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ulosaaren ostarin kohtalo kiinnostaa. Ostarin kaavaan tehtiin yksi
valitus seitsemän naapuriyhtiön
toimesta. Kaava menee nyt hallinto-oikeuden käsittelyyn, jossa käsittely kestänee noin vuoden ja jos valitusta jatketaan
Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, vienee
käsittely siellä vielä toisen vuoden. Summa
summarum, todennäköisesti seuraavat kaksi vuotta ostarilla eletään nykyisissä rakennuksissa ja sen jälkeen selviää jatkosuunnitelmat.
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Ostarin viereen kaavoitetaan Kyösti Kallion tie 2 A -tontille uutta rakentamista.
Valitettavasti rakennus nakertaa taas palan
nurmikkoa ja puitakin kaadetaan. Kulosaarelaiset ry teki muistutuksen kaavasta:
1) Rakentaminen tulisi keskittää jatkossa Itä-Bulevardin suuntaan suunnitelmien
mukaan viheralueiden sijaan ja viheralueet
tulisi säilyttää.
2) Kaavan tulisi mahdollistaa kivijalkaliikkeitä, koska tulevan ostarin kaavassa menetetään puolet nykyisistä liiketiloista.
3) Kun rakennetaan, alueiden ominaispiirteet tulee säilyttää, jotta koko Helsinki säi-

lyy kiinnostavana kaupunkina.
Jouluunhan kuuluu toiveet ja nyt onkin
aika esittää koko Helsinkiä koskevat toivomukset. Helsinki on varannut 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden
toteuttamiseen. Helsinki on ensimmäinen
suomalainen kunta, joka ottaa osallistuvan
budjetoinnin käyttöön näin isossa mittakaavassa. Ehdotuksia voi jättää vielä 9.12.
PHQQHVV¦ 2PD6WDGL KHOӱ YHUNNRSDOYHlussa. Ideoita voivat jättää kaikki iästä ja
asuinpaikasta riippumatta. Ideoista äänestetään ensi keväänä. Äänestämään pääsevät
äänestysvuonna 12 täyttävät.
Kaakkoisen alueen työpajoissa on noussut
esiin yhteisenä toiveena merellisen Helsingin saavutettavuus. Olisiko nyt aika aloittaa
pilottihankkeena lauttaliikenne?
Kulosaaren jouluun kuuluu myös saaremme
oma joulukalenteri, joka avautuu jälleen
1.12. ja aina jouluaattoon 24.12. asti kannattaa suunnata iltakävelylle kokemaan Kulosaaren joulutunnelmaa Jouluvalofestivaalin
– Juleljusfestival kartan mukaan.
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M

arraskuun kolmannella viikolla

työryhmän pohjoismaalaisista esitystaitei-

Kulosaaren ostoskeskuksessa

lijoista.

nähtiin jotakin kummaa. Entisen kioskin sisä- ja ulkopuo-

TYÖRYHMÄ KÄYTTI esityksessä Kulo-

lella pyöri neljänä iltana teatteriesitys au-

saaren ympäristöä omintakeisesti. Kummaa

PA I N O : K I R I P R I N T T I O Y

ringonlaskun aikaan. Thresholds-niminen

tavoiteltiin urbaanin maiseman eri ele-

PA I N O S : 2 3 0 0 K P L

teos oli osa Baltic Circle -teatterifestivaalia,

menteillä, heijastuksilla, auringonlaskun ja

www.kulosaarelaiset.fi

joka järjestetään vuosittain Helsingissä.

valaistuksen avulla sekä kekseliäällä ääni-

hennileena.calonius@gmail.com

suunnittelulla. “Tutkimme kumman tunte-

www.facebook.com/Kulosaarelaiset

ESITYKSEN

LÄHTÖKOHTANA

olivat

musta ja sitä, miten sen voisi ruumiillistaa

KULOSAARELAISET RY:N

arkiymmärryksen ylittävät kumman koke-

– tarkoitus ei ollut dramatisoida kirjeitä tai

JÄSENYYDEN MAKSUOHJEET:

mukset, kuten äänten kuuleminen, läsnä-

etsiä niistä tragediaa”, Virtanen kertoo. Ko-

HENKILÖJÄSEN/PERSON 15 €

olon tuntemukset, telepatia ja etiäiset. Se

konaisvaltainen ja katsojalle tunnistettava

KOKO PERHE/HELA FAMILJEN 25 €

sai alkusysäyksensä, kun monitieteisen

esitys laajensi käsitystä tavallisuudesta

Y R I T Y S / F Ö R E TA G 4 0 €

Mieli ja toinen -tutkimushankkeen myötä

hellimällä kummaa.

antropologian professori Marja-Liisa HonDaniel

Andersson,

Valborg

SAAJA: KULOSAARELAISET RY

kasalo sai satoja kirjeitä suomalaisilta,

Työryhmä:

NORDEA FI11 2183 1800 0135 11

jotka halusivat kertoa omista kumman ko-

Frøysnes, Anni Klein, Tatu Nenonen, Pyry

VIESTI: OMA NIMI JA S-POSTI

kemuksistaan. Thresholdsia lähti toteutta-

Nikkilä, Heidi Soidinsalo ja Sinna Virta-

MEDDELANDE: NAMN OCH E-MAIL

maan ohjaaja Sinna Virtanen, joka kokosi

nen.
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Ö N SKE MÅ L

Ö

det av Brändös köpcenter intresserar många. Sju bostadsföreningar tillsammans skrev ett
klagomål angående planläggningen. Förvaltningsdomstol kommer nu
att handlägga planläggningen, vilket kommer ta ungefär ett år. Om ärendet skickas
vidare till Högsta förvaltningsdomstolen,
kommer det ta ytterligare ett år. Summa
summarum, med största sannolikhet komPHUPDQERLGHEHӱQWOLJDERVW¦GHUQDYLG
köpcentret i under de kommande två åren
och sedan får vi veta mer om vad som följer.
Enligt planläggningen ska det byggas nytt
på tomten som ligger på Kyösti Kallios väg
2 A, vid köpcentret. Tyvärr kommer byggandet att kräva en del av gräsmattan och
f ällning av några träd. Brändöborna rf har
gjort en påminnelse angående planläggningen:
1) Byggandet borde i fortsättningen fokuseras mot Östra Bulevardens riktning istället
för på grönområden, och grönområdena
borde bevaras.

