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Läheinen poistuu

A I R I  V I L H U N E N
PÄ ÄTOI M I T TA J A

Pääk i r j o i t u s 

TÄHÄN Kumpostin numeroon muodos-
tui tahtomatta yksi alateema: Intiankadun 
pienyrittäjät. Jutut R-kioskin Kirsikka Saa-
laksesta ja Pizzeria Parmesanin Ali ja Erkan 
Uzunista oli jo tehty, kun Erja Salo lähet-
ti Kumpostille tiedotteen, että Kumpuoti 
lopettaa toimintansa toukokuun lopussa.  
      Erja on seitsemän vuotta ollut lähikauppiaam-
me, yrittänyt vaikkei pienyrittäjän osa helppo  
olekaan. Pitkät päivät, aina sidoksissa liikkee-
seen, lomallekin soitettiin, että nyt pakastin 
sulaa.

TIETOON lähikaupan lopettamisesta  
suhtautuu kuin sukulaisen poismenoon. Suree 
ja miettii, milloin kävinkään viimeksi. Muistin-
ko tarpeeksi usein, vai kävelinkö vain nopeas- 
ti kättä heiluttaen muualle ostoksille. ”Pal-
velut pysyvät, kun niitä käytetään.” Näin 
Erja aiheellisesti kirjoitti tiedotteessa.  
     Kirsikkaa ja Uzunin veljeksiä haastatellessa-
ni en vielä tiennyt, että Erja suunnittelee Kum-
puodin lopettamista. Intiankadun kauppiaiden  
keskinäinen solidaarisuus ja yhteishenki  
tulivat haastatteluissa hyvin esille. Kauppojen 
aukiolojen vapautuminen kuristaa pienyrit-
täjiä ja vie väkeä entistä enemmän iltaisin ja 
viikonloppuisin suuriin ostoskeskuksiin. Sekin 
selvisi, että yhteisten asiakkaiden poismenoa 

itketään ja olkapäätä tarjotaan tarvittaessa.  
     Intiankadun kauppiaiden yhteisen joulu-
kadun järjestämisessä Erja on ollut primus 
motor. Kyläläisenä Erja säilyy jatkossakin, ja 
primus motor hän on yhä monessa kylän toi-
minnassa: tonttiliikkeen aktiivina, vaalipanee-
leiden vetäjänä, Kumpula-seuran hallituksen 
jäsenenä. Kiitos Erja Kumpuodin vuosista! 

MYÖS Kätilöopiston sulkeminen kirpaisee 
kyläläisiä. Se on ollut läheinen sijainniltaan, 
Kumpulan ”maamerkki”, ja Kättäriin liittyy 
monilla, väittäisin enemmistöllä meistä muis-
toja, useimmiten niitä elämän tärkeimpiä. 

K ÄT TÄ R I N  S U L K E M I N E N  S U R E T TA A  K U M P U L A L A I S I A .

HUHTIKUUN viimeisellä viikolla tuli tieto, että yksi Kum-
pulan ”maamerkeistä”, Kätilöopisto, suljetaan sisäil-
maongelmien takia puolen vuoden sisällä. Sisäilmaon-
gelmiin on viitattu aikaisemminkin, mutta nyt varmistui, 
että sairaalan rakenteissa on sädesientä ja lahovaurioita. 
     Työntekijät ovat oireilleet Kätilöopistolla, monet sai-
rastuneet astmaan ja kärsineet myös väsymyksestä sekä 
lihas- ja päänsärystä. 
     Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarkoi-
tuksena on ollut jo pitkään säilyttää Helsingissä vain 
yksi synnytyssairaala, mutta Kätilöopiston kohtalosta 
piti päättää vasta ensi vuosikymmenellä. Mitä homeen 
vaurioittamalle rakennukselle tehdään, ei ollut tiedossa 
Kumpostin painoon mennessä.  

Kättäri  sul jetaan
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Jäähyväiset Kumpuodil le

PIENIÄ liikkeitä, kivijalkamyymälöitä, kyläkauppoja 
on ollut kymmeniä Kumpulassa 1930-luvulta lähtien. 
Reilut seitsemän vuotta sitten viimeinen Tanu-kaup-
pa muuttui Kumpuodiksi omistajan vaihtuessa. Nyt 
Kylätilaa vastapäätä ollut vanha liiketila on remontoi-
tu asunnoiksi kuten useammat liiketilat Limingantien 
ja Intiankadun varrella. Kumpuoti muutti reilut kaksi 
vuotta sitten opiskelijatalojen kivijalkaan.

     ”Nyt on tullut aika kiittää ja kumartaa. Kumpuoti 
lopettaa toimintansa lauantaina 27.5.2017. Vain ihme 
tai joku joka uskoo kivijalkoihin voi lopetuksen estää. 
Vielä ennen sulkemista vietetään kuitenkin monta 
mukavaa hetkeä Kumpuodin kulmalla. Seuratkaa il-
moittelua ja Kumpuodin facebook-sivuja”, kertoo ky-
läläinen ja kauppias Erja Salo.

”Opettelin uuden ammatin, kun otin kaupan pyörit-
tääkseni. Motivoiduin rakkaudesta kivijalkakaupan-
käyntiin. Olen valtavan kiitollinen kaikille asiakkaille, 
kyläläisille, jotka ovat vuosien varrella Kumpuodissa 
asioineet. Minulla on ollut universumin parhaat asi-
akkaat ja osa seuraa varmasti poluillani loppuelämä-
ni”, Erja kiittää ja jatkaa kertoen lopettamisen syistä:  
”Kaupan todellinen rakennusmuutos on isojen kaup-
pojen oikeus rajattomaan aukioloon ja hypetys hal-
puudesta. Isojen keskusten houkutukset ovat kuolinis-
ku tai ainakin -lipaisu kaikille pienille kivijalkaliikkeille. 
Nyt meidän kaikkien vastuulla on, että Kumpulan rai-
tilla olevat loput kivijalkayrittäjät pärjäävät. Palvelut 
pysyvät, kun niitä käytetään.”

KU VA :  M AT ILDA G RO N OW

KU M P U O DIN E R JA SA LO K I I T TÄ Ä " U NI V E RSU MIN PA R H A I TA" A S I A K K A I TA M E N N E I S TÄ R E I LU S TA S E I T S E M Ä S TÄ V U O D E S TA .
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Kumpulasta katsoen

Lapsuuteni Kumpula, lapsieni Kumpula

OLIN 1-vuotias, kun muutim-
me Limikselle, punaisen puu-
talon vasempaan päätyyn. 
Elettiin 80-luvun alkua. Alaker-
taan muuttivat vanhempani 
ja minä, yläkertaan äitini sisko 
miehensä kanssa. Alakerran 
keittiö oli perheiden yhteinen.  
Ensimmäinen serkkuni syntyi 
yläkertaan muutaman vuo-
den päästä, toinen muutaman 
vuoden kuluttua. Serkut olivat 
minulle, ainoalle lapselle, kuin 
sisko ja veli, nähtiin ja leikittiin 
yhdessä, jaettiin ilot ja surut. 
    Lapsena leikin lähinnä serk-
kujeni kanssa. Aluksi lähinaapu-
rustossa ei ollut ikäisiäni, sitten 
naapuriin muutti romanipoika 
Leif, jonka kanssa olimme hy-
vät ystävät. Kävin koulua Rus-
keasuolla, joten lähikoulun 
kautta en saanut ikäisiäni lä-
heisiä ystäviä Kumpulasta. Kou-
lupäivien jälkeen menin ilta-
päiväkerhoon Intianpuistoon, 
johon tuolloin rakennettiin 
nykyistä päärakennusta. Muis-
tan vieläkin, kuinka mukavaa 
oli juoda pakkasella kuumaa 
mehua puistotätien kans-
sa parakkikopissa, välillä ai-
noana iltapäiväkerholaisena.  
     Lapsuuden kesiin kuuluivat 
uiminen maauimalassa, omal-
la ja muiden pihoilla leikkimi-
nen. Jonain kesänä pidin kylän 
nuoremmille lapsille kuvisker-
hoa ja vähän isompana hoidin 
naapurin kolmea lasta ja sain 
ihan palkkaakin. Olisin kovasti 
halunnut oman koiran, mutta 
allergia esti koiran ottamisen. 
Sain onneksi ulkoiluttaa lähellä 
asuvan Liisan Jalo-koiraa, josta 
tuli minulle hyvin rakas. Tanun 
lähikaupasta kipaisin hake-
maan välipalaa, sinne menin 

K U VA :  SA N T T U  SÄ R K ÄS

A N N A R ÄSÄ N E N

K I R J OI T TA J A  O N  ST E I N E R-KO U LU N  O P E T TA J A ,  K A H D E N  P I E N E N  L A P S E N  Ä I T I  J A  N Y T  Ä I T I YS LO M A L L A
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myös odottelemaan Ainon seurassa äitiä, jos avain 
oli unohtunut kotiin. 

TEINI-IKÄISENÄ Kumpulan boheemi hippimeinin-
ki, jollaisena sitä tuolloin pidin, ja perheemme ns. 
kommuuniasuminen alkoi tympiä. Asumismuo-
tomme nolostutti minua, en tuntenut ketään, 
joka olisi asunut samalla tavalla. Halusin ehdot-
tomasti muuttaa kerrostaloon, jossa oli modernit 
puitteet: lattialämmitys, ettei enää tarvinnut käyt-
tää villasukkia sisällä ja ennen kaikkea – oma  keittiö!  
     Poikaystävä, opiskelut ja työt veivät minut nuo-
rena aikuisena ympäri Helsinkiä. Oli ihanaa asua 
mm. Hietalahden torin kupeessa, Ruoholahdessa, 
Jollaksessa ja Käpylässä. Mutta sitten tuli mahdol-
lisuus palata Kumpulaan yli kymmenen vuoden 
muualla asumisen jälkeen. Se tuntui aluksi aivan 
hullulta ajatukselta – palata lapsuuden kotiin ja asu-
maan vanhempieni alakertaan! Pyörittelin ajatusta 
kuukausikaupalla kunnes ymmärsin, ettei tällaista 
mahdollisuutta enää koskaan tulisi, jos alakerta 
myytäisiin. Saatuani asuntolainan ostin tätini osuu-
den ja muutin takaisin ”kotiin”. Siitä alkoi armoton 
remontointi, niin alhaalla kuin ylhäällä, jonne ra-
kennettiin kymmenien vuosien jälkeen taas keittiö.  
     Remontin ollessa vielä täysin kesken aloin odot-
taa ensimmäistä lastani. Tunteeni menivät vuoris-
torataa, oli kiire saada kotipesä valmiiksi ennen 
lapsen syntymää. Telat ja morat heiluivat äitini, isä-
ni, mieheni sekä remonttimiesten toimesta. Minä 
autoin mahani kanssa minkä pystyin. Palattuamme 
Kättäriltä pienen käärön kanssa oli ovella vastassa 
sähkömies, joka onnitteli sanoen, että nyt on ves-
sassa väliaikainen valo, jotta näkee pestä vauvan 
pyllyn. Siinä onnellisuuden ja rakkauden huumassa 
ei kodin keskeneräisyys haitannut. 

MITKÄ asiat tekevät Kumpulasta meidän(kin) lap-
siperheelle ihanteellisen? Tietysti leikkipuistot, 

metsät ja kävelytiet, maauimala, Kyläjuhlat ja In-
tian puiston puistoruokailu kesäisin, Yliopiston 
liikuntakeskus, Kumpuoti, Ärrä ja kahvila Hopia ja 
Kylätila, jossa lapset pääsevät harrastamaan mus-
karissa, taidekerhoissa ja vaikka capoerassa ja ai-
kuiset tuulettumaan esimerkiksi musailloissa ja 
joogassa. Mutta ennen kaikkea tärkeitä ovat toiset 
ihmiset. On rikkaus, että Kumpulassa asuu kaiken-
laisia ihmisiä: opiskelijoita Suomesta ja muualta, 
nuoria ja vanhoja, mummeja ja vaareja, lapsia ja 
lapsenlapsia, perheitä. On rikkaus, että Kumpu-
laan kuuluvat omakotitalot, puukerrostalot, opis-
kelija-asunnot, Oranssin talot, kaupungin vuokra-
talot. On rikkaus, että kävelylenkin aikana törmää 
tuttuihin kyläläisiin, voi jäädä juttelemaan portin 
pieleen tai saada kutsun kahville ja päinvastoin.  
  Lapsilleni tärkein asia Kumpulasta on var-
masti isovanhempien läheisyys. On mittaa-
mattoman arvokasta ja erityistä, että lapsilla-
ni on kaksi tärkeää aikuista lähellään omien 
vanhempien lisäksi ja isovanhemmilla on mah-
dollisuus seurata läheltä lapsenlapsien kasvua. 
     Yksi varjo lintukotomme yllä leijuu: paljon pu-
hututtaneet tontin vuokrien roimat korotukset. 
Jos kaupungin suunnitelmat toteutuvat, ne saat-
tavat tehdä asumisen Kumpulassa mahdottomak-
si, mahdollisesti myös meidän perheelle. Tärkeää 
olisi, että Kumpula pysyisi paikkana monenlaisille  
ihmisille kaikista yhteiskuntaluokista, eikä vain niil-
le, joilla on varaa maksaa. 

KOHTA kolmevuotias tyttöni juttelee vastapäisen 
talon sedälle aidan raosta samalla kun minä laitte-
len pienempää lasta vaunuihin pihalle nukkumaan. 
Viilettäessään potkupyörällään pitkin kävelytietä 
tytär jatkaa tuttujen (ja tuntemattomien) terveh-
timistä. Ainut huolenaihe on, onko kahvilassa var-
masti korvapuusteja jäljellä.
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Maailman onnellisin
kioskikauppias

INTIANKADUN kioskin pitäjänä Kirsikka Saalas aloitti 
19.5.2014 ja heti ensimmäisenä viikonloppuna vietet-
tiin Kyläjuhlia. Uuden kauppiaan ei kuitenkaan tarvin-
nut olla paniikissa, sillä pitkään Kumpulan R-kioskia 
hoitanut Tiina Salmela oli tehnyt tilaukset ja suun-
nitellut työvuorot. Kirsikalla itsellään oli 23 vuoden 
kokemus ravintola-alalta ja suurten tapahtumien ruo-
katarjoilusta vastaavana tuottajana, joten kylällinen 
juhlayleisöä ei ollut uudelle yrittäjälle ”mikään juttu”. 
”Sehän oli maailman positiivisin päivä. Mieletön au-
ringonpaiste ja ihmisiä hirveästi liikenteessä. Myim-
me joka ikisen jäätelöpuikon ja vesipullon, mikä kios-
kissa oli. Minulle se oli kuin ’Tervetuloa Kumpulaan!’ 
Loistava alku.”

