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KUMPULA-SEURAN 
SYYSKOKOUS

Pidetään ma 29.10.2012 klo 18 kylätilassa 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
valitaan uudet johtokunnan
jäsenet sekä puheenjohtaja.

Varsinaisen kokouksen jälkeen keskustellaan 
Intiankadun liikenteestä ja

Kumpulan liikenneturvallisuudesta yleisestikin.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Hyvä kumpulalainen! Muistathan 
maksaa Kumpula-seuran jäsenmaksun!

Jäsenmaksu vuonna 2012 on 10 euroa. 
Kumposti-lehti on Sinunkin jäsenetusi!

Tilinumero: SAMPO FI46 8000 1100 1794 65. 
Käytäthän ystävällisesti viitenumeroa 20129.

Vuosi 1952 oli Suomen 
sodanjälkisessä historias-
sa eräänlainen riemuvuo-
si. Tuona vuonna lähti vii-
meinen sotakorvausjuna 
Venäjälle ja Armi Kuuse-
lasta tuli Miss Universum. 
Lopulta toteutuivat myös 
Helsingin olympialaiset, 
jotka 1939 oli sodan 
vuoksi jouduttu perumaan. 
Yhtäkkiä oli myös ra-
haa saattaa päätökseen 
1930-luvulla aloitetut kisa-
rakennukset – jotka kaikki 
ovat pystyssä ja käytössä 
vielä tänäkin päivänä.

olympialaisten pitämisestä Suomes-
sa lopulta toteutui. Urakka käsitti jo 
1938 valmistuneen stadionin laajen-
nuksen, keskeneräisen uimastadio-
nin rakentamisen loppuun, velodro-
min, Ruskeasuon ratsastushallin ja 
Laakson ratsastusstadionin, messu-
hallin laajennuksen, soutustadionin 
ja Kumpulan maauimalan.

Rakennukset suunniteltiin parhai-
den funkisperinteiden mukaisesti va-
paaseen kaupunkitilaan, metsään, 
merenrantaan ja luontoon. Alun pe-
rinkin oli tarkoitus, että rakennelmat 
jäävät olympialaisten jälkeen ilahdut-
tamaan ja hyödyttämään kaupunki-
laisia.

Kumpulan maauimalan arkkiteh-
teinä olivat Pauli Salomaa, Teuvo 
Lindfors ja Osmo Sipari. Kuten van-
hoista kuvista näkyy, alkuperäinen 
uimalan alue oli nykyistä pienempi, 
sillä pukukoppien virkaa toimittivat 
väliaikaiset parakit. Nykyiset puku-
kopit valmistuivat vasta kaksi vuotta 
kisojen jälkeen. 

Uimalassa toimivat aikoinaan ui-
maseurat Helsingin työväen uima-
rit sekä Kuhat (per. 1956), jonka ve-
sipallojoukkueessa pelasi sittemmin 
pääministeriksi 

ylennyt Paavo Lipponen. Kumpu-
lan uimavalvojina toimivat mm. Pert-

ti Salolainen (kansanedustaja, mi-
nisteri ja puoluejohtaja hänkin ja toi-
minut myös Lontoon suurlähettilää-
nä), sekä lopulta Saksaan muuttanut 
laulaja Jukka Kuoppamäki. Tapio 
Rautavaara soitti kitaraansa ja lau-
loi yleisölle maauimalan 1950- ja 
1960-lukujen uimashow´ssa, jois-
sa altaat valaistiin pohjalta käsin, ja 
joita varten naapuritalojen asukkaat 
toivat kukkasia uimalan aluetta ko-
ristamaan. 

Itsenäisyyspäivänä 1996 uimalas-
sa nähtiin ”Valon voimat taidetapah-
tuma”. Kumpulalaiset taiteilijat Liisa 
Isotalo, Kaarina Kaikkonen ja Päivi 
Takala toteuttivat laajana yhteistyö-
nä vaikuttavan tilateoksia, ääntä, va-
loa ja esiintyjiä sisältävän kokonai-
suuden talvi-illan pimeän keskellä.

2000-luvun alussa uimala re-
montoitiin, ja kunnostustyö valmistui 
vuonna 2005. Alue palautettiin alku-
peräiseen asuunsa ja samalla sau-
nat ja pukuhuoneet ajanmukaistet-
tiin. 

Tänä vuonna tulee siis kuluneek-
si 60 vuotta Helsingin olympialaisista 
ja Kumpulan maauimalan rakentami-
sesta. Koska Kotiseutuliiton raken-
nusperintöpäivien teemana on tänä 
vuonna sattumoisin juuri liikuntara-
kentaminen, 

Osa kisapaikoista oli rakennet-
tu jo 1930-luvulla – pitihän Helsin-
gin olympialaiset alunperin järjes-
tää vuonna 1939. Koska Suomes-
sa ei 1930-luvulla ollut vielä yhtään 
kansainvälisiä mittoja täyttävää ki-
sa-areenaa, oli kaikki rakennetta-
va alusta alkaen. Valtava rakennus-
urakka keskeytyi sodan ajaksi, mut-
ta käynnistyi uudestaan, kun päätös 

Rakentajan kyltti oli näkyvästi esillä maauimalan rakennustyömaalla

Kansallismuseo kerää liikuntapaikkoi-
hin liittyviä muistoja. Vastaukset kyse-
lyyn voi lähettää joko sähköpostitse tai 
kirjepostina 1.10.2012 mennessä.  
Kirjoita sähköpostin viestikenttään tai 
erilliselle paperille omat tietosi: nimi, 
ammatti (myös entinen), syntymäaika 
ja -paikka sekä osoite.  
Sähköpostitse vastauksen voi 
lähettää osoitteeseen 
pirkko.hakala@nba.fi ja postitse 
Kansallismuseon kansatieteellinen ar-
kisto, PL 913, 00101 Helsinki. 

Myös omaan liikuntaympäristöösi 
liittyvät valokuvat ovat tervetulleita.

Lähteet: 
Euroopan rakennusperintöpäivät 
2012 – Liikuttavat ympäristöt –kir-
ja (toim. Liisa Lohtander, Lassi Sa-
ressalo, Hilkka högström), Kum-
pulan kotikaupunkipolkuaineisto 
(www.kumpula.info/kotikaupun-
kipolku)

Kumpula-seura päätti koota ui-
mala-aiheisen valokuvanäyttelyn ky-
lätilaan. Näyttely avataan 30.9.2012 
klo 14.00.

