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Säilytetään ja siivotaan
Kulosaaren viherkeuhkot

ulosaaren yhteiskoulun yhteyteen
suunnitellaan laajennusosan rakentamista. Laajennusosa sijoittuu osin
nykyiselle koulutontille ja osin koulurakennusten kaakkoispuolella olevalle
puistoalueelle. Helsinki tarvitsee lisää englanninkielisiä koulupaikkoja. Kulosaaren
yhteiskoulun kasvattaminen on luonteva
ratkaisu ja kannatettava hanke.
Helsingin kaupunki vaatii lisärakennuksen
mukana rakennettavaksi lisää pysäköintiä
– tai ainakin kaavaan on merkittävä varaus
parkkipaikoista. KSYK:n lisärakennuksen
yhteyteen suunnitellaan asemapiirroksen
mukaan kaksikymmentä uutta autopaikkaa.
Ståhlbergintien ja koulun välisestä puistosta
lohkaistaisiin autoille iso osa.
Myös Kulosaaren tuleva rakentaminen päiväkodin taakse (neljä pienkerrostaloa) sekä
Korttelitalon viereiseen kirkon metsikköön
(kolme kerrostaloa) ja Kyösti Kallion tie
2:een (kerrostalo) kahmaisee isoja viipaleita
viheralueistamme.
Puistojen nakertaminen asfalttikentiksi on
huolestuttava suuntaus. Esimerkiksi Kulosaaren aluesuunnitelmassa 2016-2025
nimenomaan korostetaan viheraluekokonaisuutta, joka on tärkeä osa Kulosaaren keskustan asukkaiden lähivirkistystä ja reittiverkostoa. Nyt kuitenkin kaupunki ehdottaa
parkkipaikkojen rakentamista viheralueille.
Olisiko ratkaisuna, että parkkipaikat voisi

velvoittaa rakentamaan maan alle? Rakentaminen on kalliimpaa, mutta säästäisi arvokasta lähiluontoa. Kulosaaren viheralueiden
säilyminen on myös saaren omaleimaisuuden säilyttämistä.
Kulosaaren ostarin tilanteessa odotellaan,
mitä Helsingin kaupunki tekee. Kaupunginvaltuuston päätös ostarin purkamisesta
kumottiin hallinto-oikeudessa 21.2.2019.
Perusteluina oli, että ei ole esitetty riittäviä
selvityksiä: onko kaavaa laadittaessa otettu
riittävästi huomioon rakennetun ympäristön vaaliminen, ja se ettei rakennettuun
ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja hävitetä. Helsingin kaupungilla on mahdollisuus
hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta mikäli lupaa ei haeta
tai myönnetä, tämä päätös jää voimaan. Jos
kaupunki jatkaa ja saa luvan, seuraa korkeimman oikeuden käsittely. Mikäli kaupunki tyytyy päätökseen, on mahdollista
myös aloittaa uusi kaavaprosessi, jos ostarin
omistajat niin päättävät.
Saaremme viihtyvyyttä lisää myös puistojen
siisteys. Viheralueitamme on joskus moitittu epäsiisteiksi. Nyt onkin oivallinen hetki
siivota koko saari kesäkuntoon. Koko saaren
siivouspäivää vietetään jälleen vapun jälkeen
torstaina 2.5. Hauska tapa lähteä vaikkapa iltakävelylle ja kerätä samalla roskia. Ei muuta
kuin hanskat käteen ja siivotaan kotisaaren
metsät ja puistot – meidän ikiomat viherkeuhkomme!

Vi skall bevara och ta hand om
Brändös gröna lungor

E

n utvidgning av ”Kulosaaren yhteiskoulu” är under planläggning.
Tilläggsbyggnaden kommer delvis
att byggas på skolhusens nuvarande
tomt och delvis på parkområdet som ligger
sydost om skolan. Helsingfors har behov av
flera engelskspråkiga elevplatser. Utvidgningen av KSYK är ett naturligt och lönsamt
projekt.
Helsingfors stad kräver att det byggs flere
parkeringsplatser i samband med tillbyggnaden (20 nya bilplatser) och att det skrivs in
en reservering för detta i situationsplanen.
En stor del av parken mellan Ståhlbergsvägen och skolan skulle således bli parkeringsplats.
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Även de planerade nybyggena – de 4 lägre
höghusen bakom det finska daghemmet, de
3 höghusen i skogsgläntan vid kyrkan bredvid kvartershuset och höghuset på Kyösti
Kalliovägen 2A kommer att uppta en stor
del av våra grönområden.
Utvecklingen som går mot att nagga parkområdena i kanterna för att bygga asfaltplaner är bekymmersam. I planen för åren
2015-2025, för användning av områdena
på Brändö betonar man t.ex vikten av grönområdena för invånarnas trivsel. Nu kommer staden dock med förslag om att bygga
parkeringsplatser där. Kunde det vara en
lösning att bygga underjordiska parkeringsplatser? Det kostar naturligtvis mera, men
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EDUNVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT

Kulosaaren ala-asteen kanssa järjestetään keväällä saaren siivouspäivä torstaina 2.5.2019.
Seuran Harriet-vene on edelleen kulosaarelaisten käytettävissä ilmaiseksi.
Perinteistä Kulosaari-päivää vietetään elokuun keskiviikkona
28.8.2019.
Joulun alla järjestetään kulosaarelaisille joulubasaari.
Jouluvalofestivaalia vietetään vanhaan tapaan 1. – 24.12.2019
Yhteistyötä koulujen, kulosaarelaisten yhdistysten ja Herttoniemen
seurakunnan sekä naapurikaupunginosayhdistysten ja Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry HELKAn kanssa jatketaan.

Kaava-asioissa ja saaren nykyisen palvelutason ylläpitämisessä seura
säilyttää aktiivisen otteen kaikissa ajankohtaisissa kysymyksissä
kuten esim.
- Itäväylän tulevaisuus
- Axel Ståhlen uimapaikan henkiinherättäminen
- Liikenneturvallisuus saaren kulkuväylillä
- Ympäristön kunto, siisteys
- Viheralueiden säilyminen.

JÄSENASIAT

Seura pyrkii edelleen kasvattamaan jäsenkuntaansa eri aktiviteettien
tuottaman julkisuuden tukemana. Valitaan vuoden kulosaarelainen ja
mahdollisesti vuoden oivaltaja tai muuten merkittävä teko tai
henkilö.
Lehteä julkaistaan 6 numeroa sekä painettuna että nettilehtenä.
Seuran nettisivuja kehitetään edelleen.

LUKUTUPA

Tavoitteena on jatkaa ja vahvistaa Lukutuvan palveluja.

PALVELUT

Saaren palvelutasoa halutaan kehittää ja säilyttää olemassa olevat
palvelut kuten esim.
- Päiväkotipaikkojen riittävä määrä
- Ottoautomaatin säilyminen
- Kauppapalveluiden turvaaminen ja parantaminen
- Pikkulasten luistinrata saarelle.

Seuraa ilmoittelua siivouspäivän 2.5. tarkennetusta aikataulusta, mistä voi noutaa jätesäkkejä ja siivouspihtejä lainaksi:
Kulosaarelaiset ry:n ilmoitustaulu ostarilla korttelitaloa vastapäätä, www.kulosaarelaiset.fi, Facebookin
ryhmässä Kulosaaren perheet.
Olethan muistanut maksaa Kulosaarelaiset ry:n vuosimaksun 2019. Maksu on 25€/koko perhe, 15€/henkilöjäsenyys, tilille FI11 2183 1800 0135 11, Kulosaarelaiset ry ja viestikenttään sähköpostiosoite.

skulle samtidigt skona naturen och bevara
det gröna, som är en del av Brändös charm.
Beträffande köpcentret inväntar man stadens beslut. Stadsfullmäktiges beslut om att
riva köpcentret förkastades i förvaltningsdomstolen den 21.2.2019. Motiveringen
var att man inte hade gjort tillräcklig med
utredningar: har man beaktat värnandet om
byggnaderna i den närmaste omgivningen
och bevarande av miljövärden i närheten då
planen uppgjorts?
Helsingfors stad har möjlighet att ansöka om

SEURAN TALOUS

Seuran taloutta hoidetaan aiempaan tapaan nollatulokseen
tähdäten.
Jäsenmaksu pidetään ennallaan: henkilöjäsenmaksu 15 €, koko
perheen maksu 25 €.

Du kan se städdagens tidtabeller och information om var du
kan låna avfallspåsar och städredskap på anslagstavlan i köpcentrum, på www.kulosaarelaiset.fi eller på Facebook: Kulosaarelaiset ry eller Kulosaaren perheet.
Du har väl kommit ihåg att betala din medlemsavgift till Brändöborna r.f. för år 2019?
Medlemsavgift: 25€ för hela familjen, 15€ för personmedlem.
Inbetalning görs till kontot FI11 2183 1800 0135 11, Kulosaarelaiset ry. Skriv gärna din e-postadress i meddelandefältet.

besvärsrätt till högsta domstolen, men om
tillståndet inte söks eller inte beviljas gäller
detta beslut. Om staden beviljas besvärsrätt
och för ärendet vidare behandlas ärendet i
högsta domstolen. Om staden nöjer sig med
detta beslut kan köpcentrets ägare påbörja
en ny process om de så önskar.
Om parkerna är i prydligt skick ökar trivseln
på Brändö. Man har tidvis klagat på att våra
parker och grönområden är ostädade och i
slarvigt skick. Nu är det ett bra tillfälle att
sätta dessa områden i sommarskick. Den 2
maj är det igen dags för vår gemensamma

3

städdag på ön. Det kunde vara trevligt att på
kvällspromenaden också plocka upp skräp
och på så sätt bidra till den gemensamma trivseln. Ta på dig arbetshandskarna och bege
dig ut för att städa i skog och park i trevligt
sällskap för att värna om Brändös gröna lungor!
S AT U V Ä K I PA R TA
P U H E E N J O H TA J A - O R D F Ö R A N D E
K U LO S A A R E L A I S E T RY - B R Ä N D Ö B O R N A R F

KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 4
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

EINAR
FLINCKENBERG
k a u n i i d e n p u u h u v i l o i d e n
j a s u u r t e n k e r r o s t a l o j e n
s u u n n i t t e l i j a
TEKSTI HEIKKI KUKKONEN
K U V AT K I R S T I S A N TA H O L M A

J

ohan Einar Flinckenberg oli vaasalaissyntyinen (s. 1884), ruotsinkielinen ja Helsingin Polyteknillisestä
Opistosta vuonna 1909 arkkitehdiksi valmistunut, siis monessa suhteessa
Kulosaaren perustaja-arkkitehtien kaltainen
ja ikätoveri. Hän ei kuitenkaan kuulunut
huvilakaupunkiyhtiön perustajiin. 1910-luvulla hän asui saarella Impi-vaimoineen ja
lapsineen.

