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1 5 0 0 ,  ainakin näin monta muistutusta 
jätettiin Helsingin yleiskaavaehdotuk-
seen. Tätä kirjoittaessani luku oli vielä 
arvio, sillä kaikkia muistutuksia ei ollut 
kirjattu kaupungin järjestelmiin. Kaupun-
ginsuunnittelulautakunta käsittelee kaik-
ki muistutukset ja lopullisesti yleiskaavan 
hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tähtäin on 
loppuvuodessa.

Onko 1500 paljon vai vähän? Ei aina-
kaan liian paljon, sillä tärkeästä ja tule-
vaisuuteen vaikuttavasta asiasta on kysy-
mys. Siksi Kumpostissakin yleiskaavasta 
on kirjoitettu useamman kerran, tässäkin 
numerossa.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan en-
nustaja väittääkseen, että muistutuksista 
suurin osa tulee koskemaan yleiskaavassa 
esitettyjä Helsingin viher- ja virkistysalu-
eiden muutossuunnitelmia asuinalueik-
si. Yleiskaavan visio lähtee ajatuksesta 
tiivistyvästä kaupunkirakenteesta, jossa 
kasvavalle asukasmäärälle tarvitaan lisää 
asuntoja lähellä keskustaa. Tämän ajatte-
lun vastapoolina on tarve säilyttää kau-
punkiluonto virkistysalueena kasvavalle 
asujamistolle.

Yleiskaavaehdotuksessa Kumpulan ny-
kyisistä metsistä tai puistoista on ehdotettu 
kaavoitettavaksi asuinalueiksi  ns. Kymin-
tien metsä eli Intiankadun ja Valtimontien 
välinen metsäalue ja Kumpulanpuron puis-
tosta lohkaistavaksi kerrostaloille alue Mä-
kelänkadun varrelta. Myös Kumpulanpu-
ron joukkoliikennekatu kummittelee taas.

Eniten puolesta ja vastaan -ajatuksia 
olen kuullut ja lukenut Kymintien metsän 
rakentamisesta. Monet pitäisivät jopa hy-
vänä, että Intiankadun varteen vastapäätä 
Intian leikkipuistoa nousisi taloja. Vähin-
tään yhtä monen mielestä Kymintien metsä 
on juuri niitä tärkeitä ulkoilualueita, joiden 
olemassa olo tiivistyvässä kaupungissa pi-
tää turvata. Näiden kahden mielipiteen vä-
lillä Kumpula-seura haki kompromissia ja 
päätyi sanamuotoon, joka korostaa alueel-
le ominaista, siis matalaa rakentamista ja 

 Tästä lähtee... yy-kaa-koo-nee,  
 vetäkää kiukulla! 
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 Kylätilan bändileiriltä 
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 Limingantielle      
  Kumpulan suvut   
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 Jalkapallo, Jeesus ja juusto   
  Kumpula-seuran yleiskaava-
 muistutus  
 Kumpulasta katsoen  
 Remontointia ja rakentamista  
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 lähelle 
  Kylätilan kevät  
 Kylä kutsuu kylään 
 Kyläjuhlien tekijöitä 
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S i s ä l l y s

 Kumpula-seura on kaikkien  
 kumpulalaisten!
 
 Muistathan maksaa Kumpula -  

 seuran jäsenmaksun 2016

 10 euroa 4.4.2016 mennessä

 tilille SAMPO  

 FI46 8000 1100 1794 65.

 Kirjoita osoitteesi ja sähköposti- 

 osoitteesi kommenttikenttään.

 Kumpula-seuran kevätkokous   

 Kylätilassa 4.4.2016 klo 18. 

 Kahvitarjoilu. 

 Tervetuloa!

 Kumpula-seuran johtokunta
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P U O L E N P Ä I V Ä N  aikoihin samana päivänä kiidämme 
autossa Sörnäisten rantatiellä bändikamat kyydissä. On 
hyvää aikaa muistella muuttoa Enosta Helsinkiin vuonna 
1995. Nuorella miehellä meni lujaa ja Stadiassa aloite-
tut mediaopinnot saivat jäädä, kun legendaarinen Love 
Recordsin perustaja Atte Blom tarjosi Mikon silloiselle 
Korkeajännitys-bändille levytyssopimusta. Toinenkin levy 
tehtiin paria vuotta myöhemmin, tällä kertaa Tohkasen 
Rautahammas -nimellä.

”Eihän niistä rokkihommista rahaa jääny, miun piti 
keksiä jottain tienestiä”, muistelee haastattamani mies, 
kun parkkeeraamme Ravintolalaiva Wäiskin eteen ja 
alamme rahdata kalustoa sisään. Pystytyksen lomassa 
Mikko kertoo, että opetushommiin päätyminen oli silk-
ka vahinko. Hän tuli ravintolaillan aikana luvanneeksi 
tuurata erästä kaveriaan, joka veti kehitysvammaisille 
musahetkiä. Musahetkistä tuli niin suosittuja, että Mikko 
jäi sille tielleen ja toimi usein parina Ville Putron kanssa.

Äänikalusto on lavalla pystyssä illan keikkaa var-
ten. Bändinä on Rakkauden Remonttimiehet, jossa 
on mukana vanhan Korkeajännityksen soittajia. Keu-
la kääntyy kohti Kumpulaa, jossa odottaa muutaman 
tunnin bändikerhorupeama ennen illan esiintymistä. 

M U I S T A N  teini-Tohkasen Enossa vetämältäni bändileiril-
tä 80-luvun lopusta. Mikon eloisa persoona ja vallattomat 
kiharat jäivät jo silloin mieleen. Tämä helpotti tunnista-
mista, kun vuonna 2006 loppukesästä törmäsin häneen 

Tästä lähtee... 

T E K ST I  JUSSI LISKI  KUVA SANTTU SÄRKÄS

vuosikymmenien jälkeen Olutravintola Oljenkorressa. 
Meillä oli molemmilla melkein samanmalliset silmälasit, 
seikka, jonka takia Mikko ehdotti, että perustamme duon 
nimeltä Lasikaimat. Näin teimme ja esitimme rock-klas-
sikoita tummissa puvuissa taiteellisina lied-versioina. 
Ensimmäinen esiintyminen oli Kumpulan Kylätilassa, 
joka on Mikon tämänkin illan ensimmäinen työpaikka.

Ajatus lasten bändileireistä Kylätilassa syntyi seuraa-
vana vuonna. Opettajina luonnollisesti Mikko Tohkanen, 
minä ja muutama soittokaverimme. Lasten bändileiri sai 
seurakseen myös suositut aikuisten bändileirit, joita on 
pyöritetty vuodesta 2008 lähtien. Leirien suosion myötä 
tuli tarve säännöllisemmälle bändikerhotoiminnalle, jota 
vetämään Mikko oli mies paikallaan. 
 
K Ä Ä N T Y E S S Ä M M E  intiankadulle Mikko on ehtinyt filo-
sofoida suhteestaan musiikkiin ja opettamiseen. Mies on 
perin työllistetty, koska Kylätilan bändikerhojen lisäksi 
hän vetää edelleen musahetkiä Itäkeskuksen kehitysvam-
maisille ja opettaa sekä bändejä että yksityisoppilaita 
Suomenlinnassa. Bändit Rakkauden Remonttimiehet ja 
Oljenkorsi Small Band täyttävät usein vapaaillat keikoilla 
ja treeneillä. Tohkasen haave on saada aikaan joku täysin 
kaupallisista paineista vapaa musaprojekti. ”Sen ei tar-
vitse toimia säännöllisesti, kunhan se vain on olemassa. 
Sellanen pittää olla miun mielestä jokaisella, joka tienaa 
leipänsä musiikin kentällä!”

Rock ra ikaa  Kumpulan Kylät i lan 
perjantai - i l lassa ,  kun innokkaat 
bändikerholaiset  noudattavat 
Mikko Tohkasen ohjeistusta . 
Mikko l ienee melkein  kaiki l le 
kumpulala is i l le  tuttu  Kylät i lan 
bändi le ir ien opettajana ja 
bändikerhojen vetäjänä.  Mies 
kuuluu Kumpulan katukuvaan, 
vaikka Kal l iossa  asuukin .  Päätän 
viettää  päivän Mikon matkassa 
ja  selvittää ,  miten eloisa 
Pohjois-Karjalan poika  päätyi 
Hels inki in  ja  juur i  Kumpulan 
kulttuur ivaikuttajaks i .

YY-KAA-KOO-NEE ,  VETÄKÄÄ KIUKULLA!
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P Ä Ä K I R J O I T U S

sitäkin vain Intiankadun varteen. Kaupun-
kibulevardia kumpulalaiset taas tuntuisivat 
tervehtivän ilolla, varsinkin jos ulottuisi 
myös Kustaa Vaasan tielle. Juuri siinä olisi 
hyvä paikka lisärakentamiselle.

Keskustelu yhteisistä asioista on siir-
tynyt verkkoon, julkisinta Kumpulaa 
koskevaa yleiskaavakeskustelua on kai 
ahkerimmin käyty Kumpulan facebook-si-
vuilla. Vain kourallinen osallistuu yhtei-
siin kokouksiin. Myös Helsingin kaupunki 
kysyy suoraan netin kautta asukkaiden 
mielipiteitä pohjustukseksi päätöksille 
ja linjauksille. Mutta kuinka moni näihin 
avoimiin keskusteluihin sitten osallistuu? 
Helmikuussa kysyttiin mielipiteitä asumi-
sesta Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjel-
maluonnoksen pohjustukseksi. Kuka tiesi? 
Kuka vastasi? Kun viikko vastausaikaa oli 
jäljellä, vastaajia oli ollut 118. Kumpostissa 
emme ehdi näitä muutaman viikon net-
tikyselyjä kuulutella, kun vastausaika on 
lehden ilmestyessä jo mennyt. Mutta käypä 
tutustumassa Kerrokantasi.hel.fi -palve-
luun, ehkä Helsingin kaupunkia kiinnostaa 
juuri nyt mielipiteesi jostakin asiasta.

Ketään ei pidä syyllistää, jos osallistu-
minen, vaikka niinkin helposti kuin oman 
tietokoneen äärellä ei kiinnosta. Kaukaisilta 
tuntuvat ison kaupungin asiat, joista päät-
tämään olemme edustajamme valtuustoon 
äänestäneet. Usein vain aktivoidumme lä-
hiasioihin sitten, kun on jo liian myöhäistä.

O S A L L I S T U !  Kylän yhteinen voiman-
ponnistus Kyläjuhlat on taas tänä kevää-
nä vuorossa, ja tässä Kumpostissa kuulu-
tetaan talkoolaisia mukaan monenlaiseen 
toimintaan. Kannattaa osallistua. Tehtävää 
on monenlaista ja kokemus ylittämätön.

Rock raikaa Kumpulan Kylätilan perjantai-illassa, kun innokkaat bändikerholaiset noudattavat Mikko Tohkasen 
ohjeistusta. Mikko lienee melkein kaikille kumpulalaisille tuttu Kylätilan bändileirien opettajana ja bändikerhojen 
vetäjänä. Mies kuuluu Kumpulan katukuvaan, vaikka Kalliossa asuukin. Päätän viettää päivän Mikon matkassa ja 
selvittää, miten eloisa Pohjois-Karjalan poika päätyi Helsinkiin ja juuri Kumpulan kulttuurivaikuttajaksi.
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Nosturil la  si jaitseva treenikämppä on pakattu lattiasta 

kattoon täyteen musakamoja.  Vahvistimia,  rumpuja, 

kitaralaukkuja.  Philadelphia Dynamiten treenikämppä on 

tilava,  mutta kolmen muun bändin tavarat valtaavat lattia-

alaa niin,  että huoneessa mahtuu hädin tuskin pari  miestä 

seisomaan.  Poissa ovat loikoilusohvat,  kaljatölkit  ja  muu sälä, 

joiden on totuttu kuuluvan treenikämppiin. 

Philadelphia Dynamiten 
facebook-sivulta löytyy biisejä  
ja musavideo: www.facebook.com/
PHILADELPHIADYNAMITE

” T R E E N I K Ä M P Ä T  ovat nykyään työpaik-
koja, ei mitään hengailu- ja nuorisotiloja”, 
laulaja ja kitaristi Valtteri Väntänen toteaa. 
Neljästä 18-vuotiaasta nuorukaisesta koos-
tuva bändi soittaa tiukkaa rockia. Miesten 
nuoresta iästä huolimatta bändillä on ta-
kanaan jo kuuden vuoden taival kimpassa. 
Kaikki alkoi Kumpulan Kylätilan bändilei-
riltä, jossa ohjaaja Mikko Tohkanen eh-
dotti tuolloin 12-vuotiaita poikia lyöttäy-
tymään yhteen. Viikkiläiset kitaristi Olli 
Rova, rumpali Mikko Merimaa ja basisti 
Teemu Tamminen olivat tyytyväisiä, kun 
bändin puuttuva pala löytyi ja näin kum-
pulalaisen Valtterin toive laulajan pestistä 
rockbändissä toteutui.

Aluksi Philadelphia Dynamite soitti 
punkia, koska omien sanojensa mukaan 
he eivät osanneet vielä soittaa. Vuosien 
varrella musiikki on vienyt nuoret mie-
het mukanaan ja taidot ovat karttuneet. 
Bändin sanoitukset ovat enimmäkseen 
laulaja-basisti-kaksikon käsialaa, mutta 
sävellykset ja isot linjat tehdään kuiten-
kin yhdessä. ”Nykyään me soitetaan ehkä 
jotain indie-alternative-tyyppistä rockia, 
mutta ei me haluta itse kategorisoida it-
seämme. Muut saa tehdä sen jos haluavat”, 
välttelee Teemu. 

Varsinaista ehdotonta esikuvaa ei ole. 
”Me tehdään sellaista musiikkia, mistä ite 
tykätään, eikä mietitä mitään kaupallisuus-
juttuja”, Valtteri komppaa näillä sanoilla 
monia edeltäjiään ja kanssamuusikoitaan. 

Porukan levylautasilla pyörii laaja 
kirjo klassikkorock-artisteja, Aerosmith, 

Motörhead, Hanoi Rocks, mutta myös uu-
dempaa, Slipknot, Billy Talent, Foo fight-
ers, Disco ensemble, Gary Clark jr. ja jopa 
Paperi T.  

K U U D E N  vuoden treenaamisen ja keik-
kailujen jälkeen on bändin ensimmäisen 
levyn aika. Tekeillä on pitkäsoitto, jolla on 
kymmenen uutta biisiä, mutta tekoprosessi 
ei noudata aivan perinteistä kaavaa. Bändi 
päätti tehdä ensin valmiin levyn sijoittajan 
avulla, ja sitten tarjota valmista tuotosta 
levy-yhtiöille. On paljon paremmat mah-
dollisuudet saada yhtiöt kiinnostumaan 
viimeistellyllä, valmiiksi tuotetulla levyllä 
kuin tuhnuisilla demoilla. Vaikka tekotapa 
on hieman epätavallisempi kuin suoraan 
levy-yhtiön kautta toimiminen, hommassa 
on hyvät puolet. Bändi saa tehdä juuri sen 
kuuloista musiikkia kuin haluavat. 