FÖ R FR A MTI DE N

2) Planläggningen borde möjliggöra kvartersbutik eftersom hälften av det nuvarande
köpcentrets butikslokaler kommer att försvinna.
3) Man borde se till att bevara olika stadsdelarnas karaktaristiska drag för att säkerställa att hela Helsingfors bevarar sin charm
med sina olika områden.
Önskemål hör ju till julen och nu är det dags
att önska vad man vill ska hända i Helsingfors. Helsingfors ska satsa 4,4 miljoner euro
på att förverkliga helsingforsbornas idéer.
Helsingfors är den första kommunen i Finland som använder sig av medborgarbudgetering på en såhär stor skala. Du kan lämna

ditt förslag fram till den 9.12. via OmaStadi
S§KHOӱ$OODNDQO¦PQDI¸UVODJRDYVHWW§Oder eller bostadsområde. Sedan kan alla som
har fyllt 12 år rösta på de bästa förslagen.
I den sydöstra delens workshops har kommit fram ett gemensamt önskemål om en
Helsingfors som är mer tillgänglig via havet. Kanske det vore dags att inleda färjetUDӱN"
Till Brändös jul hör till öns egen julkalender som öppnas återigen den 1.12. Och ändå
fram till den 24.12. kan man uppleva Brändös mysiga julstämning på kvällspromenaden genom att följa Juleljusfestivalens karta.

Rauhaisaa joulunodotusta ja toiveikasta uutta vuotta 2019!
Fridfull juletid och ett önskefullt nytt år 2019!
S AT U VÄ 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
KULOSAARELAISET RY - BRÄNDÖBORNA RF

ä liiketila

muuntui näyttämöksi
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KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 2
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

OSCAR BOMANSON
O o l a n n i n
TEKSTI

p o i k a

K u l o s a a r e s s a

HEIKKI KUKKONEN

O

scar Bomanson oli aito ja alkuperäinen
ahvenanmaalainen,
Saltvikin kunnassa vuonna 1869
syntynyt ja siellä myös kuollut
vuonna 1938. Saltvik on Ahvenanmaan pinta-alaltaan suurin kunta, ja asukasluvultaankin suurin saaren maalaiskunnista. Se
on edelleen myös maakunnan ruotsinkielisin kunta, sillä sen asukkaista yli 92% on
äidinkielenään ruotsia puhuvia.

OSCAR OLI ilmeisestikin melko varakkaan tilanomistajaperheen vesa, sillä hän sai
käydä Helsingin ruotsalaista normaalilyseota ylioppilaaksi saakka. Sieltä hänen tiensä

johti Hietalahden torin varrella sijainneeseen Polyteknilliseen opistoon (myöhemmin Teknillinen korkeakoulu ja nykyisin
osa Aalto-yliopistoa), sen arkkitehtiosastolle, tavoitteenaan arkkitehdin ammattitutkinto. Sen hän sitten suorittikin vuonna
1895, silloisessa normaaliajassa, vajaassa viidessä vuodessa.

EHKÄ tunnetuin yhteinen
aikaansaannos on Tampereen Keskustorin varrella, paraatipaikalla, Raatihuonetta
vastapäätä sijaitseva ns. Commerce. Se on
hiukan linnamainen, jugendtyylinen, viisikerroksinen liike- ja asuinrakennus vuodelta 1899.

KOLMIKON

oli Maarianhaminan ensimmäinen kylpylähotelli
vuodelta 1900. Se tuhoutui rajussa tulipalossa vain kuusi vuotta myöhemmin eikä sitä
enää jälleenrakennettu samalle paikalle,
vaikka Maarianhaminasta sittemmin kehittyi maamme ehkä merkittävin kylpylä-

HEIDÄN SUUNNITTELEMANSA

Bomanson perusti yhteisen
arkkitehtitoimiston kahden itseään hieman vanhemman kollegan, Bertel Jungin
ja Waldemar Andersinin kanssa. Toimisto
jäi vuonna 1913 Bomansonin yksin omistamaksi.

VUONNA 1890

Werner Gestrinin viime vuosisadan alussa ottamassa kuvassa vastavalmistunut Commercen talo, tamperelaisen toriyleisön
tiiviisti ympäröimänä. Kuva: Tampereen kaupunginmuseon kokoelma.
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Vähäniityntie 5, kuva 1920-luvulta.

Bertel Jungin ja Bomansonin piirtämä huvila osoitteessa Vanha
Kelkkamäki 14 purettiin noin 1970 rivitalon tieltä. Kuva: A. Wiirre.

kaupunki.
Helsingissä edustavat mm. Kallion kansakoulu sekä
kahdeksan jugend-tyylistä asuinkerrostaloa
eri puolilla eteläistä Helsinkiä.

TOIMISTON KÄDENJÄLKEÄ

kotisaarelleen suunnittelemistaan muutamista asuinrakennuksista on enää jäljellä
vain yksi, osoitteessa Vähäniityntie 5, sekin
myöhemmin aika paljon laajennettuna,
mutta toisen arkkitehdin voimin.
Bomanson oli tehokas organisaattori ja kokenut hallintomies.
Hän toimi myös ns. väliaikaisena tontinomistajana melko monissa alkuvuosien
asuntokortteleissa, niissä joissa tonttien
myynti ensi alkuun hieman kangerteli.

SAAREN YHTIÖISSÄ

Jung innostuivat 1900-luvun alkupuolella Suomeenkin edenneestä
brittiläisestä
puutarhakaupunkiaatteesta siinä määrin, että molemmat liittyivät
Brändö Villastad -osakeyhtiön perustajaryhmään vuonna 1907. Melko pian yhtiön perustamisen jälkeen Bomanson
muutti asumaankin Kulosaareen. Hänen

BOMANSON JA

kai lähinnä myöhäisjugendia, mutta jo
1920-luvulta alkaen siinä on jo selviä Pohjoismaisen klassismin piirteitä.
MONISTA ANSIOISTAAN saaren asioissa
Bomansonkin sai nimeään kantavan kadun
Kulosaareen.

BOMANSONIN nuoruusvuosien
arkkitehtuuri 1800-luvun lopulta edustaa

OSCAR

Oscar Bomanson.
Asunto Oy Trollius Eirassa on Oscar Bomansonin suunnittelema.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseon kokoelma.
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Kuva: Laura Kolben kirjasta Kulosaari,
unelma paremmasta tulevaisuudesta.

Kaksi uutta
PAIKANNIMEÄ

K ULOSAARESSA

Hiljattain nimetty Lempi Alangon kallio ja vasemmalla Lempi Alanko v. 1952.
TEKSTI

K

M I K K O - O L AV I S E P PÄ L Ä

ulosaaren Korttelitalon molemmin
puolin on ilmestynyt kaksi uutta
paikannimeä. Ne ovat muistonimiä
kahden lempeän persoonallisuuden
muistoksi, jotka tekivät elämäntyönsä kulosaarelaisten parissa opettajana ja sielunhoitajana.

