelarna
inte kommer att klara sig i konkurrensen om det inte finns en ordentlig plan
att träna på. Man hyrde planer på olika
ställen och förundrade sig också över
att öns skolor inte hade ändamålsenliga
utrymmen för bollspel och annan sport.

”Jag hade tagit reda på att både idrottsverket och skolorna var positivt inställda till projektet och att andra föreningar hade beviljats lån av staden. Jag var
redo att dra projektet eftersom jag fick
styrelsens stöd och inte minst skattmästarens och naturligtvis också min hustrus. Där började det hela”.
Schulman började sin fotbollshobby
då sonen började spela i KULPS. Dottern började spela fotboll för två år sedan. Själv spelade han inte fotboll som
ung, men nuförtiden spelar han ”höntsä-fotis” med Brändös ” höntsäspelare”
och i KuFu’s hobbyligalag, Brändö fotare, som består av nuvarande och före
detta Brändöbor.
Peik flyttade för 13 år sedan till
Brändö med sin fru då de var på jakt
efter en större lägenhet. Peik, som flyttade från Virkby, Lojo till huvudstadsregionen i 18-års åldern, hade redan
som ung vänner på Brändö, så området
var bekant sedan tidigare. På önskelistan stod ett familjevänligt område med
både finsk- och svenskspråkiga skolor.
Eftersom hemspråket var svenska sattes barnen i det finskspråkiga daghemmet för att de skulle få goda grunder i
finska.
Är Peik också för övrigt en person
som bryr sig om gemensamma ärenden
och ser till att saker och ting fungerar?
Peik medger att han till naturen är
en sådan person som får saker och ting
gjorda, speciellt nu då organiseringen
av planen var ett konkret objekt. Planeringen och byggnadsprojektet har varit
en motvikt till det egna jobbet, som inte
är så konkret.
Peik delar sin tid mellan konsultjobbet i det civila, ledandet av Kulps och
planbolaget, samt coachingen. Om det
blir någon tid över sysslar han med
crossfit och rullskridskoåkning.
Det var nog litet överraskande att
bykulturen här är så fantastisk. Det är
så fint att bägge språken används helt
naturligt, om vartannat. Så är det inte
på alla tvåspråkiga orter.
Peiks motto är att göra saker tillsammans. Han tycker att individuella prestationer värderas för högt, ty i verkligheten bör man i arbetslivet arbeta i
team. Då det gäller fotboll bygger man
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upp spelet tillsammans och får uppleva
både segrar och förluster tillsammans.
Att röra på sig är oerhört viktigt och
därför har detta projekt varit av stor
vikt. I KULPS verksamhet tar man inte
allt så allvarligt – huvudsaken är att barnen rör på sig och kan idka fotboll nära
hemmet.
Vad gör årets Brändöbo lycklig?
Att se att barnen njuta av att spela
tillsammans på en av Helsingfors bästa
juniorplaner.
Även
framtidsvisionerna
gäller
KULPS: ”en måttlig och kvalitativ tillväxt”.
”Det skulle vara idealiskt att barnen
skulle börja sitt fotbollsspelande hos
oss och först som litet äldre skulle de
mer tävlingsinriktade barnen flytta till
andra klubbar.”
Man drömmer om en hall och mången har frågat om detta är det följande
projektet, men Peik ser det som ett dyr
dröm. Det finns också önskemål om en
eftermiddagsklubb. Peik anser att det
borde finnas en heltidsanställd verksamhetsledare om projekten blir fler.
Nästa plan är att bygga omklädningsrumrymmen bredvid motionsområdet.
”Vi har redan nu unga timanställda
hjälptränare och planbolaget rullar genom att man hyr ut planen till den egna
klubben och andra klubbar. Underhållet
av planen är kostbart och ännu dyrare
vintertid. Vi har naturligtvis fått en hel
del understöd, men vi måste också sköta om vårt stora lån.”
Även om gemenskapen på Brändö enligt Peik är fin har han funderat på om
man kunde samarbeta mera med skolorna genom att t.ex anordna gemensamma idrottsdagar.
Intervjun görs medan Peik tränar
med pojkarna och mellan verserna ger
han instruktioner till spelarna.
Finns det ännu något vi saknar på
Brändö?
En slalombacke och simhall – nå nej,
skrattar Peik och i nästa minut har han
redan sprungit iväg med bollen under
armen för att informera om följande
träning.