Suitsijana ja mentorina häärii mm. 
Haloo Helsinkiä tuottamassa ollut Erno 
Lahtinen. Miehet ovat erittäin tyytyväi-
siä tähänastiseen yhteistyöhön ja kokevat 
studiotyöskentelyn supermielenkiintoise-
na. Levyn parissa on ahkeroitu jo puolen 
vuoden ajan, ja samanmoinen ajanjakso 
on vielä edessä. Vaikka päivät venyvät 
Inkfish-studiolla koulupäivien jälkeen, 
ei kukaan valita, vaan innostus huokuu 
joka solusta. Juuri nyt miehet panostavat 
bändiinsä täysillä, ja kaikki muu tehdään 
bändin ehdoilla. Siitä huolimatta abivuot-
taan viettävät nuoret aikovat suoriutua 
kunnialla kevään ylioppilaskirjoituksista.

T E K ST I  R I I T TA  H E L M I N E N  K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Philadelphia  
Dynamite 

-  K Y L ÄT I L A N  B Ä N DI L E I R I LTÄ  L E V Y T TÄ M Ä Ä N

B Ä N D I N  musaa ja videokin löytyy netis-
tä. Videolla Dreams esiintyy neljä miestä, 
joiden elkeet ja esiintyminen on nuoresta 
iästä huolimatta rock-uskottavaa ja hiou-
tunutta. Bändillä ei ole omaa tyylinikkaria, 
eikä bändin sisälläkään kukaan ole visuaa-
lisen puolen suhteen päättävässä roolissa, 
vaan kaikki miettivät itsekseen vaatteensa 
ja tyylinsä. ”Jos joku on tullut vääränlai-
sissa vaatteissa keikalle, niin on kyllä aika 
nopeasti ymmärtänyt olla pukematta niitä 
ylleen toistamiseen”, röhähtävät kundit.

Teemu ja Valtteri pohtivat, että olisivat 
aika hukassa, jos bändiä ei olisi. Kaikki ni-
voutuu niin tiukasti nuorten miesten elä-
mässä sen ympärille.  Pojat myöntävät, että 
elämä on juuri nyt tämän kortin varassa. 
On bändissä ollut kriisejä ja kukin on vuo-
rollaan lähtenyt, mutta tullut aina takai-
sin. Tuntuisi hölmöltä heittää kuusi vuotta 
treeniä haaskuuseen jonkun typerän kinan 
vuoksi. Kaikki kuitenkin haluavat tehdä 
juuri tällaista musaa ja tällä porukalla.

Usko Philadelphia Dynamiten 
maailmanvalloitukseen onkin käsin 
kosketeltavaa. ”Rock ei ehkä ole just nyt 
kaikkein eniten in, mutta me uskotaan, että 
jos omaa juttua tekee hyvin ja täydellä sy-
dämellä, niin ihan varmasti kaikelle löytyy 
jalansijaa.”  Kohteliaista ja skarpeista nuo-
rista miehistä on monessa mielessä ainesta 
maailman valloitukseen. Ainakin asenne on 
kohdillaan: ”Kaikki keikat otetaan vastaan 
ja tehdään satasella oli yleisöä 5 tai 500.” 
Suu virneessä Valtteri jatkaa, että on aina 
kotiin päin, jos yleisöä on enemmän kuin 
bändissä jäseniä. 

Philadelphia Dynamite lentoon 
lähdössä? Vasemmalta Mikko 
Merimaa, Oll i  Rova ja Teemu 
Tamminen. Edessä Valtteri Väntänen.

Musavideo Dreams löytyy 
tästä osoitteesta: 
www.youtube.com/
watch?v=Q99l6NL52JE



K U M P O S T IK U M P O S T I

3 - V U O T I A S  Minna aikoi isona opetta-
jaksi. Tulevaisuutta odotellessa hän kehitti 
teorian muistista. Päässä on suuri lokerik-
ko. Kun lokeroita avataan, nähdään mitä 
niiden sisällä on. Lokeroihin talletetut asiat 
voi muistaa. ”Edelleen olen samaa mieltä”, 
nauraa Minna. ”Asioiden tallettaminen 
muistiin ja muistista etsiminen on edelleen 
iso juttu, vaikka vähän monimutkaisemmin 
toimiva kuin 3-vuotiaan lokeroteoria.”

Tutkijaksi Minna päätyi, koska ei 
halunnut kaupalliselle alalle kuten koko 
muu suku. Matematiikka ja fysiikka olivat 
koulussa lempiaineita, siksi Teknillinen 
korkeakoulu tuntui hyvältä vaihtoehdol-
ta. ”Uteliaisuus on ihmisen perusominai-
suus. Onko joku asia oikeasti näin vai voi-
siko sitä vielä vähän selvittää? Tutkimus 
on kiinnostavaa salapoliisimeininkiä.”

90-luvulla Minna kiinnostui musiikin 
ja aivojen toiminnan yhteydestä. Tutki-
mukselle ei tuolloin lämmennyt yksikään 
rahoittaja. ”Musiikki mielletään hauskak-
si harrastukseksi tai harvinaiseksi am-
matiksi. Rahoittavat tahot eivät ymmärtä-
neet, miksi sitä pitäisi tutkia. Olisi pitänyt 
keskittyä sairauksiin. Ei ajateltu musiikin 
merkitystä sairauksista kuntoutumisen 
apuna.” 90-luvun lopulla ilmestyi muuta-
ma tutkimus, joiden mukaan musiikissa 
saattaisi olla aivoja muokkaavia tekijöitä. 
2000-luvulla rahoittajatkin sitten ymmär-
sivät aiheen tärkeyden.

M I N N A  korostaa musiikin merkitystä 
koko ihmisen elämänkaaren ajan. Sillä 
on roolinsa paitsi oppimisessa ja yleensä 
kognitiivisten taitojen kehittymisessä myös 
kuntoutuksessa. ”Vauvaikäiselle musiikki 
on merkittävää äidinkielen oppimiselle.”-
Tutkimuksissa on todettu, että kieltä oppii 
helpommin laulamalla kuin puhumalla. 
Musiikki auttaa oppimaan äänteiden 
erottelua. ”Itse asiassa voidaan jopa aja-
tella, että koko musiikki on olemassa siksi, 
että saataisi seuraavakin sukupolvi puhu-
maan”, Minna tiivistää.

Kouluiässä paljastuu, kuinka paljon 
musiikki on kuulunut varhaislapsuuteen 
eli kuinka hyvin lapsi kykenee erottele-
maan äänteitä kuuloaistin kautta: tun-
nistaako lapsi eron yhden ja kahden vo-
kaalin (a - aa) tai konsonantin välillä (k 
– kk). Jos äänteiden erottelukyvyssä on 
ongelmia, ongelmia tulee myös kirjoitta-
misessa. ”Tässäkin vaiheessa ongelmiin 
voisi vielä vaikuttaa musiikin keinoin. 
Aapisissa on erilaisia tavu-taputuksia, 
joilla tavuja opetellaan rytminä. En tiedä, 
muistavatko opettajat aina käyttää niitä.”

Myös vieraiden kielten oppimisessa 
musiikilla on suuri rooli. ”Biisien kuun-
telu opettaa kielen rytmiä. Jos kuuntelee 
musiikkia, josta itse tykkää ja tsekkaa 
biisitekstin sanat sanakirjan avulla, ja 
vähän kielioppiakin, ne jäävät mieleen 
ihan eri tavoin kuin kirjasta luettuna. Ai-
na kun kuulee kyseisen biisin, muistijäljet 
aktivoituvat aivoissa.” Minnan mielestä 
monia muitakin aineita voi opetella mu-
siikin keinoin.

M U S I I K K I H A R R A S T U K S E N  on todettu 
parantavan muistia ja tarkkaavaisuutta. 
Ne ovat olennaisia kognitiivisia taitoja, 
joita jokainen toivoisi paremmiksi. Pistäs 
nyt kiinni se musiikki ja keskity läksyjen 
tekemiseen! Eikö tämä monessa perhees-
sä tuttu lausahdus aivotutkijan mieles-
tä pädekään?  ”Jos tehdään ei-kielellisiä 
tehtäviä, taustamusiikki auttaa hyvinkin 
keskittymään. Kielellisissä tehtävissä 
biisiteksti voi häiritä, mutta instrumen-
taalimusiikki ei. Klassista, progea tai 
instrumentaalirockia – musatyylillä ei 
sinänsä ole merkitystä, kunhan kuulija 
tykkää.”

Poikkeuksena on usein muusikoiden 
ammattikunta. Muusikot ovat ikään kuin 
uhrautuneet meidän muiden puolesta. "He 
ovat tehneet musiikkia, mutta eivät voi 
itse nauttia sen eduista keskittymiskykyä 
lisäävänä tekijänä. Heille taustamusiikki 
on häiritsevää”, Minna kuvaa musiikin 
ja keskittymiskyvyn yhteyttä.

O M A E L Ä M Ä N K E R R A L L I N E N  musiik-
ki auttaa vanhuksia muistin säilymisessä 
ja jopa parantaa sitä. Termillä viitataan 
musiikkiin, joka on synnyttänyt voimak-
kaimmat musiikkimuistot.  Yleensä ne syn-
tyvät 15-25-vuotiaana. ”Tällaisen musiikin 
ryhmälauluhetket ovat muistin kannalta 
todella tärkeitä ja huomattavasti halvempi 
keino kuin lääkitys.”

Lapsia tutkittaessa taas on huomattu, 

Bändileiriä  ja  -kerhoa,  muskaria,  kuoroa,  musailtaa.  Liuta 

Kumpulassa ja  Toukolassa asuvia ammattimuusikoita.  Musiikki 

sykkii  vahvasti  alueen arjessa.  Täällä  asuu myös aivotutkija 

Minna Huotilainen.  Hän tutkii  musiikkia työkseen Helsingin 

yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella.

että päiväkodin musiikkihetken jälkeen 
lapset ovat sosiaalisempia ja empaatti-
sempia. Minna pitää surullisena sitä, että 
musiikki ei enää ole yhtä tärkeässä ase-
massa päiväkodeissa kuin ennen.  ”Mu-
siikin pitäisi olla perustyökalu kaikille 
lasten kanssa työskenteleville.”

Elämänlaatututkimuksissa on havait-
tu, että musiikkiharrastus tuo elämään 
mielekkyyttä. Henkilöllä voi olla vaikei-
ta sairauksia tai muita elämän laatua 
heikentäviä tekijöitä, mutta musiikkia 
harrastavat kokevat elämänsä laaduk-
kaampana kuin sitä harrastamattomat. 
”Erityisesti kuorolaulu nousi kokemuk-
sissa esille.”

Nykyisin tunnetaan myös musiikin 
kuntouttava vaikutus. ”Aivohalvauspo-
tilailla aloitetaan musiikkiterapia heti 
akuuttivaiheessa. Tällöin potilas on 
yleensä itse puhe- ja liikuntakyvytön. 
Omaisten avulla selvitellään henkilön 
lempimusiikkia. Myöhemmin henkilö 
voi itse osallistua valintaan. Tunti itse 
valitun musiikin kuuntelua päivässä 
edistää kuntoutumista.”

MUSIIKILLINEN lahjakkuus tai lahjattomuus 
puhuttaa, ja myytti epämusikaalisuudesta 
istuu vahvassa. ”Moni väittää olevansa 
epämusikaalinen. Yleensä se tarkoittaa, 
että on soitto- tai laulutaidon eli ei ole juu-
rikaan soittanut tai laulanut. ”Tieteellisesti 
epämusikaalisuus määritellään siten, et-
tä henkilö ei tunnista musiikkikappaletta 
melodiasta, sanoista kylläkin, eikä nauti 

musiikin kuuntelusta. Usein musiikista 
nauttimattomuus ilmenee vasta aikui-
sena. Nuorena sama henkilö on voinut 
olla vahvasti mukana bändikulttuuris-
sa. ”Epämusikaalisuus on kuitenkin tosi 
harvinaista. Todellista epämusikaalisuutta 
on n. 1- 5%:lla väestöstä ja luvussa ovat 
mukana myös mm. aivovauriopotilaat.”

”Musikaalinen on siis yksinkertai-
sesti henkilö, joka nauttii musiikista ja 
tykkää kuunnella sitä”, tiivistää Minna. 
”Meillä elää vahvasti eräänlainen sanka-
rimyytti musiikillisesta lahjakkuudesta: 
joku on ihan järjettömän lahjakas. Kun 
asiaa tutkitaan, paljastuu, että henkilöllä 
on takana valtavia harjoittelumääriä. 
Mielenkiintoista on, että usein harjoit-
telu on kuitenkin tapahtunut vähän eri 
tavalla kuin on opetettu. Henkilö käy 
soittotunneilla, mutta on hiippaillut 
vähän salaa toisen soittimen äärelle ja 
saanut sen parissa vapaasti itse tehdä.”

Vanhemmat ovat usein neuvottomia, 
pitäisikö lapsi pakottaa jatkamaan nih-
keästi sujuvia soitto-opintoja, kun mu-
siikki kerran on niin tärkeää ja harrastus 
parantaa myös oppimista.  Minna kehot-
tamaan ensin selvittämään, mikä tuntuu 
nihkeältä ja miksi. ”Musiikinopetuksessa 
puhutaan oppilaslähtöisyydestä eli opet-
tajan pitäisi pystyä tuunaamaan soitto-
tuntia oppilaan mukaan. Jos klassinen 
viulu ei nappaa, fiksu opettaja kysyisi 
’Oletko huomannut, että bassossa on 

samat kielet, pitäisikö kokeilla vähän 
rockia ja sähköbassoa?’ Valitettavasti 
tämä ei taida irrota ihan joka opelta. Eh-
dottomasti soittimen ja musalajin vaihto 
ennen lopettamista”, on Minnan neuvo.

KUMPULAN musiikkimeiningeissä Minna on 
itsekin mukana. Klassista pianoa hän soitti 
vuosia, mutta lopetti lukioikäisenä. Ny-
kyisin Minna laulaa Kumpulan kuorossa, 
käy silloin tällöin aikuisten bändileireillä 
ja harrastaa säännöllisesti bändikerhoa 
kerran viikossa, Apinanraivo-bändin 
riveissä. Minna kannustaakin kaikkia 
rohkeasti mukaan musiikkiharrastusten 
pariin. ”Ei voi sanoa, että ei osaa soittaa! 
Jos nokkahuilu ei toiminut koulussa silloin 
20-50 vuotta sitten, nyt voisi kokeilla jotain 
uutta. Ehkä opettaja ei aikoinaan ollut so-
pivin mahdollinen. Harrastus kannattaa 
aloittaa uudelleen Kumpulassa!”

”MUSIIKKIIN ei pidä suhtautua pelkkänä 
hauskanpitona, vaan se tulisi nähdä yh-
teiskunnallisena sijoituksena ihan samoin 
kuin vaikka matematiikan tai äidinkielen 
opetus. Musiikkia voisi ja pitäisi hyödyntää 
läpi koko ikäskaalan ihmisen hyvinvoin-
nin, terveyden ja oppimisen tukena."

T E K ST I  R I I T TA  H Ä M Ä L Ä I N E N  
K U VA  U Z I  VA RO N
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T E K ST I  J A  K U VA  J U S S I  L I S K I

O L E N  ammattimuusikko ja pop-jazzpeda-
gogi vailla muodollista pätevyyttä. Niinpä 
pätevoidyn parhaillaan Metropolia Ammat-
tikorkeakoulussa. ”En minä osaa soittaa, 
kun en tunne edes nuotteja” on lause, 
jonka olen työssäni kuullut usein. Tämä 
nuottien ja soittotaidon pakkoavioliiton 
ajatus alkoi vaivata minua siinä määrin, 
että päätin kartoittaa uusia tapoja opettaa, 
hahmottaa ja merkitä muistiin musiikkia. 
Opinnäytetyöni käsitteleekin aikuisten har-
rastepohjaisen bändisoiton opettamista ja 
Kumpulan aikuisten bändileireiltä saatuja 
kokemuksia, opettajan havaintoja ja lei-
riläisille tehdyn kyselyn pohjalta saatuja 
tietoja. Kyselyn tein kaikille vuosina 2009 
– 2014 leireille osallistuneille. Halusin 
vastauksen kysymykseen, voiko soittotai-
dottomille aikuisille opettaa bändisoittoa 
yhden viikonlopun aikana.  