/ܿ݇݊݃$݆ܻ݈݈ܻ݆݆݁݉݅݃݉
kallio on pieni puistoalue Relanderinaukion ja Presidentinpolun
välillä Kulosaaren ala-asteen vieressä.
LEMPI ALANGON

Lempi Alanko (s. Kettunen, 1898–1978)
oli vuonna 1918 perustetun Kulosaaren suo-

malaisen alakoulun opettaja 1919–27 ja koulun johtaja vuosina 1927–62. Kolmivuotinen
opinahjo toimi Domus-talossa aluksi yksityisenä ja vuodesta 1936 Kulosaaren kunnan kouluna valmistaen lapsia oppikouluun. Vuonna 1946 se muuttui alueliitoksen
myötä Helsingin kaupungin nelivuotiseksi
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Werner Wirén ja hänen mukaansa nimetyn uuden tien rakennustyömaa.

kansakouluksi. Alangon aikaan oppilaina
oli kulosaarelaisten lisäksi lapsia kauempaa
Itä-Helsingistä.
Vuonna 1966 valmistui Kulosaaren kansakoulun uudisrakennus, jonka suunnitteli
arkkitehti Osmo Lappo. Koulun yhteydessä
oli kirjasto, neuvola, päiväkoti ja nuorisotilat. Rakennukset purettiin sisäilmaongelmien vuoksi, ja uusi, arkkitehti Pasi Siistosen suunnittelema koulutalo valmistui 2014.

:݈ܿܿ:݃ܿ݃ݎ݈݈݃ݞ
WERNER WIRÉNIN

tie johtaa Kyösti Kal-

lion tieltä Kulosaaren seurakuntatalolle ja
kirkolle. Werner Wirén (1887–1985) työskenteli Kulosaaren kaksikielisen seurakunnan kirkkoherrana vuosina 1933–1960, ja
osallistui seurakuntatyöhön vielä eläkkeelle
jäätyään aina 1970-luvulle asti. Hän kastoi,
vihki avioliittoon ja hautasi useita kulosaarelaissukupolvia.
Bertel Jungin suunnittelema Kulosaaren kirkko valmistui 1935, minkä jälkeen
kirkkoherranvirka voitiin vakinaistaa. Sitä
ennen väliaikainen kirkkosali oli järjestetty pappilan alakertaan, jossa nykyisin toimii Kulosaaren Hyvinvointihuvila. Aulis

Blomstedtin suunnittelema Kulosaaren seurakuntatalo valmistui pitkällisen suunnittelun jälkeen vuonna 1977. Sen alakerrassa
toimi lasten päiväkerho.
Kulosaaren kaksikielinen seurakunta
toimi vuosina 1921–1960, minkä jälkeen
se jaettiin kieliperustein kahtia. Viisikymmentä vuotta toiminut Kulosaaren
suomenkielinen seurakunta yhdistettiin
vuonna 2011 laajemmaksi kokonaisuudeksi
Herttoniemen seurakunnan kanssa. Ruotsinkielinen Matteus-seurakunta käsitti alun
alkaen koko Itä-Helsingin alueen.

Lihatukku Veijo Votkin Oy

TEHTAANMYYMÄLÄ

Lohjanharjun
lähdevedellä
tuoresuolatut kinkut,
pateet, makkarat,
gluteenittomat
joululaatikot...

Tukkutori, Sörnäinen
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
 09-774 33 477

CHEF WOTKIN’S PALVELUTISKIT
Prisma Itäkeskus Vanhanlinnantie 1
00900 Helsinki  010 766 8912
S-Market Sokos Helsinki Postikatu 2
00100 Helsinki  010 766 1047

www.wotkins.fi

A NKKOJA K ULOSAARESSA
KYMMENEN VUOTTA SUUNNITELTUA MYÖHEMMIN

Päiväkoti Ankkalampi avaa uuden toimipisteen Kulosaareen tammikuussa 2019. Pienessä kaksikielisessä päiväkodissa toimitaan suomen ja englannin kielellä.

TEKSTI
K U VA

H E I D I R U H A L A J A K I R S T I S A N TA H O L M A

OY ANKKALAMPI – ANKDAMMEN AB

E

nsimmäinen Ankkalampi-päiväkoti avattiin Lauttasaaressa reilut
kahdeksan vuotta sitten, vaikka
itse yritys onkin saavuttanut jo
kymmenen vuoden iän. Oy Ankkalampi –
Ankdammen Ab perustettiin Kulosaaressa
lokakuussa vuonna 2008 tarkoituksena avata kaksikielinen päiväkoti Kulosaarentielle
alkuvuoden 2009 aikana. Toisin kuitenkin
kävi ja matka alkoikin aivan toiselta puolelWDNDXSXQNLDVDDUHOWDNXLWHQNLQb
b
SITTEMMIN UUSIA toimipisteitä on avautunut tasaisesti kantakaupunkiseudulle ja
pieniä Ankkalampia on jo 23 kappaletta.
”Henkilökuntamme erinomainen asenne
työhön sekä halu tarjota asiakasperheillemme laadukasta varhaiskasvatusta on levinnyt asiakastyytyväisyytenä kaupunkimme
eri osiin ja useampi päiväkodeistamme on-

kin syntynyt yhteistyössä alueen asukkaiden
toiveesta saada pieni lähipäiväkoti asuinalueellensa”, toteaa kulosaarelainen päiväkotiyrittäjä Heidi Ruhala.
b
KULOSAAREN ANKKALAMPI – Duckies starttaa toimintansa ensi vuoden alusta
tarjoamalla varhaiskasvatusta ja päivähoitoa alle 3-vuotiaille. ”Vihdoinkin toteutuu
alkuperäinen ajatus siitä, miksi aikoinaan
ryhdyin päiväkotiyrittäjäksi”, sanoo Ruhala. Oma piha, naapurissa sijaitseva pieni
metsä sekä saaren merellinen miljöö innostavat ankkoja ulkoilemaan sekä omalla
pihalla että laajalti lähiympäristössä. Raikkaat remontoidut tilat seurakuntasalin alakerrassa luovat kodinomaisen ympäristön
pienelle päiväkodille, jossa paikkoja on noin
PLQLDQNDOOHb7RLPLQQDOOLQHQNDNVLNLHlisyys englanniksi näkyy ja kuuluu ankko-
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MHQ MRNDS¦LY¦LVHVV¦ WRLPLQQDVVDb ү0LQXOOD
on tapana sanoa, että kaksikielisyys toimii
meillä Ankkalammessa aivan samalla tavalla kuin kaksikielisissä perheissä kotona”,
kertoo Heidi Ruhala.
– Duckies
kutsuu hoitopaikasta kiinnostuneet perheet
tutustumaan tiloihinsa ”avointen ovien”
muodossa torstaina 22.11. klo 17-18. Ilmoittautumiset osoitteeseen ira@ankkalamSLDQNGDPPHQӱ/¦PSLP¦VWLWHUYHWXORD

KULOSAAREN ANKKALAMPI

kivaa kirkonmäellä ensi
vuonna tapahtuukaan, jää nähtäväksi. Varmaa on ainakin se, että Seurakuntarakennuksessamme on taas toimintaa päivittäin
ja alakerran tiloissa temmeltää arkisin pieniä Ankkoja.

