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E

nsimmäisissä kyläjuhlissa, vuoden 1991 Kyläkarnevaaleissa, esitin lapsille elokuvia. Nuorisoasiankeskuksen bussissa oli pieni katsomo, valkokangas ja 16 mm:n filmiprojektori, jota silloin vielä tottuneesti käytin.
Myöhemmissä Kyläjuhlissa kunnostauduin makkaran paistajana. Tai en kunnostautunut, sillä olin siinä tehtävässä surkea: makkarat paloivat ja jäivät kylmiksi sisältä. Tänä vuonna olen mukana
Kylätilan näyttelyn valmisteluissa ja Kylätilassa apuna muutenkin.
Juhlavieraille on siis luvassa paremmin paistettuja makkaroita.
Kaikkiin yhdeksään, ja nyt siis kymmenenteenkin, Kyläjuhliin
olen osallistunut, mutta parhaiten muistan ne, joissa olen ollut
mukana vapaaehtoisena talkoolaisena. Enää tuskin osaisin pujottaa filminauhaa projektoriin, eikä sille taidolle digiaikana juuri
olisi käyttöäkään. Makkaran paiston osaan jättää sen paremmin
hallitseville. Jokaisella meistä on kuitenkin taitoja ja osaamista,
joita voimme vapaaehtoistyössä hyödyntää.
Tänä keväänä olen täysillä hypännyt mukaan monenlaiseen
vapaaehtoistoimintaan ja nauttinut kaikista tehtävistä, erityisesti
tietysti tästä Kumpostista. Yksi kevään havaintoja on ollut, että
vapaaehtoistoiminta on silloin tekijöilleen erityisen palkitsevaa,
kun se on hyvin organisoitua ja sopivalla tavalla ”jämptiä”. Kyläjuhlien valmisteluja seuranneena huomaan, että Kumpulassa
tämä osataan. Kaikenlaisten talkoolaisten, huippuesiintyjistä
makkaranpaistajiin, on helppo tulla mukaan, kun ison tapahtuman organisointi on kunnossa. Kiitos siis Kylätilan Sari, Jussi,
Riitta, Jorma, Katariina, Vera …
Kun 1991 avasin esitysten päättyessä Leffabussin oven, todellakin hieraisin silmiäni. Miten täällä Kumpulassa on näin paljon
ihmisiä? Kyläkarnevaalien suosio yllätti. Enää ei samalla tavalla
yllätä, mutta joka kerta ilahduttaa. Hyvät bileet ovatkin paras
kiitos vapaaehtoiselle. Nekin, jotka järjestetään juhlien jälkeen.
Tämä Kumposti on vahvasti Kyläjuhlat-numero. Mukana on koko
ohjelma ja esiintyjät ja tapahtumat. Kaikki tämä toteutuu vapaaehtoisvoimin! Vielä ehtii mukaan myös Kyläjuhlien talkoolaiseksi.

T

Onko tunnin päästä pouta?

ulevan kesän jalkapallon MM-kisojen ja sateiden
kunniaksi Kumposti kävi selvittämässä, miten oma
iso pallomme, asiallisesti säätutka toimii. Kumpulanmäeltä Ilmatieteen laitokselta löytyi oivallinen opastaja, erikoistutkija ja meteorologi Jarmo Koistinen.
Hän selvitti kärsivällisesti maallikolle, mihin säätutkaa käytetään.
Aivan ensimmäiseksi selvisi, ettei Kumpulan tutka ole mukana
varsinaisessa, yleisöä palvelevassa sääpalvelussa. Kumpulanmäen
näkyvin maamerkki kuuluu Helsingin yliopistolle, ja se on pelkästään tutkimuskäytössä. Varsinaisesti pääkaupunkiseudun säätä ennustetaan Kaivokselan vesitornissa Vantaalla olevan tutkan avulla.
Kolmas lähiseutujen säätutka on Keravalla ja se on Vaisalan, säätutkia rakentavan suomalaisyhtiön tuotekehittelyn käytössä.
”Helsinki ja Kumpula on yksi maailman kovatasoisimpia säätutkaosaamisen keskuksia, koska meillä nämä kolme tahoa eli
teollisuus, yliopisto ja Ilmatieteen laitoksen operatiivinen palvelu tekevät tiivistä yhteistyötä”, kertoo Jarmo Koistinen.
Yhteensä Ilmatieteen laitoksen säätutkia on kahdeksan, ja niillä katetaan koko Suomi. Säätutkan tärkein ja perinteisin sovellus on sateen voimakkuuksien mittaus. Säätutka mittaa kahden
– kolmensadan kilometrin säteeltä tiheästi maaston yläpuolelta,
kuinka voimakas sateen intensiteetti siellä on.
Jotta tutkan keräämän tietomäärän laajuudesta saisi käsityksen, Koistinen vertaa säätutkan toimintaa sademittariin: ” Säätutkan antenni pyörii ja katsoo eri suuntaan viiden minuutin välein, ja hetkessä saadaan kootuksi valtava sademittausaineisto.
Se vastaa sitä, että tutkan ympäristössä olisi kymmeniä tuhansia
sademittareita. Oikeastihan niitä ei voisi laittaa niin tiheään,
koska sellaisen verkoston asennus ja ylläpito olisi liian työlästä
ja kallista.”
Säätutkalla voidaan ennustaa vain lähituntien säätä. ”Sadealueet muuttuvat nopeasti, ja rajukin ukkoskuuro, joka nyt sataa kaatamalla Kumpulan päällä, voi kahden tunnin päästä olla

hävinnyt kokonaan”, kuvaa Koistinen tarkan ennustamisen vaikeuksia. ”Pidemmän ajan ennustukset, seuraavaksi päiväksi tai
viideksi vuorokaudeksi, pohjautuvat ilmakehämalleihin, jotka
eivät hyödynnä tutkahavaintoja. Esimerkiksi suosituissa verkkoja mobiilisovelluksissa yhdistetään tutkahavaintoja ja ilmakehämalleihin pohjautuvia ennustekarttoja.”
ILMATIETEEN laitos on ollut ensimmäisten joukossa vapauttamassa melkein kaiken havaintotietonsa avoimen datan periaatteiden mukaisesti kaikkien halukkaiden käyttöön. Jokainen voi siis
netissä säähavaintotietoa tulkiten tehdä omat sääennusteensa.
Ilman pohjatietoja ei amatöörimeteorologiksi kuitenkaan ryhdytä.
”Tutkamittaus ei ole yksikössä millimetriä tunnissa, vaan ns.
tutkaheijastavuustekijän yksikkö on millimetri potenssiin kuusi
jaettuna metri potenssiin kolme”, kertoo Koistinen esimerkkinä
siitä, miten paljon helpompi on hyödyntää valmiita ennusteita.
Niitäkin on netissä paljon, jos tv:n ja lehtien sääennusteet eivät
tarkkuudeltaan riitä. Koistinen kehottaa seuraamaan esimerkiksi
Helsinki Testbed -sivuston (http://testbed.fmi.fi) kokoamaa tietoa, kun haluaa selvittää Helsingin säätä.
KESÄSÄÄ kiinnostaa aina, ja nyt meitä kumpulalaisia kiinnostaa
erityisesti toukokuun 24. päivän eli Kyläjuhlien sää. Milloin aikaisintaan pystyy ennustamaan juhlalauantain sään? ”Meteorologit puhuvat suursäätilasta, ja jos on paikallaan pysyvä suursäätila, joko hyvää tai sitten kurjaa, niin sään pystyy melko varmasti
ennustamaan jo esim. viittä päivää aikaisemmin. Pari päivää aikaisemmin voi tulevan sään nähdä siinäkin tapauksessa, että sää
on kovin vaihtelevaa.”
”Mutta toukokuun lopun säähän on usein mahtava”, muistuttaa Koistinen vielä.
Lisää tutkista ja säästä
Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta
www.ilmatieteenlaitos.fi

Airi Vilhunen

TUNNISTATKO, missä Kumpulassa kuvan kohde on? Kirjoita
paikka mahdollisimman tarkasti ja lähetä vastauksesi osoitteeseen kumposti@yahoo.com tai Kumposti, c/o Kylätila, Intiankatu 31, 00560 Helsinki 28.5. mennessä.
Muista lisätä vastaukseesi nimesi ja osoitteesi.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kolme tänä keväänä ilmestynyttä Kaarina Kaikkosen tuotantoa esittelevää juhlakirjaa.
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KAARINA KAIKKONEN:

SE TAKKI OLEN MINÄ
Teksti: Heidi Köngäs
Kuvat: Heidi Köngäs, Jorma Ikonen

S

EISON Kaarina Kaikkosen taidenäyttelyn ensimmäisessä huoneessa ja odotan Kaarinaa. Aina kun
aloitamme, joku uusi katsoja lähestyy. Nyt nainen
haluaa kertoa, että Yön kiitäjä -niminen takkiveistos on osunut häneen, satuttanut. Naisen poistuttua
astumme muutaman askeleen kohti ruskeaa takkia,
jonka toisesta hihasta kasvaa oksa, kun Kaarinaa
lähestyy ystäväpariskunta vuosien takaa, halaa ja kiittelee. Jälleennäkeminen on hilpeä ja äänekäs.
Tajuan, että Kaarinaa on helppo lähestyä. Mutta myös sen,
että hänen työnsä koskettavat, herättävät poikkeuksellista vastakaikua.
PAIKKA on Forsblomin galleria Helsingin keskustassa. Kaikkosen näyttely on toiseksi viimeistä päivää auki ja katsojia on
paljon. Ehkä haastattelu galleriassa ei sittenkään ollut hyvä idea,
mietin. Vihdoin pääsemme ensimmäisen työn, Toivon, äärelle ja
Kaarina puhuu työstään kuiskaamalla, jottei herättäisi huomiota.
Veistoksen pohjana oleva ruskea takki on käännetty nurin ja
sen koko pinttynyt kuluneisuus tulee esiin, vuoria on paikattu
moneen kertaan. Kaarina näyttää ompeleita, joita joku on käsin tehnyt vanhaan takkiin. Hihan vuori on uusittu, kainalossa
näkyy tummia kohtia, taskut on paikattu moneen kertaan. Takkia on korjattu ja taas vedetty päälle, se on vielä välttänyt.
”Se takin elämä on teoksen tärkeä lähtökohta. Sitten tästä
hihasta nousee ylös tämmöinen oksa, jonka suuntaa ei voi
tietää”, hän selittää. Katson paidoista tehtyä pitkää oksamaista
hihaa, jonka päässä on vaaleanpunainen lastenmekko.
”Se takki olen minä, se on tyhjä, mutta se mikä sieltä tulee on
arvaamatonta.”
Heti sen sanottuaan, Kaarina kääntyy ja samassa joku katsoja lähestyy ja kiittää sananmukaisesti kaksin käsin. Hän on liikuttunut. Vetäydyn hienotunteisesti sivuun. Kun Kaarina palaa,
jatkamme matkaa.
Pääsemme seuraavan työn, nimeltä Koivuna katsoin korkealle,
luo, kun eräs katsoja haluaa tietää, mitä vaaleista paidankauluksista tehdyn veistoksen sisällä oikein on?
Kaarina kertoo, että teräsverkkoa.
OLEN tuntenut Kaarinan pitkään, kävellyt hänen kanssaan
paljon pitkin Kumpulan metsiä ja lähikulmia ja tavallaan tottunut siihen, että matkanteko on ainaista pysähtelemistä. Hän
seisahtuu paikoilleen milloin minkäkin puun tai oksan muodon
vuoksi, katselee sitä kaikessa rauhassa.
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Mutta on Kaarinassa tarvittaessa nopeuttakin, hän lähtee kävelylle suorin vartaloin, vaikka ruoka on uunissa. Etenemme
tuttua polkua uimalan taakse. Pian kalliot ja isot kivet vetävät
puoleensa, vaativat huomiota, samoin kuivuneet purot, sammaleet, kaikki maan muodot. Joku osa hänestä on koko ajan töissä,
hakemassa lähtökohtia, innoitetta, jotakin alkupistettä. Ja kun
tiedän miten tiiviiseen tahtiin Kaikkonen pitää näyttelyjä milloin
Madridissa, Roomassa tai New Yorkissa, ymmärrän hyvin, että
päässä surraa. Hänen produktiivisuutensa on häkellyttävää.
FORSBLOMIN näyttelytilan keskihuoneen päädyssä on suuri
sininen, aaltomainen veistos. Pysähdymme sen luo. Se on sinisistä
miesten pikkutakeista tehty teos, nimeltä Olotiloja. Sanon, että minusta sinisissä hihoissa on kuin pientä liikettä, jotain liplattavaa.
”Se on sellainen järvi ja sen laineet, se olotila kun menee
vaikka uimaan palattuaan hikimärkänä tansseista.”
Kaarina on kotoisin Iisalmesta. Sinne pitää päästä ainakin
kesällä. Iisalmessa Kaarinan käy miehensä ja sisartensa kanssa
monta kertaa viikossa lavatansseissa. Se on hänen kesänautintonsa ja luulen, että melkoinen latauspaikka.
KAARINA Kaikkonen on asunut Kumpulassa pitkään, ensin Limingantiellä, nyt Kymintiellä. Hän on sanonut, ettei halua työskennellä pitkiä aikoja ulkomailla. Hän viihtyy tutuissa ympyröissä. Työhuone on Vallilassa ja kerran viikossa hän pyöräilee
Aalto-yliopistoon opettamaan. Hänen kursseilleen jonotetaan.
Kaarina tunnetaan tummanpuhuvista takkiveistoksistaan,
mutta hän on tehnyt viimeksi Käpylän peruskoulun katolle ison
metalliveistoksen nimeltä Omille siiville! Suurikokoinen ulkoveistos muodostuu kolmen erivärisen linnun figuureista. Lintujen
värit ovat vaaleanpunainen, keltainen ja vaaleansininen.
Myös tässä uusimmassa näyttelyssä on tuttujen sinisen ja
ruskean sävyjen lisäksi muuttama vaaleanpunainen väriläiskä.
Erään huoneen nurkassa pyörii ilmavirrassa vaaleanpunainen
pikkutytön mekko, nimeltä Älä jätä minua. Se pyyntö soi ikään
kuin kaikuna mekon liikkeessä.
Tiedän Kaarinan tehneen jo vuosia teoksia, joissa on käytetty lastenvaatteita. Yhden niistä olen nähnytkin. Kaarina viritti
Maansin betonilähiöön lastenvaatteista eräänlaiset viirit, jotka
lepattivat hilpeänä väriläikkänä karussa ympäristössään. Ja sielläkin ihmiset puhuivat hänelle, kertoivat kokemuksistaan ja siitä, että saivat niistä töistä voimaa.
Se muutama vuosi sitten Ranskassa näkemäni työ väikkyy
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mielessäni, kun lähestyn Forsblomin
näyttelyn voimakkainta kokemustani.
Työn nimi on Lumikki. Se on valkoisen
pöytäliinan päälle koostettu figuuri, jossa on keskiössä pikkutytön aluspaita.
Sen alla leviävät rikotuista ruusuporsliinin palasista koostetut helmat, joita
koristaa muutama lintuhahmo. Teos on
laitettu paksuihin kultakehyksiin. Mielenkiintoiseksi työn tekee se, että osa
posliininpaloista on liimattu työhön terä
ulospäin. Niitä teräviä kulmia on sekä
vatsan kohdalla, aluspaidan sisäpuolella että muutama teräväreunainen on
puhkaissut kankaan vaaleanpunaisen
pinnan.
Työ on moniselitteinen, voimakas,
jopa väkivaltainen.
Sanon, että se on minusta hieno pikkutytön sisätilan kokemuksen kuvaus.
Tutkielma siitä, miten vaikea on sovittautua pikku-ballerinojen maailmaan.
Kaarina sanoo ajatelleensa jotain sen
suuntaista, huiskaisee kädellään ja
kääntyy. Samassa uusi katsoja halaa
ja kiittää. Häneen on vaikuttanut valkoisista miestenpaidoista tehty Aika on
viimeisen valssin -teos. Kaarina siirtyy
suuren veistoksen luo, häipyy paitojen
väliin ja tajuan, että hän on yhtä myös
tämän veistoksen kanssa.
Mutta sitten, kun otan valokuvan,
hän kurkkii paitojen välistä kuin joku
utelias metsän eläin.