Teksti: Ulla Agopov

Kumpulan perinteinen 
vaalipaneeli 

Kuntavaalit lähestyvät! 
Kumpula-seura ja Kumpula-Toukolan kylätilayhdis-
tys järjestävät perinteisen vaalipaneelin sunnuntaina 

17.10.2012 klo 14-16.30 kylätilassa. 
Mukana kuntavaaliehdokkaita kaikista puolueista. 

Paneelin juontaa Erja Salo. Tarkemmat tiedot kyläti-
lan sähköpostilistalta lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa! Uimala täyttää 
60 vuotta

Pääkirjoitus
Kesä taittuu syksyyn ja takana on varsinainen kulttuuririentojen kesä.  Kau-
punki oli täynnä mitä hauskempia tapahtumia ja kesäkauden korkkasi vii-
meistään Kumpulan omat Kyläjuhlat, jotka keräsivät jälleen puoli kaupunkia 
meidän hoodeille. Kaupunkikulttuuria parhaimmillaan.

Mutta mitä on kaupunkikulttuuri? Ehkä se on sitä, miten kukin meistä 
muokkaa kaupunkia, omalla tavallaan ja omien kiinnostustensa mukaan. Se 
on omaehtoista, vapaaehtoista, se on kaupungin meiningeissä mukana ole-
mista. Kaupunkikulttuuria luodaan hulluistakin ideoista, joita lähdetään vain 
toteuttamaan. Kaupunki on kuin kanvas, jota voi muokata ja se saa koko ajan 
uusia värejä. Oleellista siinä on itse tekeminen.

On mahtava huomata ihmisten innostuvan yhdessä tekemisestä. Sen huo-
maa myös tämän Kumpostin jutuista. Ihmiset kun kaipaavat toista ihmistä, 
juuh klisee tiedän, mutta olen kliseiden suuri ystävä. Hakeudumme toistem-
me seuraan tavalla tai toisella ja etsimme yhteisöllisyyttä. Tästä hyvänä esi-
merkkinä Kyläjuhlat, We Love Helsingin tapahtumat tai Stadin Aikapankki 
ja kaikki nämä ovat tavalla tai toisella Kumpulasta lähtöisin. Ajatelkaas.
Kaiken keskiössä on ihmisten aktiivisuus ja hullu luovuus, ilman niitä ei tule 
uutta kaupunkikulttuuria tai ylläpidetä vanhaa, kuten meidän oman kaupun-
ginosan yhtä näkyvää muotoa, Kumpostia.

Kumposti ei kolahda postiluukustasi ilman innokkaita vapaaehtoisia, kirjoit-
tajia, kuvaajia ja taittajia. Heille siitä suuri kiitos, mutta kiitosten lomassa esi-
tän myös huolenaiheeni. Vaikka ydintiimi on osaava ja ahkera, niin jouk-
komme on kovin pieni. Vertauksen vuoksi esimerkiksi Roihuvuoren kylä-
juhlien lehteä oli ollut tekemässä 33 ihmistä ja taittaja. Juu tiedän, että siellä 
asuu enemmän ihmisiä, mutta laadukkaan lehden tekeminen tarvitsee 
ihmistyövoimaa.

Tänä vuonna Kumposti on ilmestynyt 27 vuotta. Se on melkoinen saavutus 
kaupunginosalehdeltä. Uusia syntyy koko ajan muissa kapunginosissa, joten 
tarvetta paikallistason medialle on. Nyt puhunkin juuri sinulle, joka pitelet 

Kumpostia hyppysissäsi, tarvitsemme sinun panostasi. Ihan pienikin riittää. 
Lehden tekoon voi osallistua esimerkiksi puolen tunnin panoksella kerran 
neljässä kuukaudessa, ei paha; ottamalla iltalenkillä valokuva, jakamalla leh-
tiä naapuriin, kirjoittamalla pienen tai isomman uutisen, oikolukemalla leh-
den takakannen jne. 

Seuraa Kumpulan Facebook-sivuja, koska tulemme laatimaan sinne to do 
-listan, johon listataan  lehteä koskevat tehtävät, sen jälkeen voit ottaa yhteyt-
tä toimitukseen ja kertoa, mikä homma kiinnostaisi.

Kumpostin tekeminen on luovaa ja opettavaista. Kirjoitukset lähtevät pitkälti 
yhdessä mietityistä teemoista ja jutut kirjoittajien omista ideoista. Sen lisäksi, 
että tiimissä on mukavia ihmisiä, Kumpostissa saa äänensä kuuluviin. 
Yhdessä tekeminen on hauskaa, yksin puurtaminen ei. Tule siis mukaan te-
kemään kumpulalaista kaupunkikulttuuria! Vaikka kirjoitukset liittyvät 
useinmiten Kumpulaan, ei sinun tarvitse asua täällä. Jos sinua kiinnostaa 
paikallislehden toiminta ja halu päästä tekemään jotain konkreettista, edes 
sen puolen tunnin ajaksi,  niin tervetuloa tiimiin, the more the merrier!

Itse olen luopumassa päätoimittajan pestistä, koska minua odottavat muut 
haasteet. Aion kuitenkin pysyä toimitustiimissä, koska paikallislehden teke-
minen on kivaa ja antoisaa. Seuraavaa päätoimittajaa ei ole vielä valittu, joten 
nyt voi olla tilaisuutesi.

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia kanssani työskennelleitä sekä toivottaa läm-
pimästi tervetulleeksi Kumpostin uuden taittajan Heli Tuomen ja kiittää hä-
nen edeltäjäänsä Karoliina Kortea menneestä vuodesta. 
Näkemiin toistaiseksi!

