
KULOSAARI-PÄIVÄ – BRÄNDÖDAGEN
28.8.2019 KESKIVIIKKONA – ONSDAGEN 17:30–19

16–18 TAPULI AUKI – KLOCKTORNET ÖPPET
KLUUVIN (EUGEN SCHAUMANIN) PUISTOSSA – I GLOET (EUGEN SCHAUMANS PARK)

PONIRATSASTUSTA – PONNYRITT
KEPPARIESTEKILPAILU – KÄPPHÄSTTÄVLINGAR

LASTEN JUOKSUKILPAILUT – SPRINGTÄVLING FÖR BARN
PETANKKIA – PETANQUE

TENNISTÄ GVLK:N KENTILLÄ – TENNIS PÅ GVLK
VUODEN 2018 KULOSAARELAINEN – ÅRETS BRÄNDÖBO

FENNOBALTTINEN METSÄPUUTARHA – FENNOBALTISKA SKOGSTRÄDGÅRD 
HANDELSBANKENIN ARPAJAISET – LOTTERI ANORDNAT AV HANDELSBANKEN

KANTTIINI JA KAHVIO – KANTIN OCH CAFÉ 
(Kulosaaren ala-asteen luokat)

OUTIN SAARISTOLEIPÄÄ – OUTIS SKÄRGÅRDSBRÖD
PUMPERNIKKELEITÄ, MARENKEJA YM. – PUMPERNIKLAR, MARÄNGER MM

T E R V E T U LO A !  –  VÄ L KO M N A !

B r ä n d ö B o r n a 
2019
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Siivotaan, siivotaan

Helsingissä on aloitettu suuri ran-
tojensiivouskampanja SATA-
KOLKYT, jonka tavoitteena on 
innostaa kaupunkilaiset siivoa-

maan Helsingin 130 km Itämeren ranta-
viivaa roskista ja samalla nauttimaan ul-
koilusta upealla rantaviivallamme.

Nettisivuilta www.satakolkyt.fi voi seu-
rata interaktiivista karttaa, joka näyttää 
mitkä rannat on jo siivottu ja mitkä ovat 
vielä siivoamatta. Halutessaan rannansii-
vooja saa myös oman nimensä näkyviin 
kartalle. 

Lauantaina 21.9. on virallinen koko kau-
pungin rantojen siivouspäivä, mutta ran-
toja voi toki siivota milloin tahansa. 

Roskaisuus on koko Helsingin ongelma.  
”Maailman toimivin kaupunki” -ideakil-
pailussa valittiin jatkoon 41 ideaa. Niis-
tä peräti 14 on ehdotuksia, joissa toi-
votaan parannuksia roskatilanteeseen! 

Helsingissä on liian vähän roska-astioita 
ja erityisesti roska-astioiden liian harvat 
tyhjennykset aiheuttavat tuskaa Kulosaa-
ressakin.

Mustikkamaalla on kokeiluna älyroskik-
sia, jotka ovat usean sadan vetoisia ja ne 
tiivistävät roskat. Älysensorit näyttävät 
täyttöasteen, jolloin ne voidaan tyhjentää 
sopivana hetkenä. Myöskään linnut eivät 
pääse näihin suljettuihin roskiksiin.

Hienoa, jos roskiksia lisätään ja kehite-
tään, mutta parhaiten siisteyttä voidaan 
vaalia keräämällä omat roskat, tupakan-
tumpit ja koirankakat. Kävelylenkille voi 
sujauttaa mukaan vaikkapa jonkun pak-
kaus- tai hedelmäpussin taskuun ja kerä-
tä muutaman roskan – omaksi ja muiden 
iloksi. 
Nautitaan syksyisistä Kulosaaren siisteis-
tä maisemista!

Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtaja

I Helsingfors har man påbörjat en 
strandstädningskampanj ”SATA-
KOLKYT”, vars målsättning är att 
motivera stadsborna till att städa upp 

stadens 130 km långa strandlinje längs 
Östersjön och samtidigt njuta av frilufts-
livet längs våra fina stränder.

På webbsidan www.satakolkyt.fi kan du 
följa med på den interaktiva kartan, vilka 
stränder som redan städats upp och vilka 
som fortfarande behöver städas. Strand-
städaren kan, om hen så vill, få sitt eget 
namn inskrivet på kartan. 

Hela stadens officiella strandstädnings-
dag infaller lördagen den 21.9, men 
stränderna kan naturligtvis städas upp 
när som helst.

Nedskräpningen är ett problem i hela 
staden. I idétävlingen om ”den bäst 
fungerande staden” gick 41 idéer vidare. 
Av dessa gällde hela 14 st lösningar på 
avfallsproblemen. Det finns för få avfall-

Nu städar vi...
skärl i Helsingfors och de alltför långa 
intervallerna mellan avfallstömningarna 
förorsakar problem även på Brändö.

På Blåbärslandet experimenterar man 
med ”intelligenta avfallskärl”. I dessa 
kärl ryms det flere hundra liter avfall 
och avfallet komprimeras. Där finns 
sensorer som visar hur fulla kärlen är så 
att de kan tömmas vid lämplig tidpunkt. 
Fåglarna kommer heller inte åt skräpet i 
dessa slutna kärl.

Det är bra om avfallskärlen utvecklas och 
blir fler, men bäst kan man påverka ge-
nom att själv ta hand om sitt eget skräp, 
plocka upp tobaksfimpar och hundra-
tals. Man kan ta med sig en plastpåse i 
fickan på sin promenad och plocka upp 
skräp – till glädje för sig själv och andra.

Låt oss njuta av den höstliga naturen på 
det välstädade Brändö! 

Satu Väkiparta
Ordförande, Brändöborna rf 

K a n n e n  k u v a :  K a t o a v a  p e r u s k a l l i o 

K u l o s a a r e s s a  /  K i r s t i  S a n t a h o l m a

Jos et vielä ole Kulosaarelaiset ry:n jäsen, asia korjaantuu helposti maksamalla jäsenmaksun (15 tai 25 euroa)  
Kulosaarelaiset ry:n tilille FI11 2183 1800 0135 11, viestikenttään oma nimi ja sähköpostiosoite. 

Om du inte ännu är medlem i Kulosaarelaiset ry- Brändöborna r.f kan du reparera skadan genom att avlägga med-
lemsavgiften (15 €/ personmedlem eller 25 €/ hela familjen) till föreningens konto: FI11 2183 1800 0135 11.  

Skriv in ditt namn och din e-postadress i meddelandefältet. 
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72 kaupunginosasivustoa 
Helsingissä
Helsingin kaupunginosayhdis-
tykset ry:llä, (HELKAlla) on 72 
kaupungin osa-, asukas- tai omakoti-
yhdistystä jäseninään. Niillä kaikilla 
on omat nettisivunsa. Helka on an-
tanut teknistä tukea sivujen raken-
tamiseen Joomla-järjestelmällä. Nyt 
Joomla on kuitenkin tullut kehityk-
sensä päähän ja sivustot siirtyvät 
uuteen järjestelmään, WordPressiin. 
Helkan teknisestä tuesta vastaava 
Tomi von Boehm on antanut kou-
lutusta sivustojen ylläpitäjille sekä 
Kulosaaren yhteiskoululla että Hel-
kan toimistossa Aurorankadulla. 

Kulosaaren sivuston ylläpitäji-
nä ovat toimineet Kulosaaren yh-
teiskoulun oppilaat Marcus Pegg 
ja Nestori Lautanala. He ovat nyt 
ylioppilaaksi tultuaan luovuttaneet 
tehtävän seitsemäsluokkalaiselle ku-
losaarelaiselle, Kasparille. 

 
Nettisivujen ylläpito on hauskaa
Mitä sivuston ylläpito on antanut si-
nulle, Kaspar? 

”Se on ihan kivaa, siinä oppii kai-
kenlaista itse netin toiminnasta ja 

sen työkaluista. On myös hauskaa 
olla yhteistoiminnassa erilaisten ih-
misten kanssa, mm. Kulosaarelaiset 
ry:n hallituksesta ja Helkasta. Li-
säksi siitä tienaa hiukan rahaakin. 
Sitä tarvitsen harrastusteni kattami-
seen.”

Onko nettisivuston ylläpitäminen 
vaikeaa? ”Aluksi oli aika hankalaa, 
sillä Joomla-järjestelmä ei ole kaik-
kein helpoimpia. Mutta Helkan kou-
lutukset auttoivat ja nyt WordPress 
tuntuu paljon selkeämmältä.”

Mutta sinähän lienet ´digi-natiivi`, 
päinvastoin kuin minä, joka en ihan 
päässyt kärryille Helkan koulutuk-
sista?  ”No, olen pelannut videope-
lejä koko ikäni, ja sain tokalla luo-
kalla ensimmäisen tietokoneeni, jota 
olen sitten käyttänyt ehkä liikaakin.”

Aiotko tulevaisuudessa suuntau-
tua tietokonealalle? ”En tiedä, sil-
lä en ole vielä ehtinyt ajatella niin 
pitkälle, enkä ylipäätäänkään työelä-
mää.”

Nettisivuston luonne ja 
ominaisuudet
Uudistunut sivusto on interaktii-
visempi kuin vanha, sillä sen avul-

la voi ilmoittaa tapahtumista, jotka 
laitetaan välittömästi julkisuuteen. 
Ajankohtaiset keskustelut käydään 
kuitenkin edelleen Facebookin Ku-
losaaren perheissä, sillä Kulosaare-
laiset ry:llä ei ole resursseja moderoi-
da nettikeskustelua. Kulosaarelaiset.
fi onkin luonteeltaan ´virallisempi` 
kuin FB-ryhmä, sillä sivuilla tiedo-
tetaan Kulosaarelaiset ry:n toimin-
nasta, kuten tapahtumista, lehdestä, 
Lukutuvasta ja saaren ominaispiir-
teistä sekä myös rakennetaan arkis-
toa tapahtuneesta. Molempia sosiaa-
lisen median välineitä tarvitaan. Sen 
vuoksi toivomme, että saarelaiset 
kävisivät myös nettisivulla ja lisäi-
sivät sinne uusia tapahtumia tai te-
kisivät siellä ehdotuksia. Paikallinen 
kunnallinen hallinta ja demokratia 
perustuvat nykyisin kasvavassa mää-
rin yhteistoimintaan, jossa kumppa-
neina ovat julkinen valta, yksityinen 
yritystoiminta, kolmas sektori (jär-
jestöt) ja nk. neljäs sektori eli vapaat 
kansalaiset. Kulosaaren nettisivusto 
ja FB-ryhmä tukevat kahta viimek-
si mainittua. Niiden avulla voimme 
rakentaa saariyhteisöämme yhä pa-
remmin toimivaksi. 

OMAT NETTISIVUT KÄYTTÖÖN!
T E K ST I :  L I I S A  H O R E L L I

K U VA :  K A S PA R  K U K KO N E N

WWW.KULOSAARELAISET.FI

Saarelaisilla ovat nyt hallussaan uudistuneet nettisivut. Niiden toimivuus riippuu käyttäjien aktiivisuudesta.
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M iten argentiinalainen grilli-
juhla on päätynyt Kulosaa-
reen?

