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TEHDÄÄN JOULU YHDESSÄ!

J

oulun odotukseen voi yhdistää mukavia konsertteja, myyjäisiä ja iloisia ystävien tapaamisia. Kulosaaren oma joulukalenteri avautuu jälleen 1.12. ja aina
jouluaattoon 24.12. asti kannattaa suunnata
iltakävelylle kokemaan Kulosaaren joulutunnelmaa Jouluvalofestivaalin – Juleljusfestival-kartan mukaan. Joka päivä valaistaan
yksi talo tai katu. Seuraa Jouluvalokarttaa
(sivulla 3) ja suuntaa happihyppely päivän
nimikkovaloa kohden
Alla muutamia tapahtumia, jotka ainakin
kannattaa käydä katsomassa ja samalla tutustumassa naapureihin:
Su 1.12. klo 17-18 / Ribbinginhovi (Kulosaarentie 21-23): Kauneimmat joululaulut, glögiä, pipareita…
Ke 4.12. klo 18-19 / KSYK ja Kulosaaren
taidekoulu, Domus Kulosaarentie 4-8: Joulukorttitehdas

La 14.12. klo 16-17 / Armas Lindgrenin
tie 15 I: Kansainvälisiä jouluherkkuja
Su 15.12. klo 18-20 / Vähäniityntie 16:
Ulkoilmaelokuva, glögiä ja jouluherkkuja
Ma 16.12. klo 17 / Hopeasalmentie 16:
Tiernapojat ja glögiä
Kotisaareltamme löytyy paljon myös pukinkonttiin ostettavaa ja samalla tuetaan
paikallisia yrittäjiä: maukkaita ravintolaelämyksiä, kauneuden- ja terveydenhoitotuotteita, liikuntapalveluja, joulukoristeita
sekä tietysti joulukukkia. Joulun herkkuja
ja lahjaideoita löytyy myös lauantain 14.12.
Joulubasaarista, joka pidetään Kulosaaren
korttelitalossa.
Joulurauhaa ja
menestystä vuodelle 2020!
Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtaja

H e i d i H e l ka m a -Ta l v e l a
heidi(ät)talvela.com
Liisa Horelli
liisa.horelli(ät)aalto.fi
Kari Lampén
kari.lampen(ät)rymaco.fi
Mikko Myllykoski
mikko.myllykoski(ät)heureka.fi
M a i j a Pa k o m a
mpakoma(ät)welho.com
Kirsti Santaholma
kirsti.santaholma(ät)gmail.com
Leena Siikanen
leena.siikanen(ät)gmail.com
Ee ro Tu u lo s
eero.tuulos(ät)gmail.com

”Ja niin saapuu loisto Kulosaareen
tumman talven keskelle
käy mieli suloinen naapurustoon
riemua jokaisen sydämelle.

Vintern är här igen
nu kommer det ljus, vår vän.
På Brändö värmer vi sinnen
ljuset ﬁnns inte enbart i våra minnen.

Joka päivä joulukuussa
lämmin valo hulmahtaa
se voi olla pihassa tai puussa
ikkunastakin voi leimahtaa.

Varje dag får vi njuta
det gråa och det mörka ska sluta.
Titta och kolla i vart hus
vem som har mest juleljus.

Tarkkaile ja tiiraile naapurillako kiiltää
seuraile ja silmäile kaukaatako se siintää.

Granne, butik eller bekant
atmosfären är briljant.
Det blir för oss alla glans och bal
det blir nämligen Brändös
Juleljus-Festival.”

Kun riemullisia kokemuksia
Sinä nyt haalit apuna Kulosaaren
Jouluvalo-festivaalit!”
Runo: Nina Nygård

Lehden toimitus
Kirsti Santaholma, päätoimittaja
Inge Engström • Liisa Horelli • Nina Nygård
Leena Siikanen • Senni Timonen
Vuoden 2020 lehtien aikataulu
n r o 1 a i n e i s t o 8 .1 . j a k o 3 0 .1 . , v k o 5
nro 2 aineisto 3.3. jako 26.3. vko 13
nro 3 aineisto 28.4. jako n. 22. 5. vko 21
nro 4 aineisto 28.7. jako 20.8. vko 34
n r o 5 a i n e i s t o 1 5 . 9 . j a k o 8 .1 0 . v k o 4 1
n r o 6 a i n e i s t o 3 .1 1 . j a k o 2 5 .1 1 . v k o 4 8
Ta i t t o / Pa i n o : K i r i p r i n t t i o y
Pa i n o s : 2 3 0 0 k p l

WWW.KULOSAARELAISET.FI
WWW.FACEBOOK.COM/KULOSAARELAISET

Dikten: Nina Nygård

VI INVÄNTAR JULEN TILLSAMMANS!

M

edan vi väntar på julen kan vi njuta av trevliga julkonserter, basarer
och umgås i glada vänners sällskap.
Brändös egen julkalender öppnar som vanligt den 1.12 och fram till den 24.12 kan
man under sin kvällspromenad uppleva julstämningen på Brändö enligt ” juleljusfestivalens ” karta.
Var dag lyses något hus, någon gata eller
någon firma upp. Följ med på juleljuskartan
(sid 3) och passa på att styra stegen på din
kvällspromenad till dagens kalenderlucka.
Nedan en del av evenemangen som det
absolut lönar sig att besöka. Samtidigt får
du en möjlighet att lära känna grannarna:
Sö 1.12 kl. 17-18 / Ribbingshof (Brändö
vägen 21-23): De vackraste julsångerna,
glögg…
On 4.12 kl. 18-19 / Domus, Brändövägen
4-8, KSYK och Brändö konstskola: Julkorts
verkstad

Kannen kuva: Kirsti Santaholma
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Lö 14.12 kl. 16-17 / Armas Lindgrens
vägen 15 I: Internationellt julgodis
Sö 15.12 kl. 18-20 / Lillängsvägen 16:
Utomhusbio, glögg och julgodis
Må 16.12. kl. 17 / Silversundsvägen 16:
Stjärngossespel och glöggservering
På vår egen ö hittar vi också mycket som
vi kan fylla julgubbens säck med – samtidigt
som vi stöder de lokala företagarna genom
att t.ex. inhandla presentkort till våra restauranger, frisörsalonger, sjuk- och hälsovårdstjänster, motionstjänster samt genom
att köpa julprydnader och julblommor!
På julbasaren som går av stapeln lördagen den 14.12 i Brändö kvartershus (finska
lågstadieskolan) kan du inhandla diverse julläckerheter och kanske få goda julklappstips.
Med önskan om julefrid och ett gott och
framgångsrikt år 2020 till er alla!
Satu Väkiparta
ordförande för Brändöborna rf

Ljus, glitter och glans att vänta på Brändö under den mörka vintern.
Dagligen ända fram till julafton glänser ett hus i ljus. Glädje, kvällspromenader och överraskningar, glögg och Lucia, vänlighet sprids.
Allt detta och mycket annat erbjuds på Brändös Juleljus-Festival,
välkommen till vårt gemensamma evenemang, låt oss skapa en fridfull julstämning
och öka trivseln på vår hem-ö!

KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 8
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

ELIEL
Eliel Saarinen v. 1910, kuva Finna

E

liel Saarisen (1873 - 1950) mukanaolo tässä kulosaarelaisia arkkitehtejä
käsittelevässä kirjoitussarjassa vaatinee hiukan perusteluja, varsinkin kun
hän ei koskaan edes asunut saarellamme
eikä hänen töitäänkään ole täällä kuin
yksi ainoa rakennus.
Eliel Saarisella oli jo varhain yhteinen
toimisto tässä sarjassa jo esitellyn Armas
Lindgrenin kanssa, kolmantena osakkaana molempien opiskelutoveri Herman
Gesellius. Toverusten ensimmäinen kilpailumenestys oli voitto Suomen paviljongiksi Pariisin maailmannäyttelyyn v.
1900. Tuo pientä linnaa muistuttanut,
suuren yleisösuosion saavuttanut rakennus valitettavasti purettiin näyttelyn päätyttyä. Samalla katosivat ikiajoiksi Akseli
Gallen-Kallelan merkittävää positiivista
huomiota herättäneet paviljongin Kalevala-aiheiset kattofreskot.
Gesellius – Lindgren – Saarisen nopeasti kuuluisaksi tullut arkkitehtitoimisto ehti mukaan moneen 1900-luvun
alkuvuosikymmenten Helsinkiä koskeneeseen, uraa uurtaneeseen suunnitteluhankkeeseen. Toimiston aikaansaannokset edustivat kansallisromanttista tyyliä,
tuon ajan jugendin hengessä.
He voittivat mm. uuden eduskuntatalon suunnittelukilpailun, mutta heidän
suunnitelmaansa ei kuitenkaan toteutettu, vaan järjestettiin uusi kilpailu, jonka
voittajan, arkkitehti J. S. Sirénin, käsialaa
nykyinen eduskuntatalo on.
Saarisen kaksi muutakin suunnitelmaa,
jättiläiskokoinen Kalevala-talo Munkkiniemeen sekä Turun uuden raatihuoneen
suunnitelma, kaupunkipalossa aikoinaan
tuhoutuneen tilalle, jäivät kumpainenkin