Christa Prusskij
Päätoimittaja 
kumposti@yahoo.com
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Kylätilassa tapahtuu
Syksyn kurssit:
Lasten ja nuorten bändileiri 
6.-7.10.la ja su klo 10-17, 
päätöskonsertti su klo 16
Leiri on tarkoitettu 11-16 –vuotiail-
le nuorille, jotka ovat kiinnostunei-
ta bändisoittamisesta. Viikonlopun 
aikana saadaan instrumenttikohtais-
ta ryhmäohjausta kitarassa, bassos-
sa, koskettimissa, rummuissa sekä 
laulussa ja kokeillaan yhteensoittoa 
pienissä ryhmissä. Mukaan voi ottaa 
myös muun oman soittimen, kuten 
viulun, huilun tms. Jonkin verran 
aiempaa soittokokemusta tarvitaan, 
sillä leirin aikana harjoitellaan rock- 
ja pop-biisejä erilaisilla kokoonpa-
noilla, ja ne esitetään valmiina esi-
tyksinä päätöskonsertissa perheille 
ja ystäville sunnuntaina klo 16.00.

Opettajina pitkän linjan ammatti-
muusikot ja –pedagogit. Hintaan 75 
euroa sisältyy lounaat ja välipalat. 
Ilm.kylatila@kolumbus.fi

18.-19.10. Koululaisten syysloman 
bändipaja to ja pe klo 11-16
Syysloman bändityöpaja on tar-
koitettu kaikille bändisoittamisesta 
kiinnostuneille 8-12 –vuotiaille lap-
sille. Soittokokemuskaan ei ole vält-
tämätön, sillä pajalla opetellaan pe-
rusasioita rytmistä ja soinnuista se-
kä tutustutaan yleisimpiin bändi-
soittimiin (kitara, basso, rummut, 
koskettimet ja laulu). Instrument-
tia ei tarvitse valita etukäteen, sil-
lä kaikki pääsevät kokeilemaan eri 
instrumentteja. Halutessaan oman 
instrumentin voi kuitenkin ottaa 
mukaan.

Ohjaaja Mikko Tohkanen. 
Hintaan 50 euroa sisältyy lounaat 
Kylätilassa. Ilm. kylatila@kolumbus.
fi 12.10. mennessä.

Aikuisten bändileirit 10.-11.11. 
sekä 24.-25.11.la ja su klo 11-17, 
päätöskonsertti su klo 16
Jos soittoharrastuksesi on syystä 
tai toisesta jäänyt, tai haluat kokeil-
la muuta kuin omaa instrumenttia-
si, tai jos sinua vain kiinnostaa joku 
instrumentti, tervetuloa Kylätilan ai-
kuisten bändileirille pitämään haus-
kaa. Tällä leirillä puretaan koulun 
musiikkituntien syvään juurtunei-
ta traumoja ja päästään viikonlopun 
ajaksi todella irti arjesta. Kaikki ovat 
tervetulleita, eikä aiempaa soittoko-
kemustakaan tarvita.
Ohjausta saadaan viiden ammat-
timuusikon luotsaamina kitaras-
sa, bassossa, rummuissa, laulussa ja 
koskettimissa, mutta tilaa on myös 
erikoissoittimille kuten haitarille, 
quirolle tahi huuliharpulle. Leiril-
lä muodostetaan useampia kokoon-
panoja, jotka harjoittelevat tuttuja 
rock- ja pop-kappaleita sunnuntain 
päätöskonserttia varten. Biisit sovi-
tetaan paikan päällä sopiviksi kulloi-
sillekin esiintyjille, ja ovat usein al-
kuperäisiään hienompia!

Hintaan 85 e sisältyy keittolounaat. 
Ilm.kylatila@kolumbus.fi

Syksyn uudet kerhot:

Naisten ja miesten helppo jooga-
ryhmä
Naisille ja miehille lempeitä, help-
poja venytyksiä oman hengityksen  
tahdissa. Paljon pieniä nivelliikkeitä. 
Helppoja keskittymis-, koordinaa-
tio-, hengitys- ja rentoutumisharjoi-
tuksia. Pitkä ohjattu loppurentoutus. 
Sopii aloittelijoille ja jo jooganneille.
Notkeutta niveliin - tyyneyttä tietoi-
suuteen. Pyrkimyksenä ei ole  
seistä päällä, vaan tukevasti omil-
la jaloilla. Tyynen hilpeää rentou-
tusenergiaa. Jokainen tekee harjoi-
tuksia omaan tahtiin, omien rajo-
jen puitteissa, omaa kehoa kuunnel-
len. Kaikessa rauhassa kukin venyy 
oman mittansa ja aikansa. Ei kilpai-
lua, vaan keskittymistä omaan ke-
hoon ja mieleen.
Osallistuminen ei edellytä mitään 
tietoja tai kokemusta joogasta.  
Mukaan kiristämättömät vaatteet ja 
avoin mieli. Loppurentoutuksessa 
viltti voi olla hyödyllinen.
Ilm. ja lisätiedot veikko.tarvainen@
kaapeli.fi www.aijajooga.fi

Äijäjooga
Mitä jäykempi äijä, sen soveliaampi 
on äijäjoogaryhmään. Pyrkimykse-
nä ei ole seistä päällä, vaan tukevasti 
jaloilla. Kaikenlaiset, myös norjat äi-
jät ovat tervetulleita ryhmään. Myös 
äijien pojat ovat tervetulleita. Ei va-
laistumista vaan venytyksiä oman 
hengityksen  
tahdissa. Osallistuminen ei edellytä 
mitään tietoja tai kokemusta joogas-
ta. Mukaan kiristämättömät vaatteet 
ja utelias, rohkea mieli. Harjoitus on 
jokaiselle mahdollinen.  
Äijäjooga sopii sinulle, jos:

- Olet riittävän kankea
- Olet tarpeeksi vetelä
- Lattia on kurkottaessa pelottavan 
kaukana
- Selkäsi ja hartiasi ovat jumissa
- Sinulla on kyky hengittää sisään    
ja ulos
- Sinulla on halu kilpailuvapaaseen  
vyöhykkeeseen
- Ukkosenomainen kuorsaaminen  
loppurentoutuksen aikana
- Hiirilavantauti tai muu tietokone-
vamma
- Kartat hikoilua ja pakolla puser-
tamista
- Joskus ruuvi turhan kireällä päässä

Ilm. ja lisätiedot veikko.tarvainen@
kaapeli.fi www.aijajooga.fi

Vauvojen ja taaperoiden 
taidehetket
Värihyrrä – vauvojen oma väri-ilot-
telu. Perjantai-aamupäivisin Kyläti-
la täyttyy kaikkein pienemmistä tai-
tureista: vauvojen värikylpy saat-
taa vauvat ja vanhemmat pehmeästi 
ja moniaistisesti värien maailmaan. 
Tervetuloa maalaamaan ja maistele-
maan, väreinä turvalliset hedelmä- 
ja marjasoseet! Ryhmät 4-11 kk ja 
1-2-vuotiaille. 
Ohjaaja Heidi Mikkola