K U M P U L A N  aikuisten bändileirit alkoivat 
syksyllä 2009. Kevääseen 2014 mennessä 
osallistujia oli leireillä ollut kaikkiaan 140, 
miehiä 41 ja naisia 99. Osallistujien ikä-
haarukka on laaja: alle 20-vuotiaasta yli 
65-vuotiaisiin. Eniten osallistujia oli ikä-
ryhmistä 35-39 -  ja 45-49-vuotiaat.

Periaatteena on alusta asti ollut, et-
tä leireille voi tulla kuka tahansa ilman 
aiempaa soittokokemusta. Nuottien tai 
sointumerkkien tuntemista ei edellytetä. 
Tällaista matalan kynnyksen bändisoittoa 
ei juurikaan opeteta muualla, eikä siitä ole 
tehty tutkimuksiakaan.

Kyselyyni vastanneet henkilöt ( 55 hen-
kilöä ) voi jakaa karkeasti kolmeen pää-
ryhmään heidän vastaustensa pohjalta:  
- en ole koskaan soittanut mitään, 
-  olen aina vähän rämpytellyt  kitaraa kotona, 
-  olen opiskellut klassista soittamista esim. 
musiikkiopistossa vuosia, mutta kauan sitten.  
Mitä sitten on soittotaidottomuus, vai onko 

sitä? Soittotaidottomuus näyttäytyy hyvin 
tilannesidonnaisena. Leirille voi osallistua 
henkilö, joka ei ikinä ole pitänyt mitään 
soitinta kädessään. Oikeanlaisen ohjeis-
tuksen saatuaan hän kykenee olemaan 
osa bändiä ja soittamaan oman osuu-
tensa. Samassa bändissä soittaa henkilö, 
jolla on taustallaan vuosien pianotunnit 
nuoruudessa. Yllättäen tätä osaamista 
ei voikaan suoraan soveltaa bändisoit-
totilanteeseen, vaan hän on samassa 
lähtötilanteessa vasta-alkajan kanssa. 
Erityisen haasteen tarjosivat ne osallistujat, 
joilla oli soitonopetuksesta aiempia, trau-
maattisia kokemuksia. Heitä oli paljon.  

K Y S E L Y L O M A K K E E S S A  tiedustelin 
leiriläisten näkemyksiä siitä, kuinka he 
hahmottavat musiikin. Suurin osa vastaa-
jista mainitsi useamman eri tavan. Saman 
henkilön hahmottamisen tavat saattoivat 
vaihdella instrumentista riippuen. Kos-
kettimia henkilö soittaa sointumerkeistä, 
mutta bassoa vain näyttämisen pohjalta 
tuntematta äänien nimiä.

Nuotteja mainitsi jokseenkin sujuvasti 
lukevansa 18 vastaajaa. Heistä vain kolme 
mainitsee sen ainoana keinona soittoon. 
Sointuja kertoi lukevansa 22 leiriläistä. 
Iso osa ei siis lue nuotteja tai sointuja juu-
rikaan. Kokemukseni mukaan oppilailla 
on myös taipumuksena yliarvioida omia 
kykyjään nuotinluvun osalta. Bändisoitossa 
nuottien seuraaminen ei suurimmalta osal-
ta onnistunut omasta arviosta huolimatta, 
ja esimerkiksi rytmin tai kappaleen raken-
teen hahmottaminen puhtaasti nuoteista 
ei yleensä suju keltään.

Opinnäytetyön ytimeksi muodostuivat-
kin oppilaiden keskenään hyvin eri tavat 
hahmottaa ja merkitä ylös musiikkia ja ryt-
miä. Ne voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
kategoriaan: visuaaliset, auditiiviset ja 

kinesteettiset tavat.
Eniten käytettiin visuaalisia tapoja. 

Niitä olivat nuottien luvun ohella erilai-
set kuvakarttapohjaiset tavat, joihin mo-
nesti liittyi värikoodi. Osalla oli osittain 
itse keksitty tabulatuuri , otelautakuva tai 
nuottimerkintä. Myös värilliset kuvionuo-
tit tai soitettavan instrumentin (keyboard) 
hallintapaneelista löytyvä visuaalinen vih-
je olivat käytössä: Biisi alkaa siitä kohtaa, 
missä lukee Enter.

Seuraavaksi eniten käytössä olivat au-
ditiiviset tavat. Se ei tarkoita, että oppilaat 
soittaisivat pelkästään korvakuulolta, vaan 
usein rytmin ja kappaleen eri osien sanallis-
tamista ja niiden avulla muistamista. Rytmi 
saattaa soittajalle olla nimeltään tsiu-tsi-diu 
tai takatukka.

Kinesteettisinä keinoina mainittiin mm. 
soiton suuntaan liikkuminen ja vaikeiden 
rytmien hahmottaminen tanssiaskelien 
avulla.
 
Y L E I S I N  motiivi osallistua bändilei-
rille oli elämysten hakeminen ja halu 
kokeilla ensimmäistä kertaa elämässä 
bändisoittoa. Myös sosiaaliset tekijät, 
halu elvyttää musiikkiharrastus ja itsen-
sä voittaminen nousivat esille. Monella 
harrastus elpyikin. Kyselyyn vastanneista 
yli puolet jatkoi harrastusta säännöllisesti 
myös bändileirin ulkopuolella. Kaikista 
140 osallistujasta ei ole tarkkoja tietoja, 
mutta ainakin 35% jatkoi, ja harrastusta 
tukemaan syntyivät mm. Kumpulan ai-
kuisten bändikerhot.

Selkeä vastaus tutkimuskysymyk-
seeni: ”Soittotaidottomia” aikuisia voi 
ohjata bändisoittoon viikonlopun ai-
kana kunhan ottaa huomioon , että op-
pimisen ja hahmottamisen tapoja voi 
olla yhtä monta kuin osallistujiakin. 

K U M P O S T I

Bändileir in oppilaan bassonuott i : 
pyrpylät ja värikoodit käytössä.

Jussi  L iski  kir joittaa  tässä  jutussa  opinnäytetyöstään, 

jonka havainnot  ovat  syntyneet  Kumpulan aikuisten 

bändileirejä  vetäessä.  Yksi  työn ohjaaj ista  on edell isen 

jutun haastateltava Minna Huoti lainen,  joka kuvaa Jussin 

opinnäytetyötä todella  harvinaiseksi :   ”Bändisoittoa 

ja  sen opettamista  on tutkittu tosi  vähän.  Tutkimus 

keskittyy lähes  kokonaan klassisen musi ikki in.  Kevyttä 

musi ikkia  taas  tutkitaan yleensä kulttuurin  kannalta, 

vaikkapa David Bowien fanikulttuuria.  Mutta  ei  s itä, 

miten ni itä  Bowien bi isejä  oppisi  soittamaan.”

Tsiu-tsi-diusta takatukkaan, 
pyrpylöistä pam-pamiin  
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T A P I O ,  T A P S A ,  niin kuin hänet Kumpulassakin par-
haiten tunnetaan, muutti Vampulasta Porin ja Tampereen 
kautta Helsinkiin ja Lapinlahdenkadulle neljän pojan 
kommuuniin. Vierailijoita riitti ja meno kommuunissa 
oli, niin kuin nuorten miesten asunnossa pitääkin, iloista 
ja riehakasta. Yöllisiä juhlia tuli joskus poliisi rauhoitta-
maan; naapurit kutsuivat – naapuritalosta. 

Kommuunin kotikadusta ja läheisestä sairaalasta sai 
sitten nimensä Lapinlahden Linnut, yhtye, jonka Tapsa 
yhdessä muiden ylioppilasteatterilaisen kanssa perusti. 
Lapinlahdenkadulla syntyi Tapsan kynästä monta tekstiä, 
jotka päätyivät Lapinlahden Lintujen levytyksiksi. Teks-
teissä nuori mies, maalta muuttanut niin kuin Tapsakin, 
ottaa ensikontaktia Helsinkiin ja kaupunkilaiselämään. 
”Kaupunkimiljöö tuotti sen, että aloin katsoa ympärille-
ni, mitä oli tapahtunut”, Tapio kuvaa sellaisten laulujen 
syntyä kuin kiusatusta koulukaveristaan kertova Aimon 
virsi tai Ojasta noustaan, jossa pannaan kaupungin poi-
kakin kävelemään.

Nyt Tapsan Lapinlahdenkadulla kirjoittamista biiseistä 
ja Pekka Hedrokin sävellyksistä 12 on ilmestynyt uusina 
sovituksina ja Tapsan esittäminä albumilla, jonka nimi ei 
voisikaan olla muu kuin Lapinlahdenkatu. ”Tälle levylle 
on koottu keskeisimmät Lapinlahdenkadulla kirjoittamani 
biisit. Niistä neljää en edes ole aikaisemmin itse laulanut.” 

L A P I N L A H D E N  L I N N U T  on jäänyt yleisön mieleen 
voittopuolisesti huumoribändinä. ”Lapinlahden Linnut 
ei suinkaan syntynyt miksikään huumoribändiksi, vaikka 
hauskaa pidettiinkin.” Alkuun ryhmää kutsuttiin 80-luvun 
tyyliin myös performanssiryhmäksi. HYY:n kulttuurikeskus 
antoi opiskelijaryhmille käyttöön Vanhan ylioppilastalon 
tilat, tekniikan ja ihmiset, ja Lapinlahden Linnut teki Van-
halle pari isoa show’ta vuodessa. Huumorileima iskeytyi 
ryhmään varsinkin Ylen ja myöhemmin MTV:n esittämien 
sketsisarjojen jälkeen. ”Kyllä yksi syy näitten kappaleiden 
julkaisemiseen oli halu näyttää, että Linnuilla oli myös 
tämä muu kuin huumoripuoli.”

Lapinlahdenkatu-kokonaisuudessa ja uusissa sovituk-
sissa nousee esiin Tapsan tekstien herkkä haikeus. ”Omista 
nuoren miehen kokemuksista kaikki biisit ovat lähteneet, 
vaikka mukana onkin kirjoittajan vapautta”, Tapsa ku-
vailee tekstien syntymistä. Yhtä hyvin Lapinlahdenkadun 
laulujen tekstit voisivat olla 2010-luvulla syntyneitä, eivät 
nuorelle miehelle tärkeät asiat ole 30 vuodessa muuttuneet. 
”Paitsi Hyvä ystävä -ravintoloita ei enää ole ollut vähään 
aikaan”, Tapio naurahtaa. 

Kirjoittaminen ja musiikki kulkivat rinnan Tapiolla 
jo Lauttakylän kouluajoista.” Äidinkieli oli kouluaineista 

T E K ST I  A I R I  V I L H U N E N   K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Tapio L i ino ja :  Lapin lahdenkatu . 
Säve l lykset  Pekka Hedrok . 
Sanoi tukset  Tapio L i ino ja . 

Turenk i  Records .  2016.
Levyä on myynnissä myös Kumpuodissa .

”Helsinki  oli  aika lail la  harmaata neuvostoli ittoa si l loin”, 

muistelee Tapio Liinoja 80-luvun alkupuolta.

se rakkain.” Samaan vaiheeseen kuului myös opintoja 
musiikkikoulussa, ainoana poikana lauluopinnoissa. 
Tapsa muistelee, miten kauhuissaan kaverit olivat, kun 
hän 17-vuotiaana lukiolaisena esitti koulun joulujuhlassa 
En etsi valtaa loistoa -joululaulun: ”Ei jumalauta! Se on 
sekaisin päästään.” 

” L A P I N L A H D E N K A D U N  kappaleissa on bluesia, progea, 
poppibiisejä ja vähän jatsillisiakin elementtejä”, Tapio 
kuvailee albumin musiikillista kirjoa. Kaikki kappaleet 
ovat saaneet uudet sovitukset, ja suurimmasta osasta sovi-
tuksia vastaa toinen kumpulalainen eli Jussi Liski. Kolmas 
tärkeä henkilö levyn takana on Leevi Leppänen, toinen 
tuottaja ja äänittäjä. Alun perin kolmikon ajatuksena oli 
tehdä kappaleista hyvin riisutut versiot, laulu ja teksti 
edellä, vain piano ja rytmit säestyksenä. Tekstivetoisia ovat 
kappaleet lopullisessakin muodossaan, mutta mukaan on 
matkan varrella tullut lisää soundeja ja soittajia: Verneri 
Pohjola, Jukka Perko, Timo Kämäräinen ja Pimeys-yh-
tyeen jäsenet Joel Mäkinen ja Pekka Nisu. ”Pekka Nisu 
on saman Lauttakylän lukion kasvatteja kuin minäkin, 
mutta tasan 30 vuotta nuorempi.”

Lapinlahdenkatu on Tapio Liinojan kolmas soololevy. 
Ensimmäinen, Näin kuvittelen sinut, julkaistiin 2002 ja 
senkin tekstit ovat pääosin Tapion omia. ”Pari, kolme taisin 
säveltääkin.” Monipuolisen kirjoittajan, muusikon ja esiin-
tyjän ”hengentuotteisiin” kuuluu myös novellikokoelma 
Raapaisuja. Uusia novelleja on odottamassa vuoroaan. 
Ehkä ne saavat kirjallisen levyn muodon, kuten yhdessä 
Esa Pulliaisen kanssa syntyneet Vampula Pop -levyt.

K U M P U L A S S A  Tapsa on asunut jo 30 vuotta. Välillä oli 
kolmen vuoden piipahdus Käpylässä Untamontiellä, mutta 
muuten osoitteena on pysynyt Limingantie, vain numerot 
ovat vaihtuneet. Nyt Tapsa nauttii Limingantien alkupääs-
sä Lapinlahdenkadun saamasta hyvästä vastaanotosta, 
suunnittelee jonkun kappaleista julkaisemista singlenä 
ja koko levyn julkaisemista vinyylinä syksyllä Lapinlah-
denkadun juhlakonsertin yhteydessä. Seuraavasta levystä 
on Tapsan mielestä liian aikaista puhua, mutta nimi sillä 
on valmiina. Arvaattekin – Limingantie.

Lapinlahdenkadulta 
Limingantielle
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K u m p u l a n  s u v u t  4

TAMMISTEN TALO RAKENNETTIIN ENSIMMÄI-

SEN KERRAN 1936 JA TOISEN 1996.  VÄLISSÄ 

OLEVINA VUOSINA JA VARSINKIN UUDELLEEN 

SYNTYMISEN JÄLKEEN SIELLÄ ON VIETETTY 

LUKEMATON MÄÄRÄ SYNTYMÄPÄIVIÄ,  KIHLA-

JAISIA,  HAUTAJAISIA,  YLIOPPILAS- JA MUITA 

JUHLIA,  SILLÄ TALOA ASUTTAVA SUKU ON ILO-

LUONTOISTA JA SEURAA RAKASTAVAA.