TIEDOTTAJAN tutkinto Markkinointi-instituutista, ko-
kin ja tarjoilijan tutkinto Perhosta, baarimestarikurs-
si, restonomi hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon 
koulutusohjelmasta. Kirsikan tutkintojen luettelo on 
vakuuttava ja pohjana vielä taidehistorian opinnot 
yliopistossa. Myös lista tehtävistä, joita 23 vuoteen 
ravintola-alalla mahtui, on pitkä. Viimeiset vuodet 
ennen Kumpulaan tuloa Kirsikka oli Mustikkamaan 
ravintolan ravintolapäällikkönä ja sitä ennen pitkään 
päällikkönä Capital Cateringissä vastaamassa mm. 
Makujen piazzasta ja Ylipormestarin populaarikon-
serttien ruoka- ja juomatarjonnasta ja niihin liittyvistä 
viranomaiskontakteista. Turhaan Kirsikka ei sanokaan 
tietävänsä ”tapahtumien järjestämisestä kaiken”.  

Kumpulan oman R-kioskin pitäjä viihtyy työssään. ”Minähän olen 
maailman onnellisin kioskikauppias”, Kirsikka Saalas julistaa  

epäröimättä. Tätä lajia onnellisuutta on jatkunut jo kolme vuotta.

T E K ST I  A I R I  V I L H U N E N 
K U VAT  SA N T T U  SÄ R K ÄS
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     ”Capital Cateringissä vastasin mm. tuhansien ih-
misten henkilökuntajuhlista ympäri Suomen. Pienin 
tilaisuus, mitä olen tehnyt, on Aatos Erkon kahden 
hengen aamiainen. Kolme sihteeriä tuijotti, kun tait-
telin serviettejä. ” 
     Mikä sitten sai Kirsikan siirtymään kioskikaup-
piaaksi ja franchising-yrittäjäksi? ”En enää jaksanut 
olla 24 tuntia vuorokaudessa töissä. Halusin myös 
siirtyä itsenäiseksi yrittäjäksi.” Kirsikan muutoshalu 
osui hetkeen, jolloin R-kioskit siirtyivät kauppiaille 
franchising-periaatteella. ”Ajattelin, että franchi-
sing-yrittämisessä riski aloituksessa on pienempi kuin 
jos perustaisi yrityksen alusta lähtien itse.” Kirsikalle 
tarjottiin viittä eri kioskia vaihtoehdoiksi, mutta hä-
nen valintansa oli selvä. ”Tiesin heti, että otan Kum-
pulan, vaikken ollut edes käynyt kioskissa.” 
     Uranvaihtoaan Kirsikka ei ole katunut päivääkään. 
Tarjouksia ravintola-alan tehtävistä tulee yhä, mut-
ta kaikille hän on sanonut ei. ”Nautin tämän työn 
säännöllisyydestä ja itseohjautuvuudesta. Liikku-
mavapauttakin on paljon enemmän kuin alun perin 
kuvittelin.”

KIRSIKAN oli helpompi siirtyä kioskikauppiaaksi kuin 
vaikkapa IT-alalta tulleen, sillä elintarviketurvallisuus 
ja viranomaissäädökset olivat tuttuja aikaisemmasta 
työelämästä. Ennen kioskiin siirtymistä hänellä oli 
valmiina omavalvonta, henkilökunnan turvasuun-
nitelma, työpaikkaselvitys. ”Sitten piti vain oppia 
ymmärtämään franchising-yrittäjän arkea, ison kon-
sernin brändiajatuksia ja markkinointia  –  ja asiakas-
palvelua.”  
     Kyläkioskin asiakaspalvelu onkin erilaista kuin 
gourmet-ravintolan. Kioskin tiskillä kuulee ihmisten 
ilot ja murheet, ainakin Kirsikan tapainen kauppias, 
joka kertoo olevansa erakko mutta pitävänsä ihmisis-
tä ”aivan suunnattomasti”. ”Kaikki, jotka ovat töissä 
kioskilla, ansaitsisivat jotain sosiaalityön lisää.” 
     Muutakin kuin ajatuksia kioskinpitäjän kanssa 
jaetaan. Kirsikka on saanut kutsuja avajaisiin ja  
teatteriin, itse tehtyä ruisleipää ja jättiläiskurpitsan, 
näyttelykirjan avajaisista ”kun sinä olet kuitenkin 
kiinnostunut designista”, nimikirjoituksen ja tuliaisle-
vyn julkkareista. ”Kun olin kipeä, sain asiakkaan äidin 
keittämää marjamehua, jossa oli oikea punainen ku-
minen pullonkorkki. Eihän tällaista tapahdu missään 
muualla. Vaikka olemme R-kioski, olemme kovasti 
Kumpulassa.” 
     Olisiko Kumpulaa sekin, että Kirsikka on kaikista 
Suomen R-kioskeista kolmanneksi kovin kaljakaup-
pias. Ainakin se on Kumpulaa, että täällä myydään 
”ihan järkyttäviä määriä” nimenomaan suomalaisen 
pienpanimon tuulivoimalla tuotettua olutta. Kirsikka 
pitääkin pienen mainospuheen Laitilan Kukosta ja 
kahviaseman tuplasertifioidusta reilun kaupan kah-
vista. Samalla tulee selväksi, että laatu on hänelle 
tärkeää ja kaiken uuden kokeilu kiinnostaa.   

     Muut menestystuotteet ovat jäätelö ja karamellit. 
”Minulla on 10 sentin karkin ostajia vaikka kuinka. 
Kioskissa opetellaan myös kaupassa käyntiä, lapset 
tulevat harjoittelemaan rahan antamista ja vaihtora-
han saamista.” 

KIRSIKAN lisäksi kioskissa on neljä työntekijää, jotka 
kaikki ovat halunneet nimenomaan Kumpulaan, mis-
tä kauppias erityisesti iloitsee. Perjantait ja lauantait 
Kirsikka pitää vapaana, mutta lomaa hän on kolmessa 
vuodessa ehtinyt pitää vain yhden viikon. ”Kyllä tämä 
sillä tavalla rankkaa työtä on. Voin myös sanoa, että 
ei tässä miljonääriksi tule.” 
     Työn vastapainona Kirsikka lukee paljon, ja jo 
löytyykin yksi asia, josta hän kumpulalaisia moittii: 
”Mikä teitä vaivaa, kun ette osta pokkareita. Minulla 
on hyvä valikoima, jossa on kaikki uutuudet. Pokkarit 
ovat myös halpoja.” Entinen todellinen leffahullu on 
nykyään innokas teatterissa kävijä. ”Kaikki esitystaide 
kiinnostaa. Vähintään kerran kuussa käyn teatterissa. 
Enää en juuri jaksa hengata rokkiklubilla kello yksi 
yöllä”,  Kirsikka rämäyttää kumpulalaisille jo tutulla 
tavalla.

"Tiesin heti, että otan  
Kumpulan, vaikken ollut edes 

käynyt kioskissa."

K I RS I K K A  E I  O L E  K AT U N U T  U R A N VA I H TOA A N PÄ I VÄ Ä K Ä Ä N .
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KYLÄTILAN kevätkausi on ollut todella vilkas ja 
kiireinen. Vuosi aloitettiin vauhdikkaasti kumpulalaisen 
harrastajateatterin Loppiaisnäytöksillä ja päätetään 
lauantaina 20.5. Koko kylän kirppispäivään ja Kumpula-
juoksuun. Tähän väliin on mahtunut monenmoista, 
eikä kaikkea ehdotettua ole pystynyt toteuttamaan, 
koska kellosta loppuvat tunnit ja viikosta päivät.

ASIA, joka on paitsi työllistänyt kirjaimellisesti myös 
langettanut ikävän varjon heti helmikuun alusta 
Kylätilan arkielämän ylle, on Kylätilan vuosittain 
haettavat avustukset Helsingin kaupungilta. 
Vuonna 2013 tilanne oli yhtä hankala, mutta 
silloin kaupunginvaltuutettu Jukka Relanderin 
valtuustoaloitteen ja asukastalojen oman aloit- 
teellisuuden ansiosta ryhdyttiin työstämään uutta 
”yhden luukun mallia” asukastalojen rahoittamisen 
selkeyttämiseksi. Itse prosessi oli keskusteleva 
ja näyttäytyi aitona vuoropuheluna toimijoiden, 
virkamiesten ja poliitikkojen välillä.
 Syntyi uusi kriteeristö, johon Kylätilassakin oltiin 
tyytyväisiä. Huhtikuussa 2016 haimme ensi 
kertaa avustuksia kaupunginkanslian osallisuus- 
ja neuvontayksiköltä, päätöksen tekisi aikanaan 
kaupunginhallitus. Aikanaan, todellakin, sillä asia 
eteni päätöksentekoon vasta helmikuussa 2017, lähes 
10 kuukauden virkamiesvalmistelun jälkeen, kevään 
toimintakauden ollessa jo suunniteltu ja käynnissä.
   Pienehkö pommi räjähti, kun asukastalojen tarpeet 
oli niputettu yhteen kategoriaan; kaikille toiminnan 
laajuudesta tai sen vaatimasta työmäärästä 
riippumatta sama summa yhden työntekijän 
palkkaukseen. Henkilöstökuluja oli ”yhdenmukaistettu 
ja määrärahojen puitteissa karsittu”. Kylätilalle 
tämä merkitsi palkkarahoituksen pudotusta 
neljänneksellä. Virkamiehen asiantunteva mielipide 
on, että ”asukastalojen toiminnan luonne vaihtelee 
eri yhteisöjen asukastaloissa, mutta toiminnan 
laajuudessa ja vaikuttavuudessa ei ole merkittäviä 
eroja”. 

TÄTÄ kirjoittaessa asia on edelleen kesken ja 
oikaisuvaatimus odottaa käsittelyä. Neljännes 
vuodesta on 3 kuukautta. Kolme kuukautta on lähes 
koko syyslukukausi. Tämän hetkinen uhkakuva on 
työntekijän lomauttaminen ja toiminnan katkeaminen 
syksyn ajaksi, toisin sanoen noin 500 ihmisen 
harrastuksen keskeytyminen yhden lukukauden 
ajaksi.
       Katkeransuloista on se, että omissa asukastaloissaan 
kaupunki arvottaa toiminnanjohtajan palkkauksen 
juuri sille tasolle, mille Kylätilayhdistys  palkkauk-
sessaan pyrkii, mutta muut tehkööt alehintaan 
(tieto asukastalojen rahoituksesta pohtineen 
työryhmän loppuraportista vuodelta 2014).   

     Kylätilayhdistyksen maaliskuussa valittu uusi hallitus 
vetoaakin nyt kaikkiin Kylätilan kävijöihin: liittykää 
jäseniksi! Kylätilan arjen ja hallinnon pyörittämiseen 
yksinään menee n. 10.000 euroa vuodessa. Tällä 
summalla ostetaan vessapaperit, pesuaineet ja 
jätesäkit, maksetaan kirjanpidosta ja kopiokoneesta, 
sähköstä, puhelimesta, vakuutuksista ja pyritään 
pitämään Kylätila viihtyisänä kaikille, keskimäärin 
640:lle viikoittain Kylätilan kerhoissa, kursseilla ja 
tapahtumissa vierailevalle ihmiselle.

JÄSENMAKSUA voi ajatella vaikka Kylätilan 
”kausikorttina”. Yhdellä 15 euron vuosimaksulla pääsee 
vierailemaan yli 40 erilaisessa pääsymaksuttomassa 
tapahtumassa Lasten joulujuhlasta OSB-
musailtaan, Joulubasaarista erilaisiin konsertteihin 
ja kirppareihin, Pikkujouluista Vappu-juhlaan. 
Nyt jos koskaan Kylätila peräänkuuluttaa kumpulalaista 
talkoohenkeä ja joukkovoimaa. Jos saamme yhdessä 
25.000 tyytyväisen vieraan Kyläjuhlat aikaiseksi, niin 
emmeköhän saa myös sisulla kerättyä jäsenmaksuja 
niin, ettei talon toimintaa jouduta keskeyttämään! 
     Jäsenrekisterissä on tällä hetkellä 500 perhekuntaa, 
joista noin puolet on maksanut jäsenmaksun. Kun 
kirjoitin tilanteestamme ensi kertaa sähköpostiin 
ja facebook-sivuille, saimme lähes 40 uutta jäsentä 
Kylätilaa aktiivisesti käyttävistä perheistä, kiitos siitä!
Jos jäsenmaksukaavake on hävinnyt sähköpostin 
syövereihin, voi jäsenmaksun maksaa Kylätilan tilille 
ilman viitettäkin, kunhan kirjoittaa viestikenttään 
jäsenmaksu 2017. Uusien jäsenten on erittäin tärkeää 
kirjoittaa viestikenttään oma sähköpostiosoite, niin 
saamme ensi vuonna lähetettyä laskun suoraan 
sähköpostiin. Tärkeää on myös muistaa ilmoittaa 
Kylätilaan, jos osoitetiedoissa tulee muutoksia.

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry
FI23 1268 3000 1027 48

Kiitos etukäteen, Kumpula ja Kylätilan ystävät, uskon, 
että vuodesta selvitään!
Terveisin
Kylätilan Sari

P.S. Kylätilayhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin vuosikokouksessa Vera Karvonen ja uudeksi 
hallituksen jäseneksi Pate Pesonius. Heidät ja koko 
hallitus esitellään syksyn ensimmäisessä Kumpostissa.

kylatila@kolumbus.fi
www.kumpulankylatila.fi
www.facebook.com/kumpulankylatila
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Autoliikenteeltä suljettu Limingantie avautuu 
kirppiskaduksi klo 10.00 ja Kumpula-juoksu starttaa 
samaan aikaan klo 10.00 maauimalan parkkikselta. 
Kilometrin matkalle Kätilöopistolta Intiankadulle 
mahtuu monenmoista. Tule tekemään löytöjä!

Muistio asukkaille ja kirppismyyjille 
 
Limingantie suljetaan julkiselta autoliikenteeltä 
klo 8-18 väliseksi ajaksi rakennusviraston luvalla 
(Kättäriltä Intiankadulle). Omat autot pyydetään 
siirtämään Limiksen varrelta muualle parkkiin 
lauantaiaamuun klo 8 mennessä.  
 
Kirppispöydät sijoitetaan tien laitoihin niin, että 
hälytysajoneuvot pääsevät tarvittaessa ajamaan läpi. 
 
Kahviota omalla pihallaan pitävien ei enää nykyään 
tarvitse ilmoittaa myyntipaikkaa ja -tuotteita 
Ympäristökeskukseen, sillä laki on muuttunut tältä 
osin. 
 
Asukkaat voivat halutessaan järjestää myös ohjelmaa 
Limiksen varrelle. Katusoittajat ja akustiset ryhmät 
ovat enemmän kuin tervetulleita elävöittämään 
kilometrin kirppistä! 
 
Etukäteen ei tarvitse varata paikkoja Limingantieltä, 
niitä löytyy kyllä kaikille Kumpulan asukkaille. Oma 
myyntipöytä mukaan ja homma on siinä!