MITÄ KAIKKEA

Lemmikit kertovat
”Asuuko kodissasi persoonallinen lemmikkieläin - koira, kissa, joku muu – mikä? Teemme
Kulosaarelaiset-lehteen pientä sarjaa kulosaarelaisista eläimistä. Ilmianna omasi allekirjoittaneelle niin saat lisätietoja.” Näin kysyimme facebookin Kulosaaren perheet -sivustolla ja
saimme kuvia ja tekstejä saaren eläimiltä, enimmäkseen koirilta. Muut eläimet näyttävät
pysyvän hiljaa kotona, mutta mielellämme annamme puheenvuoron kilpikonnille, matelijoille, linnuille, hyönteisille – mitä teiltä löytyykin. Jenni Kallio ottaa edelleen vastaan kuvia ja
esittelyjä.
Nimeni on Robbie alias Executive Toy Boy. Olen pikkuinen toy-villakoira, jolla iso sydän
täynnä paljon rakkautta. Synnyin Joensuussa 14.8.2007 ja lensin sieltä kotiin ihmis-äidin
villapaidan sisällä, kun minua niin pelotti olla penkin alla kantokopassa.
Olen siis 11-vuotias ja äiti sanoo aina, että olen ikinuori villi villis. Moni ihminen usein luulee,
että olen vielä ihan pentu, joka ehkä johtuu tästä kauniista kuonosta, komeasta timmistä
kropasta ja hyvästä trimmistä.
Minulla on ihana koti, äiti hoitaa ja paijaa. Sitten on ihanat äidin ihmislapsenlapset ja muu
suku sekä tutut, joiden visiiteistä innostun aina tosi paljon. Minulla on myös paljon koirakamuja!
Intohimoni on ihmisten herkku, croissantit, jota saan joskus muutaman murusen maistaa.
En pelkää mitään, en ukkosta enkä ilotulitusraketteja, olen siis tosi rohkea. Minulla on
paljonleluja, mutta ulkona rakastan raahata isoja keppejä ja heitellä käpyjä ilmaan, se
on hauskaa.
Tassuttelen äidin kanssa yleensä Riston puiston kieppeillä kolmasti päivässä.

Olemme

marsu-veljekset

Tero

ja Tapsu. Ikää meillä on vuoden
verran.
Meillä on kiva iso koti, jossa viihdymme

hyvin.

Syömme

heinää,

porkkanaa, omenaa ja kurkkua sekä
maistelemme muitakin herkkuja välillä.
Meillä on ihana ihmis-sisko Helmi joka
pitää huolta, että me emme pääse pitkästymään ja saamme rakkautta yllin
kyllin.

Olen laivakoira Rolle ja kirjoittaessani tasan 2 vuotta! Rotuni on Jack Russell terrieri.
Olen emäntäni Hilda Huttusen uupumattoman ja väsymättömän osoituksen koirarakkaudesta tulos <3
Karvaisella olemuksellani olen kuitenkin uinut koko perheen: Suvin, Riston, Siirin, Hugon
ja Hildan sydämiin.
Parhaita hetkiä päivässä on kävelylenkit Hildan kanssa ympäri Kulosaarta ja perheen
rapsutukset. Tykkään myös seurata parvekkeelta kotikadun tapahtumia.
Rakkaimpia touhuja on purjehdus, rantakallioilla juoksu ja uiminen! Myös lumessa telmiminen on niin HAUSKAA!!!
Parhain paikka on Hildan ja muun perheen syli ja turva. Hildan kanssa olen tutustunut
myös muihin saaren koiriin, joista parhaimpia kavereita ovat Madde, Lurifax, Roi, Manu,
Sisu, Milo....
Kivaa syksyä muille karvakuonoille!
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vihreä keidas
Brändös g r ö n a o a s

Kulosaaren

Kulps 08/07 syntyneiden joukkueen piirisarjaottelu 29.9.

Kulosaaren koulujen opettajille järjestetty kentän ja
kuntoilualueen tutustumistiaisuus 25.10.

TEKSTI

P E I K S C H U L M A N , K U L O S A A R E N J A L K A PA L L O S E U R A K U L P S /
BRÄNDÖ FOTBOLLSFÖRENING KULPS

K

esän ja syksyn aikana rakennetun tekonurmikentän ja liikunta-alueen merkitys kouluille ja kulosaarelaisille on ylittänyt odotukset. Käyttöaste on ollut korkea, ”vihreästä
keitaasta” on tullut hyvin suosittu liikuntapaikka. Kouluilta

ja yksityisiltä henkilöiltä on tullut ylistävää palautetta.

K

onstgräsplanen och motionsområdet som anlagts under
sommaren och hösten har blivit ett mycket populärt motions- och samlingsställe.

Användningsgraden har varit

hög och planens betydelse för både skolorna och för brän-

döborna i allmänhet har överskridit alla förväntningar. Skolorna
och privata användare har lovordat den nya ”gröna oasen”.

KENTÄLLÄ ON ollut suuri vaikutus Kulosaaren Jalkapalloseura
Kulpsin toiminnalle. Joukkueet pystyvät harjoittelemaan hyvissä

PLANEN HAR stor betydelse för Brändö fotbollsförening Kulps

olosuhteissa ja järjestämään harjoitusotteluita kotikentällä ympä-

verksamhet. Fotbollslagen kan träna i ypperliga förhållanden och

ri vuoden! Kulps järjestää oman toimintansa lisäksi yleisiä, kaikille

ordna träningsmatcher på hemmaplanen året runt! Kulps arran-

ja kaikenikäisille avoimia peli-iltoja, jotka ovat nousseet suureen

gerar förutom egen verksamhet även öppna fotbollskvällar för

suosioon. Kenttää ovat hyödyntäneet jalkapalloilijoiden lisäksi

alla oavsett ålder. Kvällarna har blivit mycket populära. Planen

kuntoiluryhmät, juoksijat, frisbeen ja amerikkalaisen jalkapallon

har även utnyttjats av motionsgrupper, löpare och för frisbee och

pelaajat ym. Kentälle kokoontuu kulosaarelaisia lapsia koulupäi-

amerikansk fotboll mm. På planen samlas barn efter skolan och

vän päätteeksi sekä viikonloppuisin palloilemaan ja leikkimään

på veckosluten för att spela och leka på eget initiativ över språk-

omatoimisesti yli kielirajojen.

gränserna.

KENTÄN VARAUSKALENTERI, säännöt ja muut tiedot löytyvät

KONSTGRÄSPLANENS BOKNINGSKALENDER, regler och an-

osoitteesta www.kulosaarenkentta.fi.

nan information finns på www.kulosaarenkentta.fi (även på svens-

Kenttäaluetta kehitetään myös tulevaisuudessa. Tarkoitus on

ka).

seuraavaksi rakentaa juoksuportaat, jotka toimivat myös katso-

Planen kommer att vidareutvecklas i framtiden. Meningen är att

mona ja kouluille ulko-opetuspaikkana. Kentän viralliset avajaiset

bygga löptrappor, som även kommer att fungera som läktare och

pidetään keväällä 2019, jolloin tavoite on, että kentän nimestäkin

uteklassutrymme för skolorna. Planens officiella invigning hålls

on saatu sponsorointisopimus. Kulps kiittää kaikkia kenttähank-

på våren 2019 då vi hoppeligen lyckats ingå ett sponsoravtal gäl-

keen tukijoita! Ilman saarelaisten, säätiöiden, aluehallintoviraston

lande planens namn. Kulps tackar alla som understött projektet!

ja kaupungin tukea hanke olisi ollut mahdoton toteuttaa. Lähes

Utan Brändöborna, stiftelserna, regionalförvaltningsverket och

100 yksityistä henkilöä on tähän mennessä osallistunut varain-

stadens stöd hade projektet varit omöjligt att förverkliga. Nästan

keräykseen.