Monen alan uranuurtaja

SAARINEN

TEKSTI: HEIKKI KUKKONEN

toteutumatta. Sen sijaan koko joukko syvästi Yhdysvaltoihin. Hänen tehtäväkmaamme merkittäviä julkisia rakennuksia seen annettiin tuolloin perusteilla olleen
syntyi Saarisen ja hänen yhtiökumppa- Cranbrookin Taideakatemian tulevaisuuniensa kynästä 1900-luvun ensimmäisinä den suunnitteleminen ja samalla myös
kahtena vuosikymmenenä. Niitä olivat sille tarvittavan kampusalueen hahmottemm. rautatieasemat Helsinkiin ja Vii- lu. Saarinen sai pian myös opetustehtäviä
puriin, Kansallismuseo, kaupungintalot uudessa taidekoulussa, jonka esikuvana
Lahteen ja Joensuuhun, Paavalinkirkko oli ollut saksalainen monitaidekoulu BauTarttoon sekä sodassa valitettavasti tu- haus, tuon ajan arkkitehtuurissa orastahoutunut Suur-Merijoen mahtikartano neen eurooppalaisen modernismin kehto.
Viipurin maalaiskuntaan.
Saarinen houkutteli Cranbrookin myös
Saarisen monumentaalinen ’Pro Hel- muita suomalaisia arkkitehtejä, mukaan
singfors’ suunnitelma vuodelta 1918 oli luettuna poikansa Eeron, joka myös oli
oikeastaan suomalaisen yleiskaavoituk- opiskellut arkkitehdiksi. Heistä kehkeysen, tai ehkä seutusuunnittelunkin, suu- tyikin sittemmin tehokas työpari, joka
risuuntainen pelinavaus. Siinä esitettiin suunnitteli merkittäviä julkisia rakennukensimmäisen kerran Helsingin historiassa sia eri puolille Yhdysvaltoja. Niistä kenlaaja-alainen, mutta samalla myös yksi- ties kuuluisin oli Detroitiin rakennettu
tyiskohtainen suunnitelma Suur-Helsin- General Motorsin pääkonttori ja teknilgiksi, Kulosaarikin sen yhtenä pienenä, linen keskus.
mutta merkittävänä kaupungin kasvupisEliel Saarisen mittavaa kansainvälistä
teenä. Tuo suunnitelma oli tehty puutar- mainetta todistavat hänelle myönnetty
hakaupunkiaatteen hengessä ja sen suosi- professorin hc arvo Helsingissä sekä kunmia lähiöperiaatteita mukaillen.
niatohtorin arvot peräti yhdeksässä yliEliel Saarinen oli monilahjakkuus, opistossa eri puolilla maailmaa.
jonka taidot ja intressit ulottuivat hyvin
monelle visuaalisen maailman tasolle,
postimerkkien sekä setelien suunnittelusta huonekalujen kautta aina laaja-alaiseen kaupunki- ja seutusuunnitteluunkin
saakka. Hän oli myös kaukokatseinen
näkijä, sillä vaikka hänen Pro Helsingfors
-suunnitelmastaan ei moneen vuosikymmeneen toteutunut juuri mitään, voidaan tämän päivän pääkaupunkiseutua
katseltaessa todeta tuon suunnitelman
useimpien päälinjojen nyt toteutuneen,
aina Tapiolasta Vuosaareen ja Katajanokalta Vantaan pohjoisreunoille saakka. Kulosaaren ainoa Saarisen piirtämä talo SjöströSiksi Saarista voidaankin hyvin perustein mintiellä, v. 1909, kuva v. 2002 Simo Rista kirjassa
kutsua maamme kaupunkisuunnittelun Kulosaari – Brändö – huvilakiinteistöt… Kiinteistön
1930-luvulla omistaneen Nylanderin jälkeläiset
isäksi.
Ehkä tästäkin syystä pieni Suomi kävi muistavat taloa silloin kutsutun Päivärinteeksi.
hänelle hieman liian vaatimattomaksi
areenaksi – ja hän matkusti
vuonna 1922 Amerikkaan, Rivitalo Munkkiniemessä Hollantilaisentiellä
muodollisena syynä menesty- v. 1920, kuva valmistumisen ajalta Eric Sundström (Finna)
minen suunnittelukilpailussa
Chicago Tribune -lehden jättiläiskokoiseksi toimitaloksi.
Tällä matkallaan hän tutustui
myös lehden kustantajaan,
joka sai houkuteltua Saarisen
muuttamaan perheineen py-
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TEEHETKI KIINAN
SUURLÄ
Ä HETYSTÖSSÄ

TEKSTI: LIISA HORELLI

K U V AT: I N G E E N G ST R Ö M

K

ulosaarelaiset saivat tutustua marraskuun alussa Kiinan suurlähetystöön poliittisen osaston johtajan,
rouva Yan Zhoun ja attasea Shihan Linin johdolla. Kyse oli itse asiassa pitkän
perinteen vaalimisesta, sillä kaupungin
osayhdistyksemme on vieraillut lähetystössä useamman kerran 1970-luvulta
alkaen.
Rouva Zhou kertoi aluksi Kiinan ja
Suomen pitkäaikaisista diplomaattisuhteista. Suomi oli ensimmäisiä länsimaita, joka tunnusti Kiinan kansantasavallan vuonna 1950. Sen seurauksena
Kiina ja Suomi avasivat vastavuoroisesti
edustustot Helsinkiin ja Pekingiin pari
vuotta myöhemmin. Kiina osti kuvanveistäjä Mathias Hauptilta näyttävän,
vuonna 1917 valmistuneen kivihuvilan Vanhan Kelkkamäen varrella. Armas Lindgren ja Bertel Liljeqvist olivat
suunnitelleet rakennuksen. Rakennuksella oli ollut monta omistajaa sen ensimmäisen 35 vuoden aikana: pankinjohtaja Emil Schybergson, johtaja
Juha Kuosmanen, hovijalokivikauppias
Agathon Fabergé ja kuvanveistäjä Mathias Haupt. Myöhemmin lähetystöä
on laajennettu uudisrakennuksin moneen otteeseen (juhlahuoneisto v. 1957,
konsulaatti 1980-luvulla ja Risto Rytin
tiellä sijaitseva kaupallinen osasto v.
1987). Lähetystössä on töissä 60 henkilöä, joista suurin osa asuu Kulosaaressa.
Vain yksi heistä puhuu suomea.
Rouva Zhoun mukaan Kiinan ja Suomen väliset suhteet ovat mallikkaat. On
paljon yhteistyötä niin kaupan, tekniikan kuin kulttuurinkin alalla. Kiinalaiset rakentavat Suomeen sellutehdasta,
Shanghaissa testataan suomalaisten luomaa kierrätyssysteemiä ja muutenkin
otetaan mallia suomalaisesta ympäristönsuojelusta. Lisäksi Helsingissä järjestetään vuosittain kiinalaiset uuden
vuoden juhlat tammikuun puolivälissä. Ähtärissä odotetaan ensi vuonna
kiinalaisten pandojen jälkeläisiä. Suomella on myös rooli Kiinan toteuttamassa uudessa ”silkkitie”-konseptissa,
sillä Suomi on eräänlainen silta, jopa
portinvartija Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Meiltä on suorat lentoyhteydet
Pekingin ja Shanghain ohella moneen
muuhunkin Kiinan kaupunkiin. Myös

Ryhmäkuva vierailulta.

rautatieyhteydet ovat toimivat. Niinpä
Suomi pystyy viemään Kiinaan runsaasti mm. sianlihaa, josta on siellä puutetta
sikäläisen sikaruton vuoksi.
Suomen ja Kiinan presidentit ovat
tavanneet useasti ja vierailleet toistensa
luona. Tuloksena on mm. talviurheilun
leviäminen Kiinaan, kuulemma Suomen innoittamana. Entä Hongkongin
tilanne, miten siitä selvitään? Rouva
Zhou toivoi, että tilanne rauhoittuisi ja
väkivalta saataisiin vaimenemaan.
Lopuksi kiitimme vierailusta ja toivoimme puolestamme rauhallisen rinnakkaiselon ja naapurisovun jatkuvan
Kulosaaressa vastakin. Sitä voi harjoittaa esimerkiksi Hopeasalmentiellä hoivaamalla suomalaisten ja kiinalaisten
lähinaapurien yhteistä syreeniaitaa.
Onnistuneen teehetken päätteeksi keräännyimme yhteiskuvaan Suomen ja
Kiinan lippujen kainaloon.

Kulosaarelaiset Kiinan lähetystössä. Neljäs
oikealta poliittisen osaston johtaja Yan Zhou ja
ensimmäinen vasemmalta attasea Shihan Lin.

Kiinalaista taidetta Kiinan suurlähetystön
edustustilassa.
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Ikäihmiset harrastavat
TEKSTI JA KUVA: MARTTI KORHONEN JA AILA NIINIKOSKI

H

istoriasta kiinnostuneelle päivä- ja iltakävelyt Kulosaaressa
tarjoavat paljon mielenkiintoista muisteltavaa, alkaen Ribbingshofin
100-vuotiaasta historiasta.
Vanhan
huvilakaupungin merkkirakennukset ja
omakotitalot kertovat omaa tarinaansa.
Niiden tallentaminen valokuviin on ollut yksi mielenkiinnon kohde. Vuonna
1952 Kulosaareen ensi kertaa tulleella muistissa on pieni huvilakaupunki
ja laaja metsäinen saaren pohjoispuolisko. Saaren myöhemmin rakennettu
osa ei ole kuitenkaan poistanut alueen
omaleimaisuutta. Meren läheisyys ja
liikkuvat laivat kytkevät kävelijän saaristoon ja veneilyn yhteyteen, vaikkei
omaa venettä enää olekaan.
Kirkko ja kellotapuli saaren symbolina kokoavat saarelaisia yhteen. Osallistuminen seurakunnan ja muiden
paikallisyhteisöjen tapahtumiin luo
yhteenkuuluvuutta tässä pienessä kaupunkiyhteisössä. Kulosaarelaiset ry:n
ansiokas toiminta lukutupineen tarjoaa
oivan paikallisen yhteyden.
Pihapuuhat ja pihojen vehreys antavat luontevan tilaisuuden mm. oman
pihapiirin pikkulintujen ruokkimiseen.
Harakoiden, varisten ja oravien kilpailu
samoista hyvistä ja jyvistä on hupaisaa
seurattavaa. Tuntee elävänsä luonnon
yhteydessä.
Enimmän osan ajasta vievät aikaisemman elämän mielenkiinnon kohteet. Historiaa, turvallisuuspolitiikkaa
ja miksei muitakin yhteiskunnallisia
aiheita koskevien esitelmien ja keskustelutilaisuuksien seuraaminen on jatkumoa. Kulosaari on osa pääkaupunkia,
miksi ei osallistuisi maata laajemmin
olevien asioiden seuraamiseen. Monet
organisaatiot ja yhdistykset tarjoavat
tähän oivan mahdollisuuden. Mihinkäs
seepra pääsisi raidoistaan.
Isovanhemmilla on roolinsa perheen
ja suvun asioiden edistämisessä. Onko
se harrastus vai tehtävä, ehkä niiden yhdistelmä. Ystävät ovat olennainen osa
elämää. Monet ovat jo vanhusten hoivakodeissa. Heitäkään ei pitäisi unohtaa, vaan käydä tervehtimässä.
Kesäaikana matkat, retket, mökkipuuhat ja entisen kotiseudun järvimaiset saavat suuremman huomion.
Iäkkäältä puuttuu pikemminkin aikaa
kuin harrastuksia ja tehtäviä. (Martti).

Martti, 86 v.