Asadoa eli argentiinalaista 
grillijuhlaa on vietetty Kulosaaren ten-
niskerholla vuosi-
kymmeniä. Milloin 
tarkalleen ensim-
mäisiä grillijuhlia 
vietettiin, on vart-
tuneimmilla gevari-
laisilla hieman ha-
taria muistikuvia. 

”Muistan asadon 
tullessani Ameri-
kasta vaihto-op-
pilasvuoden jäl-
keen vai oliko se 
sittenkin, että olin 
lähdössä”, pohtii 
George ”Hohe” 
Berner. 

Hohe tarkentaa 
lähteneensä ”Jenkkeihin” vuonna 1967 
ja Grön Vita Lawntennis -kerhon jäsen-
lehdestä löytyy kuva seuralla pidetystä 
asadosta vuodelta 1966. 

”Meidän perheestä se kuitenkin on 
lähtöisin”, kertoo Hohe. 

Hohe ja serkukset Klaus ja Hannes 
Berner uskovat Caloniuksen ”Masan” 
saattavan muistaa asadon alkuvuodet. 
Masa uskoo vuoden -66 olevan lähellä 
totuutta, hänellä ei ole tarkkaa muisti-
kuvaa aloitusvuodesta. Hänen mukaan-
sa ainakaan hänen ylioppilaaksi pääsyn-
sä aikaan vuonna -62 asadoa ei vielä 
järjestetty.

”Taitavat kaikki asiasta tarkemmin 
tietävät olla tennispelaajien taivaassa”, 
pohtii Masa.

Kentillä kesätöissä oleva ”Sarkku” 
Bützow kaivaa klubirakennuksen kät-
köistä tennisseuran vieraskirjan ja et-
sii merkintöjä asadosta. Vuodelta 1968 
löytyy kyllä merkintöjä. Sarkun mukaan 
merkinnät ovat haastavia luettavia, voi 
olla, että vuonna 1967 mainitaan jotain, 
mutta Sarkku ei saa selvää koukeroises-
ta kaunokirjoituksesta.

Vanhasta seuran jäsenlehdestä löytyy 
kuva, jossa asadoa vietetään vanhan 
klubirakennuksen aikaan. Cice Calonius 
tunnistaa kuvasta teinipojat Nils Hort-

T E K ST I :  N I N A  N YG Å R D

K U VAT:  G V L K : N  A R K I STO STA

lingin ja Hasse Häggin, joten laskutoi-
mituksen tuloksena voisi kyseessä olla 
60-luvun puoliväli.

Mistä juhla sitten sai alkunsa, se toki 
tiedetään. Hohen isä Harry ja hänen 

veljensä Eric (Nallena paremmin tun-
nettu) lähtivät opintomatkalle Argen-
tiinaan vuonna 1945. Pojat olivat ol-
leet sodissa: Harry vuosina 1939-1945 
ja Eric nuorempana muutaman vuoden 
vähemmän. Isä-Rolfin mukaan pojat 
olivat liian vanhoja opiskelemaan ja 
hän katsoi paremmaksi vaihtoehdoksi 
lähettää pojat Berner Oy:n argentiina-
laisen yhteistyökumppanin Bunge & 
Born -yritykseen oppiin puoleksi vuo-
deksi. 

Veljekset viihtyivät Argentiinassa 
niin hyvin, että muutaman kuukauden 
opintomatka venähtikin vuoden reis-
suksi. Tuliaisiksi matkalta pojat toivat 
siis asadon – grillijuhlan, toki muutakin 
Argentiinasta lähti matkaan. Harry ra-
kastui kuukautta ennen lähtöä Bunge & 
Born -yrityksessä työskentelevään sih-
teeriin, Suzaniin, ja salamarakastumista 
seurasi häät Argentiinassa. 

”Isä-Harry oli lähettänyt sähkeen 
omalle isälleen naimisiinmenostaan, 
johon Rolf-fafa oli vastannut: Please 
confirm. Isä oli kyllä ollut jo kihloissa 
Suomessa matkalle lähtiessään. Kyllä 
äitikin otti aika riskin lähtiessään sodan 
jälkeiseen Suomeen, jossa ei ollut juu-
ri mitään. Argentiina oli tuolloin maa-
ilman neljänneksi varakkain valtio ja 

koko kansa eli yltäkylläisyydessä”, ker-
too Hohe.

Kuukauden kestävän laivamatkan jäl-
keen nuoripari asettui Bomansonintiel-
le asumaan, taloon, jossa asui muitakin 

sukulaisia. Kun Suzanilla oli nälkä, tar-
josi isoäiti hänelle puuroa. Hedelmiä tai 
lihaa ei sodanjälkeisessä Suomessa ollut 
saatavilla. Hohe muistelee heidän asu-
neen suvun talossa yhdessä huoneessa, 
pienempien sisarusten Margarethan ja 
Kain syntymän jälkeenkin. Ihan heti ei 
siis grillijuhlia ollut tiedossa.

Veljekset Harry ja Eric olivat tutustu-
neet asadon saloihin Buenos Airesissa 
vieraillessaan Suzanin siskon maatilalla. 

”Eihän faija nyt ehtinyt kuukauden 
tuttavuuden aikana varmaan montaa 
kertaa siellä ranchillä käydä, mutta op-
pivat siellä, kuinka lampaat laitetaan 
telineeseen ja grillataan. Joku perheyri-
tyksen työntekijä sitten hitsasi tarvitta-
vat telineet täällä Suomessa ja niin asa-
doita vietettiin sitten perheen juhlissa 
ja myöhemmässä vaiheessa Gevarilla”, 
kertoo Hohe. 

Hohe kertoo isänsä ja setänsä gril-
lanneen ensimmäiset lampaat Gevarilla. 
Nalle otti jatkossa vastuun grillauksesta 
vaimonsa Monican kanssa, koska ”isä 
oli ihan surkea ruuanlaitossa”.

”Minä itse en ole ollut muuten aktiivi-
sesti mukana kuin syömässä”, tunnustaa 
Hohe.

Muutama vuosikymmen sitten vastuu 
siirtyi seuraavalle sukupolvelle. Klasu, 

ASADO
BUENOS AIRESISTA GEVARILLE
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chef wotkin’s tehtaanmyymälä
ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki

 ☎ 09-774 33 477
www.wotkins.fi

chef wotkin’s palvelutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

Hannes, Kimmen ja Peppe jatkoivat 
grillimestarin hommia. Parina viimei-
senä vuotena grillimestareina ovat toi-
mineet Hannu Aro ja Klasun poika Ro-
bert.

Erityisesti lihan leikkaaminen on näi-
den asiantuntijoiden mukaan suuressa 
roolissa kokonaisuuden onnistumisen 
kanssa. Kokonainen lammas kiinni-
tetään telineeseen, joka asetetaan aa-
mulla kypsymään hitaasti noin metrin 
korkeudelle hiilloksen päälle. Grillaus 
kestää normaalisti 9–10 tuntia. Lammas 
maustetaan yksinkertaisesti suolavedel-
lä. Grillauksessa tärkeää on, ettei lam-
paan ”iho” repeä jottei lammas kuivu. 
Käytettävät telineet ovat järjestyksessä 
toiset.

Asadoa vietetään taas 
tenniskerholla ke 21.8. 
klo 18. Kerholta kerro-
taan, että kaikki jäsenet 
vieraineen ovat tervetul-
leita grillijuhliin. 
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A ikuisten leikkimielinen suunnis-
tuskilpailu-tapahtuma kilvoitel-
tiin toukokuun lopussa kesäi-
sessä kelissä. Ensimmäinen rasti 

oli Mustikkamaan telakan Vendla-ravin-
tolassa, jossa tutustuttiin kilpailun 
sääntöihin sekä uuden ravintoiloitsijan 
tarjontaan. Pizzat saivat kehuja sekä vir-
kistävät juomat tekivät kauppansa alku-
kesän ilta-auringossa. Väki viihtyi hyvin 
jo ensimmäisellä rastilla – Kuparilyhdyn 
kisatoimitsijat alkoivat jo soitella mihin 
osallistujat olivat jumiutuneet. 

Kuparilyhdyssä kysymysten lisäksi 
kilpailijoita haastettiin myös taito-teh-
tävällä: muki piti ”nipata” oikein päin, 
tämä osoittautui vaikeaksi tehtäväksi ja 
harva siinä onnistui. Tämä ei kuitenkaan 
haitannut tunnelmaa, kilpailijat piti suo-
rastaan kehottaa siirtymään seuraavalle 
rastille.

Kolmannella rastilla tenniskerho 
GVLK:ssa kilpailijat saivat palanpaini-
ketta, Toomas oli grillannut ystävällisesti 
kaikille makkaraa ja yhteistyökumppa-
nimme tarjoama Vitamin Well -juoma 
otettiin ilolla vastaan. Myös osallistujille 
jaetut Herbinan aurinkovoiteet ja kas-
vonaamiot saivat iloisen vastaanoton – 
aurinkovoiteet ja kosteuttavat naamiot 
ovatkin olleet tarpeellisia aurinkoisen 
Suomen suven aikana. 

Ilta huipentui Brändö seglaren Schools 
out -iltaan, jossa BS-houseband tanssitti 
osallistujia. Kysymyslomakkeet palau-
tettiin tuomaristolle ja jaettiin palkinnot 
voittajaryhmälle. Tiukan kilpailun voitta-
jaksi taistelivat Varpu, Kirsti ja Pasi. 

Osallistujia oli reilu nelisenkymmentä, 
ihmiset viihtyivät ja tapahtumaa toivot-
tiin vuosittaiseksi. Kulosaarelaiset Erica 
Liewendahl ja Heidi Ruhala osallistuivat 
Hyggehyppelyyn. Miten teidän kilpailun-
ne meni?

”Kumpikin meistä nähtyään Hygge-
hyppely -mainoksen ajatteli, että tuohon 
on osallistuttava ja hyvällä porukalla! 
Niinpä keräsimme joukon saarelaisia ys-
täviämme ’suunnistuskierrokselle’. Vä-
hän liian tosissamme taisi meidän tiimi 
leikkimielisen kisan ottaa, mutta onneksi 
kaunis ilta, erinomainen tunnelma joka 
rastipaikalla ja saarelaiset tekivät illasta 
todella onnistuneen! Ajankohta oli so-
pivasti ennen kesämökkikautta, koulun-
päättäjäisviikonlopun yhteydessä.”

Den lekfulla orienteringstävling-
en gick av stapeln i slutet av maj 
i ett somrigt väder. Den första 
kontrollen hittade man på restau-

rang Vendla på Blåbärslandet. Där bekan-
tade deltagarna sig med tävlingsreglerna 
samt utbudet på den nya restaurangen. De 
uppfriskande dryckerna gick åt som smör på 
heta stenar i kvällssolen och pizzorna fick 
gott betyg. Deltagarna trivdes utmärkt redan 
på den första kontrollstationen. Tävlings-
arrangörerna på ”Kuparilyhty” hann redan 
ringa och undra vad det blivit av deltagarna.

På Kuparilyhty utmanades deltagarna 
förutom med tävlingsfrågorna också med 
konststycket att med fingret ”knäppa mug-
gen” så att den landade på rätt köl. Detta 
visade sig vara en svår uppgift som få klara-
de av. Detta lade dock inte sordin på stäm-
ningen och deltagarna måste uppmanas att 
förflytta sig till följande kontroll.