JO KYMMENENNET
KYLÄJUHLAT!
Kyläjuhlia edeltävä kevät hujahtaa poikkeuksetta ohi kuin
siivillä. Suunnitteluporukat kokoustavat, ideat lentävät ja
kahvia kuluu. Talkootyötunteja kertyy, mutta ei turhaan;
taas on aivan uudenlaistakin ohjelmaa Kyläjuhlilla.

Kaarina Kaikkonen työnsä
Aika on viimeisen valssin keskellä.
Vasemmalla teos Toivo.

KAKSI POLKUA HILJAISUUTEEN
Vielä ehdit katsomaan kumpulalaisen valokuvaajan Jussi Tiaisen ja arkkitehti-kirjailija Hüseyin
Yanarin yhteisnäyttelyn Arkkitehtuurimuseossa. Näyttelyssä on esillä kiinnostava valikoima
2000-luvun suomalaisesta kirkkoarkkitehtuurista
ja kaksi henkilökohtaista tulkintaa siitä. Näyttely
on auki 1.6. asti osoitteessa Kasarmikatu 24.
Ensimmäisten kyläjuhlien ideoitsijoihin ja järjestäjäryhmään kuulunut Jussi Tiainen on Suomen
tunnetuimpia arkkitehtuurin ja taiteen valokuvaajia.
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Koonneet: Riitta Hämäläinen, Jussi Liski, Sari Väntänen

T

ALKOOLAISIA on kertynyt
kevään mittaan Kylätilan listoille jo mukavasti, mutta vielä voit kantaa oman kortesi kekoon ja ilmoittautua mukaan
joukkoon. Toukokuussa voit
osallistua vaikkapa flyereita
jakamalla, ja juhlaviikonlopun jokaiselle
päivälle löytyy erilaisia hommia. Talkoovuoroja on erilaisia ja -pituisia, ja oma paikka kannattaakin varata hetimiten. Näin
varmistat, että saat mieleisen pestin ja kellonajan, ja tulkaa vaikka kaveriporukalla!
Telttojen pystytys aloitetaan perjantaina
iltapäivällä ja sitä jatketaan lauantaina
aamusta. Tapahtuman purku hoidetaan
portaittain ensimmäisen osa-alueen päätyttyä, ja sitä jatketaan aina lopputanssien päättymiseen asti. Järjestysmiehenä

pasteerataan pitkin katuja, ja se onkin itse
asiassa leppoisaa puuhaa; järjestyshäiriöitähän meillä ei ole!
Ruokamyyntiin tarvitaan niin rahastajia kuin ruuan paistajia melko lailla paljon, sillä parinkymmenen tuhannen vierailijan ruokkiminen ei ole pikku homma.
Janoisille tarjotaan virvokkeita ja yhteistyökumppanimme Tavastia-klubi tarvitsee myös talkoolaisia juomien myyntiin.
Kirpputoripöytämaksut kerätään päivän
aikana, ja Kumpula-juoksuun pääsee liikenteenohjaajaksi heti aamutuimaan.
Paria lääkäriä kaivataan päivän ajaksi
puhelimen päähän päivystämään. Pakettiautokuskeille löytyy hommia vielä juhlaviikonlopun jälkeenkin.
Talkoolaisena saat taatusti hyvän
mielen, uusia tuttuja, maittavan ruoka-

annoksen yhdistyksen järjestämästä ruokakojusta sekä kutsun talkoolaisten omaan
karonkkajuhlaan toukokuun lopussa!
KIITOKSET jo nyt kaikille suunnitteluun
osallistuneille, talkoisiin osallistuville ja
tietenkin esiintyjille. 24.5. meidän kaikkien kelpaa juhlia Kyläjuhlien 10-vuotissynttäreitä: Te teitte sen taas!
Kylätilan Sari
Talkoisiin ilmoittautuminen:
041 527 8932 tai kylatila@kolumbus.fi
Kyläjuhlien talkoolaisten oma ryhmä löytyy
Facebookista nimellä Kumpulan Kyläjuhlien
talkoolaiset.
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KYLÄJUHLAT 2014

Kyläjuhlat
netissä

www. kumpulankylajuhlat.fi
Facebook: Kumpulan Kyläjuhlat
Twitter: @kylajuhlat, #kylajuhlat

Teatteriteltta
– bensaa
tunteille

T

EATTERITELTTA pystytetään Kumpuodin taakse, Intiankatu 34 takapihalle, jossa tarjoillaan monipuolista ohjelmaa. Luvassa on myös
pikkupurtavaa ja bensaa tunteille. Saamme tietää, mitä ihmiset katuvat, lupaavat ja rakastavat. Lähialueiden taiteilijat
vierailevat teltassa ja tuovat mukanaan
terveisiä tulevista tai meneillään olevista
esityksistä.
Teatteriteltan isäntinä toimii Kääntöpaikan nuortenteatteri Arabianrannasta.
Nuoret ovat valmistaneet Bertolt Brechtin opetusnäytelmän Poikkeus ja sääntö,
joka esitetään jatkokertomuksen tavoin
aina tasatunnein. Drive-in-osiossa esitetään Kumpulan asukkaiden lähettämiä
runoja ja tekstejä. Ohjaajana ryhmässä
toimii Jonna Wikström.
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SIXFIVE CRU TEKEE
GRAFFITIN KYLÄJUHLILLE
DRIVE-IN

QUO VADIS: POETRY BAND

Haluatko nähdä omia tekstejäsi näyttelijöiden
esittämänä? Jos sinulla on pöytälaatikossa runoja tai lyhyitä tekstejä, joita haluat nähdä teatterin lavalla, otamme mielellämme niitä vastaan.
Lähetä tekstit osoitteeseen: jonna.wikstrom@
welho.com.

Quo Vadis Poetry Band yhdistää rockin ja runouden, sanataiteen ja teatterin yhdeksi orkesteriksi. Monikielisesti esiintyvä Poetry Band loihtii
sielujen tarinat tunteen tasolle.

SARI AALTO

Esityksessä seurataan Ruusulankadun asumispalveluyksikössä asuvien nuorten elämää. Mukana
ovat myös asuntolan vastustajat sekä syrjäytymisen kanssa työskentelevät sosiaalialan ammattilaiset. Esitys perustuu haastatteluihin ja dokumentaatioihin – ensikäden lähteisiin. Tärkeintä ovat
ihmisten tarinat.

Vatsastapuhuja Sari Aalto valloittaa ystävänsä
Simpanssi Anssin kanssa jokaisen sydämen! Viihdetaiteen uusi, hurmaava tulokas on Suomen
ainoa ammattimainen naisvatsastapuhuja. Sarin
ja Anssin hulvaton esitys ei ilossa ja naurussa pihistele. www.vatsastapuhuja.net.

ALASTON LOUNAS
(CUT UP & REMIX)
Näyttelijä FIA, tanssija ja dj Sami Henrik Haapala esittää ja remiksaa livenä beat-kauden
noitatohtori William S. Burroughsin rajuinta
teosta Alaston lounas. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta Burroughsin syntymästä.

RUUSULANKATU 10
(LUKUDRAAMA)

Ohjaus, käsikirjoitus: Jonna Wikström
Videosuunnittelu: Terjo Aaltonen
Lavastus ja pukusuunnittelu: Paula Koivunen
Äänisuunnittelu ja sävellys: Markus Bonsdorff
Valosuunnittelu: Teemu Nurmelin
Näyttelijät: Juha Sääski ja Arttu Kurttila

KÄÄNTÖPAIKAN
SENIORITEATTERI: LINTUSENI
TULE KAINALOONI
Lintuseni tule kainalooni -runot ovat syntyneet
Anja Kekkosen kokemuksista asuinympäristöstään Arabianrannassa ja Loppukiri-yhteisössä.
Anja Kekkonen on toiminut ulosottomiehenä ja
hän on nähnyt, mitä yksin asuvalle, yksinäiselle
ihmiselle voi tapahtua.
Yhteisöllinen senioritalo Loppukiri Helsingin
Arabianrantaan syntyi ihmisten unelmasta perustaa talo, jossa kukaan ei voi unohtua yksin kotiinsa. Runot ovat syntyneet tämän yhteisön elämää
seuratessa ja eläessä. Esityksessä esiintyy Loppukirin teatteriryhmä. Ohjaajana ryhmässä toimii
Jonna Wikström.

KALLIO, SAKSET, PAPERI
Kallio, sakset, paperi syntyi keväällä 2012 improvisaatiosta innostuneen, useita impron lyhytkursseja käyneen ja ohjanneen joukon halusta
improilla lisää.

S

IXFIVE Cru on Pohjoismaiden
ensimmäinen senioreiden graffiti- ja katutaideryhmä. Ryhmän 60 – 75 -vuotiaat jäsenet
haluavat tekemisellään laajentaa senioreiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti nykyyhteiskuntaan ja edistää eri ikäluokkien
välistä vuoropuhelua ja suvaitsevaisuutta.
Ryhmän opettajana toimii 19-vuotias
kumpulalainen graffititaiteilija 3feR, ja
ryhmästä löytyy myös yksi kumpulalainen
jäsen, Taru Keinänen, joka liittyi ryhmään kolmisen vuotta sitten. ”Hienointa
tässä kaikessa on tämä meidän ryhmä ja
yhdessä tekeminen. Ja tietenkin koko
tämä aivan uusi maailma ja uuden oppiminen”, kertoo Taru.
Ohjaaja 3feR:n roolia ryhmän jäsenet
pitävät merkittävänä. Ryhmä saa konkreettisia ohjeita ja neuvoja, ja kotiläksyjäkin. Kysymykseen, nähdäänkö siis ryhmän
jäseniä öiseen aikaan sillan alla läksyjä

tekemässä Taru naurahtaa: ”Se on se kielletty hedelmä, jota ei vielä toistaiseksi ole
maistettu!”
Ryhmä on saanut paljon julkisuutta
kotimaisessa mediassa, ja haastattelupyyntöjä tulee Keski-Eurooppaa myöden.
Keikkojakin on buukattu niin paljon, ettei
kaikkia tahdo muistaa.
Kannut, piissit ja muu ”ammattisanasto”
vilahtavat mummojen puheessa luontevasti, ja nuorten tekijöiden kanssa tullaan
hyvin toimeen. Viime vuoden kolmesta
pysyväisteoksesta yksi löytyy, kuinkas
ollakaan, nuorisotalolta Roihuvuoresta.
Osana Suomen graffitiskeneä toimiva ryhmä saapuu nyt näyttämään skillsinsä myös
Kumpulan Kyläjuhlille. Tätä piissiä kannattaa odottaa!
SixFive Cru peinttaa Saksanpuistossa
Intiankadulla klo 10:stä lähtien. Kouluikäisten lasten on mahdollisuus kokeilla
graffitimaalausta ohjatusti klo 11-12.
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KYLÄTILAN TAPAHTUMIA
Kylätilan näyttely
Mobergin ja Kochin jalanjäljillä

K

rakennetaan Kyläjuhlien ajaksi ja
vielä kesäkuussakin katsottavaksi näyttely
Kumpulan alkuperäisten suunnittelijoiden,
Uno Mobergin ja Elisabeth Kochin kunniaksi.
Arkkitehdiksi valmistunut Uno Moberg (18871966) ja aikaisemmin Marttaliitossa puutarhakonsulenttina toiminut Elisabeth Koch (1891-1982)
palkattiin 1920-luvun puolivälissä Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan palvelukseen. Moberg toimi omakotirakentamisen tarkastajana ja
neuvojana. Kun uutta Kumpulan asuinaluetta
alettiin rakentaa, sille haluttiin yhtenäinen ilme, ja
Moberg sai tehtäväkseen piirtää alueen taloille
mallipiirustukset. Tätä ennen hän oli jo suunnitellut
useita taloja Toukolaan ja Länsi-Käpylään.
Kaikki Kumpulan talot piti rakentaa Mobergin
mallien mukaan, vain pienet poikkeamat sallittiin.
Moberg myös piti rakennusalueella kulkien huolen,
että rakennuttajat noudattivat hänen piirustuksiaan. Jos poikkeamia näkyi, hän huomautti asiasta.
Elisabeth Koch oli kaikkiaan 30 vuoden ajan
Helsingin kaupungin puutarhaneuvojana, ja monen helsinkiläisen asuinalueen ehyt ilme perustuu
hänen suunnitelmiinsa. Kumpula ja Käpylä ovat
varmasti tunnetuimmat niistä omakotialueista, joiden pihoille Koch laati mallipiirustuksia.
Elisabeth Koch oli myös tuomassa siirtolapuutarhaliikettä Suomeen ja osallistui monen helsinkiläisen siirtolapuutarhan suunnitteluun. Sekä
Kumpulan että Vallilan siirtolapuutarhojen mallipiirustukset ovat hänen tekemiään.
Kylätilan näyttelyyn on kerätty alkuperäisiä Uno
Mobergin ja Elisabeth Kochin Kumpulan talojen ja
puutarhojen piirustuksia, talokirjoja ja muuta kylän
alkuvuosista kertovaa kiinnostavaa aineistoa.
Näyttely avataan ”juhlallisesti” 24.5. klo 12.
Avajaisten yhteydessä on kaikilla kiinnostuneilla
mahdollisuus kysyä ja kertoa lisää Kumpulan historiasta. Näyttely tulee olemaan auki vielä kesäkuussakin, jotta kaikki halukkaat ehtivät sen nähdä.
ylätilaan

INSTANT Vintage -studiossa näyttelyn yhteydessä saat itsestäsi vanhan Kumpulan tyyliin
sopivan meitsien.
KYLÄTILASSA on myös kahvila, illalla viinibaari
ja mahdollisuus kuunnella Circus Maximuksen esittämä aikuisten iltasatu.
VIINIBAARISSA klo 19 stand up -komiikkaa. Lavalla Johanna MacDonald, Henry Lehto, Jukka
Haikara, Eeva Vekki ja Hannes Mattila.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
UUSIIN NAAPUREIHIN!
24.5.2014 klo:13-15
Isonniitynkadun ryhmäkoti,
Isonniitynkatu 4
00610 HELSINKI

KIERRÄTÄMME vieraita ryhmissä klo
13-15 ja esittelemme ryhmäkodin tiloja
ja kerromme toiminnastamme. Kokoontuminen pääoven eteen, josta ohjatusti
kierretään sisätiloissa. Ulkotilat vapaasti
kierrettävissä. Isonniitynkadun ryhmäkoti aloitti toimintansa syyskuussa 2013.
Tarjoamme 22 kehitysvammaiselle asukkaallemme virikkeellistä, viihtyisää ja
yksilöllistä asumista. Nuorimmat asuk-

KENYA CAFÉ
Kumpulan Kyläjuhlissa Kenian koululaisille –projekti järjestää varainkeräystempauksen pystyttämällä jo perinteeksi tulleen Kenya Cafén Limingantien 8 katuosuudelle klo 10-15. Tarjolla on maukasta
linssikeittoa, sämpylöitä ja kahvia. Tervetuloa!