Löysin ensiasuntoni Kulosaaren Tupavuoresta vuonna 1968. Nyt olen asunut samassa talossa jo 51 vuotta. Olen
kiitollinen ja tyytyväinen asuntooni ja
Kulosaareen. Viihdyn.
Kulosaaren historia puhuttelee jatkuvasti. On ollut myös kiintoisaa seurata

Aila

6

Kulosaaressa tapahtuneita muutoksia
näiden 50 vuoden
ajan. Posti, pankki,
R-kioski,
kirjasto
ja useampi kauppa
on lopetettu. Metro
tuli vuonna 1982.
Sen myötä palveluiden ja harrastusten
(teatterit, konsertit
jne.) maailma laajeni eri puolille Helsinkiä.
Aikanaan Kulosaaren sillan kaupungin puoleisessa
päässä oli Ilmatieteen laitoksen säähavaintotorni Kansa-yhtiön päärakennuksen katolla. Sieltä näki päivän
sääennusteen. Keltainen väri lupasi
poutaa ja vihreä sadetta. Nyt näkymä
on Kalasataman 35-kerroksinen Majakka-torni, jonka yhteyteen tulee lisää
tornitaloja lähivuosina.
Onneksi olemme edelleenkin meren
ympäröimä saari ihanine huviloineen.
Lähellä on myös Mustikkamaa, Korkeasaari, Kivinokka ja Herttoniemen siirtolapuutarha.
Asumisviihtyvyyteemme
vaikuttaa
myös oma positiivinen ja sosiaalinen
luonteemme. Myös kodin ulkopuolinen toiminta on rikkautta elämäämme
ja asumisviihtyvyyteemme. Naapurit
tunnetaan. Apua saa tarvittaessa ja sitä
voi myös antaa. Kulosaarelaiset ry:ssä
on ihania vapaaehtoisia jäseniä. Oma
Kulosaarelaiset-lehti jaetaan kaikkiin
koteihin. Sieltä löytyy tietoja alueen
historiasta ja tapahtumista.
Olkaamme kiitollisia saarestamme,
sen nykyisistä palveluista ja toiminnasta. Mutta toimitaan yhdessä! Tuetaan vapaaehtoisia toimijoita ja etsitään
yhdessä uusia yhteisöllisyyttä lisääviä
asioita. Kaikki lyhyetkin rupatteluhetket kaupassa tai kadulla piristävät. On
suuri ilo, että lähellämme on eri ikäisiä ystäviä ja harrastusmahdollisuuksia. Meillä on erilaisia tietoja ja taitoja
yhteisiin tapahtumiin sekä saaremme
kaikkien asukkaiden yhteisöllisyyden
lisäämiseksi. Asumisen pitää olla myös
yhteisöllistä. Eikö vain? (Aila).

HAUSKA TUTUSTUA,
GUNILLA WESTERHOLM,
TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD

Mimmu Karhu (vasemmalla) on ollut alalla yli 40 v.

K

ulosaaren kukka on Helsingin vanhimpia ja maineikkaimpia kukkakauppoja. Kukkakauppias Gunilla Westerholmin työssä parasta on kukat, kauniiden
kimppujen ja asetelmien tekeminen.
Mitä palveluita sinulta saa?
Meiltä saa leikkokukkia, ruukkukukkia,
asetelmia ja pihakukkia. Tehdään paljon
kukkasidontaa tilaisuuksiin: häihin, hautajaisiin, yrityksille, sukujuhliin ja kotijuhliin. Meillä on sesongin mukaisia lahjatavaroita sekä kynttilöitä, serviettejä ja kortteja.
Meiltä saa myös kuljetuksen kukille.
Kuinka kauan olet toiminut alalla?
Olen ollut alalla vuodesta 1985.
Miten valitsit alasi?
Olen tykännyt lapsesta asti puutarhasta ja kukista. Opiskelin puutarhuriksi ja
kysyin sidonnan opettajaltani hänen kontakteistaan keski-eurooppalaisiin kukkakauppoihin. Talvella ei puutarhurille
ollut Suomessa töitä vielä tuolloin. Opettajani kehotti minua tulemaan ensin tän-

ne Kulosaaren kukkaan pariksi kuukaudeksi, kun täällä tarvittiin apua. Ja olen
täällä vielä 30 vuoden jälkeen!

ja oli Kulosaaren kukassa töissä jo ennen Gunillaa.

Parasta työssäsi?
Kukat ja kaikki materiaalit ja niiden yhdistäminen ja esillepano, se on parasta.
Tavaroiden tilaaminen ja se, kun löytää
uusia kukkia ja materiaaleja. Tykkään kaikesta kauniista.

lapyhät meillä on kiireistä, kun monet
lomailee. En silti keksi mitä muuta se voisi olla, ehkä se olisi sitten se puutarhurin
homma.

Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Tulin tänne töihin vuonna 1990 ja ostin
tämän 1997. Kulosaaren kukan olivat perustaneet vuonna 1960 Leo ja Eila Nurmi; tämä taitaa olla Helsingin vanhimpia
samassa paikassa toimivia kauppoja.
Mainosta yhdellä lauseella
palveluitasi!
Meiltä kukilla väriä ja iloa elämääsi!
Mikäli et toimisi nykyisessä
ammatissasi niin mitä tekisit?
Olen miettinyt monta vuotta, kun tämä
työ on välillä aika raskasta, kaikki juh-

Työkaverukset heittivät Kulosaarelaisille kysymyksen: ”Milloin olet viimeksi ilahduttanut kukilla?”

Mitä harrastat?
Koiran kanssa lenkkeilyä, musiikin kuuntelua ja kavereiden kanssa ajanviettoa.
Ideoin, mitä kauppaan hankkisin – elämä
pyörii kukkakaupan ympärillä, tämä on
minun elämä.
Mistä haaveilet?
Niin paljon kuin tästä alasta tykkäänkin, niin
olisi kiva nähdä jotain muutakin elämää!

Kulosaaren kukka

09 6848038
info@kulosaarenkukka.fi
Kulosaaren ostoskeskus
Kyösti Kallion tie 2

Alepa Kulosaari
toivottaa herkullista joulua!

Alepa Kulosaari
Kyösti Kallion tie 2

Ma-la 6:30-23
Su 9-23

E KO M PA A

ELÄMÄÄ

osa 5
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JOULUA KULOSAARESSA
Voisiko kulutusähkyn välttää tänä jouluna?
TEKSTI: SUVI LAUKKANEN

T

ällä kertaa palstalla annetaan
muutamia vinkkejä ekologisempaan joulun viettoon. Nykyään
me suomalaiset yhdistämme jouluun
melkoisen kulutusjuhlan ja mässäilyn.
Ekologisempi joulu on kenties helpointa toteuttaa pienen nuukailun avulla.
Kaipaako joku ihan oikeasti ylenpalttisen jouluaterian tuomaa ähkyä ja uutta
turhaa roinaa kaappeihin ja komeroihin, puhumattakaan sen kaiken mukanaan tuomista syyllisyyden tunteista?
Kohtuullisempi joulu on kiltti paitsi
ilmastolle, myös kukkarolle ja terveydelle. Se voi olla myös stressittömämpi,
mukavampi ja nautinnollisempi joulu,
joka tuo mahdollisuuksia keskittyä aidosti tärkeisiin asioihin.
Kohtuutta lautaselle
Seitan-kinkku oli viime joulun hitti, ja
kasvissyönti onkin erinomainen keino
pienentää sekä jouluaterian hiilijalanjälkeä että omaa ähkyä.
Tätäkin tärkeämpää sekä ilmastolle
että omalle terveydelle ja jopa kukkarolle on välttää ylensyöntiä ja hävikin
syntymistä. Tarjolle pikemmin muutamia herkkuja kuin ylenpalttisuutta
notkuva pöytä. Ruoka- tai lisukelajien
rajoittaminen hillitsee ns. buffetti-ilmiötä. Kannattaa myös miettiä, kuinka
paljon ruokaa aterialla oikeasti uppoaa.
Ylijääneet ruoat kannattaa syödä seuraavina päivinä, käyttää uusien ruokalajien raaka-aineina tai säilöä esimerkiksi
pakastimeen.
Kinkusta maukasta kastiketta tai
kiusausta, perunoista pyttipannua, espanjalaista munakasta tai muussattuna
sämpylöiden raaka-ainetta. Samoin riisipuuroa sämpylöiden tekoon, joskin
siitä minulla ei ole itselläni kokemusta, kun se meillä yleensä tulee syötyä
loppuun. Muistan että opiskeluaikana
eräässä harjoittelupaikassani maatilan
emäntä teki riisipuurosta seuraavana
päivänä jälkiruokaa sekoittamalla siihen
kermavaahtoa ja sitten koko komeus
tarjottiin kiisselin kanssa – yleensä tyrnin, koska sitä heillä kasvoi omasta takaa pihassa.