Tunnit 26.10.-30.11. yhteensä 6 kertaa 
/ 30 euroa
Ilmoittautumiset kylatila@kolumbus.fi

Lapsi-vanhempi -luovan liikkeen 
ryhmä 
Lapsi-vanhempi -luovan liikkeen 
ryhmän syksyn toiminta muotoutuu 
ryhmään osallistujien toiveista ja 
tarpeista. Keskeistä on sekä lapsen/
lasten että vanhemman/
vanhempien hyvinvointi, hyvinvoin-

nin tukeminen, oman kehon ja se-
kä vuorovaikutuksen kuuntelu. Tun-
tien sisällöt voivat osallistujien toi-
veiden mukaan vaihdella yksilö-, 
pari- ja ryhmäharjoituksista, pelei-
hin ja leikkeihin, hengitys- ja ren-
toutusharjoituksiin, kehonhuoltoon 
sekä vapaaseen tanssiin. Tuntien ta-
voitteena on syventää itsetuntemus-
ta ja tutkia omaa liikekieltä ja toi-
mintaa vuorovaikutustilanteissa se-
kä tuoda iloa arkeen, yhteisiä leik-
kejä, hyvää fiilistä ja lisätä kaikkien 
voimavaroja.

Ryhmäkoko on max. 8 lapsi-van-
hempi-tiimiä. Hinta on 40 eur/syk-
sy/tiimi. Tiimiin voi kuulua perheen 
molemmat vanhemmat ja useampi 
lapsi tai minimissään yksi lapsi van-
hempansa kanssa. Toivomme lapsi-
en olevan 4-10-vuotiaita, mutta ikä-
rajoista voimme neuvotella. Ryhmän 
vetäjät opiskelevat tanssi-liiketera-
pian ammattiopintoja ja kurssi on 
osa heidän työharjoitteluaan. Kaik-
ki ryhmään ilmoittautuneet haas-
tatellaan ennen ensimmäistä kertaa 
kartoittaaksemme ryhmäläisten toi-
veita hieman tarkemmin ja kertoak-
semme ryhmän toimintaperiaatteis-
ta vielä hiukan lisää. 
Aloitamme jokaisen kerran yhteisel-
lä noin 30 min välipalalla keittiössä, 
jota seuraa liikuntaa 45 min.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: So-
fia Laine, sofia.laine@iki.fi, gsm. 050 
583 0019 tai
Kristo Kulju, kristo@iki.fi , gsm. 044 
596 9591

Luova liike
Luovan liikkeen ryhmän toimin-
ta muotoutuu ryhmään osallistuji-
en toiveista ja tarpeista. Keskeistä on 
oman kehon ja sisäisten impulssien 
kuuntelu. Myös hengitys on liikettä! 
Tuntien sisältöön kuuluvat osallistu-
jien toiveiden mukaan esim. vapaa 
tanssi musiikin tahtiin, 
autenttinen liike ja kehotietoisuus- 
ja rentoutusharjoitukset. Tuntien ta-
voitteena on syventää itsetuntemus-
ta ja tutkia omaa liikettä – ja ennen 
kaikkea luoda hyvää fiilistä ja lisä-
tä voimavaroja. Tunnit on suunnat-
tu ensisijaisesti aikuisille ja ne sopi-
vat myös liikuntarajoitteisille. Mu-
kaan tarvitset sisävaatteet, joissa on 
helppo liikkua.
Ryhmäkoko on max. 13 henkeä. 

Hinta 25€ / koko syksy (14 krt) tai 
5€/kerta, tutustumiskerta on ilmai-
nen. Koko syksyksi ryhmään sitou-
tuneiden osallistumispaikka tun-
neille on taattu, kertamaksulla pää-
see mukaan, jos ryhmässä on ti-
laa. Ryhmän koordinaattori opiske-
lee tanssi-liiketerapiaa, ja voi ryh-
män niin halutessa, ohjata erilaisia 
harjoituksia tunneilla. Apuna toimii 
tarvittaessa Sofia Laine.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Kris-
to Kulju, kristo@iki.fi, 044-5969591

Djembe-tunnit
Momar on ammattilaisrumpali, jo-
ka on saanut oppinsa Senegalissa 
paikallisilta mestareilta sekä Ballet 
Mansour Gueye`ssä ja Ballet Blaise 
Senghorissa soittimenaan perintei-
nen Djembe-rumpu. 
Hän on kokenut opettaja takanaan 
vankka ammattiosaaminen esiinty-
jänä, tanssi- ja esityssäestäjänä se-
kä opettajana Suomessa jo vuodesta 
2001 lähtien. 
Tunneilla päästään ryhmässä kiin-
ni ammattimaiseen afrikkalaisen 
Djembe-rummun soittoon. 
Perinteiset länsiafrikkalaiset rytmit 
pohjautuvat polyrytmiaan, jossa sa-
maa rytmiä soitetaan ryhmässä mo-
nella eri kompilla yhtäaikaisesti. 
Alkeistasolla opitaan peruslyöntitek-
niikat ja yleisimpiä rytmejä. Tunnit 
ovat tasoltaan alkeistunteja, mutta 
hieman soittaneetkin saavat tunneil-
ta sopivaa haastetta. 

Ohjaaja Momar Diop. 
 
Hinta: 105€ / koko kurssi (12 krt) 
tai 10€ / Kerta. Rumpuvuokra: 2€ /
tunti.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Jo-
hanna: emiliablom@hotmail.com / 
050-5435004

VarjoLeikkiValo - tanssiteos 

”Lapsi osaa luonnostaan leikkiä. 
Aikuista pitää joskus huijata sanomalla sitä taiteeksi.” 