Tapahtuman virallisena järjestäjänä Kylätilayhdistys 
hoitaa tarvittavat luvat ja vakuutukset tapahtumalle. 
Kulujen peittämiseksi keräämme päivänä aikana 
kirppismyyjiltä osallistumismaksun: jäseniltä 5 euroa, 
muilta 10 euroa.

Huom! Kirpputorialue on varattu ainoastaan 
Kumpulan asukkaille; myyntipaikkoja ei ole muualta 
tuleville eikä ammattimaisille myyjille. 
 
Vapaaehtoisiakin tarvitaan! 
Voit ilmoittautua järjestysmieheksi tai 
liikenteenohjaajaksi juoksukilpailun ajaksi tai 
Kylätilan kahvilaan myyjäksi, kahvila avoinna klo 10-
15!

Kumpula-juoksu klo 10 
 
Kumpula-juoksun reitti kulkee ympäri Kumpulan. Lähtö 
ja maali ovat maauimalan parkkiksella, jossa myös 
ilmoittautuminen tapahtuu klo 9-9.40. Lähtölaukaus 
pamahtaa klo 10.00. 
 
Kilpailussa on kolme sarjaa: 
1. Aikuisten kilpasarjat 5 km (naisille ja miehille omansa) 
2. Lasten (alle 13 v.) kilpasarja 2,5 km 
3. Reippailusarja 2,5 km 
 
Kumpula-juoksuun odotetaan osallistujia muualtakin kuin 
Kumpulasta. Ilmoittautua voi paitsi paikan päällä, myös 
ennakkoon, ja tällöin osallistumismaksukin on edullisempi. 
Kilpasarja ja reippailusarja ennakkoon 5 euroa / paikan 
päällä 7 euroa, lasten sarja maksuton. Yli viiden hengen 
ryhmät 4 / 6 euroa per henkilö. Ennakkoilmoittautujille 
lähetetään lasku sähköpostitse.  
Reippailusarjaan toivotaan mukaan perhekuntia 
lemmikkeineen ja vanhempia lastenvaunuineen. Vaikka 
kilpailusarja onkin totista totta, niin toki Kumpulassa 

Lauantaina 20.5. Koko Kylän Kirppispäivä ja Kumpula-juoksu

K U M P O S T I
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Yleiset alueet siistiksi!
Kumpulan perinteiset siivoustalkoot järjestetään 
torstaina 18.5.2017 klo 16-19. 

Siivoamme yleisiä alueita: kadunvieriä, metsiköitä, 
puistikoita.

Tarvikkeita (jätesäkkejä, roskapihtejä) voi noutaa 
entisen koulun tontilta, jonne myös täyttyneet jäte-
säkit jätetään.

Talkoolaisille mehu- ja munkkitarjoilu Kumpuodin 
edessä klo 19.

Tervetuloa!

Jättibalsameista eroon! 

Toiset yhteiset talkoot järjestetään kesäkuussa. Tar-
kempi aika ja ohjeet ilmoitetaan myöhemmin.

Jättibalsami on Kumpulassakin laajalle levinnyt vie-
raslaji, joka siementää tehokkaasti. Sen torjunta on 
helppoa, tärkeintä on poistaa kasvit alkukesällä en-
nen kuin ehtivät siementää. Jättibalsamit on paras 
repiä juurineen.   

Turvallista vihreää

Myös omat pihat ja aidat kuntoon! Helsingin kau-
pungin Rakennusvirasto muistuttaa, että tonteilla 
kasvavan kasvillisuuden hoito on kiinteistön vastuul-
la. Hoitamattomat puut ja pensasaidat muuttuvat 
vaarallisiksi, jos ne haittaavat näkyvyyttä risteyksissä 
tai muuten levittäytyvät kaduille. Rakennusvirasto 
kertoo myös valvovansa, että tonttien kasvillisuutta 
hoidetaan asianmukaisesti ja riittävän säännöllisesti. 
Jos vaaralliseksi muuttunutta kasvillisuutta ei leikata, 
kaupunki huolehtii tontin rajojen ulkopuolelle työn-
tyvien kasvinosien leikkaamisesta ja laskuttaa kiin-
teistöä tehdystä työstä. 

Sortti-asemille voi toimittaa kaikki kodin jätteet - 
myös puutarhajätteen ja risut.

Lisätietoa Rakennusviraston Turvallista vihreää  
-tiedotteessa, joka löytyy tästä osoitteesta:

http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2013/ 
turvalllista_vihreaa_uusin_20091111.pdf

järjestettävässä juoksukilpailussa jotain 
leikkimielistäkin on. Numerolappu rinnassa ei 
välttämättä tarkoita verenmakua suussa ja palkinnot 
arvotaankin osallistujien kesken; tärkeintähän ei ole 
voitto! Mitalit kuitenkin jaamme sarjojensa kolmelle 
parhaalle! 
Palkintojen jako suoritetaan heti kilpailun jälkeen 
maalialueella klo 11.
 
Ennakkoilmoittautumiset ma 15.5. mennessä 
kylatila@kolumbus.fi - viestiin nimi, ikä ja mihin 
sarjaan osallistuu.

Kylätilassa vielä illalla Kumpulan kuoron konsertti ja 
iltamat klo 18-23

Konsertti alkaa klo 18.00 ja tarjolla suomalaisia 
elokuvasävelmiä sekä suomalaisuutta kuvaavia 
lauluja. Pukeudu sinäkin filmitähdeksi: paras asu 
palkitaan!
Iltamissa on pienryhmien esityksiä, karaokea 
ja arpajaiset. Puffetissa suolaisia ja makeita 
omatekoisia leivonnaisia, kahvia, teetä, mehua. Omat 
prosenttijuomat mukaan!

Muista myös nämä kylän tapahtumat

La 13.5. klo 11-14 Silta Café, monikulttuurinen 
kohtaamispaikka, jossa tapaat uusia ihmisiä musiikin, 
tanssin ja liikunnan merkeissä. Vapaa pääsy, mutta 
ennakkoilmoittautumiset info@tamborvivo.org  

To 18.5. klo 16-19 Kumpulan yleisten alueiden 
siivoustalkoot. Katso erillinen juttu.

La 12.8. klo 15-23 Limingantien valtaus

Muistisäännöstäkin voi poiketa: tänä vuonna koulut 
ehtivät jo alkaa ennen kuin vietämme syksyistä 
Limingantien valtausta. Nostakaamme jälleen 
juhlapöydät kadulle autoliikenteeltä suljetulle 
Limingantielle (suljettu klo 14-23). Pöydät sijoitetaan 
tien laitaan niin, että mahdolliset hälytysajoneuvot 
mahtuvat ajamaan läpi. Asukkaita pyydetään 
viemään omat autot muualle parkkiin lauantaina klo 
14:ään mennessä.

Lisää Kumpulan ja lähiseudun kesätapahtumia ja 
lasten leirejä ym. seuraavalla aukeamalla.



Arabian katufestivaali 10 v. 20.5. 
Uudistunut Arabian Katufestivaali täyttää 10 vuotta 
ja tuo Helsingin Arabiaan päivän ajaksi katutaidetta, 
ruokakojuja ja kirpputoreja. Liikenteeltä suljettu Hä-
meentie herää eloon ja houkuttelee kävijän osaksi 
päivän mittaista kaupunkitaideteosta.

Lisätietoja:  
http://artova.fi/tapahtumat/arabian-katufestivaali

Kumpulan uimala avautuu 25.5.
Uimala avautuu helatorstaina ja on auki 27.8. asti.

Käpylän kyläjuhlat lauantaina 27.5.
Käpylän kylikset palaavat juurilleen! Käpylän sata-
vuotisjuhlien alla kyläjuhlissa on tänä vuonna intiimi 
kylätunnelma ja itsetehdyn tuoksua. Pohjolankadun 
valtaa kirpputori ja pop-up-kahvilat kukkivat ympä-
ri aluetta. Musiikkiohjelma keskittyy Lippakioskille ja 
lapsille tulee temppurata.

Ohjelmaa ja lisätietoja julkaistaan vapun jälkeen 
facebookissa nimellä Käpylän kyläjuhlat 2017 sekä 
Käpylän klubin nettisivuilla www.kapyla.fi

Kumpulan siirtolapuutarhan kesä
Siirtolapuutarhan kevättori on sunnuntaina 21.5. klo 
12 alkaen.  Syystoria suunnitellaan pidettäväksi 10.9.

Perinteiseen juhannusjuhlaan ovat kaikki tervetullei-
ta juhannusaattona 23.6.

Kumpulan siirtolapuutarhayhdistys viettää tänä ke-
sänä 90-vuotisjuhliaan, joten Kumposti onnittelee jo 
etukäteen. 

Yhdessä tekemisen iloa ja  
makoisia kesämuistoja  
Kumpulan koulukasvitarhalta!
Lapsille tarjoutuu taas mahdollisuus mullassa möyrimi-
seen ja luonnonläheiseen kesään Kumpulan koulukas-
vitarhalla, missä Lasten ja nuorten puutarhayhdistys 
järjestää päiväleirejä alakouluikäisille lapsille. Viralli-
nen hakuaika on jo päättynyt, mutta paikkoja voi edel-
leen kysellä keski-ja loppukesän leireiltä.  Ota yhteyttä: 
toimisto@lastenpuutarha.fi tai puh. 041 541 0454.

Jos olet nuori ja vailla kesätöitä, yksi askel kohti ke-
sätöitä on osallistuminen vapaaehtoistoimintaan. 
Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen Itua elämään 
-hankkeessa nuoret toimivat puutarhakavereina elä-
keläisille, maahanmuuttajanuorille ja -perheille. Tule 
mukaan, jos sinua kiinnostaa luomuviljely, puutarhan-
hoito, kasvisruoka tai vaikka ympäristötaide. Kun osal-
listut toimintaan 10 kertaa, saat todistuksen, josta voi 
olla hyötyä tulevaisuudessa kesätöitä hakiessa. Kaikki 
toimintaan osallistuneet saavat myös sadonkorjuuai-
kaan kasvimaan antimia kotiin viemisiksi! 

Soita tai lähetä sähköpostia puutarha- ja vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattoreille:  
Pirjo Sillanpää, puh. 050 325 2670,  
pirjo.sillanpaa@lastenpuutarha.fi  
Eeva-Stiina Smolander, puh. 050 314 1018,  
eeva-stiina.smolander@lastenpuutarha.fi

Katso ajankohtaista tietoa: www.lastenpuutarha.fi

K U M P O S T I
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Leikkipuisto Intia
Helsingin kaupungin leikkipuistoissa on tarjottu kou-
lulaisten kesäloman ajan ruokaa jo 75 vuotta. Myös 
Intianpuistossa tarjotaan arkipäivisin klo 12 maksuton 
kesäruoka alle 16-vuotiaille lapsille. Muutenkin leikki-
puiston kesä on vilkas.  Kaikki toiminta on maksuton-
ta, ja lapset ovat vakuutettuja niin retkillä kuin leikki-
puistossa.

15.6. Kesäkirppis klo 9−15.30. Myynti on ulkona omil-
la vilteillä eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

27.6. Kirjastoauto vierailee puistossa klo 13−15

Myös heinäkuussa järjestetään Kesäkirppis, 
ja elokuussa kirjastoauto vierailee uudelleen.                                                                                                                                                                                                                        

Kesän teemaviikkoina viikko-ohjelman tuokiot  
järjestetään teemaviikkoihin sopiviksi:

5.−9.6.  Satumainen viikko

12.−16.6. Kaupunkikesä

19.−22.6. Taikaviikko

26.−30.6. Vikkelät jalat

3.−7.7. Eläinviikko

10.−14.7. Supersankarit

17.−21.7. Teatteriviikko

24.−28.7. Matka maailman ympäri

31.7.−4.8. Luontoviikko

Helsingin yliopiston LumA-keskuksen  
tiedeleirit 
Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskus järjes-
tää koululaisten kesäloman aikana tiedeleirejä lapsille ja 
nuorille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta, tieteestä, 
ympäristöstä, matematiikasta tai ohjelmoinnista. Kivoin-
ta leireille osallistuneiden lasten mielestä ovat olleet 
laboratoriotyöt, mikroskopoinnit, pelien koodaaminen 
sekä matemaattiset pulmatehtävät ja parasta uusien 
kavereiden saaminen. Yhteensä leirejä järjestetään 30 
Kumpulassa, Viikissä ja keskustakampuksella. 

Toukokuussakin kannattaa vielä kysellä vapaita paikkoja, 
varsinkin elokuun leireiltä. Kumpostin painoon mennes-
sä myös alkukesän Kumpulan ja Viikin leireillä oli vielä 
muutamia vapaita paikkoja. Leirit ovat maksullisia.

Lisätietoa:  
https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/perheille/leirit 
Leirien ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta  
http://lyyti.in/luma-leirit

Kumpulan Metsäteatteri
Tänäkin kesänä Kumpulan metsissä näytellään Kellari-
teatterin ja Ilves-teatterin yhteistyönä heinä-elokuus-
sa. Kumpostin painoon mennessä esitystä ei vielä ollut 
valittu, mutta teatterista kerrottiin, että hakemukset 
ovat olleet erittäin inspiroivia, joten luvassa on taas 
energistä ja kunnianhimoista teatteria.  

Avautuuko Salakahvila?
Kumpulalaisten suosikiksi viime kesänä tulleen Limin-
gantien Salakahvilan suunnitelmat ovat vielä avoinna. 
Kurkistellaan kesäkuussa Limis 35:n pihalle, höyryää-
kö siellä kahvi ja tee.

K U VA :  L AST E N  J A  N U O RT E N  P U U TA R H AY H DI ST YS



K U M P O S T I

Sari Väntänen, kauhan varsi ja keittiö, Kumpula 

BÄNDILEIRIT saivat Kylätilassa alkunsa, kun silloisen 
hallituksen kanssa pohdimme, miten saada teini-ikäi-
set ovista sisään ja osallistumaan Kylätilan kerhotoi-
mintaan. Liskin Jussin myötä asia ratkesi helposti: 
aloitimme bändileirit lapsille vuonna 2007. Parisen 
vuotta järjestimme leirejä vain lapsille, mutta pikku-
hiljaa osallistujien vanhemmat alkoivat vaatia leiritys-
tä myös itselleen. Nyt on jo 30 leiriä takana. Aikuisten 
leirit ovat niin suosittuja, että niitä voisi järjestää 
vaikka kerran kuussa.

Idean isille löytyi heti omat roolit: Jussi tietenkin rek-
si, Kössi Väntänen ääniteknikko ja Riitta Hämäläinen 
alkuun lastenkaitsija ja aikuisten leirien alkaessa in-
nokas osallistuja. Kolmen lapsen äitinä ja ruoka-entu-
siastina minullekin löytyi rooli, olen alusta asti muo-
nittanut isot ja pienet leiriläiset.