Jääpalloseura Kulosaaren Vesta,

stadin iloisin jengi – tule mukaan
TEKSTI JA KUVA: MERIT LEMMINKI

N

autitko ohjaamisesta sekä valmentamisesta? Kuulostaako urheiluseuran
markkinointi sekä kehittämistyö sinusta mielenkiintoiselta?
Kulosaaren Vesta hakee urheilullista, nuorta henkilöä 6–13-vuotiaiden jääpalloilijoiden
vastuu-koordinaattoriksi ja/tai valmentajaksi.
Luistelutaitoa tarvitaan sekä jääurheilutausta
on plussaa. Toiminta tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin, mikä sopii erinomaisesti opiskelijalle. Mahdollisuus harjaantua markkinoinnin ja toiminnan kehittämisen alalla. Työajasta
ja palkkauksesta sovitaan tarkemmin seuran ja
toimeen valitun henkilön kesken.
Työtehtäviisi kuuluu jääpallotoiminnan
suunnittelu 6–11-vuotiaille jääpallo- ja luistelukoululaisille. Myös uusien pelaajien hankinta, harjoitusten ja pelien vetäminen, 11- ja
13-vuotiaiden joukkueiden valmentajien ja
huoltajien rekrytointi sekä seuran toiminnan
tiedottaminen kuuluvat toimenkuvaasi. Tulet
tehtävässä harjaantumaan myös sosiaalisen
median markkinoinnin parissa. Seuran muut
toimihenkilöt ovat aktiivisesti kanssasi. Opastamme sinut tehtäviisi ja olemme koko ajan
tukenasi.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa
kerrot lyhyesti itsestäsi ja kiinnostuksestasi
tehtävään Vestan puheenjohtajalle Merit Lemminki, merit.lemminki@elisanet.fi, puh. 050
596 3679. Lisätietoa seurasta löytyy Vestan
verkkosivulla, www.vesta-bandy.fi
Vestalla on seniorijoukkueiden lisäksi seuraavat juniori-ikäluokat: P15 (2005-06), P13
(2007-08), P11 (2009-10) sekä jääpallokoulu,
joihin mahtuu paljon lapsia ja nuoria. Pelaamme SM- ja piirisarjoissa.
Harjoitusvuorot kaudella 2019-20 alkavat marraskuussa
– tiistaina Kontula klo 17.30-19
– perjantaina Oulunkylä klo 16.00-17.30
– lauantaina Oulunkylä klo 17-18
– sunnuntaina Oulunkylä klo 8.45-10.00
Vestan joukkueissa toimii kimppakuljetus ja
kuljetuspalvelu Tapsa & Merit ovat valmiita.

Bandyföreningen Vesta från Brändö, stadens gladaste lag – söker en verksamhetsko
ordinator.
Gillar du att instruera och att coacha? Låter
marknadsföring och utveckling av en idrottsförening intressant?
Vesta söker en idrottsligt inriktad person
för att koordinera verksamheten och/eller att
fungera som tränare för 6–13-åriga bandyungdomar. Erfarenhet av skridskoåkning är
av betydelse och en bakgrund inom isidrott är
ett plus. Verksamheten sker i huvudsak under
kvällar och veckoslut, vilket kunde passa en
studerande. Uppdraget ger förutom insikter i
sporten även insyn och färdigheter i marknadsföring och utveckling av verksamhet. Arbetstider och lön enligt överenskommelse.
Till arbetsuppgifterna hör planering av
verksamheten av bandy- och skridskoskolan
för 6–11-åriga barn. Spelaranskaffning, ansvar för träningar och
matcher samt understöd för rekrytering av
funktionärer för lagen
med 11 och 13 åringar
hör till arbetsbilden.
Även extern och intern
kommunikation ingår i
arbetsbilden. Du kommer i arbetsuppgiften
att utvecklas i att kommunicera och marknadsföra inom sociala
medier. Arbetet sker i
samarbete med aktiva
föreningsmedlemmar
som sporrar och stöder
dig i ditt uppdrag.
Skicka en fritt formulerad ansökan till
Vestas ordförande Merit Lemminki, merit.
lemminki@elisanet.
fi, mob. 050 596 3679.
Mera info om fören-