HÄN HANKKI valmistuttuaan käytännön kokemusta toimimalla suunnittelijana sekä
rakennushallituksessa että Helsingin kau-

pungin palveluksessa. Pian tuon lyhyehkön
virkakauden jälkeen hän perusti yhteisen
toimiston arkkitehti Karl Hård af Segerstadin kanssa. Näin syntyi taitava ja tuottelias
työpari, jonka kädenjälkeä alkoi nopeaan
tahtiin ilmestyä Helsingin, ja pian myös Kulosaarenkin katukuvaan.
FLINCKENBERGIN YKSIN tai yhdessä af Segerstadin kanssa suunnittelemia isoja ja komeita
huviloita oli Kulosaaressa enimmillään kahdeksan kappaletta. Seitsemän niistä on vieläkin saaren ilmettä luovina tallella. Vanhan
kelkkamäen ja Schybergsonintien kulmassa

sekä Kulosaarentien ja Bertel Jungin tien
kulmassa sijaitsevat kaksi suurta puuhuvilaa
edustavat ehkä Flinckenbergin omaperäisintä nuoruusvuosien tyyliä.
HÄN EI kuitenkaan vierastanut tiiltäkään rakennusaineena, mistä todistavat Lars Sonckintien ja Granfeltintien kulmassa sijaitseva
isohko kerrostalo sekä rapattu yhden perheen kivihuvila Bertel Jungintie 8:ssa.
FLINCKENBERGIN JA af Segerstadin yhteisiä töitä on kaupunkuvallisesti ja toiminnallisesti
näkyvissä rooleissa Helsingin niemellä. Ha-

Vanha kelkkamäki 1, 1912, osoitteessa kaksi kiinteistöä, monen tunnetun

Bertel Jungin tie 6, Honkaluodonrinne 1, 1924 (muutoksia 1956 Matti ja

kulosaarelaisperheen koti vuosikymmenten varrella, myös Heikki Kukko-

Irma Aaltonen)

sen synnyinkoti ja eräs Flinckenbergin parhaista huvilatöistä.
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YLLÄ: Granfeltintie 1, Lars Sonckin tie 3, 1912 Stora villan. Flinckenbergit
asuivat tässä talossa 1910-luvulla. Myöhemmin ”Swensin talo”: kahvila,
maitokauppa, lihakauppa… 1958 lähtien asunto-osakeyhtiö.
OIKEALLA YLHÄÄLLÄ: Hopeasalmentie 18, 1919, 1927-2004 tunnetun kulosaarelaisperheen Simbergien koti.
OIKEALLA ALHAALLA: Granfeltintie 3, Vanha kelkkamäki 32, 1912, alkuvuosina Flinckenbergin koti Lilla villan.

kaniemen kauppahalli on niistä tunnetuin,
tällä haavaa kuitenkin poissa käytöstä suuren remontin vuoksi.
HELSINGIN AIKANAAN ylivoimaisesti suurin
asuinkerrostalo, heidän toimistonsa tuote,
sijaitsee Unioninkatu 45:ssä, Pitkänsillan
korvassa ja Hevosen korttelissa. Kaupungin
vanhimmilla kortteleilla on kaikilla numeronsa lisäksi erisnimi, osa historiallista laatua
ja osa tuulesta temmattuja.
TÄMÄ 8–10 kerroksinen oman aikansa jättiläinen Unioninkadun varrella on kuitenkin hyvin taitavasti jäsennetty julkisivujensa

osalta. Parin alimman kerroksen liikehuoneistot muodostavat rakennukselle eräänlaisen näkyvän jalustan ja samanhenkiset
asuinkerrokset hyvin suunniteltuine asuntoineen päättyvät ullakkoikkunoihin räystäskoristeineen. Koko komeuden tunnusmerkki on kuitenkin kymmenen kerroksen
korkeuteen kurottava torni rakennuksen
keskellä. Sen ylimmästä kerroksesta avautuvat vieläkin komeat näköalat niin merelle
kuin Töölönlahdelle sekä Kallion ja Kruununhaan kaupunginosiinkin.
tekijät perustelivat isoa
taloa sillä, että se tehtiin kaupungin
pisimmän, siihen aikaan kaksi- ja
puolikilometrisen Unioninkadun
puoleenväliin, katsomaan katuaan
pohjoiseen ja etelään. Rakennuksen pikku erikoisuus on sen
läpi kulkeva kävelykatu
Unioninkadulta ylös
Siltavuorenpenkereelle.

TARINAN MUKAAN

Kulosaarentie 1, Bertel Jungin tie 2, 1912, 1929-1973 Yhdistys opettajatarkoteja varten ry – opettajattarien vanhainkoti

Bertel Jungin tie 8, 1927
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FLINCKENBERG JA af Segerstad suunnittelivat yhdessä useita kunnallisia rakennuksia,
joista eräs onnistuneimpia lienee Kallion
kirjastorakennus, useiden Helsingin uusien
koulujen ohella.
FLINCKENBERG KUOLI vuonna 1933 ehdittyään
toimia vain vähän aikaa kaupunginarkkitehtinä kotikaupungissaan Vaasassa.
TÄSSÄ ERÄS aikalaisarvio Einarista: ”Hyvän
arkkitehdin tyyppi, hän oli intelligentti ja teräväajatuksinen, hänellä oli käytännöllinen
silmä, taitava käsi ja kehittynyt suhde-, rytmi- ja väritaju. Hän oli sitä paitsi täysipitoinen toveri, vaatimaton, ritarillinen ja uskollinen ystävä, hänellä oli gentlemannin käytös
ja esiintyminen.”

MISTÄ APUA

SENIORILLE?

TEKSTI JENNI KALLIO

Kulosaaressa ei ole enää mitään paikkaa minne mennä huolineen hakemaan apua tai tukea. Ei ole myöskään mitään lokeroa, josta löytyisi osoitteita tai puhelinnumeroita. Kulosaarelaiset ry:n hallituksen jäsen
ja Kulosaaren pappi Jenni Kallio on hakenut apua antavien palvelujen yhteystietoja. Jos olettaa joskus
tarvitsevansa näitä osoitteita tai numeroita, kannattaa laittaa tämä sivu hyvään talteen ja soittaa ja sopia
tapaamisesta heti, kun tarve tulee.
Kotiseurakunnan yhteystiedot:
Keskusteluapua, kotikäyntejä kirkkoon kuulumisesta ja vakaumuksesta riippumatta. Soita, laita tekstiviesti tai sähköpostia
sopiaksesi Jennin tai Helin kanssa tapaamisesta.
Jenni Kallio, Kulosaaren pappi
050 380 3455 / jenni.h.kallio@evl.fi
Heli Mattila, Kulosaaren diakoni
041 5115 464 / heli.mattila@evl.fi

tatilanteet, vakava vammautuminen tai sairastuminen ja tulipalo.
Akuutti kriisiapu on lyhytkestoista auttamista: asiakastapaamisia noin 1–5 kertaa, puhelimessa annettavaa kriisiapua ja
jatkohoitotarpeen arviointia ja sen järjestämistä. Kriisityöntekijät antavat myös neuvontaa ja ohjausta äkillisissä kriisitilanteissa.
SPR:n ystävävälitys:
KAAKKOINEN YSTÄVÄVÄLITYS
(postinumerot 00570, 00800–00810 sekä 00840–00880)
Osoite: Korttelitupa, Siilitie 7 T, 00800 Helsinki
Puh. 0400 774 120 / E-mail: herttoniemi@punainenristi.fi
Päivystys: Ke klo 16–18 (muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan, minkä tiimoilta otetaan yhteyttä)

Seurakuntien perheneuvonta:
Voit tiedustella keskusteluaikaa vastaanottosihteeriltämme
puhelinnumerosta 09 2340 2555 arkisin klo 9–12.
Voit ottaa yhteyttä kun:
- parisuhde on solmussa, esimerkiksi puhumattomuuden tai
uskottomuuden takia
- perheenjäsenten väliset suhteet ovat tulehtuneet
- pohdit eroa tai tarvitset tukea erosta selviytymiseen
- tarvitset apua elämän kriisitilanteessa.

Kaupungin kotihoidon palvelut vanhuksille:
Kotihoidon palveluja haetaan Seniori-info -puhelinpalvelun
kautta.
Puh. 09 3104 4556 ma–pe klo 9–15.
Jos puhelinnumero on varattu, sinulle soitetaan takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Voit kysyä neuvoa myös sähköpostilla seniori.info@hel.fi.
Henkilökohtaisiin asioihin liittyvät kysymykset tulee aina esittää vain puhelimitse.

Helsingin kaupungin kriisipäivystys:
Puh. 09 3104 4222 joka päivä ympäri vuorokauden
Kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa kuten esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkival-

Pääsiäisaika Kulosaaren kirkolla

Kirkon Palveleva puhelin:
0400 22 11 80
Auttava puhelin on avoinna
- joka ilta klo 18 alkaen.
- pe- ja la-öinä klo 03 saakka,
- muina päivinä klo 01 saakka.
Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Puhelimeen on mahdollista soittaa nimettömänä.

Su 14.4.
klo 10 Palmusunnuntain messu, mukana lapsikuoro
klo 11.30-13.30 Marttojen lounasmyyjäiset Vakkasalissa
To 18.4.
klo 14 ja 18 Kiirastorstain ehtoollishetket kirkossa

Parempi avioliitto ry:n palvelut:
Parempi yhteys -parisuhdepuhelin
050 3122 325 keskiviikko–perjantai klo 10–16
Parempi yhteys -parisuhdepuhelin on palvelu, johon voit soittaa, kun kaipaat keskustelukumppania parisuhdeasioissa. Puhelimeen on mahdollista soittaa nimettömänä. Puheluihin
vastaavat kokeneet ja koulutetut avioliittotyöntekijät. Järjestön kautta on mahdollista saada myös tukipari auttamaan parisuhteen kriisissä.

Pe 19.4.
klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa
klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus Leposaaren kappelissa
Su 21.4.
klo 10 Pääsiäisen juhlamessu
Ma 22.4.
klo 10 2. pääsiäispäivän messu, vieraita merimieskirkosta
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EKOMPAA
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ELÄMÄÄ KULOSAARESSA

Kulosaarelaiset-lehti haluaa olla mukana suojelemassa luontoa. Uudessa EKOMPAA ELÄMÄÄ-sarjassamme
aihetta käsitellään vaihdellen. Kirjoittaja on kulosaarelainen eläinlääkäri ja parantumaton maailmanparantaja, joka töiltä ja ruuhkavuosilta liikenevällä ajallaan harrastaa kaupunkiviljelyä sekä moninaista
luonnonsuojeluun liittyvää toimintaa.
TEKSTI SUVI LAUKKANEN

J

os koet ahdistusta ja voimattomuutta viime aikaisten ympäristöä, ilmastoa ja luontoa koskevien uutisten
edessä, et ole yksin. Hyvä puoli asiassa on se, että ilmastoahdistukseen on myös
hyvä lääke: toiminta. Eikä sen aina tarvitse
edes olla erityisen vaivalloista, aikaa vievää,
saati kieltäytymistä ja kituuttamista. Tämä
kirjoitussarja pyrkii tarjoamaan sellaisia positiivisia vinkkejä, jotka ovat useimpien meistä
toteutettavissa ainakin silloin tällöin, ja jotka
omalta osaltaan auttavat luontoa ja ilmastoa
tavalla tai toisella. Lisäksi niistä saattaa joskus seurata muitakin hyviä asioita, uusia elämyksiä ja löytöjä kotoisella saarellamme sekä
sen lähiympäristössä.