Tuntematon Tanssiteos VarjoLeikkiValo käsittelee 
lapsuuden maailmaa ja sitä, millaisena tuo maailma elää 
meissä aikuisina. Teoksessa tavoitellaan herkkää 
läsnäoloa ja luovan leikin  maailman näkyväksi tekemistä. 
Lapsuus on muisto, mutta sen jättämä jälki elää tässä 
hetkessä. Mitä vaan voi tapahtua, kun antaa leikin tapahtua.  
Esitys täyttyykin leikkisästä luomisen ilosta, absurdista 
huumorista ja herkästä läsnäolosta. 
Teoksen on ideoinut ja ohjannut joensuulainen 
tanssitaiteilija Riikka Lindström. 
Toteutuksessa näkyy vahvasti myös työryhmän kahden muun 
tanssijan, Alina Leonidchenkon ja Anna Venäläisen 
jalanjäljet. Videoprojisoinnin, graafisen suunnittelun ja 
äänimaailmat on tehnyt Selina Tuomaala.
Työprosessin aikana Lindström, Leonidchenko ja Venäläinen 
lähtivät yhdessä tutkimusmatkalle lapsuuden ja aikuisuuden 
maailmoihin, sukeltaen muistoihinsa kehossa ja mielessä. 
He etsivät vastauksia kysymyksiin, millainen lapsi elää meissä 
nyt ja millaisia käsityksiä meillä on lapsuudesta ja aikuisuudesta. 
Materiaalina ja työtapoina käytettiin kolmikon muistoja 
lapsuuden mielen- ja ruumiinliikkeistä, improvisaatiota,
kirjoitusta, keskusteluja, luovaa leikkiä ja sen hahmottamista 
koreografian muotoon. 
Kesto n.40 min. – Sopii kaikenikäisille
Vapaa pääsy

Syksyn 
tapahtumat

su 30.9. klo 14 Kumpula-seu-
ran valokuvanäyttelyn avajaiset: 
Kumpulan uimala – 60 vuotta

la 13.10. klo 18 Tanssiteos 
VarjoLeikkiValo, ohj. Riikka 

Lindström
su 14.10. klo 14 

Kunnallisvaalipaneeli
la 1.12. Kylätilan perinteiset 

pikkujoulunyyttärit
to 6.12. Käsityöläisten 

joulubasaari
su 9.12. Lasten joulujuhla

su 16.12. Kumpulan Kuoron 
joulukahvikonsertti

Tervehdys Kylän Väki!
Upeiden toukokuisten Kyläjuhlien jälkeen kesä ja loma tuntuivat erittäinkin ansaituilta, ja akkujen lataamisen jälkeen on jälleen 
kerran mukava aloittaa uusi kausi Kylätilassa. 
Onnistuin pusertamaan lukujärjestykseen vielä muutaman kokonaan uudenkin kerhon, ja erilaisia harrasteryhmiä aloittaa nyt 
ennätysmäärä – 31 kpl! Tässähän alkaa pian herätä toive suuremmasta Kylätilasta, sillä kaikkia halukkaita ryhmiä emme edes 
saaneet mukaan täyteen ahdettuun viikkoon.  
Muistattehan, että ajankohtaisen tiedon Kylätilan tapahtumista voitte tilata suoraan omaan sähköpostiinne lähettämällä osoit-
teenne tänne Kylätilaan, kylatila@kolumbus.fi. Samalla saatte tietoa myös muiden toimijoiden tapahtumista Kylätilassa sekä lä-
hialueilla. 
Uusille asukkaille voisinkin tässä yhteydessä kertoa, että asukastaloamme Kylätilaa ylläpitää Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys 
ry, jonka jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun 10 euroa/talous yhdistyksen tilille Nordea FI23 1268 3000 
1027 48. Jäsenenä olet mukana tukemassa talon monipuolista toimintaa. Otamme mielellämme vastaan teidän asukkaiden toi-
veita kehittääksemme toimintaa edelleen. Voit myös itse tai porukalla tulla järjestämään erilaisia tapahtumia viikonloppuisin; 
tarjoamme tilan käyttöön veloituksetta esimerkiksi konsertteja, teatteriesityksiä tai luentoja varten, mikäli tilaisuus on pääsy-
maksuton ja kaikille avoin.
Ja näin kuntavaalien alla haluan myös kehottaa teitä kaikkia aktiivisuuteen. Kuntavaalit ovat mielestäni meidän kansalaisten 
kannalta tärkeimmät vaalit, sillä valtuustossa päätetään meidän jokapäiväiseen arkeen vaikuttavista asioista, niin lähikoulusta, 
lähipalveluista, terveydenhuollosta, liikenne- ja kaavoitusasioista kuin myös esimerkiksi asukastalojen rahoituksesta. Viime ai-
koina olemme saaneet lukea lehdistä erilaisista suurista investoinneista, joita kaupunki on tehnyt uusien kaupunginosien asu-
kastoiminnan mahdollistamiseksi. Tila meillä jo tässä onkin, tosin vilkkaaseen toimintaan nähden pienehkö ja hieman epäkäy-
tännöllinen, mutta joudumme edelleen vuosittain jännittämään toiminnan riittävästä rahoituksesta. Lähidemokratia ja yhteisölli-
syys sanoina vilisevät erilaisissa kaupungin strategioissa – pidetään huoli siitä, että ne myös toteutuvat, eivätkä muutu sanahe-
linäksi kiristyvässä taloustilanteessamme. 
Kylätilan vaalipaneelin 14.10. klo 14 panelistit ovat tässä vaiheessa vielä auki, mutta voit lähettää etukäteen Kylätilan sähkö-
postiin kysymyksiä ehdokkaille. Poimimme joukosta muutamaan topiikin, jotka nousevat eniten esille. Muistattehan aiemman 
sloganimme ”Politiikka kuuluu kaikille!” – nähdään Kylätilassa!

Terveisin Kylätilan Sari
kylatila@kolumbus.fi
www.kumpula.info
www.facebook.com/kumpulankylatila
p. 041 527 8932
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SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H Puh. 020 741 1820

Joukko nuoria valtasi kesäkuun alussa Jyrängöntie 1:ssä sijaitsevan 
Kumpulan kartanon pakarin. Nuorten tarkoitus oli talonvaltauksella 
jouduttaa neuvotteluja sen saamiseksi vuokralle asuin- ja kokoontumis-
tiloiksi. 