100 privatpersoner har hittills deltagit i finansieringen av projektet.
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HAUSKA TUTUSTUA,

yrittäjä Van, Kulosaaren herkku
KULOSAARELAISIA YRITTÄJIÄ on artikkelisarja, jossa Nina Nygård on haastatellut useita saarella toimivia yrittäjiä. Nyt on vuorossa metroasemalla toimivan kahvilan yrittäjä, jonka haastattelu on toteutettu perheen Tampereella asuvan tyttären avulla lähinnä kirjallisesti. Kysymykset ovat samoja, joita
Nina on tehnyt sarjan muille yrittäjille. Kulosaaren herkun yrittäjä oli kielivaikeuksista huolimatta ihan
pakko tuoda tunnetuksi, sillä metroaseman herkuista puhutaan niin saarellamme kuin Kulosaaren
ulkopuolella. Yrittäjärouva ei halunnut tulla mukaan valokuvaan, mutta hänet tapaa kahvilassa hymy
huulilla. Asiointi onnistuu toki suomeksi.
T E K S T I J A K U VA

K I R S T I S A N TA H O L M A

0݃ ݈݈ܿݙݎ݆ܿݍ݅ݓݎ݃ݓ ܻݎ݃ݏ݆ܿݐ݆ܻ݊ ݙݎanlaitosta sekä leipomisesta. Vapaa-alallani
"ܻܻݍ
olen aina kokkaillut ja leiponut erilaisia
Kahvilamme perusajatuksena ja tavoitteena
on tarjota asiakkaille tuoreita ja monipuolisia leivoksia, kakkuja, kahvia, sämpylöitä,
piirakoita ja yms. Kaikki tuotteemme saatavana myös mukaan. Näiden lisäksi valmistamme tilauksesta täytekakkuja, piirakoita
ja leivoksia. Meiltä löytyy myös gluteenittoPLDMDODNWRRVLWWRPLDWXRWWHLWDb

herkkuja koko perheelle.

3ܻ"݈݈ܿݙݍݍݫݓݎܻݎݍܻ
Parasta työssäni ovat onnistuneet asiakaskohtaamiset, positiiviset sekä rakentavat
palautteet asiakkailta, ja asiakkaat, jotka
palaavat aina asioimaan kahvilassamme.

pääsen tekemään ruokia ja leipomaan, mikä
on ollut ennenkin minun lempiharrastukseni.

0݃݅ݍݫݓݎ ݈ݙܾ݃ܿݎ ݙݎ݈݃ܿ݅ݙݎ ݈݉ ݙ"݈݈ܿݙݍ
Tärkeintä työssäni on pitää kaikki asiakkaat tyytyväisenä, jotta he haluaisivat aina
palata kahvilamme.

0݃ ݈ݙ݇ݙ݆݂ܿܿܿ݊ ܿݎݎݙݎݍܾ݂݃ݓ ݈ܿݎ0ܻ݈ܻ݆݆݃݉ܿܿݍݏܻ݆ ݙ݆݆ܾ݂ܿݓ ܻܻܻ݅ݎݍ
."݈ܿݍ݃݇ݙݎݎ݃ݓܻ݄ ݎݏ݈݃݇݃݉ݎ ܿݎݎ݆ܿ݉ ݈ܻݏܻ݅ ܻ݈݅݃ݏ
݈݈ܻܿݎ݃ݏ݆ܿݐ݆ܻ݈݊ݙܾ݃ܿݎ
ܻ݆ܻ݆݆ܻ݄ܻ݅"݈݉ݍݓݎ݃ݓܻ݂݈ܻݐܻ݈݅݃ݏb
Kulosaaren Herkku kahvilalla on nyt viides
vuosi menossa, mutta tätä ennen olen ollut
alalla parisen vuotta.

0݃ݎݏ݆݆ݏݎܿݎݎ݆ܻܻܿ݉݅ݏܻ݅ݙݎݍ6݉ݏ݈݇ܿܿ"
Olemme kotoisin Vietnamista.

0݃݅ ݈݈ܿܿݍ݅ݓݎ݃ݓ ݃݉ݎ ݙ.ܻܻݍ݆݉ݏ"݈ܿܿ
Oikeastaan ihan sattumalta olen päätynyt
aloittamaan kahvilatoiminnan Kulosaaressa, mutta Kulosaari on kuitenkin ollut
meille ennestään jo tuttu alue.

Vietän suuren osan päivästä tehden töitä
kahvilassa, mutta yritän kuitenkin pitää
perhe-elämän tasapainossa. Minun tyttäreni on kuitenkin jo aikuinen, joka opiskelee
tällä hetkellä toisessa kaupungissa, mutta
Q¦HPPHK\YLQXVHDVWLb

0݃݅ݙݎ݈݉ݍݓݓݐݓ݅ݙ݈݈ܿݍ݅ݓݎ݃ݓ݃ݍ݅ܿ"ݙݙܿ݅ݙݎܿݍ݈ܻ݉݅݉݃ݐݙݙ
Mielestäni on erittäin tärkeä, että kahvilalla on hyvä näkyvyys, sillä se avaa uusia sekä
hyviä tilaisuuksia menestymiselle. Toivomme, että niin Kulosaaressa kuin muualla
pääkaupunkiseudulla asiakkaat ovat tietoisia kahvilamme palveluista ja valikoimasta.b

0݃"ܿݎݎܻݎݍܻܻ݂ݙݎ
0݃"݆݆ܻ݆ܻܿܿݎݎ݃ݏܾݏܻ݄ܻ݈ܿݎ
Olen aina pitänyt ja ollut kiinnostunut ruo-

Tällä hetkellä minulla ei ole niin paljon
vapaa-aika harrastuksille, mutta kahvilassa

11

Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaille onnistuneita asiakaskokemusta, iloista palvelua sekä laajan valikoiman mahdollisimman tuoreita, laadukkaita ja ennen kaikkea
NRKWXXKLQWDLVLDWXRWWHLWDb

0ܻ݃݅݇ݙݍݍܿݍ݃ݓ݅ݓ݈݃ݍ݃݇݃݉ݎܿݎݎ݆ܿ݃ݙܻ݇"ܿݎݎ݃ݍ݃݅ܿݎݙݎ݈݈݃݇݃݃ ݈݈ܻܿݍݍ݃ݎb
Olen aikoinaan ollut ompelijana, mutta jos
en olisi juuri tässä nykyisessä ammatissani,
niin olisin varmasti jollakin alalla, jossa
saan hyödyntää ja kehittää kädentaitoja ja
olla luova.