Vid den tredje kontrollen på GVLK fick 
deltagarna sig något till livs. Toomas hade 
vänligen grillat korv till alla deltagare och 
vår samarbetspartner bjöd på Vitamin Well 
-dryck – detta mottogs med glädje. Herbinas 
solkrämer och ansiktsmasker som delades ut 
till deltagarna fick också ett glatt mottagande 
– både solkrämerna och de fuktgivande an-
siktsmaskerna har varit behövliga under den 
soliga sommaren i Finland.

Kvällen avslutades på Brändö Seglares 
”Schools out” -kväll där gästerna dansade 
till tonerna av BS eget houseband. Fråge-
formulären inlämnades till juryn och de 
vinnande lagen premierades. Varpu, Kirsti 
och Pasi kämpade om segern i den jämna 
tävlingen.

Tävlingen hade drygt 40 deltagare, alla 
trivdes och många önskade att detta skulle 
bli ett årligen återkommande evenemang. 
Brändöborna Erica Liewendahl och Heidi 
Ruhala deltog i tävlingen. Hur gick det för 
er i tävlingen?

”Då vi såg annonsen om den kommande 
tävlingen beslöt vi oss för att deltaga – med 
ett bra gäng! Vi samlade ihop vänner från 
Brändö för deltagande i evenemanget. Vårt 
team tog kanske den lekfulla tävlingen litet 
för mycket på allvar, men tack och lov var 
det en vacker kväll, härlig stämning vid alla 
kontrollstationer och Brändöborna gjorde 
kvällen oförglömlig. Tidpunkten var lämplig 
– strax innan sommarstugesäsongen börjar 
och i samband med skolavslutningsveckos-
lutet. ”

 

T E K ST I :  N I N A  N YG Å R D

R U OTS I N N O S :  N I N A  H E N R I K S E N

K U VAT:  N I N A  N YG Å R D  J A  S AT U  VÄ K I PA RTA

HYGGEHYPPELY –
     BRÄNDÖRUNT

Rasti 1: Vendla Mustikkamaalla
Tutustelua ja alkujännitystä, kaunis ilta ja paikka  
maisemasta puhumattakaan.

Rasti 2: Kuparilyhty Kulosaaren ostarilla
Tunnelma tiivistyy, keskustelu käy vilkkaana.

Rasti 3: GVLK:n eli tenniskentän kerhohuone
Makkaroita ja terveellisiä juomia tarjolla ihan  
ilmaiseksi, kyllä maistuu.

Rasti 4: Brändö seglaren ravintola
Vapautunut, onnellinen ilmapiiri houkuttaa joitakin 
tanssimaan.

Ihanakin ilta päättyy joskus – olisiko sää voinut 
paremmin suosia!
Kulosaarelaiset ry kiittää lämpimästi järjestäjiä – tätä 
täytyy saada lisää!  
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L oppukesä ja alkusyksy ovat ai-
kaa, jolloin ekompi elämä on 
erityisen hauskaa ja ennen kaik-
kea maukasta sadon kypsyessä. 

Siltä osin, kun satoa ei ehdi syödä 
heti, kannattaa se säilöä myöhemmin 
käytettäväksi, koska ruokahävikki on 
varsin suuri hiilidioksidin ja myös il-
mastokriisiä voimakkaasti kiihdyttä-
vien metaanipäästöjen lähde. Herkul-
liseksi säilötty ruoka tuo myös itselle 
iloa pidempään. Ja kaiken lisäksi esi-
merkiksi hapattaminen on sekä help-
poa että nykyään myös trendikästä.

Ne meistä, joilla omaa satoa ei ole 
eikä sienimetsäkään houkuttele, voi-
vat halutessaan olla erityisen ilmas-
toystävällisiä ja todella vaivattomasti. 
Aivan naapurissamme Kauppakeskus 
Redissä sijaitsee nimittäin Kirkon ul-
komaanavun hävikkiruokakauppa 
WeFood, josta myös allekirjoittanut 
on monesti hankkinut valmiiksi pes-
tyjä ja pilkottuja, tuoreita ja hyviä 
vihanneksia 1-2,5 kg pakkauksissa 
varsin edullisesti. Parasta on, että 
jos oikein syttyy vaikkapa juuri ha-
pattamiseen, niin tätä iloa voi jatkaa 
hävikkiruokakaupan vihanneksilla, 
vaikka vuoden ympäri. Rediin pääsee 
Kulosaaresta todella näppärästi ja 
nopeasti metrolla – suosittelen mu-
kaan rullakassia runsaiden hävikkivi-
hannesostosten vaivattomaan kotiin 
kuljettamiseen.

Jännittävien säilöntäkokeilujen 
oppaaksi suosittelen ruotsin kielen 
vähintään auttavasti taitaville Jenny 
Neikellin mainioita kirjoja Fermen-
tera sekä sen jatko-osaa Fermentera 
2.0. Näiden lisäksi hyviä hapatta-
misohjeita löytyy myös Karin Boj-
sin kirjasta Hapata herkulliseksi. Jos 
hallitsee jo säilömisen perusasiat, 
niin toki varsin hyviä reseptejä löytyy 
melko helposti myös pikaisella netti-
haulla.

Tässä omat vinkkini muutamasta 
helposta ja hyvästä lempparireseptis-
tä:

Rasti 1: Vendla Mustikkamaalla
Tutustelua ja alkujännitystä, kaunis ilta ja paikka  
maisemasta puhumattakaan.

1) Kokeile etikkaan säilöttyjä pih-
lajanmarjoja, joiden ohje löytyy ne-
tistä Soppa 365 -sivustolta. Mainio 
herkku vaikka joulupöytään!

2) Kokeile omien säilykekurkku-
viipaleiden tekemistä helposti ja no-
peasti. Kiehauta maustelientä varten 
7 dl vettä, 2 dl sokeria, 1 rkl suolaa 
ja 2 dl väkiviinaetikkaa. Lado kurk-
kuviipaleet ja tilliä (joko tuoretta 
tai kuivattua) puhtaaseen, kuumen-
nettuun lasipurkkiin ja kaada maus-
teliemi päälle. Sulje kansi, ja siirrä 
jäähtymisen jälkeen jääkaappiin. 
Anna maustua 2 viikkoa ennen syö-
mistä.

3) Unohda ummehtunut hapan-
kaali, kokeile sen sijaan raikkaita ja 
maukkaita hapatettuja paprikoita! 
Punaiset paprikat säilyttävät värinsä 
upeana ja hehkuvana, ja maistuvat 
herkullisilta. Sain näihin alunperin 
innoituksen Katrin Bojsin kirjasta 
löytyvän ohjeen perusteella. Tässä 
siitä oma versioni sellaisena millai-
seksi se on kokeilujen myötä muok-
kautunut:

Valmista suolaliemi sekoittamalla 
7 dl vettä ja 1 rkl merisuolaa, kun-
nes suola liukenee. Laita puhtaan 
lasipurkin pohjalle n. 1 cm kerros 
silputtua sipulia. Lado sipulin pääl-
le niin paljon paprikaa kuin purk-
kiin mahtuu ja täytä purkki lopuk-
si suolaliemellä piripintaan. Poista 
ilmakuplat, jos mahdollista ja sulje 
kansi. Siirrä lasipurkki kulhoon ja 
säilytä huoneen lämmössä 10 vrk. 
Raota kantta varovasti kerran päi-
vässä, jotta muodostuva kaasu pää-
see pois. Joka toinen päivä kierrä 
kansi tiukasti kiinni ja käännä purk-
ki päivän ajaksi ylösalaisin (purkin 
kääntäminen suuresti vähentää pin-
tahomeen tai hiivan muodostumisen 
riskiä). Hapatuksen aikana purkista 
voi valua nestettä ulos. Jos nestepin-
ta purkissa tämän myötä laskee, niin 
lisää uutta suolaliemeä piripintaan 
asti. 10 vrk hapattamisen jälkeen 
hapatettu paprika on valmista syö-
täväksi, mutta säilyy avaamattoma-
na jääkaapissa vähintään muutaman 
viikon.

EKOMPAA  ja KUKOISTAVAMPAA
ELÄMÄÄ KULOSAARESSA

osa 3

Ekompi sadonkorjuuaika – hävikkiruokaa ja maukasta säilöntää 

T E K ST I :  S U V I  L A U K K A N E N

K U VAT:  S U V I  L A U K K A N E N ,

  I N G E  E N G ST R Ö M  J A  L A U R A  R I SS A N E N
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KULOSAARELAISIA  ARKKITEHTEJÄ  osa 6
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

T ämän kirjoitussarjan toistai-
seksi ensimmäinen arkkiteh-
tipariskunta liittyy kahdella 
tavalla Kulosaareen. Matti 

Aaltonen oli kulosaarelaisen kan-
salliskuvanveistäjämme Wäinö Aal-
tosen poika. Pariskunta suunnitteli 
yhteisen toimistonsa kaudellaan, 
pääasiassa 1950- ja 60-luvuilla, 
useita rivi- ja omakotitaloja Kulo-
saareen. Kulosaari – Brändö: Hu-
vilakiinteistöt ja niiden omistajat 
-kirjasta löytyy kuva ja selitys vii-
destätoista heidän suunnittelemas-
taan huvilasta.

Vuonna 1921 syntyneenä Matti Aalto-
nen kuului siihen suomalaisten miesten 
isoon ikäluokkaan, jonka kohtalona oli 
joutua asepalvelukseen jo välirauhan ai-
kana ja sitten rintamasotilaiksi koko jat-
kosodan ajaksi.

Yhtä aikaa opintonsa Teknillisessä 
korkeakoulussa aloittaneina Irma ja Mat-
ti valmistuivat kuitenkin arkkitehdeiksi 
hyvin eri tahdissa, mutta astuivat avioon 
pian sodan päätyttyä, jo vuonna 1945. 
Nuori pariskunta asui jonkin aikaa Ruot-
sissa ja työskenteli silloin Alvar Aallon 
tuon aikaisessa tukholmalaistoimistossa. 

Kotimaahan palattuaan he perustivat, 
Matinkin aikanaan valmistuttua, vuonna 
1954 yhteisen arkkitehtitoimiston, kuten 
arkkitehtipariskunnilla jo tuohonkin ai-
kaan oli usein tapana.

Sattuneesta syystä Irma ja Matti Aal-
tonen toimivat 1950- ja 1960-luvuilla 
useissa isä-Wäinön 
sankaripatsassuunni-
telmissa avustajina, 
lähinnä patsaiden si-
joituspaikkojen ja 
hautausmaaympäris-
töjen suunnittelus-
sa. Olihan Wäinö 
Aaltonen eräs kaik-
kein tuotteliaimpia 
sankaripatsaiden 
s u u n n i t t e l i j o i -
ta maassamme. 