ingen finns att se på, www.vesta-bandy.fi
Vesta har förutom vuxenlagen juniorlag i
följande ålderskategorier: P15 (2005-06), P13
(2007-08), P11 (2009-10) samt bandyskolan för
6-11 åringar, dit vi gärna rekryterar flera barn.
Lagen spelar både i FM- och distriktsserier.
Träningsturerna under säsongen 2019-20
börjar under andra halvan i november och
pågår till medlet av mars.
– tisdag Gårdsbacka kl 17.30-19
– fredag Åggelby kl 16.00-17.30
– lördag Åggelby kl 17-18
– söndag Åggelby kl 8.45-10.00
I Vestas lag ställer vi upp med gemensamma
transporter, Merit & Tapsa är redo.

H AUS K A TUTUSTUA ,
hammas lää kä r i R i i t ta Leh to !
TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD

Riitta Lehto muutti Kulosaareen yhdistääkseen yrittäjyyden ja sujuvan arjen.
Mitä palveluita sinulta saa?
Minulta saa perushammashoitoa: paikkaus- ja juurihoitoa, hammaskivenpoistoa, hampaanpoistoja sekä esteettistä
hammashoitoa, valkaisua ja röntgenkuvauksia. Olen erikoistunut ikääntyneisiin ja pelkopotilaisiin, mutta myös ihan
kaikenikäiset ovat tervetulleita. Palvelen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja
saksaksi. Minulla on myös ilta-aikoja.

Mikäli et toimisi nykyisessä
ammatissasi niin mitä tekisit?
Mietin nuorena myös, alkaisinko eläinlääkäriksi, niin ehkä sitten olisin nyt
eläinlääkäri, jos en olisi hammaslääkäri.
Mitä harrastat?
Huilunsoittoa ja taidetta: maalausta ja
kuvanveistoa. Maalaan akvarelleilla ja
öljymaaleilla, teen patsaita lasikuiduista ja kipsistä. Lisäksi harrastan lukemista.

Kuinka kauan
olet toiminut alalla?
Minä olen ollut nyt kolmisenkymmentä
vuotta alalla ja kaksikymmentä vuotta
Kulosaaressa.

Miten usein pitäisi käydä
hammastarkastuksessa ja
hammaskivenpoistossa?
Hammastarkastuksessa olisi hyvä käydä
kerran vuodessa. Hammaskivenpoisto
on myös tärkeää, se kun on yhteydessä
dementiaan; hammaskivi olisikin hyvä
poistaa 1-2 kertaa vuodessa.
Mistä haaveilet?
Haluaisin cockerspanielin ja otankin
vielä joskus, kun on enemmän aikaa.

Hammaslääkäri

Riitta Lehto
Svinhufvudintie 1

Miten valitsit alasi?
Teini-ikäisenä kävin hammaslääkärin
vastaanotolla, jossa työskenteli pariskunta. Minusta työ näytti niin kivalta,
he työskentelivät rauhassa ja juttelivat.
Tämä työ on semmoista käsityötä, olen
aina tykännyt kädentaidoista. Se innosti
ja päätin, että minusta tulee hammaslääkäri. En ole katunut kyllä.

050-5570740

riitta.lehto@live.com

Parasta työssäsi?
Kyllä se on, kun saa toteuttaa itseään
ja saa tehdä kauniita hampaita. Kun on
tyytyväisiä potilaita ja itse on tyytyväinen, siitä tulee niin hyvä flow-tila ja
hyvä mieli. On ihana kuunnella potilaita
ja he usein haluavat jutella.
Mikä toi yrityksesi
Kulosaareen?
Minulla oli Hämeentiellä vastaanotto ja
mietin, mikä olisi kiva paikka, kun tuli
lapsia. Ajattelin, että olisi kätevää, jos
olisi koti, tarha ja työ lähekkäin. Mietin
Kulosaaren olevan juuri sellainen paikka. Lapset kävivät koulua tässä ja asuttiin, ja minä remontoin tästä itselleni
vastaanoton.
Mainosta yhdellä lauseella
palveluitasi!
Helläkätistä ja laadukasta hammashoitoa kohtuuhinnalla.
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V ERTA I LUSSA K AU P U N G I N K I RJA STO
( HELMET ) J A LU KU T U PA
T E K ST I : K I R ST I S A N TA H O L M A