Kenian koululaisille -projekti
Tulevaisuuden johtajat ry on kehityskysymyksiin keskittyvä yhdistys. Toimintaa on innoittanut YK:n alaisen
Unescon ohjelma ”Koulutusta kaikille vuoteen 2015 mennessä.” Yhdistys on toteuttanut vuodesta 2009
alkaen kyläkoulun kehittämishanketta Kenian Naro Morussa, Lusoin kylässä (n. 180 km Nairobista koilliseen) yhdessä koulun vanhempainyhdistyksen ja yhteistyökumppanimme, kenialaisen kansalaisjärjestön
GEDO:n kanssa. Projekti toimii Suomen ulkoasiainministeriön ja lahjoittajien avun turvin. Yhdistys kerää
varoja projektille erilaisilla tempauksilla.
Koulurakennuksia ja luokkia on kunnostettu, oppilaille on hankittu koulupukuja, opetusmateriaalia ja
pulpetit. V. 2012 tärkein hanke oli kaivon poraaminen koulun alueelle, mikä mahdollisti puhtaan veden
saannin ja koulun rutikuiville pelloille keittiöpuutarhan perustamisen. Kastelujärjestelmän takaa päivittäisten vihannesten kasvatuksen 300 oppilaan lounastarpeiksi. Keittiö sekä ekologiset saniteettitilat on
uusittu täysin. Tulevaisuuden johtajat osallistuu projekteihin rahoittamalla niitä.
2010 alkanut opetuskummiohjelma edistää kulttuurivaihtoa ja tukee opetusta koulussa. Suomalaiset
opetuskummit tekevät koulussa vapaaehtoistyötä.
Lisää projektista www.tulevaisuudenjohtajat.fi
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kaat ovat kouluikäisiä ja vanhimmat jo
eläkeiässä. Asukkaamme tarvitsevat kaikenkattavaa hoitoa, kuntoutusta, huolenpitoa ja apua kaikissa päivittäisissä
toimissaan.
Rakennusta suunniteltaessa on otettu
huomioon asukkaidemme monivammaisuus, ja tästä johtuen tilaratkaisut poikkeavat monesti totutusta. Ryhmäkoti
muodostuu neljästä erillisestä kodista,
joissa jokaisella asukkaalla (5-6) on oma
asuinhuone sekä saniteettitilat. Jokaisessa kodissa on myös yhteinen olohuone
ja keittiö/ruokatila. Ryhmäkodissa on
lisäksi viihtyisät, esteettömät yhteistilat
aistiviriketoimintaan sekä saunatila.

Lasten omat
juhlat

M

YÖS lasten festivaalialueella
Kumpulan koulun tontilla korostuu tänä keväänä yhdessä tekeminen ja osallistuminen. Erilaisia liikuntaan ja kädentaitoihin liittyviä
pajoja on niin ulkona kentällä kuin telttakatosten alla kentän laidallakin.
Suuressa teltassa on runsaasti esityksiä,
joihin pääsevät katsojatkin osallistumaan.
Monissa musiikkityöpajoissa tutustutaan
niin erilaisiin soittimiin kuin rytmiikkaankin kehorytmien ja laulamisen kautta.
Liikunnallisia pajoja on lattaritansseista capoeiraan ja vannetanssijameista ihan
perinteisiin pihaleikkeihin. Liikunnallisen tehtäväradan jälkeen itsensä on myös
mahdollista valokuvauttaa tanssiasussa!
Luontoon voi tutustua joko luontoaiheisessa visassa tai työntämällä sormet
multaan: kylvöpajassa voi osallistua jännittävän viherseinän istuttamiseen.
Katurunojamit ovat hieman sivussa
varsinaiselta lasten alueelta viljelypalstojen vieressä ja kouluikäisten on myös
mahdollista kokeilla graffitimaalausta
Saksanpuistossa.
Kaikki lasten tapahtuman esittelyt löytyvät Kyläjuhlien nettisivuilta www.kumpulankylajuhlat.fi

RAKA BANANER – UUTTA
SUOMENRUOTSALAISTA
MAAILMANMUSIIKKIA KOKO
PERHEELLE!
Tykkäätkö tanssia? Haluatko päättää mikä biisi
lauletaan seuraavaksi?
BUU-klubbenista tutun juontajan Lindan
bändi Raka Bananer on saanut vaikutteita
matkoiltaan Afrikasta, ja lopputulos on rytmikäs,
värikäs ja hauska konsertti koko perheelle. Rummunrakentaja Ossi Raippalinna on rakentanut
kaikki keikalla kuultavat rummut itse Kumpulassa!
Tule mukaan huikeaan seikkailuun; kieli ei
ole este!

LILLI PII ON ILOINEN,
HASSUTTELEVA KLOVNITYTTÖ
Lilli Piin vauhdikkaan elämän tiimellyksessä ei
kolhuilta vältytä. Hänelle sattuu mitä milloinkin!
Lilli Pii soittaa kitaraa väärinpäin, tanssii jalat
ristiin rastiin, paistaa kakun matkalaukussa, tekee
jännittävän ilmapallotempun ja hupsis – hame
häviää…
Lilli Piin hullunkurinen kekseliäisyys pelastaa
hänet pulasta ja pinteistä.
Huumorintäyteinen klovneriaesitys riemastuttaa kaikenikäisiä katsojia, ja voitpa saada Lilli
Piiltä myös kasvomaalauksen!

TIETOTORI TÄLLÄ KERTAA LASTEN
ALUEELLA!
Nyt jaetaan tuotantoeläintietoa.
Miten nimitetään karitsan isää tai varsan äitiä? Mistä joulukinkku on peräisin? Onko broileri
lintu? Miksi lehmä lypsää maitoa?
Pieniä ja suurempia juhlavieraita opastetaan tunnistamaan yleisimpiä kotieläimiämme
ja niiden elämää hauskassa tietovisassa, jossa
päästään haistelemaan, tunnustelemaan ja värittämään.
Tunnethan myös kasvikset ja juurekset?
Mitkä juurekset kuuluvat nakkisoppaan? Voiko porkkana olla liila? Onko bataatti perunan
serkku?
Koska kaikki vihannekset eivät ehkä ole yhtä
tuttuja, Kyläjuhlilla pääset tutustumaan ihan tavallisiin ja vähän vieraampiinkin lajeihin.

VIERAILIJAT ULKOAVARUUDESTA
ELI MITÄ KUMPULAN KOULULLE
OIKEASTI TAPAHTUI
Kumpulan sivukoulu lakkautettiin keväällä 2013,
ja lyhyellä varoitusajalla Limingantien koulun oppilaat siirrettiin Käpylän suureen peruskouluun.
Virallinen syy oli koulurakennuksen huono kunto ja
terveydelle vaarallinen sisäilma.
Mutta mikä oli todellinen syy? Oliko sittenkin
kysymys ulkoavaruuden olentojen hyökkäyksestä?
Tuhottiinko koulurakennus uuden tukikohdan tieltä? Tämän (ja paljon muutakin) saat selville kun
tulet katsomaan Kumpulan Kylätilan teatterikerhon esityksen!
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Kyläjuhlat
soi

- musiikkia kolmella
lavalla

Kyläjuhlilla on musiikkia niin moneen lähtöön että heikompaa
huimaa: klassisesta kansanmusaan, rockista reggaeen, folkista adhdbluesiin! Esiintyjinä mm. Reino Nordin, Aili Ikonen, Tuure Kilpeläinen,
Yona. Lavalle nousee myös Wigwam Revisited, jossa soittaa useita
legendaarisen Wigwam-yhtyeen jäseniä.

PARIISIN KEVÄT
– MELODISTA ROCKIA JA
VAHVOJA LYRIIKOITA

WIGWAM REVISITED
– PROGELEGENDAT
SAMALLA LAVALLA
Jukka Gustavson – laulu, urut
Jan Noponen – rummut
Måns Groundstroem – basso
Pekka Nylund – kitara
Mikko Rintanen – kosketinsoittimet

Wigwam, yksi suomalaisen rockmusiikin kulmakivistä perustettiin jo 1969. Wigwam Revisited on kokoonpano, joka soittaa alkuperäisen Wigwamin
tuotantoa.
Rumpali Jan Noponen on itsekin ollut Wigwamin jäsen vuosina 1991 – 1993. Juuri Janin idea
oli koota Wigwam Revisited neljä vuotta sitten ja
jatkaa hienoa musiikkiperinnettä.
”Wigujen” perustajajäsen, laulaja-urkuri Jukka
Gustavsonkin on liittynyt Revisitedin riveihin , niin
kuin myös 1970-luvun Englannin valloitus -kiertueella mukana ollut basisti Måns Groundstroem.
Bändin kitaristi Pekka Nylund on kumpulalainen, ja hän oli mukana jo ensimmäisillä Kyläkarnevaaleiksi kutsutuilla juhlilla. Wigwam Revisited -bändistä hän on ainoa, joka ei ole ollut
Wigwam-yhtyeen jäsen.
Wigwam Revisited tuo Kyläjuhlille mainion läpileikkauksen suomalaisen progressiivisen rockin
historiasta.

FREEMAN
– TANDEMILLA VAI JUOSTEN
KUMPULAAN?
Kumpulan naapurista Hermannista hölkkää Kyläorkesterin solistiksi Freeman. Kestävyysjuoksua
harrastava laulaja on tehnyt todella pitkän uran
levyttävänä sooloartistina ja Menneisyyden
Vangit -yhtyeen jäsenenä. Onpa hän osallistunut hiljattain myös Uuden Musiikin Kilpailuun. Ensimmäisen levynsä mies teki jo 1976, eikä vauhti
ole tuntunut vuosien saatossa hiljentyneen. Taattuja Finnhits-suosikkeja luvassa: Yksi lensi yli käenpesän, Ajetaan me tandemilla…
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Vuoden 2004 Idols-voittaja ja Suomea Euroviisuissakin edustanut laulajatar on vakiinnuttanut
asemansa suomalaisen rockin kentässä. Kyläjuhlilla kuullaan tuoreita ja vanhempia hittejä. Välispiikit Hanna heläyttää iloisella karjalan murteella – hän kun ei ikinä ole unohtanut juuriaan.

KYLÄORKESTERILTA EI
KOKEMUSTA PUUTU

GUGI KOKLJUSCHKIN
– MUSIIKKINEUVOS ROKKAA

Kuvat: Tero Ahonen, Allvar Gulligchsen, Ville Akseli
Juurikkala, Jenni Karjalainen, Sanne Katainen, Minttu
Laesmaa, Tuomo Manninen, Leila Oksa, Sirpa Pääkkönen, Aija Rothsten, Sonja Sipilä, Santtu Särkäs, Jani
Tanskanen

HANNA PAKARINEN
– KARJALAISTA NAISENERGIAA

Nykyisin maamme suosituimpien bändien joukkoon lukeutuvan Pariisin Kevään tarina alkoi
kuin Leevi and The Leavingsilla. Yleisö himoitsi vuonna 2008 perustettua bändiä keikoille
ensimmäisen Meteoriitti-albumin jälkeen, mutta
bändi kieltäytyi systemaattisesti. Esikoisalbumi oli
kuitenkin ehdokkaana Emma-gaalassa parhaana debyyttialbumina.
Meteoriitin tavoin keikkamaaperälle bändi
jysähti kuitenkin pari vuotta myöhemmin ja on
sittemmin keikkaillut kaikilla suurimmilla festareilla
ja klubeilla. Bändin suurimpia hittejä on tarttuva Kesäyö. Biisistä tehty musavideo voitti 2012
vuoden musiikkivideon palkinnon. Syksyllä 2013
Pariisin Kevät julkaisi jo neljännen pitkäsoittonsa
Jossain on tie ulos.
Kyläjuhlilla on luvassa melodista ja kokeilunhaluista rockia ja vahvan utuisia lyriikoita. Bändillä on vahva kytkös alueeseen: osa jäsenistä
asuu kävelymatkan päässä lavasta.

Suomalaisen levyteollisuuden kuuluisin vaikuttaja
ja musiikkineuvoksen arvonimen ansainnut Gugi
näyttää mallia nuoremmille energisellä lavakarismallaan. Jo vuonna 1964 perustetun Topmostbändin alkuperäisjäsen on tehnyt huikean uran
eri levy-yhtiöiden johdossa ja nyt heittäytynyt
sooloartistiksi uuden levynsä myötä. Luvassa
rockin helmiä aina 60-luvulta tähän päivään.
Kyläorkesteri venyy mukana.

Jape Karjalainen – basso, ukulele
Jari Lappalainen – viulu, kitara
Jussi Liski - kosketinsoittimet
Puka Oinonen – kitara
Markus Raivio - rummut
Mikko Tohkanen – lyömäsoittimet
Kyösti Väntänen – akustinen kitara

Lopputanssit säestävä Kyläorkesteri koostuu tutuista alueen ammattimuusikoista. Soittajat ovat
vaikuttaneet niin monissa bändeissä, että lista
on lähes loputon. Mainittakoon tässä vaikka
Ismo Alanko, Samuli Edelman, Lapinlahden Linnut, Freud Marx Engels & Jung , The Nights of
Iguana ja Hortto Kaalo.

JAPE KARJALAINEN
– CALYPSOVELHO
LIMINGANTIELTÄ
Muun muassa Ismo Alanko-säätiön ja Kaihon Karavaanin riveistä tuttu kumpulalainen monitaituri
nähdään myös Kyläorkesterin laulajana. Ohjelmiston musiikillinen linja pitää sisällään vanhoja
schlagereita ja calypsoa. Mies soittaa lavalla
ukulelea silloin, kun ei ole basson varressa.

LAURI ”ARNO” ANKERMAN AND
THE ANKERMEN
– ELEGANTIMPAA RAGTIMEBOOGIETA
Lauri Ankerman – kitara, laulu
Mikko Koivisto – huuliharppu, taustalaulu
Sonja Korkman – virvelirumpu
Jere Perkiökangas – kontrabasso

Bändi kuvailee musiikkiaan ehkä pisimmällä musaluonnehdinnalla, mitä kukaan voi keksiä: suistorekilauluragtimeboogie. Bändin ensimmäiseltä
pitkäsoitolta v. 2012 irtosi pieni radiohitti Pallogrillimies, joka voitti tuolloin Radio Suomen Levylautakunnan. Mikäpä sopisi Kumpulan kesään
paremmin kuin pallogrilli!
Tammikuussa 2014 ilmestyneellä toisella pitkäsoitolla Pimeään pihaan pallogrillit ovat kuitenkin vaihtuneet toisenlaisiin teemoihin. Levyllä
käsitellään menetyksiä ja kaiken katoavaisuutta.
Bändin jäsenistä kaksi on kumpulalaisia. Joskin
bändin nokkamies Lauri Ankerman itse on hieman
epävarma siitä, onko lopulta kumpulalainen vai
käpyläläinen, sillä asuu juuri kaupunginosien rajalla, ei oikein kenenkään maalla.

KUMPULAN KUORO
– KAIKKEA PAITSI KALLIOLLE
KUKKULALLE
Kumpulan kuoro on sekakuoro, jossa on viitisenkymmentä aktiivijäsentä, ympäri Uuttamaata.
Kuoro treenaa Kumpulan Kylätilassa ja sitä johtaa Noora Hirn.
Kun kuoro perustettiin syksyllä 1995, päätettiin laulaa kaikenlaista musiikkia, paitsi Kaj Chydeniuksen säveltämää Kalliolle kukkulalle -laulua.
Päätös pyörtyi ja jo toisena toimintavuonna sekin
kuului ohjelmistoon.
Kyläjuhlien Raittilavalta on kuitenkin luvassa
mm. juomalauluja sekä osia Kumpula-kantaatista.

BONEYARD COYOTES
– MELODISTA KATUROCKIA JA
RÄJÄHTÄVÄÄ LAVAPREESENSIÄ
Joni Ketola – laulu, kitara
Ville Väntänen – kitara
Joonatan Ahre – rummut
Samuli Haavisto – basso

Melodista katurokkia -60-70-luvun vaikuttein
soittava Boneyard Coyotes avaa riehakkaasti
Juhlalavan. Nuoresta iästään huolimatta Ville
on jo Kyläjuhlien konkari: Kylätilan bändikerhojen myötä esiintymisiä on ollut niin Kumpulan kuin
Käpylänkin kyläjuhlilla, ja hänet voi muistaa myös
viime juhlien Kyläorkesterista. Toukolalaisen Joonatanin kanssa pojat ovat soitelleet jo kahdeksan vuotta, ja Rokki-kukko Ketolan myötä bändi
on löytänyt yhteisen sävelen. Omien biisien lisäksi
settilistalta löytyy rockin klassikoita.