 
PIENTAL O J A KULOSAARE SSA – MUISTOMERKKEJÄ MUUALLA SUOMESSA

T E K ST I :  H E I K K I  K U K KO N E N

K U VAT:  K I R ST I  S A N TA H O L M A

Arkkitehdit Matti Aaltonen ja Irma Väisänen hääkuvassaan vuonna 1945, kuvaaja 
Pietinen, lähde Museoviraston kuvakokoelmat, Historian kuvakokoelma

Saamansa kokemuksen ja taiteellisen 
lahjakkuutensa ansiosta Irma ja Matti 
Aaltonen voittivat yhdessä muistomerk-
kikilpailujakin, mm. Karstulan, Petäjäve-
den ja Reposaaren sankarihautausmaille. 
Heidän yhteisen toimistonsa työlistalta 
löytyvät, kulosaarelaispientalojen ohel-
la, melko moninaiset arkiset työtehtävät, 
mm. lukuisat huoltoasemat. 

Heidän tunnetuimpia töitään ovat kui-
tenkin Turussa sijaitseva Wäinö Aaltosen 
museo sekä Hailuodon aikanaan kum-
masteltu, teräsbetonielementeistä raken-
nettu ns. ’kotakirkko’ vuodelta 1972. Se 
korvasi salaman polttaman, 1600-luvun 
alkupuolella valmistuneen puukirkon, 
erään maamme vanhimmista lajissaan.

Matti Aaltonen oli 
toimistonpidon ja 

käytännön suunnittelutyön ohella sivu-
töinään Otaniemessä Teknillisen kor-
keakoulun asemakaavaopin assistentti 
ja myöhemmin asemakaavoituksen tun-
tiopettaja. Hänen silloin alkanut aka-
teeminen uransa johti lopulta uuden, 
vuonna 1958 perustetun Oulun yliopis-
ton arkkitehtiosastolle, asemakaavaopin 
ensimmäiseksi professoriksi. 

Oheiset kuvat esittävät Aaltosten 
piirtämiä rakennuksia Kulosaaressa 
31.7.2019. Kolme huvilaa on purettu. 
Lisäksi Kulosaaren kerrostaloista aina-
kin yksi on heidän piirtämänsä. Lehden 
toimitus odottaa uteliaana tietoa siitä 
mikä talo! (Kirsti Santaholman lisäys).      
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 LASTEN PAIKKOJA
             KESÄISESSÄ KULOSAARESSA

Kulosaaren puistoista ahkerimmassa 
käytössä vaikuttaisi olevan Risto Ry-

tin tie 24:ssä sijaitseva leikkipaikka. 
Pienemmät leikkijät vanhem-
pineen ovat tavallinen näky 
puistossa. Paikalta löytyy 
aidattu alue pikkulapsille, 
useampi liukumäki, turvais-
tuimella varustettu keinu 
pienemmille, jousikeinuja 
ja tavallisia keinuja aidan 
molemmin puolin ja tieten-
kin hiekkalaatikoita. Isom-
pia leikkijöitä varten puiston 
ohessa on kiipeilypaikka sekä 
futikseen ja muuhun pelaamiseen 
soveltuva kenttä. Kesäisinä aamupäivinä 
puut luovat leikkipaikalle hieman aurin-
gonsuojaa, kun taas helteisinä iltapäivi-
nä hyvät suojakertoimet ovat puistossa 
tarpeen. Eväistä ja muusta puuhasta voi 
nauttia puiden alla varjossa olevien pöy-
tien ääressä. “Rytissä” kokoonnutaan 
epävirallisesti ja sovitusti useina päivinä. 
Mannerheimin lastensuojeluliiton alai-
suudessa toimivaa perhekahvilaa järjes-
tetään keskiviikkoisin klo 14:30-16:15. 
Maksuttomaan perhekahvilaan ei tarvit-
se erikseen ilmoittautua. Toimintaa voi 
tukea vapaaehtoisella 1 euron kahvimak-
sulla. Kahvilan tarkoituksena on toimia 
matalan kynnyksen kohtaamispaikka-
na lapsiperheille. Lisätietoja Risto Ry-
tin puiston perhekahvilasta voi kysellä 
kahvilan vetäjältä Jonna Härmävaaralta 
mml.herttoniemi@gmail.com.

Kenelle: Seuraa kaipaaville, kah-
vittelijoille, liukumäkihurjaste-
lijoille, hiekkakakkuleipureille, 
isoille ja pienille

Marsalkantie 1:ssä sijaitseva Juliuk-
senpuiston leikkipaikka on suu-

rehko aidattu alue, josta löytyy niin 
isommille sopivia kiikkuja, jousikeinu-
ja, liukumäki, kiipeilyteline, hiekkalaa-
tikko kuin useampi pöytä monenlaiseen 
puuhasteluun. Puisto sopii kaiken ko-
koisille leikkijöille, mutta kuumina päi-
vinä siellä on vain vähän varjopaikkoja.

Kenelle: Erityisesti isommille, 
Mustikkamaalle menijöille, puu-
hastelijoille

Leikkipaikka Risto Rytin p
u

isto

L
ei

k
k

ip
aik

ka Juliuksenpuisto

L
ei

k
k

ip
aik

ka Eugen Schaumanin puisto

Le
ik

kipaikka Kulosaaren rantapuisto

M
ust

ik
kamaan Syötävä Puisto

K luuvin puisto-
nakin tunnet-

tu leikkipaikka 
sijaitsee eteläi-
sessä Kulosaa-
ressa osoitteessa 
Vanha Kelkka-
mäki 19. Varuste-
luun kuuluu hiek-
kalaatikko leluineen, 
turvaistuinkiikku vau-
voille, lautakiikku, jousi-
keinut ja liukumäki. Puistossa ei 
ole aitaa, mutta alue on selkeästi rajattu 
pensailla ja se sijaitsee sen verran kau-
kana rannasta, että livahtavan taaperon 
ehtii saada kiinni ennen vesirajaa. 

Kenelle: Merellisistä näkymistä 
nauttiville, hiekkakakkuleipureille, 
kaivinkoneenkuljettajille, kiikkujil-
le, puistopicnic - henkisille

Kulosaaren pohjoispuo-
lelta löytyy pienehkö 

leikkipaikka kiikuilla (1 
turvakeinu ja 2 rengas-
kiikkua), kiipeilyte-
lineellä, liukumäellä 
ja hiekkalaatikolla 
varustettuna. Leluja 
löytyy hiekkalaatikol-
ta isot kasat ja eten-
kin rekkakuskeille löy-

tyy menopelejä. 
Aita puuttuu, 

mutta pen-
saat rajaavat 

tämänkin puis-
ton omaksi alueek-
seen. Paikka sijait-
see merellisten 
lenkki- ja käve-
lyreittien vieres-
sä ja sinne onkin 
kätevä piipahtaa 

vaikka vaunulenkin 
ohessa.

Kenelle: Lenkkeili-
jöille, rekkakuskeille, 

ka iv inkoneenkul jet taj i l le , 
hiekkakakkuleipureille, kiikkujille

Mustikkamaalla aivan Korkeasaa-
ren kupeessa sijaitsevan Syötävän 

Puiston toiminta on saanut alkunsa 
Maaseudun sivistysliiton rahoitta-
masta hankkeesta, jonka tavoit-
teena on ollut unohdettujen 
kaupunkitilojen kehittämi-
nen avoimen kansalaistoi-
minnan hengessä. 

Helsingin kaupungin 
nuorisopalvelut saivat 
toiminnan hoidetta-
vakseen vuonna 2018. 
Puistossa toimii nyt 
Herttoniemen ja ympäris-
tötoiminnan nuorisotyöyk-
siköt rintarinnan, kumpikin 
eri painotuksin. Sen myötä pai-
kalla sijaitsevaan Isoisän torppaan 
syntyi kaikille avoin, ekologinen pop 
up -kesäkahvila erilaisine kulttuurita-
pahtumineen.

T E K ST I :  A N N I  H A LO N E N

K U VAT:  A N N I  H A LO N E N  J A  J O N I  R I SS A N E N
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 LASTEN PAIKKOJA
             KESÄISESSÄ KULOSAARESSA

Kulosaaresta ja sen läheisyydestä löytyy monen ikäisille lapsille sopivia 
leikkipaikkoja ja muutama muukin kiva kohde kesäiseen ajanviettoon. 

Le
ik

kipaikka Kulosaaren rantapuisto

M
ust

ik
kamaan Syötävä Puisto

M
ust

ik
kamaan Syötävä Puisto

M
ust

ik
kamaan Syötävä Puisto

K
iv

in
ok

ka ja
 M

aijan kahvila

 
Syötävän Puiston nuoriso-oh-
jaajana toimiva Päivi Manni-

nen kertoo, että kahvilatoi-
minta tarjoaa kuukauden 
mittaisen kesätyöpaikan 
useille nuorille. Kahvi-
la on auki maanantaista 
lauantaihin klo 13–18 ja 
sunnuntaisin klo 12–16 
sekä erilaisten tapahtu-

mien aikana. Toimintaa 
ohjaavat nuoriso-ohjaa-

jat ja koordinaattorit, mut-
ta ideat tapahtumiin lähtevät 

nuorista itsestään. Puistossa hei-
näkuun ajan työskennellyttä lukiolais-

ta Sebastian Olanderia kesätyöpaikassa 
viehättää erityisesti meren ja luonnon 
läheisyys sekä moni-

p u o l i -
s e t 

t y ö -
tehtävät 

aina leipomi-
sesta bänditoiminnan 

pyörittämiseen. Se-
bastian on kunnos-
tautunut erityisesti 
teknisen osaamisen 
saralla ja on pääs-
syt kesän aikana 
mm. vastaamaan 

keikkojen lavatek-
niikasta. Puiston 

toiminnassa on pyrit-
ty tarjoamaan erityisesti 

nuorille tarkoitettua ohjel-
maa ja mahdollisuuksia nuorten 

tekemälle kulttuurille ja taiteelle. Paikka 
sopii myös erinomaisesti pienten lasten 

yönä 15.8.2019 on luvassa nuorten 
suunnittelemaa ohjelmaa. Tarkempaa 
infoa tapahtumista saat seuraamalla 
Syötävän puiston facebook-sivuja: 
https://www.facebook.com/syotava-
puisto/?ref=br_rs 

Kenelle: Nuorisolaisille, aikuisille, 
lapsille, kanojen ystäville, puutar-
hahulluille, kahvinjuojille, kult-
tuurin ystäville

Herttoniemen puolella, mutta alun 
perin Kulosaaren kartanon mailla 

sijaitsevalta Kivinokan virkistysalueelta 
löytyy mm. luontopolkuja, uimaranta 
grillikatoksineen sekä kesäisin toimiva 
Maijan kahvila. Kahvilan takapihal-
ta voi bongata lampaita sekä joskus 
muitakin karvaisia ystäviä. Kahvila on 
auki useimpina päivinä, vaikkei sillä ole 
säännöllisiä aukioloaikoja. Uimarantoja 
alueella on kaksi. Isompi, kaupungin vi-
rallinen uimaranta on lapsiystävällinen. 

Tarjolla on yhteiskäyttöön 
tarkoitettuja hiek-

kaleluja ja kiik-
kuja. Ran-

nalla on 

ja aikuistenkin kesäkohteeksi. 
 Puiston kasvimaan hoito on yhteisöl-

listä ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa, 
mutta jonkin verran tarvitaan myös ra-
haa toiminnan pyörittämiseen. Haluk-
kaat pääsevät osallistumaan sadonkor-
juu- ja puutarhanhoitotalkoisiin aina 
keskiviikkoisin klo 17-20 kasvukauden 
aikana. Kesäisin puistossa on myös 

l ä h i -
a l u e e n 
a s u k k a i d e n 
omistamia kanoja. 