R

ehellisesti sanoen otsikon kahta laitosta ei voi verrata toisiinsa, mutta
voimme yrittää nähdä ne toisiaan täydentävinä. Alla olevassa taulukossa on
sarakkeessa A kyseisen kirjan varausten määrä
Helmetissä 30.9.2019. Sarakkeessa B on kirjan
lukumäärä Helmetissä. Se voi olla virheellinen,
sillä en ole ottanut huomioon kaikkien painosten lukumäärää. Seuraava luku on mielenkiintoinen, sillä se kertoo, kuinka monta varausta
on kutakin kirjaston kirjaa kohti.
A
1935
498
2226
733
419
404
838
829
492
1180
168
527
524
334
1088
763
252
355
305
294
888
357
436
195
301
307
184
200
151
580
155
307
162
138
224
337
104
134
108
83

B
157
59
273
95
56
60
126
135
81
196
28
96
108
70
234
172
58
83
72
70
212
94
125
60
95
98
63
69
53
225
63
128
70
67
123
191
60
83
91
121

Näin esimerkiksi Mia Kankimäen mainiota kirjaa voi joutua odottamaan todella pitkään kaupunginkirjastossa, sillä yhtä kirjaa kohti on yli
kahdeksan varausta. Lukutuvassa kirja seisoo
todennäköisesti hyllyssä ja on sieltä lainattavissa.
Meistä kulosaarelaisista kyllä riippuu, kuinka
nopea kierto Lukutuvassa on. Toivottavasti lukijat palauttavat lainaamansa kirjat pikaisesti ne
luettuaan.

C		
12,32
Venho Johanna, Ensimmäinen nainen
8,44
Swan Astrid, Viimeinen kirjani
8,15
Kankimäki Mia, Naiset joita ajattelen öisin
7,72
Salminen Sally, Katrina
7,48
Thúy Kim, Ru
6,73
Kilpi Eeva, Sininen muistikirja
6,65
Blasim Hassan, Allah99
6,14
Haahtela Joel, Adelen kysymys
6,07
Liukkonen Miki, Hiljaisuuden mestari
6,02
Strout Elizabeth, Kaikki on mahdollista
6,00
Maijala Minna, Punaiset kengät
5,49
Mazzarella Merete, Varovainen matkailija
4,85
Keskisarja , Saapasnahka-torni
4,77
Laitila Johanna, Lilium regale
4,65
Rytisalo Minna, Rouva C
4,44
Strout Elizabeth, Nimeni on Lucy Barton
4,34
Aalto Seppo, Kapina tehtaalla
4,28
Kännö Heikki, Sömnö
4,24
Hannah Kristin, Satakieli
4,20
Ratinen Suvi, Matkaystävä
4,19
Harari Yuval Noah, 21 oppituntia maailman tilasta
3,80
Saisio Pirkko, Epäröintejä
3,49
Alderman Naomi, Voima
3,25
Ahola SuviMitä Minna Canth todella sanoi
3,17
Egan Jennifer, Manhattan Beach
3,13
Kekkonen Helmi, Olipa kerran äiti
2,92
Puikkonen Emma, Lupaus
2,90
Salmenniemi Harry, Delfiinimeditaatio ja …
2,85
Pulkkinen Marko, Syntax error
2,58
Lindstedt Laura, Ystäväni Natalia
2,46
Sund Lars, Missä musiikki alkoi
2,40
Ng Celeste, Tulenarkoja asioita
2,31
Mäkelä J. Pekka, Hunan
2,06
Arikawa Hiro, Matkakissani muistelmat
1,82
Atwood Margaret, Orjattaresi
1,76
Siilasmaa Risto, Paranoidi optimisti
1,73
Lappalainen Mirkka, Pohjoisen noidat
1,61
Ruuska Helena, Hugo Simberg, Pirut ja enkelit
1,19
Huttunen Katriina, Surun istukka
0,69
Schreck Hanna-Leena, Minä maalaan kuin jumala
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Samanlaista näissä kirjastoissa on se, että kirjat ovat kaikkien käytettävissä. Erilaista taas
on se, että Lukutuvassa ei ole niin sanottua
viihdekirjallisuutta lainattavissa, mutta tilan
oven suussa on pari hyllyä, joihin käyttäjien
toivotaan tuovan hankkimiaan lukuromaaneja, dekkareita ym. ja vastaavasti ottavan siitä
kotiinsa luettavaksi. Näin osallistumme kirjojen kierrätystalkoisiin.
Lukutupa ei kuitenkaan tarkoita vain kirjojen lainaustoimintaa. Koulun kirjastoon tilataan
myös lehtiä, esim. Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet, Suomen kuvalehti, Tekniikan
maailma ym. Niitä voi käydä lukemassa tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. Samalla voi sopia
vaikka tapaamisesta kirjojen äärellä jonkun ystävänsä kanssa. Kulosaarelaiset ry pitää Lukutupaa tärkeänä toimintana ja paikkana Kulosaaren yhteisöllisen hengen luojana ja ylläpitäjänä
.