ILARI HÄMÄLÄINEN
– MUSIIKIN MONIOTTELIJA
Ilari Hämäläinen esiintyy laulajana, soittajana,
näyttelijänä - säveltää ja tuottaa musiikkia sekä
musiikkivideoita. 80’s hardrock on lähellä Ilarin
sydäntä, mutta myös musikaalimusiikki on juuttunut miehen rintapieleen. Lastenmusiikin kuluttajat
taas tuntevat hänet Kengurumeiningin riveistä.
Kovaa tykitystä on luvassa Juhlalavan lopputansseissa!
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KOITON LAULU
– 50 LAULAJAN VOIMIN
OLJENKORSI SMALL BAND
VIERAINAAN ALUEEN NUORET
MUUSIKOT
Jussi Liski - koskettimet, basso, laulu
Puka Oinonen – kitara, laulu
Mikko Tohkanen - laulu, tohka-set
Kyösti Väntänen - kitara, laulu

Oljenkorsi Small Band -nimen (OSB) taakse kätkeytyy joukko Kumpulassa ja lähialueilla asuvia
ammattimuusikoita, jotka ovat jo lähes seitsemän
vuoden ajan järjestäneet kuukausittaisia livemusailtoja alueen baarissa sekä Kylätilassa.
OSBn musiikkiskaala on laaja: rockista poppiin, iskelmään, souliin ja heavyyn ja milloin vain
mitäkin tarvitaan. Bändin erikoisuutena on omintakeinen rumpusetti nimeltään tohka-set.
Jokaisessa illassa on ollut mukana mitä erilaisimpia yllätysvieraita, joita yleisölle ei koskaan
etukäteen paljasteta. Kyläjuhlilla OSB tekee
poikkeuksen ja kertoo artistivieraansa etukäteen.
Bändin riveissä soittaa ja laulaa joukko alueen
nuoria muusikoita ja mahdollisia tulevia OSBläisiä, mm. Saara Hämäläinen, Kira Siuruainen ja
Kalle Outila.
OSBn esiintyminen sisältää myös hulvattoman
musiikki-impro-osuuden. Yleisö toivoo biisiaiheen
ja musiikkilajin – bändi toteuttaa.

Olympiavuonna 1952 perustetulla helsinkiläisellä Koiton Laululla on ollut vankka aatteellinen
tausta, ja kuoron nimi liitetään edelleen vahvasti
suomalaiseen poliittiseen laululiikkeeseen.
Koiton Laulun ohjelmisto on aina ollut ennakkoluulotonta, vaativaa ja monipuolista; tilausteosten sekä kantaesitysten määrä lienee
ainutlaatuista suomalaisessa kuorohistoriassa.
Ohjelmistossa poliittisen laulun klassikot kohtaavat suomalaisen kansanlaulun ja latinalaisrytmit
nykymusiikin. Ote ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin
aiheisiin on ennemminkin kysyvä kuin julistava.
Konsertteja on pidetty niin Huvila-teltassa
ja Tampere-talolla kuin Sörnäisten vankilassa ja
Köyhien linnanjuhlassa Hakaniemen torilla.
Koiton Laulun soundissa kuulee paikallisväriäkin: laulajista kaksi asuu Kumpulassa. Kuoron
taiteellisena johtajana toimii nuori kapellimestarilahjakkuus Kaapo Ijas.

SUHO SUPERSTAR & FRIENDS
BEYOND
– PSYKEDEELISTÄ BLUESIA
Suho Superstar – laulu, 12-kielinen kitara
Peevo de Jesus – slide-kitara
Harpov – baritonikitara
James Beyond – basso
Moses Psychosis – cajón, lyömäsoittimet

YONA
– TANGON TAIKAA
Laulaja-lauluntekijä Yona on kulkenut jazzin, folkin, popin, rapin ja reggaen kautta suomalaisen
ja argentiinalaisen tangon sielunmaisemaan.
Juhlalavalla kuullaan persoonallinen musiikkikeitos – onhan Yona aina onnistunut yllättämään
kuulijansa. Vuoden 2013 Tangomarkkinoiden
kakkonen ei voi olla muuta kuin vakuuttava tangon tulkitsija!

Raittilavalle kipuava yhtye kuvailee musiikillisten
juurtensa solmuilevan käärmeenmyrkky-suistobluesin ja evil-kantrin rämeikössä. Biisit ovat pääasiallisesti bändin omia. Suho Superstar tulkitsee
musiikkia psykedeelisesti ja yhtyeen esiintyminen
johtaa lähes transsiin.
Suhon ja Peevon Friends Beyond on perustettu jo runsaat 20 vuotta sitten, mutta debyyttialbumiaan bändi valmistelee vasta parhaillaan.
Kiireisenä miehiä ovat pitäneet vuosien varrella
muut bändit: The Flaming Sideburns, The Balls,
Notkea Rotta, Jericho Fuzz, Jimsonweed jne.
Bändin jäsenistä yksi on kumpulalainen.

Jarmo Helenius – laulu Jani Järvinen – kitara
Kari Taimiala – basso Tarmo Nikkilä – koskettimet Lorenzo Corley - rummut

Raittilavan ohjelman räväyttää käyntiin Blues
Image, jonka laulaja Jarmo Helenius on aikoinaan ollut perustamassa ja järjestämässä aivan
ensimmäisiä Kyläjuhlia. Bändi soittaa perinteistä
bluesia modernein maustein ja kuvailee innoittajikseen Albert Kingin ja BB Kingin.
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Kyläjuhlaillassa räjähtää räppi, kun Laineen
Kasperi kipuaa Juhlalavalle. Laineen Kasperi &
Palava Kaupunki on helsinkiläislappeenrantalaistamperelainen kokoonpano, joka soittaa Laineen yhteiskuntakriittisiksi väitettyjä kappaleita
dynaamisen psykedeelisellä otteella.
Viime vuoden Funky Awardseissa Palava Kaupunki tituleerattiin vuoden bändiksi. Bändin odotettu ja kohta ilmestyvä levy käsittelee maamme
kummallisia ilmiöitä alkoholisoituneen supersankarin näkökulmasta.

Alvar Gullichsen – lyömäsoittimet
Julius Heikkilä – kitara
Antero Priha – trumpetti
Marko Roininen – basso
Meissa Niang – laulu, perkussiot
Vladimir Kekez – perkussiot

Kylätilan yleisöäkin hurmannut, vahvasti toukolalainen Afro Jazz Club kierrättää afrikkalaisten
funk-bändien riffejä ja höystää niitä improvisoiduilla sooloilla. Afrojammailu Raittilavan ohjelman päätteeksi ei jättäne ketään kylmäksi, vaan
houkuttelee tanssimaan.

DIMJAMI
– ENERGISTÄ GROOVEA
Hossini Boudali – laulu
Tuomas Kirkkopelto – basso
Mikko Koivisto – perkussiot
Niko Nurminen – rummut
Joonas Pirttilä – kitara

Dimjami kuvailee musiikkiaan energiseksi mambogroove-rockiksi. Yhtye tarjoilee varmasti näyttävän, vauhdikkaan ja jalkoja vipatuttavan shown
Raittilavan kuulijoille. Soittajista osa on naapurikylästä, Käpylästä.

KUMPULAN AIKUISTEN
ROKKIKERHOT
– KEEP ON ROCKIN´ IN THE
FREE WORLD!

KATI SALO
– POPPIA FOLK JA
JAZZMAUSTEILLA

BLUES IMAGE
– PERINTEISTÄ BLUESIA
MODERNEIN MAUSTEIN

LAINEEN KASPERI
& PALAVA KAUPUNKI
– YHTEISKUNTAKRIITTISTÄ RÄPPIÄ

AFRO JAZZ CLUB
– AFROJAMIT RAITTILAVALLA

Kati Salo - laulu, akustinen kitara
Arto Nevalainen - basso, saksofonit
Mikko Räihälä - sähkökitara, haitari, banjo,
basso, taustalaulu
Paula Präktig - koskettimet, taustalaulu
Kimmo Vierimaa - rummut
Jussi Tuomola - sello

Kati Salo on Ruotsin Haaparannalta kotoisin
oleva, nykyisin Helsingin Käpylässä asuva laulaja-lauluntekijä. Hänen musiikkinsa on englanninkielista poppia folkilla ja jazzilla maustettuna.
Kokoonpano julkaisi pitkäsoiton sekä vinyylinä
että cd:nä viime lokakuussa. Levyn avausraita
Hitch-Hiking jopa voitti Radio Suomen Levylautakunnassa.

VASKIKVINTETTI VÄÄRÄ VITONEN
– SWINGIÄ JA DIXIELANDIÄ
Mauri Rothstén – 1. kornetti
Tommi Jalo – 2. kornetti
Marjukka Hietaniemi – alttotorvi
Ulf Strömsholm – euphonium
Juha Virtanen – tuuba

Kyläjuhlilla kuullaan soittimia, joita ei todennäköisesti koskaan ole aiemmin juhlilla kuultu. Vai oletko
vielä kuullut Kumpulan lavoilta euphoniumia tai
kornettia? Vaskikvintetti Väärä Vitonen esittää
mm. viihteellistä swingiä ja dixielandia. Puhaltajista kaksi on aivan tuoreita kumpulalaisia ja näin
ensimmäisillä Kyläjuhlillaan.

JUHA RIKKA
– ARABIANRANNAN TRUBADUURI
Raittilavalla kirppiskansaa viihdyttävä Juha Rikka
kutsuu itseään psykofolktrubaduuriksi. Arabianrantalainen trubaduuri tekee omia biisejään ja
kertoo ammentavansa innoituksensa kauhuromantiikasta ja mystiikasta – ironiaa unohtamatta.
Teemoja tukee irlantilainen bouzouki.

Kumpulan Kylätilassa on järjestetty jo vuodesta 2009 bändileirejä aikuisille. Osallistujilla ei
ole tarvinnut olla minkäänlaista soittotaitoa tai
bändikokemusta entuudestaan. Jatkeeksi leireille
ovat syntyneet vuonna 2010 viikoittaiset aikuisten rokkikerhot. Peräti 30 alueen aikuista harrastaa säännöllisesti bändisoittamista, moni heistä
ensimmäistä kertaa elämässään. Kerhoja vetää
Mikko Tohkanen.
Kyläjuhlilla aikuisten rokkikerhot heittäytyvät
rohkeasti näyttämään osaamistaan. Rock, rock!

MYÖS HE ESIINTYVÄT
KYLÄJUHLILLA
Jeni Backalen – vaeltavan kisällin lauluja
White Knucles Trio featuring Knuckelbone Oscar – superenergistä ADHD-bluesia
Aili Ikonen ja Swing 42 – jazzbasillin tartuttamat
Jukka Kuoppamäki ja Pieni Joukko – suomalaisen iskelmän legenda
Antti Vuorenmaa – akustista ja rullaavaa folkrockia
Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani – etnomausteista ja riehakasta poppia
Mainio Juha Vainio – Junnua mainiosti
Reino Nordin – letkeää lempee
Duo Elinat – vauhdikasta nykykansanmusiikkia

Nämä artistit on esitelty Kumpostin edellisessä
numerossa. Kaikki Kyläjuhlien artistit on esitelty
Kyläjuhlien nettisivuilla www.kumpulankylajuhlat.fi
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Intiankatu

INFOPISTE

KYLÄLÄISEN MUISTILISTA
Kyläjuhlija tarvitsee mukaan säänkestävän vaatetuksen ja aurinkoisen mielen. Tässä listattuna
juhlaprotokolla.

RAITTILAVA

Kumpulanjuoksun startti

Limingantie on suljettu autoliikenteeltä juhlapäivänä klo 8-23 ja kirpputori avataan klo 10. Asukkaita pyydetään siirtämään autot katuosuudelta
Limingantie 1-76 hyvissä ajoin.

Allastie

9.00

Kumpula-juoksu
Lähtölaukaus maauimalan
parkkiksella, Allastie
Palkintojenjako Kylätilan edessä
klo 10.15
10.00 Limingantien kirpputori aukeaa
KYLÄTILASSA 10-20
INTIANKATU 31
10-15 Kahvila
10-15 Näyttely: Mobergin ja Kochin
jalanjäljillä – talo- ja puutarhasuunnitelmia, pohjapiirustuksia ja
valokuvia Kumpulan rakennusvaiheista
12.00 Näyttelyn avajaiset
13-14 	 Studio Instant Vintage
- kuvauta itsesi vanhan
Kumpulan tyyliin
16-20 Viinibaari
18.15 Aikuisten iltasatu (live-kuunnelma)
19.00 Stand up –komiikkaa.
Lavalla Johanna MacDonald,
Henry Lehto, Jukka Haikara, Eeva Vekki
ja Hannes Mattila.
10-16 KATUKULTTUURIA
Saksanpuisto, Intiankatu 27
10-16 Graffitiryhmä SixFive Cru
11-12 Graffitia kouluikäisille ohjatusti
14-16 Capoeira roda
LASTEN FESTIVAALIALUE 10-15
JUHLATELTTA
10.00 Vauvamuskarit
10.30 Taaperomuskarit
11.00 Minilattariesitys ja paja
11.30 Rytmiikkaesitys ja pajat
12.15 Vierailijat ulkoavaruudesta
– Mitä Kumpulan koululle
oikeasti tapahtui
13.00 Klovnityttö Lilli Pii
13.25 Raka Bananer -lastenkonsertti
14.15
Soittotyöpajat
TIETOA JA TAITOA PAJOISSA!
10.00-14.00 Kierrätysaskartelua
10.00-14.00 Puutarhahommia: kylvöpaja
ja viheraidan istuttaminen
12.30-15.00 Taimitikkujen askartelua
12.00-12.45 Lilli Pii tekee kasvomaalauksia
12.30-15.00 Älypelejä, luontoaiheisia
tehtäviä ja sormivärejä
10.00-12.00 Kenen kakka?
Tuotantoeläintietoa
11.00-13.00 Voiko porkkana olla liila?
Kasvisten tunnistusta
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Kymintie

Asukkaat voivat pitää kirpputoreja myös Kymintiellä, mutta katua ei saa tukkia ajoneuvoliikenteeltä. Toisin sanoen kirpparit omilla pihoilla
niin, että mahdolliset hälytysajoneuvot pääsevät
kulkemaan läpi esteettömästi.

KYLÄTILA
Limingantie
KATUKULTTUURIA
Kumpulantaival

JUHLALAVA

Väinö Auerinkatu

KYLÄLAVA
PUUHAT ULKONA
10.35-11.15 Vattumadon talon
katurunojamit
10.00-13.30 Liikunnallinen tehtävärata
ja valokuvaus
11.00-13.00 Vannetanssijamit
jalkapallokentällä
12.00-14.00 Perinneleikkejä
13.00/13.30 Capoeira-pajat
12-18 TEATTERITELTTA
INTIANKATU 34 SISÄPIHALLA
Kääntöpaikan nuorten teatteriryhmä:
Brechtin Poikkeus ja sääntö tasatunnein,
Drive-in: asukkaiden tekstejä
Sari Aalto - vatsastapuhuja
Alaston lounas
Kääntöpaikan Senioriteatteri:
Lintuseni tule kainalooni
Quo Vadis Poetry Band
Ruusulankatu 10
Kallio, sakset, paperi
Tarkempi aikataulu Kyläjuhlien
nettisivuilla

LASTEN ALUE TEATTERITELTTA
MUUTA OHJELMAA
10-15 Lastenkirjastoauto Skidi
Intiankatu 28
10-14 Päiväkoti Marjalan pihajuhlat
Intiankatu 31 sisäpihalla
11-18 Kumpulan kasvitieteellinen puutarha
Vapaa pääsy koko päivän
12-15 Luma-keskus: Oivaltamisen iloa
A.I. Virtasen aukio, Kumpulanmäki
10-14 Kirjastofillari
Intiankatu 27
13-15 Isonniitynkatu 4 Ryhmäkodin
avoimet ovet
Ohjatut kierrokset pääovelta

Kyläjuhlat kiittää
Paavalin srk, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry, Käpylän musiikkiopiston kansanmusiikkiosasto, Käpy-tytöt ry, Hgin
yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, Eläinten hyvinvointikeskus, Perinneleikit ry, Tanssila, Jamkids, Tamborvivo
ry, MoodforHoop, Helmet, Capoeira Nativos, Capoeira Angola,

MUSIIKKI
JUHLALAVA KLO 15-22
Kumpulantaipaleen jalkapallokenttä
Juontaja: Sami Aaltonen
15.00
15.45
16.30
17.15
18.00
18.45
19.30

Boneyard Coyotes
Yona
Wigwam Revisited
Pariisin Kevät
Jukka Kuoppamäki ja Pieni Joukko
Laineen Kasperi & Palava kaupunki
Tuure Kilpeläinen
ja Kaihon Karavaani
20.15 Tanssit Kyläorkesterin tahtiin.
Solisteina: Gugi Kokljuschkin,
Freeman, Hanna Pakarinen,
Jape Karjalainen ja Ilari Hämäläinen