Lahjo ajatuksella
Käsi sydämelle, kuinka moni meistä
kaipaa lisää tavaraa hyllyihinsä? Varsinkaan sellaista, joka ei ole tarpeellista ja
jota ei ole saanut itse valita?
Joululahjojen valitsemisessa on todella helppoa tehdä joko pieniä tai suuria
muutoksia, jotka auttavat ilmastoa, kukin sen mukaan, mihin itse on valmis
(tai mihin lähipiiri suostuu).
Ensinnäkin kevytversio. Perheissä,
joissa on edelleen tärkeää antaa kaikille uutena ostettuja tavaroita lahjaksi,
suosittelen lämpimästi tapaa, joka on
vallinnut minun ja kummitätini välillä
jo lapsuudestani asti. On turhaa veikkailla, mitä toinen voisi haluta, teeskennellä iloa pieleen menneistä lahjavalinnoista ja joulun jälkeen joko vähän
syyllisyydestä kärsien yrittää lahjoittaa
tai myydä niitä eteenpäin tai säilyttää
väkisin nurkissa. Tämän sijaan kannattaisi kysyä lahjan saajalta, mitä hän voisi haluta, ja noudattaa toivetta, jos se
on kohtuullinen. Näin kaikki saisivat
turhan tavaran sijaan sellaista, mitä oikeasti haluavat.
Niille, jotka ovat valmiita radikaalimpaan ekologiseen lahjaperinteeseen,
rohkenen ehdottaa joitakin hyväksi havaittuja vaihtoehtoja:
- Sopiminen lahjojen määrän tai arvon rajoittamisesta tai siitä, että ei anneta lahjoja ollenkaan, vaan keskitytään
nauttimaan joulun tunnelmasta ja yhdessäolosta.
- Käytettyä tavaraa lahjaksi. Esimerkiksi Lego-palikat ovat erinomainen
lahja, joka kestää kierrättämisen useampienkin leikkijöiden käsissä. Näitä voi
yleensä löytää lego-erikoiskaupoista,
kirppareilta sekä vaikkapa netistä.
- Henkilölle, jolla on jo kaikkea, kannattaa antaa lahjaksi hemmottelulahjakortti, itse tehtyjä herkkuja tai lahjoitus
ympäristönsuojelu- tai hyväntekeväisyysjärjestölle. (Luonnonperintösäätiö
ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi ovat pari erinomaista kotimaista
toimijaa, jos haluaa auttaa ilmastoa ja
toisaalta myös uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.)
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Kierrätys kunniaan
Joulu tuntuu nykyään olevan kaikenlaisen kertakäyttökrääsän juhlaa – myös
lahjapakkauksissa ja koristeissa. Näiden
turhakkeiden määrää on varsin helppo
vähentää. Hienon lahjapaketin saa käärimällä lahjan itse koristeltuihin materiaaleihin. Esimerkiksi tarpeettomaksi
käyneet nuottipaperit koristeltuna tarroilla, kiiltokuvilla tai omilla piirroksilla näyttävät varsin kivoilta lahjan ympärillä.
Toinen hyvä vaihtoehto, ja niin nuuka että laihialaisetkin olisivat ylpeitä,
on irrottaa käärepaperit lahjoista siististi ja käyttää samaa paperia uudelleen
seuraavana vuonna. Jokin lasten askarteluprojektikin voisi hyödyntää vanhaa
joulupaperia.
Jos nyt käärepaperit kuitenkin päätyvät pois, niin muistattehan heittää
ne sekajätteeseen, jonne ne kuuluvat
sisältäen kierrätykseen liian paljon väriaineita.
Ehkä joulupaperin uudelleenkäyttö tuntuu äkkiseltään hurjalta, samoin
käytettynä hankittujen lahjojen antaminen. Toisaalta kuitenkin – miksi ihmeessä siistiä ja hyväkuntoista ei voisi
käyttää uudelleen? Sehän on usein yhtä
hyvä kuin uusi ja joskus jopa parempikin, vanhan tavaran kestävyyttä kun on
koeteltu jo käytössä ja uusien tuotteiden laatu tuntuu vuosi vuodelta vain
laskevan.
Niin tai näin, allekirjoittanut joka
tapauksessa haastaa ainakin pohtimaan
omia arvoja. Voisiko asioita arvioida
uudelleen ja saada aikaan uusia, itsellekin kenties mukavampia perinteitä?

Rauhallista
ja
tunnelmallista
joulua lukijoille!

KORKEASAARESSA
VALMISTAUDUTAAN TALVEEN

TEKSTI: MARI LEHMONEN

K U V AT: A N N I K A S O R J O N E N

T

alvi hiipii vähitellen Korkeasaareen. Karhut vetäytyvät talviunille marraskuun puolivälissä,
kun taas valkoisten tunturipöllöjen omin aika on vasta edessäpäin.
Myskihärät kasvattavat turkkiaan
tarjetakseen paremmin pakkasessa,
mutta trooppisten talojen asukkaat
nauttivat ikuisesta kesästä Suomen
vuodenajoista riippumatta.
Kylmiltä seuduilta kotoisin olevia
eläimiä ei voi kuljettaa kesähelteellä, joten syksy on eläintarhaeläinten
vilkasta muuttoaikaa. Korkeasaaren
suurimmat eläimet ovatkin saaneet
hiljattain uusia lajitovereita.
Nuori Hilde-kameli saapui
Korkeasaareen
Lokakuun lopulla Kulosaaren läpi
kurvasi saksalaisin rekisterikilvin varustettu eläinkuljetusvaunu. Kun vaunun ovet Korkeasaaressa avattiin, ulos
kurkisti pieni, utelias kameli. Se empi
hetken ovella, mutta kiinnostui sitten
eläintenhoitajien tarjoamasta porkkanasta. Pian nuori kameli jo kirmasi
aidan viertä kerjäämään hoitajilta lisää
porkkanaa, hörppäsi hieman vettä ja
juoksi sitten tapaamaan aidan takana
ihmetteleviä lajitovereitaan.
Dortmundin eläintarhassa syntynyt
Hilde on vasta noin 1,5 vuoden ikäinen.
Sen erottaa joukosta helposti, sillä se on
selvästi pienempi kuin kaksi muuta kamelia, 11-vuotias Korkeasaaressa syntynyt Abu-uros ja 6-vuotias Luna. Vaikka
kamelit tulevat aidan vierelle, niitä ei saa
rapsuttaa eikä tarhan puolelle saa kurotella, sillä kamelit voivat purra. Tiesitkö,
että villit kaksikyttyräiset kamelit ovat
äärimmäisen uhanalaisia? Ne ovat kotoisin Keski-Aasiasta ja kasvattavat paksun
talviturkin, jonka turvin ne selviävät
helposti talven purevista pakkasista.
Visenttilaumassa on uusi sonni
Samalla kyydillä Hilde-kamelin kanssa
saapui myös nuori visenttisonni. Lauma
on ollut hieman hajallaan sen jälkeen,
kun kymmenvuotias sonni jouduttiin
aiemmin syksyllä lopettamaan jalkavaivojen ja lisääntymiskyvyttömyyden
vuoksi. Boråsin eläintarhasta saapuneella parivuotiaalla Bosse-sonnilla on
painoa vasta 400 kiloa – täysikasvuinen

Myskihärkä

Hilde-kameli saapuu Korkeasaareen.

Korkeasaaren visenttilaumaan saapui nuori
sonni.

metsästettiin luonnosta sukupuuttoon
1900-luvun alussa, mutta eri eläintarhoissa eläneistä noin 50 visentistä kasvatettiin uusi kanta. Luontoonpalautukset
eläintarhoista aloitettiin jo 1950-luvulla ja nykyään luonnossa elää noin 2000
visenttiä. Myös Korkeasaaresta on viety
visenttejä suojelualueelle Venäjälle.
Joululomalla Korkeasaaressa
ihaillaan valotaidetta
Sydäntalvella, 25.12.–8.1. Korkeasaari
toteuttaa yhteistyössä LUX Helsingin
kanssa tapahtuman, joka tuo eläinten
saarelle tunnelmallista valaistusta ja valotaidetta. Korkeasaari on tapahtuman
ajan avoinna illan pimeyteen saakka,
jolloin eläintarhakin näyttää erilaiselta.
Seuraa Korkeasaaren nettisivuja, niin
kuulet aiheesta lisää.

Korkeasaaren nuori visenttisonni
painaa vasta 400 kiloa.

sonni painaa 800 kiloa, suurimmat jopa
1300 kiloa! Vielä se ei siis ole valmis
isäksi, mutta toiveissa on, että muutaman vuoden päästä Korkeasaaressa voi
ihailla pikkuvisenttejä!
Visentit kuuluvat eurooppalaisten
eläintarhojen suojeluohjelmaan. Laji
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Korkeasaaren valotaidetta
voi ihailla
25.12.–3.1. klo 10–18
4.–8.1.2020 klo 10–20
Testaa sivulla 11 tiedätkö, miten
nämä Korkeasaarestakin tutut eläimet
valmistautuvat talveen.
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KULIKSEN

L E E N A S I I K A N E N , V A R P U TA A R N A
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uparilyhty vetää puoleensa keskiviikkoiltaisin eri-ikäisiä ja erilaisia
kulosaarelaisia. Kello kahdeksalta
alkaa traditionaalinen pubivisa, jota on
käyty Kulosaaressa jo lähes 15 vuotta.
Visailijat istuvat viikosta toiseen samoissa pöydissä omissa ryhmissään,
joukkueissaan, joita ovat Besserwisserit,
Jäntevät koirat, Lentsukentsu, Malmin
kreikkalaiset, Nuijakulkuset, Pesäketut, Pikkufirma, Pikkukurä, Puromatti,
Seinäjoen viriilit, Tirmon proffat, Trio
plus, U23, Ventilaattori… Pubin yrittäjän mielestä kisailijat voisivat kuluttaa
enemmänkin, useimmilla on edessään lasillinen, joka riittää koko mittelyn ajaksi.
Moni lähtee pois heti, kun tulokset on
julkistettu, noin klo 21:30.
Pubivisa-idean isä on Mika, joka tuli
Espanjan kodistaan Kuparilyhtyyn visaa
vetämään lokakuun lopulla. Hänellä on
juuria Kulosaaressa, on asunut saarellamme joitakin vuosia, valittiin vuoden 2010
kulosaarelaiseksi. Ei ihme, että halusi
viettää Suomen matkallaan illan Kuprussa ja tuoda sinne ystävänsä Miguelin esittämään espanjalaisia lauluja. Mika pitää
Kuparilyhdystä ja kulosaarelaisista. ”Kulosaaressa sai apua aina, kun oli tarpeen,
aina löytyi kaveri. Ja kulislaiset käyttäytyvät hyvin, Kuprussakin.”
Mika oli kertomansa mukaan osallistunut vuoteen 2002 mennessä 3000 tietovisaan, joista monet olivat niin huonoja, että hän päätti itse ryhtyä tekemään
parempia. ”Tärkeää on ottaa osallistujat
huomioon. Kaikissa pubeissa ei voi tehdä samoja kysymyksiä.” Nykyään Mika
Espanjalainen Miguel

Pubivisan voittajat saavat itse valita mieleisensä pizzan. Ensimmäinen palkinto on kolme
pizzaa, toinen kaksi, lohdutuspalkinto on yksi
pizza joukkueelle, joka on arvannut parhaiten
kisan lopussa arvottavan luvun.