TEEMAILLAT LUKUTUVASSA
– KULOSAARELAISIA
KULTTUURITAPAHTUMIA

Torstaina 19.9. klo 18–19 biologi, luontovalokuvaaja Seppo Parkkisen aiheena on erityisesti Kulosaaren luonto.
Torstaina 10.10. klo 18–19 Turkan kovan
koulun käynyt näyttelijä, psykoterapeutti, kirjailija Katja Kiuru kertoo urastaan ja kirjoittamastaan kirjasta ”Palasina ja kokonaisena – Ihminen näyttämöllä”.
Torstaina 31.10. klo 18–19 puhutaan Afganistanista. Asiantuntijana on siellä Suomen
joukkueen komentajana vuonna 2015 toiminut
eversti evp. Pertti Immonen, joka kertoo maasta ja kokemuksistaan levottomuuksien keskellä.
Torstaina 28.11. klo 18–19 keskustellaan
Kulosaarelle aikoinaan tärkeästä laivanvarustuksesta. Usein mainittu salaperäinen nimi
Thordén avautuu kulosaarelaisen Pentti
Lampénin esityksessä.
Torstaina 23.1. klo 18–19 on puheenvuoro
Googlen maajohtaja Antti Järvisellä. Aiheena
on Googlen oppimiskeskus Helsingissä.

HUOMIO!
Lukutupa on tarkoitettu
kaikille. Tule itse ja tuo
”kaverisikin”!

TAIDENÄYTTELY
Kulosaaren taidekoulun nuoret taiteilijat
ja arkkitehdit ovat syksyn mittaan päästäneet hurjan unenomaisen surrealismin
Kulosaaressa valloilleen. Kaikki saarelaiset ovat sydämellisesti tervetulleita vierailemaan teoksien muodostamaan oppilastyönäyttelyyn ”Mahdollistako?”.
Aukioloajat: 25.–30.11. ma–to 14–18,
pe 14–17, la 10–13.
Paikka: Domus, Kulosaarentie 6.
KONSTUTSTÄLLNING
Unga konstnärer och arkitekter vid
Brändö Konstskola har gestaltat vild
hisnande drömlik surrealism här på
Brändö under hösten. Alla öbor är
varmt välkomna att besöka elevernas
arbetsutställning av sina verk ”Är det
möjligt?”.
Öppettider: 25.–30.11. Må–to 14–18,
fre 14–17, lör 10–13.
Plats: Domus, Brändövägen 6.
JOULUMYYJÄISET – JULBASAR
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf
järjestää joulubasaarin Kulosaaren
ala-asteen tiloissa 14.12. klo 11-13:30.
Järjestäjien ja myyjien on syytä tulla
paikalle hyvissä ajoin klo 10 lähtien.
Myyntipöydät ovat maksuttomat yhdistyksen jäsenille, muille myyntipaikan
hinta on 10 euroa.
Kysymykset ja ilmoittautumiset/
myyntipöytävaraukset kirsti.santaholma@gmail.com tai 040 512 8209.