Jussi ja minä jaamme leirin ajan työhuoneen, sillä 
Jussin kiippariluokka on Kylätilan keittiö. Ainoastaan 
kerran (tietääkseni) olen häirinnyt opetusta; pilkoin 
kilon verran sipulia Jussin selän takana huomaamat-
ta, että Jussi vetisteli naama punaisena… 

KEITTIÖSSÄ on kiva puuhailla ruokaa ja samalla kuun-
nella opetusta ja oppimista. Iloa ja välillä melkein it-
kua. Kertausta tai kerralla kuntoon -meininkiä. Kaoot-
tista? Paniikkia? Kyllä, usein! Lauantaisin porukka on 
pihalla kuin lumiukot, mutta lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä tapahtuu leirin ihme: kenraalissa sun-
nuntaina klo 14 alkaen kaikki sujuu. Konsertissa klo 
16 jännitän mahdollisesti yhtä paljon kuin leiriläiset 
itse. Huomaan istumalihasten jännittyvän ja rentou-
tuvan biisien vaihtuessa. Liikutun välillä kyyneliin tai 
nauran onnistumisten riemusta ääneen. Elän mukana 
ja saan siitä itselleni valtavasti.

Aikuisten bändileireille  
palataan uudestaan

Kylätilalla on järjestetty aikuisille bändileirejä jo 30 kertaa.  
Leiriläiset ja ruokavastaava kertovat kokemuksistaan. 

T E K ST I  M A R U  H U U S KO N E N  J A  SA R I  VÄ N TÄ N E N 
K U VAT  SA N T T U  SÄ R K ÄS

SA R I  VÄ N TÄ N E N  O N  H E I LU T E L LU T  K AU H A A  B Ä N DI L E I R E I L L Ä  A LU STA  AST I .
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Vuosien varrella olen saanut leireistä upeaa palautetta. 
Aikuiset leiriläiset unohtavat viikonlopun aikana kaikki 
arkiset murheet, laskupinon, äidin kuoleman, avioeron. 
Leirillä keskitytään vain itseen ja oppimiseen, yhteiseen 
tekemiseen ja maaliin. Leiriläiset ovat kuulemma maa-
nantaisin lopen uupuneita ja tyhjentyneitä, mutta tyyty-
väisiä ja onnellisia. 
     30. leiriä juhlittiin vähäeleisesti: sunnuntaina lounaan 
päätteeksi tarjoilin kakkua ja kuohuviiniä. Tunnelma oli 
silti juhlallinen ja leiriläisten sanoin ylevöittävä. Yhtään 
leiriä en ole jättänyt väliin – enkä jätä.  

Sanna Reinikainen, bassokitara, Kumpula

”OSALLISTUIN bändileirille ystävien yllyttämänä, tosin in-
nostus bassokitaran soittoon oli ollut haavena jo pitkään. 
Olen aina diggaillut Pekka Pohjolaa. Arvostan hänen sä-
vellystyötään ja soittoaan, hän on siinä lajissa lyömätön. 
Siksi halusin tutustua juuri tähän instrumenttiin parem-
min”, Sanna kertoo. 
     Lapsena musiikki ja soittaminen kiehtoivat Sannaa, ja 
hän opetteli soittamaan kitaraa, viulua ja pianoa. Pitkä-
jänteinen keskittyminen kuitenkin herpaantui ja soitto jäi. 
Ensimmäisille bändileireille Sanna ei vielä osallistunut. 
Vasta kun ystävät kertoivat, että omaa soitinta ei tarvita 
eikä aikaisempaa harjoittelua tai taitoa, hän rohkeni mu-
kaan.      
      ”Ensimmäisellä leirillä soitin yhden kappaleen bas-

solla. Biisin nimeä en muista, se oli sellainen muu-
taman soinnun perusrokki. Jännitti tosi paljon, kun 
minulle ei ollut taitoa lukea nuotteja eikä hajuakaan 
otteista. Opettajan opastuksella tabulatuurit tuli-
vat tutuiksi, soitto alkoi kulkea ja opin kappaleen. 
Samalla leirillä kokeilin myös rumpuja ja muita ryt-
misoittimia”, Sanna muistelee. 

LEIRIKOKEMUS vain vahvisti halua soittaa ja oppia 
lisää. Kolmisen vuotta sitten Kylätilassa alkoivat 
myös soitinopetukset, opettajana leiriltä tuttu Pille 
Peltonen, ja sinne Sanna meni heti mukaan. Ensim-
mäisen oman basson hän oli saanut avomieheltään 
syntymäpäivälahjaksi. Melko tuore hankinta on itse 
ostettu turkoosin värinen Fender Squier. Sanna har-
joittelee joitakin tunteja viikossa, välillä enemmän, 
välillä vähemmän, kun aika ei aina tahdo riittää. 
     ”Musiikkimakuni on laaja, kuuntelen kaikenlaista, 
mutta aina mä sieltä biisistä ensimmäiseksi basson 
haen. Tykkään soittaa funkia ja vanhaa discomu-
saa, niissähän bassolla on iso rooli! Haluan oppia 
lukemaan nuotteja paremmin ja soittamaan niistä 
sujuvammin, teoriaankin pitäisi perehtyä enemmän. 
Onnekas olen, kun olen saanut aloittaa harrastuk-
sen, josta on vain aiemmin haaveillut. Säännöllisesti 
järjestettävät leirit ja sen lisäksi bändikerhot ja soit-
totunnit ovat vieneet tähän niin mukaan, että jatkan 
tätä vielä pitkään.”

K L AS S I S E STA  S E L LO STA  A LOI T TA N U T  T U O M AS  VA LOV I RTA  O N  O L LU T  KO L M E L L A  L E I R I L L Ä  J A  K ÄY  M YÖ S  K Y L ÄT I L A N  B Ä N DI K E R H O S SA . 

SA N N A R E I N I K A I N E N  L Ä H T I  M U K A A N YSTÄV I E N  E H D OT U K S E STA  J A  S OI T TA A  BAS S O K I TA R A A  P E K K A  P O H J O L A N  I N N OI T TA M A N A .
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Reija Bister, kosketinsoittimet, bassokitara,  
rummut sekä harppu, Kumpula

”SATUIN taloyhtiön kemuissa lupaamaan, että joskus 
vielä osallistun bändileirille. Koin leirille osallistumisen 
suurena haasteena, vaikka olen koko ikäni tehnyt työk-
seni musiikkia. Pisin pestini on 32 vuotta Radion Sinfo-
niaorkesterin harpistina. Tämä soittaminen oli niin täysin 
erilaista, ja yllättäen lopputulos olikin lähes siedettävä”, 
musiikin rautainen ammattilainen ihmettelee. 
     Reijan perheessä musisoitiin aina, vanhemmat ja 
kaikki sisarukset soittivat jotakin instrumenttia. Reija itse 
aloitti pianon soiton kuusivuotiaana, jossakin vaiheessa 
mukaan tuli huilu. Harpun soiton hän aloitti teini-iässä 
ja siitä tulikin ammatti. Muusikon ura alkoi nopeasti, 
sillä taitavista harpun soittajista oli pulaa: ensin Kansal-
lisoopperan orkesterissa, sitten Tampereen Kaupungi-
norkesterissa ja sieltä Radion Sinfoniaorkesteriin, josta 
jäi muutama vuosi siten eläkkeelle. RSO:n ohessa hän on 
ennättänyt soittaa myös vakituisena Avantissa ja vierailla 
lukuisissa muissa orkestereissa.

”OLIN käynyt kuuntelemassa bändileirien päätöskonsert-
teja ja luonut niistä omat mielikuvani. Kuitenkin odotuk-
seni  ylittyivät moninkertaisesti; tällainen uusien asioiden 
yhdessä tekeminen ja minulle  vieraat instrumentit imai-
sivat mukaan täysillä. Olin tottunut soittamaan kappa-
leen nuotilleen täydellisen oikein alusta loppuun, leirillä 
olin vierailla vesillä ja vastuu onnistumisesta jännitti. Kos-
kettimien soitto luonnistui suht helposti mutta bassokita-
raa en ollut edes pitänyt aikaisemmin käsissäni. En edes 
erottanut alkuun bassoa sähkökitarasta. Rumpujen soitto 
oli kuitenkin leirillä haastavinta. Treenattavista kappaleis-
takin tunnistin vain yhden”, Reija muistelee klassisesta 
rokkiin siirtymisen haasteita.

Anna-Mari Brask, ukulele, ja Mikko Lehtonen,  
rummut, Turku

”INNOSTUIMME mieheni Mikon kanssa bändileiristä, kun 
olimme kuuntelemassa nuorten leirin konserttia, jolla 
tyttäremme Ilona oli mukana. Odotettiin kovasti, millais-
ta on soittaa yhdessä bändin kanssa ja miten bändisoitto 
saadaan toimimaan noinkin lyhyessä ajassa etenkin 
jos instrumentti on soittajalle täysin uusi ja vieras”, An-
na-Mari aloittaa. 
     Molemmat ovat harrastaneet soittamista. Anna-Ma-
rilta pianon soitto jäi yläasteelle mentäessä, mutta leirillä 
koskettimien soitto taas viehätti, nuotinlukutaito kun on 
kuitenkin vielä hallussa. Mikko toimii DJ:nä Roskibiitti-yh-
tyeessä ja käy tyttärensä kanssa viikoittain kitaratunneil-
la. Rumpuja hän ei ole soittanut missään yhtyeessä ja 
toiveena oli, että tällä leirillä pääsisi yhteissoittoa kokeile-
maan. Se olikin Mikon mielestä parasta.

LEIRIN toimintatavat olivat heille uusia, eikä niitä heille 
oikein kukaan selittänyt. Kumpikaan ei ymmärtänyt hank-
kiutua mukaan kuin muutamaan biisiin ja siksi turhaa 
luppoaikaa oli aivan liikaa, se harmittaa. Opettajien valit-

semat kappaleet olivat heidän mielestään tyyleiltään 
monipuolisia ja olisi ollut mukava olla useammassa 
mukana, yhteissoittoa kun he olivat tulleet hake-
maan. Myös enemmän henkilökohtaista opastusta 
joissakin soittimissa olisi kaivattu, mutta ymmärrettä-
västi siihen ei niin lyhyessä ajassa liiennyt aikaa. 
     ”Meillä on kotona muutama kitara, joita Mikko ja 
Ilona soittaa, basso , syntikka, samplerit ja levysoitti-
met. Leirin innoittamana hankin itselleni ukulelen ja 
käyn nyt kurssia, että oppisin sitä soittamaan. Harjoit-
telenkin useamman tunnin viikossa, koska se on niin 
mukavaa. Meistä tuollainen bändisoittaminen oli niin 
siistiä, että aloin heti leirin jälkeen googlettaa, löy-
tyisikö täältä Turusta jotain vastaavaa, koska bändi-
leirien konsepti on erittäin toimiva ja mielekäs. Juuri 
sillä hetkellä ei vain ollut vastaavaa tarjolla.”

Tuomas Valovirta, sähkösello, basso,  
rummut,percussiot, koskettimet, Käpylä 

”KÄVIN klassisessa sellossa soittotunneilla parikymp-
piseksi. Sen jälkeen olen soittanut selloa erilaisissa 
kokoonpanoissa, tosin en enää säännöllisesti. Jokin 
aika sitten hankin sähkösellon, ja etsin paikkaa missä 
voisin soittaa sitä bändissä. Näin kylätilan nettisivuilla 
ilmoituksen aikuisten bändileiristä ja ilmoittauduin 
heti mukaan”, Tuomas kertoo. 
     Tuomas on nyt ollut leirillä kolme kertaa ja joka 
kerta opetellut ainakin yhden uuden soittimen soit-
tamista. Hänestä on ollut hienoa, että on saanut itse 
valita juuri ne soittimet, mitkä kiinnostavat: basso, 
rummut ja percussiot sekä koskettimet. Leirin innoit-
tamana Tuomas käy myös Kylätilalla bändikerhossa, 
tähän liittyy myös mahdollisuus treenata enemmän 
juuri basson ja rumpujen soittoa.  Onpa leiri poikinut 
hänelle sellokeikankin. 
     ”Minulla on ollut leireillä muutenkin hauskaa 
musisoimisen lisäksi, ympäristö ja ihmiset ovat kivo-
ja, ilmapiiri rohkaiseva ja hyväksyvä. Tekemistä on 
sopivasti. Tiedostettu hakeutuminen epämukavuus-
alueelle ja itsensä ylittäminen on haastavaa, mutta 
antoisaa. Siinä oppii tarpeellisen lyhyessä ajassa. 
Odotan jo mahdollisuutta, milloin voi ilmoittautua 
taas seuraavalle leirille.” 

Loppuun vielä keittiön terveiset:

Kiitos kaikille leiriläisille vuosien varrelta! Ja tietenkin 
upeille opettajille: alusta asti mukana olleille Jussi 
Liskille, Pille Peltoselle ja Mikko Tohkaselle sekä nyt 
jo vuosia mukana olleille Pauli Halmeelle ja Jarkko 
Lepistölle, kiitos että jaksatte jakaa musiikin ilosano-
maa! Kiitän myös Kössiä, joka alussa joutui tuomaan 
pakettiautollisen instrumentteja ja vahvistimia muka-
naan ja joka edelleen kantaa vastuun äänipuolesta.
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PI ZZ E R I A N  V E L J E K SET
T E K ST I  A I R I  V I L H U N E N 
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Lapsena veljekset Ali ja Erkan Uzun istuivat samassa luokassa Turkin  
Izmirissä. Yhdessä he pyörittävät myös 16-vuotiasta Pizzeria Parmesania.

ALI UZUNIN toi Suomeen 1990-luvun 
alussa rakkaus suomalaiseen tyttöön. 
Syy on klassinen, mutta tarina kerto-
misen arvoinen. 19-vuotias Ali ehti 
olla viikon töissä Çeşmessä, Izmirin 
pienessä rantakaupungissa, kun sin-
ne tulivat ensimmäiset suomalaiset 
turistit, kaksi perhettä. Ali ja toisen 
perheen tyttö rakastuivat, palavasti. 
Ainoa mutta oli, että Ilona oli vasta 
16-vuotias, joten vuosi odotettiin ja 
oikeusministeri Tarja Halosen luvalla 
rakastuneet solmivat Turkissa avio-
liiton viikkoa ennen kuin morsian 
täytti 18 vuotta. ”Kaikki se ihan sat-
tumalta, hän tuli sen ensimmäisen 
ryhmän mukana ja minä olin ollut 
siellä vasta viikon töissä”, Ali muis-
telee. Suuri rakkaus on kestänyt. 
Naimisissa on nyt oltu 26 vuotta ja 
lapsia on kaksi. Vanhempi poika on 

19-vuotias, nuorempi 12-vuotias. 
     Alin perhe olisi halunnut nuo-
renparin jäävän Turkkiin, jossa 
töitäkin olisi ollut molemmille. 
Suomeen kuitenkin tultiin, sillä Ilo-
nalla oli vielä ylioppilaskirjoitukset 
edessä. Ali myöntää, että alussa 
oli vaikeaa, perhettä ikävä ja Suo-

"Aina sanon  
työntekijöillekin, kun 

asiakas tulee,  
hymyile, naura, puhu 

hänen kanssaan."

messa juuri lama-aika. Ali sai kuiten-
kin työtä helposti. ”Minulla oli kaksi, 
kolme työtä. Rakennuksilla olin sii-
voamassa, laivassa olin siivoamassa, 
ja sitten sain työtä päiväkodista. Olin 
ahkera ja suomeakin opin nopeasti.” 
     Sitten tuli ajatus omasta yritykses-
tä. ”Mä tykkään bisneksestä ja halu-
sin olla kauppiaana.” Hän oli käynyt 
tutun pizzeriassa muutaman kerran ja 
ajatteli, että hänkin voisi oppia pizzan 
tekemisen. ”Ajattelin, ettei ole mitään 
vaikeata bisnestä.”