T E K ST I  A N N I N A  H O L M B E RG 
K U VAT  TA M M I ST E N  S U K U A L B U M I 
J A  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Kahteen kertaan rakennettu 
talo on nähnyt monta juhlaa

K U N  Limingantie 97:n nykyiset asukkaat 
Leena ja Pertti ”Puppe” Tamminen ovat 
kahden, he viihtyvät yläkerrassa, mutta kun 
viisi lastenlasta pelmahtaa kylään, pannaan 
myös alakerrassa lämmitys päälle. Lasten 
energia täyttää koko talon ja muistuttaa 
menneistä ajoista, jolloin meteliä lähti 
seitsemästäkin perheestä. 

”Tämä oli varsinainen kommuuni”, 
suvun kolmannen polven edustaja Lee-
na kertoo. Tai ehkä häntä pitää nimittää 
toisen polven asukkaaksi, koska talon ra-
kentaja Antti Martikainen ei lopulta asu-
nut omassa luomuksessaan, vaan muutti 
pientilalliseksi Ristiinaan, Etelä-Savoon. 
Hänen poikansa, Leenan isä ja myös Antti 
nimeltään, jäi Kumpulaan kolmen sisarensa 
kanssa, ja heidän jälkeläisiään on vilissyt 
talon pihamaalla siitä lähtien. 

Itse talolla ei ole nimeä, kuten Kumpu-
lassa ei ole tapana olla, mutta leikkimökki 
kalskahtaa komeasti Villa Salla-Ursulana 
suvun nuorimmaisten mukaan. Salla on 
Tammisten Hanna-tyttären ja Ursula Tuo-
mo-pojan esikoinen. Sallalla on pikkuveljet 
Veeti ja Viljami ja Ursulalla Urho. Lasten 
ikähaarukka on 4-10 vuotta, joten Leenan 
ammattitaidolla on kysyntää: hän on tehnyt 
elämänuransa päiväkodissa.

Mutta jos Leenan taitoja tarvitaan, niin 
kyllä on Puppekin korvaamaton. Ilman hän-
tä taloa ei enää ehkä edes olisi. Tavastialla 
toisensa 70-luvulla tavannut pari perusti 
perheen Pukinmäkeen, mutta vaihtoi huo-
lettoman kerrostaloasumisen massiiviseen 
raadantaan kesannolle jääneessä Leenan 
lapsuudenkodissa, jossa leskeksi jäänyt 
Julia-äiti kaipasi sekä seuraa että apua. 
Julkisivusta oli pidettävä kiinni määräysten 
mukaan, mutta muuten lähes pohjahirttä 
myöten purettu talo meni uusiksi. 

”Pelkästään hormin purkamisesta tuli 
rakennusjätettä kymmeniätuhansia kiloja”, 
Puppe kertoo. Hän on tallentanut proses-
sin valokuva-albumiin, josta käy ilmi, että 
savotalla huhki kolme sukupolvea Juliasta 
Hannaan ja Tuomoon. Leijonanosan teki 
silti Puppe, jonka puusepän opinnoista oli 
nyt hyötyä. Kustannuslaskijana ja ostaja-
na työskennellyt Puppe pitää rakentamista 
kuitenkin taitona, jossa pärjää parhaiten 
järjellä. ”Näkeehän sen puhtaalla sil-
mällä, mitä talo tarvitsee”, hän tuhahtaa 
teorioille ja suhtautuu vaatimattomasti 
kiitoksiin, joita saa luovuudestaan. Mon-
ta taloa Kumpulassa nähnyt Jorma Iko-
nen ihmettelee yläkerran tilaratkaisun 
näppäryyttä ja päivittelee kuvaa, jonka 

voisi luulla esittävän pommin tekemää 
tuhoa. Sen perusteella rakentaminen ei 
sovi heikkohermoisille.

M Y Ö S  Leenan Antti-isältä kysyttiin hyviä 
hermoja, kun hän joutui viideksi vuodeksi 
sotaan. Sieltä palattuaan ja avioiduttuaan 
Julian kanssa hän muutti Limingantien ta-
loon, jossa asuivat hänen sisarensa Aino, 
Marita ja Anna-Liisa, sekä vuodesta 1956 
Karjalasta Rauman kautta Kumpulaan tul-
lut Sofia-mummi, joka oli Julian äiti. Sofia 
asui Limingantiellä kuolemaansa asti ja 
auttoi kaikkien lasten hoitamisessa, kun 
niitä rupesi siunaantumaan sekä Antille 
että tämän sisarille. Leenan isoveli Markku 
syntyi 1948 ja Leena kuusi vuotta myöhem-
min. Sisaret muuttivat perheidensä kasva-
essa pois, ja 70-luvulla talo jäi kokonaan 
Leenan perheen käyttöön. 

Leena muistaa lapsuudestaan lauta-
rakenteisista tehdastaloista koostuvan 
parakkikylän, joka rakennettiin sodan 
jälkeistä asuntopulaa helpottamaan ja 
purettiin 70-luvun lopulla. Parakit kuulos-
tavat pahaenteisiltä, mutta Leena torjuu 
ennakkoasenteet. ”Ne olivat aivan ihania! 
Väitettiin tietysti että niissä oli levotonta, 
mutta en minä muista mitään sellaista.” 

Aino-tädin ja 
Leena-vau-

van 50-luvun 
eleganssia 

Kymintiellä.

Puppe ja Leena Tam-
minen ehtivät nykyään 
vähän levätäkin.

Marttilan suvun vah-
voja naisia oman talon 
edustalla.  Vasemmal-
la Sofia-mummi.

Pientä pintaremont-
tia 90-luvulla.  Leena 

Tammisen sukuta-
lo sai  uuden elämän 

ja uuden sisuksen.
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K I R J A I L I J A ,  entinen Helsingin Sanomien toimittaja 
Eeva-Kaarina Aronen, ystävien kesken vain Epi, kuoli 16. 
päivä joulukuuta 2015. Suruviesti yllätti meistä useimmat, 
sillä vielä viime syksynä hän vaikutti terveeltä ja kirjoitteli 
sosiaalisessa mediassa tulevaisuuden suunnitelmistaan. 
Nopeasti edennyt syöpä aiheutti Epin kuoleman.  

Epi perheineen muutti Kumpulan Kauhavankujalle 
1970- ja 80-lukujen taitteen muuttoaallossa. Epi oli kou-
lutukseltaan kielten maisteri, mutta lahjakas kirjoittaja 
haaveili toimittajan ammatista, pyrki ja pääsi Sanoman 
toimittajakouluun 1975. Epi päätyi Ilta-Sanomien ja Helsin-
gin sanomien kautta Hesarin kuukausiliitteen toimittajaksi. 
Eläkkeelle hän jäi vuonna 2008 ja jatkoi kirjoittamista 
kirjailijana.

Monet muistanevat Eeva-Kaarina Arosen Vastenmielisiä 
ilmiöitä -sarjan Hesarissa. Monesti ihmettelin ääneenkin 
Epille, kuinka hän saa houkuteltua vastenmieliset haas-
tateltavat näihin juttuihinsa. Epi osasi ilmeisen hyvin lä-
hestyä toisten mielestä hankalia tyyppejä, mutta hän ei 
jättänyt tekemättä kiusallisiakaan kysymyksiä ja kirjoitti 
välillä hyvinkin pisteliäästi.

Perheen ruuhkavuosien hellitettyä Epi teki pitkiä ar-
tikkeliprojekteja perehtyen ja pannen itsensä likoon esim. 
maratoonarina, viikkoja erakkona, perhokalastajana ja 
metsästäjänä. Eeva-Kaarina viihtyi vielä eläkevuosinaan-
kin etäällä pääkaupungin vilskeestä, vaikka syntyperäinen 

Epi Arosta muistaen

V E I K KO  N E U VO N E N

U L L A  N E U VO N E N

Eeva-Kaar ina Aronen
Maria  Renfors in  totuus  2005,  Hän joka näkee 

2007,  Kal lorumpu 2011 ,  Edda  2014

V I E R A I L L E S S A A N  Kumpulan lukupiirissä keväällä 
2006 Epi Aronen kertoi, että oli toimittajan työssään  tör-
männyt kajaanilaisen Maria Renforsin kirjeenvaihtoon 
sisarenpoikansa Erkki Melartinin kanssa. Tutustuttuaan 
näin yli sata vuotta aikaisemmin eläneeseen kiehtovaan 
naiseen hänen mielessään alkoi kehittyä kuviteltu retki 
vuoden 1892 Kainuussa, Kuusamossa ja Vienan Karjalassa. 
Romaani Maria Renforsin totuus kertoo erikoisen seurueen 
päätymisestä perhokalastamaan Oulangan Kivakkakosken 
partaalle, Vienaan. Kuin kansatieteilijä Epi kuvasi vien-
alaisen kielen ja kansan, talon ja tavat. Asiantuntemusta 
hänellä riitti myös perhokalastuksesta.

Muutamia vuosia myöhemmin Epi kertoi työstäneen-
sä laajaa artikkelia marsalkka Mannerheimista Hesarin 
kuukausiliitteeseen. Aineistoa oli kertynyt niin runsaasti, 
että ylijäämä päätyi Kallorumpuun, vuonna 2011 Finlan-
dia-palkintoa tavoitelleeseen romaaniin. Päähenkilö ei 
kirjassa kuitenkaan ole Mannerheim, vaan tämän talossa 
Kalliolinnantiellä muun henkilökunnan seassa hiippaileva 
lapsi, joka näkee siellä 1930-luvun tapahtumia ja ryhtyy 
aikuiseksi vartuttuaan työstämään näkemästään merkil-
listä performanssia.

Hän joka näkee oli lukupiiriläisten mielissä avainro-
maani Kumpulasta. Lukupiirivierailullaan Epi palautti 
mieleemme, että vastaavia omakoti-onneloita on useim-
missa Suomen kaupungeissa. Menneisyyttä jäljitetään 

E E VA - K A A R I N A  A R O S E N  N E L J Ä  K I R J A A 

Lisäksi Leenalla on hyviä muistoja Vatamon 
suutarin kellarista, Salmisen vaatekaupasta 
ja Kumpulan kuuluisasta yhteisöllisyydes-
tä, joka pelasti ensin Julia-äidin ja lopulta 
koko talon tulipalon kynsistä. ”Se oli koko-
naan naapurin Kallen ja Maijan ansiota, 
sillä äiti asui silloin yksin ja olisi voinut 
vaikka kuolla.” Kylillä kulki pari persoo-
nallista tyyppiä, kuten Kaali Virtanen, 
jota pelättiin ja pässisetä Puurtinen, joka 
oli harmiton hassu elikoineen. Lapsia oli 
paljon, ja heidät ohjattiin osoitteen mukaan 
lähialueen kouluihin Käpylään, Toukolaan 
ja Mäkelänkadulle, jossa Leena kävi ensim-
mäiset luokkansa. 

Kumpulan haittapuolina Leena mainit-
see pimeän pullon myynnin aiheuttaman 
turhan liikenteen ja lähellä sijaitsevan 
murhatalon maineen. ”Onneksi se ralli 
on aikaa sitten rauhoittunut ja asuminen 
täällä kirkkaasti plussan puolella.” Hän 
puhuu noin neljänkymmenen vuoden 

kokemuksella, koska on sekä syntyperäinen 
kumpulalainen että paluumuuttaja. Puppe 
puolestaan on kotoisin Tampereelta, mutta 
tullut Helsinkiin jo 60-luvulla. 

Kun perhe siirtyi Pukinmäestä Kumpu-
laan, Leenan ja Pupen lapset olivat mur-
rosikäisiä, mutta sillä tavalla sopivassa 
vaiheessa, että koulutkin vaihtuivat. Mi-
tään tiukkaa vastarintaa ei siis ilmennyt, 
ja Julia oli onnellinen saadessaan elämää 
ympärilleen. ”Karjalaisena ortodoksina äi-
ti rakasti ihmisiä, elämän ääniä ja juhlia”, 
Leena kertoo. ”Hän ei koskaan komentanut 
lapsia olemaan hiljaa.” Julia eli reilusti yli 
80-vuotiaaksi ja asui kotona loppuun saakka. 
”Oli hienoa saada tarjota se mahdollisuus 
hänelle.”

Julian maailma mahtui samalle kart-
talehdelle, sillä hänen työpaikkansa oli 
Koskelan sairaalassa. Anttikin oli kaupun-
gin palkkalistoilla, satamalaitoksella au-
tonkuljettajana. Työteliäisyys oli heidän 

sukupolvelleen ominaista, mutta osa siitä 
saattaa olla verenperintöäkin: Leenan ja 
Pupen molemmat lapset remontoivat oma-
kotitalojaan Klaukkalassa ja Nikinmäessä. 
Hannaa näkee usein myös Kumpulassa, sillä 
hänellä on toimipiste Väinö Auerinkadulla 
lähellä lapsuudenkotia. Hanna on fysiotera-
peutti, joka tarjoaa myös lymfa- ja allastera-
piaa, mikä kuulostaa luontevalta maauima-
lan kaupunginosan kasvatille. Sekä Hannan 
että Tuomon rippi- ja valmistujaisjuhlia on 
vietetty Limingantien talossa ja etenkin sen 
pihalla – ”Siitä on otettu kaikki irti!” – mutta 
ehkä vaikuttavin juhla on kuitenkin ollut 
Leenan ja Pupen häät. 

Talo, joka rakennettiin 30-luvulla lin-
ja-autoaseman satavuotiaista hirsistä, on 
siis nähnyt elämän koko kirjon syntymästä 
kuolemaan. Ehkä siellä tänä vuonna juhli-
taan taas jotain – ainakin Leenan ja Pupen 
hääpäivää, kun se saavuttaa kunnioittavan 
neljänkymmenen vuoden iän.

 

hesalainen olikin. Mieluisia paikkoja hänelle olivat kesä-
mökki Vesijärven rannalla Asikkalassa, jonne Epi myös 
haudattiin, tai perhokalastus Kainuun koskilla.

Ansiotyön ohella Eeva-Kaarina osallistui kylämme tal-
koisiin Kumpostin toimituskunnassa vuosina 1996-2004 
artikkeleita kirjoittaen ja niitä muilta kumpulalaisilta ti-
laten, sekä keräten rahoitusta kylälehtemme painatusku-
luihin. Yhteisen toimittajajaksomme aikana Kumpulassa 
asui vielä alkuperäiskumpulalaisia, jotka olivat muuttaneet 
kaupunginosaamme lapsena jo 1920-luvulla. Epi kirjoitti 
yli 70 vuotta Kumpulassa asuneiden ja kylämme vaiheet 
nähneiden rouvien muistot talteen. Epi laati lehteemme 
myös paljon artikkeleita uusien asukkaiden kokemuksista. 
Yhteistyömme oli ongelmatonta Kumpostia ideoitaessa, 
ja Epiltä tekstit syntyivät ilmeisen vaivattomasti ja jutut 
olivat laadukkaita.

Vuonna 1998 Kumpulan kuoro tilasi Eeva-Kaarina Aro-
selta tekstin Kumpulan historiasta kertovaan näytelmäl-
liseen musiikkiesitykseen. Kumpulan kantaatti esitettiin 
ensi kerran saman vuoden syksyllä kahdesti Kumpulan 
koulun pihalla. Kumpulan kantaatti sai uusintaesityksen 
vuosien tauon jälkeen Karjalatalolla vain vajaa kuukausi 
ennen Epin kuolemaa. Epin kirjoittama kantaatin teksti on 
osa Kumpulan kulttuuriperintöä ja se jäi edelleen eloon. 
Kumpulan kantaattia esitetään varmasti vielä tulevina 
vuosinakin.

samalla kun remontoidaan taloja ja järjestetään kyläjuhlia. 
Lempeää ironiaa elämäntapagurujen ja onnellisuustut-
kijoiden naapurustosta tihkuvassa tarinassa jännitys 
tiivistyy loppua kohti. 