Kävi ilmi, että taloa hallinnoi Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 
tilakeskus, joka antoi nuorille tiukkasävyisen poistumiskehotuksen 
5.6.2012. Tilakeskus vetosi rakennuksen huonoon kuntoon ja talosta 
mahdollisesti löytyviin haitallisiin aineisiin ja totesi, että kesän aikana 
talossa tehdään kuntotutkimus. 

Tilakeskuksen jaospäällikkö Jorma Ahlstedilta 4.9.2012 saadun tiedon 
mukaan talossa tehtiinkin kesän aikana kuntotutkimus, jossa ei löytynyt 
mitään hälyttävää, vaan talon sisätilat osoittautuivat kohtuullisen hyvä-
kuntoisiksi. Rakennusvalvonta ei kuulemma kuitenkaan salli talon otta-
mista asuin- tai työskentelytilakäyttöön, koska talossa ei ole vesijohtoa 
eikä viemäröintiä. Toisaalta kaupungilla ei myöskään ole varoja raken-
nuksen korjaamiseen. Tällaisia ja vastaavia taloja on Ahlstedin mukaan 
laitettu myös myyntiin – yhtenä esimerkkinä Talin kartano. 
Ei ole siis ole poissuljettu mahdollisuus, että kaupunki innostuisi jossain 
vaiheessa jopa myymään taloa.

Kumpulalaiset ovat pitkään ihmetelleet, miten on mahdollista, että his-
toriallinen ja suojeltu rakennus on näin pitkään saanut seistä tyhjänä. 
Tilakeskuksen vuokrasopimusasiantuntija Kirsi Salonen kertoikin pu-
helinkeskustelussa, että talo laitetaan lähiaikoina nettiin vuokrattavaksi, 
mutta ainoastaan varastokäyttöön. 
Ehkä nuorten tempaus herätti tilakeskuksen miettimään talon tulevai-
suutta myös pitemmällä tähtäyksellä.

teksti: Ulla Agopov
kuvat: Santtu Särkäs

Jyrängöntien talonvaltaus

Intiankatu 25, p. 050 555 7381 
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

Maarit, Mervi ja Pauliina

Taivas repesi 30.6., kun Robin Hood sai 
ensi-iltansa Kumpulan Metsäteatterissa. 

Samalla, kun Sheriffin pikku-pirut lausuivat 
näytöksen ensimmäiset sanat, sadepisarat 

valtasivat näyttämön ja esitys jouduttiin perumaan. 
Reilun 20-henkisen teatteriporukkamme fiilikset 

olivat latteat, mutta onneksi yleisö otti 
vastoinkäymisen hyvin vastaan. Pohjalta on 

kuitenkin hyvä nousta, ja kun Robin Hood ystävi-
neen pääsi vihdoin lavalle, esitys oli mahtava. 

Loppuunmyyty näytös viihdytti yleisöä mustalla 
huumorillaan harmonikan ja kitaran säestyksellä. 
Modernisoitu versio Robin Hoodista kertoi nyky-
yhteiskunnan ongelmista, laitapuolenkulkijoista ja 
köyhistä rikkaiden kynsissä. Epäoikeudenmukai-
suuden ja vääryyden joukkoon mahtui kuitenkin 
myös ruusuja ja rakkautta. Ja kuten esityksessä, 

myös todellisessa elämässä loppu hyvin 
kaikki hyvin. Kaikki esityksemme olivat 

loppuunmyytyjä, viimeisessä jopa 120 katsojaa! 
Kiitos kaikille mahtavasta teatteri-kesästä!

teksti ja kuva: Iina Ilmarinen

METSäSSä näHTiin Robin Hood
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JyRÄNGöNTIEN MUHKEA 
SIANKÄRSÄMö-KASVISPIIRAKKA
Heidi ja Mari Malaska lähettävät piirakkaohjeen muodossa lämpimät 
terveiset viime Ravintolapäivään osallistuneille.

Tästä reseptistä tule yksi reunallinen uunipelti piirakkaa. Olen löytänyt tä-
män reseptin Pirkka lehdestä ja muokannut siitä Villivihanneksen näköisen. 

Pohja:
4 dl kaurahiutaleita
4 dl täysjyvävehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
kasvimaan yrttisuolaa, mutta tavallinen suolakin käy
1 dl öljyä
3 kanamunaa (mahdollisimman vapaita)
4 dl vettä

Täyte:
Runsaasti lehtikaalia, porkkanaa, ruohosipulia, kirve-
liä, purjoa, sipulia varsineen , naurista, palsternakkaa tms. 
Mielikuvitus on rajana ja se mitä kasvimaalta löytyy.  Voit 
käyttää myös sieniä.
Ison pellillisen täytteeseen tarvitset myös 4 dl kermaa, 3 ka-
namunaa, villiyrttejä, 150 g juustoraastetta ja suolaa maun 
mukaan ja kirsikkatomaatteja.

Vaihe 1
Valmista täyte
Suikaloi kasvikset ja kuullota ne öljyssä paistinpannulla. Jätä napakaksi. 
Mausta suolalla, pippurilla ja yrteillä. Kuivattu siankärsämö sopii oikein 
hyvin lehtikaalin kanssa.
Jätä jäähtymään pohjataikinan valmistamisen ajaksi.

Vaihe 2
Sekoita pohjan kuivat aineet keskenään, lisää kanamunat, vesi ja öljy. Pyöräy-
tä nopeasti sekaisin. Taikina jää löysäksi.  Kaada taikina leivinpaperilla 
vuorattuun uunivuokaan ja levitä tasapaksuksi.
Sekoita kerma, kanamunat, puolet juustoraasteesta ja villiyrtit kulhossa. Li-
sää joukkoon jäähtyneet kasvikset. Tarkista, että täytteessä on makua. Voit li-
sätä täytteeseen vähän hunajaa, koska se pyöristää makuja mukavasti. Make-
aan suolaa ja suolaiseen vähän makeaa on kokkien vanha konsti.
Levitä täyte pohjan päälle ja lisää myös puolitetut kirsikkatomaatit. Ripottele 
päälle loput juustoraasteesta ja vähän täytteessä käyttämääsi yrttiä. 

Vaihe 3 
Paista piirakkaa 200–225-asteessa uunin alimmalla tasolla noin 35–45 min. 
Kypsässä piirakassa pitää olla väriä ja täytteen hyytynyt. Älä tuijota sokeas-
ti kelloa.