Tupakantumppien vieminen sekajätteeseen on helppo keino vähentää vesistöjen muoviongelmaa
Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa haluan
nostaa esille erään ajankohtaisen aiheen.
Minulle on tullut tavaksi noukkia matkan
varrelta talteen maahan heitettyjä tupakantumppeja sekä muuta muoviroskaa. Pidän
tätä varten taskussani vanhoja muovisia hedelmä- ja leipäpusseja, joihin nämä on helppoa poimia siististi talteen. Lapseni mielestä
se on hauska leikki ja itsekin koen touhun
jopa hiukan koukuttavaksi, kun työn jäljet näkee niin konkreettisesti siistimpänä ja
viihtyisämpänä ympäristönä.
Tupakantumppien toimittaminen roskikseen on kuitenkin myös yksi parhaista
keinoista vähentää meriin päätyvän muovin määrää. Maahan tai viemäriin heitetty
tumppi kulkeutuu nimittäin helposti lumikuorman, kevään sulamisvesien tai sadeveden mukana vesistöihin, ja onkin viimeaikaisen uutisoinnin mukaan merten yleisin
muoviroska. Meressä tupakantumpin filtteri
hajoaa mikromuoviksi ja samalla hajotessaan
vapauttaa raskasmetalleja.
Kertakäyttömuovipussien välttely kaupassa ei ole Suomen oloissa muoviongelman hoitokeinona yhtä tehokas, koska vesistöjen sijaan nämä meillä yleensä päätyvät
joko sekajätteeseen poltettavaksi tai muovin
kierrätykseen. (Mutta toki kannattaa silti

OmaStadi-hankkeeseen tullut ehdotus, joka on saanut kannatusta ja menossa eteenpäin kaupungin
käsittelyssä. Kulosaaren asia on muidenkin asia!

ennemmin käyttää hyvää kestokassia ja kestohedelmäpusseja kertakäyttöisten sijaan.)
Poimimalla tupakantumpin tai muun
muoviroskan maasta ja heittämällä sen
roskikseen, voi osallistua samalla myös verrattain ekologisen energian tuotantoon
jätteenpolttolaitoksella. Muoviroskien sisältämä hiili nimittäin vapautuu ilmakehään
ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa, vaikka luontoon heitettynäkin, mutta
jätteenpolttolaitoksella siitä samalla kertaa
vapautuva energia saadaan valjastettua hyötykäyttöön. Roskien polttaminen jätteenpolttolaitoksella myös hiukan vähentää hiilivoiman tarvetta lämmöntuotannossa.
Sen lisäksi että tämä harrastus on ilmainen, antaa se myös tunteen siitä, että saa
tehdä hyvin konkreettisesti jotakin luonnon
eteen - jokainen kadulta poimittu muoviros-
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ka kun on yksi muoviroska vähemmän merta saastuttamassa. Ihan täysin vaivattomaksi
tätä puuhaa ei voi väittää, mutta toisaalta jos
asettaa kohtuullisen tavoitteen ”Roska päivässä”-liikkeen hengessä, niin vaiva ei silloin
ole kovin suuri.
Pienen välttämättömän vaivan voi myös
valjastaa hyötykäyttöön. Mikä olisikaan
parempi tapa tehostaa kävelylenkin kuntoa ylläpitävää ja kohottavaa vaikutusta
kuin yhdistää siihen vaikka roskanpoimimisaskelkyykkyjä? Ehkä myös trendikäs
plogging-harrastus tulee Kulosaaren kaduilla mahdolliseksi, jos roskien välimatkaa vähitellen saadaan pidennettyä edes muutamilla
metreillä. Muistakaa kuitenkin ergonomia ei toki kannata satuttaa selkäänsä edes hyvän
asian vuoksi!

SL Ä ÄK Ä
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KULOSAAREN OSTOSKESKUS
SVINHUFVUDINTIE 1, 00570 HELSINKI

Puh. 050 557 0740

TERVETULOA!
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Musiikkialan pioneeri Kulosaaressa
Resonaari – tasa-arvoa edistämässä

K

T E K ST I J A K U V AT N I N A N YG Å R D

ulosaaren puistotiellä sijaitseva tasakattoinen ja punatiilinen omakotitalo ei herätä ulospäin erityistä
huomiota. Suurin osa Kulosaaren
taloista on rakennettu 60-luvulla, hyvin tavanomainen talo siis. Tavanomainen ellei
ole kuulossa vikaa. Meno kuulostaa kyllä
mahtavalta, taitaa olla hyvät bileet menossa,
mutta ihan keskellä päivää. Ja illansuussa.
Siis mitä täällä tapahtuu?
Musiikkikoulu Resonaari perustettiin
Sörnäisten Kurviin vuonna 1995. Kun HelsinkiMission ylläpitämä nuorten asumisyksikkö muutti pois Kulosaaren puistotieltä,
pääsi Resonaari uusiin tiloihin vuonna
2002.
”Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtori, Petri Lehikoinen, oli edistyksellinen musiikkiterapian ja erilaisten oppijoiden
musiikkitoiminnan pioneeri. Hänen ajatuksensa oli, että Suomeen tarvitaan keskus,
joka osallistuisi kehittämis-, tutkimus- ja
koulutustoimintaan ja myös toteuttaisi kaikkea tätä käytännössä,” selvittää Resonaarin
johtaja, Markku Kaikkonen, musiikkikoulun alkusyntyä.

Lehikoinen pyysi Kaikkosta heti projektiin mukaan. Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikkikasvatuksen ammattilainen
Kaikkonen on laajentanut opintojaan erityispedagogisilla ja musiikkiterapian opinnoilla. ”Mahtavaa, jännää, kiehtovaa, kivaa,
hämmästyttävää”, ovat adjektiiveja, jotka
pulpahtavat Kaikkosen kertoessa Resonaarin toiminnasta. Tämä mies on malliesimerkki työstään innostuneesta ihmisestä.
Kaikkonen pyörittää Resonaaria aisaparinsa,
Kaarlo Uusitalon, kanssa.
”Me olemme luoneet tämän kaiken Lehikoisen vision mukaan. Hän sai olla kymmenen ensimmäistä vuotta seuraamassa alkuvuosien kasvua”, kertoo Kaikkonen.
Musiikkikoulu on tarkoitettu siis marginaaliryhmille, joiden on vaikeaa tai mahdotonta päästä tavallisiin musiikkikouluihin.
Joukossa on myös eläkeläisiä, jotka ovat
aloittaneet musiikin harrastamisen nollatasolta.
”Meidän perusfilosofia on, että kaikki oppii soittamaan. Meidän pitää selvittää mitkä
ovat ne keinot, miten kaikki halukkaat pääsevät soittamaan. Kehitysvammaiset ovat

MUSIIKKIKOULU RESONAARI
•

TO I M I I S O S I A A L I A L A N J Ä RJ ESTÖ N, H E LS I N K I M I SS I O N, A L L A I TS E N Ä I S E N Ä J A VA ST U U L L I S ENA MUSIIKKIKOULUNA.

•

K O U L U S S A O N V I I S I TÄY S I PÄ I V Ä I S TÄ J A 1 2 O S A - A I K A I S TA M U S I I K I N O P E T TA J A A .

•

O P P I L A I TA M U S I I K K I KO U LU S S A O N N O I N 3 0 0 .

•

M U S I I K K I K O U L U O N TA R K O I T E T T U E R I L A I S I L L E O P P I J O I L L E . E R I T Y I S R Y H M I I N K U U L U V I A
O V A T K E H I T Y S V A M M A I S E T, A U T I S T I S E T, O P P I M I S V A I K E U K S I S TA K Ä R S I V ÄT, L I I K U N TA - J A
N Ä K Ö V A M M A I S E T J A M I E L E N T E R V E Y S K U N T O I L I J AT.

•

O P E T U S T A K O U L U I K Ä I S I S TÄ S E N I O R E I H I N .
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tässä hyvä esimerkki eli porukka, joka ei ole
aikaisemmin päässyt soitonoppiin mukaan.
Kun he eivät ole aikaisemmin oppineet, tai
oppiminen on ollut hidasta ja kun yksilö alkaa oppimaan ja saa uuden roolin, niin oppimista tapahtuu muuallakin kuin musiikin
alalla. Voi olla, että keskittymiskyky paranee,
motoriset, sosiaaliset ja ilmailulliset taidot
paranevat”, selventää Kaikkonen.
Aivotutkijat puhuvat kuinka hyödyllistä
musiikin harrastaminen on kaikille. Merkittävämpää se on vielä marginaaliryhmien
kohdalla. Hänestä kaikille pitää tarjota koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Kaikkosen mielestä on kysymys demokratian toteutumisesta.
Vuoden 2015 Suomen euroviisuedustajan
Pertti Kurikan Nimipäivät- yhtyeen jäsenistä kolme on opiskellut Resonaarissa. Bändin
jäsenet tulivat musiikkikouluun oppiin vuosituhannen vaihteessa nollatilanteessa, ilman
mitään musiikillista kokemusta.
”Kun marginaaliin kuuluva ryhmä on
ollut piilossa, aktivoituu ja nousee yhteisön
keskuuteen oppimisen kautta ja alkaa vaikuttamaan yhteisössä, alkavat nämä yksilöt
myös kuulumaan yhteisöön. He tuovat näkyväksi erilaisuuden. Ihmiset oppivat ja kokevat, että toinen voi ollakin ihan hyvä tyyppi, vaikka ei ehkä näytä täysin samalta kuin
keskimäärin valtaväestöön kuuluvat”, avaa
Kaikkonen näkökulmaa, kuinka musiikki
voi vaikuttaa yhteiskuntaan sekä asenteisiin.
Ensi vuonna 25-syntymäpäivää viettävä Resonaari suunnittelee jo juhlavuoden
tapahtumia. Paljon on tapahtunut tuossa
ajassa. Kaikkonen kertoo, että vielä parikymmentä vuotta sitten ajateltiin kuinka

VASEMMALLA KUVASSA: Musiikkikoulu Resonaarin
johtajat, musiikkikasvatuksen ammattilaiset Kaarlo
Uusitalo ja Markku Kaikkonen,
toimittavat kirjoja, järjestävät alan ammattilaisille
koulutuksia, manageroivat koulun ammattiyhtyettä ja
työskentelevät
tasa-arvoisen koulutuksen puolesta. Toiminnan sydän
on kuitenkin musiikkikoulu ja sen oppilaat. He korostavat, että kaikki oppivat soittamaan.