Eddan maailmassa Epi palasi omaan lapsuuteensa, 
1950-luvun Töölöön. Suuren kerrostalon lapset elivät 
omassa mielikuvitusmaailmassaan, joka sivusi vain osit-
tain aikuisten samanaikaista todellisuutta. Jännittävään 
tarinaan kiertyy Eddan yksinäinen elämä aikuisena, syyt 
hänen eksentrisiin harrastuksiinsa löytyvät lapsuuden 
kokemuksista. Jälleen osa salaisuuksista jää viittausten va-
raan, tekijän tapaamisesta huolimatta lukijan tulkittaviksi.

Epi Arosen neljä romaania ovat taitavia, moniker-
roksisia ja salaperäisiä. On ollut nautinto lukea niitä ja 
keskustella niistä hänen kanssaan. Ehdimme lukupiirissä 
odottaa jo seuraavaa kirjaa ja sen yllättävää aikaa, paik-
kaa ja henkilöitä. Sitä ei tullut, nyt keskustelemme hänen 
kanssaan vain muistoissa.
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Eeva-Kaarina ’Epi ’  Aronen 1948-2015.
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K U M P U L A S T A  Kari Kanalalle tulee ensin 
mieleen ajokortti. Sitä hän ajoi Kumpulassa, 
ja väärin meni, tulkintavirhe, mikä lie, päin 
punaista kuitenkin. Miikka siitä. Ajokortti 
tuli kuitenkin myöhemmin. Hän asui opis-
keluaikana Rautalammintiellä, Pohjalaisen 
Osakunnan asuntolassa. Paavalin kirkko 
oli ensimmäinen kirkko ja Kumpulan jalka-
pallokentät toinen koti. Tärkeintä hänelle 
elämässä ovat jalkapallo, Jeesus ja juusto. 
”Tässä järjestyksessä”, hän tiivistää. Jee-
sus näkyy työssä ja juusto kropassa. Hän 
siteeraa ranskalaista kirjailijaa ja filosofia 
Albert Camus’ta Kaiken minkä tiedän elä-
mästä ja filosofiasta, olen oppinut jalkapal-
lokentällä. ”Avioeron jälkeen juoksin kaksi 
tuntia jalkapallon perässä. Ei tarvinnut 
miettiä kuin sitä, kenelle mä syötän.” Jal-
kapallo yhdistää. Sitä tuleva kirkkoherra 
haluaa tarjota myös maahanmuuttajille ja 
turvapaíkanhakijoille. 

Keski-Pohjanmaalta, Halsuan pikku-
kylältä kotoisin oleva Kanala on kiertänyt 
maailmaa merimiespappina ja opiskelu-
jen vuoksi. Hän luettelee asuinpaikkojaan: 
Hampuri, Lontoo, Gettysburg ym. ja sitten 
Turku, josta hän nyt muuttaa Helsinkiin. 
Kirkon tulevaisuus ratkaistaan pääkaupun-
kiseudulla. ”Siinä haluan olla mukana”, 
innostuu Kanala. 

Tärkeitä työmuotoja hänelle ovat kas-
vatus, diakonia, monikulttuurisuus ja myös 
viestinnälliset kysymykset, koko urbaanin 
ihmisen todellisuus. Tämän seurakunnan 
alueella kaupunkielämä on hyvin moni-
muotoista, kaikki yhteiskunnan kerrokset 
läsnä. Paavalin alueella taitaa olla Suomen 
suurin työpaikka, OP-Pohjolan alue Valli-
lassa ja Sörkän vankila. Toisaalta alueella 
on kaikkea muutakin, Kumpulan joki vai 
onko se puro, joka tapauksessa merkittävä 

Kari  Kanala  a loittaa  Paaval in  seurakunnan uutena 

kirkkoherrana maal iskuun alussa .  Monil le  hän on 

tuttu  tv:stä ,  Ensitreff it  a lttar i l la  -ohjelman pappi . 

Kirkon pitää  ol la  läsnä mediassa  ja  kaupungeissa , 

s iel lä  missä  ihmiset  ovat .  Hän t i ivistää  mielel lään 

sanomansa lyhyeen,  140  merkkiä  usein  r i i ttää . 

Twitter-saarna,  el i  twaarna on tätä  päivää:  @ka-

r ikanala  #twaarna ” I lman pyhää on vain  arkea.” 

Sosiaal inen media  toimii  hashtagei l la  el i  avain-

sanoi l la ,  jo i l la  kukin  löytää  itseään ki innostavan 

teeman.  #  on tämän ajan tärkein  merkki . 

T E K ST I  SA L L I  H A K A L A  
K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Jalkapallo,  
Jeesus 
ja juusto 

yhteys mereen, elävään veteen, luonto ja 
kaikki siihen liittyvä.  ”Kaikkialla missä 
olen asunut, on ollut joki. Se on tärkeä osa 
luontoa”, Kanala kuvaa. Poliittisesti hän on 
vihreä, ollut eduskuntavaalien ehdokkaa-
nakin Uudellamaalla.

T Y Ö T Ä Ä N  uusi Paavalin kirkkoherra ku-
vaa, että siinä pitää olla ”diakoninen näky 
ja viestinnällinen ote”. Kirkon pitää aina 
olla heikompien puolella. ”Viestinnällisesti 
meillä on maailman tunnetuin logo, risti. 
Perusviesti pitäisi olla selkeä ja se liittyy 
tämän päivän kysymyksiin: ’Riitänkö ja 
kelpaanko?’ Kyllä kelpaat.”

Mitä on armo?” pohtii kirkkoherra Kari 
Kanala. ”Armossa on kyse kokemuksesta, 
että saa uuden mahdollisuuden.” Jope Ruo-
nansuu on sanoittanut Kanalan mukaan 
hyvin: ”Aattelepa omalle kohalles.” Se on 
kultaisen käskyn kääntäminen arkikielisek-
si. Armo liittyy luottamukseen. ”Armoa on 
sekin, että minulla on hyvä vaimo, joka kes-
tää mun kotkotuksia. Välillä olen mennyt 
haaksirikolle, avioerot ovat olleet isoja jut-
tuja. Mieli maassa pitkään, vaikka välit ovat 
hyvät kahteen edelliseen vaimoon. Tärkeitä 
ovat ystävät, joiden kanssa on voinut jakaa 
ja kokea saavansa uusia mahdollisuuksia.” 
Kanalan mukaan vihreänä ja kristittynä 
aina on parantamisen varaa, siksi armoa 
ei tarvitse kyseenalaistaa. 

Kanala kuvailee työskentelytapaansa: 
”Ei ylhäältä, vaan vieressä tehtyä työtä.” 
”Silloin kun minut vihittiin papiksi, arkki-
piispa John Vikström ei kyseenalaistanut 
pappeuttani, vaikka olin jo yhden avioeron 
kokenut. Kun sain pappiskirjan käteen, sii-
nä luki, että asiasta ei ole valitusoikeutta. 
Tämä laki on minulle ollut evankeliumia”, 
Kari Kanala käyttää Lutherin tunnettua 

käsiteparia. Pappisvirkaan kutsutaan, ja 
siihen kutsumukseen pitää voida luottaa.

P A A V A L I N  S E U R A K U N T A  on Helsingin 
ensimmäisen kirkon aluetta. Kaupungin 
ensimmäinen kirkko sijaitsi 1550-luvulla 
Kellomäellä 1670-luvulle saakka, nyt siitä 
on jäljellä enää rakennuksen kivijalka. 
Kanala kuvaa, miten Paavaliin tullessa 
tulee tunne, että ollaan kirkollisen histo-
rian ytimessä: ”Olen vain osa tosi pitkäs-
sä hyvän todistamisen ketjussa. Parhaiten 
kunnioitetaan perintöä niin, että pidetään 
niillä raunioilla ulkoilmamessuja ja muita 
tapahtumia.”

Kanala sanoo pitävänsä uusista messu-
muodoista, kuten dancemessusta ja metal-
limessusta. ”Oma suosikkini on varmaan 
Töölön kirkon pop-messu. Sitä mitä saa 
tehdä ihmisten kanssa.” Kirkko on mielel-
lään mukana myös Kumpulan Kyläjuhlilla 
ja muutenkin kylän toiminnassa. ”Tuntuu 
hyvältä tulla tähän työhön. Tällä alueella 
on paljon, missä kirkko voi olla mukana.”

6.3. klo 10 Paavalin kirkossa on kirkko-
herran virkaanasettaminen messun yhtey-
dessä. Kari Kanalalle se on iso päivä. Se on 
leivän sunnuntai. Lapsena hän auttoi isän 
kyläkaupassa.  Siellä hän oppi säännön, 
että kaupassa kuullut tarinat eivät kylille 
leviä. Se on luottamustehtävä. Niin on myös 
papin työ.
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K U M P U L A - S E U R A N  syyskokouksessa 
15.12.2015 yleiskaavaehdotuksesta käytiin 
vilkasta keskustelua. Myös Kumpulan 
Facebook-sivulla aihetta puitiin ahkerasti. 
Kumpostin numerossa 4/2015 kehotettiin 
ottamaan kantaa etenkin Kymintien metsän 
rakentamiseen. 

Seuran syyskokouksessa paikalla olleet 
totesivat, että monissa kaupunginsuunnit-
teluviraston ehdottamissa täydentämisra-
kennushankkeissa asukkaita huolestuttaa 
rakentamisen massiivinen mittakaava. Jos 
mittakaava pidettäisiin inhimillisempänä, 
olisi täydennysrakentaminen helpompi hy-
väksyä. Avainsanoja olisivat silloin ”alueel-
le ominainen mittakaava ja perinteiset pin-
tamateriaalit”. Hyvä esimerkki tällaisesta 
rakentamisesta on Kumpulaan vuonna 2014 
valmistunut Isonniitynkadun ryhmäkoti, 
jonka rakentamista ei täällä vastustettu. 
(Ryhmäkodista on juttu sivulla 21.)

Kumpula-seura otti muistutuksessaan 
kantaa etenkin Kumpulaan ja lähialueille 
suunniteltuun rakentamiseen. Yleiskaava-
ehdotuksessa Intiankadun ja Valtimontien 
välinen alue (Kymintien metsä) ja Isonnii-
tyn laaja nurmikenttäalue on kaavoitettu 
asuntorakentamiselle. Valtimontie-Inti-
ankatu-väli on merkitty A2-alueeksi eli 
asuntovaltaiseksi alueeksi.

Seura muistuttaa, että Kymintien met-
sän rakentaminen tuhoaisi koko n. 7 hehtaa-
rin metsäalueen. Lähiluonnon arvo nousee 
suorassa suhteessa siihen, kuinka paljon 
asukkaita tulee lisää. Kumpulaa on viime 
vuosina täydennysrakennettu runsaasti: 
uusia asuntoja on rakennettu mm. Kum-
pulanmäelle ja Kumpulan kiilaan. Kum-
pulassa ja lähialueilla on vireillä lukuisia 

Kumpula-seura jätti  muistutuksen 
yleiskaavaehdotuksesta 

Kaupunkisuunnittelulau-

takunta  hyväksyi  Hels in-

gin  yleiskaavaehdotuksen 

marraskuussa .  Ehdotukseen 

saattoi  29 .1 .2016 ast i  jättää 

muistutuksia .  Kumpula-seu -

ran puheenjohtaja  Ul la 

Agopov kertoo,  mihin  as ioi -

hin  Kumpula-seura  ki innitt i 

huomion muistutuksessaan.

Kumpulanpuron kaupunkipuisto  
poistaa C2-möntsäli itin

K U M P U L ASTA  K AT S O E N

T E K ST I  J A  K U VAT  O L L I  H A K A N E N

asemakaavatasoisia rakentamishankkeita, 
mm. Annalan varikon ja Koskelan sairaalan 
sekä entisen Lindströmin pesulan alueet. 
Lisäksi asemakaavan muutoksella ollaan 
täydennysrakentamassa Gadolininkadun 
ja Kustaa Vaasan tien välistä aluetta. 

Kumpula-seuran esittääkin muistutuk-
sessaan, että Intiankadun varren rakenta-
minen on hyväksyttävää ainoastaan ehdol-
lisesti eli jos säilytetään alueelle ominainen 
mittakaava ja sovelletaan perinteisiä pin-
tamateriaaleja. Varsinaisen metsäalueen 
(Kymintien metsän) A2-merkintää seura 
ehdottaa poistettavaksi.

M Ä K E L Ä N K A D U N  V A R S I  Isonniityn 
alueella on kaavoitettu C2-merkinnällä 
eli kantakaupunkimainen asutus (sallii 
yli 6-kerroksiset talot). Suunniteltu raken-
tamisen mittakaava on niin massiivinen, 
että toteutuessaan se muuttaisi koko alueen 
luonnetta. Tärkeä poikittainen viheryhteys 
Kumpula-Pasila-akselilla ei ole saanut min-
käänlaista merkintää, vaan koko Sofian-
lehto-Vallila-väli on merkitty yhtenäisesti 
C2-merkinnällä. Kumpula-seura muistuttaa 
arkkitehti Olli Hakasen laatiman Kumpu-
lanpuron kaupunkipuiston suunnitelman 
olemassaolosta. Seura korostaa, että viher-
alue tuottaa myös toisen merkittävän eko-
systeemipalvelun eli imeyttää hulevesiä, 
jotka muutoin aiheuttavat tulvia. 

Seura ehdottaakin, että Kumpulanpu-
ron kaupunkipuisto sisällytetään yleiskaa-
vaan osana poikittaista viheryhteyttä. Pu-
ropuiston toteuttaminen hyödyttäisi myös 
Mäkelänrinteen urheilulukion yhteyteen 
kaavailtua urheiluakatemiaa.  Toteutumi-
sen ehtona on kuitenkin, että puromaisema 

avataan ja säilytetään avoimena. 
Aiemmalla kaupunginvaltuuston yleis-

kaavapäätöksellä on Vallilanlaaksoon 
perustettu kaupunkipuisto. Tätä puistoa 
kaupunki on vuosien ajan kehittänyt ja 
käyttänyt siihen huomattavia rahasummia. 
Yleiskaavaehdotuksessa tehdään kuitenkin 
mahdolliseksi maanpäällisen joukkolii-
kennekadun vetäminen halkomaan Valli-
lanlaaksoa. Yhtenä mahdollisena vaihtoeh-
tona joukkoliikennekadulle suunnittelijat 
ovat ehdottaneet pikaraitiovaunulinjaa. 
Ehdotetuilla nopeuksilla toteutettuna linja 
vaatisi aitausta, mikä vain lisäisi tilantar-
vetta ja aitojen määrää ennestäänkin aidoi-
tetulle alueelle (yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan 
aidat). Yleiskaavaehdotukseen on tarkoi-
tushakuisesti jätetty monimerkityksinen 
sanamuoto. Seura ehdottaakin, että yleis-
kaavaehdotukseen jätetään yksiselitteisesti 
vain maan alla kulkeva joukkoliikenneväy-
lä, kuten aiemmassa yleiskaavassa. 