 Puisto tekee monenlaista 
yhteistyötä koulujen kanssa, järjestää 
taideleirejä, erilaisia kerhoja, tarjoaa 
maksuttomia hävikkiruokabrunsseja 
alle 23-vuotiaille nuorille (yli 23-vuoti-
aille pientä maksua vastaan) kesälauan-
taisin sekä osallistuu Helsingin kaupun-
gin tapahtumiin. Esimerkiksi Taiteiden 

mah-
d o l -

l i s u u s 
paistaa mak-

karaa ja evästää 
retkeilyn ohessa. Uima-

reiden on hyvä tarkastaa levätilanne 
varsinkin loppukesästä.

Kenelle: Lampaiden ystäville, 
luontoretkeilijöille, pyöräilijöille, 
kävelijöille, lenkkeilijöille, uima-
reille, kahvittelijoille, hiekkakak-
kuleipureille
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K ivinokka on erityislaatuinen vir-
kistys- ja kesämökkialue Van-
hankaupunginlahdella.  Se kuu-
luu Kulosaaren kaupunginosaan. 

Missään muualla ei liene vastaavaa 
mökkiyhdyskuntaa. Mökit on siroteltu 
metsäiseen maastoon kuin tilkkutäkit.  
Tonttien rajoja ei merkitä. Asukkaat 
omistavat vain mökin, ei pihaa. Kulku 
sinne on helpompaa kuin Lammassaa-
reen, jonne on mentävä pitkospuita pit-
kin.

Eniten on punaisia mökkejä, seuraa-
vaksi keltaisia. Myös vihreä ja sininen 
on suosittu mökkiväri. Valkoisia ja rus-
keita on joitakin. Vuosituhannen alussa 
Kivinokkaan uhattiin rakentaa kerrosta-
loja, mutta onneksi asukkaat saivat ad-
ressillaan kaupungin suunnitteluviras-
ton ehdotuksen torjutuksi.

Haastattelin Olli Lainetta, jolla on ol-
lut mökki yli kaksikymmentä vuotta. Se 
on ihanteellisella paikalla, aivan meren 
rannalla, muutaman askeleen päässä ve-
den rajasta.  Mökki on alueen tyyppi-
piirustusten mukainen, vain 14 neliötä. 
Mutta se riittää erinomaisen hyvin. 

Kesällä oleskellaan paljon ulkona pi-
halla, jossa on runsaasti tilaa. Olli Laine 
on tehnyt olonsa mukavaksi. Pihalla on 
aurinko- ja sadekatos, grilli, nuotiopaik-
ka, keinu, riippumatto, verkkokeinu ja 
pihateltta yövieraita varten. On jopa telt-
tasauna, joka antaa makeat löylyt, vaikka 
kaikki eivät usko, ennen kuin kokeilevat. 

Laiturilla voi hankkia kesäruske-
tuksen. Sieltä voi viedä katiskan kais-
likkoon, lähteä soutelemaan mökki-
veneellä, jossa on myös sähköinen 
perämoottori. Laituriin voi ankkuroitua 
myös perheen isompi vene, jossa on 
kaksi makuupaikkaa.

Mökki löytyi sanomalehti-
ilmoituksen perusteella
Olli Laine etsi vaimonsa kanssa mökkiä 
läheltä Helsinkiä. Perheessä oli kaksi 
poikaa, joten heille toivottiin uimaran-
taa ja ulkoilumahdollisuuksia. Keväällä 
1998 he huomasivat Helsingin Sano-
mista kolmen rivin ilmoituksen: ”Kivi-
nokassa, hyvällä paikalla kaunis mökki 
myytävänä. Tiedustelut Helge puh. . 
. .” Olli soitti heti ja näyttö sovittiin. 
Silloinen omistaja luopui kumma kyllä 
mökistään mielellään, sillä hän oli hank-
kinut suuremman kesämökin Saimaan 
rannalta.

”Tämä on meidän”, kuiskasi vaimo 
Ollin korvaan. Pojat 11-vuotias Juha-
na ja 9-vuotias Matias hihkuivat in-
noissaan. Kauppakirja allekirjoitettiin. 
Kauppaan kuului mökin astiasto ja ka-
lustus tekstiileineen kaikkineen, pieni 
soutuvenekin tuli mukana. Mökin hin-
ta oli nykyeuroiksi muutettuna 12 500. 
Nykyinen ostohinta olisi kolminkertai-
nen.

Onko Kivinokassa havaittavissa 
muutoksia asuinaikanasi?
Kivinokan tulevaisuudesta on 2000-lu-
vulla käyty laajaa keskustelua. On esi-
tetty suunnitelmia alueen muuttami-
seksi virkistysalueesta asuinalueeksi. 
Suunnitelmaa on perusteltu Helsingin 
asuntopulalla ja rakentamiseen sopivan 
tonttimaan tarpeella. Kaupunginsuun-
nitteluvirastossa on kehitelty kahtakin 
mallia. Toisessa mallissa asukkaita olisi 
4 000, toisessa jopa 12 000. Selvää on, 
että tällöin kaikenlainen virkistyskäyttö 
lakaistaisiin pois ja asumisestakin tulisi 
ahdasta.

Suunnitelmat käynnistivät kansalais-
toiminnan, jossa lähdettiin puolusta-
maan Kivinokan säilyttämistä virkis-
tyskäytössä ja kehittämään ja lisäämään 
alueen palveluja.

Kivinokka on kaupunkilaisille avoin 
monin tavoin. Alueella virkistäytyy vuo-
sittain ehkä kymmeniä tuhansia ihmisiä 
eri tavoin: kalastamassa, veneilemässä, 
lenkkeilemässä, koiria ulkoiluttamassa, 
eri tilaisuuksiin osallistumassa.

Kivinokkaa voitaisiin toki kehittää 

Kulosaaressa tarjolla ainutlaatuista 
mökkielämää
T E K ST I  J A  K U VAT:  K AT R I  K A R A S M A

 Olli Laine mökkinsä riippukeinussa

Kesäinen tunnelma Ollin mökin pihalta
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monin tavoin: rakentamalla myös vuok-
rattavia mökkejä, vierasvenesatama, 
rantasauna, nuorten skeittipuisto, lasten 
seikkailurata, grillikatoksia. Kanootin 
vuokrauskin olisi tervetullutta, samoin 
hiihtoladut talvella, avantouintimahdol-
lisuus ja Kulosaaren kartanossa toimin-
nan lisääminen. Koululuokkien vierai-
lut, jopa leirikoulu, olisi mahdollista, 
myös hoitolaitosten retket. Ideoista ei 
ole puutetta, eikä monista toteuttamis-
mahdollisuuksistakaan.

Syntyi Kivinokka-liike, johon liittyi 
yhdistyksiä, yhteisöjä ja yksityisiä ihmi-
siä. Laadittiin perusteellisia suunnitelmia 
siitä, miten alue säilyisi ja miten sitä voi-
taisiin kehittää ainutlaatuisena ja helposti 
tavoitettavana virkistyskohteena, vieläpä 
aivan Helsingin ydinkeskustassa.

Vuonna 2013 oltiin niin pitkällä, että 
voitiin antaa perusteellinen lausunto 
Kaupunginsuunnitteluvirastolle Kivi-
nokan osayleiskaavasta. Lausunnon al-
lekirjoittajina oli noin viisikymmentä 
yhdistystä. Kivinokka-liike keräsi myös 
allekirjoituksia adressiin, johon niitä 
kertyikin noin 7 000 nimeä. Lausunnol-
la oli pituutta 20 sivun verran, joten se 
oli todella perusteellinen. Siinä koroste-
taan erityisesti sitä, että Helsingin kas-
vaessa Kivinokka on entistä tärkeämpi 
virkistysalueena, joka ulottuu koko kau-
punkiin. Näin myös alueen kulttuurihis-
toria ja luontoarvot voidaan säilyttää.

Monen kädenväännön jälkeen kau-
punginhallitus teki vihdoin 2014 pää-
töksen, että alueelle ei rakenneta asun-
toja. Osayleiskaavaa aletaan suunnitella 
niin, että Kivinokkaan tulee laajempaa 
virkistyskäyttöä ja lisää kesämajojakin. 
Perusteellinen muutosprosessi on siis 
käynnissä. 

Mihin tapahtumiin 
osallistut Kivinokassa?
Kivinokassa on neljä mökkialuetta: 
Kivinokkalaiset ry, 380 mökkiä. JHL/

HAMMASLÄÄKÄRI
RIITTA LEHTO

KULOSAAREN OSTOSKESKUS
SVINHUFVUDINTIE 1, 00570 HELSINKI

Puh. 050 557 0740

TERVETULOA!

M Y Y D Ä Ä N  /  V A I H D E T A A N 
Kulosaaren Puistotiellä (30B),  
myydään v. 2017 remontoitu 

paritalohuoneisto merenrantatontilla.  
3 makuuhuonetta, 2 WC/suihkua, sauna, 
olohuone sekä avokeittiö. Yht. 140 m². 
Huoneistoon kuuluu lisäksi autotalli ja 

varasto, yhteensä 25 m². 
Hintapyyntö 860.000 €. 

Voidaan ottaa vaihdossa 3–4 huoneen 
kerrostaloasunto samalta alueelta. 

Lisätiedot puh. 040 500 3969 /Mansner

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, 190 
mökkiä. Urheiluseura Helsingin Ponnis-
tus, 48 mökkiä ja Herttoniemen siirto-
lapuutarha, joka kuuluu Herttoniemen 
kaupunginosaan, 182 mökkiä. Yhteisöt 
järjestävät monenlaisia tilaisuuksia. 

Olli Laineelle merkittäviä  
tapahtumia ovat olleet:
1. Edellisinä vuosina järjestetyt rosvo-
paistijuhlat, joihin myytiin joka kerta 
200 lippua. Olli haki muutamina kertoi-
na aamulla klo 06 Veijo Wotkinsilta 110 
kg lampaanlihaa.
2. Juhannusjuhla on saavuttanut vuo-
si vuodelta suurenevan suosion. Ylei-
söä saapuu ympäri Helsinkiä tuhat tai 
kaksi tai kolmekin tuhatta esiintyjistä 
riippuen. Vetonaula on ollut legendaa-
rinen Dallapé-orkesteri. Se on perustet-

tu 1920-luvulla Kivinokassa, jonne on 
pystytetty muistokivi. Olli Laine esiintyi 
juhannusjuhlassa Olde-klovnina.
3. Eino Leinon eksät oli vuonna 2018 
mainio näytelmä Eino Leinon rakkau-
den kohteista, ihanista naisista rappio-
runoilijan ympärillä. Käsikirjoitus oli 
Pinja Hahtolan, joka myös esitti eksien 
roolit, yhdeksän muusan hahmossa. 
Esityksen oli organisoinut teatteritai-
teen tohtori Soile Rusanen, joka oli 
Pinja Hahtolan opettaja Teatterikorkea-
koulussa. Ohjelmalehtisessä oli myös 
Kesädrinkki runoilijan tapaan: 
”Ota toiseen poskeen kunnon hörpylli-
nen väkiviinaa eli pirtua ja toisen pos-
ken voit täyttää lähdevedellä. Purskut-
tele suussa, jotta ainesosat sekoittuvat 
keskenään. Kesäistä tunnelmaa voit li-
sätä laittamalla päivänkakkaran korvan 
taakse.”
4. Kivinokassa on järjestetty pik-
nick-elokuvailtoja jo muutaman vuoden 
ajan. Tällöin uimarannalle on rakennet-
tu iso scriini. Itse näytös on alkanut klo 
21, jolloin elokuun ilta on jo riittävän 
hämärä. Näytökset ovat saaneet suuren 
suosion 1 000 – 2 000 hengen ollessa 
paikalla, säästä riippuen. Esitettävää 
elokuvaa ei etukäteen ilmoiteta. Tie-
detään vain, että se on ensi-ilta ja tulee 
syksyn kuluessa elokuvateattereihin.