KYLÄLAVA KLO 10-14.40
Limingantie 39
Juontaja: Mika Niva
10.00 Jeni Packalen:
Lieder eines fahrenden Gesellen
10.30 Kylätilan rokkikerhot
11.10 Duo Elinat
11.40 Antti Vuorenmaa
12.10 Oljenkorsi Small Band
& Kumpulan nuoret: Kira Siuruainen,
Saara Hämäläinen, Kalle Outila.
Musaimpro-osuus: yleisö toivoo
biisiaiheen ja musalajin,
OSB toteuttaa
12.50 Mainio Juha Vainio
– Junnun rakastetuimmat:
Tapio Liinoja, Jore Marjaranta,
Olli Ahvenlahti
13.20 Reino Nordin
13.50 Aili Ikonen ja Swing 42
14.20 White Knuckles Trio
featuring Knucklebone Oscar
RAITTILAVA KLO 10.15-15.05
Limingantie 62-64
Juontaja: Ari Juutilainen
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45

Blues Image
Juha Rikka
Koiton laulu
Vaskikvintetti Väärä Vitonen
Kati Salo
Kumpulan kuoro
Dimjami
Lauri ”Arno” Ankerman
and the Ankermen
14.15 Suho Superstar & Friends beyond
14.45 Afro Jazz Club

Kirpputoripöydät tulee sijoitella kadun kumpaankin laitaan niin, että hälytysajoneuvot mahtuvat tarvittaessa ajamaan läpi. Vuoksentien
kohdalle pitää jättää vapaata tilaa huoltoajoneuvoja varten.
Kirpputoripaikat on tarkoitettu vain alueen
asukkaille. Kylätilayhdistyksen jäsenmaksu kattaa
pöytämaksun, muilta kerätään 15 euron pöytämaksu päivän aikana.
Kahvilaa omalla pihallaan pitävien ei enää
tarvitse tehdä ilmoitusta myyntipaikastaan ympäristökeskukselle, sillä laki tilapäisestä ruuanvalmistuksesta ja myynnistä on muuttunut eikä enää
edellytä ilmoituksen tekemistä.
Talkoisiin juhlapäivälle voi edelleen ilmoittautua
Kylätilan Sarille p.041-527 8932 sekä kylatila@
kolumbus.fi. Talkoolaisille on tarjolla iloisen mielen lisäksi ruoka-annos yhdistyksen järjestämästä
ruokakojusta ja kutsu toukokuiseen karonkkaan.
Talkoolaisen ei tarvitse olla täysi-ikäinen, kaikille
löytyy sopivaa puuhaa.
Yleisestä siisteydestä voimme huolehtia me
kaikki. Kylätilayhdistys vuokraa jäteastioita tapahtumapaikoille ja kaikki ovat tervetulleita sunnuntain siivoustalkoisiin!
Siivouspäivän kierrätyspiste tulee Kylätilan
takapihalle. Tarkemmat tiedot kierrätykseen osallistuvista toimijoista ja kellonajoista myöhemmin
Kyläjuhlien netti-sivulla.
Kylätilayhdistyksen järjestämällä ruoka- ja juomamyynnillä on ratkaiseva merkitys Kyläjuhlien
taloudelle. Perheenpää tekeekin hienon teon
tuomalla perheen kerrankin ulos syömään!
Viimeinen kaikille talkoolaisille tarkoitettu kokous
on ma 19.5. klo 18.
Kylätilayhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla 15 euron jäsenmaksun tilille Nordea FI23
1268 3000 1027 48. Muista kirjoittaa viestikenttään nimesi ja osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. Uusien maksujen tulee olla tilillä perjantaina
16.5.2014.
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AUPUNGINOSISSA TAPAHTUU
Ravintolapäivä, siivouspäivä, katujuhlat. Viimeisen noin viiden
vuoden aikana Helsingin kulttuurielämään on tullut paljon uutta
ja mielenkiintoista. Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri kukoistaa ja pop
up -ilmiö on levinnyt laajalle. Kumpulassa yhteisöllinen kaupunkikulttuuri näkyy hyvin, onhan kylämme tunnettu juuri kyläjuhlistaan.

UDEN kaupunkikulttuurin alkupisteenä voidaan perustellusti pitää Kumpulan ensimmäisiä kyläjuhlia,
vuoden 1991 Kyläkarnevaaleja. Pienempiä kaupunginosajuhlia oli järjestetty jo paljon aikaisemminkin, mutta juuri uudenlaiselle kaupunkikulttuurille Kumpula näytti suuntaa, ja Käpylä seurasi heti
perässä seuraavana vuonna. Muut kaupunginosat
ovat tulleet vähitellen mukaan, Helsingissä kuitenkin aivan eri
laajuudessa kuin esimerkiksi Tampereella tai Turussa. Vuosittain
Helsingin kaupunki jakaa tukea 153 kaupunginosatapahtumalle.
Miksi Kumpulassa sitten oltiin ensimmäisiä? Todennäköinen
selitys on se, että Kumpulassa oli nopeasti muuttunut asujamisto,
joka oli hyvin koulutettua, muttei kuitenkaan hyvätuloista. Se
yhdisti ja synnytti yhteisöllisyyttä.
HELSINKILÄISIÄ hellitään kulttuuritapahtumilla, jonkun mielestä jopa liikaa. Yhden viikonlopun aikana Helsingissä on reilusti yli 100 tilaisuutta kuulla ja nähdä musiikkiesityksiä konserteissa, keikoilla, live-/dj-vetoisilla klubeilla, kirkoissa tai
kadunkulmassa katusoittajan esittämänä.
Helsinkiläisten kulttuuriaktiviteetteja ja mielipiteitä Helsingistä kulttuurikaupunkina tutkittiin syksyllä 2013 uudella tavalla
– aineisto kerättiin lumipallotekniikalla sähköpostin ja Facebookin kautta. Tutkimuksen kyselyn teki poikkeukselliseksi se, että
vastaajat saivat ”kutsun” vastata siihen tutultaan, ei anonyymiltä
taholta. Parissa kuukaudessa kyselyyn vastasi 838 helsinkiläistä.
Kyselyä pidettiin mielenkiintoisena, helppona ja ennen kaikkea
rohkean lyhyenä: ”Kerrankin lyhyt ja ytimekäs kysely, jossa kysymykset ovat selkeitä, mielenkiintoisia ja kattavia.”
VASTAAJILTA tiedusteltiin, missä 14 kulttuuri-, taide- ja muussa tapahtumassa (rock-konsertti/keikka, ooppera, teatteri jne.)
he olivat vuoden aikana käyneet. Yhteisöllistä kaupunkikulttuuria kyselyssä edustivat:
• kaupunginosatapahtumat ja -juhlat. Niitä on järjestetty
vuoden 1991 Kumpulan kyläjuhlista lähtien ympäri Helsinkiä (Tapanila, Kontula, Lauttasaari, Käpylä, Vuosaari).
Kalliossa juhlitaan kesällä (Kallio Kukkii) ja talvella (Kallio
Kipinöi). Nämä festivaalit palkittiin Helsingin kulttuuritekona 2013. Muita ovat mm. Siivouspäivä, We Love Helsinki
-tapahtumat sekä Block Party -katujuhlat.
• katu- ja puistokirpputorit. Näitä on järjestetty usein kyläjuhlien yhteydessä, mutta viime vuosina myös omina
erityistapahtuminaan esimerkiksi Kalliossa, Lauttasaaressa, Herttoniemessä ja Pakilassa. Kallion puistokirppis
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järjestetään kesäisin alueen eri puistoissa ja talvella Suvilahden kattilahallissa.
• ravintolapäivä. Yhden päivän pop up -ruokakarnevaali on
suomalainen innovaatio. Se järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2011 , ja sen jälkeen ravintolapäivää on vietetty muutaman kerran vuodessa, viimeksi tämän vuoden
helmikuussa. Ravintolapäivä voitti suomalaisen matkailupalkinnon - Finnish Travel Awardin tammikuussa 2014.
Helsingin ensimmäinen Streat Helsinki -ruokafestivaali veti
Senaatintorin ja Kauppatorin liepeille tuhansia ruokailijoita
syömään lauantaina 22.3.2014.
KULTTUURITUTKIMUKSEN vastaajista, sekä miehistä että naisista, joka toinen oli osallistunut sekä kaupunginosatapahtumaan
että katu- ja puistokirppikselle. Ruokapäivän tapahtumissa oli
käynyt joka kolmas.
Aktiivisia kaupunginosatapahtumissa vierailevia oli eniten
Länsi-Herttoniemessä, Alppiharjussa, Roihuvuoressa, Kalliossa,
Kumpulassa, Vallilassa, Tapaninkylässä, Aurinkolahdessa, Mellunmäessä ja Kontulassa. Vähintään 75%, usein 90% alueella
asuvista kyselyyn vastanneista oli osallistunut kaupunginosatapahtumaan.
Pikku Huopalahdessa, Jätkäsaaressa tai Munkkivuoressa asuvia kaupunginosatapahtumat eivät olleet houkutelleet, ja vain
noin kolmannes oli niihin osallistunut.
Yllätys ei ole, että ravintolapäivä on selkeimmin nuorempien juttu. Osin tämä koskee myös katu- ja puistokirpputoreilla
käymistä. Kaupunginosatapahtumissa tai -juhlissa ei ole suurta
eroa eri-ikäisten kesken, mutta tutkituista aktiivisimpia olivat
keskimmäiseen ikäryhmään (40-54-vuotiaat) kuuluneet. Isoihin
ilmaistapahtumiin, kuten Taiteiden yöhön osallistuvat kaikenikäiset tasaisesti.
Ravintolapäiviin osallistumisessa Kumpulassa on vielä parantamisen varaa, vaikka Limingantiellä onkin jo syöty monena kesänä.
Mitä kyselyyn vastanneet sitten kaipasivat Helsingin kulttuuritarjontaan? Kyselyn runsaista avovastauksista tuli vahvasti esiin
se, että asukkaiden kulttuuritoiveiden painopiste oli pienimuotoisuuden, lähitapahtumien ja yhteisöllisyyden puolella. Vähemmän toivottiin superkalliita maailmantähtiä keikalle Helsinkiin.

KUKA?
VESA Keskinen, Mielipiteitä Helsingistä kulttuurikaupunkina
-tutkimuksen tekijä, on kumpulalainen Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija. ”Pitkän linjan tutkija”, hän itse määrittelee.
”Aihepiirini ovat elinolot, ja sehän voi tarkoittaa kaikkea. Olenkin tutkinut musiikkimakuja, koiria, autojen alueellista esiintymistä, asukasmielipiteitä, nuorten asumiskuvioita.”
”Minua oli jo pitkään ärsyttänyt, että vuositilastoissa musiikin kohdalla luetellaan sinfoniaorkesterien konsertit ja oopperat,
muttei juurikaan muuta”, Vesa kertoo kulttuuritutkimuksen lähtökohdista.
”Monena vuonna olen kartoittanut, mitä Helsingissä tapahtuu
musiikin saralla yhden viikonlopun aikana, perjantaista sunnuntaihin.” Vesa arvuuttaa kirjoittajalla, miten monta musiikkitapahtumaa, kirkollisista tilaisuuksista rock-konsertteihin, yhteen
Helsingin viikonloppuun mahtuu. En osu lähellekään oikeaa,
vaikka isoksi luvun arvaankin. Yhteensä tapahtumia oli 167.
”Helsingin kulttuuritarjonnassa on tällainen positiivinen ongelma, runsauden pula”, toteaa Keskinen.
Viikonlopun seurannan lisäksi haluttiin myös ihmisten omia
mielipiteitä, ja siitä syntyi tutkimus, jota Vesa oheisessa kirjoituksessaan esittelee.
90-LUVUN alussa Vesa Keskinen teki tutkimuksen musiikkimauista, Mozartista Leskiseen. ”Elämäni ensimmäinen ja viimeinen
kerta, kun olen tutkimuksen kanssa päässyt Iltalehden viikonlopun lööppiin. ”Helsinkiläiset eivät diggaa Korisevaa”
mainosti lööppi lehteä. ”Nyt olisi jo uuden musiikkimakututkimuksen aika, mutta yhtä yksityiskohtaista tietoa kuin edellisessä tutkimuksessa ei ole saatavana. Nyt ollaan kaikkiruokaisia, poimitaan joka genrestä jotakin”, Vesa kuvaa musiikkimaun
muutosta.
Mitä mielenkiintoista tutkittavaa elinolojen tutkija keksisi
Kumpulasta? ”Esimerkiksi asiointireitit olisivat kiinnostavia,
missä käydään töissä, missä kaupassa, missä kyläillään. Täällä
Kumpulassa sellainen olisi helppo ottaa haltuun”, ajattelee arjen
ja elämän tutkija.

OPAS KAUPUNKIAKTIVISMIIN – UUTTA
KAUPUNKIKULTTUURIA LUOMAAN
Teksti: Sari Väntänen

Lupakäytäntöjen muuttuminen ja sosiaalisen median käytön lisääntyminen ovat edistäneet uudenlaisten tapahtumien syntymistä Helsingissä.
Maaliskuussa 2014 julkaistu verkkojulkaisu Opas kaupunkiaktivismiin kertoo tapausesimerkkien (mm. Kallion puistokirppikset, Sompasauna) kautta hyväksi koettuja ja koeponnistettuja käytäntöjä ja antaa konkreettiset, napakat ohjeet tapahtuman järjestämiseen. Oppaassa käsitellään
myös uudenlaisten tapahtumien rahoitusta, lupakäytäntöjä ja viestintää.
Julkaisu on tarkoitettu paitsi kaupunkikulttuurista kiinnostuneille kaupunkilaisille ja uuden kaupunkikulttuurin tekijöille, myös Helsingin kaupungin viranomaisille ja päättäjille.
Oppaan on koostanut Prototype Helsinki -verkosto, joka muodostuu helsinkiläisistä kaupunkiaktivistiryhmistä. Ryhmille on ominaista, että
toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin ilman perinteistä yhdistysmuotoa ja hierarkiaa. Prototype Helsingin tavoitteena on kerätä tapahtumajärjestäjien osaaminen ja potentiaali kaikkien käytettäväksi ja
lisätä vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja Helsingin kaupungin välillä.
Opas on luettavissa
www.prototypehelsinki.org/toiminta/kaupunkiaktivismiopas

LIMINGANTIEN VALTAUS LA 9.8. KLO 15
– KUMPULASSA JO VUODESTA 2005!
Nostamme jälleen pitopöydät autoliikenteeltä suljetulle Limingantielle ja
nautimme yhdessä elokuun illasta!
Limingantie on suljettu autoliikenteeltä klo 14.30-23.00. Asukkaita pyydetään viemään autot muualle parkkiin viimeistään klo 14.30. Ruokapöydät
asetellaan kadun laitoihin niin, että mahdolliset hälytysajoneuvot mahtuvat kulkemaan.

Teksti: Vesa Keskinen
Kuva: Santtu Särkäs

Tutkimusta esitellään tarkemmin Helsingin kaupungin tietokeskuksen
Kvartti-lehdessä 1/2014 sekä omassa nettijulkaisussa. Molemmat ilmestyvät kevään 2014 aikana.  vesa.keskinen@hel.fi
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nnalan tilalla isäntä vaihtui emännäksi

Toukolan puistoalueet heräilevät talviunestaan. Jo aavistuksen vihertävät ruohokentät valmistautuvat ottamaan vastaan
Annalan tallirakennuksen kolme ponia hengittämään kirpeää kevätilmaa. Tallilla häärii 21-vuotias Viola Kantola, joka
hoitaa poneja tottunein ottein. Niin hän on tehnyt jo yli kymmenen vuotta, nyt kuitenkin ensi kertaa ponien omistajana ja
tallin päävastuullisena omalla toiminimellään.