KULOSAAREN
JOULUVALOFESTIVAALI 1.–24.12.
Taas on aika valmistautua jouluvalofestivaaliin. Adventin aikana valaistaan Kulosaaressa joka päivä jokin talo, katu, yritys
tai ulkokohde.
Tule mukaan yhteiseen hankkeeseen!
Lähde suunnittelemaan tapahtumaa perheesi, ystäviesi tai naapuriesi kanssa. Varatkaa päivä Satu Väkiparralta ensimmäisten joukossa satu.vakiparta@kolumbus.fi.
Päättäkää, mitä teillä on tarjolla, jotta siitä
voidaan tiedottaa marraskuun lopulla jaettavassa lehdessä. Jos ette vielä tunne toisianne, on nyt aika tutustua.
Jouluvalokohteissa on ollut aikaisempina vuosina tarjolla mm. Sibeliusta ja
kansainvälisiä jouluherkkuja, Lucia, joulukorttipaja, tiernapojat, ulkoilmaelokuva,
keppihevostelua sekä joululauluja, glögiä ja
piparkakkuja.
Sunnuntai 1.12. on jo varattu Ribbinginhoville, jossa on tarjolla valon lisäksi joululaulujen laulamista, glögiä ja pientä purtavaa. Osoite on Vanha kelkkamäki 20-22
tai Kulosaarentie 21-23.
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BRÄNDÖS JULELJUSFESTIVAL
1.–24.12.2019
Dags igen att förbereda sig för juleljusfestivalen! Under adventstiden lyser vi varje dag
upp något hus, någon gata, något företag
eller någon uteplats på Brändö.
Kom med i vårt gemensamma projekt!
Planera evenemanget tillsammans med
din familj, dina vänner eller dina grannar.
Reservera dagen genom att kontakta Satu
Väkiparta
satu.vakiparta@kolumbus.fi.
Berätta vad ni har att erbjuda, så att vi kan
informera om detta i tidningen som utkommer i slutet av november. Om ni inte ännu
känner varandra är det nu dags att bekanta
sig.
Under tidigare år har man bl.a bjudit på
Sibelius, internationella läckerheter, julkortsworkshop, Lucia, stjärngossar, utebio,
käpphästlekar samt glögg, pepparkakor och
julsånger
Ribbingshof har redan reserverat söndagen den 1.12. Där bjuds det förutom julljus
på allsång med julsånger, glögg samt något
smått att tugga på. Adress: Gamla Kälkbacken 20-22 eller Brändövägen 21-23.

KORT TELITALON EL I A L A-A STEE N
KO U LU N U US I KE N T TÄ

K

ulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaiset Joona Shibuya ja Emil Saari, jotka olivat ”tettiläisinä” tutustumassa
työelämään Kulosaaren ala-asteella,
haastattelivat kentällä pelaavia oppilaita ja kokosivat vastauksista tämän
pienen kirjoituksen.
”Kyselimme ala-astelaisilta mielipiteitä uudesta kentästä. Nämä ovat
oppilaiden mielipiteitä kesän 2019
aikana valmistuneesta tekonurmikentästä:
- Jokaisen mielestä kenttä on parempi kuin ennen.
- Joitakin häiritsee, kun hiekkaa
menee kenkään.
- Monien mielestä uusi kenttä on
kiva.
- Noin 70% vastaajista käyttää
kenttää.
- Ainoa miinus on, että ei ole kumirouhetta.
Opettajat ovat tyytyväisiä kenttään,
ja liikuntatuntien eri lajit sujuvat
kentällä hyvin.”
Kaikki ulkoliikunta ei toki tapahdu uudella kentällä.

MYYJÄISET KORTTELITALOLLA

Kulosaaren ala-asteen koulun joulumyyjäiset pidetään lauantaina
30.11.2019 klo 11–14. Lapsilla on
koulupäivä klo 9–11 ja silloin on
myös ”avoimet ovet”.

Päiväkoti Kulosaari ulkoilee myös
tekonurmikentällä. ”Se on vain niin
kovassa käytössä, että harvoin pääsemme”, kommentoi eräs päiväkodin aikuisista.

Kouluajan ulkopuolella – iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin
– myös muut voivat käyttää kenttää, mutta pilaamatta ja sotkematta!

Kuvassa
frisbeegolf-kori,
joita koulu on
hankkinut
Kulosaaren
kotiseuturahaston
säätiön antamalla
avustuksella.
Kiitos!