Olli Laine on julkaissut 20 kirjaa, joista 
viimeksi on ilmestynyt Runoa ja proo-
saa Kivinokasta. Tähän lopuksi sopii 
parhaiten hänen mökkirunonsa:

Mökki
Mökki, mökkerö,
koppi, koppero,
rakkaalla on monta nimeä.
Tönö, tötterö,
maja matala,
pirtti pikkarainen.

       Olli Laine

Olli Laine Olde-klovnina seurassaan Adele-klovni 
Kivinokan juhannuksena 2019
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Mitä palveluita yritykseltäsi eli 
sinulta saa?
Stefania Yoga & Wellness on hyvinvointialan 
yritys, joka on ennen kaikkea erikoistunut työ-
hyvinvointiin ja sen parantamiseen. Tarjoan 
yrityksille räätälöityjä ratkaisuja, sillä näemme, 
että liikunta ja hyvinvointi täytyy saada mah-
dollisimman vaivattomasti osaksi työelämää 
tai se jää helposti kokonaan muiden kiireiden 
jalkoihin ja tällöin tekemättä! Asiakkaamme 
arvostavat tehokasta ajankäyttöä ja tästä syys-
tä toimitamme palveluitamme yritysten omiin 
tiloihin. Tällä hetkellä valikoimastamme löytyy 
niin joogatunnit kuin mindfulness-tauot, sekä 
hyvinvointivalmennusta ja luentoja asiakkaan 
tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta räätälöityi-
nä. Tämän lisäksi pidän yksityisiä joogatunteja 
(myös ryhmille) sekä annan henkilökohtaista 
hyvinvointivalmennusta.

Kuinka kauan olet toiminut 
alalla/kuinka vanha yritys on?
Ollen ollut kiinnostunut kokonaisvaltaises-
ta hyvinvoinnista jo pitkään ja yhdessä joo-
gaharrastukseni kanssa  ne ovat olleet osa 
elämäni jo yli 10 vuotta. Yrityksen perustin 
noin vuosi sitten, vasta sen jälkeen, kun olin 
hankkinut asianmukaiset alan koulutukset.

Miten valitsit alasi/miten 
ajauduit alalle? 
Työskentelin intohimoisesti 15 vuotta sisus-
tusalalla ensin Lontoossa ja sitten Suomeen 
muutettuani Artekilla Helsingissä.  Perheen 
ja työkiireiden kasvaessa huomasin pian, että 
ruuhkavuodet eivät hirveästi jätä omalle hy-
vinvoinnille tilaa. Paineet olivat kovat niin 
työssä kuin kotona kahden pienen lapsen 
kanssa ja tuntui siltä, että voimavarat alkoivat 
olla lopussa. Sain uutta energiaa ja iloa joogan, 
meditaation ja terveellisemmän ruokavalion 
avulla. Huomasin tosi nopeasti kehon ja mie-
len yhteyden olevan aidosti vahva: kun annan 
itselleni mahdollisuuden pysähtyä ja syön ter-
veellisesti, mielikin on kirkkaampi. Totesin, 
että tätä ihanaa oloa on pakko jakaa muille ja 
kannustaa muita voimaan entistä paremmin! 

Parasta työssäsi?
Se mikä saa minut aikaisin aamulla nouse-
maan ylös hymyillen on asiakas, josta näen 
konkreettisesti, että olen voinut olla avuk-
si. Saapuessaan joogatunnille asiakkaat 
ovat usein niin stressaantuneita, että koko 
keho viestittää kireyttä. Harjoituksen aikana 
huomaan, että paineet katoavat heidän har-
tioistaan, kasvoista häviää kireys ja lähtiessä 
heillä on selkeästi kevyempi olo, stressitaso 

on selvästi laskenut. Meille kaikille tekisi vä-
lillä hyvää ”ladata akut”, sillä tämä hyvä olo 
heijastuu myös niin työpaikalla kuin kotona!

Hyvinvointivalmennusasiakkaiden kans-
sa on ihana huomata, miten tarjoamalla 
pieniä muutoksia arkeen ja kannustamalla 
paljon, saa todella hyviä tuloksia melkeinpä 
huomaamatta. Tiedän, että muutokset ovat 
usein pelottavia ja siksi pyrin tekemään pro-
sessista asiakaslähtöisen ja hauskan.

Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Olen asunut Kulosaaressa viimeiset viisi 
vuotta ja olen perustanut yritykseni tääl-
lä asuessani. Halusin tarjota myös saaren 
asukkaille palveluitani, siksi järjestän tällä 
hetkellä kerran viikossa ryhmäjoogatunnin 
Kulosaaren Ankkalammen tiloissa. Aloi-
tamme taas torstaina 15.8. klo 18-19. Ter-
vetuloa mukaan!

Mainosta yhdellä lauseella 
palveluitasi!
Priorisoi hyvinvointisi, 
mikään ei ole arvokkaam-
paa kuin terveytesi. Jos et 
tiedä mistä aloittaa, ota 
yhteyttä ja mietitään yh-
dessä. 

Mikäli et toimisi 
nykyisessä 
ammatissasi niin 
mitä tekisit?
Intohimoa muotoiluun ja 
sisustamiseen riittää kyllä 
vielä, joten varmaankin 
minut löytäisi jostakin 
siltä sektorilta.

Mitä harrastat?
Oman joogaharjoituksen 
lisäksi uin ja juoksen, 
sekä koiramme Benjin 
kanssa ulkoilen säännöl-
lisesti. 

Olen jäykkä kun 
puuveistos – 
voinko joogata jos 
en ole notkea?
Ilman muuta voit! Suosit-
telisin aloittamaan kevyillä 
joogaharjoituksilla, jois-
sa haetaan keholle aluksi 
enemmän tilaa liikkua sekä 
notkeutta ja vahvuutta. Vali-
tettavasti joogalla on sosiaa-

Handelsbankenissa päätökset tehdään 
aina konttorissa, lähellä sinua. Saat oman 
yhteyshenkilön, jonka tavoitat helposti puhelimitse 
tai sähköpostitse.

Tervetuloa tyytyväisten  
asiakkaiden pankkiin!

Henkilökohtainen,
täyden palvelun pankki 

Handelsbanken Herttoniemi
Hitsaajankatu 20
puh. 010 444 3045*
handelsbanken.fi/herttoniemi
* 0,0835 e/puh.+0,1209 e/min. 

HAUSKA TUTUSTUA, 
Stefania Alisciani Eräpuro!
T E K ST I :  N I N A  N YG Å R D    •    K U VA :  ST E FA N I A  A L I S C I A N I  E R Ä P U R O

Lomakausi on lopuillaan ja käsillä on paluu arkeen… Nyt on hyvä hetki ottaa uusia 
rutiineja elämään ja muistaa se kaikille tärkein tyyppi elämässä: juuri sinä! Tu-
tustuimme kulosaarelaiseen joogaohjaaja Stefaniaan, joka muistuttaa liikunnan 
tärkeydestä sekä itsestä huolehtimisesta. Stefanian motto onkin: Health is Wealth.

lisessa mediassa akrobaattinen maine, mutta se ei 
tosiaan ole vain – tai ollenkaan – sitä. 

Joogan avulla löydät tasapainoa niin fyysi-
sesti kuin henkisesti.

Mistä haaveilet?
Siitä, että lehdissä ei tulisi enää koskaan vas-
taan sanaa ”burnout” työelämän yhteydessä. 
Se on tällä hetkellä standardi ja mielestäni 
siihen voi ja täytyy puuttua. Työnantajilla on 
tässä erittäin suuri mahdollisuus vaikuttaa 
suuntaan tai toiseen. 

Stefanian yritys:
Stefania Yoga & Wellness
www.stefaniayogawellness.com
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K esäkuun lopulla ihmeteltiin, mitä 
on tulossa ostarin alakerran tyh-
jään tilaan, kun tiloissa näkyi 
liikettä. Nopeasti levisi tieto sii-

tä, että siihen avataan rapukaudeksi eli 
24.7.−21.9. Crab Corner -niminen pop 
up -myymälä. Se on Äyriäistukun ensim-
mäinen vähittäismyymälä, jota hoitavat 
Liemolan perheiden nuoret, serkukset 
Arthur ja Lucianna. Kulosaarelaisuus 
on vahvasti mukana, 22-vuotias Arthur 
on syntyjään Kulosaaresta ja 20-vuotias 
Lucianna on muuttamassa ostarin lä-
helle. Kumpikin on käynyt ainakin osan 
koulustaan saarellamme, ja yhteiset iso-
vanhemmat ovat myös kulosaarelaisia. 

 Kulosaarelaiset-lehti kävi haastatte-
lemassa nuoria yrittäjiä myymälän ava-
jaispäivänä. Ennen haastattelua oli käy-
nyt jo monia asiakkaita ja sen aikanakin 
lähti matkaan ainakin savustettua lohta 
ja keitettyjä rapuja. Arthur ja Lucianna 
vaikuttivat innokkailta ja tyytyväisiltä, 
vaikka vähän jännittyneiltä. Kumpikin 
tuntee hyvin myytävät tuotteet, sillä he 
ovat tehneet monenlaista työtä perhe-
yrityksessä koulun ja opintojen ohessa. 
Arthur on Hankenin kauppatieteilijä ja 
Lucianna opiskelee oikeustiedettä Hel-
singin yliopistossa. Opintojen alettua 
syyskuussa pannaan ”putiikki” kiinni. 
Jos kuitenkin on kovasti kysyntää, on 
mahdollista avata Crab Corner uudel-
leen joulumarkkinoiden ja korkeakoulu-
jen lomien aikaan. 

Kylmävitriineistä ja pakastealtaista 
löytyy monenlaisia vesien eläviä: rapu-
ja, kaloja, eri äyriäisiä, mätiä ja myös 
alkoholitonta olutta. Täpläravut tulevat 
Säkylän Pyhäjärvestä, Päijänteestä ja 
Saimaasta, jokiravut taas Pohjois-Suo-
mesta, molemmat Äyriäistukun keittä-
minä ja pakkaamina. Rapuja voi myös 
tilata. Rapujen vierellä oli Norjasta tul-
lutta lohta ja kirjolohta eri tavoin val-
mistettuna ja maustettuna, mutta sitäkin 
saa myös tuoreena. Pakasteet tulevat 
sitten kauempaa: mustekalat Espanjas-
ta, jättikatkat Vietnamista ja kampa-
simpukat USA:sta. Saatavana on myös 
muikku- ja muita säilykkeitä Suomesta 
sekä Äyriäistukun pakkaamia äyriäislaji-
telmia pakasteina.