Vaihe 4
Anna piirakan jäähtyä ja vetäytyä. Leikkaa paloiksi ja tarjoile hyvässä seuras-
sa. Koristele piirakkavuoka/palat syötävillä kukilla tai yrtin oksilla.

PS. Nyt pidämme taukoa ja 
laitamme kasvimaata kuntoon, 
jotta ensi kevään ravintolapäiville 
saadaan taas satoa. Kumpulan 
maauimalan rataa tahkotessamme 
päätimme, että kevään 
ravintolapäivänä Villivihannekses-
sa on myös grilli kuumana ja tarjoi-
lemme myös omatekoisia 
yrttimakkaroita. Nyt on talvi 
aikaa opetella makkaran tekoa. kuvat: Santtu Särkäs

Muovailtava    
kaupunki
Helsinkiä pidetään tällä hetkellä 
kaupunkikulttuurin varsinaisena 
kulminaatiopisteenä. Erilaisten 
tapahtumien kautta kaupunki on 
saanut positiivista pöhinää ym-
pärilleen sekä tuottanut iloa suu-
relle joukolle ihmisiä. Kumpulas-
sa asuvan Timo Santalan mielestä 
kaupunkikulttuuria on kuitenkin 
vaikea yksiselitteisesti määrittää.

Santala ystävineen on järjestänyt 
We Love Helsinki -tapahtumia vii-
meisten neljän vuoden ajan sekä hän 
on ollut mukana luomassa Ravintola-
päivää. Tapahtumat ovat kaikille avoi-
mia ja niiden ajatuksena on valloittaa 
yllättäviäkin kaupunkitiloja ihmisten 
käyttöön. Ravintolapäivinä päästään 
myös yksityisten ihmisten koteihin, 
jonne normaalisti ei olisi pääsyä. 

Yhdessä tekeminen ja yhteisten ti-
lojen käyttöönottaminen on Santalan 
mielestä ruohonjuuridemokratiaa par-
haimmillaan. Oman tekemisen kaut-
ta voidaan kenties päästä vaikuttamaan 
valtarakenteisiin, sen sijaan, että pas-
siivisena odotetaan muutosta. Asioi-
den vastustaminen ei johda Santalan 
mukaan mihinkään, vaan se, että ottaa 
itse aktiivisen tekemisen roolin. Sil-
loin tapahtumasta ja tekemisestä tulee 
omaa ja siihen syntyy täysin toisenlai-
nen suhde, kuin ylhäältä alas ohjattuun 
tekemiseen. 

Kannustavaa palautetta on tullut 
niin osallistujilta kuin korkeammal-
takin taholta, muun muassa Helsin-
gin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on 
nyökytellyt tyytyväisenä päätään San-
talan ja kumppanien toimille. Hän on 
muun muassa todennut Helsingin Sa-
nomien haastattelussa: ”Kaupunkior-
ganisaation pitäisi ottaa oppia Ravinto-

lapäivästä” (Moisio, Teppo: Ravintola-
päivän vallankumous. HS, 19.2.2012). 

Lupien kysyminen on Santalan mu-
kaan toisarvoista, niin kauan kuin ta-
pahtumilla on hyvä tarkoitus. Kansa-
lainen voi olla oma-aloitteinen myös 
virkamiesten suuntaan, jolloin muu-
tos voi tapahtua myös tätä kautta. Kau-
punki voi siis toimia mahdollistajana, 
eikä pelkästään rajoittajana. Monet vir-
kamiehet eivät Santalan mielestä läh-
tökohtaisesti vastusta asioita, vaan ovat 
valmiita katsomaan niitä myös uudel-
ta kantilta. Ravintolapäivän kaltaiset 
tapahtumat voivatkin toimia tiennäyt-
täjinä muille tapahtumille, jotka jää-
vät usein tapahtumatta, jos tuijotel-
laan liikaa siihen, mitä voi ja mitä ei 
voi tehdä.

Ravintolapäivä lähti liikkeelle 
vuonna 2011 Antti Tuomolan ideas-
ta yhden päivän ruokakarnevaalista. 
Tuomola esitteli ideansa muun muassa 
Santalalle, joka on ollut monen muun 
kanssa yhdessä kehittelemässä Ravin-
tolapäivän konseptia. Ydinajatuksena 
on, että  yhden päivän aikana kuka ta-
hansa voi avata ravintolan, minne ta-
hansa. Ravintolapäivä on tuonut esil-
le Suomessa vielä vähän nähtyä katu-
ruokakulttuuria sekä elvyttänyt ennen 
niin yleistä kyläilykulttuuria. Kun en-
nen poikettiin jonkun luona pullakah-
veilla, nyt voidaan  poiketa ventovie-
raiden luona jutustelemassa ja syömäs-
sä hyvää ruokaa.

Ihmislajin perustarve on syödä ja 
kommunikoida toistensa kanssa. Myös 
jonkinlaisen Suomi-nostalgian etsi-
minen tuntuu liittyvän juuri tähän ai-
kaan. Kaivataan villasukan teko-ohjei-
ta ja näin syksyllä kaikki kolmekymp-
piset opettelevat hilloamaan ja lava-
tanssitkin ovat kokeneet jonkinlaisen 
renessanssin. Yhteisöllisyyttä ja yhdes-

sä tekemistä kaivataan.
Siihen tarpeeseen osittain vastaavat 

myös We Love Helsingin tapahtumat, 
jotka ovat  Ravintolapäivän tapaan kai-
kille avoimia yhdessä tekemisen foo-
rumeja. Wikipedia määrittelee WLH:n 
seuraavasti: ’’We Love Helsingin filoso-
fiaan kuuluu ottaa kaupunki haltuun ja 
aktiivisesti muokata siitä kaupunkilais-
ten olohuone, jossa syntyy kohtaamisia 
ja vuorovaikutusta ihmisten välillä.’’