VA R AT T U
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ulosaaren
yhteiskoululla
3.9.2019 järjestetyssä tilaisuudessa saatiin tietää, mitä kaupungin rattaissa suunnitellaan
Kulosaaren puistotien varalle.
Periaatepäätökset on tehty jo vuonna 2015, joten nyt on meneillään
hankkeen viimeistelyvaihe. Katusuunnitelmien on tarkoitus olla valmiit
loka-marraskuun vaihteessa. Ennen
niiden hyväksymistä ne ovat vielä
virallisesti esillä esim. verkkosivulla
osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat
(kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).
Rakentaminen alkaa vuonna 2020.
Hankkeeseen kuuluvat Kulosaaren
puistotie välillä Lautturinkuja – Tupasaarentie sekä Hopeasalmentien silta,
Adjutantinpolku, Ukko Pekan portaan pohjoispää.
Lyhyesti sanottuna varsinainen
ajorata tulee autojen ja polkupyörien käyttöön, yksi kaista kumpaankin
suuntaan. Jalankulkijoille tulee jalkakäytävä tien molemmille puolille
paitsi Puistotien ihan kapeimmalla
kohdalla (kuten nykyään). Ajoradan ja
jalkakäytävien väliin tulee pysäköintiruutuja. Tien osat erotetaan toisistaan
kiveysalueilla.
Tarkempaa tietoa järjestelyistä ja
myös ratkaisujen perusteita kuultiin,
mutta myös tivattiin.
Suunnittelijoiden käsityksen mukaan Kulosaaren puistotiellä on etupäässä paikallisajoa. Puistotien linjaus
säilyy suunnilleen nykyisellään. Kaksi
huonokuntoista pajua korvataan toisilla puilla. Lisäksi istutetaan kuusi
uutta puuta.
Uutuutena rakennetaan ylijatkettuja
jalkakäytäviä, jotka ovat entistä esteettömämpiä.
Jalankulkuolosuhteet paranevat johtuen jalankulkuun varatusta omasta
tilasta ja ylijatketuista jalkakäytävistä.
Pyöräliikenteen reitin laatutaso paranee.
Kadusta tulee uusi pyöräkatu, jolla
oma liikennemerkki, nopeusrajoitus
30 km/h, joka koskee sekä autoja että
polkupyöriä. Ajonopeus on sovitetta-

va pyöräilyn mukaiseksi. Katuympäristö tukee nykyistä 30 km/h rajoitusta.
Tavoitteena on arvokas katuympäristö: luonnonkivetyt kiveysalueet,
uusia puita.
Valaistus paranee nykyvaatimusten
mukaiseksi.
Alikulkutunnelien
turvallisuutta
parannetaan (jalankulun ja pyöräilyn
erottelu, valaistus, uudelleenmaalaus).
Autojen pysäköintipaikkojen määrä
pystytään säilyttämään pysäköintitaskuin, ajoradan jäsentely selkeytyy.
Mahdollinen rakentamisaikataulu:
kesä 2020.
Hopeasalmentien silta on korjaustarpeessa. Sillalla erotellaan jatkossa
jalankulku ja pyöräliikenne.
Yleisö vaikutti hyvin tyytymättömältä suunnitelman esittelyn aikana,
mutta tunnelma oli rakentavampi loppua kohden. Asmo Jaaksi käytti suunnitelmaa puolustavan puheenvuoron
ja eräs toinenkin mies kehui suunnitelmaa ja totesi, että nykytilanteelle
on tehtävä jotain.
Lopuksi jakauduttiin ryhmiin ja läsnäolijat saivat kertoa kolmessa eri pisteessä huomioitaan suunnitelmista,
esittelijät kirjasivat huomioita post it
-lapuille. Näin ihmiset saivat ’tuuletettua’ tunteitaan.
Pyöräilijöiden kova vauhti tuntui
huolettavan ja esittelijät tunnustivat,
että koska pyörissä ei ole nopeusmittareita ja pyöräilijöitä vaikea tunnistaa
kasvontunnistusmenetelmien kehitty17

misestä huolimatta, on koviin ajonopeuksiin vaikea puuttua. Kolmenkympin rajoitus koskee myös pyöräilijöitä.
Kuulijat ihmettelivät myös, mitä
pyöräilijät tulevat tekemään, kun autoilijat sijoittavat ajokkejaan pysäköintiruutuihin; siinähän joutuu usein
pysähtymään ja peruuttamaan.
Rantatöyryn ja Kulosaaren puistotien risteyksen liikennejärjestelyt kiinnostivat monia, mutta se alue ei kuulu
juuri tähän hankkeeseen.