Tietovisavetäjä Mika Lindqvist

laatii pubivisojen kysymykset Espanjassa ja esimerkiksi Kuprussa kyselijänä on
yleensä Mari. Sama kysymyssarja voi olla
käytössä täsmälleen samaan aikaan muutamassa paikassa, mutta ei niin, että voisi
mennä treenaamaan vaikka Treffipubiin
Herttoniemeen ja tietää kaikki vastaukset
seuraavana päivänä Kulosaaressa. Helsingissä pubivisoja järjestetään yli 80 kertaa
viikossa.
Kysymyspatteri on aina saman muotoinen. Ensin on kymmenen avokysymystä,
joihin joukkueet antavat kirjalliset vastauksensa visaisännälle, joka tutkii ja pisteyttää ne. Ensimmäisen osion tulokset
julkistetaan paremmuusjärjestyksessä.
Seuraava kysymyssarja on sekin perinteinen. Avokysymykset koskevat maantietoa, politiikkaa, kulttuuria, musiikkia,
ajankohtaista, julkkiksia… Kun vastaukset ovat valmiit, saavat joukkueet pienen
tauon ja kohta on visaisäntä valmis julkistamaan pistemäärät. Järjestys alkaa jo
näyttää selvältä.
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Mutta viimeinen jakso ratkaisee. Taas
vastataan kymmeneen aika edellisten
kaltaiseen kysymykseen. Jos joukkue on
varma siitä, että tietää oikean vastauksen, merkitsee se rastin vastauksen jälkeen. Visan juju on siinä, että rastitetun
vastauksen pistemäärä tuplaantuu, jos
vastaus on oikein, mutta väärästä rastitetusta tulee yksi miinuspiste. Joukkueiden
paremmuusjärjestys saattaa yhtäkkiä keikahtaa. Parhaat palkitaan pizzoilla.
Mikä saa kulosaarelaiset tulemaan Kuparilyhtyyn viikosta toiseen? Mikan isännöimässä visassa 30.10. oli paikalla kisaamassa yhdeksän joukkuetta, niissä noin
50 henkeä, joista aika monet vastasivat
tähän kysymykseen. Useimmalla syynä
oli yhteisöllisyys ja tuttujen tapaaminen,
joillakin kilpailuvietti ”pääsee testaamaan
tietojaan” joku jopa ”päteen”. Kyselyn iltana oli mielessä myös musiikki, jota ei
kuitenkaan usein kuulla. Kukaan ei maininnut motiivikseen voittamista.
Olen osallistunut tapahtumaan nyt kolme kertaa, aina Pesäkettujen joukkueen
jatkona. Visailuryhmän ovat perustaneet
vuonna 2014 pesäpallokaverukset, siitä joukkueen nimi. Joukkueen heikkous
voisi olla sen homogeenisuus. Tässä lajissa
olisi etua siitä, että ryhmässä olisi erilaisia
tietäjiä. Pesäketuilla on samoja syitä tulla
keskiviikkona Kupruun kuin muillakin.
- Hyvä syy tavata kavereita.
- Visaillessa oppii
kavereistaan uusia puolia.
- Kysymykset johdattelevat
uusiin keskusteluihin.
- Olen kilpailuhenkinen.
- Jos ei tiedä vastausta johonkin
kysymykseen, saa syyn lähteä
opiskelemaan sitä alaa.
Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että kyllä
pubivisa koukuttaa. Taidan mennä paikalle ensi viikollakin.

KORKEASAARI-VISA Testaa tiedätkö, miten nämä Korkeasaarestakin tutut eläimet valmistautuvat talveen.
(Liittyy sivun 9 Korkeasaari-artikkeliin, oikeat vastaukset sivulla 15)

1. Karhu
a) löntystelee talveksi etelään
b) syö syksyllä paljon ja käy talviunille
c) touhuaa hereillä ympäri vuoden
2. Kaksikyttyräinen kameli
a) alkaa palella ja viettää talven sisätiloissa
b) kasvattaa paksun lämpimän talviturkin
c) käy talviunille
3. Amurintiikeri
a) on enemmän liikkeellä viileämmällä säällä kuin kesähelteillä
b) Korkeasaaressa kasvattaa paksun talviturkin, muualla ei
c) viettää koko talven sisätiloissa
4. Rantakäärme
a) liikkuu syksyllä ja talvella enemmän pysyäkseen lämpimänä
b) nukkuu talviunta, kuten karhu
c) luikertelee koloon, jossa vaipuu horrokseen

5. Myskihärkä
a) kasvattaa todella pitkän ja lämpimän talvikarvan, joka voi ylettyä jopa
melkein maahan asti
b) ei tarkene pakkasessa, joten syksyn tullen siirretään sisätilaan
c) vaeltaa luonnossa syksyllä tuhansia kilometrejä etelämmäksi
6. Ahma
a) kokoaa ruokavarastoja ja leveiden tassujensa ansiosta ei uppoa helposti lumeen
b) kasvattaa lämpimän valkoisen talviturkin
c) valmistautuu talviunille
7. Alppimurmeli
a) tykkää leikkiä lumessa
b) kaivaa maahan tunnelin ja viettää talven siellä horrostaen
c) murmelien elintapoja tunnetaan vielä huonosti eikä vastausta tiedetä
8. Preerikko
a) on oravan tavoin liikkeellä ympäri vuoden
b) kiipeää talveksi puihin ja viihtyy puun koloissa käpyjä syöden
c) ei varsinaisesti horrosta, mutta vetäytyy tunneleihinsa näkymättömiin

KULISVISA

Pubivisa innosti tekemään minipubivisan Kulosaarta koskevista asioista. Vastaukset löytyvät kaikki tämän lehden aikaisimmista numeroista tai sitten
vastaus on mainittu Lukutuvan teemailloissa. Vastaukset löytyvät myös tämän lehden sivulla 15.
1. Mikä oli Kulosaaren raitiovaunun tunnus tai numero?

6. Mitkä suurlähetystöt sijaitsevat Vähäniityntiellä?

2. Kuka oli Kulosaaren ”keisari”?

7. Kuka vuoden 1912 olympiavoittaja asui Kulosaaressa?

3. Miksi Wihuri-taloa kutsuttiin vielä 1950-luvulla?

8. Minä vuonna Kulosaaren yhteiskoulu on perustettu?

4. Mikä on Kulosaaren pinta-ala?

9. Kenen väitöskirja on Kulosaari – unelma paremmasta tulevaisuudesta?

5. Millä elokuvien tuotantoyhtiöllä oli studio Kulosaaressa?

10. Miten Kulosaareen tultiin vuonna 1910?

:L L A J U H L I T T I I N
– KULO SA A RE N
KOT I SE U T USÄ ÄT I Ö
75 V UOT TA

Casino valmiina ottamaan vastaan juhlijat.
Kukka-asetelmat Kulosaaren kukasta.

T E K S T I : V A R P U T A A R N A • K U V A : K ATA R U O H T U L A

S

Laura Kolbe, joka oli 4.10. Turusatapäinen juhlijajoukko oli ke- saaren toiminnalle. Yhdistykset kiittelirääntynyt Kulosaaren Casinolle vät kilpaa säätiötä sen antamasta tuesta. sa eikä Kulosaaren Casinolla, tulee
perjantaina 4.10. juhlistamaan Lavalle nousivat Kulpsin lisäksi GVLK, Kulosaaren yhteiskoululle Lukutuvan
75-vuotiasta Kulosaaren kotiseutura- Vesta, BS, Martat, Kulosaaren voimis- teemailta-sarjan puitteissa 12.12. klo
haston säätiötä. Mukana oli säätiön joh- telijat, Sulkapalloseura Voittamisen 17. Näin saavat kaikki kiinnostuneet
don lisäksi runsas joukko muita aktii- kulttuuri, suomen- ja ruotsinkielinen kuulla tätä Kotiseuturahaston säätiön
visia toimijoita Kulosaaresta. Kaikkien meripartio, Föreningen Hem och Sko- kirjasarjan ensimmäistä kirjoittajaa,
varsinaista
Kulosaari-asiantuntijaa,
kulosaarelaisten yhdistysten ja koulujen la……
edustajat oli kutsuttu mukaan.
Jälkiruokaa odotellessa kuultiin mu- joka on nykyään Helsingin yliopiston
Tilaisuus alkoi juhlavasti tervetuliais- siikkikoulu Resonaarin toimesta pieni Euroopan historian professori.
maljalla, jonka jälkeen oli luvassa mie- musiikkiesitys. Jaakko Lahtinen lau- TERVETULOA!
lenkiintoista ohjelmaa. Mikko-Olavi loi ”Haavekuvan”, Resonaarin johtaja
STIFTELSEN BRÄNDÖ
Seppälä esitteli vuonna 1907 Kulosaa- Kaarlo Uusitalo säesti kitaralla.
HEMBYGDSFOND - KULOSAAREN
reen perustetun Brändö Villastad AB:n
Kulosaaren historiaa ja elämistä saaKOTISEUTURAHASTON SÄÄTIÖ
perustajajäsenet: kymmenen aikansa rella muistelivat viimeinen itsenäisessä
Sääntöjensä mukaisesti nyt 75
vaikutusvaltaista miestä – pari
vuotta täyttävä Kulosaaren Kotiliikemiestä ja insinööriä sekä viiWilho Sjöström: Brändön pioneerit (1917)
seuturahaston Säätiö ”tukee suosi arkkitehtiä, joiden kädenjälmen- ja ruotsinkielisiä kouluja
keä voi ihailla vielä nykyäänkin
sekä yleishyödyllisiä järjestöjä Kusaaren rakennuskannassa. Esilosaaressa. Säätiö tukee pääsääntystä täydensi perustajajäsenistä
Allan Granfelt
Axel Ståhle
Karl Lindahl
Bertel Jung
töisesti yksittäisiä hankkeita ja
tehty laulu - ensin vuosisadan alJulius Stjernvall
Oscar Bomansson
vain poikkeuksellisesti juoksevia
kupuolella ruotsiksi tehty, ja sen
Lars
kustannuksia, kuten esim. vuokria
jälkeen Mikko-Olavin Samppa
Sonck
tai vastaavia kustannuksia.”
Ruohtulan kanssa laatima suoSäätiön puheenjohtajalla Chrismenkielinen versio, jotka Miktian Boreniuksella oli ilo toivottaa
ko-Olavi esitti Sampan säestäRupert von
tervetulleiksi kutsuvieraat. Säämänä.
Nandelstadh
tiö, jonka perustaminen ja myös
Tilaisuuden juhlapuheen pialkupääoma on vuonna 1944
täjää Laura Kolbea odoteltiin
Anders Kramer
Armas Lindgren
lakkautetun Brändö skyddskårin
tovi, mutta lopulta, kun hänet
perintöä, keskittää kaiken toimintavoitettiin Turun kirjamessuiltansa Kulosaaren ja kulosaarelaista, kävi ilmi, että hänellä oli
ten hyvinvoinnin edistämiseen.
juhla merkitty kalenteriin vasta
Juuri tämän säätiön ansiosta KuKuvan päällä M.-O. Seppälän lisäämät Kulosaaren
seuraavaksi päiväksi. Tämä ei
losaari lienee Suomen kaikista parhaiten
kuitenkaan juhlintaa haitannut. Yhden perustajien nimet
dokumentoitu kaupunginosa, onhan sääpuhujan sijasta juhlaväki sai kuulla lutiön julkaisemia tai tukemia kirjoja jo
kuisia esityksiä, sillä peruuntunut ohjelma korvattiin kulosaarelaisten seuro- Kulosaaressa syntynyt Heikki Kukko- kymmenkunta. Vilkas harrastustoiminta
nen ja vuodesta 1941 Kulosaaressa asu- Kulosaaressa olisi tuskin mahdollista iljen ja yhdistysten puheenvuoroilla.
man säätiöltä saatua tukea, joka on ollut
Yhdistysten puheenvuoroissa, jotka nut Harry Blässar.
Ilta eteni mukavasti Kulosaaren Ca- parhaina vuosina lähes 400 000 euroa.
aloitti vuoden kulosaarelaiseksi valittu
Kulosaaren palloseuran puheenjohtaja sinon hienostuneessa ilmapiirissä hy- Ilman tuen saajia säätiö ei voisi olla
ja Kulosaaren tekonurmikentän puu- vässä seurassa. Oli hienoa huomata säätiö, niinpä säätiön viesti tänään on:
hamies Peik Schulman, kävi hyvin ilmi kuin paljon Kulosaaressa on toimintaa ”Kiitos hyvät kulosaarelaiset, Tack kära
brändöborna!”
Kulosaaren kotiseutusäätiön merkitys ja innokkaita toimijoita.
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LU KU T U VA SSA
T E E M AI L T O J A J A L U E T T A V A A