Seura muistutti myös alueemme lii-
kenneongelmista, etenkin Koskelantien 
ja Mäkelänkadun risteysten huonosti jär-
jestetystä jalankulkuliikenteestä. 

Samoin seura muistutti, että Kumpu-
lassa on jo yleiskaavan luonnosvaiheessa 
ehdotettu Kustaa Vaasan tietä bulevar-
disoinnin kokeilualueeksi. Kustaa Vaasan 
tien autovirtojen tyrehtyminen säteilisi ym-
päristön laadun paranemisena ja raken-
nusmaan vapautumisena laajalle alueelle. 
Näin kävisi mahdolliseksi palauttaa myös 
Kumpulan ja Toukolan historiallinen yhteys 
– nythän edes Kustaa Vaasan tien alikulkua 
ei ole pystytty rakentamaan!

Kirjoittaja  on Isonni ityn 

alueel la  asuva arkkitehti , 

joka on mm.  laat inut  Val l i lan-

laaksonkadun ja  Isonni ityn 

nurmikentän hulevesialtaiden 

vaihtoehtosuunnitelmat.

A R K K I T E H D I N  urani alkuaikoina eräs 
kollegani keksi rakennusaineen nimeltä 
möntsäliitti. Se on pursutettava, kovettu-
essaankin helposti työstettävä, kestävä, 
palamaton, vesi- ja ilmatiivis, erinomai-
sesti lämpöä ja ääntä eristävä edullinen 
kotimainen tuote. Se sopii kaikille pinnoille 
ja pysyy visusti kiinni alustassa. Yleiskaa-
vamerkintä kantakaupunki C2 on mönt-
säliitti. Ikävä kyllä sitä on nyt vahingossa 
purskahtanut Isonniityn nurmikentälle 
kolme hehtaaria ja Velodromin puistoon 
6 hehtaaria. Mikä avuksi? 

Y L E I S K A A V A L U O N N O K S E E N  annetuis-
ta lausunnoista huolimatta C2-möntsäliitti 
ei ole irronnut Isonniityn nurmikentästä 
eikä Velodromin puistosta. Mihin on unoh-
tunut viherverkon rakentaminen? Miksi 
itä-länsisuuntaisia kaupunkipuistoja ei tun-
nisteta? Ilman niitä ei synny viherverkkoa. 
Mihin on kadonnut kulttuuriympäristöjen 
ja kaupunkirakennetta jäsentävien pitkien 
näkymien arvostus? Isonniityn nurmikent-
tä on osa Kumpulan kartanon viljelysmaille 
syntynyttä avointa suurmaisemaa. Velo-
dromi on parhaimmillaan avarassa maise-
massa. Eivätkö tutkimukset lähiliikunnan 
tärkeydestä ole tavoittaneet kaavoittajia? 
Isonniityn kenttä on ainoa kaupunkilaisten 

Kuvaparissa vasemmalla Isonniityn nurmikenttä.  Oikealla sama näkymä, johon on lisätty 
yleiskaavaehdotuksen mukainen kantakaupunki C2 -rakentaminen Mäkelänkadun varteen. 

Talot on piirretty 8-kerroksisina kortteleina.  Myös Mäkelänkadun ja Velodromin väliin on 
yleiskaavaehdotuksessa merkitty kantakaupunki C2 -rakentamisen alue.  Kuvaan on Isonniityn 

nurmikentän kortteleiden väliin piirretty yleiskaavaehdotuksen bussikatu Valli lanlaakson 
halki  Mäkelänkadulta Hämeentielle.  Lisää tietoa ja mahdollisuus osallistua yleiskaavan 

muuttamiseksi  tehtävään työhön https://sites.google.com/site/puistojenpuolesta/ .

K A N T A K A U P U N K I  C 2 
Keskusta, jota kehitetään toiminnalli-
sesti sekoittuneena asumisen, kaupan 
ja julkisten palvelujen, toimitilojen, 
hallinnon, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalvelujen sekä kaupunkikult-
tuurin alueena. -- Aluetta kehitetään 
kestävien kulkumuotojen erityisesti 
kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. –

V I R K I S T Y S -  J A  V I H E R A L U E 

Aluetta kehitetään merkittävänä 
virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- 
ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy 
seudulliseen viherverkostoon ja me-
relliseen virkistysvyöhykkeeseen. -- 
Lähtökohtana on säilyttää verkoston 
metsäinen luonne.

-- suunnittelussa tulee turvata 
kulttuurihistoriallisten ja maisemal-
listen arvojen säilyminen -- ja turvata 
luonnon monimuotoisuuden, ekosys-
teemipalvelujen kehittämisen, luon-
nonsuojelun ja ekologisen verkoston 
sekä metsäverkoston kannalta tärkeät 
alueet.

(otteet yleiskaavaehdotuksen 
määritelmistyä)

vapaasti käytettävissä oleva suuri luonnon-
nurmi laajalla alueella. Miksi Kumpulanpu-
ron hulevesitarkastelua ei ole tehty osana 
yleiskaavatyötä? Hulevedet puhdistuvat 
painovoimalla. Biosuodatuspuistikoille 
pitää varata paikat ajoissa. 

Ei hätää! Virkamiehiltä voivat konstit 
loppua, mutta asukkaiden on ennakoita-
va tilanne. Meillä on kuin onkin C2-mönt-
säliitin poistoainetta. Levittämällä kau-
punkikaavalle aitoa Kumpulanpuron 
kaupunkipuistoa C2-möntsäliitti poistuu 
jälkiä jättämättä ja korvautuu Virkistys- ja 
viheralueella. Kumpulanpuron kaupunki-
puisto ei leviä itsestään. Sitä pitää aktiivi-
sesti levittää. Tervetuloa mukaan!

Huhtikuun alkuun asti voi vielä allekirjoit-
taa kuntalaisaloitteen Kansallisen kaupun-
kipuiston saamiseksi Helsinkiin. 

W W W . K A U P U N K I P U I S T O . F I
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M Ä K E L Ä N R I N T E E N  U I M A H A L L I  sul-
keutuu maaliskuussa, kevään viimeinen 
yleisölle avoin päivä on 22.3. Auki hallin 
pitäisi olla taas lokakuussa. Remontin ai-
kana puku- ja peseytymistilat uusitaan 
ja pukukaappeja rakennetaan lisää 350 
kappaletta.  Lisäys on tarpeen, sillä ruuh-
ka-aikoina vapaita pukukaappeja on ollut 
vaikea löytää. Kylmävesialtaat poistuvat 
pesutiloista ja allasosastolle rakennetaan 
isompi kylmäallas. Muita muutoksia ei 
allasosastolle tule. Talon muut palvelut, 
kuntosali ja palloiluhalli ovat käytössä 
remontinkin aikana.

Kumpulalaisia uimareita kiinnostaa, 
vaikuttaako Mäkelänrinteen uimahallin 
sulkeutuminen Kumpulan uimalan auki-
oloaikoihin. Kumposti soitti ensin Helsingin 
kaupungin liikuntavirastoon osastopääl-
likkö Petteri Huurteelle, joka kertoi, ettei 
virastolla ole resursseja pidentää uimalan 
kesäkautta. Liikuntaviraston Kumpostille 
toimittaman laskelman mukaan yksi Kum-
pulan uimalan vuorokausi maksaa 5600€, 
josta summasta yli 90% olisi lisävuorokau-
sien aiheuttamaa lisäystä liikuntaviraston 
kuluihin. Käytännössä kulut ovat palkka-
kuluja ja Huurre valitti, että sellaisinakin 
vuosina, kun lisäajan palkkakustannukset 
olisi voitu budjetista maksaa, kesätyössä 

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

A S U K K A AT  T Y Y T Y VÄ I S I Ä 
I S O N N I I T Y N K AT U  5 : N 
P E R U S K O R J A U K S E E N

R U N S A A T  kaksi vuotta sitten tehtiin kau-
pungin vuokrataloissa Isonniitynkatu 5:ssä 
perusteellinen peruskorjaus. Asukkaat 
olivat evakossa 3-4,5 kuukautta. Syksyllä 
pidetyssä kaksivuotistarkastuksessa  tehtiin 
pieniä korjauksia joihinkin asuntoihin, ja 
kokonaisuudessaan asukkaat ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä.

”Urakoitsijana oli suomalainen Consti 
Oy, jolla oli virolaisia aliurakoitsijoita. Ys-
tävällinen virolaismies Erkki hoiti kaikki 
työt ja korjaukset todella hienosti”, kertoi 
Eva Hjort, joka on asunut korttelissa 28 
vuotta eli talojen rakentamisesta alkaen.

Metalliseinäiset kylpyhuoneet kaakeloi-
tiin, ja Evan asunto oli kokeiluasuntona. 
Kokeilussa haluttiin testata, pysyvätkö 
kaakelit metallipinnassa – ja toistaiseksi 
ne ovat pysyneet oikein hyvin.  Kylpyhuo-
neita laajennettiin makuuhuoneen kaap-
pisyvennyksen verran, suihkun paikkaa 
siirrettiin ja pideet asennettiin. Talot pestiin 
ulkoa, portaikot maalattiin, ikkunat ja ovet 
vaihdettiin, muovilattiat vaihdettiin lami-
naattilattioiksi  ja irtonaiset ulkovarastot 
vaihdettiin. Ulko-ovien mukana katosivat 
postiluukut energiansäästön takia. ”Nyt 
haemme postimme roskahuoneen vie-
restä postilaatikoista. Siitä minä en pidä”, 

I S O N N I I T Y N K A D U N  R Y H M Ä K O D I N 
hienosti ympäristöön sovitetun raken-
nuksen suunnittelivat arkkitehdit Erkki 
Partanen ja Sinikka Kouvo. Rakennus 
sijaitsee Sofianlehdon naapurissa ja siinä 
on neljä erillistä kotia, joissa asuu yhteensä 
22 asukasta, kuusi heistä lapsia. Henkilö-
kuntaa on noin 40. ”Kaikilla asukkailla on 
omat huoneen ja saniteettitilan suuruiset 
asunnot, mikä on asukkaille suuri nau-
tinto”, kertoo sairaanhoitaja Jaana Pek-
karinen. Jokaisessa kodissa on yhteinen 

A N N E L I  PAC I U S 

A I R I  V I L H U N E N

I S O N N I I T Y N K A D U N 
R Y H M Ä K O D I S S A
2 2  A S U K A S TA

O L L I  H A K A N E N 
K U VAT  I S O N N I I T Y N K A D U N RY H M Ä KOT I

hajauttaa kaikki laitosasuminen ryhmä-
kotimaiseen asumiseen lähivuosien aika-
na”, kertoi Isonniitynkadun ryhmäkodin 
johtava ohjaaja Tanja Lankinen.

Jaana Pekkarinen ja lähihoitaja Reetta 
Jauho kertovat, että ryhmäkodissa on hyvä 
yhteishenki. Työhön motivoi tahto auttaa 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. 
Työskentely uudessa talossa, hyvin toimi-
vissa tiloissa on arjen suuri ilon aihe. Jaana 
kertoo, että hän nauttii jo töihin tullessaan 
rakennuksen kauneudesta. Reetan mukaan 
suurimmat ilon hetket työssä kokee, kun tie-
tää tuottaneensa hoidettavalle hyvän olon. 

Naapurustolla ei ollut mitään huomau-
tettavaa rakennuslupahakemukseen. On 
hienoa, että kaupunki on rakentanut ny-
kyaikaisen, toimivan ja viihtyisän ryhmä-
kodin sitä tarvitseville. 

Remontointia ja rakentamista  Isonniitynkadun ryhmäkoti 
on hyvä esimerkki Kumpulan 
alueelle ominaisen mittakaavan 
mukaisesta uusrakentamisesta.

 Isonniitynkadun ryhmäkodin 
viihtyisä sisäpiha on 
kesäinen olohuone.

Ryhmäkodin sateenkaarihuone 
on täynnä värejä.

uimalassa olevat nuoret lähtevät loppuke-
sästä opiskelemaan tai muille maille. Se-
litys, joka tällaisena nuorisotyöttömyysai-
kana tuntui vaikealta uskoa.

Kumposti oli yhteydessä myös liikunta-
lautakunnan puheenjohtajaan Riku Aho-
laan (VAS) ja tiedusteli, oliko liikuntalauta-
kunta käsitellyt Mäkelänrinteen uimahallin 
remontin vaikutuksia. Selvisi, ettei ollut, 
mutta Kumpostin yhteydenoton jälkeen 
puheenjohtaja lisäsi aukiolon lautakun-
nan 4.2. pidetyn kokouksen asialistalle. 
Lopputulos ei uimareita miellytä, sillä ui-
malan kautta ei tänäkään vuonna piden-
netä. Aholan mukaan uimalan aukiolon 
pidennys olisi merkinnyt jonkun toisen 
liikuntapaikan sulkemista loppuvuodesta 
tai esim. jääkenttien jäädyttämisen siirtä-
mistä myöhemmäksi. Vesi ja jää joutuivat 
siis vastakkain.

Kyselyjen sivutuotteena selvisi syy 
ohikulkijoita loppusyksystä asti ihmetyt-
täneille Kumpulan uimalan altaiden päällä 
oleville suojarakennelmille. Niillä varaudu-
taan keväällä tehtäviin syvän altaan maa-
lauksiin. Altaan aikaisemmat maalaukset 
ovat epäonnistuneet, ja suojarakennelmilla 
pyritään varmistamaan aikaisempia ker-
toja paremmat maalausolosuhteet. 

Eva toteaa, vaikka ymmärtääkin säästön 
merkityksen.

Puita kaadettiin pihalta, mutta kukka- ja 
pensasistutuksia lisättiin. ”Takapihalleni 
istutettiin ruusuja vanhojen sireeneiden 
viereen ja etupihalle lisättiin sireeneitä 
ja angervoja”, Eva kertoo.  Hän on tyyty-
väinen siihen, että puuaitoja kaadettiin 
talojen ympäriltä. ”Nyt on avarampaa ja 
valoisampaa”, hän toteaa.

olohuone ja keittiö/ruokailutila. Kaikille 
kodeille yhteisiä ovat saunatilat sekä neljä 
erillistä aistitilaa, joissa yhdessä hoitajien 
kanssa vietetään aikaa ja saadaan erilai-
sia aistivirikkeitä koskettelemalla erilaisia 
pintoja, kuuntelemalla äänimaisemia tai 
ihailemalla huoneen seinille heijastettuja 
vaihtuvia kuvioita.

Suurinta iloa tuottaa sekä asukkaille 
että henkilökunnalle talon keskellä sijait-
seva sisäpiha. Suojaista pihaa käytetään 
kesäisin niin kuin se olisi yksi sisätiloista. 
Esteettömäksi suunnitellussa talossa asuk-
kaat on helppo siirtää pihalle nauttimaan 
ulkoilmasta. Pihalla on telttakatos, joka suo-
jaa auringon paahteelta ja pieniltä sateilta.

Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat 
ovat ryhmäkodin asukkaille erityisen tar-
peelliset. Makuuasennossa näkee esteettä 
ulos pihalle ja taivaalle. Monelle liikunta-
kyvyttömälle asukkaalla se on mieluinen 
ajanviete. 

Kaikki talon asukkaat ovat hyvin vai-
keasti kehitysvammaisia. He eivät kommu-
nikoi puhumalla. Jotkut eivät reagoi ulko-
puolisiin ärsykkeisiin lainkaan. Hoitajat op-
pivat vähitellen tunnistamaan asukkaiden 
antaman palautteen. Se voi olla kiitollinen 
katse, hymy tai vain huokaisu, kun tapah-
tuu jotakin miellyttävää. 