koulutusasiat ovat Suomessa mallikkaasti,
tasa-arvoisesti, mutta tuolloin ei vielä osattu
edes toivoa erityisoppijoiden musiikkiharrastusmahdollisuuksia.
”Meidän perustehtävä on etsiä pedagogisia menetelmiä ja työvälineitä siihen, että oppiminen mahdollistuu, vaikka se on vaikeaa
yksilölle. Alussa ei voi tietää mitä kaikkea toimivuutta oppilas pitää sisällään. Resonaarin
opettajien pitää olla maailman parhaimpia.”
Resonaari on käynnistänyt pioneerihankkeen: Resonaarigroup on ammattiyhtye,
joka koostuu kehitysvammaisista. Heille
maksetaan palkkaa, kyse on osatyökykyisten
työllistämisestä. Bändin jäsenet ovat olleet
pidemmän aikaa musiikkikoulussa ja musiikista on tullut heille tärkeä osa elämää.
”Lähdimme miettimään mikä on mahdollista näiden yksilöiden kanssa. Suomen Musiikkineuvoston hankkeen kautta saimme
käynnistettyä toiminnan. Alussa projektiin
saatiin rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja nykyään Taiteen edistämiskeskukselta”, kertoo Kaikkonen.
Bändillä on tilauskeikkoja ja se esiintyy
erilaisissa festareilla sekä tapahtumissa. Kaikkonen kehuu bändin olevan erinomainen
bilebändi. Kulosaaren kirkossa on perinteisesti ollut tammikuussa Valoilmiö-konsertti,
jossa esiintyy musiikkikoulun oppilaita.
Resonaari osallistuu musiikkipedagogiikan opettamiseen ja kehittämiseen. Kaikkonen pitää täydennyskoulutuksia aiheesta
alan ammattilaisille.
”Otan joskus mukaan opetussessioon
apukouluttajaksi Resonaarigroupin muusikoita. Koulutukseen osallistujat ovat saattaneet aluksi hämmentyä, kun kehitysvammainen alkaakin ohjata rytmiikkatreenejä.
Osallistujat ovat saaneet kokea, että he voivat
suoraan hyödyntää kokemansa opin. Puhutaankin positiivisesta vallankumouksesta eli
se on juuri sitä, kun kulttuurikentälle tulee
uusia toimijoita. Se on valtavan terveellistä,
kun kohtaamme sellaisia ihmisryhmiä, joihin ei olla totuttu. Se vaikuttaa suoraan meidän asenteisiin. Se laajentaa humaanisempaa
tapaa ajatella”, sanoo Kaikkonen.
Resonaarigroupin muusikoille se on myös
opettavainen tilanne. Heitä on koulutettu,
mitä on toimia kouluttajana. Resonaarin
muusikot ovat osallistuneet tutkimukseen
mitä se tarkoittaa asenteellisella tasolla, kun
ennen kohderyhmänä ollut yksilö onkin
epätyypillisessä työtehtävässä ja siitä makse-

taan hänelle vielä palkkaakin.
”Toiminnan sydän on kuitenkin meidän
musiikkikoulu. Aloitamme ensin oppilaan
kanssa yksin tutustumalla instrumentteihin
ja kokeilemme mikä olisi sopiva soitin oppilaalle.”
Kaikkonen iloitsee, miten erityisryhmien
opettaminen on nykyään otettu huomioon
Metropolian ja Sibelius- Akatemian musiikkikasvatuksen opettamisessa. Resonaarin tapaista toimintaa on nykyään myös Suomen
muissa kaupungeissa.
”Tässä on kysymys laajemmasta ilmiöstä
kuin vain musiikkitoiminnan lisäämisestä.
Kun pidämme toisistamme huolta, niin
annamme kaikille mahdollisuuksia. Ei voi
vain syöttää tukirahoja ja jättää käyttämättä
ihmisten potentiaalia. Ei meillä ole pienenä
maana varaa siihen. Voimme luoda kaikin

puolin välittävämpää yhteiskuntaa.”
Vaikka Kaikkonen ja hänen kollegat Resonaarissa ovat nähneet reilussa parissakymmenessä vuodessa toimintakulttuurin muutoksen, ja oppilaiden vanhemmat pitävät
lapsiensa harrastusmahdollisuuksia nykyään
itsestäänselvyyksinä, on tärkeää silti puhua
ja työskennellä tasa-arvoisuuden saavuttamisesta ja vaalimisesta.
”Miten osaisimme toimia sen suuntaan,
että yhteisöstä tulisi jotenkin parempi, vaikka sellaisina pieninä siivuina, joiden heijastusvaikutukset voivat olla isommat?”
Kaikkonen haastaa itsensä ja muut tunnistamaan sokeita pisteitä ja niitä keinoja, joilla
ihmiset pysyisivät hereillä ja näkisivät muutoksen tarpeita.
”Maa ei ole vielä valmis.”

Viikko lähtee rytmikkäästi käyntiin maanantai-aamupäivän musisoinnilla. Riskiryhmä-bändi harjoitteli kappaletta Sunshine of your life ( Eric Clapton- Cream). Rummuissa Seija Oikarinen, Markku Kaikkonen, basso Kaisa Määttä, laulu Tuula Suonio, basso Maija Nikulainen, opettajana Kaarlo Uusitalo ja
koskettimissa Ritva Kärki.

Erityisryhmiä edustavan ammattimuusikoiden yhtye, Resonaarigroup, esittää makupaloja laajasta
repertuaaristaan. Sä tanssit vaikka et osaa -kappaletta kertaavat Juho Lähteenmäki - kitara, Evert
Tervala - basso, Tomi Lehtimaa - koskettimet, Jaakko Lahtinen - koskettimet ja laulu ja Marlo Paumo
- laulu ja rummut.
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I D ROT TS L I N J E N E R BJ U D E R:
- TO P P I D R OT T K O M B I N E R AT M E D ST U DIER
- INDIVIDUELL STUDIEHANDLEDNING
- FLEXIBLA STUDIEARRANGEMANG OCH
ST U D I E L ÄT T N A D E R
- KU RS E R I T R Ä N I N G S L Ä R A, I D ROT TS PSY KO LO G I , N Ä R I N G S L Ä R A
- F Y S I O T E R A P I O C H I D R O T T S L Ä K A R TJÄNSTER

Brändö gymnasium

B

specialiseringsgymnasium i idrott

rändö har officiell idrottsgymnasiestatus, vilket innebär att vi har en
specialiseringslinje i idrott med 15
studerandeplatser per årskurs. Det
betyder att våra studerande kan satsa på toppidrotten och samtidigt studera vid gymnasiet
på ett flexibelt sätt. I södra Finland är vi det
enda svenska idrottsgymnasiet.
Vi har ett mycket nära samarbete med det
finska idrottsgymnasiet Mäkelänrinteen lukio,
vilket möjliggör att toppidrottare i de flesta
idrottsgrenar kan delta i träning där. Brändös
andra samarbetspartner är alla skolor och
grenförbund som hör till Huvudstadsregionens Idrottsakademi Urhea och en del andra
föreningar.
Vår idrottskoordinator Patrick Ikäheimonen
svarar på fem vanliga frågor om Brändös
idrottsverksamhet. Här får du svar på allt du
undrar!

Vad innebär det att Brändö har
blivit idrottsgymnasium?
Det är första och enda svenskspråkiga gymnasiet i Södra Finland som har fått idrottsgymnasiestatus. Det betyder att våra studerande
får ersätta 8 obligatoriska kurser med trä-

ning. Dessutom kan träningen ge 13–25 kurser
(beroende på studietakten) som kan räknas
med i de 75 kurser som behövs för att bli klar.
Många idrottare går gymnasiet på fyra år, och
de flesta söker till både idrottslinjen och allmänna linjen. Av våra 400 studerande är det
ca 50 som är toppidrottare på idrottslinjen,
ungefär 15 per årskurs.

Vilka sporter har Brändö?
Vi lägger officiellt tyngdpunkten på ett trettiotal grenar – både lagsporter och individuella,
bland annat fotboll, handboll, ishockey, basket, innebandy, segling, friidrott, rytmisk gymnastik och redskapsgymnastik, tävlingsdans,
kampsporter, synkroniserad konståkning och
många fler. Vi välkomnar ändå alla grenar och
jobbar alltid för att hitta en lösning för varje
antagen studerande.

Vem samarbetar Brändö med och
hur?
Våra viktigaste samarbetspartners är Mäkelänrinteen lukio och Urhea (Huvudstadsregionens
idrottsakademi). Träningarna ordnas i samarbete med dem och det gör att alla våra studerande har möjligheter att träna med topptränare och i bra lokaler. Våra idrottare har
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möjlighet till annan stödjande träning i form
av träning, fysioterapi, idrottsläkare, idrottspsykologi och kostrådgivare.

Hur hjälper Brändö sina idrottare i praktiken?
För att våra studerande på idrottslinjen ska
må bra behövs en balans mellan studierna
och träningen. Vi har en studiehandledare
specifikt för just idrottarna som hjälper med
att planera och handleder. Lärarna gör flexibla lösningar för dem som går på idrottslinjen,
t.ex. genom att ge mera tid, självständiga uppgifter. Brändö har en lång tradition som en
idrottsskola där lärarna förstår och stöder dagens toppidrottare.

Är det bara sportare som går i
Brändö?
Nej, det är det absolut inte. Brändö passar
den som inte alls idrottar, den som tycker om
idrott och den som storsatsar på idrott. Vi är
ett gymnasium med ett stort antal olika kurser i all ämnen, men dessutom erbjuder vi ett
extra många gymnastikkurser för alla, t.ex.
racketsporter, utförsåkning, stresshantering,
abigymnastik, annorlunda sportgrenar och
mer.

Lemmikit kertovat
Minä olen Bob. Olet saattanut tavata minut, sillä olen hyvin utelias ja seikkailunhaluinen. Niinpä
teen tutkimusretkiä Kulosaaren maastossa ja välistä kauempanakin. Olen käynyt jopa
Kalasatamassa! Pannastani voit löytää emäntäni yhteystiedot, jos epäilet minun olevan
eksyksissä.
Joskus olen viihtynyt Kiinan lähetystön maisemissa niin hyvin, että lähetystön autonkuljettaja on
antanut minun asustella kotonaan pari päivää.
Jos et ole törmännyt minuun saarella, olet saattanut nähdä minut Pekka Haaviston
presidentinvaalikampanjan valokuvissa. Suorastaan rakastan esiintymistä, ainakin
kameran edessä.
Esiinnyn myös Facebookin Kulosaaren perheissä osoitteessa
https://www.facebook.com/hannu.hurme/videos/10153550775078806/
Siellä minua on katsottu jo 777 kertaa.

Nimeni on Nonny tai oikeasti Hukkaputken Sopraanos, mutta minua on helpompi kutsua
lyhyemmällä nimellä. Olen kahdeksanvuotias karkeakarvainen mäyräkoira narttu. Asun vielä
toistaiseksi Relanderinaukiolla perheeni kanssa, vaikka nuo pahvilaatikot lisääntyvät kotona
joka päivä...
Olen omanarvoni tunteva ja tiedän oikeuteni. Ihmisten keskuudessa olen itse rauhallisuus, mutta muiden koirien suhteen olen hyvin valikoiva. Saarella minulla on muutamia oikein hyviä koirakavereita, heistä mainittakoon Sisu ja Sulo, Blanca, Roosa ja Helmi, Rufus sekä Ringo. Muut koirat
saatan kiertää kaukaa ja isojen ja karvaisten koirien kohtaaminen voi olla minulle välillä suurikin
haaste, sillä olen nuorena joutunut saksanpaimenkoiran hyökkäyksen uhriksi, josta minulle on
jäänyt elinikäinen trauma ja se aiheuttaa minulle suuria pelkoja, jotka koetan kätkeä ärhäkän
huuteluni taakse. Olen melkoinen poliisi ja pidän yllä kuria ja järjestystä ja minun tulee ilmoittaa
heti epäilyttävän näköisistä tyypeistä ja varsinkin vieraista kulkijoista pihallamme.
Rakastan pieniä lapsia ja heistä kannan suurta huolta, varsinkin jos he ovat rattaissa ja kamalinta
on talvisin, kun heitä vedetään pulkassa. Eivätkö heidän vanhempansa ollenkaan ymmärrä kuinka
vaarallinen tuollainen pulkka on?
Metsästys on intohimoni, vaikka en sitä saarellamme saakaan harjoittaa, paitsi syksyisin koetan
mahdollisuuksien mukaan jahdata siilejä remmissä, josta omistajani eivät lainkaan pidä.
Parasta elämässä on lämpö, aurinko ja vatsan ruskettaminen, onneksi siis kevätaurinko jo lämmittää.
Loistavaa kevättä kaikille! Toivottaa, Nonny

Olen Peperino (Pepe) (puikulapää)
Rotuni on whippet ja ikäni 2,5 v.
Pidän juoksemisesta n. 55-60 km/h, lapsista, rapsutuksista, uimisesta, oravista ja tyttökoirista. Rakastan nukkumista eri asennoissa, yleensä jalat kohti kattoa!
En pidä imurista enkä lattianpesurätistä. Inhoan kylmää ilmaa!
Harrastan ulkoilua perheeni kanssa ja metsässä juoksua, kesällä
ampiaisen syöntiä.
Minuun voi törmätä Kulosaaren kaduilla lenkkeilemässä. Saa tulla rapsuttamaan!