MITÄ IHMETTÄ TÄÄLLÄ TAPAHTUU?
T E K S T I J A K U V A T : K I R S T I S A N TA H O L M A , T I E D O T E N I M M Ä K S E E N S TA R A LTA

Vanha kelkkamäki, Vapaaherrankuja,
Eugen Schaumanin leikkipaikka
Stara kaivaa kuopan betonimöykylle, johon kiinnitetään muistomerkki.
Muistelun kohde on jääkärikenraali Leo
Ekberg, jolla oli maisteri Elmo Kailan
kanssa tämän talossa Vanhalla kelkkamäellä salainen radioasema vuoden 1918
sodan aikaan. Muistomerkki on tarkoitus
paljastaa 25.11.2019.
Kulosaarentie 32 on Intian lähetystö.
Intia osti jokin aika sitten ”Villa Poppiuksen”, Kulosaarentie 30.
Parhaillaan on käynnissä uudisrakentaminen. Aino Poppiuksen kaunis kukkatarha on muisto vain. Saa nähdä, kuinka
käy suojellun talon, joka rakennettiin
kevään 1944 pommituksissa palaneen
tilalle.
Kulosaarentie 40, Kellotorninrinne,
Kirkonmäki
Kevyeksi liuskekivipintojen remontiksi
kaavailtu työ onkin osoittautunut aivan
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muuksi. Varsinkin Kulosaarentien reunan muuri on kaatumaisillaan.
Nyt on tarkoitus tehdä yhtä hyvää työtä
kuin silloin joskus ja rakentaa kaunis kivimuuri, joka kestää seuraavat 70 vuotta.
Samalla kaadetaan huonokuntoisia
koivuvanhuksia ja istutetaan puistoon
uutta kasvillisuutta.
Rakennustyöstä vastaa Stara, liuskekiviurakasta sen alan asiantuntijat ja suunnittelutoimistona on maineikas Näkymä Oy.

paikalla sijaitseviin nelikerroksisiin taloihin tulee 39 asuntoa, 13 kuhunkin. Onnellisia ne, jotka saavat kodin sieltä. Toisin kuin Kulosaaressa puhutaan, ne eivät
ole senioritaloja. (Tiedot saatu HeKalta
2.10.2019).
Tukimuuria
rakennetaan.

Kulosaarentie 3,
Kramerinlehto
Kyltti vastaa otsikon kysymykseen.
Kulosaarelaiset ry on kysynyt
lukuisia kertoja, milloin tämä
muotopuutarha
kunnostetaan
suunnitelmien
mukaiseksi.
Nyt on Stara
asialla. Puisto saa uuden valaistuksen,
kasvillisuutta uudistetaan ja Viktor Janssonin, ”Muumi-Toven” isän, yhdessä
Bertel Jungin kanssa suunnittelema suihkulähde Raivaajain kaivo korjataan ja varustetaan toimivaksi.
Näin kirjoitti Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtaja Satu Väkiparta pääkirjoituksessaan lehden numerossa 2 vuonna 2015.

Siinä mainitusta kaavaehdotuksesta tuli
kaava, mutta kaavan mukaisia rakennuksia ei ole paikalle ilmestynyt. Niinpä ei
myöskään ole nähty toisessa kappaleessa
ounasteltuja kulkuongelmia.
Sen sijaan kolmoskappaleen uhat
ovat toteutuneet. Kesäkuussa päätettiin rakentaa Korttelitalon eteläpuolelle
tilapäinen päiväkotirakennus, joka sittemmin muuttui kahdeksi paviljongiksi.
Rakennusten piti olla käytettävissä elokuussa, viimeistään syyskuussa, mutta
sitten ymmärrettiin tukimuurin tarve.
Ensimmäistä rakennusta ollaan nostamassa paikalleen näinä päivinä, 3.10.
Tontin itäpäähän on nousemassa kolme HeKan, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokrataloa. Ennen niiden
nousemista on pitänyt mennä monta,
lähes kymmenen metriä alaspäin. Entisen puistoalueen kauniit kalliot on viety
kuorma-autoilla pois. Todella kauniilla

Ensimmäiset elementit
nostetaan pylväiden
päälle 2.10.

HEKAn
talot
nousevat
jo.
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