Kysyimme Luciannalta ja Arthurilta, 
mistä äyriäisruoista he pitävät eniten. 
Luciannan suosikki on ”Sampan kam-

RAPUJA        JA MUITA  
HERKKUJA OSTARILLA
T E K ST I  J A  K U VAT:  K I R ST I  S A N TA H O L M A

pasimpukkapasta” ja Arthurin ”pais-
tettu hummeri 2 hengelle”. Ohjeet 
löytyvät Crab Cornerista saatavasta Äy-
riäistukun reseptilehtisestä. Luciannan 
pastaan tarvitaan kampasimpukanlihan 
ja katkarapujen lisäksi punasipulia, to-
maatteja, kermaa, voita tai öljyä, persil-
jaa ja tietysti pastaa. Arthurin lempiruo-
ka on hyvä lähes sellaisenaan, ostarin 
liikkeestä hummeri löytyy keitettynä ja 
pakastettuna, aterian siitä saa mausta-
malla suolalla ja valkopippurilla ja pais-
tamalla voissa ja oliiviöljyssä. Helppo 
juttu ja varmasti herkullista. 

Vaikka isät Kim ja Tom päättävät 
isoista asioista Äyriäistukun taholta, 
nuoret ovat itse panneet pystyyn yri-
tyksen, suunnitelleet ja toteuttaneet 
sisustuksen ja hoitavat yhdessä myymä-
lää. Aluksi molemmat ovat paikalla klo 
10-18, mutta myöhemmin vain toinen. 
Toiveena on, että kulosaarelaiset oppi-
vat tuntemaan Äyriäistukun tuotteita – 
Suomen (ainakin Kulosaaren) parhaita 
rapuja.   
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KULPS KULOSAARELAISET-LEHDESSÄ 
2-2009 JA NETISSÄ 1.8.2019

10 vuotta sitten Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtaja Heidi Ruhala kirjoitti seuran lehdessä lasten jalkapal-
loilusta Kulosaaressa. Vanhan artikkelin alla on kuvankaappaus KULPSin tämän päivän tilanteesta. Tietoja 
löytyy osoitteesta https://www.kulosaarenkentta.fi/.

Kulosaaren kenttä Oy on rakennuttanut Helsingin Kulosaaren hiekkakentälle (Adjutantinpuiston liikuntakenttä) tekonurmikentän ja kuntoi-
lualueen. Yhtiö hallinnoi ja ylläpitää kenttää vuoden ympäri. kenttä on päivisi Kulosaaren yhteiskoulun, Brändö lågstadieskolanin ja urheilulukio 
Brändö gymnasiumin käytössä. Iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikojen jalkapalloseurojen ja harrastajien käytössä.

Tekonurmikentällä on viivat 8v8 (60m x 40m) ja kahden 5v5 kentän viivat. Kentän päädyssä on reilunkokoinen lämmittelyalue varustettuna pot-
kupenkeillä. Kentällä on neljä juniorimaalia. Lämmittelyalue on aina yleisessä käytössä.

Kenttävuoroja voi varata vuorokalenterista hintaan 45 € tunti.

Kentän sivussa on street-workout kuntoilualue sekä juoksuportaat jotka toimivat myös tarvittaessa katsomona.

Kentälle on helppo tulla metrolla, linja-autolla, polkupyörällä tai autolla (ilmainen paikoitus). Kentän osoite on Kulosaarentie 2, 00570 Helsinki.

16



Koulueväät Alepasta

Kyösti Kallion tie 2

MA-LA 6.30-23
SU 9-23

K uusi vuotta Mustikkamaalla toi-
minut Korkee-seikkailupuisto 
tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille. 
Siellä voi koetella rohkeuttaan 

erilaisilla kiipeilyradoilla, joista korkein 
on jopa kymmenen metrin korkeudes-
sa. Puistossa on kolmetoista rataa, joista 
kolme tarkoitettu lapsille. Lasten radoille 
pääsevät 90–140 senttiset. Vaativimmille 
radoille vaaditaan yli 120 sentin pituus. 
Mitään varsinaisia ikärajoja puistossa ei 
ole. 

’Meillä käy kaikenikäisiä ’kiipeilyn har-
rastajia’. Tänne voi tulla yksin tai ryhmäs-
sä. Suurin osa vierailijoista on kuitenkin 
nuoria aikuisia tai lapsiperheitä. Samoin 
monenlaiset ryhmät, esimerkiksi poltta-
riporukat ja syntymäpäiväseurueet ovat 
löytäneet kiipeilypuiston ja työpaikat jär-
jestävät TYKY-päiviään meillä. Myös yk-
sityistilaisuudet ovat mahdollisia’, kertoo 
Hulda Helme. Hulda aloitti työt puistos-
sa toukokuussa. – Ajattelin, että olisi kiva 
olla kesätöissä lähellä kotia. 

’Mukavaa työssä on, että saa olla ulko-
na ja tekemisissä ihmisten kanssa. Monet 

tulevat tänne hieman arastellen, mut-
ta ratoja kierrettyään huomaa, että ovat 
voittaneet pelkonsa ja ovat ylpeitä siitä, 
jolloin yleensä kerrottavaa ja juttua riit-
tää. Näkee, että niillä on hyvä fiilis. Se on 
parasta palautetta’, jatkaa Hulda. – Suo-
sittelen puistoa kaikille, jotka haluavat 
haastaa itsensä. 

Kaikki ovat seikkailupuistoon terve-
tulleita. Ratoja on eritasoisia, joten myös 
vähemmän hurjapäät voivat tulla mu-
kaan. Yksi rajoitus on kuitenkin tiukka: 
päihtyneenä ei radalle saa mennä. 

Sisäänpääsy seikkailupuistoon maksaa 
25 € latvaradoille ja 15 € kantoradoille. 
Maksu sisältää varusteet – valjaat ja kypä-
rän – sekä noin 15 minuutin opastuksen 
ja enintään 3 tuntia seikkailuaikaa. – Se 
riittää hyvin kaikkien ratojen kiertämi-
seen. Lisäksi puiston tiloissa on kahvila, 
josta saa kahvia ja muita virvoitusjuomia 
sekä pientä purtavaa.

Korkee on auki kesän ajan arkisin klo 
10–20, viikonloppuisin 10–18. Syksyllä 
aukioloajat hieman muuttuvat ja puisto 
suljetaan talveksi lokakuussa. Aukioloajat 

voi tarkistaa osoit-teesta: https://korkee.
fi/ tai soittamalla 040 966 4850. 

SEIKKAILUPUISTO 
KORKEE MUSTIKKAMAA
Mustikkamaanpolku 8, 00570 Helsinki

”Kokemuksestani valmentajana Kulosaaren 
voimistelijoissa sekä Kulosaaren meripartion 
ryhmän vetäjänä on hyötyä myös tässä työssä”, 
arvioi Hulda. 

MUSTIKKAMAA
T E K ST I  J A  K U VA :  VA R P U  TA A R N A



U krainan lähetystö on sijainnut 
Kulosaaressa Vähäniityntiellä 
vuodesta 1994, jolloin Uk-
rainan valtio osti alun perin 

DDR:n suurlähetystöksi vuonna 1968 
valmistuneen rakennuksen. Kiinteistö 
oli siirtynyt Saksan Demokraattiselle 
Tasavallalle jo vuonna 1954, mutta 
pitkään tontilla seisoi vuonna 1915 
rakennettu suuri puurakennus.

Ukrainalla on pitkä lähetystöhistoria 
Suomessa. Vuosina 1918-1922 Ukrai-
nan lähetystö sijaitsi Kruununhaassa 
Meritullinkatu 15:ssä. Ukrainan val-
tion itsenäistyttyä uudelleen vuonna 
1992 diplomaattiset suhteet solmit-
tiin uudelleen. Helsingin suurlähetys-
tö Punavuorenkadulla vuokratiloissa 
oli ensimmäinen pysyvä edustusto 
Pohjoismaissa ja suurlähettiläs oli ak-
kreditoitu myös Ruotsiin, Norjaan ja 
Tanskaan, nykyään Suomessa asuva 
suurlähettiläs edustaa Ukrainaa myös 
Islannissa. (Koskelo, Laine, Ridanpää: 
Maailmanympärimatka Helsingissä – 
suurlähetystöt ja niiden historiaa; Ku-
losaari – Brändö: Huvilakiinteistöt ja 
niiden omistajat) 

Nykyisen lähetystörakennuksen toi-
mivissa edustustiloissa järjestetään 
monipuolisesti eri tilaisuuksia, ei vain 
vastaanottoja naapureille. Suuressa 
salissa voivat paikalliset ukrainalaiset 
katsoa yhdessä elokuvia tai vaikka 
jalkapallo-otteluita. Tiloissa on myös 
konsertteja ja muita esityksiä. Kulo-
saarelaiset ovat tervetulleita mukaan 
tapahtumiin. Lähetystöllä on face-

VIERAILULLA UKRAINAN SUURLÄHETYSTÖSSÄ 
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Viktoriia Konnchuk ottamassa vieraita vastaan 
lähetystön eteistiloissa. 

SURU-UUTINEN 24.5.2019
Kulosaarelaiset ry:n hallituksen jäsen ja Kulosaarelaiset-lehden 
päätoimittaja (2015–2017) Henry Urbanowicz nukkui pois 23.5.2019 
kotonaan senioritalo Gullvivanissa. 

Vuoden 2010 kulosaarelaiseksi valittu Mika Lindqvist kirjoitti blo-
gissaan 24.8.2015: ”Ennakoin että tulevalla viikolla Vuoden Kulo-
saarelaiseksi valitaan Henri ”Henkka” Urbanovich. Hän on elävästi 
piristänyt yhteisöä lukuisilla tempauksillaan ja muun muassa pa-
lauttamalla Nordean tiloissa olleen pankkiautomaatin Kulosaaren 
ostarille – nyt Alepaan…”

Henrystä ei tullut vuoden 2015 kulosaarelaista, koska hän oli hal-
lituksen jäsenenä jäävi. Hän jatkoi aktiivista toimintaansa sairastu-
miseensa asti, jolloin hän joutui luopumaan muun muassa lehden 
toimittamisesta. 

Henryn muistoa kunnioittaen noudatetaan puheenjohtajamme Sa-
dun sanoja: ”Muistetaan nauttia jokaisesta päivästä – loppuelämän 
ensimmäisestä!”

KIITOS UKRAINA, KIITOS JÄRJESTÄJÄT!

Ukrainan lähetystön päällikkö ”chargé d’affaires” Illya Kvas ja ku-
losaarelaisia lähetystön terassilla. Kiireisimmät vierailijat olivat 
jo lähteneet kuvaa otettaessa. Kuvan otti Viktoriia Kononchuk, 
joka on ”Second secretary of the Embassy of Ukraine”.

book-sivut, joilta voi nähdä, 
mitä on jo tapahtunut tai 
tulossa (https://www.face-
book.com/UkrainianEmbas-
syFinland/).

Lähetystön päällikkö Illya 
Kvas kertoi lähetystön toi-
minnasta, Suomen ja Ukrai-
nan suhteista ja vastaili ystä-
vällisesti yleisön kysymyksiin.