11

Rasmus Pekkala, Ilinca Cozma, Petri Sarvamaa, Jutta Tiilikainen sekä YT-linjan johtaja Ville Kohvakka.

Miksi eurooppalainen

yhteistyö on tärkeää?

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa vierailulla Kulosaaren yhteiskoulussa.
T E K S T I J A K U V A T V I L L E K O H V A K K A J A M A I N I T U T O P P I L A AT

K

ulosaaren yhteiskoulussa pohjustettiin
toukokuussa järjestettäviä Euroopan
parlamentin vaaleja, kun europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok)
vieraili KSYK:n lukion yhteiskunta- ja talouslinjan järjestämässä EU-teematilaisuudessa.
Sarvamaa kertoi oman näkemyksensä miksi
eurooppalainen yhteistyö – erityisesti Euroopan unionin puitteissa – on Suomelle tärkeää.
”Pyydän teitä kaikkia sulkemaan silmänne ja
siirtymään 70 vuotta ajassa taaksepäin. Kuvitelkaa, että kaikki teistä ovat menettäneet
perheenjäsenen sodassa. Sellainen Eurooppa
oli 70 vuotta sitten” aloittaa Sarvamaa oman
osuutensa. KSYK:n juhlasali hiljenee kuin taikurin sauvasta. Rauhanprojektin lisäksi Sarvamaa nostaa esille viennistä riippuvaisen maan
pääsyn EU:n sisämarkkinoille, turvallisuusnäkökohdat Suomen sijaitessa suurvallan naapurissa sekä kuulumisen läntisten demokratioiden muodostamaan arvoyhteisöön.
YT-linjan opiskelijoiden muodostama työryhmä Jutta Tiilikainen, Ilinca Cozma ja Rasmus
Pekkala vastasi tilaisuuden järjestelyistä sekä
taustatyöstöstä. Lisäksi opiskelijat haastattelivat Sarvamaata tilaisuuden alussa. Ehkä hieman yllättäen kävi ilmi, että Sarvamaa ei ollut erityisen kiinnostunut politiikasta omana
lukioaikanaan. Halu vaikuttaa asioihin kasvoi
toimittajan uran aikana. Pitkä ura ulkomailla

on lisännyt Sarvamaan arvostusta suomalaista yhteiskuntaa kohtaan: ”Meillä on hyviä
syitä olla ylpeitä yhteiskunnastamme ja jatkaa
haasteista huolimatta ponnisteluja sen kehittämiseksi”.
Mitä työryhmän jäsenet itse ajattelevat Euroopan unionista ja yhteistyön merkityksestä Suomelle? ”Eurooppa ja eurooppalaisuus
merkitsevät minulle demokratian ja muiden
Euroopalle ja länsimaille yhteisten arvojen
vaalimista ja kunnioittamista sekä niiden
mukanaan tuomia etuja, kuten uskonnon ja
mielipiteen vapautta ja yksilön oikeuksia. Eurooppalainen identiteetti lisäksi luo yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin eurooppalaisiin” toteaa Jutta Tiilikainen. Rasmus Pekkala
on vakuuttunut yhteistyön merkityksestä:
”Vaikka Euroopan sisältä löytyy todella suuriakin kulttuurisia eroja maiden väliltä, koen
tärkeäksi, että eurooppalainen yhteistyö on
vahvaa.” Cozma on samoilla linjoilla: ”Minulle
Eurooppa merkitsee yhteistyötä ja vakautta,
sellaisessakin maailmassa, jossa on epävarmuutta ja turvattomuutta. Se merkitsee valtioiden välistä toveruutta sekä halua ratkaista
asiat yhdessä.”
Opiskelijat ovat sitä mieltä, että haasteista
huolimatta unionin jäsenyys tuo Suomelle enemmän etuja kuin haittoja. ”EU tarjoaa
hyvän alustan olla mukana oikeasti ratkaise-
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massa nykypäivän ja tulevaisuuden suuria kysymyksiä. Suomi on kuitenkin kansainvälisesti
katsottuna verrattain pieni maa, mutta EU:n
kautta meillä on mahdollisuus saada äänemme kuuluviin.” sanoo Pekkala. Tiilikainen tuo
esiin vaikutukset yksilön tasolla: ”Suomen jäsenyys Euroopan unionissa merkitsee minulle
mm. turvallisuutta, taloudellista vakautta ja
esimerkiksi sanan- ja liikkumisen vapautta.”
Miten hyvin lukiolaiset työryhmän mielestä
tuntevat unionin tai parlamentin toimintaa?
Tiilikaisen mukaan kaikki varmasti tiesivät
etukäteen, että Suomi kuuluu Euroopan unioniin, ja että jäsenyys tuo mukanaan Suomelle
erilaisia etuja. ”Euroopan parlamentti on kuitenkin varmasti ollut monelle Euroopan unionia etäisempi käsite ja uskon, että kovinkaan
moni ei lopulta ole ollut tietoinen Euroopan
parlamentin toiminnasta käytännössä. Petrin
vierailu varmasti konkretisoi monen käsitystä
siitä, mitä mepit ovat ja mitä he tekevät.”
Cozman mielestä EU:sta syntyy median välityksellä liiankin kaukainen ja etäinen mielikuva: ”Mielestäni Euroopan unionia pidetään
liian usein meille hyvin kaukaisena liittona,
jonka asioihin Suomi ei pääse vaikuttamaan
ja jota ilman Suomi voisi jopa paremmin. Siksi
minusta oli tärkeää, että europarlamentaarikko sai kertoa omia ajatuksiaan Suomesta EU:n
jäsenmaana ja jakaa kokemuksiaan siitä, mi-

ten Euroopan parlamentti käytännössä toimii
ja vaikuttaa.” Pekkalan mukaan tiedon puute
voi johtaa siihen, että demokratiassa tehdään
päätöksiä ymmärtämättä niiden seurauksia:
”Tiedon ja informaation levittäminen meille
tulevaisuuden äänestäjille on varsinkin näinä aikoina todella merkityksellistä. Monissa
maissa EU-vastaisten populistien menestys
pohjautuu juurikin kansan tietämättömyyteen. Brexit on tästä äärimmäisen hyvä esimerkki.”
Tilaisuuden perusteella ei myöskään löydy katetta väitteelle, että politiikka ja EU-asiat eivät
kiinnosta nuoria. Ajankohtaiset EU-asiat ovat
hallussa jopa yksityiskohtia myöten ja lukiolaisilta riittää Sarvamaalle kysymyksiä vielä
puoli tuntia varsinaisen tilaisuuden päättymisen jälkeen. Esille nousevat suhteet Venäjään,
EU:n perusarvoista irtaantuvat populistiset
liikkeet, julkaisualustoihin kuten YouTubeen
vaikuttavan tekijänoikeusuudistuksen eli ”artikla kolmentoista” seuraukset sekä ikuiselta
näyttävät talousongelmat. Sarvamaata evästetään päätöksentekoon ammattilobbarien
ottein.
Millaisia terveisiä työryhmän jäsenet haluavat
lähettää Euroopan parlamentin jäsenille juuri
nyt? Cozman mielestä Euroopan parlamentin
ja koko unionin pitäisi kiinnittää huomiota re-

Kysymyksiä mepille riitti pitkään tapahtuman jälkeenkin.

hellisyyteen sekä läpinäkyvyyteen toiminnassaan. Kysymykseen siitä, miten kansa saadaan
luottamaan EU:n päätöksentekoon ei ole Cozman mielestä yksiselitteistä vastausta. Brexitiä hän pitää varoittavana esimerkkinä. ”Yhteistyö Euroopan maiden välillä ei ole mikään
itsestäänselvyys” Cozma toteaa.
Tiilikaisen mielestä ajankohtaisia kysymyksiä
EU:lle ovat tällä hetkellä yhteisten ratkaisujen löytäminen Eurooppaan suuntautuvaan
maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin.
Pekkala nostaa esille ilmastonmuutoksen.
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Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että mikäli Euroopan valtiot eivät löydä yhteisiä ratkaisuja,
se rapauttaa luottamusta unioniin ja tarjoaa
otollista kasvupohjaa populismille ja ääriajattelulle. Tämä ei Pekkalan mukaan johtaisi
muualle kuin umpikujaan. ”Kun ratkaistaan
suuria kysymyksiä, on ensisijaisen tärkeää,
että Eurooppa ja EU ovat vakaita ja yhtenäisiä.
Valtioiden välinen tiivis yhteistyö on käytännössä ainoa keino ratkaista suuria, kansainvälisiä ongelmia.”

W i h u r i
Wihuri on osa Kulosaaren lähihistoriaa ja tätä päivää. Antti Aarnio-Wihuri pitää Kulosaarta sopivana paikkana yritykselle ja rauhallisena paikkana asumiselle.
T E K ST I J A K U V AT N I N A N YG Å R D

S

uunnilleen kaikki tietävät Kulosaaressa, missä sijaitsee Wihurin pääkonttori, mutta mitä talon sisällä
tapahtuu onkin toinen juttu. Pikaisesta pienestä gallupista voisi vetää johtopäätökset, ettei yrityksen toiminnasta paljon
tiedetä. Joku tietää sen olevan monialayritys,
sitähän se onkin, mutta siihen se tuntuu jäävän.
Wihurin pääkonttori muutti entiseen
hotelliin – entiseen Punaisen Ristin sairaalaan – entiseen vuokrataloon vuonna 1964
valtaisan remontin jälkeen. Lars Sonckin ja
Armas Lindgrenin suunnittelema talo oli
kehnossa kunnossa ja lähes kaikki piti uusia.
”Talo on museoviraston suojelema ja
säännöt olivat tiukat. Ikkunat olivat vinoja,
puusepät olivat rakentaneet ne alun perin
paikan päällä. Museovirasto vaati, että uu-

det ikkunat piti rakentaa yhtä vinoiksi kuin
alkuperäiset. Tuskin Sonck oli niitä vinoiksi
suunnitellut”, kertoo 79-vuotias Antti Aarnio-Wihuri, Wihuri Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Ensimmäinen Wihurin konttori sijaitsi
Kärkikallionkujalla, Kulosaaren kaakkoisrannalla. Seuraava konttori sijaitsi Kulosaarentiellä, samassa talossa missä alakerrassa
oli C. A. Gustavsonin siirtomaatavaraliike.
”Siinä kohtaa, missä oli raitiovaunun päätepysäkki”, kertoo Antti Aarnio-Wihuri.
Siihen aikaan yrityksellä oli lähinnä laivanvarustamotoimintaa. Samassa talossa oli
Wihuri Oy:n tutkimuslaitos. Myöhemmin
Irakin suurlähetystö osti talon ja sittemmin
se purettiin pois.
Antti Aarnio-Wihuri kertoo yrityksen läh-
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teneen kahdesta ystäväperheestä, jossa kaksi
leskeä löysivät toisensa. Antti Aarnio-Wihurin isän, Hjalmar Aarnion, tukkutoiminnan
ja isäpuolen, Antti Wihurin, laivanvarustamotoiminnan yhdistämisessä suuri osuus
oli äidillä, kauppaneuvos Rakel Wihurilla.
Vuosikymmenien aikana yrityksellä on ollut automaahantuonnista lähtien hyvin
laaja-alaista toimintaa. Nykyään maailmanlaajuinen yritys toimii pakkausteollisuuden,
päivittäistukkukaupan, teknisen tukkukaupan ja liikelentotoiminnan alalla.
Kulosaaren pääkonttorissa on arvokas
tunnelma. Huonekalut ovat pääosin lähes
50 vuoden takaisen remontin aikana hankittuja, Keravan Puuseppätehdas valmisti
aikoinaan konttorin kestävät huonekalut.
Kulosaaren pääkonttorilla työskentelee noin
kolmekymmentä ihmistä.