VUOSI sitten tilanne oli toinen. Ponien kohtalo oli auki, ja koko
tallitoiminta Annalassa oli vaakalaudalla. Reijo Kuhakoski oli
pitänyt hevosia ja poneja Annalassa vuodesta 1983, jolloin hän
aloitti ajuritoiminnan Helsingin keskustassa. Tallin sijainti oli
ihanteellinen, ja Annalasta oli kätevä kopsutella Esplanadille
ajeluttamaan ihmisiä Helsingin ainoilla hevosvaunuilla. Päivän
päätteeksi Reijo ajoi hevosensa takaisin idylliselle kartanoalueelle pois katupölyn ja pakokaasun keskeltä ja painui itse yöpuulle
naapuritalossa sijaitsevaan kotiinsa.
Viime kesänä Reijo päätti kuitenkin kyyditä viimeiset kyydittävänsä ja luopua hevosistaan ja vaunuistaan. Eläkeikä kolkutti
ja kuuden tunnin ajopäivien päälle tehtävät tallityöt alkoivat
tuntua raskailta. Hevoset myytiin, mutta tallin kolmesta ponista
ei ollut mitään syytä luopua. Alun perin ajohevosille seuranpitäjiksi hankitut ponit olivat tulleet vuosien mittaan tärkeiksi monelle alueen lapsista. Muutaman eläinrakkaan tytön joukko oli
vakiintunut harrastamaan ratsastusta, valjakkoajoa ja tietenkin
ponien harjausta ja taputtelua. Yksi tytöistä oli Viola.
Viime keväänä syntyi ajatus, että Violasta voisi tulla tallin
uusi toimija Reijon siirtyessä eläkkeelle. Koska ponit olivat Violalle rakkaat ja Annalan talli oli ollut hänelle kuin toinen koti
lapsuudesta asti, Viola ei epäröinyt hetkeäkään tarttua haasteeseen.
Kaupungin vuokratilat Annalassa olivat kuitenkin olleet tarjolla hevosille nimenomaan ajuritoiminnan perusteella. Sen
vuoksi hevosten pito kaupunkialueella oli ollut perusteltua. Kun
ajuritoiminta loppui, ei ollut varmaa, heltiäisikö Violalle lupa
pelkästään ponien pitämiselle.
Viola teki seikkaperäiset selvitykset ja vetoomuksen kaupungin virkamiehille ja toivoi parasta. Selvityksessä painotettiin ponien merkitystä alueen elävöittämisen kannalta sekä lähiseudun
lasten harrastustoiminnan säilyttämistä. Onneksi kaupungin
päättäjät olivat Violan kanssa yhtä mieltä tallitoiminnan tärkeydestä, ja ponit saivat jäädä Annalaan.
TALLISSA karsinat ovat tyhjät, sillä shetlanninponit Apollo,
Midi ja Mixu ovat tarhassa. Hoitaja Lilli Suominen lapioi lantaa Kalle-kukon tepastellessa jaloissa. Tallin perukoilla kyyhöttää lisäksi vielä kaksi kania. Tallin kehittäminen on työn alla,
ja uusien eläinten ottamistakin pohditaan, mutta kaikessa rauhassa. Koska tallin pitäminen on Violallekin vain harrastus, toimintaa ei ole mielekästä kasvattaa nykyisestä kovinkaan paljoa.
Viola pitää pienimuotoisesta toiminnasta, jossa ponit ovat
tärkeitä ja lasten ystäviä, eivät ”ratsastusvälineitä”, kuten
suurilla talleilla saattavat olla. Pienellä tallilla kaikki lapset

tuntevat itsensä yhtä tärkeiksi, eikä siellä tunneta nykyisin
yleistynyttä ”tallikiusaamista” tai hoitajien hierarkiasotkuja.
Toiminta pidetään mukavana, lempeänä ja joustavana, kun ihmisiä ja eläimiä on vähän.
KUHAKOSKI tupruttelee sikaria ja kääntää iltapäivälehden sivua
omassa ”toimistossaan” tallirakennuksessa. Hän asustaa edelleen
viereisessä rakennuksessa perheineen ja toimii talleilla Violan sanoin ennen kaikkea mentorina. Eläkepäivät kuluvat leppoisasti
alueen toimia silmällä pitäen.
Ainoa mikä Reijoa harmittaa, on aika ajoin ihmisten ymmärtämättömyys. Vaikka ponien aitauksiin onkin kiinnitetty kylttejä, joissa lukee ”Ei saa ruokkia”, ohikulkijat eivät pyyntöä aina kunnioita.
”Pyyntö kun ei ole ihmisten kiusaksi laadittu. Pahimmillaan
sen noudattamatta jättäminen aiheuttaa eläimelle kärsimystä ja
monen sadan euron eläinlääkärikäynnin, kun ponin maha joudutaan tyhjentämään kaasuähkyn vuoksi. Ruoho ei kuulu shetlanninponien ruokavalioon lainkaan, saatikka että sitä syötettäisiin
niille alvariinsa”, tuskailee Reijo.
Aikoinaan ulkoilureiteillä hevosten kanssa saattoi sattua aggressiivisiakin kohtaamisia. Joidenkin ulkoilijoiden mielestä
hevoset olivat enemmän uhkaavia kuin rauhoittavia, ja niiden
paikka olisi pitänyt olla kaukana kaupunkialueelta. ”Ponit eivät
onneksi kokonsa vuoksi aiheuta ihmisissä samanlaisia pelkoja,
joten nyt kun hevosia ei enää ole, tiukoilta kohtaamisilta varmasti vältytään”, pohtii Viola.
VIOLA vetää tallista kärryt ja ryhtyy valjastamaan itse kouluttamaansa 7-vuotiasta Mixua niiden eteen. Tallin perällä pikkuruisten valjakkokärryjen vierellä uinuvat kooltaan moninkertaiset,
Reijon ajuriurasta muistoksi jääneet museoikäiset vaunut.
Reijon manttelinperijäksi Viola ei ryhtynyt, sillä ajuritoiminta olisi vaatinut kokopäiväistä työtä ja sellainen Violalla oli jo
omassa perheyrityksessä. Nyt hän kilpailee harrastusmielessä
valjakkoajossa ja harjoittelee Mixun kanssa pitkin ulkoiluteitä ja
Arabianrannan rantoja.
Viola siirtyi valjakkoajoon, kun hän alkoi olla liian iso ratsastamaan pikkuisilla poneilla. Nyt hän on ennen kaikkea tyytyväinen, että tallin tulevaisuus on selvä ja toiminta taattu. Ponien
kanssa puuhailu nykyisessä laajuudessa sopii Violalle mainiosti,
mutta hän nyökkäilee Reijon huomiolle, että poneja voisi hyödyntää nykyistä enemmän lähialueitten tapahtumissa, kuten
vaikkapa kyläjuhlissa.
Teksti: Riitta Helminen
Kuva: Santtu Särkäs

30 vuoden ajan turisteja ja helsinkiläisiä
kuljettanut vossikka-ajuri Reijo Kuhakoski
lopetti ajonsa. Ponit ja tallin emännyys
siirtyivät Viola Kantolalle.
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SUPIKOIRIA KUMPULASSA
Teksti: Ulla Agopov

HELSINGIN ympäristökeskus pyysi lokakuussa 2013 verkkokyselyllä kaupunkilaisia listaamaan karttapohjalle tuoreita eläinhavaintojaan, mm. supikoirasta, mäyristä, ilveksistä, siileistä ja rotista.
Ketuista, siileistä ja rotista Kumpulassa on havaintoja varmaan
kaikilla. Kaupunkilaistunut supikoira on säilyttänyt hämärää suosivan vuorokausirytminsä, joten sitä on vaikeampi havainnoida.
Supikoirat eivät ole Suomen luontoon alun perin kuuluvia eläimiä, vaan turkistarhoista lähteneitä karkulaisia. Kaupunkeihin ne
tulevat helpon ruoan perässä. Kaikkiruokainen supikoira on huono metsästäjä, joten sen on etsittävä syötäväksi raatoja ja ruokajätettä. Myös majapaikat järjestyvät usein kaupunkirakenteisiin.

HEVOSKYLÄ KUMPULA

M

AATALOUSVALTAISESSA, sodasta toipuvassa Suomessa autoistuminen pääsi käyntiin
suhteellisen myöhään. Autot ohittivat hevoset
lukumäärällisesti vuonna 1960, jolloin molempia oli maassamme noin neljännesmiljoona. Suurin osa hevosista asui maalla, mutta
aina 1950- ja 60-luvuille saakka polle kuului
myös kaupunkien katukuvaan siinä missä mopoauto nykyään.
Maaseutumainen Kumpula aivan urbaanin Helsingin kyljessä
sopi hyvin hevosenpitoon. Lähellä oli laidunmaata, eikä työmatka
esim. Sörnäisiin ollut kohtuuttoman pitkä. Vielä 50-luvulla ajurin
toimi olikin varsin yleinen ammatti kumpulalaisten parissa.
HARVA tietänee, että Mäkelänrinteen uimahallilta Isonniityn
asuinalueelle laskeutuva kävelytie on viralliselta nimeltään Hevoshaanpolku. Paikalla sijaitsi aikoinaan Kumpula 9 -niminen
kiinteistö, jonka mailla laidunsi hevosia vielä reilut 20 vuotta
sitten. Nykyisen Isonniitynkatu 3 ja 5 paikkeilla piti tallia hevosmies Odell, ja lähistöllä seisoi Mämmi-Aaltoseksi kutsutun
ajurin mökki.
Osoite Jyrängöntie 7 tunnettiin nimellä ”Jamppa” hevoskauppias Jalmari Leiqvistin mukaan. Kaupanteon ohella hän
majoitti luonaan Käpylän raviradalla kilpailleita hevosia. Osia
Leiqvistin sekä Kymintie 6:ssa asuneen hevosmies Auvisen tallirakennuksista on säilynyt näihin päiviin asti, vaikkakin Auvisen
talli vaurioitui ja kaksi hevosta kuoli jatkosodan pommituksissa.
Kartanon tuntumassa Kumpulanlaakson laitamilla sijaitsi ajomies Ahlgrenin pieni tönö talleineen. Rakennukset tuhoutuivat
kuolonuhrejakin vaatineessa tulipalossa 60-luvulla. Syksyllä 1990
Kumpulanmäen etelärinteessä paloi puolestaan ns. Sirenin talo,
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jonka isäntä Augustin piti hevosta aina 80-luvulle saakka. Hevosmiehiä oli myös Sirenin naapurissa asunut Pikku-Lindberg.
VANHAN maailman aikaan moneen hommaan riitti yksinkertaisesti mies ja hevonen. Kevyehkö tavaraliikenne hoitui hyvin
hevoskärryillä. Kuormana saattoi olla klapeja, maitotonkkia tai
vaikka heteka, matkalaukku ja mandoliini. Pitkälle 1900-luvulle oli tavallista, että tehtaat ym. laitokset omistivat hevosia tai
ostivat palveluja yksityisiltä ajureilta; Helsingin kaupunki käytti
vielä 50-luvulla hevosia mm. puhtaanapito- ja auraustöissä.
Vaikka konevoima alkoi syrjäyttää hevospelejä jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien, oli nelijalkaisella työjuhdalla vielä
hyvän aikaa oma sijansa suomalaisessa arjessa. Polttoainepulan
takia kauramoottori koki jopa lyhyehkön renessanssin sotien
ja jälleenrakennuksen aikana; Kumpulassakin autoilija Hervilä
Limingantie 36:sta joutui siirtymään ratin takaa karvaooppelin
ohjiin. Maan vaurastuessa hevoset joutuivat lopulta väistymään
koneiden tieltä, ja 1980-luvulle tultaessa työhevoskanta oli kadonnut Suomesta lähes täysin.
KUMPULAN viimeiset hevoset käyskentelivät Isonniityn mailla
90-luvun taitteessa, jolloin Kumpula 9:n laitumet oli vuokrattu
pakilalaiselle Kyösti Blomerukselle. Paikallisten asukkaiden
adressista huolimatta vuokrasopimus raukesi 1992, ja tallirakennus purettiin vielä saman vuoden joulukuussa.
Teksti: Jyri Taskinen
Kuva: Heikki Laukkasen albumi. Kumpula 9:n isäntä Elias Ansinen Hilda-rouvineen
1930-luvulla. Taustalla Limingantien taloja.
Lähteet: Pasi Mäkinen, Jorma Ikonen, www.kumpula.info, Kumposti 1/93, Suomen
virallinen tilasto 1961

YMPÄRISTÖKESKUKSEN kartan mukaan supikoirahavainnot
Kumpulan alueella ovat yleistyneet vuonna 2013. Omat ja ystävieni havainnot tukevat tätä käsitystä. Kesällä 2013 koulun
tontin ja Kumpulantaipaleen välisessä metsikössä oli todennäköisesti supikoiran pesä. Eläimellä on tapana järjestää ”huussi”
ja sellainen komeili kivimuuria seurailevan polun varrella metsikössä. Myös koirat terästäytyivät aina paikan ohi kulkiessamme.
Viime kesänä aamuyöllä ikkunasta katsellut ystäväni Laura
oli havainnut kahden nuoren supikoiran kävelevän verkkaista
vauhtia ja isännän elkein keskellä Limingantietä.
Syksyllä 2013 naapurimme Jussi Tiisalan vajan alla oli yöpynyt supikoira.
Oma kohtaamiseni supikoirien kanssa ajoittuu jo vuodelle
2012. Uimalan takana olevassa pikkumetsässä koirat alkoivat
haukkua villisti ja haistella kaatunutta kuusenrunkoa. Sen ja kiven
välissä kyyhötti supikoira, joka tuijotti minua suoraan silmiin.
VANTAANJOEN rannassa olemme tehneet
havaintoja supikoirista myös alku- ja
lopputalvesta – itse eläintä onnistuu
näkemään vain harvoin, mutta
koirien villistä käytöksestä voi
päätellä, että ne ovat haistaneet supin jäljet. Ilmeisesti
supin talviunet ovat lyhyenpuoleiset.
Supikoirat eivät ole
varsinainen uhka ihmisille tai eläimille. Helsingin kaupunki on
kuitenkin
järjestänyt
supikoiran pyyntiä tärkeillä lintuvesialueilla
Vanhankaupunginlahdella ja Östersundomissa
linnunpoikasten turvaamiseksi. Supikoira saattaa
uhata pienikokoisia koiria
tai kissoja, mutta vaarallinen
se on vain maassa pesiville linnuille. Supikoira saattaa levittää
myös syyhypunkkia ja sen ”huusseissa” elää haitallinen suolistoloinen.
Lue lisää: www.hel.fi/ymk/luontotieto

VILLI
KUMPULA

ACCIPITER NISUS
HAUKKA IHAN PIHALLA
Teksti: Eija Reeves, asiantuntijana Matti Lammin-Soila Kuva: Väiski Hyötyläinen

PIKKULINTUA saalikseen havitellut haukka jäi jumiin Limingantie 75:n pihakatokseen pari kesää sitten. Saalis livahti karkuun ja
haukka jäi poukkoilemaan läpinäkyvään katokseen. Rauhoituttuaan haukka asettui katoksessa tuolin karmille ja ensimmäinen
tunnistamisyritys oli haukan kannalta hieman nolo – sitä luultiin
puluksi. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että kyseessä olikin
uljas haukka.
Naapuritalon lintumies hälytettiin apuun, ja pian varpushaukaksi
määritetty lintu oli hellässä mutta tukevassa otteessa kuvattavana.
Haukan saa näköjään pyydystettyä ihan paljain käsin, mutta sen
neulanteräviä kynsiä sietää varoa. Haukka otti hetken julkisuutensa kylmän rauhallisesti, seuraili vain herkeämättä pyöreillä,
keltaisilla silmillään ympärillään hääriviä ihmisiä.
Vaikka haukan pelastustoimi olikin täysin pyyteetön teko, tilaisuus toki kannatti käyttää ja rengastaa lintu. Rengas ei
haittaa linnun elämää, mutta rengastuksien avulla saadaan tärkeää
tietoa lintujen muuttoreiteistä, ja
tutkimus palvelee myös lintujen
suojelua.
VARPUSHAUKKA on suhteellisen yleinen Suomessa,
Kumpulasta katsottuna lähin pesimäalue on Viikissä.
Haukka rakentaa pesänsä
mielellään tiheään korpimetsään. Haukat talvehtivat Lounais-Euroopassa ja
palaavat keväällä pesimään,
ja kesäkuussa kuoriutuu 3 – 6
poikasta, jotka syksyllä ovat jo
valmiita muuttamaan lauhempaan
ilmastoon.
Kun rengastus oli suoritettu ja vielä
hetki ihailtu kaunista lintua, se päästettiin
vapauteen jatkamaan keskeytynyttä muuttomatkaansa. Haukka levitti siipensä ja otti tuulen
alleen ja suunnan Limikseltä lounaaseen, ja jätti meidät
siivettömät odottelemaan alkavaa syksyä.
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INTIANKADUN UUSIA YRITTÄJIÄ
Teksti: Heidi Backström, Airi Vilhunen
Kuvat: Santtu Särkäs