”Ryhmäkodin asukkaat ovat pääsään-
töisesti muuttaneet ryhmäkotiin laitoksis-
ta. Helsingin kaupungin onkin tarkoitus 
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Kino Shery l in  au lassa Arabianrannassa törmää use in moneen kumpula la i seen ,  jotka 
ovat  tu lossa e lokuv is ta  ta i  menossa katsomaan e lokuvaa.

Ko r t t e l i k i n o  S h e r y l  t o i  e l o k u vat  l ä h e l l e

K I N O  Sheryl Aalto-yliopiston Samposalis-
sa Hämeentiellä on aarre meille Kumpu-
lassa asuville laiskoille lähtijöille. Sheryl 
on lähellä, sinne kipaisee kymmenessä 
minuutissa, siellä esitetään hyviä filmejä, 
ja se on halpa. 

Andrew Haighin ohjaama koskettava 
ja hienovireinen elokuva 45 vuotta kertoo 
avioparista valmistelemassa 45-vuotishää-
juhlaansa. Pääosissa näyttelevät herkän 
ilmeikäs Charlotte Rampling ja vetäytyvä 
Tom Courtenay. Tarina käsittelee eleettö-
män hienostuneesti ja lämmöllä vanhene-
van pariskunnan suhdetta, pitkää yhteistä 
elämää, jonka harmoniaa järkyttää men-
neisyydestä paljastuva asia, elämänvalhe. 

E L O K U V I S S A ,  M U S I I K I S S A ,  M I E L E S S Ä

P I R J O  A L A P OT I

Tule päättämään yhteisistä asioistamme 
yhdistyksen vuosikokoukseen maanantai-
na 29.2. klo 18 Kylätilaan. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset vuosikokousasi-
at ja valitaan yhdistykselle puheenjohtaja 
ja hallituksen jäsenet.
Kokouksen päätteeksi käymme läpi 
Kyläjuhlien viimeisimmät kuulumiset. 

Olet lämpimästi tervetullut!

Kylätilayhdistyksen hallitus

V U O S I  S I T T E N  helmikuussa toimintan-
sa aloittanut Sheryl on korttelikino, joka 
tarjoaa elokuvia lähiseudun asukkaille. 
”Tekemämme kaksi asiakastutkimusta 
paljastavat, että valtaosa katsojista tulee 
Arabian, Vanhankaupungin ja Toukolan 
alueelta. Teatteri on luonut myös mukavaa 
paikallista yhteisöllisyyttä. Meillä kokoon-
tuu säännöllisesti ainakin yksi paikallisten 
elokuvakerho, joka lähtee leffan jälkeen 
lähikuppilaan analysoimaan. Lisäksi monet 
lapsiperheet ovat viettäneet meillä synt-
täreitään”, Kino Sherylin johtaja Ilmari 
Arnkil kertoo.

Elokuvateatterin omistaa Aalto-yliopis-
ton Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 
opiskelijajärjestö Tokoy. 

Ensimmäinen elokuva viime vuonna 
oli puolalaisen nunnakokelaan elämästä 
1960-luvulla kertova Ida. Palkitusta elo-
kuvasta tuli Kino Sherylin viime vuoden 
katsotuin elokuva.

Katsojaluvut kipusivat viime vuonna 
yli kymmeneen tuhanteen. Saliin mahtuu 

S I R PA  PÄ Ä K KÖ N E N 

K I N O  S H E R Y L I N  E S I T Y K S E T  A R A -
B I A N K A T U  8 ,  T O I N E N  S I S Ä Ä N -
K Ä Y N T I  H Ä M E E N K A T U  1 3 5 .

300 katsojaa. Lisäksi on pyörätuolipaikkoja 
noin viidelle. ”Toiminta on lähtenyt muka-
vasti käyntiin. Loppuvuodesta katsojia oli 
välillä tungokseen asti. Toki välillä on myös 
hiljaisempia jaksoja”, Ilmari Arnkil sanoo. 

Idan lisäksi yleisömenestyksiä ovat ol-
leet uusi Star Wars ja 007-seikkailu. ”Kärki-
listan yllättäjä oli Oscar-ehdokas Timbuktu, 
joka nousi vain neljällä näytöksellä She-
rylin neljänneksi katsotuimmaksi eloku-
vaksi. Elokuvaa ei tietääksemme esitetty 
Suomessa missään muualla, mikä osaltaan 
lisäsi sen suosiota.”

O H J E L M I S T O S U U N N I T T E L U S S A  Kino 
Sheryl noudattaa samanlaista tahtia kuin 
kaikissa Suomen teattereissa. Elokuvat 
valitaan ohjelmistoon viikon sykleissä. 
”Joidenkin elokuvien kohdalla tiedämme 
heti, että se tulee ohjelmistoon, jolloin se 
saattaa ilmestyä nettisivuille jo etukäteen. 
Tällainen oli esimerkiksi Charlie Kaufma-
nin nukkeanimaatio Anomalisa.”

Tulevaisuudessa Ilmari Arnkil haluaisi 

tiivistää yhteistyötä muiden pienten teat-
tereiden kanssa.

”On valtavan positiivista, että Helsin-
kiin perustetaan nyt uusia teattereita, kun 
edeltävät viisitoista vuotta niitä lähinnä 
suljettiin. Toivomme myös, että voisimme 
isännöidä useampia festivaaleja. Viime 
vuonna meillä oli seitsemän festivaalia.”

Lapsille Kino Sheryl järjestää elokuva-
leirejä ja suunnitelmissa on myös muita 
leirejä. ”Viime kesän lasten leffaleirit oli-
vat jymymenestys ja niitä on luvassa lisää 
viimeistään ensi kesänä. Olemme myös 
suunnitelleet jatkuvampaa kerhotoimin-
taa, jossa lapset voisivat tutustua elokuvan 
maailmaan tekemällä, keskustelemalla ja 
katsomalla. Yritämme aloittaa kerhoja jo 
tänä keväänä.”

Ihminen on toiselle arvoitus huolimatta 
vuosikymmeniä kestäneestä läheisyydes-
tä. Näkökulma on vaimon. Verkkaisen in-
tensiivisesti etenevä kerronta vangitsee, 
paljastaen paitsi vaimon tasapainoisen käy-
töksen alta nousevan levottomuuden, myös 
pariskunnan sosiaalisten suhteiden osittai-
sen kulissimaisuuden. Juhlassa odotetaan 
rakkauden näyttöjä ja julkisia kyyneliä.

Musiikin juhliin valitsee vaimo pa-
riskunnan nuoruuden hiteistä. Samoil-
ta ajoilta, jolloin minä olin varhaisteini. 
Jostain syystä makean ihana 1960-luvun 
The Plattersien Smoke Gets In Your Eyes 
sävähdytti nyt sydänjuuria myöten. 
Yhdistelmä viisasta elokuvakerrontaa 

ja iskelmän hunajaa antoi sekä vihjeitä 
mahdollisesta loppuratkaisusta että heitti 
minut huimalla tunnepyörteellä takaisin 
60-luvulle nelitoistakesäiseksi tytöksi. Toi-
nen päätöskappale The Moody Bluesin Go 
Now syvensi elokuvan lopun intensiteettiä 
ja piti minut tiukasti sekä nuoruudesta että 
vanhenemisesta liikuttuneena ja kuohuk-
sissa. Elokuvan jälkeen viihdyin niissä kuo-
huissa hyvän tovin kuunnellen kappaleita 
toinen toisensa perästä yhä uudelleen. Pää 
on pyörällä vieläkin.

K Y L Ä T I L A N  T A P A H T U M A T  K E V Ä Ä L L Ä  2 0 1 6

T E R V E T U L O A  K Y L Ä T I L A Y H D I S T Y K -
S E N  V U O S I K O K O U K S E E N  M A  2 9 . 2 . 
K L O  1 8 . 0 0

OSB:n musailta 
Kumpulan komediaklubi
Kotiolut-workshop
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous
Lastenvaatteiden vaihtotapahtuma
Kädentaitomarttojen käsityötarvikekirppis
Kyläjuhlien kaikille avoin suunnittelukokous
Kumpulan komediaklubi
Kumpula-seura ry:n kevätkokous
Lasten ja nuorten bändileiri n. 10-16-vuotiaille. Viikonlopun 
aikana treenataan rock- ja pop-biisejä eri kokoonpanoilla 
sunnuntain klo 16 päätöskonserttia varten. Hinta 75 euroa 
sisältää lounaat ja välipalat. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
kylatila@kolumbus.fi 
Kylätilan vappu ja OSB:n musailta samassa paketissa
Afrojazz Club
Afrojazz Club sai alkunsa Kylätilassa muutama vuosi sitten 
ja on sittemmin järjestetty Korjaamolla sekä tänä keväänä 
joka toisena torstaina Storyvillessä. Toukokuussa Afrojazz 
Club palaa juurilleen Kylätilaan, esiintyjänä hypnoottisista 
katuperformansseistaan tunnettu Bogolo, joka edustaa uutta 
tribaalia afro-rockia malilaisine desertblues-vaikuttimineen. 
Klubin järjestäjä Alvar Gullichsen/
Afrowerk, yhteistyössä Kulttuurikameleontit ry.
Kyläjuhlien suunnittelukokous
Kumpulan kuoron konsertti ja iltamat
Kyläjuhlien suunnittelukokous
Kumpulan Kyläjuhlat

Tapahtumia ja kursseja saadaan varmasti lisää kevään 
edetessä, joten seuraa ilmoittelua nettisivuiltamme tai liity 
Kylätilan sähköpostilistalle lähettämällä meille viesti! 

www.kumpulankylatila.fi
kylatila@kolumbus.fi

K Y L Ä T I L A

LA 27.2. KLO 19
LA 5.3. KLO 19
SU 6.3. KLO 10-19
MA 7.3. KLO 18

SU 13.3. KLO 12-15
SU 20.3. KLO 13-15
MA 21.3. KLO 18
LA 2.4. KLO 19
MA 4.4. KLO 18
LA-SU 9.-10.4. 
KLO 10-17

LA 30.4.
LA 7.5.  

MA 9.5. KLO 18
LA 14.5. 
MA 23.5. 
LA 28.5. 

K Y L Ä T I L A Y H D I S T Y K S E N  J Ä S E N E K S I ?

Jäseneksi voit liittyä maksamalla yhdis-
tyksen jäsenmaksun 15 euroa yhdistyksen 
tilille.
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 
FI23 1268 3000 1027 48
Viestikenttään oma nimi, katuosoite ja 
sähköpostiosoite

Maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun 
tuet Kylätilan monipuolista kerho-, kurs-
si- ja tapahtumatoimintaa ja vuoden 2016 
jäsenmaksu sisältää kirppispöytäpaikan 
Kyläjuhlilla la 28.5.

Kokouskutsu ja jäsenmaksukaavake lähe-
tetään vanhoille jäsenille sähköpostitse.
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K U M P O S T I

ky l ä j uh l a tk y l ä j uh l a t

Kyläjuhlapäivää vietämme tutun kaavan mukaisesti. 
Kumpula-juoksun lähtölaukaus starttaa juhlat uimalan 
parkkikselta klo 9.00 ja Limingantien kilometrin mittainen 
kirpputori avataan yleisölle klo 10.00. Samaan aikaan alkaa 
myös lasten tapahtuma sekä kahden eri esiintymislavan 
musiikki: tuttu Kylälava Limingantiellä ja uusi Puistolava 
Intiankadun Saksanpuistossa. Kylätilaan kokoamme va-
lokuvanäyttelyn Kyläjuhlien 25-vuotisesta historiasta ja 
Kylätilan toiminnasta. Teatteriteltan ja Tietotorin ohjelmaa 
koostetaan ja yhteistyökumppanuuksia solmitaan muiden 
paikallisten toimijoiden kanssa. Illalla Kylätilassa päästään 
nauramaan hersyvästi Kumpulan komediaklubilla ja toki 
juhlan päättää jälleen Juhlalavan päätöstanssit.

L A U A N TA I N A  2 8 . 5 .  V I E TÄ M M E  
K Y L Ä J U H L I E N  2 5 -V U O T I S J U H L A A TA L K O O T YÖ T  T O I M I N T O J E N  M U K A A N

Vaikka suunnittelu onkin jo käynnistynyt, se ei tarkoita 
sitä, ettetkö ehtisi mukaan! Koska ollaan vasta maaliskuun 
alussa, voit edelleen ehdottaa uusiakin ideoita. Tässä listat-
tuna erilaisia talkooryhmiä, joihin voi liittyä mukaan. Vai 
haastavatko korttelit, taloyhtiöt ja kaveriporukat toisensa, 
mitä te tekisitte parhaiten? 

Kylätilayhdistyksen kahvila Limingantiellä
Talkoolaisten catering 
Juomanmyynti yhdistyksen piikkiin
Tiedotus ja markkinointi, esitteiden ja julisteiden jakajia 
ympäri kaupunkia sekä somettamista (mm. Insta ja Twitter)
Tietotori, teema toistaiseksi avoin, mistä meidän pitäisi 
tietää enemmän?
Valokuvanäyttely – Kyläjuhlien 25-vuotinen historia kuvin
Lasten tapahtuma, erilaiset toiminnalliset pajat 
tapahtuma-alueelle 
Teatteri sekä mahdolliset paneelikeskustelut
Koristelu, kylttien, banderollien ja info-taulujen 
sijoittelu juhlille
Kumpula-juoksu, liikenteenohjaus reitin varrella
Logistiikka ja kuljetukset perjantaista lauantaiyöhön, 
telttojen pystytys ja purku tapahtumapaikoille
Sähköt, äänentoisto ja backline lavoille, kuljetukset, 
pystytys ja purku
Järjestyksenvalvonta, kortillisten lisäksi myös muut 
reippaat ja kookkaat kansalaiset sopivat hyvin
Erjan partio eli yöllinen rivakka purkuryhmä
Siivousryhmä sunnuntaille
Info ja ensiapu, sairaanhoitajat ja lääkärit puhelimen 
päässä päivystämässä päivän ajan
Juhlilla esiintyvien artistien levymyynti 
Kirppispöytämaksujen kerääminen
Palautukset Kyläjuhlien jälkeen

K I R P P I K S E N  P E L I S Ä Ä N N Ö T

Kylätilayhdistyksen jäsenet voivat pystyttää myyntipöy-
tänsä Limingantielle jäsenmaksun hinnalla ja muilta 
asukkailta kerätään 15 euron pöytämaksu päivän aikana. 
Jäseneksi voi liittyä etukäteen maksamalla Kylätilayhdis-
tyksen jäsenmaksun 15 euroa tilille FI23 1268 3000 1027 
48. Muista samalla kirjoittaa viestikenttään nimesi sekä 
katu- ja sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriä varten.

Kirppispaikat on tarkoitettu vain alueen asukkaille, 
ja myyntituotteiden tulee olla perinteistä käytettyä kirp-
pistavaraa tai itsetehtyjä käsitöitä/taidetta. Asukkaan 
oikeudella saamme häätää ammattimyyjät tiehensä, sillä 
Kylätilayhdistys vuokraa kadun käyttöönsä vain asuk-
kaiden myyntipöytiä varten. Illalla myymättä jääneiden 
tavaroiden loppusijoitusta helpottaa jälleen Siivouspäivän 
kierrätyspiste Kylätilan pihalla. Tarkemmat tiedot siitä 
Kumpostin seuraavassa numerossa.