VASEMMALLA KUVASSA: Pääkonttorin museotilaan
on koottu tauluja, patsaita, huonekaluja ja muita
esineitä yrityksen historian varrelta.

”Se on juuri sopivasti. On täällä ollut lähemmäs satakin töissä. Yksiköt sanoo, että
täällä on kaikki törpöt”, kertoo Antti Aarnio-Wihuri. Hallituksen puheenjohtajan
seitsemästä lapsesta kuusi on yrityksessä
töissä.
”Kyllä lapsuudessa aina puhuttiin yrityksen asioista kotona, ehkei siihen vaan
kiinnittänyt huomiota. Jossain vaiheessa vastuullisuus ja energia alkoi kiinnostamaan”,
kertoo Martti Aarnio-Wihuri, 30 v, joka
työskentelee mm. konsernin vastuullisuusohjelman parissa. Martti on opiskellut fysiikkaa ja liikkeenjohtoa Lontoossa Imperial
Collegessa. Martti asuu nykyään rakennuksessa, jossa yrityksen ensimmäinen konttori
sijaitsi.
Risto Aarnio-Wihuri, 43 v, johtaa pakkauspuolta. Hän kertoo yrityksen panostavan
kehittämiseen ja uusilla teknologioilla he
pystyvät ohentamaan muovipakkauksia.
Hän toteaa muovipakkauksien olevan negatiivisten puheenaiheiden listalla, mutta
valaisee muovin hyödyn olevan sen, että
muovilla pystytään vähentämään elintarvikehukkaa. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetusketjussa muoviin pakkaamiseen puhtaassa teollisuustilassa kuluu hänen
mukaansa vähemmän muovia kuin siinä,
että kauppias itse pakkaa tuotteen leikkele-

W I H U R I O Y PÄ H K I N Ä N K U O R E S S A
M U O V I PA K K A U S V A L M I S T U S L A I T O K S I A O N 2 1 Y M PÄ R I M A A I L M A N . S U O M E S S A T E H TA I TA O N K O L M E .
W I N PA K J A W I PA K -T U O T E M E R K K I E N
A L L A T O I M I V I A PA K K A U K S I A V A LM I S T E TA A N E L I N TA R V I K K E I L L E J A
T E RV EYSA L A N T U OT T E I L L E.
M E T R O -T U K K U J A K O N S E R N I L L A O N
2 7 K A P PA L E T TA .
T E K N I N E N K A U P PA P I TÄ Ä S I S Ä LL Ä Ä N T R U K K E J A , T Y Ö S T Ö K O N E I TA ,
SÄ H KÖ- J A AU TO KO RJ A A MO N T YÖKALUJA, TYÖKONEIDEN
I LM A STO I N T I A.
Y R I T Y S T U O M A A H A N M M . C AT E R P I L L A R -T U O T T E I TA J A V A L M I S TA A
W I L L E -Y M PÄ R I S T Ö N H O I T O K O N E I TA .
J E T F L I T E O Y TA R J O A A T I L A U S L E N TOJ A S E K Ä L E N TO KO N E I D E N KO RJ AU S PA LV E L U J A .
Y R I T Y S T Y Ö L L I S TÄ Ä S U O M E S S A
N O I N 2 0 0 0 I H M I S TÄ J A Y H T E E N S Ä
5500 MAAILMANLAAJUISESTI.

tiskillä suhteellisen suureen määrään muovitettua pakkauspaperia.
”Ei se muovi mene valtamereen muuten
kuin laittamalla sinne. Jos laitat muovin roskikseen, menee se Vantaan Energian polttolaitokseen, jossa muovi muuttuu energiaksi.
Jos laitat sen muovikierrätyspisteeseen, niin
se menee Fortumin Riihimäen ekojalostamoon. Siellä muovin ne osat, jotka pystytään kierrättämään, menevät uusiin muovituotteisiin ja se loppuosa otetaan energiaksi
talteen”, kertoo Risto Aarnio-Wihuri.
”Se vastuullisuus on nykyään niin muotia”, kommentoi Antti Aarnio-Wihuri.
Risto Aarnio-Wihuri kertoo asuneensa
melkein koko ikänsä Kulosaaressa ja käyneensä koulut saarella. ”Tytär jatkaa nyt samalla linjalla. Meillä oli isän ja äidin kanssa
sama biologian opettaja”, kertoo Risto Aarnio-Wihuri.
Antti Aarnio-Wihurin mielestä Kulosaari
on sopiva paikka pääkonttorille, parkkipaikkoja on riittävästi ja liikenneyhteydet kohtuullisen hyvät. Asumiseen paikka on sopivan rauhallinen.
”Tämä on vähän niinkuin pieni kylä keskellä kaupunkia. Täällä kun asuu, niin tuntee paljon ihmisiä. Tyttären partioharrastuskin, jossa olen mukana, tietenkin vaikuttaa
asiaan”, sanoo Risto. Martin mielestä matka
kaupunkiin ei ole liian pitkä.
”Onhan tämä saari muuttunut. 50-luvulla kun kävin koulua, niin voimistelutunnin suunnistuskilpailuissa puolet meidän
luokan oppilaista eksyi Tupavuoreen. Se
oli umpimetsää silloin”, kertoo Antti Aarnio-Wihuri.
Moni asia on muuttunut Kulosaaren lähihistoriassa Antti Aarnio-Wihurin lapsuudesta. Vielä on udeltava, onko huhu totta
Aarnio-Wihurien rantasaunan kuuluisista
kylpijöistä: onko Kekkonen oikeasti aikoinaan käynyt saunomassa Kulosaaressa?
”Kyllä se pitää paikkansa. Kekkonen ja
kumppanit ja muutkin. En tiedä onko ne
nyt salaisuuksia. Ei niitä ole revitetty tuolla
pitkin. Kyllä siellä kaikenlaista on käynyt. Ei
niitä nyt tarvitse enempää sillä tavalla… ”

Hallituksen puheenjohtaja Antti Aarnio-Wihuri ja pojat Risto (Aarnio-Wihuri) ja Martti (Aarnio-Wihuri). Seitsemästä sisaruksesta kolme asuu Kulosaaressa.
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Vakkasalin avajaiset

Täm
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VASEMMALLA: Jenni-pappi ja Mikko-Olavi

Gym

T E K ST I J A K U V AT P E RT T I I M M O N E N

KULOSAAREN SEURAKUNTASALI on nyt Kulosaaren Vakkasali. Salin avajaisia vietettiin lauantaina 9.2.2019 kahvikonsertin merkeissä.

Herttoniemen seurakunta luopui Kulosaaren Seurakuntatalosta vuoden
2018 alussa. Kulosaaren kirkkovakka ry aloitti seurakuntasalin tilapäisen
vuokraamisen Seurakuntayhtymältä viime vuonna. Tämän vuoden alussa saatiin koko talon päävuokralaiseksi Ankkalampi Oy, jolta Kulosaaren
Kirkkovakka ry vuokrasi yläkerran seurakuntasalin omaan käyttöönsä.
Kulosaaren seurakuntasali on nyt siis Kulosaaren Vakkasali. Salin uutta nimeä ja käyttötapaa juhlittiin kahvikonsertin merkeissä lauantaina
9.2.2019. Tilaisuudessa kuultiin kulosaarelaisten Leena Ihamuotilan
(viulu) ja Antti Ihamuotilan (piano) esittämät kappaleet O. Merikanto:
Romanssi, J. Raff: Cavatine, H. Wieniawski: Légende ja E. Elgar: Salut
d’amour.
Kulosaaren seurakunnan historiikin 1921-2010 kirjoittanut Mikko-Olavi
Seppälä kertoi omassa puheenvuorossaan seurakuntatalon historiasta.

”Talon on suunnitellut arkkitehti Aulis Blomstedt ja se valmistui vuonna
1976. Seurakuntasali otettiin käyttöön 16. tammikuuta 1977. Kirkkoherra Sarantola kuvasi seurakuntasalia olohuoneeksi ja rukoushuoneeksi,
kaikkien seurakuntalaisten yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Tila onkin
siitä pitäen palvellut seurakuntalaisten hääjuhlien ja muistotilaisuuksien pitopaikkana.
Vuoden 2011 alusta Kulosaaren seurakunta sulautettiin osaksi laajempaa Herttoniemen seurakuntaa. Säästöpaineet ovat pakottaneet
supistamaan seurakunnan toimintaa. Seurakunnan päiväkerho- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Kulosaaressa luovuttiin 2010-luvulla, mutta
yksityinen Ankkalampi jatkaa toimintaa.
Kun Herttoniemen seurakunta ilmoitti luopuvansa seurakuntasalista
vuoden 2018 alusta, uudeksi vuokraajaksi tuli Kulosaaren Kirkkovakka,
seurakunnan taloudelliseksi tukemiseksi vuonna 1965 perustettu yhdistys.”
Kulosaaren Martoille Vakkasali on tuttu paikka. He kokoontuvat Vakkasalissa joka toinen viikko tiistai-iltaisin. Vakkasalin avajaisiin Martat olivat valmistaneet maittavan borssikeiton. Jälkiruokana oli tarjolla kahvia, kääretorttua ja pikkuleipiä.
Vakkasalin tulevaisuus näyttää nyt turvatulta. Lähiaikoina on kuitenkin
tiedossa kattoremonttia, koska rakennuksen kattoa pitkää vaivanneet
vuoto-ongelmat vaativat kunnostustoimenpiteitä. Tämän talven vesivahingot vauhdittanevat remontin toteutusta. Remontin aikana Vakkasali
on hetken aikaa poissa käytöstä ja siitä tiedotetaan erikseen.
Kulosaaren Kirkkovakka ry:n tavoitteena on tarjota seurakuntasalia lähes entiseen tapaan eri yhdistysten käyttöön ja yksityisten tapahtumien
järjestämiseen. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi yhtiökokousten pitämiseen. Avajaisissa puhunut Herttoniemen seurakunnan pappi Jenni Kallio on toiminut aktiivisesti seurakunnan edustajana Kirkkovakka
ry:ssä. Vakkasalia vuokrataan Herttoniemen seurakunnan seurakuntatoimiston kautta joko numerosta 09 2340 3300 (ma, ti, to, pe klo 10-14)
tai herttoniemi.srk@evl.fi. Tilan vuokra on 50 eur/h. Vakkasalissa on 85
pöytäpaikkaa ja salin yhteydessä olevasta keittiöstä löytyy ruoka- ja
kahviastiasto 85 hengelle.