MUKAAN keskusteluumme ehtii myös 
pikkuveli Erkan Uzun Arabian Par-
mesanista. Häntä ei Suomeen vuon-
na 1998 tuonut rakkaus vaan täällä 
oman yrityksen aloittanut isoveli. 
Erkankin löysi rakkauden Suomesta, 
ja veljekset ovat naimisissa sisarus-
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mielestä ”politiikka ja bisnes ovat 
eri asia”. Diplomaattisesti hän tyytyy 
toteamaan, että sunnuntain kansa-
näänestys on tärkeä päivä Turkille 
ja toivoo, että kaikki menee hyvin. 
     Suomessa asiat ovat molempien 
mielestä hyvin, mutta pienyrittä-
jän asemaan tarvittaisiin helpotus-
ta. Verotus on Suomessa kova ja 
kilpailu entisestään kiristynyt. Eri-
tyisesti liikkeiden aukioloaikojen 
vapautuminen on vienyt kävijöitä.  
”Se tappaa pienyrityksiä. Iso bisnes 
pyörii ostoskeskuksissa. Täällä pien-
yrittäjät yrittävät pärjätä. Samat 
vuokrat, verot ja vakuutusmaksut 
on meilläkin.” Erityisesti viikonlop-
pujen myynnissä heillä näkyy, että 
ostoskeskukset ovat auki myöhään. 
He toivoisivat valtiolta helpotusta 
pienyrittäjille ja muistuttavat, mi-
ten hekin työllistävät pizzerioillaan.  
     Myös erilaiset ruuan ja pizzojen 
kuljetuspalvelut nipistävät asiakkai-

ta. ”Pizza maistuu pizzalta, kun 
se syödään heti paikan päällä 
ravintolassa”, on heidän ajatuk-
sensa. Kiitosta Suomen valtio 
saa siitä, että täällä on ainakin 
pyritty puuttumaan harmaan 
rahan talouteen, myös niihin 
viiden euron pizzerioihin, joit-
ten työntekijöiden palkka tai 
maksetut eläkevakuutusmaksut 
jäävät mysteerioksi. ”On niitä 
halpapizzerioita kyllä vieläkin.”  
     Arabiassa Ali ja Erkan avasi-
vat Pizzeria Parmesanin kaksi ja 
puoli vuotta sitten. Pizzerioita 
heillä on ollut myös Malmilla, Ha-
minassa, Tapiolassa, keskustassa 
Kaisaniemenkadulla, Tapanilassa 
ja vielä turkkilainen kauppa Itä-
keskuksessa, mutta ne kaikki he 
ovat myyneet tai lopettaneet. 
Kumpula on aina jäänyt. ”Ihmiset 
on täällä tosi kivoja. Tervehtivät 
toisiaan. Istuvat vaikka kahville 
ja juttelevat”, Ali luettelee. ”Nyt 
meillä käy nuoria aikuisia, jotka 
ovat olleet ensimmäisiä kertoja 
käydessään lapsia. Kavereita ol-
laan yhä”, veljekset iloitsevat ja 
toivottavat kumpulalaisille hyvää 
kesää.

"Pizza maistuu  
pizzalta, kun se  
syödään paikan  

päällä ravintolassa."

E R K A N (VA S .)  T U L I  SU O M E E N V U O N N A 19 98 TÖIHIN I SOV E L J E N SÄ A L IN Y R I T Y KS E E N .

ten kanssa. Erkanilla ja Leyla-vai-
molla on kolme poikaa. Suku- ja 
perheyhteys on tiivis. Varsinkin 
yrityksen alkuvaiheessa perheen 
tuki oli tärkeää ja erityisesti ym-
märrys sille, että molemmat mie-
het olivat joka päivä pitkään töissä.  
     Aikaisempaa kokemusta ravinto-
alalta kummallakaan ei ollut eikä su-
vussakaan ollut yrittäjiä. Ali kuiten-
kin muistelee, miten hän lapsena 
yritti myydä kaikkea, ja vuotta nuo-
rempi Erkan oli aina mukana. Pelkkä 
halu kauppiaaksi ei riittänyt, tarvit-
tiin paljon ja kovaa työtä. ”Alkuvai-
he ei ollut mikään helppo. Olimme 
molemmat ihan koko ajan töissä. 
Muita työntekijöitä ei ollut.” Nyt on 
jo helpottanut, sillä muita työnte-
kijöitä on Arabian ja Kumpulan piz-
zerioissa yhteensä neljästä kuuteen.  
     Työn myötä he ovat kasvaneet 
ravintola-alan ammattilaisiksi. Alus-
ta lähtien heille on ollut tärkeää 
käyttää laadukkaita tuotteita ja lisä-
tä pizzan päälle kaikki mahdollinen 
tuoreena. ”Meillä on oma taikina-
resepti ja joka toinen tai kolmas 
päivä valmistetaan taikina. Se vaatii 
paljon työtä. Tukusta voisi ostaa val-
miiksi pakastettuna, mutta se ei ole 
meidän juttu”, Erkan korostaa. 

VUOSITTAIN he käyvät ravintola- ja 
ruoka-alan messuilla ja vieraile-
vat erilaisissa ravintoloissa, myös 
ulkomailla. Uudet pizzat ja tuot-
teet Ali ja Erkan kehittävät itse, 
kokeilevat ja maistavat. ”Jos o.k. 
niin lisätään listalle.” Ali haluaa-
kin erityisesti muistuttaa, että nyt 
heillä on taas uusi menu ja siinä 
monta uutta pizzaa ja ruokalajia.  
     Ruokailun muutokset ja ruoka-
muodit näkyvät pizzerian ruokalis-
talla. Vegaanipizzat ovat nyt suo-
sittuja.  Molempien oma suosikki 
on tällä hetkellä Salmon-pizza, ja 
viimeisimmäksi kehitelty pizza on 
yhdessä keksityltä hauskalta ni-
meltään White Sabbath.  Hyviltä 
ne maistuivatkin, ja sekin tuli to-
distetuksi, että asiakkaan palaute 
on tuotteita kehitettäessä tärkeää. 
”Maistuivatko? Piditkö?” Ali halusi 
heti tietää. Myös asiakaspalvelua 
Ali korostaa, ”ihmissuhteita”, kuten 
hän sanoo. ”Aina sanon työnteki-
jöillekin, kun asiakas tulee, hymyile, 
naura, puhu hänen kanssaan.”

HAASTATTELUA tehdään juuri en-
nen Turkin kansanäänestystä. Alin 
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Catarina Ryöppy 
Metro #4 Paris 
Musta Taide, 2016

KUMPULALAINEN taiteilija Catarina 
Ryöppy, Catinka, julkaisi viime elokuus-
sa kirjan Metro #4 Pariisin metrossa 
kuvaamistaan valokuvista. Kirjan kus-
tansi Musta Taide ja ulkoasusta vastasi 
graafikko Jorma Hinkka, jonka idea kir-
jan työstäminen oli. Teos palkittiin Vuo-
den kauneimmat kirjat 2017 -kilpailus-
sa. Kirja on harvinaisen kaunis, helmi, 
palkintonsa ansainnut. Pisara kunniaa 
Kumpulallekin.  Paperikin on huippu-
laatua. Viehättävä yksityiskohta kau-
niissa kannessa on arkinen metrolippu.  
  Metrolinja, jolla Catinka matkusti, 
oli numero neljä, pohjoisesta Porte 
de Clignancourtista etelään Mairie de 
Montrougeen ajava. Linjalla kulkevat 
moninaisten kansallisuuksien edusta-
jat, siirtolaiset kaukaisista kotimaista, 
vieraista kulttuureista ja alkuperäiset 
ranskalaiset, kaikki yhtä kiireisinä ja 
poissaolevina. Kuvissa on katoavia vä-
lähdyksiä suurkaupungin tuntemat-

T E K ST I  P I R J O  A L A P OT I

METRO #4
tomiksi jäävistä kulkijoista, toisiaan 
kohtaamattomista, kauas katsovista; 
otoksia ohikiitävistä hetkistä ja tilan-
teista anonyymissä kulkuvälineessä. 
Tunnelma kuvissa herättää sydän-
alassa haikeutta ja kaipuuta. Toisis-
sa ahdistaa yksinäisyys ja ulkopuo-
lisuuden vaikutelma. Vain yhdessä 
kuvassa on henkilöiden välillä iloisen 
näköinen yhteys, juttelu. Mainosku-
vien kliininen tyylikkyys tuo kokonai-
suuteen kylmän kontrastinsa. Kaikki 
kuvat ovat kauniita ja maalaukselli-
sia, liikuttaviakin. Hehkeistä väreis-
tään huolimatta kuvasarja herättää 
melankolisen tunteen matkustajien 
suojattomuudesta. Ajatus tuskin olisi 
syntynyt ennen terrori-iskujen aikaa.

CATINKA on joulukuusta 1978 asunut 
Kymintien isossa punaisessa parita-
lossa, siinä jonka pihalla on yksitoista 
erilaista peiliä, avaruusgeometrisiä 
veistoksia ja keinu, joka lennättää 
lapset pilviin. Taloon Catinka muutti 
kahden teini-ikäisen poikansa ja koi-
ran kanssa. Alun perin talossa ei ollut 
kuumaa vettä, vaan vesi lämmitettiin 
hellalla. Saunan kiukaan säiliössä oli 
talon ainoa lämmin vesi. Sisällä oli ko-
valla pakkasella kylmä, ikkunoista veti 
ja niitä koristivat asukkaiden iloksi ja 
lohduksi jääkukkaset. Ajat ovat niis-
tä muuttuneet vähemmän vetoisiksi. 
     Catinka on Kumpulan kujilla edel-
leen värikäs hahmo ja kaikkien tuttu, 
kaikille ystävällisesti jutteleva. Catin-
ka on luonteeltaan seurallinen ja vie-
raanvarainen. Kaiken lisäksi hän on 
mestarillinen kokki. Nam. Huusholli 
sen sijaan on yleensä suloisessa kaa-
oksessa.

TUNNE AIVOSI

Minna Huotilainen ja  
Leeni Peltonen 
Tunne aivosi 
Otava, 2017 

MITEN tapahtuu pienen vauvan kie-
lellinen kehitys? Miksi teini-ikäisen 
mutsi ”ragee” (raivoaa) tämän täs-
tä – ainakin teinin mielestä? Mitä 
tarkoittaa digitalisaatio aivojen 
kannalta? Miten vähentää työstres-
siä ja millaista on aivoystävällinen 
työ? Miten muistia harjoitetaan? 
 Toukolalaisen aivotutkija Min-
na Huotilaisen ja toimittaja Leeni 
Peltosen kirja Tunne aivosi kertoo 
aivojen hyvinvoinnista ja huolta-
misesta havainnollisessa, runsase-
simerkkisessä ja helppolukuises-
sa muodossa. Aivot ovat vanha 
asia, mutta nykyinen elämänta-
pamme melko uusi: harppaus vil-
japelloilta digiyhteiskuntaan on 
suuri. Muutos on myös aivoasia.  
     Kirja arkipäiväistää aivotutkimuk-
sen tuloksia osaksi kunkin ikäpol-
ven ajankohtaisia asioita, vauvasta 
vaariin. Perimäämme tai sitä, mil-
laisiin oloihin synnymme, emme voi 
valita. Voimme kuitenkin valita elä-
mäntapoja, toimintamalleja ja har-
rastuksia, joilla on oleellinen vaiku-

T E K ST I  R I I T TA  H Ä M Ä L Ä I N E N

Kumposti luki kolmen Kumpula-Toukola-alueen 
asukkaan kirjat: kuvataiteilija Catarina Ryöpyn 

Metro #4, aivotutkija Minna Huotilaisen ja  
toimittaja Leeni Peltosen Tunne aivosi sekä Lauri 

Törhösen Mannerheimin kuokkavieraana.
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tus aivojemme hyvinvoinnille. Siihen kirjoittajat tarjoavat 
konkreettisia neuvoja.

KETÄPÄ ei välillä askarruttaisi uuden oppiminen ja muisti! 
Miten muistaa asioita paremmin? Kirjassa nousevat kieh-
tovalla tavalla esille musiikin ja liikunnan yhteys oppimi-
sen ja muistin kehittymiseen joka ikäpolven kohdalla. 
Esimerkiksi kyky havaita musiikin rakenteita on tärkeää 
puheen havaitsemisen kehittymiselle, jopa sujuvalle lu-
kemiselle. Myöhemmin musiikilla on merkitystä muistin 
treenaamisessa ja jopa aivoinfarktista kuntoutumisessa. 
Haastavat liikuntaharrastukset puolestaan saattavat jopa 
synnyttää uusia hermosoluja aivoissamme. Aivotutkija 
Huotilainen kehottaakin lukijoita tanssimaan, luistele-
maan, harrastamaan musiikkia ja pelaamaan! Ja siinä 
ohessa huolehtimaan riittävästä nukkumisesta.

Lauri Törhönen 
Mannerheimin kuokkavieraana 
Docendo, 2017

ELOKUVAOHJAAJANA Lauri Törhönen on tottunut liikut-
telemaan isojakin joukkoja ja vahvasti tyypittelemään 
henkilöitä. Näin hän myös tekee kirjassaan Mannerhei-
min kuokkavieras, joka kuhisee väkeä, vaikka kuvaakin 
pääasiassa vain yhden päivän tapahtumia vuonna 1942. 
Kesäkuun neljäntenä Carl Gustaf Emil Mannerheim täytti 
75 vuotta ja oli saanut lahjaksi Suomen marsalkan arvon, 
ja päivästä tehtiin myös Puolustusvoimain lippujuhla-
päivä, joka Törhösen mukaan oli marskille se kaikkein 
mieluisin lahja eikä suinkaan se, että hän sai yllätysvie-
raakseen itse Saksan valtakunnankansleri Adolf Hitlerin.   
     Törhösen elokuvatausta näkyy myös siinä, että 

hän on älynnyt laittaa Arriflex-filmit ja valokuvat 
pikkutarkkaan aikajärjestykseen. Hän osoittaa la-
vastajan kykynsä ja valjastaa päähenkilöt samaan 
tarkoitukseen: suuren luokan teatteristahan tässä on ky-
symys, samalla kun kansakunnan kohtalosta päätetään.  
     Kirjan kehyskertomus rakentuu elokuvaa käsikirjoitta-
van rehtori Kalervo Laurilan, hänen keskenään nahiste-
levien oppilaidensa Otson ja Rubenin sekä juhlapäivästä 
elokuvaa tekevän ohjaaja Ilmari Puuskan ympärille. Pojat 
linkittävät tapahtumat nykypäivään uusnatsismin ja juu-
talaisuuden uutena kädenvääntönä. Tuottajana eloku-
valla on tietysti Donner Productions. Oikeat näyttelijät-
kin on valittu rooleihin, pääosassa itseoikeutetusti Asko 
Sarkola, joka muuten on Mannerheim myös Helsingin 
Kaupunginteatterin esityksessä. 