J U H L I E N  R U O K A H U O LT O  U U D I S T U U
Kyläjuhlavieraiden ruokailuvaihtoehdot lisääntyvät, kun 
alueelta vuokrataan ruuanmyyntipaikkoja muutamalle 
mukavalle ja laadukkaalle, mielellään lähialueelta tule-
valle yrittäjälle. 

Kylätilayhdistyksen järjestämä ruokamyynti on ollut 
sangen tuottoisaa, mutta raskasta järjestää ja ylläpitää, ja 
se on sitonut valtavan määrän talkootyövoimaa. Uudella 
ratkaisulla tähän haetaan helpotusta. Yhdistyksen omissa 
hyppysissä säilyy kahvila, tällä kertaa Limingantiellä. 

Talkoolaiset saavat edelleen panoksestaan ruoka-an-
noksen, joka tarjoillaan Kylätilan keittiöstä. Myös kylä-
läisten mahdollisuus pitää omaa ruuan myyntipistettä

Limingantien kirpputorin yhteydessä säilyy tietysti 
ennallaan.

K A I K I L L E  Y H T E I S E T  TA L K O O K O K O U K -
S E T  K Y L ÄT I L A S S A 

Suunnitelmien etenemistä pääsee seuraamaan Kylätilassa 
maanantaisin klo 18 järjestettävissä kokouksissa, joissa 
ryhmät esittelevät aikaansaannoksiaan. Näissä kokouk-
sissa voi myös ilmoittautua mukaan talkooporukkaan 
juhlaviikonlopulle. Tulevat kokouspäivät ovat 21.3., 
9.5. ja 23.5. Olet lämpimästi tervetullut talkoolaisten 
joukkoon. Olen varma, että palkkiosi on onnistumisen 
tunne upeista juhlista ja vähintäänkin muutama uusi ys-
tävä naapurustossa – näillä juhlillahan on perinteisesti 
tehty jopa pariskuntia!

Muistakaa lempilausahdukseni: Yhdessä olemme 
enemmän kuin osiemme summa.

Kylätilan Sari
 
W W W . K U M P U L A N K Y L A T I L A . F I
W W W . K U M P U L A N K Y L A J U H L A T . F I
K Y L A T I L A @ K O L U M B U S . F I
0 4 1  5 2 7  8 9 3 2

Ilmoittaudu talkoisiin tai kerro ideoistasi meille joko säh-
köpostilla kylatila@kolumbus.fi tai puhelimitse 041 527 
8932. Kerromme sinulle enemmän ryhmien suunnitelmista 
ja pääset liittymään joukkoon. Suunnitteluryhmät voivat 
kokoontua Kylätilassa, kunhan varmistatte etukäteen va-
paat ajat.

Talkoovuorojen kellonajat sovitaan toukokuussa erik-
seen jokaisen talkoisiin ilmoittautuneen kanssa. Vuoroja 
on eripituisia ja eri aikoihin, näin myös talkoolaisille jää 
itselleenkin aikaa nauttia juhlista. Jos pidät kirppispöytää, 
voit osallistua perjantain pystytykseen tai lauantai-illan 
purkuun tai vaikkapa vasta maanantaina tavaroiden pa-
lautuksiin. Vaunuissa nukkuvan vauvan kanssa voit kerätä 
kirppispöytämaksuja ja samalla tutustua koko kirppiks-
en tarjontaan. Järjestyksenvalvojana tai vahtimestarina 
pasteeraat ympäri kylää ja saat kokonaiskuvan juhlista. 
Oluenmyyjänä kuulet viereisen lavan musiikkitarjonnan 
kokonaisuudessaan. Työmatkalla voit tiputtaa flyereita 
läheisiin kahviloihin tai kirjastoihin. Hommaa on monen-
laista – ja melko paljon!

Juhlien onnistumisen kannalta yhtä suuri merkitys kuin 
talkootyöllä on myös lainattavalla kalustolla. Jos pystyt 
tarjoamaan meille apuasi esimerkiksi lainaamalla pa-
kettiautoa tai peräkärryä tai tukevaa telttakatosta, itse 
asiassa kaikki megafonista kylmäkaappeihin tai -autoon 
kelpaa, otamme kaiken vastaan ilolla. Tärkeitä ovat myös 
ammattitaitosi tai vaikkapa suhteesi yritykseen, joka voisi 
jollain tapaa sponsoroida toimintojamme.

Näin alkuvuodesta on aina yhtä vaikea uskoa, että kohta on jälleen toukokuu ja Kumpula puhkeaa kesäiseen vehreyteensä – ja kuinka nopeasti 

kevät kuluukaan Kyläjuhlia suunnitellessa. Jo tammikuussa kokoontuivat ensimmäiset talkoolaiset ja suunnitteluporukat Kylätilaan ja koko kevään 

mittainen urakka käynnistyi. Jälleen on lupa odottaa upeita Kyläjuhlia; innostusta ja ideoita on ilmoilla!

1  2 0 1 6 K U M P O S T I
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T E K ST I T  R I I T TA  H Ä M Ä L Ä I N E N  
J A  J U S S I  L I S K I  

Naapurin pojat  ja lapsuuden kaverit, 23-vuo-
tiaat Topi-Matti Heikkola ja Toivo Toikka 
isännöivät Puistolavan päättävää omaa ”mi-
nifestariaan”. Tämä parituntinen esittelee 
erilaisia  kumpulalaisten ja käpyläläisten 
nuorten bändejä. Musiikkityylejä on kuu-
lemma monia, erikoisimpana Kyläjuhlil-
la ensimmäistä kertaa kuultava elektro. 
Topi-Matti ja Toivo ehdottivat itse, että haluai-
sivat aktiivisesti olla tekemässä ja muokkaa-
massa Kumpulan Kyläjuhlia, niin kuin heidän 
isänsäkin (Tuomo Heikkola ja Markku Toik-
ka) aikoinaan. He jopa tuovat mukanaan oman 
lavan, jolla sitten muutkin Puistolavan artistit 
esiintyvät. Pioneerihenkisestä toiminnasta on 
siis kyse. ”Tarkoituksena on nostaa myös uusi 
sukupolvi tekemään Kumpulan Kyläjuhlia”, 
Toivo kiteyttää.

T O P I- M AT T I  H E I K K O L A  J A  T O I V O 
T O I K K A  -  K Y L Ä J U H L A N  T E K I J Ö I-
TÄ  J O  T O I S E S S A  P O LV E S S A

J O N E  N I K U L A  J U O N TA A 
P U I S T O L AVA L L A

Uuden Saksanpuistossa sijaitsevan Puis-
tolavan juontajaksi saapuu Antti Joonas 
”Jone” Nikula. Tämä 45-vuotias toimittaja, 
juontaja sekä mediapersoona on ehtinyt 
tulla suomalaisille tutuksi monista yhte-
yksistä. Hänet muistetaan Radio Rockin 
juontajana, Idols-tuomarina ja tanssitai-
doistaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta. 
Harvempi tietää Jonen toimineen Elävän 
Musiikin Yhdistyksen ELMUn puheenjoh-
tajana, suuren levy-yhtiön markkinointi-
päällikkönä sekä Hanoi Rocksin kiertue-
managerina. Onpa mies ehtinyt kirjoittaa 
suomalaisen metallimusiikin historiankin 
(Rauta-aika 2002). Juontotehtävissä Jone Ni-
kula on toiminut mm. Tuska-festivaaleilla. 

S A M I  V I E T TÄ Ä  S Y N T Y M Ä PÄ I V I Ä Ä N 
K O K O  K Y L Ä N  K A N S S A

Sami Aaltonen on Kätilöopistolla syntynyt ja yhä 
isoisoisänsä rakentamassa talossa sinnittelevä 
toukolalainen. ”Olen höpötellyt asiaa ja pöhköjä 
työkseni jo 30 vuotta.”

Sami on tuottaja-toimittaja-ohjaaja-käsikir-
joittaja ja Telvikselläkin palkittu hahmo monen 
suositun viihdesarjan takana, mm. Idols, Talent 
Finland ja Big Brother.

Kyläjuhlilla Sami luotsaa Kylälavaa Limin-
gantien varrella ja viettää sattumalta syntymä-
päiviään, yhdessä vähän isomman vierasmäärän 
kera. ”Lahjaksi mä toivon hyvää mieltä maailman 
parhaisiin juhlimuksiin!”

S I LV I A  J A  M I K A  I S Ä N N Ö I VÄT 
J U H L A L AVA A

Silvia Modig muutti Kumpulan Oranssille v. 
1998 ja huomasi nopeasti, ettei yhteisöllinen 
eläminen ja naapuruus rajoittunut vain Oranssin 
pihaan. ”Rakastuin paikkaan välittömästi. Koin 
valtavan identiteettikriisin kun muutin kolme 
vuotta sitten Toukolan puolelle. Aloin puhua 
suur-Kumpulasta.”

Talonvaltausliikkeenä 90-luvun alussa tun-
netuksi tulleen Oranssin tarina alkoi muuten 
nimenomaan Kumpulasta. Ensimmäinen val-
lattu talo oli punainen puutalo Väinö Auerin-
kadun varressa. Sittemmin liike on muuttunut 
yhdistykseksi ja ylläpitää kohtuuhintaisia vuok-
ra-asuntoja nuorille. ”Asukkaat keksivät Oranssin 
talojen pihaa halkovalle pikkukadulle nimen: 
Bengalinpolku. Kaupungin mielestä se sopi hyvin 
alueen muuhun kadunnimistöön. Meidän perus-
teemme oli se, että Mustanaamio asuu Bengalin 
viidakossa”, muistelee Silvia.

Silviä äityy muistelemaan myös vanhaa kylä-
kauppaa: ”Se oli köyhän nuoren pelastus! Ostin 
kerran kurkusta sen kokoisen palan, että se riittää 
kahteen voileipään. Tuskin olisi onnistunut mis-
sään marketissa. Se oli kyläkauppiaan ehdotus 
kun huomasi pennien laskemisen.”

Vaikka Silvia on vahvasti mukana politiikassa, 
Kyläjuhlilla hän on ammattijuontajana ja ennen 
kaikkea kyläläisenä.

Kyläjuhlien tekijöitä Kyläjuhlien tekijöitä

Mika Niva on toimittaja ja dokumenttiohjaaja, 
jonka viimeisin työ on paljon huomiota herät-
tänyt Jare vs. Cheek. Toimittajana hän on tehnyt 
runsaasti ohjelmia populaarikulttuurista ja mu-
siikista elokuviin, peleistä stand upiin ja ollut 
toimittajana mm. Uuden musiikin kilpailussa 
ja Naurun Tasapainossa. Hän kertoo olevan-
sa myös intohimoinen musiikin harrastaja ja 
wanna-be-laulaja.

Vaikka Mika onkin ”etä-kumpulalainen” kau-
kaa Puotilasta, hänellä on läheinen Kumpula-suh-
de. ”Mä olen valmistunut Kumpulan aikuisten 
bändileiriltä ja olen ahkera komediaklubilla 
kävijä. Kyläjuhlilta mä odotan kesän parasta 
festarialoitusta.

1  2 0 1 6 
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K U M P O S T IK U M P O S T I

PA R M E S A N I N  U U T U U T E N A 
C A N N E L O N I T.  T E R V E T U L O A 

M A I S TA M A A N !

VÄ I N Ö - A U E R I N K AT U  1 - 3 SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

PUH. 020 741 1820

Ilmatieteenlaitoksen entisen meteo-

rologi Heimo K. Horsmalan aloittesta  

tutkitaan mahdollisuutta perustaa

    vastaanottokeskus Kum   

     Petteri Orpo

Miten ne päivät menee? 

Kuka tietää milloin Pääsiäinen alkaa, noin niin kuin kirkollisessa mielessä? 
Milloin on hiljainen viikko ja milloin pääsiäisviikko? Tässä on paljon 
sekaannusta. Pääsiäisaika pitää sisällään paljon ajanmääreitä. 

Hiljainen viikko alkaa tänä vuonna Palmusunnuntain jälkeisenä 
maanantaina joka on 21.3. ja se päättyy hiljaisena lauantaina 26.3. 
Pääsiäinen koittaa yöllä 26. ja 27. päivän välissä kun vuorokausi vaihtuu. 
Pääsiäinen siis alkaa vasta sunnuntaina. Jos minua vaikka pyydetään 
pääsiäisenä ruokavieraaksi, oletan että tarkoitetaan joko sunnuntaita 27.3. 
tai maanantaita 28.3. Koska perjantai, vaikka onkin vapaapäivä, ei minun 
näkökulmastani ole Pääsiäinen. Sehän on nimittäin Pitkäperjantai. Silloin ei 
todellakaan ole vielä Pääsiäinen, koska silloin muistetaan sitä kuinka 
Jeesus kuoli ristillä.  

Jos olet viettämässä vuosilomaasi Pääsiäisen ympärillä, tulee olla 
tarkkana. Kun sanot että sinulla on vapaata pääsiäisviikko, niin kumpaa 
viikkoa tarkoitat? Tarkoitatko itse asiassa hiljaista viikkoa, joka alkaa 
maanantaina 21.3. vai seuraavaa viikkoa, joka vasta on pääsiäisviikko, ja 
se alkaa kalenterissa maanantaina 28.3? Olen monena vuonna törmännyt 
näihin samoihin puheisiin, joissa me kaikki emme ole enää samalla 
aaltopituudella. Yhtenäiskulttuuri muuttuu ja murenee? 

Lapsena Pitkäperjantai oli todellakin vuoden pisin päivä, kun ei saanut 
soittaa kenellekään tai hakea ulos. Treffit piti sopia edellisenä päivänä, jos 
muisti. Eikä karkkia mussutettu samaan tahtiin kuin nykyään. Joten 
Pääsiäisen karkit oli yksi vuoden kohokohtia. Ja muuten, kuka ne karkit toi? 
Pääsiäispupu vai Pääsiäiskukko? Meilläpäin oli aina kukko, koska 
Pääsiäinen on niin ihmeellinen juttu, että kukkokin munii.                                                                                                            

Yhteisöpappi Tuuli Aitolehti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pääsiäisaika Paavalinkirkolla 2016 

Palmusunnuntain messu su 20.3. klo 10 
 kuljetus liikuntaesteisille tarvittaessa 
 saarna Elina Koivisto 

Pääsiäisvaellus su 20.3. klo 16-18  
 lapsiperheille elämyksellinen 

tapahtuma 
 lähdöt 20 min välein 

Kiirastorstain ehtoollinen to 24.3. klo 19 
 palvelemassa pastori Petri Flinck 

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus  
pe 25.3. klo 10 

 palvelemassa kirkkoherra Kari Kanala 
F. Schubert: Missa Solemnis 
pitkäperjantaina 25.3. klo 15 

 Gradule-kuoro, johtaa Seppo Välimäki 
Pääsiäisyön messu la 26.3. klo 23 

 Saarnaa Johanna Jakonen 
Pääsiäisaamun messu su 27.3. klo 10 

 Saarnaa Petri Flinck 
Toisen pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
ma 28.3. klo 10 

 Saarnaa teologiharjoittelija Timo 
Kaukomaa 
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mA-pE 7–21 |  LA 8–21  |  SU 9–21
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Maria Jaakkola
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Lihatukku Veijo Votkin oy
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ma-pe 7-21, la 7-18, su 11-18
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☎ 09-774 33 477, www.votkin.fi

chef wotkin’s paLVeLutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1
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