INTIANKADUN VÄRILÄISKÄT
KEKE JA EDINA
Intiankatu 25:n KeKe on omistajansa näköinen, monipuolinen kestävän kehityksen puoti.
KAPUSIININ kupeeseen Intiankadulle aukesi viime syyskuussa Pieni KeKe
-puoti. Sen ikkunat ovat täynnä koruja,
sisustusesineitä, käsitöitä, värejä ja tunnelmaa. Sisällä puodissa tarjonta laajenee vaatteisiin ja lasten potkumopoihin.
Kaikki puodissa myynnissä olevat tuotteet
ovat kierrätysmateriaalista valmistettuja
tai muutoin kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavia. Siitä pitää huolen kaupan
omistaja, unkarilaissyntyinen tehonainen
Edina Rudner.
KeKessä on myynnissä tuotteita 15
suomalaiselta ja unkarilaiselta tuottajalta. Puodista löytyy muun muassa Anu
Heikkisen koruja, Vinosauruksen luomupuuvillaisia lastenvaatteita Puistolasta,
vallillalaisen Karahkan jämäpuisia sisustustuotteita sekä unkarilaisen, ympäristötyöstään palkitun Rethy Fashionin kierrätysfarkkuvaatteita. Lisäksi KeKe myy
yksinoikeudella Suomessa unkarilaisen
perheyrityksen valmistamia, kasvivärjättyä lasten potkumopoja.
EDINA on koulutukseltaan kasvitieteen
tohtori ja ekologi. Ennen KeKeä Edina
työskenteli tutkijana. Tuolloin Kumpulan
kampuskin tuli tutuksi. ”Halusin edistää
ympäristöasiaa muokkaamalla ihmisten
käsitystä käytännön kautta”, Edina kertoo
syitä tutkijan uran lopettamisesta.
Edina
näkee
kestävän
kehityksen monimuotoisesti, niin materiaalin uusiokäyttönä kuin hyvän kierrättämisenä. Nainen onkin ollut monessa
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hyväntekeväisyystempauksessa mukana, ja
esimerkiksi vauvakassiyhdistys Vaaka ry:n
kannatustuotteita on myynnissä KeKessä.
Edina jakaa mieluusti tietämystään erilaisista käytännönläheisistä, tavaroiden
kierrätykseen keskittyvistä toimijoista.
Tärkeä osa Edinan työtä onkin ympäristökoulutus, jota puodin asiakkaille on
tarjolla erilaisten työpajojen muodossa
toiveiden mukaan. Lisäksi Edina tarjoaa
taloyhtiöille jätteenkeräys- ja lajitteluneuvontaa. ”Oikein suunniteltu jätehuolto
säästää myös rahaa,” Edina muistuttaa.
Lisätietoja:
http://pienikekepuoti.wordpress.com/

HYVÄÄ OLOA JA KAUNEUTTA
EKOLOGISESTI
Toisessa Intiankatu 25:n uudessa liikkeessä, Villa Finossa tarjotaan kauneutta
luontoa kunnioittaen.
AVOKADOA, hunajamelonia, minttua
ja sitruunaa tarjoaa SKY-kosmetologi
Hanna Kukkonen kauneushoitolassaan,
”kauneuspuodissa”, Villa Finossa. Herkut
eivät kuitenkaan ole tarkoitettu jäliruuaksi vaan nautittavaksi luonnonmukaisena
kasvonaamiona Hannan itse valmistamana ja sopivin tehosteainein, nekin luonnonkosmetiikkaa, vahvistamana.
Viime vuoden lokakuusta Intiankadulla
toiminut Villa Fino on Hanna Kukkosen
ensimmäinen oma kauneushoitola. Hanna
on ammatinvaihtaja, ja aikaisempi assistenttityö ja markkinoinnin ja mainonnan
tehtävät vaihtuivat aikuiskoulutuksen
kautta nykyiseen kosmetologin ammattiin. Sen Hanna kokee juuri omakseen.
Aikaisempien tehtävien kiire ja stressikin

on vaihtunut Villa Finon rauhalliseen ilmapiiriin ja kiireettömään työskentelyyn
suoraan ihmisten kanssa. ”Toki puhutaan
silloin, kun asiakas niin haluaa, mutta
yhtä hyvin voidaan olla myös aivan hiljaa”, Hanna linjaa.
Myös Kumpulan ilmapiiri miellyttää
Hannaa. Kumpula oli alun perin Hannalle
tuttu maauimalasta ja myöhemmin myös
työpaikkana, sillä ennen oman hoitolan
perustamista Hanna työskenteli aikaisemmin Intiankadulla toimineessa hyvinvointikeskus Vigor’sissa.
Hanna kokee, että myös Villa Finon
hoitotuotteiden ekologisuutta korostava
valinta sopii hyvin Kumpulan henkeen.
Hän käyttää hoidoissaan vain luomusertifioituja tuotesarjoja, jotka eivät sisällä keinotekoisia hajusteita tai väriaineita. Tuotteita ei myöskään ole testattu eläimillä.
Mahdollisuuksia itsensä hoitamiseen
mutta myös hemmotteluun Hanna tarjoaa laidasta laitaan: jalkahoitoja, hierontaa, kasvo, käsi- ja vartalohoitoja. Villa
Finosta voi poistua myös kynnet kauniisti
lakattuina ja tilanteeseen sopiva meikki
kasvoilla.
Tyypillistä Villa Finon asiakasta ei
Hannan mielestä olekaan. ”Ikähaarukka
on laaja, 14-vuotiaasta 80-vuotiaaseen.”
Moni asiakkaista on Kumpulasta eikä
suinkaan pelkästään naisia, vaan myös
miehet ovat löytäneet Hannan asiakkaiksi. ”Miehet käyvät jalkahoidoissa, ja kasvohoidoissakin. Hieronnan teen kunnon
otteella, eli miestenkään ei tarvitse pelätä,
että hoidot olisivat vain kevyttä silittelyä”, muistuttaa Hanna.
Lisätietoja:
http://villafino.com

KADUNVARRET LIIKKEINÄ VAI
ASUNTOINA?
Intiankadulla on uusia yrittäjiä, mutta kesän jälkeen Kumpulan viimeinen elintarvikeliike joutuu
väistymään Intiankatu 34:n katutasoon kunnostettavien asuntojen tieltä. Koska saman kohtalon
on kokenut jo moni kantakaupungin liikehuoneisto, Helsingin kaupunginsuunnittelussa ryhdyttiin
vastatoimiin.
Rakentamisesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä esitteli kaupunginhallituksen päätettäväksi osittaista rakennuskieltoa
kantakaupunkiin, johon Kumpulakin lasketaan
kuuluvaksi. Kiellolla halutaan turvata kadunvarsien kivijalkapuodit ja pitää kaupunki toiminnoiltaan monipuolisena.
Kaupunginhallitus palautti ehdotuksen uuteen valmisteluun, ja lopputuloksena Kumpula jäi
rakennuskieltoalueen ulkopuolelle, samoin mm.
Käpylä, Koskela, Lauttasaari ja Meilahti.
Ehdotuksen rakennuskieltoalueen rajaamisesta teki kaupunginhallituksessa vihreiden edustaja Hannu Oskala. Lopullisen päätöksensä
kaupunginhallitus teki yksimielisesti.
Päätösprosessia ja samalla kyläkaupan kohtaloa tarkasti seurannut kumpulalainen Paavo
Uusitalo heristää mielipidekirjoituksessaan päätöksen lopputuloksesta syyttävää sormea Helsingin vihreille.

Minun mielestäni …

VIHREÄT KAATOIVAT KUMPULAN KYLÄKAUPAN
HELSINGIN kaupunkisuunnitteluvirasto
oli syksyllä 2013 laatinut suunnitelman
lähimyymälöiden säilyttämiseksi Helsingin kantakaupungin alueella. Tarkoituksena oli kieltää myymälätilojen muutokset
asunnoiksi myös Kumpulassa ja Käpylässä. Suunnitelman ollessa kaupunginhallituksen käsiteltävänä vihreiden edustaja
ehdotti suojelualueen supistamista siten,
että Käpylä ja Kumpula jäivät muutoskieltoalueen ulkopuolelle. Tämä tulikin
kaupunginhallituksen päätökseksi. Samalla menetettiin Intiankatu 34:n liiketilaa
koskevan muutosluvan epäämisen juridinen peruste. Kaupunginhalllituksen päätöksen seurauksena elokuussa 2014 suljetaan Kumpulan viimeinen lähikauppa.
Vielä toimivan kyläkaupan välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhdeksän Helsingin kaupungin vuokrataloa. Kyseisten
Helsingin kaupungin omistamien vuokratalojen asukastoimikunta lähetti lähimyymälän tarpeellisuutta koskevan kirjelmän
sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle että
rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen
asian käsittelyä kaupunginhallituksessa.
Kirjelmässä Intiankatu 34:ssä sijaitsevan

lähikaupan tarpeellisuutta perusteltiin
kaupungin vuokratalojen asukkaiden korkean iän ja terveydentilan aiheuttamilla
liikuntaesteillä.
Kaupungin vuokratalot sijaitsevat 200
– 300 metrin etäisyydellä nyt lakkautettavasta lähikaupasta. Lähikaupan sulkemisen jälkeen huomattava ja nopeasti kasvava osa talojen vuokralaisista ei kykene
omatoimiseen asumiseen vaan heitä joudutaan sijoittamaan laitoksiin. Osa jäljelle jäävistä asukkaista tulee riippuvaiseksi
kunnallisesta ruuan kotiin kuljetuksesta.
Vihreiden kannatus Käpylässä ja Kumpulassa on ollut eri vaaleissa Helsingin
korkeimpia. Uusiin kunnallisvaaleihin on
vielä aikaa, mutta Eurovaalit ovat ovella.
Kotikaupungin kunnallispolitiikka voi antaa varteen otettavia neuvoja myös euroedustajaa valittaessa.
Paavo Uusitalo,
kumpulalainen vuodesta 1975
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ANNA, poikatyttö PohjoisPohjanmaalta sattui kerran
näkemään burleskiesityksen ja
viehättyi siitä niin, että hakeutui harrastuksen pariin.
”Innostus ja palo tähän tanssiin syttyi heti ensimmäisissä
treeneissä niin vahvasti, että nyt viiden
vuoden jälkeen burleskitanssi on minulle
toinen ammatti”, kertoo Sanna.
Ensimmäistä kertaa Sandy Jungle
esiintyi yleisön edessä parin vuoden harjoittelun jälkeen. Nyt hän toimii myös
opettajana Helsinki Burlesk Instituutissa.
Sandy esiintyy sekä soolotanssijana että
burleskitrio Thee Dizzy Daisiesissä yhdessä Gigi Pralinen ja Pepper Sparklesin
kanssa. Häät, syntymäpäivät, firmojen
juhlat, burleskifestivaalit ja muut tapahtumat pitävät Sandyn kiireisenä, samoin
jokaviikkoiset soolo- ja ryhmäharjoitukset
sekä opetustyö.

asut itse, mutta nykyään ompelijana toimii pääsiassa Salonkiompelimo Hironian
Anni Hiro. Päähineet tekee Fiona Timantti. Koristelun ja viimeistelyn Sandy
haluaa tehdä itse.
Esitystensä musiikin Sandy valitsee
puhtaasti omien mieltymystensä mukaan.
”Sen pitää olla musiikkia, joka koskettaa
ja inspiroi. Genre voi vaihdella instrumentaalijazzista rappiin.”
ENSIMMÄISEN
soolotanssinumeronsa
musiikkina Sandyllä oli M.A.Nummisen
Kumipallo, ja yleisö otti hänet heti suosiollisesti vastaan. Toukokuiseen Sinsational
Spring Awakening -burleskitapahtumaan
Sandy
valmistelee
Wolfgirl-Susityttö
-koreografiaa Hole In the Head -bändin
säestämänä. Taiteilijanimensä mukaisesti Sanna-Sandy suunnittelee koreografiaa
myös Olavi Virran Viidakko-kappaleeseen.
Guns’n Rosesin Wellcome to the Jungle
on jo toteutettu.
”Mielikuvitusta
voi käyttää rajattomasti, ja ideoita voi kehitellä
rauhassa
jopa
vuosia
ennen
kuin tanssi on
valmis toteutettaviksi”, on Sandyn kokemus.

Miss Sandy Jungle
– burleskitaiteilija
Teksti: Maru Huuskonen
Kuva: Jirina Alanko

”Harrastan myös vatsatanssia, ja siinä
on paljon samoja elementtejä kuin burleskista. Salitreeneillä käyn säännöllisesti,
koska tanssijan on tärkeää pitää kuntoa
yllä”, listaa Sanna harrastuksiaan.

Villi, eksoottinen, värikäs, vaarallinen, sensuelli,
yllätyksellinen, herkkä ja kaunis – tätä kaikkea
ja paljon enemmän on Sandy Jungle, reilut kaksi
vuotta sitten Kumpulaan asumaan asettunut
burleskitanssija.
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OHJELMISTONSA uudet koreografiat ja
niiden musiikin Sandy luo ja suunnittelee itse. Myös asut, meikit ja kampaukset mietitään tarkkaan ohjelmanumeroon
sopiviksi. Aluksi Sandy teki esiintymis-

BURLESKIHARRASTAJIEN piiri laajenee Suomessa lajin tunnettuden lisääntyessä.
Bettie
Blackheart,
Frank Doggenstein ja Kiki Hawaiji perustivat Helsinki Burlesque festivaalin
vuonna 2008, ja seuraavana vuonna järjestettiin ensimmäiset burleskifestivaalit, joissa mukana oli jo sekä ulkomaalaisia että suomalaisia huippunimiä.
Sandyn esikuvat ja idolit Angie Pontani New Yorkista ja Kitten de Ville Los Angelesista ovat pitäneet näillä festivaaleilla
työpajoja, ja Sandy on saanut kunnian
työskennellä Pontanin assistenttina.

BURLESKITANSSIA oli tosin Suomessa jo
1940-luvulla, mutta silloin sitä kutsuttiin
häveliäisyyssyistä baletiksi. Nykyisen Tavastia Klubin tiloissa toimineen Punaisen
Myllyn esityksiä ja tanssijoita paheksuttiin armottomasti. Teatteri esitti menestyksekkäästi kepeitä revyitä, operetteja,
humoristisia laulunäytelmiä ja silmänruokaa tarjoavia baletteja aina vuoteen 1961.
Punainen Mylly viihdytti yleisöään, iloa
ja virkistystä janoavia kansalaisia. Katsojina oli myös poliitikkoja ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia, mutta silti viranomaiset ottivat Punaisen Myllyn ohjelmiston
tarkkailuun. Esitysten luonne piti selvittää
etukäteen, esityksiksi vaadittiin juonellista
teatteria ja verotus oli raskaampaa kuin
muilla teattereilla. Vähäpukeiset tanssitytöt, iskelmät ja terävä, pilkallinenkin huumori olivat riittäviä syitä väheksymiseen,
vaikka suomalaisen “Moulin Rougen” balettitytöt tekivät menestyksekkäitä kiertueita ympäri Eurooppaa.
Korkea huvivero, elokuvat ja television
suosion kasvu, striptease ja muut uudet viihdemuodot vauhdittivat tämän performanssitaiteenlajin painumista unohduksiin.
Sandy iloitsee burleskin uudesta suosiosta ja arvostuksesta. ”Ennakkoluuloihin törmää enää harvoin. Burleskitanssin
tarkoitus on tuottaa iloa, riemua, hauskuuttaa mutta myös antaa ajattelemisen
aihetta vaikkapa satiirin tai poliittisten
kannanottojen keinoin”, selventää Sandy
vielä burleskin ulottuvuuksia.
TOIVOTTAVASTI Sandy tuo pian burleskiesityksensä myös omille kotikulmilleen,
Kumpulaan. Tämän vuoden Kyläjuhlille
hän ei pääse, sillä samana lauantaina järjestetään alan suurin jokavuotinen tapahtuma Spring Awakening Ravintola Kaisaniemessä. Siellä pääsee Susityttö irti ja
ehkä pyörittää vimmatusti tasseleita!
POIKATYTTÖ-SANNAKAAN ei ole burleskitähdestä kadonnut. Jos kevään edetessä näette upean naisen viilettävän
skeittilaudalla pitkin Limistä, siellä menee
Sandy Jungle uuden harrastuksensa parissa!