NÄYTELMIÄ Mannerheimista on tehty runsaasti ja kir-
joja ainakin 300 kappaletta. Elokuvan tekoa on myös 
totisesti yritetty, viimeksi valmistuneessa marski on 
musta ja animaatiossa hän esiintyy korsetissa antaen 
homomaisen vaikutelman. Törhösen kirjan juju pii-
lee siinä, että niin historioitsijoiden kuin taiteenteki-
jöidenkin hänen mielestään puutteelliset tulkinnat 
voidaan korjata yhden päivän tapahtumien valossa.  
     Törhösen hahmottelemassa aseveljeydessä kyse ei ole 
marskin tai führerin pituudesta, sotilasarvosta tai viiksis-
tä. Eikä edes siitä, että marski oli viimeisen päälle tarkka 
kaikista asuunsa liittyvistä yksityiskohdista, jopa niin että 
pitääkseen ryhtinsä suorana, hän käytti selkäkipujensa 
vuoksi mustaa korsettia. Kyse ei ollut Kalevan henkilökun-
nan tai Saksan ja Suomen armeijan Kaukopään tehtaan 
ratapihalle tehtyjen järjestelyjen monista oivalluksista 
eikä siitä Yleisradion kuuluisasta salaisesta mikrofonis-
ta salonkijunassa, ei myöskään siitä, että mukana pyörii 
runsaasti kummankin maan kenraalikuntaa sekä Man-
nerheim-ristin ritarin arvon saanut kersantti Aarre Vou-
tilainen edustamassa tavallista, mutta sitä sisukkainta 
sotajermua. Kaikki on kuitenkin lavastetta, mutta Manner-
heim ei ole vain patsaansa varjokuva Kiasman seinässä.  
     Oikeasti kirjoittajan tulkinnan mukaan kyse on kahden 
päähenkilön katseesta. Siitä kuinka Mannerheim katsoo 
Hitleriä ja kuinka tämä katsoo takaisin: kaksintaistelus-
ta ilman miekkoja. Sen taistelun voittaa päivänsankari. 
Mannerheim saa lahjaksi kolme hienoa Steyr 1500 Kom-
manderfahrzeug -maastoautoa, mutta Hitler lähtee tyh-
jin käsin kotiin. Suomi ei sulje Laatokan yli Leningradiin 
kulkevaa elämänreittiä, saati että alkaisi pommittaa itse 
kaupunkia. 

TÄNÄ Törhösen hiukan yliampuvasti, mutta paikoin juo-
hevan terävästi kertomana päivänä Mannerheim on juu-
ri se lihallinen ihminen ja kulttihahmo, joka hänessä niin 
palavasti halutaan nähdä, kun taas presidentti Risto Ryti, 
ulkoministeri Rolf Witting ja moni muu on ansainnut si-
vuroolinsa.

Elokuvaa odotellessa. 

MANNERHEIMIN
KUOKKAVIERAANA

T E K ST I  J U H A  K U L M A N E N
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KUMPULALAISISTA äänioikeutetuista 68.3% kävi äänes-
tämässä. Toukola B -äänestysalueella, johon ns. vanhan 
Toukolan lisäksi kuuluu myös Arabianrannan asukkaita, 
äänestysprosentti oli korkeampi eli 74.2. Koko Helsingin 
äänestysprosentti oli 61.6. Edellisissä kuntavaaleissa syk-
syllä 2012 Kumpulan äänestysprosentti oli 61.5, eli nyt 
oltiin reippaasti aktiivisempia. Kumpulassa äänestysvilk-
kaus myös kasvoi enemmän kuin lähialueilla. Olisikohan 
kumpulalaisia aktivoinut monet kehotukset muistaa, että 
valittava valtuusto päättää monia koskettavista tontin-
vuokrien korotuksista. 
     Naiset äänestävät miehiä vilkkaammin, ja Vesa Kes-
kisen mukaan näin on ollut pitkään. Mielenkiintoinen 
ilmiö, jota Vesan mukaan ei juurikaan ole kommentoitu. 
Vesalla on naisten aktiivisuudelle kaksi mahdollista seli-
tystä: ”Naisten osuus ehdokkaista ja myös valtuutetuista 
on kasvanut, ja naiset äänestävät naisehdokkaita. Toi-
saalta naisten ”vastuurationaliteetti” voi näkyä tässäkin 
asiassa.” Kumpulassa naisten äänestysprosentti oli 72,1 
ja miesten 64,9.

Äänestysprosentti nousi Kumpulassa  
– naiset miehiä aktiivisempia
T E K ST I  A I R I  V I L H U N E N 
T I L ASTOT  V E SA  K E S K I N E N

Kuntavaalit on pidetty ja valtuutetut valittu seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Pormesta-
rin ja apulaispormestarien valinta on enää viimeistä muodollisuutta vailla. Kumposti 

palaa vaaleihin esittelemällä perinteiseen tapaan Vesa Keskisen kokoamat tilastot 
Kumpulan ja lähialueiden äänestystuloksista. Ulla Agopov palauttaa mieliin, mitkä 

asiat kumpulalaisia pormestariehdokkaiden vaalitentissä kiinnostivat.

ENITEN ääniä Kumpulassa ehdokkaista saivat järjestyk-
sessä 1. Mai Kivelä 105 ääntä (Vasemmistoliitto), 2. Sil-
via Modig 87 (VAS), 3. Jan Vapaavuori 81 (kokoomus), 
4. Anni Sinnemäki 75 (Vihreät), 5. Veronika Honkasalo 
73 (VAS), 6. Paavo Arhinmäki 62 (VAS), 7. Emma Kari 61 
(VIHR), 8. Ozan Yanar 55 (VIHR), 9. Mika-Peter Välipirtti 
48 (VAS), 10. Tuula Haatanen 36 (SDP). Vain Välipirtti ei 
tullut valituksi uuteen valtuustoon. (Äänimäärien läh-
teenä Ylen vaalitilastot).

Puolueista Kumpulassa suosituimmat, Vihreät ja Va-
semmistoliitto, olivat hyvin tasaväkisiä: Vihreät kiri yk-
köseksi 30,9% ja Vasemmistoliitto 30,0%. Kolmanneksi 
eniten ääniä sai Kokoomus 11,3% ja neljänneksi SDP 
10,9%. Toukolan äänestysalueella Vihreät oli ylivoimai-
nen 34%, Kokoomus kakkonen 21,3%, Vasemmistoliitto 
seuraava 15,9% ja SDP neljäs 11,2%.

VA LT U U STO  VA L I T T U, 
P OR M E STA R I T  P OI M I T T U
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SUNNUNTAINA 26.3. järjestettyyn 
vaalipaneeliin kannattaa vielä pa-
lata, vaikka lopputulos onkin selvil-
lä. Kumpulan kannalta oli nimittäin 
erinomaista, että saimme paikalle 
Helsingin kolmen pääpuolueen por-
mestariehdokkaat Jan Vapaavuoren 
(KOK), Anni Sinnemäen (VIHR) ja 
Tuula Haataisen (SDP). Se että vaa-
lit leimautuivat pormestarivaaleiksi, 
nosti äänestysprosenttia ja oli näky-
vissä jonkinlaisena sähköistymise-
nä jo vaalipaneelin aikaan.  
    Paikalla oli muitakin ehdokkaita. 
Tilaisuuden juonsi suvereenisti Erja 
Salo, joka piti langat käsissään tiu-
kasti mutta ystävällisesti, ripotellen 
väliin huumoria. 

SEGREGAATIO eli alueiden eriyty-
minen oli yksi yleisön tilaisuuden 
alussa esittämistä kysymyksistä.  
Tuula Haatainen totesi, että suur-
kaupunkiin keskittyy aina ongelmia. 
Kaavoituksella, asuntotilanteella, 
liikenneyhteyksillä ja kouluilla on 
merkitystä, kun alueiden eriyty-
mistä pyritään estämään.   
     Vapaavuori korosti, miten Helsin-
gissä on onnistuttu hyvin sosiaali-
sessa sekoittumisessa, vaikka vaaran 
merkkejä on olemassa. Asuntopoli-
tiikka ja koulutus ovat hänenkin mie-
lestään avainasemassa. Asuntomi-
nisteriaikanaan hän kannatti kovan 
rahan asuntojen rakentamista alueil-
le, joilla on paljon vuokra-asuntoja. 
       Anni Sinnemäen mielestä Helsin-
gin kaupunginosat ovat jokseenkin 
tasavertaisia ja eriytymiskehitykseen 
tulee puuttua asuntopolitiikalla. 
Uusilla alueilla eri omistusmuodot 
sekoittuvatkin. Myös täydennys-
rakentamisella voidaan vaikuttaa. 
Julkiset investoinnit ja koulutuspo-
litiikka ovat myös tärkeitä tekijöitä. 
Esimerkiksi Sinnemäki otti Jakomä-
keen rakennettavan uuden koulun 
ja Metropolian rakentamisen Mylly-
puroon – hankkeita, jotka ovat läh-
teneet toteutumaan hänen apulais-
kaupunginjohtajakautenaan.

EHDOKKAIDEN kanta tontinvuok-
riin tietysti kiinnosti Kumpulassa. 
Erja aloitti hieman poleemisesti: 

”Kumpula on Helsingin köyhien ra-
kentama. Kannatatteko kohtuuvuok-
ria vai markkinatasoisia vuokria?” 
      Kaikki kolme pormestarikandidaat-
tia korostivat kannattavansa tasapuo-
lisia vuokria. Anni Sinnemäki avasi 
asiaa toteamalla, että kaupungin pe-
riaate on 4 prosentin tuottotavoite, 
joka todellisuudessa on 2 %:n tavoi-
te. Hän muistutti, että vuokrankoro-
tuksissa on pitkät siirtymäajat. Tuula 
Haatainen yhtyi kuoroon sanomalla, 
että poikkeusta ei voi tehdä yhden 
alueen osalta, vaan yhdenmukai-
suuden periaatteessa on pysyttävä. 
    Yleisöstä Salli Hakala muistutti, 
että yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus 
eivät toteudu, koska alueittemme 
vuokramiehille on ehdotettu 30 %:a 
korkeampaa neliöhintaa kuin muille. 
Salli kysyikin, tuleeko alueen kaaval-
lisen suojelun vaikuttaa tontinvuokria 
korottavasti vai alentavasti?  
     Vapaavuori viittasi Luxemburgin 
pestiinsä ja totesi, ettei tunne ti-
lannetta, mutta asuntoministerinä 
toimiessaan on vastannut myös ra-
kennussuojelusta ja että hänestä suo-
jelun pitäisi vaikuttaa tontinvuokria 
alentavasti. Tuula Haatainen totesi 
keskustelleensa asiasta kiinteistö-
lautakunnan kanssa. Suojelumääräyk-
set nostavat rakennusten korjausten 
hintaa. Hänelle vaihtoehdot ovat pi-
dempi maksuaika ja suojelumääräys-
ten vaikutuksen selvittäminen.   
     Sinnemäki puolestaan totesi, että 
suojelu vaikuttaa myös rakennusten 
arvoon, koska tiedetään, että ne tu-
levat säilymään. Hän myös muistutti, 
että kiinteistöveroa on viime vuosina 
nostettu, eikä valtio siitä neuvottele 
niin kuin Helsingin kaupunki tontin-
vuokrista.

TUHOTAANKO täydennysrakentami-
sella Helsingin lähiluonto ja metsä-
alueet, kysyttiin yleisöstä.   
   Anni Sinnemäki muistutti, että Hel-
singissä on paljon valtakunnallises-
ti merkittäviä metsiä. Luontoarvot 
pystytään säilyttämään, vaikka tänne 
tulisi 200 000 uutta asukasta. Yleis-
kaavan sisällä voi tehdä valintoja. 
Aiempi kasvu seudulla on ollut ha-
janaista ja tuottanut kahden auton 

perheitä. Helsingin on voitava kas-
vaa niin, ettei matkustamiseen tar-
vitse käyttää paljoa aikaa.  
     Jan Vapaavuori totesi, että kau-
pungin on vaikea löytää täyden-
nysrakentamisen alueita. Uusi 
yleiskaava on hyvä lähtökohta: eheyt-
täminen ja tiivistäminen on paras 
tapa kasvattaa kaupunkia.   
     Kaavoitukseen liittyvästä vuoro-
vaikutuksesta sekä Sinnemäki että 
Vapaavuori olivat varsin samoilla lin-
joilla: valitusoikeus on osa oikeusval-
tiota, mutta vuorovaikutuksen pitäisi 
toteutua niin, että kansalaiset kokisi-
vat tulleensa kuulluiksi. 

YLEISÖKYSYMYKSISSÄ tuotiin esiin 
myös asukastalojen rahoitus, joka 

T E K ST I  U L L A  AG O P OV
K U VA SA N T T U  SÄ R K ÄS

Kylätilan vaalipaneeli
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J A N  VA PA AV U O R I  P U H U I  VA A L I PA N E E L I S SA  K Y L ÄT I L AS SA ,  A N N I 
S I N N E M Ä K I  (VAS . )  J A  T U U L A  H A ATA I N E N  K U U N T E L I VAT .

viime vuonna siirtyi hoidettavaksi keskitetysti 
kaupunginkanslian kautta. Erja kysyikin, min-
kä sijan kaupungin organisaatiouudistuksessa 
saavat osallisuus ja vuorovaikutus.   Kumpulas- 
sa ainakin on oltu pettyneitä uuden järjestel-
män tuottamiin resursseihin: jos asukastalo-
jen (ja kolmannen sektorin toimijoiden ylei-
semminkin) halutaan korvaavan kaupungin 
tuottamia palveluita, olisi toimintaa myös re-
sursoitava riittävästi. Osallisuuden ja vuorovai-
kutuksen merkityksen kaikki myönsivät, mutta 
selkeää lupausta resursoinnista ei saatu.  
   Erjan kysymykseen, mitä teemoja eh-
dokkaat itse haluaisivat tuoda esille, Sin-
nemäki luetteli ilmanlaadun, raideliiken-
teen, meluntorjunnan, sähköbussit ja 
-autot, kävelyn ja pyöräilyn edistämisen, 
nopeusrajoitukset ja päivähoidon.  
 Haatainen filosofoi, että kaupunki  
koostuu kylistä, joissa ylläpidetään me-hen-
keä. Omassa kaupunginosassaan Roihu-
vuoressa Haatainen kertoo osallistuneensa 
kirjaston puolustamiseen. Osallisuudessa 
paikallistuntemus on tärkeää, samoin sosiaa-
linen koheesio ja sen vahvistaminen.   
    Vapaavuori palasi aiempaan mainintaansa 
Helsinki - muu Suomi -vastakkainasettelun 
haitallisuudesta ja tarpeesta pitää Helsingin 
talous kunnossa, jotta kaupunki pystyisi myös 
tarjoamaan palveluita. ”Kakku on leivottava 
ennen kuin sitä voidaan jakaa”, hän totesi.