0݃"ܿݎݎ݆ܿ݃ܿݐܻܻ݂ݙݎݍ
Toivon, että olen vielä pitkään terve ja asiat
pysyvät ennallaan, jotta saan työskennellä
vielä pitkään tällä kahvila-alalla.

SAARELLA TAPAHTUU
TA I D E N ÄY T T E LY

25.11.
16–18

K ULOSAAREN TAIDEKOULUN SYYSLUKUKAUDEN VÄRIKKÄÄN OPPILASTYÖNÄYTTELYN
”A USTRALIAN KUUMAA HUUMAA ” AVAJAISET SUNNUNTAINA 25.11. KLO 16-18.
N ÄYTTELY AVOINNA MA - PE 26.-30.11. KLO 14-19. D OMUS , K ULOSAARENTIE 6.
S YDÄMELLISESTI TERVETULOA !
U USIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN KEVÄTLUKUKAUDELLE ALKAA 10.12.
I LMOITTAUTUMISOHJEET WWW . KULOSAARENTAIDEKOULU . FI TAI PUHELIMITSE 040 540 0735.

JOULUBASAARI

15.12.
11–15

K ULOSAARELAISET RY : N TOIMESTA JOULUBASAARI S EURAKUNTASALISSA 15.12. KLO 11-15.
M YYNTIPÖYTÄVARAUKSET SEKÄ TIEDUSTELUT
RETU . LAMPEN @ ICLOUD . COM TAI KIRSTI . SANTAHOLMA @ GMAIL . COM TAI 040 512 8209.
K ULOSAAREN M ERIPARTIOLAISTEN VANHEMPAINYHDISTYS JÄRJESTÄÄ J OULUBASAARISSA
KAHVION , JOSSA ON TARJOLLA LOHI - JA KASVISKEITTOA SEKÄ JOULUISIA LEIVONNAISIA . T ERVETULOA !

KONSERTTI

15.12.
17:30

M ANSKÖREN F RIHETSBRÖDERNA GER EN STÄMNINGSFULL JULKONSERT
I B RÄNDÖ KYRKA DEN 15.12. KL . 17.30.
K ÖREN DIRIGERAS AV J AN C. W ESTERLUND . F INLANDS L UCIA MED TÄRNOR MEDVERKAR .
P ROGRAMBLAD ( VUXEN 20€, STUDERANDE / BARN UNDER 15 ÅR 10€ / SMÅBARN GRATIS ) SÄLJS

VID DÖRREN .

Kulosaarelaiset ry
&
Kulosaarelaiset -lehti
toivottavat kaikille
oikein mukavaa
joulua!

Riemuisaa Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta
kaikille kulosaarelaisille
toivottavat:

LUKUTUPA
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God Jul
och Gott Nytt År
till alla brändöbor
önskar:
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S EURAKUNTASALI

Kaikki tulostus
ja painotuotteet

TEKSTI
K U VA

H E I K K I U N TA M A L A , K U L O S A A R E N K I R K K O V

JENNI KALLIO

Herttoniemen seurakunta luopui Kulosaaren seurakuntatalosta vuoden 2018 alussa. Kulosaaren kirkkovakka ry vuokrasi tilaa kevään ajan, mutta talon tulevaisuus oli
VLOORLQ YLHO¦ HS¦VHOY¦ 1\Wb 2\ $QNNDODPSL
ҧ$QNGDPPHQ$ERQbVROPLQXWWLODQRPLVtajan, Helsingin seurakuntayhtymän kansVD WDORVWD YXRNUDVRSLPXNVHQ  DONDHQb MD
Q¦LQROOHQbYXRGHQDOXVWDDODNHUUDVVDDORLWWDD
yksityinen päiväkoti. Taloon tehdään ensi
vuoden aikana kattoremontti, mutta tämän hetkisen tiedon mukaan tilaa voi rePRQWLQDLNDQDNLQN¦\WW¦¦b
Kulosaaren kirkkovakka ry on Herttoniemen seurakunnan tukemana alivuokrannut
VHXUDNXQWDVDOLQ DOXHHQb DVXNNDLGHQb \KWHLseen käyttöön. Tilaa voi varata mm. erilaisiin juhliin, tapahtumiin, kokouksiin ja
koulutuksiin. Tilan säilyminen yhteisessä
käytössä riippuu vuokratuloista. Siirrä siis
kokouksesi ja juhlasi seurakuntasaliin ja
tuet tilan säilymistä jatkossakin yhteisessä
N¦\W¸VV¦ ,OPDQ WXORMD WLODD HL S\VW\W¦ \OO¦-

TILAVA. NELIVETO
VAKIONA.
BMW X3 xDRIVE
20d A BUSINESS

ALKAEN
59.862 €.
WINTER-PAKETTI, NYT ERIKOISHINTAAN 490 €.*
• BMW Remote Services -etätominnot • BMW Connected -sovellus
• Kosketusnäytöllinen BMW Display Key -monitoimiavain
BMW X3 xDrive 20d A Business 59.862,26 €. Autoveroton hinta 43.350,00 €, toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 15.912,26 € uuden WLTPpäästömittaustavan mukaisella CO2-päästöllä 179 g/km ja kulutus 6,8 l/100 km. Vapaa autoetu 1035 €/kk, käyttöetu 885 €/kk. (BMW X3 xDrive 20d A Business).
Ajotietokoneen kieli suomi ja ruotsi. Kuvan auto erikoisvarustein. Winter-pakettiarjous voimassa BMW X3 -malleihin 30.11.2018 asti.

Laakkonen HELSINKI
Täyden palvelun BMW-liike
Mekaanikonkatu 2
Puh. 010 214 8060

Laakkonen REDI Helsinki
BMW-palvelupiste
Hermannin rantatie 5
Puh. 010 214 7750

Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %)

I

VUOKRATTAVISSA

JÄLLEEN !