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

Syksyn mittaan on Lukutuvan
teemailloissa kuultu

• 19.9. biologi, luontovalokuvaaja Seppo Parkkista, jolta opimme, että pajut ja erityisesti pajunkissat ovat ensiarvoisen tärkeitä elämän jatkuvuuden
kannalta, sillä ne houkuttelevat lähelleen pölyttäjähyönteisiä, jotka sitten
saavat aikaan hedelmät ja muunkin
sadon. Kulosaaressa on vain vähän
pajuja. Ei hävitetä niitä!
• 10.10. näyttelijä, psykoterapeutti,
kirjailija Katja Kiurua, joka antoi
ymmärtää, miten ei pidä opettaa.
Vanhat konstit näyttävät olevan parempia kuin muutamat uudet – ainakin teatterimaailmassa.
• 31.10. eversti evp. Pertti Immosta,
joka piti kuvasulkeiset Afganistanista.
Niin kaunista, niin ihmeellistä, mikä
määrä eri kansoja ja heimoja, kieliä,
uskontoja, mutta myös ulkomaalaisia sotilasasiantuntijoita ja sotaa, sotaa, sotaa! Pertiltä loppui aika kesken
ehkä yleisön innostuksesta johtuen.
Jatkoa seuraa...
Teemaillat jatkuvat.
Torstaina 28.11. klo 18–19 keskustellaan Kulosaarelle aikoinaan tärkeästä laivanvarustuksesta. Usein mainittu
salaperäinen nimi Thordén avautuu
kulosaarelaisen Pentti Lampénin esityksessä.
Torstaina 12.12. klo 17-18 Laura Kolbe, Kulosaari – unelma paremmasta tulevaisuudesta -kirjan tekijä, esitelmöi
aiheenaan Kulosaari Helsingin, Suomen
ja Euroopan historiassa – tarua vai totta?
Huom. Esitys alkaa jo kello viideltä!

- skaalautuvat pilvipalvelut
- ilmastonmuutoskeskustelu, jossa teknologian kehityksellä on keskeinen
rooli - niin hyvässä kuin pahassakin.
Mikä on ajankohtaista teemaillan aikoihin, siitä Antti puhuu. Puheen jälkeen me voimme tehdä kysymyksiä,
joko edellä mainituista tai sitten muista
asiaan liittyvistä aiheista.
KIRJA-ASIAA
Lukutupaan ei ollut vielä hankittu
elo-syys-lokakuussa uusia kirjoja, mutta
heti, kun Finlandia-palkintoehdokkaat
julkistettiin, käytiin ostoksilla. Ihan
kaikkia kauno- ja tietokirjallisuuden
ehdokkaita ei saatu, mutta seuraavat
ovat Lukutuvassa 12.11. lähtien:
Kaunokirjallisuus
Monika Fagerholm: Kuka tappoi
bambin? Suom. Laura Jänisniemi.
JP Koskinen: Tulisiipi.
Hanna-Riikka Kuisma: Kerrostalo.
Mikko Rimminen: Jos se näyttää siltä.
Pajtim Statovci: Bolla.
(Johanna Venho: Ensimmäinen nainen. Hankittu Lukutupaan jo keväällä
2019)
Tietokirjallisuus
Kantola, Anu & Kuusela, Hanna:
Huipputuloiset – Suomen rikkain
promille
Ropponen, Ville & Sutinen, Ville-Juhani: Luiden tie – Gulagin jäljillä
Roselius, Aapo & Silvennoinen,
Oula: Villi itä

Torstaina 23.1.2020 klo 18–19 on puheenvuoro Kulosaaressa asuvalla Googlen maajohtaja Antti Järvisellä. Hän
on valmis puhumaan vaikka seuraavista aiheista:
- Googlen oppimiskeskus
- Google ja digitalisaatio
- Googlen investoinnit Suomeen
- kuluttajat ja yrityselämä teknologian hyödyntäjinä
- yksityisyyden suojan huolet
- mobiilipäätelaitteiden rooli niin
arjessa kuin työssä

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden ehdokkaista hankittiin Tomi Kontion ja
Elina Warstan Koira nimeltään Kissa
tapaa kissan.
Kulosaarelaisuutta tämän vuoden
Finlandia-palkintokokonaisuudessa
edustavat ainakin kirjailija Tomi Kontio, joka on Kulosaaren yhteiskoulun
entinen oppilas, ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinnosta päättävä Kulosaaressa asuva muusikko ja näyttelijä
Olavi Uusivirta.
Palkintoehdokaskirjojen lisäksi hankittiin syksyn keskusteluissa paljon
käsitellyt:
Atwood Margaret: Testamentit
Berlin Lucia: Siivoojan käsikirja
(osat 1 ja 2)
Hirvonen Elina: Punainen myrsky
Jalonen Olli: Meren peitto
Nikkilä Jussi: Näyttelijä
Nyqvist Sanna: Räjähdemiehen
perintö

K

ulosaarelaisuutta harrastavalle (kuten tämän kirjoittaja) Lukutuvasta
löytyy paljon tutkittavaa ja luettavaa.
Selvästi merkittynä lasioven takana on
hylly, jossa ovat Kulosaaren kotiseuturahaston julkaisemat Kulosaari-kirjat:
Laura Kolben Unelma paremmasta tulevaisuudesta, Minna Sarantolan Koti ja
kaupunginosa, Matti Räsäsen Huvilakiinteistöt ja Raitiovaunu, Marko Halosen Kulosaaren suojeluskunta sekä Jouko
Koppisen kulosaarelaisten muistoista
kokoama Äidin vaahtera hehkuu syksyisin. Moni näistä kirjoista on loppuunmyyty, mutta Lukutuvassa voi käydä
lukemassa tai ottaa kotiin tutkittavaksi.
Samaan paikkaan on nyt hankittu entisen kulosaarelaisen ja myös KSYK:n
oppilaan Sesse Koiviston romaani Huvila Kulosaaressa ja Katja Kiurun Palasina ja kokonaisena – Ihminen näyttämöllä, jossa Katja kertoo myös
lapsuudestaan ja nuoruudestaan
saarellamme.

Nautinnollista joulun
odotusta kirjan ääressä!
toivottaa lukutuvan väki
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K E P P IH E V O S E T

H A RRA S T U KS ENA
TEKSTI: INGE ENGSTRÖM
K U V AT: S O N J A K A L L I O I N E N

S

onja Kallioinen, 21-vuotias espoolaistyttö, on järjestänyt keppihevosten esteratakilpailut Kulosaari-päivänä jo kolmena vuotena.
Annetaan Sonjan kertoa, miten hän
innostui keppihevosista ja mitä kaikkea
siihen harrastukseen kuuluu.
”Olin kymmenvuotias, kun äiti näytti
minulle lehdestä kuvan, jossa kaksi tyttöä treenasi itsetehdyillä keppihevosilla
este- ja kouluratsastusta. Silloin ensikerran sain tietää kiehtovasta harrastuksesta. Aiemmin olin nähnyt vain pienten lasten lelukeppihevosia kaupoissa.
Äiti teki minulle ensimmäiset keppihevoseni. Pian useat koulukaverit ja
tututkin alkoivat valmistaa omia hevosia tai pyysivät vanhempiaan tekemään
niitä. Järjestimme kilpailuja ja pidimme harjoitustunteja. Ompelimme omat
hevosemme ja niiden varusteet: ohjat,
päitset ja loimia.
Jossain vaiheessa hevosia oli jo niin
monia, että aloin myydä niitä. Otin
vastaan asiakkailta tilauksia. Toiminta laajeni ja aloin järjestää kisoja, joita
edelsi valmennustunnit ja leirit. Hevoset ja varusteet jalostuivat ompelutaitojen karttuessa. Pihallemme nousi kaksi keppihevostallia isän avustuksella ja
niihin paljon ratakalustoa, puomeja ja
tolppia.”
Sonja kirjoitti ylioppilaaksi viime
vuonna ja suunnittelee nyt omaa yritystä. Hän harrastaa edelleen keppareita.
”Kun aloitin keppariharrastuksen,
oletin lopettavani ehkä 13-vuotiaana.
Mutta niin ei käynytkään, vaan pidin
vähän taukoa yläasteella. En ole koskaan kyllästynyt, koska harrastukseen
kuuluu niin paljon kaikkea kivaa, mitä
en osannut kuvitellakaan. Harrastus on
myös kehittänyt minua paljon ihmisenä, ja olen kasvanut lapsesta aktiiviseksi
aikuiseksi keppareiden parissa. Harrastus on kehittänyt sosiaalisia taitojani,
medioissa toimimista, nettisivujen tekoa ja valokuvaamista. Myös myynnin
ja markkinoinnin salat ovat avautuneet.
Lasten ja nuorten ohjaaminen ja opastaminen on oikein tärkeä oppi. Harras-