MITEN toteutuu mahdottomalta tuntuva yh-
tälö 200 000 uuden asukkaan sijoittamisesta 
ja viheralueiden säilyttämisestä? Miten so-
te-uudistuksen mukanaan tuoma palvelujen 
yksityistäminen vaikuttaa? Onko ’tasapuoli-
suus’ tontinvuokrissa yhtä kuin ’kaikille yhtä 
korkeat tontinvuokrat’? Millaisia ovat uuden 
pormestarin ’huomenlahjat’ kaupunkilaisille? 
Näitä asioita on kiintoisaa seurata, nyt kun 
uusi valtuusto ja uusi pormestari aloittavat 
työnsä.

Savupiippujen korjaukset
Muuraukset

Pienet peltityöt
Peltikattojen maalaus

www.tka-palvelut.fi
046 5422 761

timo.kainulainen@tka-palvelut.fi

K U K K A SE T  K E VÄ Ä N  
   J U H L I I N  J A  A R K EE N 

K I R SI K A N K U K A S T A 

KO SK EL A N T I E  29

P.  7 7 7  3 0 2 1 

T ER V E T U L OA !
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Pidämme mielellämme yllä suurta ulkoilmamuseota, 
mutta jos asuinkustannukset nousevat moninkertaisiksi, 
jäävät talot kunnostamatta tai poismuutto häämöttää. 
Informaatiomme koettiin tarpeelliseksi.
     Paikalla olleet ehdokkaat on kiitelty ja seuraavaksi 
toivotamme kesäkuussa uuden valtuuston tervetulleeksi 
tehtäväänsä. Tonttiliike punoo jo uusia ”juonia”, sillä 
näkyvyyttä ja vaikuttamista jatketaan kevääseen 2018 
asti, jolloin asia etenee päätöksentekoon asti.

KANSALAISLIIKKEEN keskiössä tarvitsemme kaikenlaista 
apua ja osaamista, ideointia ja massaa! Tunnetko 
kiinteistölain, onko somettaminen intohimosi?  Kirjoi-
tatko hetkessä lehdistötiedotteen? Lähdetkö mukaan 
mielenilmaukseen? Mitä ajatuksia ja ideoita sinulla on?

Ilmoittaudu mukaan joukkoihin osoitteeseen info@
tonteillatavataan.fi ja käy tutustumassa nettisivuihimme  
www.tonteillatavataan.fi   
tai www.facebook.fi/tonteillatavataan 

Sähköpostiin voit muutenkin kirjoitella, jos sinulla 
on kysyttävää tai uusia ideoita. Pidetään hyvä meininki 
yllä ja toivokaamme avointa ja keskustelevaa prosessia, 
tavoitteenamme kaupungin asukkaita yhdenvertaisesti 
kohteleva ja kohtuullinen loppuratkaisu!

Kansalaisliikkeen puolesta
Sari Väntänen ja Erja Salo

H E L S I N G I N  K U N N A L L I SVA A L I E H D O K K A AT  K U T S U T T I I N  T U T U ST U M A A N A LU E E N  TO N T E I L L E .

MAALISKUISENA maanantai-iltana Kylätilan sali täyttyi 
tasapuolisesti Koskelan, Kumpulan, Käpylän ja Toukolan 
asukkaista. 150-päinen joukko oli tullut kuulemaan v. 
2020 umpeutuvien maavuokrasopimusten uusimisesta 
ja tulevista vuokrankorotuksista. Kanta-Helsingin 
omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Tuuli Kunnas 
ja hallitusjäsen Salli Hakala alustivat tilaisuuden 
kertomalla Helsingin kaupungin joulukuista kirjettä 
selkokielisemmin, miten suuria vuokrankorotuksia 
kaupunki suunnittelee. Tonttiliikkeen ytimessä 
vaikuttava Erja Salo kokosi ajatukset yhteen, ja näin 
syntyi juhlallisesti kansalaisliike Tonteilla tavataan.

Omakotiyhdistys on ollut aktiivinen asian 
suhteen jo jonkin aikaa, ja kansalaisliike perustettiin 
yhdistyksen tueksi. Ison porukan osaamisella ja 
joukkovoimalla toivomme saavamme näkyvyyttä asialle 
ja voivamme vaikuttaa niin virkamiesvalmisteluun kuin 
poliittiseen päätöksentekoonkin.     
  Tonteilla tavataan -kansalaisliikkeen ensimmäinen 
tempaus jo vaalien alla oli Tontti tour, treffit yhteensä 
seitsemällä alueen tontilla, jonne kutsuttiin kaikki 
Helsingin kunnallisvaaliehdokkaat. Parille tontille 
ehdokkaita ei ilmestynyt, mutta kokonaisuudessaan, 
etenkin vaalityön oltua kiireisimmillään, lopputulos oli 
tyydyttävä.

Ehdokkaat saivat pihoilla konkreettista tietoa 
mm. suojelun merkityksestä taloa remontoitaessa. 
Ymmärrystä näytti riittävän yli puoluerajojen, ainakin 
vaalien alla, kohtuullisuuden vaatimukseemme. 

TONTEILL A TAVATA AN!

KU VA :  SA N T T U SÄ R K Ä S
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Toteutuuko oikeudenmukaisuus  
tontinvuokrissa?

KIINTEISTÖVIRASTO esittää uudessa 
ohjeessaan (tiedote vuokralaisille 
15.2.2016) tonteille talotyypin mu-
kaan vaihtelevia hintoja: korkein olisi 
omakotitalolla, seuraavaksi korkein 
paritalolla, sitten rivitalolla ja alhaisin 
kerrostalolla. Aiemmin tällä alueella 
uusituissa vuokrasopimuksissa 
luokkia on ollut vain kaksi:  asuinker-
rostalo (AK) ja asuinpientalo (AP). 
     Kanta-Helsingin omakotiyhdistys 
pitää pientalojen jakamista eri kate-
gorioihin perusteettomana ja hintoja 
liian korkeana. Monen rakennuksen 
tyyppi on vuosikymmenten aikana 
muuttunut: ensin usean huoneiston 
talo paritaloksi, omakotitaloksi ja 
taas takaisin paritaloksi. Samanlai-
nen joustava mahdollisuus muu-
toksiin tulisi yhdistyksen mielestä 
säilyttää myös tulevaisuudessa eikä 
sitä myöskään pitäisi keinotekoisesti 
edistää tai hankaloittaa. Nyt vaarana 
on, että vuokrankorotukset johtavat 
perusteettomiin talotyypin vaihdok-
siin. Toisaalta halvemman vuokraka-
tegorian talotyyppien muutoksista 
kalliimpiin, paritalon muuttamiseen 
yhden asunnon omakotitaloksi ei 
välttämättä haettaisikaan rakennus-
lupia.

ESIMERKKITALOMME on tyypillinen 
kumpulalainen omakotitalo (AP-ta-
lo), jossa on alkuperäisten piirrosten 
mukaisesti koko ajan ollut käytössä 
kaksi asuinkerrosta ja kellarikerros. 
Se on merkitty kaupungin listassa 

Muut erilliset pientalot -luokkaan. Alun 
perin talon rakensi kumpulalainen kir-
vesmies, joka muutti taloon perheensä 
ja sukulaistensa kanssa (yhteensä 10 
henkeä) kesällä 1936. Sotavuosina  
lyhytaikaisesti talossa oli kirjoilla yhtä 
aikaa lähes 30 henkeä. Talo on 80-vuo-
tisen historiansa aikana ollut yhden, 
kahden ja kolmen perhetalouden asun-
toina.  
     Asuinkerroksissa on vuosina 1936-
1999 ollut kaksi tai kolme eri keittiötä 
ja taloutta. Vuosina 1941–1999 yksi 
kultasepän perhe (5 henkeä) ja heidän 
jälkeläisensä asuivat koko taloa. Välillä 
osa huoneista on ollut vuokrattuna lähi-
sukulaisille.  
     Vuodesta 2000 lähtien talo on ollut 
nelilapsisen ”suurperheen” käytössä. 
Nyt kaksi lapsista on jo muuttanut pois. 
Kaupungin tulkinnan mukaan kahden 
perheen talosta pientalo on muuttunut 
omakotitaloksi, vaikka kerrokset ovat 
päällekkäin. Tämä yhden perhetalouden 
koti on palautettavissa helposti 2–3 
pientalouden taloksi yhdellä lavuaarilla 
ja väliovella. 

Kerrosalan laskeminen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ on julkaissut 
oppaan Ympäristöopas 72 - Kerrosalan 
laskeminen, jossa seikkaperäisesti neu-
votaan, miten kerrosalat lasketaan. Hel-
singin kaupungin tonttiosasto poikkeaa 
monissa kohden oppaan suosituksista. 
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen 
vuosikokouksessa 23.4.2017 arkkitehti 
Katja Maununaho piti esityksen ker-
rosalojen laskemisesta ja hänen esitte-
lynsä mukaisesti olen laskenut, miten  
esimerkkitalomme neliöt lasketaan ja 
mihin kannattaa kiinnittää huomiota, 
kun talossa tekee muutoksia. 
     Ympäristöopas 72:n mukaisesti tämä 
esimerkkitalo on 1,5-kerroksinen, koska 
toisen asuinkerroksen huoneissa ja käy-
tävässä on osittain vinot katot ja sivuilla 
pikkuikkunat. Tällaisia ovat käytännös-
sä kaikki Kumpulan ns. omakotitalot, 

jotka rakennettiin arkkitehti Uno 
Mobergin mallipiirustusten mukaan 
1920-1930-luvuilla. Esimerkkitalon 
tontin pinta-ala on 504 m². 
     Jatkossa kaupunki laskee ton-
tinvuokran kerrosneliöistä (kem2) 
eli rakennuksen kerrosalasta, joka 
mitataan ulkoseinien mukaan. Ym-
päristöoppaan mukaan alle 1,6 m 
korkeita tiloja ei lasketa kerrosneli-
öihin, mutta kaupunki laskee, jos ne 
kuuluvat huoneen kanssa samaan 
tilaan ilman väliseinää. Kerrosalaan 
ei lasketa kellarikerrosta, koska se 
on osittain maan alla ja sen ikkunat 
ovat normaalia asuinhuoneistoa pie-
nemmät. Kuistit ja portaat lasketaan 
kerrosneliöihin, jos talo on yhden 
perheen käytössä. Pientalossa toisen 
kerroksen portaat voidaan vähen-
tää. Kerrostalossa portaikosta ei voi 
tehdä vähennyksiä. Asuinhuoneeksi 
laskettavan tilan tulee olla vähintään 
7m2 ja sen ikkunan valoaukko tulee 
olla vähintään 10% huoneen pin-
ta-alasta. 

KERROSNELIÖ on tullut vasta 
1950-luvulla talokoon mittariksi, 
ja sen vuoksi kerrosneliöiden mää-
rittäminen vanhoissa taloissa on 
vaikeaa. Niissä on kuisteja, erilaisia 
portaikkoja, vinokattoja, erkkereitä, 
kattolyhtyjä, turhia hormeja ja muita 
sokkeloita, jotka ovat ns. hukkaneli-
öitä, vaikka osaa niistä voidaan asu-
miseen käyttääkin. Käytännössä huk-
kaneliöitä tuottavat erityisesti myös 
ikkunoiden sijainnit, joita ei voi suo-
jelualueella muuttaa. Esimerkkita-
lossamme toiseen kerrokseen ei saa 
virallisesti kahta huonetta enempää, 
koska vain molemmissa päädyissä on 
yksi mitat täyttävä ikkuna. 
     Tässä talossa virallisia kerrosne-
liöitä on 122 kem² + kellari 60 m² 
(sisätilat).  

1. kerros: keittiö, 2 asuinhuonetta, 
eteinen, johon oma sisäänkäynti kyl-

T E K ST I  SA L L I  H A K A L A

Salli Hakala kirjoittaa esimerk-
kinään kumpulalainen omako-
titalo, miten oikeudenmukais-
ta tai epäoikeudenmukaista 
talon määritteleminen johon-
kin talotyyppiin on. Hän myös 
selvittää, miten kerrosneliö-

metrit lasketaan. 



mäkuistilta (A-rappu).

2. kerros: 2 normien mukaista asuinhuonetta, kyl-
pyhuone, käytävä, kylmä vinokattoinen vaatehuone, 
josta on portaat ullakolle. 2. kerrokseen on ulkoa eril-
linen sisäänkäynti (B-rappu), mutta myös alakerran 
eteisestä (Tämä aukko yhdistää kerrostalon omakoti-
taloksi nykyisin.)

Kellarikerros: saunatilat, ”puhdetyöhuone”, halko-
varasto, pannuhuone, komerot ja käytävät. Puhde-
työhuoneessa ja halkovarastossa on ollut metallipaja 
vuosina 1941-1999, nykyisin se on tutkijan työtilana.

Omakotitalo, paritalo vai  
kerrostalo?

KAUPUNGIN nykymääritelmien mukaan kerrostaloksi 
lasketaan talo, jossa huoneistot ovat päällekkäin, ja 
paritaloksi talo, jossa huoneistot ovat rinnakkain. 
Kumpulassa on molempia ratkaisuja ns. omakotita-
loissa. Tämän esimerkkitalon voi siis muuttaa yhdellä 
lavuaarilla ja lukollisen sisäoven lisäämisellä omako-
titalosta kerrostaloksi ja - voilá - tontinhinta laskeekin 
710 eurosta 520 euroon kerrosneliötä kohden. Kau-
pungin käyttämän laskukaavan mukaan esimerkkita-
lon 122 kerrosneliöstä voidaan laskea tontinvuokra 
vuodessa joko 0,04 x 122 x 710 euroa = 3465 euroa 
tai 0,04 x 122 x 520euroa = 2538 euroa. Kumman 
vaihtoehdon sinä valitsit? 

710€ on Kiinteistöviraston kirjeessään ilmoittama 
omakotitontin ”kohtuullinen rakennusoikeuden 
yksikköhinta Kumpulan alueella” ja 520€ vastaava 
asuinkerrostalotontin yksikköhinta.

Hintatasoa määriteltäessä käytetään pohjana laskel-
mallista tonttien arvoa. Vuonna 2013 konsulttiyhtiö 
arvioi Käpylän pientalotonttien rakennusoikeuden 
arvoksi 1100-1300€/kerrosneliömetri. Nyt saman 
konsulttiyhtiön arvio on 1400-1600€. Hinnannousua 
ei ole perusteltu mitenkään.