Henkilökohtaisena huolena 
hänellä on puutarhassa ran-
nan puolella kasvavat vanhat 
valtavan suuret  koivut, jotka 
pitäisi varmasti kaataa ennen 
kuin ne kaatuvat talon päälle.

Valokuvanäyttelyn ja kirjalliseen ma-
teriaaliin tutustumisen jälkeen kes-
kusteltiin kahvin ja leivonnaisten 
ääressä.



TULEVAA 
21.8. ASADO TENNISKERHOLLA
24.8. KLO 18 KINOKIVINOKKA    
                     Kivinokassa
28.8. KULOSAARI-PÄIVÄ KELLO-
TAPULISSA, KLUUVIN PUISTOS-
SA, TENNISKENTILLÄ…
Ohjelmasta lisää lehden etukannessa ja 
vielä tarkemmin Kulosaarelaiset ry:n 
ilmoitustaululla ostarilla, kotisivulla  
https://kulosaarelaiset.fi ja FB Kulos-
aaren perheissä.

Vielä mahtuu mukaan esittelemään 
toimintaansa, myymään tuotteitaan… 
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Kirs-
tiin (kirsti.santaholma@gmail.com tai 
040 512 8209). 

ILTATOIMINTAA KULOSAAREN  
YHTEISKOULULLA
• Lukutupa eli kulosaarelaisten kir-
jasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo 
16-19. Syksyn teemailloista tulee tietoa 
myöhemmin. Lukutupa sijaitsee kou-
lun Itäväylän puolen siipirakennuksessa 
Svinhufvudinkujan päässä, kulku myös 
pitkin Ståhlberginkujaa Kulosaaren 
kentän viereltä. Seuraa FB-Kulosaaren 
perheet ja https://kulosaarelaiset.fi.

• Liikuntaa lapsille ja aikuisille ma, ti, 
ke, to Kulosaaren liikuntaseuran ryh-
missä (myös Kulosaaren ala-asteella). 
Katso tarkemmin https://kulosaaren-
liikunta.wordpress.com/. 
• Bridge-kerho kokoontuu koulun 
ruokalassa tiistaisin klo 17:30 alkaen. 
Kulo Bridgen järjestämä 10 kerran pe-
ruskurssi alkaa 24.9.2019. Kurssin hinta 
sisältäen kurssimateriaalin 50 € (muut) 
/25 € (opiskelijat ja eläkeläiset).
Kurssia vetää Mauri Saastamoinen puh. 
050 574 7557 tai maurisaastamoinen@
hotmail.com, jolta saa myös lisätietoa ja 
jolle ilmoittaudutaan. 
• Kuvataidetta Kulosaaren taidekoulun 
opetuksena (myös Kulosaaren ala-as-
teella). Tarkemmin https://kulosaaren-
taidekoulu.wordpress.com/

1.9. SU BRÄNDÖ GOLF  
CHAMPIONSHIP 2019 
Nevas Golf, yhteislähtö klo 11, tarkem-
min FB Kulosaaren perheet

20.9. PE MUSIIKKIA  
KULOSAAREN KIRKOSSA 
Concert of  the Ukrainian female vocal 
group ”Marvinok”, on 20th of  Septem-
ber (Friday) at 18:00 in the Kulosaari 

Church (the concert lasts 60 min, free 
entrance). Lisätietoa suomeksi sivulta  
http://www.ukraina.fi/fi/performers/
marvinok/.

21.9. LA RANTOJEN SIIVOUSTA 
Koko kaupungin rantojensiivouskam-
panja SATAKOLKYT tempaisee. Net-
tisivuilta www.satakolkyt.fi voi seurata 
interaktiivista karttaa, joka näyttää mit-
kä rannat on jo siivottu ja mitkä ovat 
vielä siivoamatta. Rantoja voi siivota 
myös muina päivänä. 

KESKIVIIKKOISIN KLO 14:30–
16:15 MLL-PERHEKAHVILA  
RISTO RYTIN LEIKKIPAIKALLA

TIISTAISIN 20:30-, SUNNUNTAI-
SIN 19- HÖNTSÄJALKAPALLOA 
KULOSAAREN KENTÄLLÄ 

KIRJASTOAUTON AIKATAU-
LU MUUTTUU. SYKSYSTÄ 2019 
ALKAEN SE TULEE OSTARIN JA 
KORTTELITALON MAISEMIIN 
TORSTAISIN KLO 19:20–20:00.
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Kaupunki rakentaa Päiväkoti Kulo-
saaren ja Daghemmet Domuksen 

tarpeisiin kaksi tilapäistä paviljon-
kirakennusta osoitteeseen Werner 
Wirénin tie 3. Työmaa korttelitalon 
vieressä päästään käynnistämään 
ensi viikon (viikko 25) alussa.  

Kaupungilta saamamme tiedote 1.8.2019
Kulosaaren pienen päiväkotipaviljongin valmistuminen viivästyy

Korttelitalon ympäristössä tapahtuu: 
itäpuolen metsä on raivattu ensin pal-
jaaksi kallioksi, joka on sitten paloitel-
tu ja murskattu ja viety pois, vähitellen 
tilalle tulee kolme HEKAn kerrostaloa, 
eteläpuolen hiekkakenttä ammottaa 
vielä tänään tyhjillään, mutta sen ja Ku-
losaarentiellä sijaitsevien huviloiden 
väliin on kaivettu syvä pitkä kuoppa, 
ilmeisesti tulevia tilapäisiä päiväkoti-
paviljonkeja varten ja näiden maanra-
kennustöiden lisäksi seurakuntatalo 
on huputettu. Toivotaan, että sanonta 
”hitaasti hyvää tulee” pitää paikkansa, 
ainakin päiväkotien tilannetta ajatellen.

Kaupungilta saamamme tiedote 14.6.2019
Kulosaaren tilapäisten päiväkotipaviljonkien rakentaminen alkaa

Kohteen rakennusluvasta ja aloitta-
misoikeudesta päätettiin 14. kesäkuu-
ta.

Ensimmäisen paviljongin valmistu-
mista kiirehditään elokuuksi. Toinen 
paviljonki on tarkoitus ottaa käyttöön 
lokakuussa. Rakennusluvan mukaan 

paviljongit voivat olla tontilla 5 vuot-
ta. 

Rakennusluvasta päätti kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaosto 14.6.2019.

Mutta sitten tuli mutka matkaan…

Daghemmet Domuksen korvaavat 
tilat ja Kulosaaren päiväkodin li-

sätilat ovat rakenteilla Kulosaaressa 
osoitteessa Werner Wirénin tie 3. Pie-
nemmän paviljongin valmistuminen 
viivästyy arvioidusta aikataulusta run-
saan kuukauden, koska työmaalle ti-
lataan kallion louhintaa ja tukimuurin 
rakentamisen töitä. Suuremman pavil-
jongin odotetaan valmistuvan suunni-
telman mukaisesti lokakuussa.

Daghemmet Domuksen pienimmät 
lapset ja ryhmän henkilökunta aloit-
tavat syksyn Daghemmet Pilten -päi-
väkodin tiloissa (Umpiaidanpolku 6). 
Päiväkoti on tiedottanut muutoksesta 
huoltajille kesän aikana. Muut Domuk-
sen lapset jatkavat suunnitellusti ny-
kyisissä tiloissa, kunnes suurempi pa-
viljonki valmistuu.

Kulosaaren päiväkoti on jo valmiiksi 
suunnitellut syksyn toiminnan pääosin 
nykyisten tilojen yhteyteen Kulosaa-
ren korttelitaloon. Pienen paviljongin 
aiottu käyttö aamupäivisin jakotilana 
ei toteudu, ja toiminta jatkuu viiväs-
tyksen ajan nykyisissä tiloissa. Myös 
retkiä tehdään sään salliessa.

Kallion louhinta edellyttää työmaal-
la räjäytystöitä, joista työmaa tiedot-
taa tarkemmin lähinaapureita. Louhin-
ta tehdään turvallisesti, muun muassa 
oleskelu ja kulku työmaan lähipiirissä 
estetään räjäytystöiden aikana.

Kaupunki haluaa turvata paviljon-
geilla kulosaarelaisten lähipalvelui-
ta. Daghemmet Domus -päiväkoti saa 
uudet tilapäiset tilat, koska nykyisten 
tilojen kunto ei ole hyvä, eikä niihin 
voi sijoittaa pienimpiä lapsia lainkaan. 

Brändön koulurakennuksen tilat eivät 
riitä tulevalle käyttäjämäärälle ja siel-
tä siirtyy esikouluryhmiä paviljonkiin. 
Paviljonkiin saadaan myös 28 paikkaa 
päiväkoti Kulosaarelle.

Rakennusluvan mukaan paviljongit 
voivat olla tontilla 5 vuotta. 

Lisätietoa paviljongin rakentamises-
ta ja räjäytystöistä

projektipäällikkö Jari Miettinen, p. 09 
310 36973, jari.miettinen@hel.fi

Helsingin kaupunki, kaupunkiympä-
ristö / rakennuttaminen

Lisätietoa kasvatuksen ja koulutuk-
sen tilahankkeista

Yksikön päällikkö Vera Schulman, p. 
09 310 20777, vera.schulman@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
/ tilahankkeet

1.8.2019 saimme tiedotteen toisestakin asiasta.
Kulosaaren puistotien alueen suunnitelmaluonnokset esille
Helsingin kaupunki laatii katusuunni-

telmia Kulosaaren puistotiestä, Ad-
jutantinpolusta, Ukko-Pekan portaasta 
ja Hopeasalmentien sillasta.

Kulosaaren puistotie on osa pyörä-
liikenteen baanaverkkoa. Nyt suun-
niteltava osuus Kulosaaren sillan ja 
Tupasaarentien välillä muutetaan pyö-
räkaduksi, jossa autoliikenne sovittaa 
ajonopeuden pyöräliikenteen mukai-
seksi. Muutoksen myötä jalankulun 
ja pyöräliikenteen erottelu paranee. 
Samaan asiaan kiinnitetään huomiota 
Adjutantinpolun, Ukko-Pekan portaan 

ja Hopeasalmentien sillan suunnitte-
lussa, jotka suunnitellaan liittyvinä ka-
tuina Kulosaaren puistotien kanssa.

Katujen peruskorjaus on tarkoitus 
aloittaa kesällä 2020.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat 
esillä 28.8. – 10.9.2019:

- kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1

- www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa 
Katu- ja puistosuunnitelmat) 

Suunnitelmaluonnoksia esitellään 
keskiviikkona 28.8.2019 klo 17–19 Kulos-
aaren yhteiskoululla, Ståhlberginkuja 1. 

Palaute luonnoksista:  
viimeistään 10.9.2019

Lisätiedot ja palautteet: projektipääl-
likkö Jari Hurskainen, puh 09 31021378, 
jari.hurskainen@hel.fi

Kulosaarelaiset ry antoi välittömäs-
ti palautetta 28.8. tilaisuuden ajan-
kohdasta, sillä se on juuri samaan 
aikaan kuin meidän oma Kulosaa-
ri-päivämme. Ajankohta muuttui: TER-
VETULOA  YHTEISKOULULLE  TIISTAI-
NA 3.9. KLO 17–19.