K K O VA K K A R Y : N P U H E E N J O H TA J A

pitämään.
Seurakuntasalin vuokra on 50 € / tunti.
Sitä voi varata Herttoniemen seurakunnan
kirkkoherranviraston kautta, joko numerosta 09 2340 3300 (ma, ti, to, pe klo 10-14)
WDLRVRLWWHHVWDbKHUWWRQLHPLVUN#HYOӱ/LV¦tietoja tilan käytöstä antaa myös Kulosaaren
pappi ja Kulosaaren kirkkovakka ry:n sihteeri Jenni Kallio b  b MHQQLKNDOOLR#HYOӱ
Voit tukea Kulosaaren kirkkovakka ry:tä ja seurakuntasalin ylläpitoa myös liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Kulosaaren
kirkkovakka ry on vuonna 1965 perustettu
itsenäinen yhdistys, joka toimii yhteistyössä
nykyisen Herttoniemen seurakunnan kanssa. Kirkkovakan avustuksella on hankittu
mm. Kulosaaren seurakuntatalon konsertWLӲ\\JHOL MD NXVWDQQHWWX .XORVDDUHQ VHXUDkunnan historiikki. Kirkkovakka on myös
mukana järjestämässä erilaisia seurakunnallisia tapahtumia ja retkiä kulosaarelaisille.
Kulosaaren kirkkovakka ry:n jäseneksi voit

liittyä maksamalla 10 euron jäsenmaksun
yhdistyksen tilille FI64 1210 5000 012149
ja ilmoittamalla yhteystietosi yhdistyksen
sihteerille Jenni Kalliolle. Jäsenenä olet tukemassa seurakunnallista toimintaa Kulo-

saaressa ja seurakuntasalin säilymistä yhteisessä käytössä.
Voit tutustua seurakuntasaliin ja KulosaaUHQ NLUNNRYDNNDDQ RVRLWWHHVVDb NLUNNRYDNka.wordpress.com.

Kulosaaren kirkon joulunaika
Kauneimmat
joululaulut
kirkossa

Joulukonsertit

kirkossa

Jouluaatto ma 24.12.
Kulosaaren kirkossa

itsenäisyyspäivä
to 6.12.

Leposaaren kappelissa

Joulukirkko
Herttoniemen seurakunta
15

LUKUT
TEKSTI

K I R S T I S A N TA H O L M A

/ܻݎ݄݃݉݃ݎ݈ݏݎ݈ܻ݃ݍܻ݈݄ܿ݉ݎ݆ܻ݃݇ܿܿݎ݈ݓݍ݅ݓݍݙݙݎݎܻ݃݃݅݊ݏݎݏ݅ݏ
Jaakko Ihamuotilaa, joka kertoi Millennium-teknologiapalkinnon taustoista ja periaatteista, mutta myös tähän mennessä annettujen
palkintojen ansioista. Noin 20 kulosaarelaista sai asiantuntevaa tietoa teknologian ja luonnontieteen mullistavista keksinnöistä.
Leena Majanderia, jonka esitystä Minna Canthista ja hänen sanottavastaan nykyajalle oli kuulemassa salintäyteinen yli 50-päinen
yleisö.
Esa Jokivuolletta, jonka vastausta kysymykseen ”Mikä ihmeen pankkiunioni?” oli saapunut kuulemaan parikymmentä tiedonhaluista.
Kuulijoiden joukossa oli pankkialaa tuntevia, mistä johtuen tilaisuudessa käytiin hyvin mielenkiintoista keskustelua. Kulosaarelaisuutta
parhaimmillaan!
Antti Aarnio-Wihuria lupauksesta tulla puhumaan autourheilusta 22.11.
Touko Siltalaa, joka on tulossa kertomaan kirjankustannustoiminnasta ja Siltalan syksyn kirjoista tiistaina 4.12. Mukana Toukolla on
kirjoja ostettavaksi.
Iris Schwanckia, jonka asiantuntemus on ollut ihan korvaamatonta sekä teemailtojen valmistelussa että kirjojen hankinnoissa.
Kulosaaren kotiseuturahaston säätiötä, joka on mahdollistanut kirjojen hankinnan.
Kulosaaren yhteiskoulua, jonka tiloissa ja avulla Lukutupa toimii.
Ja yleisöä, jota ilman mikään toiminta ei ole mielekästä.

/ܻ݊ݏݎݏ݅ݏҧ݄݂݅ܿ݉ݫݎݎݓݙ
•

•

•

Tule Lukutupaan sen ollessa auki, tiistaisin ja torstaisin

•

Kun olet valinnut lainattavat kirjat, anna ne valvojalle, joka

klo 16–19. Esteetön kulku Svinhufvudinpolun kautta. Katso

merkitsee ne lainatuiksi. Laina-aika on uusimmilla kirjoilla

kulkuohjeet kulosaarelaiset.fi-sivulta kohdasta Lukutupa.

kaksi viikkoa, muilla kuukauden verran.

Lue lehtiä, jos haluat. Tutustu kirjoihin, jos haluat. Pyy-

•

Voit palauttaa kirjat Lukutuvan aukioloaikoina mutta myös

dä apua valvojalta, jos et löydä jotakin. Hakekaa yhdessä.

päiväsaikaan, jolloin kirjastosta on vastuussa koulu ja

Järjestys ei ole aivan täydellinen.

kirjastossa työskentelevät siviilipalvelusmiehet.

Jos haluat lainata kirjoja, sinun tulee rekisteröityä järjes-

•

Huomio! Lukutuvassa on hyvä valikoima uusinta kauno-

telmään. Anna nimesi ja osoitetietosi valvojalle, joka kirjaa

kirjallisuutta. Lainaajia on harmillisen vähän, ei siis joudu

sinut käyttäjäksi.

jonottamaan ja odottamaan. Kun lainaa kirjan, sille ei tarvitse löytyä sijaa omasta kirjahyllystä!
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UTUPA
LUKUTUVASSA KEVÄÄLLÄ 2019

15.1.

KLO 18–19

KAIUS NIEMI: LEHTIALAN MUUTOSTA DIGITAALISESSA AJASSA JA VALEUUTISTEN AIKAKAUDELLA
KAIUS NIEMI ON HELSINGIN SANOMIEN VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA, JOKA ON ASUNUT
KULOSAARESSA JO MUUTAMAN VUODEN.

7.2.

KLO 18–19

MIKKO MYLLYKOSKI: HEUREKA — 30 VUOTTA MONIAISTISTA TIEDEVIESTINTÄÄ
MIKKO MYLLYKOSKI ON TIEDEKESKUS HEUREKAN ELÄMYSJOHTAJA.
HÄNKIN ON KULOSAARELAINEN.

7.3.

KLO 18:00
KLO 18:30

KULOSAARELAISET RY:N VUOSIKOKOUS
MAARIT VERRONEN: VARJOSAARI — PIILOSSA KESKELLÄ HELSINKIÄ
MAARIT VERRONEN HELSINKILÄINEN KIRJAILIJA, ENTINEN TÄHTITIETEILIJÄ, JONKA
TUOTANTO KÄSITTÄÄ ROMAANEJA, NOVELLIKOKOELMIA, TIETOKIRJOJA JA KUUNNELMIA.
LISÄKSI LUKUTUVASSA ON 7.3. – 29.3. ESILLÄ KIRJAN KUVITTAJAN LAURA SALAMAN
PIIRROSNÄYTTELY.

28.3.

KLO 18–19

INKA NISKANEN: NAINEN ILMAVOIMISSA
EVERSTILUUTNANTTI INKA NISKANEN ON OSA-AIKAINEN KULOSAARELAINEN, JONKA
JÄNNITTÄVÄ TYÖ VIE USEIN YLÖS TAIVAALLE.

25.4.