Lyhyesti burleskista
Burlesque eli burleski kehittyi 1800-luvulla music
hall -viihteestä ja vaudeville-teatterista. Burleskilla viitataan teatraaliseen, viihteelliseen
esitykseen, joka voi koostua parodioinnista, satiirista, komiikasta, laulusta, tanssiesityksistä sekä
stripteasesta. Jos esitykseen kuuluu stripteasea,
painotus on aina sanalla tease eli kiusoittelu.
Burleskiesityksessä ei olla alasti eikä riisuminen
ole pääasia. Esityksen punainen lanka on ta-

rinan kertominen ja yleisön viihdyttäminen myös
aktiivisesti yhdessä yleisön kanssa.
Burleskin kulta-aika oli Yhdysvalloissa 1930 –
50-luvuilla, jolloin esiintyjien piti olla alle 30-vuotiaita, valkoihoisia naisia. Burleskin uuden tulemisen eli neoburleskin myötä esiintyjä voi nykyään
olla myös mies, nainen tai jotakin siltä väliltä. Lavan voivat valloittaa drag queenit, boylesqueesiintyjät tai punahuuliset naiset!

Burleski voi olla tunteita herättävää, hauskaa,
kipeää, poliittista tai viihteellistä – kaikkea myös
samaan aikaan! Esityksen aikana yleisö saa mielellään huutaa, viheltää ja kannustaa, varsinkin
jos vaatteet vähenevät. Mutta esiintyjään ei saa
koskea eikä esitykseen saa mennä mukaan ellei
pyydetä.
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asuva konstaapeli Karl Spaak jakeli tappelijoille varoituksia,
vaikka olisi voinut viedä asiat raastupaankin.

RYSÄKEISARIT LUKUPIIRISSÄ

EERO Haapanen valottaa viime elokuussa ilmestyneessä kirjassaan Helsingin historiaa muodikkaan mikrohistorian kautta: kirjassa seurataan yhden suvun vaiheita reilun vuosisadan
ajalta - 1870-luvulta aina 1980-luvulle saakka. Haapasen arkistotiedoista ja kalastajasuvun jälkeläisen Erik Karlssonin haastatteluista kokoama teos on elämys kenelle tahansa Helsingin
historiasta kiinnostuneelle, mutta erityisesti meille Vanhankaupungin alueella asuville lukijoille. Haapanen oli Kumpulan lukupiirin vieraana huhtikuussa.
Haapanen kuvaa elämää Helsingin työläiskaupunginosissa,
joihin majoittui valtava joukko maalta muuttanutta köyhää väkeä. Pitkänsillan pohjoispuolella asuttiin ahtaudessa – neljä asukasta per huone ei viranomaisten mielestä vielä ollut ahtautta.
Erityinen väenpaljous vallitsi Sörnäisten kaupunginosassa. Nykyinen Suvilahden alue ja Sörnäisten sataman tienoot oli rakennettu täyteen ’villoiksi’ kutsuttuja vuokrakasarmeja. Sörnäisiin
tulijat olivat usein lähiseuduilta kotoisin olevia ruotsinkielisiä
nuoria miehiä, kuten Erik Karlssonin esi-isäkin, Sipoosta Helsinkiin muuttanut Johan Julius Karlsson.
Meininki alueella oli hurjaa: viinaa sai kapakoista ja niiden
ulkopuolelta. Lokomotiiveiksi kutsutut vaimoihmiset toivat satamamiehille viinaa suoraan työmaalle – vähän samaan tapaan
kuin nyt tarjoillaan kahvia. Rannoilla leikkivät lapset saattoivat
löytää pikkulapsen ruumiin, kahakoijat yrittivät vapauttaa kavereitaan putkasta, Kyläsaaressa teloitettiin suojeluskuntalaisia.
Kumpulan veneeristen tautien sairaalasta yritettiin vapauttaa
sinne suljetut prostituoidut. Vanhankaupungin poliisiasemalla
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HAAPANEN kiinnostui Karlssonien suvusta vuokrattuaan kavereineen 1990 Kuusiluodossa sijaitsevan huvilarähjän ja tutustuttuaan naapurisaaressa Kokkosaaressa asuvaan suvun jälkeläiseen, kalastaja Erik Karlssoniin. Naapuruus kesti 12 vuotta.
Erikin kuoleman jälkeen Haapanen ryhtyi selvittämään suvun
vaiheita myös arkistoista. Poliisin ilmoituspäiväkirja osoittautui
erinomaiseksi tietolähteeksi. Lähdeaineiston vuoksi kirjassa korostuvat kaikenlaiset rötökset, vaikka kirjoittaja muistaa kertoa
asukkaiden harrastaneen myös nuoriso- ja urheiluseuratoimintaa, tivoliesityksiä ja lavatansseja.
Kirjassa vilisee kumpulalaisille ja toukolalaisille tuttuja henkilöitä ja paikkoja. Haapanen mainitsee mm. paroni Herman
Standentskjöld-Nordenstamin, joka oli vuonna 1883 tarjonnut
maitaan kaupungille ostettavaksi. Kun kaupunki kieltäytyi, kartanonisäntä kaavoitti ja palstoitti Vallilanlaakson takaiset maansa työväenasuntojen tonteiksi, joille nousivat Toukolan ja Hermannin hökkelikaupunginosat. Karlssonien Toukolan talo sijaitsi
Kumtähden kentän ja nykyisen yliopiston kampusalueen välissä.
Haapasen mukaan rinteessä on vielä näkyvissä talon kivijalan
jäännöksiä. Jorma Ikosella oli talosta hyvälaatuinen kuvakin, ja
paikalla olleet yrittivät muistella, milloin talo tarkalleen ottaen
purettiin.
Karlssonin poikien pirtunsalakuljettajan ura kiinnosti kuulijoita, olihan monilla omiakin muistoja alkoholin salakaupasta Intiankadulla ja Limingantiellä. Ajautuminen rikoksen polulle oli
helppoa, sillä monet nykypäivän näkökulmasta katsoen pienetkin rikkeet, kuten elintarvikkeiden piilottelu säännöstelyaikana,
katsottiin viime vuosisadan alkupuolella isoiksi rikoksiksi. Kalastus oli sesonkiluontoista työtä ja elämän karuus ajoi kaikenlaisiin
hämäräbisneksiin.
Oman mainintansa saavat myös Waseniuksen Annalan huvila, Arabian tehtaat, Toukolan Bokvillan ja Vanhankaupungin
Berghyddan, jossa Korkeasaaren eläintarhan johtaja, maisteri
Rolf Palmgren luennoi evoluutiobiologiasta jo 100 vuotta sitten.
Saimme kuulla myös vinkin Klobbenin saarella asuvien harmaahaikaroiden bongaamisesta: haikarat näkyvät aamulla kiikarilla Mölylän kallioilta ja illalla Lammassaaren lintutornista.
Valitettavasti vuorovene näille paikoille ei enää liikennöi, kuten
se teki vielä 1950- ja 1960-luvuilla.
Ulla Agopov

Parturi-kampaamo

Amarillo

puhelin 7572 117
Auki arkisin 9-17 Ke suljettu La 9-14
Väinö Auerin katu 3

LVI - urakointi - korjaus - mittaus - perussäätö
Helsingin toimipiste
Päijänteentie 43
0400-535125
00510 Helsinki
puh/fax 09 694 2756
jukka.olander@soputyo.fi

Tilitoimisto R.Turtiainen Oy
Isonniitynkatu 3, 00520 Helsinki
puh. 09 799 811
www.tilitsto-turtiainen.com

Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin

myös kaukolämpötyöt

PARTURI-KAMPAAMO

Hair X
MAARIT, MERVI JA PAULIINA

INTIANKATU 25
P. 050 555 7381
AUKI ARKISIN 9-17, LAUANTAISIN SOPIMUKSESTA

Kiitos!

Lämpimät kiitokset
minua ja tytärtämme muistaneille
juhlapäivien johdosta.
Kiittäen
Väiski ja Marianna

KUKA?
EERO HAAPANEN
Syntynyt Helsingissä 1962.
Opiskellut teoreettista filosofiaa ja sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopistossa. Valmistunut filosofian maisteriksi 1993.
Vuodesta 2005 Viikin luontovalvojana. Suunnittelee ja opastaa
luontoretkiä.
Talvisin vapaa kirjoittaja.
Lintuharrastaja, talvikalastaja, pienvenepurjehtija, kaunokirjallisuuden lukija, Vanhankaupungin kulttuuri-ekologisen klubin
perustaja ja aktivisti.
Tietokirja Sörkan rysäkeisarit (SKS) ilmestyi elokuussa 2013.

KISAKYLÄN
KAMPAAMO

MIEHILLE JA NAISILLE
KOSKELANTIE 9
AVOINNA 9-17 LA SOP. MUKAAN
PUH . (09)793872 KIKKA JA PIRJO
TERVETULOA !
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Teksti Tapio Liinoja, kuvat Virpi Liinoja

SINUN PUUTARHAKAUPPASI

_

TÄYTTÄÄ 20 VUOTTA!

p. 044 0204 750
www.villafino.com

JUHLI KANSSAMME
ISTUTTAMALLA
HYVIÄ KASVEJA!

KAUNEUSPUOTI VILLA FINON
TARJOUKSET
PERUSTEELLINEN JALKAHOITO 75 min / 60 €
Hoito sisältää analyysin, jalkakylvyn, kovettumien poiston,
kynsien leikkauksen ja siistimisen sekä jalka‐ ja
säärihieronnan.

YKSIVÄRINEN GEELILAKKAUS 60 min / 40 €
(sormien kynnet) Kynsien ja kynsinauhojen hoito,
kynsien viilaus, kevyt hieronta, geelilakkaus LED‐valossa.
Lakkaus suojaa kynttä lohkeilemiselta ja pysyy kauniina 2‐
3 viikkoa!

KUMPULASTA KATSOEN

TÄYDELLINEN TEHOHOITO KASVOILLE 1 h 45 min / 85 €
Sisältää alkurentoutuksen, pintapuhdistuksen,
ihoanalyysin, kulmakarvojen muotoilun, ihon kuorinnan,
seerumin + hieronnan, naamion, kaksi hierontaa ja
naamiota + loppuvoiteet, kevyen ehostuksen. Kaikki
hoidot tehdään luomukosmetiikalla.

Konsta Janhunen
Kirjoittaja asuu, opiskelee ja on työssä Kumpulassa

VANTAALLA varttuneelle nuorelle Kumpula oli täysin tuntematon paikka. Helsingissä oli tullut liikuttua
joitakin vuosia, mutta lähimmät käynnit sivusivat kuitenkin kohtuullisen kaukaa tätä Helsingin kolkkaa – lukion
kävin Käpylässä ja sukulaisilla olin vieraillut Arabianrannassa.
Ensimmäistä kertaa Reittioppaani osoite kohdistui väliin
jäävään Kumpulaan kesällä 2009, kun olin aloittamassa kemian
opintoni “mäen päällä”. Pari vuotta myöhemmin huomasin myös asuvani ja
työskenteleväni aivan Kumpulan ytimessä, Intiankadun katkeen liepeillä.
Kumpulaa olen siis katsonut monesta aspektista.
Opiskelijan näkökulmasta Kumpula on yksi pääkaupunkiseudun ihanteellisimmista asuinpaikoista. Helsingin yliopiston Kumpulan kampus on naapurissa, Viikkiin siirtyy kaikilla busseilla alta kymmenen minuutin, keskustaan
tai Meilahteen alle puolessa tunnissa. Lukuisat muutkin Helsingin, Espoon ja
Vantaan korkeakoulut tai yliopistot ovat julkisilla tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa, ja kuitenkin Kumpula on Helsinkiä parhaimmillaan.
Ihanteellisen sijainnista tekee mielestäni nimenomaan tämä ristiriitainen
yhtälö. Kallion ja keskustan hulina ja iltameininki on saavutettavissa helposti,
mutta vain jos tahtoo. On äärettömän vapauttavaa palata iltamyöhälläkin
kotiin, kun tietää täällä odottavan mukavan hiljaisuuden.
Meillä ei ole Itä-Helsingin metroasemien kaltaisia rauhattomia ostareita,
ja kantapubi Oljenkorsikin on ennen kaikkea rauhallishenkinen olohuone.
Palvelut alueella ovat varsin rajatut, mutta riittävät rankan yön jälkeisten
halujen täyttämiseen.
Päivisinkin Kumpula nousee kirkkaaksi ykköseksi. On pienempi kynnys matkustaa halutessaan vaikkapa keskustaan shoppailemaan tai ulkoilemaan
kuin ajatella matkaavansa saman ajan toiseen suuntaan rauhoittuakseen.
Puistot, metsät ja merimaisemat ovat heti takapihalla hivelemässä
luonnonystävän sielua. Aktiiviset yhteisöt tarjoavat harrastuksia ja tekemistä kaikenikäisille. Minulle tärkeintä on se kotoisuuden tuntu, joka tässä
ympäristössä mieleni täyttää ja joka on mielestäni vaikeasti saavutettavissa
missään muualla tinkimättä keskeisestä sijainnista.
Toisaalta on vaikea päättää, onko tämä ainutlaatuinen sijainti kaikki
kaikessa. En ole työskennellyt kolmea vuotta juuri täällä Kumpulan Ärrällä
vain lyhyen työmatkan takia. Tärkein syy ovat olleet ylivoimaisesti mukavimmat asiakkaat, mitä olen viiden vuoden työaikanani ympäri pääkaupunkiseutua kohdannut. Ehkä Kumpulan kotoisuus johtuukin siitä, että tänne ovat
sattumalta valikoituneet parhaat ihmisetkin.
Joka tapauksessa varmaa on, että vaikka väliaikaisesti joutunenkin
muuttamaan muualle, palaan kumpulalaiseksi vielä myöhemmin elämässäni.
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Olemme avoinna arkisin 6.30–17.00
ja viikonloppuisin 9.30–16.00
SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

Intiankatu 25,Väinö Auerinkatu 1, 00560 Helsinki, Puhelin: 09 7572087

Kesäkahvia Kapusiini, Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa
Avoinna ti-su klo 11-18, myös juhla- ja kokouspalvelut/tilat. Kahvilassa
myös pieni myymälä, josta voi ostaa mm. kukkien siemeniä.

PUH. 020 741 1820

HAMMASLÄÄKÄRIT
Sanni Aho, Katariina Savijoki
Katja Kurhela

Parmesan on kyläjuhlapäivänä
www.parmesan.fi
24.5.2014
auki klo 24 saakka
www.parmesan.fi

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI
Susanna Paju (iensairaudet)
SUUHYGIENISTI
Maria Jaakkola
Käpyläntie1, p.720 6800

www.koskelanhammas.fi

Vastaanotollamme on Kelan suorakorvaussopimus
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Näe miten haluat.
KAIKKI RATKAISUT NÄKEMISEEN NYT ARABIAN SILMÄASEMALTA.

Meillä pääset
silmälääkärille nopeasti
Varaa aika
(09) 2780 0160

asilta
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Normaalihintaisten silmälasien ostajalle aurinkolasit
voimakkuuksilla kaupan päälle. Kaupan päälle annettavien
aurinkolasien linssit ja kehykset laajasta erikoismallistosta.
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Etusi 58 €
jopa 3

Kk Arabia, Hämeentie 111, 1. krs
puh. (09) 2780 0160, ma-pe 10-18 la 10-15
www.silmäset.fi

€
ARABIANRANNAN SILMÄSET