tus on tuonut laajan ystäväpiirin sekä
paljon tuttuja ja myös asiakkaita netin
välityksellä.”
Harrastajia on pienistä lapsista nuoriin aikuisiin. Keppariyhteisö on todella
tiivis, koska harrastus on kovin monimuotoinen ja keskeinen yhdistäjä on
itse keppihevonen, ei lapsi itse. Näin hyvin eri-ikäiset lapset ja nuoret toimivat
vaivatta hyvässä yhteisymmärryksessä
keskenään.
Keppariharrastus on melko halpa
harrastus, koska me nuoret ylläpidämme sitä yksin ja oikeastaan järjestämme kaiken itse. Mukana ei ole lainkaan
vanhempia tai muita aikuisia. Tämä on
myös kovin vapaata. Jokainen voi harrastaa omalla tavallaan, keppariudessa
kun ei ole tarkkoja sääntöjä. Jotkut vain
kisailevat hepoilla ja jotkut pelkästään
ompelevat vaikka varusteita.
Keppihevosurheilu on melko samankaltaista kuin oikeiden, elävien hevosten ratsastuslajit. Suosituimpia lajeja
ovat esteet ja kouluratsastus. Myös
maasto- ja maastoesteratsastus kuuluvat keppareille. Kouluratsastuksessa
keppareilla on kaikki samat liikkeet
kuin oikeilla hevosilla. Liikkeitä on

vain muunnettu ihmisjaloin tehtäväksi
kepparia kantaen. Sitä verrataan joskus
tanssiin ja se vaatii paljon kestävyyttä,
tasapainoa ja muuta kehonhallintaa.
Estekisoissa pätevät samat säännöt kuin
estekisoissa hevosilla. Kouluratsastusradan tuomarointi voi tuntua monimutkaiselta.
Keppariratsastus on todella hyvä liikunta- ja ulkoilumuoto lapsille ja nuorille.
Harrastus on kokonaan suomalainen.
2000-luvun alkupuolella muutamat
harrastajat alkoivat tosissaan kehittää
harrastusta samaan aikaan eri paikoissa
ja jakaa sitä nettisivujen kautta. Netin
ja kaverisuhteiden kautta keppariharrastus on pikkuhiljaa levinnyt myös
ulkomaille. Vuoden 2010 jälkeen se on
alkanut saada mediahuomiota, erityisen
paljon aivan viime vuosina Selma Vilhusen palkintoja voittaneen dokumenttielokuva Hobbyhorse Revolutionin
myötä. Suomessa lienee harrastajia yli
10 000.
Keppihevosharrastajien
instagram-yhteisö on nimenomaan harrastuksen maailmassa. Se on aika terve
tapa olla sosiaalisissa medioissa, kun

Nuoret ovat perustaneet Suomen Keppihevosharrastajat ry:n, joka järjestää vuosittain Suomenmestaruuskilpailut. Vuonna 2012 olivat ensimmäiset SM-kisat, joissa oli n. 110 osallistujaa. Vuonna 2019 oli jo muutama tuhat kävijää.
SM-kisat on myös suuri myyntitapahtuma, jossa harrastajat myyvät itsetehtyjä
keppihevosia ja varusteita sekä esteitä. SM-kisoissa on useita luokkia, joihin ympäri vuoden järjestetään karsintoja.
Useimmiten harrastajilla on oma keppihevostalli, jossa monipäinen hevoslauma
asustaa. Joillain on vain muutamia hevosia, joillain jopa 50. Jotkut haluavat talliinsa vain jotain tiettyä rotua. Oman tallini nimi on Kht (keppihevostalli) Semina.
Hevosen rotu ja sukupuoli yleensä valitaan jo suunnitteluvaiheessa, kun piirretään sen kuva ja tehdään kaavat. Hevoselle voi laatia sukutaulun, este-ennätyksen
ja kaikki muut tiedot oikeiden hevosten tapaan. Minulla on oman tallin 30 hevosesta kustakin omat sivut netissä, hevosen kuva ja tiedot. Hevoset myös rekisteröidään ja netissä pidetään näyttelyitä, joista keräillään arvonimiä.
Varusteita keppihevosille tehdään paljon ja niissäkin imitoidaan tarkasti oikeiden hevosten varusteita. Käytössä on kymmeniä eri suitsimalleja, riimuja, näyttelyriimuja, loimia, riimunnaruja ja myös ruusukkeita.
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emme ole itse siinä samalla tavalla esillä, vaan harrastus on se, joka on esillä ja
josta sinne jaamme.
Monilla on todella kummallisiakin
ennakkoluuloja ja oletuksia, koska tämä
on niin uusi ja vieras harrastus, eikä sen
osa-alueista löydy helposti tietoa. Monen on vaikea nähdä tätä harrastuksena, kun ei ymmärrä, mitä kaikkea tähän
kuuluu. Jotkut ajattelevat tämän olevan
hyvin leikinomaista ja lasten juttu ja
sitten ihmettelevät, miten vaikka varhaisteinikin vielä tekee tällaista. Harrastuksesta tietämättömät vanhemmat
voivat jopa ajatella, että oma lapsi on
jotenkin kehityksestä jälkeenjäänyt.
Sellaista kommenttia olen kuullut.
Ja monen mielestä se, että ihminen
tekee jaloillaan kouluratsastusliikkeitä
keppihevonen jalkojen välissä, on vaan
niin outoa ja erikoista.”

Sana keppihevonen tarkoittaa kahta asiaa; lapsen lelua (englanniksi Stick
horse) ja toinen harrastuskeppihevosta (englanniksi Hobby horse). Keppihevosharrastuksessa on kyse harrastuskeppihevosesta, joka tehdään
useimmiten käsityönä itse tai ostetaan joltakin tekijältä.

Korkeasaarivisan oikeat vastaukset:
1) b, 2) b, 3) a, 4) c, 5) a, 6) a, 7) b, 8) c
Kulisvisan vastaukset:
1. B tai KB, 2. Allan Granfelt,
3. Rantahotelliksi, 4. 1,21 km²,
5. Fennada-filmillä, 6. Nicaraguan,
Slovakian ja Ukrainan, 7. Hannes
Kolehmainen, 8. 1940, 9. Laura
Kolben, 10. Raitiovaunulla ja
höyrylaivalla.

15

NUORTEN
MENESTYSTÄ
VOIMISTELUA

E U R O O PA N U N I O N I
T UT UKS I
T E K S T I J A K U V A T : N I I N A S A L O R A N TA , L E H D I S T Ö T I E D O T T A J A ,
		

K

E U R O O PA N PA R L A M E N T T I , S U O M E N -T O I M I S T O

ulosaaren yhteiskoulun lukio
on osallistunut menestyksekkäästi Euroopan parlamentin
Ambassador School -hankkeeseen.
Palkintolaatta aktiivisesta osallistumisesta Ambassador School -hankkeeseen myönnettiin perjantaina
8.11.2019 Helsingissä Euroopan
parlamentin
Suomen-toimistolla. Palkintolaatan ottivat vastaan
Kulosaaren yhteiskoulun opettajat
Antero Tarkki ja Ville Kohvakka.

T E K S T I J A K U V AT: K U LO S A A R E N L I I K U N TA S E U R A

K

ulosaaren Liikuntaseura ry:n TeamGym kilpajoukkue
voitti lokakuussa Tampereella kauden ensimmäisen 2.
luokan kilpailun. Joukkue on kilpaillut vuodesta 2017
ja nykyiseen kokoonpanoon kuuluu kahdeksan voimistelijaa. TeamGym on vauhdikas joukkuelaji, jossa suoritetaan
lennokkaita voltteja trampetilla ja volttiradalla sekä tehdään tanssillista vapaaohjelmaa musiikin tahtiin.
Joukkueen voimistelijoilta
kysyttäessä parasta TeamGymissä on uusien temppujen
oppiminen sekä joukkuehenki. Harjoituksiin on aina
mukava tulla, sillä siellä tulee hyvä mieli, vaikka muuten olisikin ollut huono päivä.
Kilpailuissa saattaa hiukan
jännittää, mutta valmentajien ja joukkuekavereiden
kannustuksella pystyy hyvään suoritukseen.
Joukkuetta voi seurata
instagramissa
@kulisheroes !

Euroopan parlamentin Ambassador School-hanke
Ambassador School -hankkeen tavoitteena on kannustaa oppilaita keskustelemaan yhteisistä eurooppalaisista ja globaaleista
asioista. Samalla nuoret pääsevät tutustumaan Euroopan unionin toimintaan ja päätöksentekoon. Ohjelman puitteissa oppilaat voivat esimerkiksi pitää EU-aiheiden teemapäivän, tehdä
erilaisia ryhmätöitä, järjestää työpajoja tai kutsua Euroopan
parlamentin jäseniä vierailuille.
Ambassador School on Euroopan parlamentin tukema hanke,
joka käynnistyi Suomessa ensimmäisen kerran keväällä 2017.
Hanke on tarkoitettu yläkouluille, lukioille ja ammattikouluille.
Suomesta ohjelmassa on tällä hetkellä mukana 36 koulua.
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M

onien tutkimusten ja uutisten perusteella Suomi on maailman onnellisin maa ja Helsinki yksi maailman kymmenestä parhaasta asuinpaikasta. Kulosaaren rakentajien mielessä oli jo toista sataa
vuotta sitten unelma paremmasta tulevaisuudesta.
Helsingin päättäjillä on nykyään hinku tehdä kaupungistamme entistä parempi. Mutta miten? Ainakin on
käynnistetty hankkeita, joista myös Kulosaarelaiset ry:tä informoidaan.