KAUPUNGIN rekisterit eivät ole ajan tasalla. Niinpä 
esimerkkitalomme naapuritonttien vastaavat talot 
on merkitty nykyisin: kahden asunnon talot, muut 
erilliset pientalot, rivitalo. Kaikki tulisivat olemaan eri 
hintaluokassa, vaikka näyttävät samanlaisilta. Naapu-
ririitoja kukaan ei toivo, joten kaupungin laskentaan 
olisi saatava järkeä ja vähemmän byrokratiaa jollain 
yksinkertaisella laskentamallilla, esimerkiksi ilmakuvi-
en 3D-malleilla ja laskennallisilla malleilla. 

Oman ja naapurisi talon tiedot voit nähdä julkisesta 
rekisteristä ja katsoa ilmakuvana otetut 3D-mallit 
osoitteesta: kartta.hel.fi/3d 

Voit laskea tonttisi tulevat vuokrat kaupungin ilmoit-
tamin hinnoin seuraavalla laskurilla:  
www.tonteillatavataan.fi/laskuri  
Laskuri ei kerää taloista muita kuin julkiset tiedot, 
jotka voit tarkistaa myös Helsingin kaupungin kartta-
palvelusta: http://kartta.hel.fi 

SILLOIN kun talomme lämpenivät 
usealla tulisijalla ja puuhella oli käy-
tössä kesälläkin, jopa 16-horminen 
piippu pysyi lämpimänä ja kuivana.  
Painovoimainen ilmanvaihtokin toimi 
suunnitellulla tavalla. Nyt muutaman 
kerran viikossa lämmitettävä saunan 
kiuas ei pidä piippua lämpimänä. 
Savukaasujen ohella kosteus ja jääty-
minen pääsevät rapauttamaan tiilien 
saumoja ja piippuun voi syntyä hal-
keamia, ja tulipalovaara on ilmeinen.  
Piipunhatun puute vielä nopeuttaa 
rapautumista. Myös savuhormin sau-
mat voivat vuotaa viereisiin ilman-
vaihtohormeihin, joista savua saattaa 
kulkeutua sisätiloihin. 

Mitä toimia piippu vaatii?

OLEN vuosien varrella nähnyt, millaista 
tuhoa pikkuhiljaa salakavalasti vuotava 
piipun pellitys voi aiheuttaa puisille kat-
torakenteille ja purutäytteiselle yläpoh-
jalle. Vauriot voivat olla todella mittavia 
ja kalliita korjattavia.  Säännöllisesti 
vintillä käymällä vesivuodot paljastuvat 
ennen kuin pääsee syntymään laajoja 
vaurioita.  
     Myös savuhormien kuntoa pitää 
tarkkailla. Jos oma pää kestää korkeita 
paikkoja, sen voi tehdä itsekin.  Toinen 
sytyttämään pieni lehtikäärö kiukaan 
pesään ja itse piipun viereen tarkkaile-
maan savun tuloa.  Kun hormi on tukittu 

HORMIT KUNTOON AJOISSA
T E K ST I  J A  K U VAT   J O R M A I KO N E N

Savupiippu, kuten muutkin talon rakenteet, vaatii tarkkailua ja huol-
toa, jonka laiminlyömisestä seuraukset voivat olla kohtalokkaat. 

jollakin ”nyssykällä ” ja savu tulee 
viereisistä hormeista, se on merkki 
vuotavista muuraussaumoista ja 
korjaustarpeesta. Turvallisempi tapa 
on pyytää vuotokoe hormin nyky-
tilasta ja maksuton kustannusarvio 
kunnostuksesta vaikka useammalta-
kin tekijältä.  
     Käytössä oleva tulisijan hormi 
on nuohottava vuosittain ja siinä 
yhteydessä nuohooja tarkastaa sen 
kunnon silmämääräisesti. Huono-
kuntoisesta piipusta seuraa korja-
uskehotus ja hormi joutuu käyttö-
kieltoon.  Korjatun hormin saa ottaa 
käyttöön vasta kun nuohooja on sen 
tarkastanut ja hyväksynyt. Nykyisel-

K U M P O S T I
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T E R Ä S H A R JA L L A JA E N SIM M Ä IN E N V E TO O N

SA AV U T TA N U T P I IP U N PÄ Ä N .

E N SIM M Ä IN E N M A S SAU S K E R ROS O N J O TÄY T TÄ N Y T T I I L I E N    

SAU M AT.  VA S TA KU N M A S SA O N KUI V U N U T,  K E R RO KSI A 

L I S ÄTÄ Ä N TA R P E E N M U K A A N .

lä piirinuohousjärjestelmällä myös paloviranomainen on 
tietoinen nuohouskäynneistä, käyttökielloista ja uusinta-
tarkastuksista.  

Naapurusten saunat menivät lämmityskieltoon

NORMAALIN käynnin jälkeen nuohooja ilmoitti kahdelle 
vierekkäisten talojen omistajalle saunan hormien olevan 
korjausta vaativassa kunnossa. Korjaus on mahdollista 
tehdä joko putkittamalla hormi tai pinnoittamalla se ke-
raamisella massalla. Jälkimmäinen on tämän ikäisten ta-
lojen hormeihin suositeltavampi tapa, sillä se muodostaa 
hormin sisäpintaan tiukasti kiinnittyvän putkimaisen pin-
noitteen, joka samalla vahvistaa koko piipun rakennetta. 
Tähän vaihtoehtoon naapurukset myös päätyivät.  
     Tarjoukset pyydettiin kolmelta toimijalta. Metrihin-
noissa oli melkoisia eroja, ja myös hormin pituuden mit-
tauksissa oli haamumetrejä. Tarkkana siis pitää olla. Te-
kijäksi valikoitui alueella jo aiemmin vastaavia korjauksia 
tehnyt ja lähes parikymmenvuotisen kokemuksen omaa-
va Tka-palvelu Timo Kainulainen. Hinnaston mukaan hor-
min kunnostus kotimaisella pinnoitteella hormin koosta 
riippuen maksaa 120 – 155 €/metri. Öljykattilan hormin 
kunnostus on joitakin kymppejä kalliimpaa.  Kahden talon 
kimppatilauksessa päästiin hintahaarukan alapäähän ja 
Kainulaisen tarkka mittaus antoi hormin pituudeksikin 
pienimmän lukeman, eroa pisimpään arvioon oli 2,5 met-
riä. Yhden 8,5 metrisen hormin kunnostuksen hinnaksi 
tuli kohtuulliselta tuntuva 1020 euroa. 

Kunnostus  on tehtävä huolella

VALMISTAUTUMISEN ohella käytiin ensin läpi oikeat 
menetelmät kestävän lopputuloksen saamiseksi. Piipun 
muurauksien pitää olla sillä tavalla kunnossa, että kaikki 
tiilet ovat kiinni. Syvälle rapautuneista muuraussaumoista 
ei ole haittaa, päinvastoin ne toimivat hyvänä tartunta-
kynsinä korjausmassalle.  
     Jos piipun pään muurauksen rapautuminen on alka-
nut, Kainulaisen mukaan se etenee sään armoilla kiihty-
vällä vauhdilla ja korjaus voi nostaa kustannuksia huo-
mattavasti. Pahimmillaan koko harjan yläpuolisen piipun 
kaikki tiilet voivat olla irrallaan. 16-reikäisen piipun, joita 
omakotitaloissamme voi olla, harjan yläpuolisen osan 
uudelleenmuuraukselle pellityksineen voi kertyä hintaa 
jopa 3000 euroa. 
     Suojauksen ja kiukaan irrotuksen jälkeen hormi puh-
distettiin hormiin tiukasti istuvalla vinssillä liikuteltavalla 
jäykällä teräsharjalla.  Ennen massausta hormi vielä 
pestiin.  Massaus tapahtui liukuvaluperiaatteella. Nyt 
juuttikankaalla päällystetty teräsharja asetettiin hormin 
alaosaan ja päälle pudotettiin sopivan notkeaa massaa.  
Sitten harjaa kelattiin tasaisesti ylöspäin samalla massaa 
lisäten.  Haluttu lopputulos saavutetaan yleensä kolmella 
tai neljällä massauskerralla ja pinnoitteen paksuudeksi 
tulee sentti, puolitoista.  Hormin alapään massaus vii-
meistellään alakautta käsityönä.  Työtä ei pysty kunnolla 
hoitamaan yhdessä päivässä. Jos joku tällaista lupaa, niin 
silloin tingitään kuivumisajoista tai kertamassaus tehdään 
liian paksuna kerroksena. 
     Vapaaehtoisesti tehtyyn hormin korjaukseen ei liity 
mitään tarkastusvelvoitetta, mutta Kainulaisen mielestä 
työn tulos on aina hyvä tarkastuttaa nuohoojalla, jonka 
suorittama savutesti varmistaa työn laadun. Nuohoo-

jatkin suosittelevat lopputarkastuksen teettämistä 
laskun maksun edellytyksenä, jotta vilunkiyrittäjät 
karsittaisiin markkinoilta. 

Aina ei mene niin kuin Strömsössä 

TYÖN piti olla jo valmis, kun toisessa talossa ilmeni 
vielä vuoto viereiseen tuuletushormiin. Vuotokohta 
varmistui hormikameralla, mutta korjaaminen oli 
osoittautua haasteelliseksi. Kiukaan yläpuolelle oli 
tehtävä ylimääräinen työskentelyaukko, jonka kautta 
työ saatiin päätökseen. Tähän kului ylimääräinen päi-
vä, mutta alkuperäinen kustannusarvio piti.  
     Nuohooja kävi tekemässä lopputarkastuksen ja 
totesi työt hyvin tehdyiksi. Tarkastuksesta tehtiin 
lausunto kolmena kappaleena, omat kappaleet asi-
akkaalle, paloviranomaiselle ja nuohousliikkeelle. Ja 
niin päästiin taas saunomaan.
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PARTURI-KAMPAAMO

MAARIT, MERVI JA PAULIINA 
 

INTIANKATU 25
P. 050 555 7381

AUKI ARKISIN 9-17, LAUANTAISIN SOPIMUKSESTA

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

P U H .  020  741  1820

Amarillo
PA R T U R I - K A M PA A M O

p u h e l i n  0 9 7 5 7 2 1 1 7                                                                           

A u k i  a r k i s i n  9 - 1 7    

K e s ä l a u a n t a i t  s u l j e t t u !

V Ä I N Ö  A U E R I N  K A T U  3                                                    
K U M P U L A

Hammaslääkärit
Sanni Aho, Katariina Savijoki, Katja Kurhela

Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)

Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Käpyläntie 1 , 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.
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Meiltä lisäksi kaukolämpötyöt 
-

Teen kotikäyntejä myös iltaisin

K I SA K Y L Ä N K A M PA A MO
 

Naisille ja miehille

Koskelantie 9
00610 Helsinki
p. 09 793872

Kikka ja Pirjo
Tervetuloa!

www.villavadelmankauppa.fi

WWW.VILLAVADELMANKAUPPA.FI

Ihana pieni nettipuoti 
täynnä luonnonkosmetiikkaa sekä luontoa ja 

kehoa kunnioittavia laadukkaita tuotteita.
Olemme valinneet kauppaamme vain parhaat 

tuotteet, ajatellen parastasi!

chef wotkin’s palvelutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

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

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

tehtaanMyyMälä
ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
 Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki 

☎ 09-774 33 477
www.wotkins.fi

R-KIOSKI KUMPULA
VÄINÖ AUERINKATU 3, 00560 HELSINKI   

MA-PE 7–21 |  LA 8–21  |  SU 9–21

Ärrältä saat aina tuoretta kahvia!
Kumpulan kioskilta saat nyt uutta lempeästi  

paahdettua Mundo-kahvia. Tule, maista ja ihastu!

Pieni kahvi 2,5 dl.................... 1,80
Normaali kahvi 3,5 dl .....  2,20
Iso kahvi 4,5 dl............................ 2,50

Kahvi  
ja pulla

3€
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Lähiajan tapahtumia Paavalin seurakunnassa 

 

Paavalin Piirustuskurssin kevätnäyttely 5.6. saakka Paavalinkirkon 
aulassa. Auki ma-to klo 11-14 ja tapahtumien aikana. 

Kristinuskon ja hindulaisuuden välinen meditaatiohetki seurakuntakoti 
Keulassa to 18.5. klo 18-20. Ei ennakkoilmoittautumista. 

BACH: Messu H-molli la 20.5. klo 15 Paavalinkirkossa. Mia Heikkinen, 
sopraano, Erica Back, mezzosopraano, Simo Mäkinen, tenori, Johann Tilli, 
basso, Graduale-orkesteri, Graduale-kuoroa johtaa Seppo Välimäki.  
Vapaa pääsy, ohjelma 10€. 

Juhlamessu Senaatintorilla su 21.5. klo 12. Kaikki Helsingin seurakunnat 
kokoontuvat Kirkon Musiikkijuhlien juhlamessuun. Saarnaa piispa Irja 
Askola. 

Ma 22.5. klo 18 on Lapsiperheiden Tenavakirkko ja perheiden kevätjuhla 
Paavalinkirkolla. 

To 25.5. vietetään Helatorstain messua klo 18 Paavalinkirkossa. 

Su 28.5. klo 10 Vietetään messua Paavalinkirkolla klo 10. 

Koulun viimeisen viikon aikana vietetään koululaisten kevätkirkkoja 
Paavalinkirkolla. Sekä Arabian peruskoulu että Vallilan koulu saapuvat 
laulamaan Suvivirttä. 

Su 4.6. klo 10 vietetään Helluntain messua Paavalinkirkossa. 

To 8.6. lähdetään pyöräretkelle Pyhän Laurin kirkolle. Omat eväät 
mukaan. Lähtö kello 10. Ilmoittautuminen. 

Su 11.6. klo 11 vietetään perinteistä Puistomessua Helsingin ensimmäisen 
kirkon kirkkoraunioilla Annalan alueella. Osoite Vanhankaupungintien 
pääty. Ei messua Paavalinkirkossa. 

Paavalinkirkon osoite on Sammatintie 5, 00550 Helsinki. 
 
Paavalin seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki ma, ti, to ja pe  
klo 10-14 ja ke klo 12-17.  Viraston puhelinnumero on 09 2340 5400.  
 
Päivystävä pappi on tavattavissa virastolla aukioloaikoina. Sen lisäksi voit 
olla yhteydessä kehen tahansa pappiin suoraan sopiaksesi keskusteluajan. 
 
Haluatko liittyä kirkkoon? Aikauisrippikouluista kertoo lisää Juha 
Valkeapää, puhelin 050 380 4162 tai juha.valkeapaa@evl.fi  
 
Onko tiukka tilanne? Keskusteluapua ja taloudellista tukea antavat 
seurakunnan diakonit. Voit varata ajan diakonin vastaanotolle virastosta. 
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