KLO 18–19

LIISAMAIJA HAUTSALO JA SARI KARTTUNEN: OSALLISTAVA OOPPERA — SUOMALAISTEN
KANTAESITYSTEN YLEISÖN OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄT PIIRTEET
LIISAMAIJA HAUTSALO ON MUSIIKKITIETEILIJÄ, MUSIIKKIKRIITIKKO,FILOSOFIAN TOHTORI,
HELSINGIN YLIOPISTON DOSENTTI, SARI KARTTUNEN TAAS TAIDESOSIOLOGI JA
KULTTUURIPOLITIIKAN DOSENTTI. KULOSAARELAINEN SARI ON LISÄKSI YKSI LUKUTUVAN
VAPAAEHTOISISTA.

+ܻ݈݈݈ܻ݅݃ݎ/݈ܻܻ݊ݏݎݏ݅ݏ
Hotakainen, Kari: Tuntematon Kimi Räikkönen

Ruuska, Helena: Hugo Simberg, Pirut ja enkelit

Itkonen, Juha: Ihmettä kaikki

Rytisalo, Minna: Rouva C.

Järvelä, Jari: Kosken kahta puolta

Slimani, Leïla: Kehtolaulu

Kankimäki, Mia: Naiset joita ajattelen öisin

Snellman, Anja: Kaikkien toiveiden kylä

Keskisarja, Teemu: Saapasnahka-torni: Aleksis Kiven elämänkertomus

Tarkka, Pekka: Onnen Pekka

Kettu, Katja: Rose on poissa…

Tervo, Jari: Aamen

Kinnunen, Tommi: Pintti

Tuuri, Antti: Aavan meren tuolla puolen

Lappalainen, Mirkka: Pohjoisen noidat

Vasantola, Satu: En palaa takaisin koskaan, luulen

Pulkkinen, Riikka: Lasten planeetta

Viikilä, Jukka: Suomalainen vuosi
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Brändös juleljusfestival

3݆݉ܿݎݎܿݏ݆݈݆݂݃ܿݏ
ܻ݆݄ܻܻܻ݊ݎݍ

Dags igen för juleljuskalendern.
Var dag lyses något hus, någon gata eller någon firma upp under den här tiden. Följ juleljuskartan och
passa på att styra stegen på din kvällspromenad till
dagens kalenderlucka.
Sö 2.12 kl. 17-18 / Ribbingshof (Brändövägen 21-23) :
De vackraste julsångerna, glögg…
Lö 8.12 kl. 16-17 / Armas Lindgrensvägen 15 I
Sibelius och internationellt julgodis

Kulosaarelainen Eero Tamminen harrastaa muun
muassa keräilyä. Hän on raottanut kätköjään taas
kerran meidän kulosaarelaisten iloksi. Tämän sivun

Må 10.12 kl. 18-19 / Domus, Brändövägen 4-8, KSYK och Brändö

leikkeistä näkee, kuinka monta puhelinta Kulosaa-

konstskola

ressa oli vuonna 1916 ja myös kenelle ne kuuluivat.

Öppen julkortsverkstad
Lö 15.12. kl 17 / Silversundsvägen 16
Stjärngossespel och glöggservering

Numero, ilmeisesti samalla puhelinnumero, paljastaa hankkimisjärjestyksen. Ensimmäinen puhelin
kuului herr Carl Slottelle. Tarkkasilmäinen lukija
löytää ”katalogista” myös nykyisiä kulosaarelais-

Sö 16.12 kl. 18-20 / Lillängsvägen 16

perheitä.

Utomhusbio, glögg och julgodis
Ti 18.12 kl. 18-19 / Roddargränd 5
glögg och pepparkakor
Lö 22.12 kl. 17 / Gamla Kälkokbacken 19
käpphästlekar och julsånger. Servering av glögg och
pepparkakor på vinterterassen

Kulosaaren jouluvalofestivaali
Taas on Jouluvalotalo-kalenterin aika.
Joka päivä valaistaan jokin talo, katu, yritys tai ulkokohde. Seuraa Jouluvalokarttaa ja suuntaa happihyppely päivän nimikkovaloa kohden!
Su 2.12. klo 17-18 / Ribbinginhovi (Kulosaarentie 21-23)
Kauneimmat joululaulut, glögiä, pipareita…
La 8.12. klo 16-17 / Armas Lindgrenin tie 15 I
Sibeliusta ja kansainvälisiä jouluherkkuja
Ma 10.12. klo 18-19 / KSYK ja Kulosaaren taidekoulu, Domus
Kulosaarentie 4-8
Avoin joulukorttipaja
La 15.12. klo 17 / Hopeasalmentie 16
Tiernapojat ja glögiä
Su 16.12. klo 18-20 / Vähäniityntie 16
Ulkoilmaelokuva, glögiä ja jouluherkkuja
Ti 18.12. klo 18-19 / Soutajankuja 5
Glögiä ja pipareita
La 22.12. klo 17 / Vanha Kelkkamäki 19
Keppihevostelua ja joululauluja, talviterassilla glögiä ja
piparkakkuja
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JULKINEN TIEDOTE.

OFFENTLIG MEDDELANDE.

JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

Now for sale

Lämminhenkistä, yksilöllistä tyylikkyyttä kulttuurimaisemassa.
Arkkitehtonisesti ainutlaatuinen, rakkaudella ja laadukkuutta vaalien rakennettu talo eteläisessä Kulosaaressa on nyt myynnissä. Sen
jykevät seinät ja sisääntuloportti, aito punatiilikatto, lukemattomat eri kokoiset ikkunat, iso terassi sekä huolellisesti hoidettu piha muodostavat kokonaisuuden, joka sulautuu täydellisesti historialliseen ympäristöönsä. Useat erilaiset tilat, kuten edustava olohuone, kirjasto- ja ruokailuhuone, galleriakäytävä sekä erillinen studiohuoneisto, tekevät elämisestä ja asumisesta täällä erityistä. Sisään tulviva
valo on tässä kodissa ainutlaatuinen, uskomattoman hieno! Tämä uniikki erillistalo (kok.ala 418 m²) käsittää viisi huonetta, keittiön,
vierashuoneen, kodinhoitohuoneen, saunan ja oheistilat. Talossa on suuri vintti sekä runsaasti muita varastotiloja. Studiohuoneistossa
on huone, keittosyvennys ja suihkuhuone. EL=D2018. Mh. 2.900.000 €.
Luottamukselliset tiedustelut: Seija Korhonen, YKV, LKV, p. 040 352 5357, seija.k.korhonen@op.ﬁ (FI, EN) | Satu Edelmann, LKV,
p. 050 330 9499, satu.edelmann@op.ﬁ (FI, EN) | Eva-Johanna Slotte, LKV, 050 591 3050, eva-johanna.slotte@op.ﬁ (FI, EN, SV)
Katso video: https://youtu.be/OA4hSiCWZFI

HELSINGIN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV, Hakaniemenranta 1, 00530 Helsinki