Avajaisten buffet-pöytä.
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Tämän lehden kansikuvaksi on poimittu valokuva vuodelta 1959. Kuvassa Kulosaarentie kaupungin suunnasta tultaessa. Takana vasemmalla näkyy nykyisen Kulosaaren Yhteiskoulun rakennus, ja takana oikealla pilkottaa puiden takaa Brändö
Gymnasiumin rakennus. (kuva: Helsingin kaupunginmuseo, FINNA)
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Sulkapalloseura Voittamisen Kulttuuri ry

Y

hdistys on perustettu vuonna 2015
Kulosaareen, jotta voimme mahdollistaa korkealuokkaista sekä kilpailullista
sulkapallovalmennusta
hyvässä hengessä ikään, sukupuoleen tai taitotasoon katsomatta, kaikille siitä kiinnostuneille. Seuramme on myös racketlonliiton
alainen, joten seuramme jäsenillä on oikeus
kilpailla niin sulkapallo- kuin racketlonliittojen alaisissa kilpailuissa. Lisäksi seura on
hankkinut laadukkaat pingispöydät sekä mailat, jotta voimme Kulosaaren tennishallilla
tarjota myös mahdollisuuden kolmanteen
mailapeliin. Osana seuran toimintaa on järjestää sulkapallokilpailuita, joista tunnetuin
kaikille avoin Kulosaaren mestaruustaistelu
LöScaba järjestetään kahdesti vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä.
SULKAPALLOVALMENNUKSET JÄRJESTETÄÄN kaikki Kulosaaren tennishallilla ja tällä hetkellä
ryhmiä on 9. Uusia ryhmiä lisätään aina toiveiden ja kysynnän mukaan. Ryhmiin ovat
kaikki tervetulleita kerran veloituksetta. Aamuvalmennusryhmiä on tällä hektellä seuraavasti: Maanantaisin 8–10, Keskiviikkoisin
7–8.30, 8.30–10.00, 10.00–11.30 ja perjantaisin
7–8.30, 8.30–10.00. Hinta 80 € per ryhmä sisältää aamupalan. Tällä hetkellä pyörivät iltaryh-

mät ovat kevään osalta täysiä, syksyksi on pyrkimys aloittaa ainakin 2 uutta myöhäisryhmää
21.00–22.00.
LISÄKSI ON yksi vain lapsille tarkoitettu valmennusryhmä torstaisin 15–17.00. Ryhmässä
on toistaiseksi 6 lasta, joten tilaa on vielä hyvin. Kaikki alle 18 vuotiaat ovat tervetulleita
tutustumaan toimintaan ja mikäli ajankohta ei
ole sopiva, mahdollisuuksien sekä kysynnän
mukaan järjestämme uusia ryhmiä.
YHDISTYKSEMME JÄRJESTÄÄ myös lapsille pöytätenniskerhoa torstai-iltapäivisin. Kaikki
lapset kokeilemaan! Kysynnän mukaan järjestämme myös aikuisille vastaavaa pöytätennisvalmennusta. Lisäksi seuramme lainaa
mieluusti laadukkaita mailoja ja pöytiä, mikäli
innokkaita pelaajia hallille löytää. Kulosaaren
yhteiskoulu on mahdollisuuteen jo tarttunut
ja käyttää säännöllisesti yhdistyksen pöytätennisvarusteita.
UUTENA TOIMINTAAN tulee myös ensimmäistä
kertaa järjestettävä kesäleiri, joka on tarkoitettu kaiken ikäisille. Leiri järjestetään kesäkuun 10–14, klo 9–15 ja se sisältää sulkapallon
lisäksi myös oheisvalmennuksia sekä tottakai
TreffiPubin lounaan päivittäin.

LÖSCABA – Kulosaaren mestaruus. LöScaba ei
ole ainoastaan turnaus, vaan se on tapahtuma
joka on itse koettava. Turnaus on järjestetty jo 27 kertaa ja se on kasvanut yli 50 hengen urheilutapahtumaksi. Poikkeuksellisen
muihin sulkapalloturnauksiin siitä tekee sen,
että jokainen osallistuja saa varmasti pelata
vähintään kolme ottelua. Lisäksi yksi osallistumismaksu (50 €) sisältää lämpimän ruuan,
jonka TreffiPub tulee tekemään paikan päälle,
sekä kaksinpelin lisäksi myös mahdollisuuden
osallistua nelinpeliin. Jokaiselle löytyy myös
varmasti sopiva tasoluokka, sillä luokkia on 4:
Hupi (ensikertalaisille ja täysin hupipelaajille),
Harraste (vähän kokeneemmille ja urheilullisille), Naisten Kilpa (kovan luokan naispelureille), Miesten Kilpa (kovan luokan miespelaajille, aiempia voittajia mm. moninkertainen
suomenmestari Ilkka Nyqvist [joka toimii
myös aamu- sekä juniorivalmennuksissa valmentajana] ja tämän vuoden suomenmestari Eetu Heino). Tapahtumassa on siis pelien
lisäksi myös huippu-urheilua katsottavana.
Seuraavia mestareita ja viihdyttävää urheiluviikonloppua juhlitaan 27.4. lauantaina.

sähköposti: vk@vkry.info
Hannu Aro: 050 328 9319
Ilkka Lehtinen: 0400 355 201

GVLK TENNIS – tennistä hyvässä seurassa!
TEKSTI ROBERT BÜTZOV

G

rön-Vita Lawntennis Klubben tai
tuttavallisemmin Gevari on ollut
osa Kulosaarta jo vuodesta 1931
saakka. Seuran juuret ulottuvat
kuitenkin vielä hieman kauemmaksi 1920-luvulla toimineeseen Ryska Lawntennis Klubbeniin. Seuran idylliset – Suomen parhaiksikin
kehutut ulkokentät – sijaitsevat rauhaisalla
paikalla Kluuvin puiston välittömässä läheisyydessä Lars Sonckin tiellä.
OLITPA SITTEN intohimoinen lähes ammattilaistason karvapallon lyöjä tai vasta ensimmäisiä haparoivia askeleitasi tenniksen
parissa otattava aloittelija, olet tervetullut
kokemaan tenniksen huumaa GVLK:n kentille.
Jälkipelit voi käydä pelikaverien kanssa hiljattain täyden saneerauksen kokeneen kerhorakennuksen saunassa tai terassilla kahvilan
tarjoilusta ja auringon paisteesta nauttien.
GVLK JÄRJESTÄÄ ympäri vuoden tennisvalmennusta kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille.
Seuran kolme päätoimista valmentajaa Toomas, Joonas ja Ismo ovat kaikki valmentajan

ammattitutkinnon suorittaneita rautaisia
ammattilaisia, jotka omaavat usean vuoden
valmennuskokemuksen. Valmennus on kausiluontoista elokuusta vuoden loppuun saakka
ja vuoden alusta toukokuun loppuun. Syys- ja
kevätkauden valmennukset pidetään Itäväylän läheisyydessä sijaitsevassa Puhos Centerissä ja Lars Sonckin tiellä olevassa kuplahallissa. Kausivalmennuksen hinta on alk. 418 €.
Kesällä GVLK järjestää koulujen kesälomien
alkaessa Lars Sonckin tien ulkokentillä kolmen viikon mittaisen kesäleirin. Lisäksi seura
järjestää toisen kaksi viikkoa kestävän kesäleirin elokuussa ennen koulujen alkua.
GVLK JÄRJESTÄÄ myös kansallisia tenniskilpailuja, joissa kaikki kilpailuviettiä omaavat voivat ottaa mittaa toisista tenniksen harrastajista. Erityisen suosituksi kilpailumuodoksi ovat
nousseet yhden päivän mittaiset päiväkilpailut, joissa joillekin pelaajille saattaa kertyä
peräti neljä ottelua yhteen päivään.
Valmennuksen ja kilpailujen lisäksi GVLK järjestää jäsenilleen ja heidän ystävilleen erilaisia tapahtumia ja juhlia, joista keskeisimpiä
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ovat toukokuussa pidettävä ulkokauden avaava puumailaturnaus ja elokuinen Asado-grillijuhla.
Nähdään Gevarilla!
P.S. GVLK hakee nuoria kesävahtimestareita
ulkokentille kesän ulkokauden ajaksi. Lähetä
vapaamuotoinen työhakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen tennis@gvlk.fi.
Osoite: Lars Sonckin tie 5; internet: www.gvlk.
fi; sähköposti: tennis@gvlk.fi; puh: 050 356
5960
Kesäleirit viikkoina 23, 24, 25*, 31 ja 32**.
Hinnat: minit 4–7-vuotiaat alkaen 70 €/viikko***; 7–18-vuotiaat alkaen 180 €/viikko (ei
jäsenet 195 €/viikko), aikuiset 100 €/viikko***.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.5. mennessä
seuran verkkosivujen kautta (www.gvlk.fi).
* viikon 25 kurssi pidetään ma-to, hinta 150 €
(ei jäsenet 165 €).
** viikon 32 kurssi pidetään ma-ke, hinta 110 €.
*** minitennis- ja aikuiskurssi pidetään viikoilla 23, 24, 25 ja 31, kesto ma-to.

LÄR DIG SEGLA !

OPI PURJEHTIMAAN !

På BS kan man segla, förutom Optimistijolle, även 29er, Dart-katama- Brändö Seglare järjestää tuttuun tapaan yhteistyössä East Side Sairaner, Laser, E-jolle samt J70-kölbåt. BS ordnar jollekurser i juni och ling Team:n kanssa lasten ja nuorten purjehduskursseja. BS:n kurssit
i augusti samt kvällsträningar under hela säsongen för barn och ovat 4.-8.6. ja 11.-15.6.2018.
unga. På vintern fysikträning.
Ilmoittaudu mukaan eastsidesailingteam.fi –sivuilla!
ESST jolleskolor 2019
Kaikille avoin jollakoulujen aloituspäivä on 22.4.2018 Meriturvassa
3.-7.6. 		
5 dagar
Lohjalla.
10.-14.6.
5 dagar
17.-19.6.
3 dagar
Lisätietoa kursseista, ilmoittautumisesta ja jollakoulujen aloituspäi29.7-2.8.
5 dagar
västä: eastsidesailingteam.fi.
5.-7.8. 		
3 dagar
BS 29er Akademin börjar i april
Opti-, 29er-, Laser- och E-jolleträningar må, ons & to kl. 17
Vi ordnar nybörjarkurser även för vuxna, fråga mer!
Tilläggsinformation:
bsjunior@outlook.com, brandoseglare.fi, @brandoseglarejunior,
Granfeltsvägen 11, Brändö
Brändö Seglare r.f., grundat 1930
Brändö Seglare 2017 – Årets juniorförening, Årets juniortränare,
Årets juniorteam

Lisätietoa Brändö Seglaresta ja junioritoiminnasta:
brandoseglare.fi
Facebook.com/brändöseglare
Facebook.com/ brändöseglareyouth
Facebook.com/eastsidesailingteam
Vuoden juniorivalmentaja 2017:
Sam McKenzie, Brändö Seglare
Vuoden junioriseura 2017:
Brändö Seglare
Vuoden joukkue 2017:
Ville Korhonen LP ja Robin Berner, Brändö Seglare

Olemme auki aina
iltamyöhään, myös
pirteinä kevätiltoina!