•

tamisen myötä menetettäviä viheralueita ja luoda uusia
OmaStadi ja osallistuva budjetointi: tekemällä yhteisarvoja panostamalla kortteleiden vihreään infrastruktyötä kaupunkilaisten kanssa, kannustamalla asukkaita
tuuriin ja luontopohjaisiin ratkaisuihin.”
kehittämään omaa lähiseutuaan ja käyttämään ääntään
Eikö tässä olisi ohjenuoraa Kulosaaren tonttien lisäraOmaStadi-äänestyksessä, joka ”olikin menestys! Jopa 49
kentajille? Kyseessä on kaupungin hanke Aalto-yliopis705 kaupunkilaista äänesti suunnitelmista, joista 44 eteton kanssa.
nee toteutukseen määrärahan puitteissa”.
Kaupunki ilmoittaa: ” Toivomme palautetta äänestyksestä: Käy täyttämässä
kyselylomake https://bit.ly/2NtgT53
tai lähetä sähköpostia omastadi@hel.
fi ja kerro, miten voisimme paremmin
toteuttaa osallistuvaa budjetointia Helsingissä!
#yhdessäparempaakaupunkia #omasHOOSIANNA!
JOULUKONSERTIT kirkossa
tadi #osallistuvabudjetointi #helsinki

KULOSAAREN KIRKON JOULUNAIKA

•

•

HELSINKI-BAROMETRI 2019: kyselemällä kaupunkilaisilta, kuinka toimiva
asuinpaikka Helsinki on? Kysely on tarkoitus toteuttaa kaksi kertaa vuodessa,
vastaamassa kaikki 18 täyttäneet helsinkiläiset, lisäksi tulee puhelinhaastatteluja. Vastaaminen on helppoa, on vain
valittava, kuinka lähelle kyselyn arvio
osuu omaa näkemystä, annettuja ominaisuuksia kansainvälinen, luonnonläheinen, hauska, urbaani, siisti, roskaton, luova, innovatiivinen, turvallinen,
tasa-arvoinen, yhdenvertainen, palveluhenkinen, myönteiseen suuntaan kehittyvä ym.
Viherkertoimen valtavirtaistaminen
Tässä hanke, joka tuntuu ajankohtaiselta Kulosaaressa, jossa puutarhakaupunki näyttää olevan muuttumassa betonikaupungiksi. Katsotaanpa, mistä on
kysymys.
”Mihin vihertehokkuutta tarvitaan?
Kaupunkikorttelien ja pihojen viherrakenteilla on keskeinen merkitys kaupunkien ilmastonkestävyydelle ja kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle. Monilla
kaupunkialueilla iso osa viherpinta-alasta on tonteilla. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen
vaikuttavat merkittävästi sekä tonttien
viherrakenteeseen että julkisiin viheralueisiin. Rakentamisen yhteydessä voidaan kompensoida puuttuvia tai raken-

Ensimmäisen adventin messu
su 1.12. klo 10 kirkossa

su 1.12. klo 18
Naiskuoro Florencen joulukonsertti
vapaa pääsy, ohjelmamaksu
la 14.12. klo 17

ITSENÄISYYSPÄIVÄ pe 6.12.

Manskören Frihetsbroder joulukonsertti
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu

Juhlajumalanpalvelus
kirkossa klo 10
Mukana Viipurin lauluveikot
ja Kulosaaren Meripartio
Kunniakäynti Leposaaren
sankarihaudoille klo 12

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
kirkossa
su 8.12. klo 18
mukana lapsikuoro!

JOULUAATTO ti 24.12.
Kirkossa
klo 14 Lasten ja perheiden aattohartaus
klo 15.30 Musiikillinen aattohartaus
klo 17 Julbön på svenska
klo 23 Jouluyön hartaus
Leposaaressa
klo 13 Julbön på svenska
klo 14 Jouluaaton hartaus
klo 15 Jouluaaton hartaus

ke 18.12. klo 19

JOULUPÄIVÄ ke 25.12. kirkossa
Lasten kauneimmat joululaulut
la 21.12. klo 15
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klo 8 joulukirkko

T E K ST I : K I R ST I S A N TA H O L M A
KUVA: WADE MIKKOLA

JAZZ-KONSERTTI YHTEISKOULULLA
PERJANTAINA 7.2.2020
Kulosaaressa on harrastettu jazzia jo
1920-luvulta lähtien. Koulujen jazzin
kukoistusaikoja olivat 1950- ja 1960-luvut, jolloin sekä oppilaiden että esimerkiksi yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen piirissä soitettiin jazzia ja Martin
Brushane kavereineen aloitteli ammattimaisen jazzin soiton. Nykyäänkin kulosaarelaisten joukossa on monia jazzin
ammattilaisia ja myös jazzin harrastussoittajia.
Harry Blässar, jo kauan jazzia harrastanut kulosaarelainen, haluaa tarjota
kaikille mahdollisuuden viettää yhdessä
illan jazzin merkeissä Kulosaaren yhteiskoulun perinteikkäässä keskushallissa.
Musiikista vastaa traditionaalista jazz-musiikkia soittava yhtye Wade Mikkola & The New Generation, jota ohjaa
Suomen parhaisiin kontrabasson soittajiin kuuluva basisti Wade Mikkola.
Yhtyeen väliajan aikana kuullaan lisää
kulosaarelaisista jazz-muusikoista ja jazzin harrastajista.
Konsertti on maksuton, lahja Harrylta. Tilaisuudessa on lahjoituslipas, johon halukkaat voivat laittaa haluamansa
summan Punaisen Ristin katastrofirahastolle toimitettavaksi.
Tietoa muusikoista:
Wade Mikkola & The New Generation
Elina Virtanen – laulu, Tomi Kettunen – kitara, Lassi Kouvo – piano, Wade Mikkola – basso, Teemu
Mustonen – rummut
Tomi Kettunen ja Lassi Kouvo ovat
entisiä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja kunnostautuneet sittemmin kukin tahoillaan vetäen
jazz-iltoja mm. Pjazza- ja Papa Albert
-ravintoloissa. Elina Virtanen on parhaillaan myös saman koulutuksen piirissä, ja on jo osoittautunut lahjakkaaksi
ja tyylitietoiseksi jazz-laulajaksi. Teemu
Mustonen on kotoisin Jyväskylästä ja on
tehnyt perusopintonsa siellä, mutta jatkaa nyt opintojaan Sibelius-Akatemian
jazzosastolla. Basisti Wade Mikkola on
14 vuoden USA:n opinto- ja työskentelyajan voimin pyrkinyt edesauttamaan ja
jakamaan tietojaan, jotta ymmärrys jazzin perinteisistä piirteistä ja historiasta
säilyisi ja pääsisi myös kasvamaan niin
nuorten muusikoiden kuin yleisönkin
parissa.

KULOSAARESSA TAPAHTUU
26.11.2019 Daghemmet Domus ja Päiväkoti Kulosaari: tilapäisen lisärakennuspaviljongin käyttöönottojuhla
28.11.2019 Pentti Lampén ja laivanvarustus Lukutuvassa klo 18–19 (tarkemmin sivulla 13 Lukutuvassa…)
1.–24.12.2019 Kulosaaren jouluvalofestivaali – Brändö juleljusfestival (tarkemmin sivulla 3)
Kirkon ja Leposaaren joulunajan ohjelma viereisellä sivulla
12.12.2019 Laura Kolben esitys Kulosaaren yhteiskoululla klo 17 (tarkemmin sivulla 13 Lukutuvassa…)
14.12.2019 Kulosaarelaiset ry:n joulubasaari Kulosaaren ala-asteella eli
Korttelitalossa, tiedustelut ja myyntipöytävaraukset
kirsti.santaholma@
gmail.com tai 040 512 8209 (lisätietoa
kansisivulla)
15.12.2019 Kulosaaren Liikuntaseura ry:n 60-vuotisjuhla esityksineen sunnuntaina klo 16.00 Kulosaaren yhteiskoululla
25.12.2019–8.1.2020 Korkeasaaressa
valotaidetta
23.1.2020 klo 18–19 Antti Järvinen
kertoo Google-asioista Lukutuvassa
7.2.2020 Jazz-konsertti Kulosaaren
yhteiskoululla klo 18:30–20:00
9.2.2020 Valoilmiö-konsertti Kulo
saaren kirkossa klo 18:00 (Musiikkikoulu Resonaari)

DETTA HÄNDER PÅ BRÄNDÖ
26.11.2019 Ingivningsfest i Daghemmet Domus ja Päiväkoti Kulosaaris tillfälliga barackpaviljong.
28.11.2019 Pentti Lampén föreläser
om rederiverksamhet kl 18-19 (Närmare information på sidan 13)
1.–24.12.2019 Brändö juleljusfestival (Se sid 3)
Kyrkans och Vilans julprogram kan
du läsa om på föregående sida.
12.12.2019 Laura Kolbe föreläser i
Kulosaaren yhteiskoulu (KSYK) kl 17
(Närmare information på sidan 13 Lukutuvassa…)
14.12.2019 Kulosaarelaiset ry –
Brändöborna rf ’s julbasar i finska lågstadieskolan (kvarterhuset). Förfrågningar och bokning av forsäljningsbord
kirsti.santaholma@gmail.com eller tel
040 512 8209 (närmare information på
pärmsidan)
15.12.2019 Kulosaaren Liikuntaseura ry:s 60-årsfest firas på söndagen kl 16
med uppträdanden i KSYK.
25.12.2019–8.1.2020 Ljuskonst på
Högholmen.
23.1.2020 kl 18–19 Antti Järvinen
berättar om Google i läsestugan.
7.2.2020 Jazz-konsert i KSYK kl
18:30–20:00
9.2.2020 Ljusfenomen-konsert i
Brändö kyrka kl 18:00 (Musikskolan
Resonaari)

TERVETULOA JOULUN JA
VUODENVAIHTEEN TAPAHTUMIIN!

VÄLKOMNA TILL ALLA VÅRA JULOCH NYÅRSEVENEMANG!

Yhtyeen ohjelmisto koostuu jazzmusiikin
kultaisista – svengaavista ja melodisista –

klassikoista, joita ryydittävät taidokkaat
soolo-osuudet ja vahva yhteissoitto.

TERVETULOA KAIKKI KONSERTTIIN HELMIKUISENA PERJANTAINA!
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JULKINEN TIEDOTE.

OFFENTLIGT MEDDELANDE.

JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

HISSI HISSITTÖMÄÄN TALOON?
Pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin hissittömiin taloihin asukkaiden arkea
helpottamaan ja kiinteistön arvoa nostamaan. Aloita hissin jälkiasennuksen suunnittelu nyt,
sillä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tarjoaa 45 % tukea jälkiasennukseen.
Alla esimerkki hissin jälkiasennushankkeesta lähialueellanne.
Kysy lisätietoja ja tilaa ilmainen hankekartoitus paikalliselta asiantuntijalta!
Riku Nevalainen | KONE Hissit Oy | 040 670 4808 | riku.nevalainen@kone.com

Lähtötilanne

Muutos

As Oy Säästösilta, Oulunkylä –
Hissi olemassa olevien portaiden keskelle
Taloyhtiöön jälkiasennettiin läpikuljettava hissi olemassa olevien portaiden keskellä olevaan
aukkoon. Portaita kavennettiin hieman. Myös kellariin tehtiin kulku hissille. Tilava lasikuilullinen hissi on parantanut kohteen porraskäytävien esteettömyyttä, turvallisuutta ja
valoisuutta sekä rakennuksen kiinnostavuutta asuntomarkkinoilla.
Talon valmistumisvuosi 1963 | Kerrosten lukumäärä 3 | Rappuja 4