KULOSAARI
KULOSAARI
Kyösti
Kyösti Kallion
Kallion tie
tie 2
2
MA-LA
SU
9–23
MA-LA 6.30–23
6.30–23
SU
9–23
19

Mustikkamaan

S y ö t ä v ä

p u i s t o

valmistautuu jo tulevaan kesään

T E K S T I PÄ I V I M A N N I N E N
K U V AT PÄ I V I M A N N I N E N , J O N N A N I I N I A H O J A J E N N I J E L K Ä N E N

S

yötävä puisto sai uudet vuokralaiset
kesällä 2018. Maaseudun sivistysliiton kokeellinen unohdettuja kaupunkitiloja kehittävä hanke päättyi
syksyllä 2017 ja samaan aikaan myös aiemmin tilasta vastannut Korkeasaari halusi irrottautua paikasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan
toimiala ja nuorisopalvelut vuokrasivat tilat
ja paikan kehittäminen myös nuorten käyttöön käynnistyi.
Täydellä tohinalla puiston kehittäminen
alkoi viime kesänä Herttoniemen ja Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön kesätyönuorten toimesta. Nuoret perustivat
torppaan pop-up kahvilan ja toteuttivat
kulttuuritapahtumia ja työpajoja pitkin
kesää. Puistossa hyödynnettiin kauppojen
hävikkiä, oli ilmaisia lauantaibrunsseja ja
hävikkikattauksia. Osa kesätyönuorista jatkoi puistossa syksyllä vapaaehtoisina tapahtumantuottaja nuorina. Syksyllä ja talvella
puistossa oli erilaisia kulttuurikahviloita ja
siellä nähtiin myös Herttoniemenrannan
nuorisotalon valoryhmien valotaidetta, osana Lux Helsinki -valotapahtuman oheisoh-

jelmaa. Puisto sai myös oman housebandin,
Kahvilakomppanian.

Hiukan muuttunein tuulin kohti tulevaa kesää
Suositut pop-up kahvilat ja tapahtumat
saavat jatkoa myös tulevaisuudessa nuorten
toteuttamana. Uudet kesätyönuoret jatkavat puiston kehittelyä ja kahvila on avoinna
kaikille kulkijoille kesä- ja heinäkuussa, myös
viikonloppuisin.
Nuorisopalvelut keskittyvät jatkossa
nuorten rooliin puistossa, kunnioittaen
ja haluten kuitenkin jatkaa puistossa vallinnutta yhteisöllistä toimintakulttuuria,
avointa kansalaistoiminnan muotoa, jonne
on helppo tulla osallistumaan, viihtymään ja
tekemään yhdessä.
Viljelytoiminnalle haetaan kumppaneita
ja resursseja. Puistossa järjestettiin talven aikana useita ideointi- ja keskustelutilaisuuksia, joissa pohdittiin viljelytoiminnan jatkoa
ja kumppanuuksia. Keskusteluissa nousivat
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esiin kouluyhteistyön kehittäminen lähikoulujen kanssa, monen polven viljelyhankkeen käynnistäminen puistossa sekä rahoituksen hakeminen viljelykoordinaattorin
palkkaukseen. Osa näistä ideoista onkin jo
edennyt ja kumppanuuksia syntynyt. Tulevana kautena viljely jatkuu tuttuun tapaan
matalankynnyksen
lähestymispaikkana,
keskiviikkotalkoisiin ovat kaikki halukkaat
edelleen tervetulleita jakamaan, kokeilemaan
ja oppimaan. Rahoitus viljelytoiminnan
jatkoon on löytymässä ja koordinaattorina
aloittaa Jonna Niiniaho. Myös kouluyhteistyökuvioiden käynnistyminen on hyvässä
vauhdissa.
Puisto on hyvä paikka toteuttaa erilaisia
kumppanuuksia ja yhteistyöprojekteja, siellä
on paljon erilaista tilaa, ympäristö on energisoiva ja virikkeellinen. Maaseudun sivistysliiton jättämä jälki jalostuu ja muuttuu,
mutta kaupunkilaisten ympäristösuhteen
vaaliminen ja erilaisten näkökulmien avaaminen kaupunkikulttuurin kehittämiseen
jatkuu.

L I S ÄT I E TO J A :
FA C E B O O K J A I N STA G R A M :
SYOTA V A P U I STO
H E RT TO N I E M E N
N U O R I S OT YÖY KS I K KÖ
040 183 0605
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Kulosaaren taidekoulu
Välkommen
till daghemmet Domus populära

vårbasar

to 11.4 kl. 16-17.30
Brändöv 6.
Det finns ett café
med salta och söta godbitar,
mete, ansiktsmålning,
samt lotteri med fina priser!
Endast kontanter, tack!
Arrangör Domus föräldraförening.

Kulosaaren taidekoulussa kehitetään luovuutta taidekasvatuksen ammattilaisten ohjaamana kannustavassa ilmapiirissä, työskentelyyn
keskittyen ja iloisesta yhdessäolosta nauttien. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti Domuksessa.
-Kesän 2019 avaruusteemaiset taideleirit 7-14-vuotiaille pidetään kesäkuun kolmella ensimmäisellä viikolla arkisin klo 9-14. Muutama innokas lapsi mahtuu vielä mukaan!
-Uusien oppilaiden ilmoittautuminen syyslukukaudelle 2019 alkaa 1.6.
-All undervisning också på svenska.
Lisätietoja: kulosaarentaidekoulu.fi, www.facebook.com/kulosaarentaidekoulu.fi ja toimisto puh. 0405400735

Brändö skyddskår böcker
får köpas från Lukutupa
eller av Kirsti Santaholma
kirsti.santaholma@gmail.com
eller 040 512 8209.

Pääsiäisen aukioloajat www.wotkins.fi
chef wotkin’s Palvelutiskit chef wotkin’s tehtaanmyymälä
Prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1
00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2
00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
☎ 09-774 33 477

www.wotkins.fi

LUKUTUVAN UUTISIA
Kulosaarta voi jo tämän lehden artikkelien perusteella helposti kutsua
liikkuvaksi Kulosaareksi mukaillen muodikasta ”liikkuva koulu” -sanontaa. Monessa yhteydessä toivotaan, että käynnistettäisiin ”lukeva
koulu” -hanke. Lukutuvasta ehdotetaan aloitettavaksi jo tänä keväänä
”lukeva Kulosaari” -kampanja.
Sille on ehdolla helpot säännöt:
Nyt kulosaarelaiset lukemaan!
•
Tule Lukutupaan lukemaan ja lainaamaan.
•
Anna lukemillesi kirjoille pisteitä elokuva-arvostelujen tapaan, 1–5
pistettä kullekin kirjalle. Jos haluat paljastaa nimesi, voit julkaista
arvostelusi Facebookin Kulosaaren perheet -sivulla. Jos taas haluat
pysyä anonyyminä, voit lähettää kirjan nimen ja pistemäärän Kirstille (joko kirsti.santaholma@gmail.com tai 040 512 82090). Kirsti
salaa nimitiedot, mutta julkistaa pistetaulukot, kunhan on saanut
jostakin kirjasta esim. kymmenen henkilön arvion.
•
Ehdota Lukutupaan hankittavaksi uusia kirjoja.

Lukutuvan teemaillan kuulijoita.

Lukutuvan teemaillat ovat löytäneet hyvin paikkansa kulosaarelaisten
keskuudessa. Helmikuussa Mikko Myllykosken hauskaa ja mielenkiintoista esitystä Heurekasta oli seuraamassa parikymmentä innokasta
kuulijaa.
Maaliskuussa yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen olivat Maarit Verronen ja Laura Salama esittelemässä vasta ilmestynyttä Varjosaarta käsittelevää kirjaansa. Leposaaren ja Kivinokan välissä sijaitseva Varjosaari
osoittautui tutustumisen arvoiseksi niin kirjan avulla kuin saarella käymälläkin. Kirja on Lukutuvassa lainattavissa ja jopa ostettavissa. Laura
Salaman kirjan kuvitukseksi piirtämistä kuvista on Lukutuvassa ostonäyttely huhtikuun puoliväliin asti. (Kirjan hinta 22 €, piirrokset à 60 €)
Kevään viimeinen teemailta Osallistava ooppera – suomalaisten kantaesitysten yleisön osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävät piirteet on
torstaina 25.4., äänessä Liisamaija Hautsalo ja Sari Karttunen:
Liisamaija Hautsalo on musiikkitieteilijä, musiikkikriitikko, filosofian
tohtori, Helsingin yliopiston dosentti, Sari Karttunen taas taidesosiologi
ja kulttuuripolitiikan dosentti. Kulosaarelainen Sari on
lisäksi yksi Lukutuvan vapaaehtoisista.

Maarit Verronen

Laura Salama

Hankinnat Lukutupaan 4.3.2019
Ahola Suvi: 		
Anhava Martti: 		
Atwood Margaret: 		
Blasim Hassan: 		
Canth Minna: 		
Egan Jennifer: 		
Grossman David: 		
Hannah Kristin: 		
Kallio Katja: 		
Kännö Heikki: 		
Levi Primo: 		
Lundberg Ulla-Lena:
Maijala Minna: 		
Mazzarella Merete: 		
Puikkonen Emma: 		
Pulkkinen Marko: 		
Salama Laura: 		
Salmenniemi Harry:
Statovci Pajtim: 		
Statovci Pajtim: 		
Verronen Maarit: 		
Verronen Maarit: 		
Vuola S & Melender T:

Kesän jälkeen Lukutuvan toiminta jatkuu jo totuttuun tapaan. Vapaaehtoiseksi valvojaksi voi ilmoittautua Kulosaarelaiset ry:n hallituksen
jäsenille (s-postiosoitteet tämän lehden sivulla 2). Vapaaehtoiset kulosaarelaiset ovat myös tervetulleita puhumaan teemailloissa. Jos itselläsi
on kiinnostavaa tietoa jaettavaksi muillekin tai jos haluat antaa vinkin
mahdollisesta puhujasta, ota yhteyttä (kirsti.santaholma@gmail.com
tai 040 512 8209). Syksyksi on jo sovittu biologi, tietokirjailija, luontokuvaaja ja -toimittaja Seppo Parkkisen esitys kimalaisista.

23

Mitä Minna Canth todella sanoi?
Siperia opettaa
Orjattaresi
Allah99
Ihmisen kuvia (Novelleja)
Manhattan Beach
Hevonen meni baariin
Satakieli
Valkokangastuksia
Sömnö
Tällainenko on ihminen
Jää
Punaiset kengät
Varovainen matkailija
Lupaus
Syntax error
Kesä Kivinokassa
Delfiinimeditaatio ja muita novelleja
Kissani Jugoslavia
Tiranan sydän
Hiljaiset joet
Varjosaari – piilossa keskellä Helsinkiä
Maailmojen loput

JULKINEN TIEDOTE.

OFFENTLIGT MEDDELANDE.

JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

Jansson P.O., Valokuvaaja 1955: Kulosaari. Kulosaaren puistotie. Oikealla Hopeasalmenranta. (kuva: Helsingin kaupunginmuseo, FINNA)

Karhumäki Veljekset, Valokuvaaja 30.07.1934: Kulosaari. Ilmakuva. Eteläosa: Vasemmalla Valas ja Kulosaaren kasino, oikealla Hylje, Kluuvi, Rantahotelli.
Vas. Hopeasalmentie, oik. Etelä Rantatie 1 = nykyinen Armas Lindgrenintie. (kuva: Helsingin kaupunginmuseo, FINNA) / sama kuva myös kannessa.