Nostalgian nälkäisille kaupunki-
laisille WLH on järjestänyt Iskelmä-
tansseja ja Juhannustansseja. Muita ta-
pahtumia ovat olleet esimerkiksi Soiva 
Kortteli, johon kuka tahansa sai ilmoit-
tautua musisoimaan;  Katutaidekier-
ros, joka mahdollisti oman jäljen jät-
tämisen kaupunkikuvaan, esimerkik-
si koristelemalla roskikselle kasvot tai 
muokkaamalla lyhtypylväästä vaikkapa 
eläimen; Lasten Kaupunki, jossa lapset 
saivat rakentaa legoista ja muovailu-
vahasta mieleisensä näköisen kaupun-
gin. Kaupunkikulttuurin muodot voi-
vat olla juuri sellaisia, joiksi ihmiset ne 
itse haluavat muokata. Sen lisäksi kuka 
tahansa meistä voi kehittää omia kau-
punkikulttuurin muotoja, miten kau-
punkikulttuuri sitten ikinä halutaan-
kin määritellä.

Edellä mainitut tapahtumat ei-
vät kuitenkaan näy laajasti Kumpu-
lassa, joka on kiinnostavaa, kun aja-
tellaan, että olemme perinteisesti ol-
leet tunnettuja yhteisöllisestä meinin-
gistä. Jakamisen kulttuuri tulee Santa-
lan mukaan kuitenkin tulevaisuudessa 
vain kasvamaan ja yhdessä saa enem-
män aikaan kuin yksin. Ravintolapäivä 

ja WLH:n tapahtumat ovat positiivi-
sia esimerkkejä siitä, kuinka luoda itse 
aktiivisesti yhteisöllisyyttä, elävää kau-
punkikulttuuria ja paikkoja kohtaami-
selle. Yhdessä tekemisessä on kuiten-
kin jotain perustavanlaatuisen kiehto-
vaa ja arvokasta.

Santala ja Ravintolapäivän työryh-
mä saivat Suomi-palkinnon Ravintola-
päivän kehittämisestä vuonna 2011.Li-
säksi Santala on palkittu kahdesti Hel-
singin kaupungin Kirjasto- ja kulttuu-
rilautakunnaan Kulttuuriteko-palkin-
nolla; vuonna 2011 palkinnon sai Ra-
vintolapäivä ja vuonna 2010 We Love 
Helsinki.
Seuraava ravintolapäivä on 17.11.

Christa Prusskij

” Ravintolapäivän
kaltaiset tapahtumat 

voivatkin toimia 
tiennäyttäjinä muille

tapahtumille, 
jotka jäävät usein 

tapahtumatta, 
jos tuijotellaan

liikaa siihen, mitä voi 
ja mitä ei voi tehdä. ”

We Love Helsingin Juhannustanssit 2011 Kuva: Timo Santala

Timo Santala Teemu Granströmin kuvaamana.
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Kiitos ei käytössä kulu

Kyllä, elämä on juhla. Kumpulan asukkaat ja sitä rakastavat ihmiset 
ovat halunneet juhlia yhdessä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan joka 
toinen kevät ja jakaa tuon ilon myös ystäviensä kanssa – menneinä vuo-
sina enenevästi myös ystävien ystävien ja taas niiden ystävien jne. 

Kyllä, meille mahtuu ystäviä ja kivat  ystävät ovat aina tervetulleita! 
Viime keväänä kutsuimme kylään jälleen parisenkymmentätuhatta ystä-
vää ja juhlimme niin kuin vain kumpulalaiset voi: hyvässä hengessä, su-
lassa sovussa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Kyläjuhlat 2012 olivat kaik-
kien edellisten vuosien summa ja vieläkin enemmän. Ohjelma pursui-
li eri taiteen alojen estradeja, eikä musiikkia juhlista puuttunut. Ja me 
saimme sen yhdessä aikaan. Kiittäkää itseänne, naapuria ja muita ky-
län miehiä, naisia ja lapsia. Kiitos minulta kaikille suurella syrämmellä! 
Kyläjuhlat näyttivät taas kaikille muille asukasyhdistyksille, talkooporu-
koille ja ammattimaisille festivaalijärjestäjille suunnan siinä, miten asi-
oita hoidetaan kestävän kehityksen, taloudellisten rajoitteiden ja va-
paaehtoisen osallistumisen hengessä ja ehdoilla.

Joukossa on voimaa. On on! Elontieltä löytyy paljon erilaisia sanan-
laskuja ja -parsia, jotka kertovat siitä, miten yhden ihmisen kykeneväi-
syys, saadut elämänlahjat ja olemassaolo kertautuu, kun asioita hoidel-
laan porukalla:  Yksin lämmin, mutta kaksin lämpimämpi ja kaksin aina 
kaunihimpi, ei yksinäinen puu valkeeta ota eikä pelkästään yksi pääsky 
kesää tee… Pakattuani laukkuni pikkukaupungin kimmana ja muutettua-
ni pääkaupunkiin kasvamaan, löysin jo varhain Kumpulan ja sen erityisen 
kutsuvan hohkamisen - mitenpä muuten kuin Kyläjuhlien välityksellä. 
Heti silloin minussa alkoi itämään palo päästä osalliseksi tästä jakami-
sesta - naapurin auttamisesta ja lähimmäisen huomioinnista - arjen kes-
kellä. Aivan kuin Kumpulaa olisi ympäröinyt jokin vähän muita kirkkaam-
pi valo, huolenpitoa sisälleen luova valokudelma, jonka sisällä olevat ih-
miset olivat etuoikeutettuja; heillä oli turvallinen ja viihtyisä elinympä-
ristö ja toisensa, vähintään aina tarvittaessa. Lopulta monien kääntei-
den ja asuinalueiden kautta löysin oman tieni Kumpulaan. 

Ensin mäelle, sitten lopulta mäeltä alas. Enkä täältä lähde tai luovu 
ihanista naapureista ja lähellä asuvista ihmisistä, ellei minusta riippu-
mattomat voimat niin pakota. Koen edelleen, että Kumpulassa on se sa-
ma potentiaali, minkä näin joskus ulkopuolelta:  Me olemme täällä toi-
siamme varten ja voi miten paljon kaikkea hyvää annettavaa onkaan. Ei-
kä se useinkaan maksa mitään, vain hetken läsnäoloa. Kiitos sydämestä 
siitäkin, kenelle kiitos kuuluu.

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta
Riina Merenluoma
Kumpula-Toukola kylätilayhdistyksen pj

Tuhannet kuulijat nauttivat 
Juhlalavan tarjonnasta ja auringosta

Ruoan myyntipaikkoja pystytettiin..

…tai ne olivat valmiiksi pystyssä

Iiro Kautto, Pave Maijanen, Ville Väntänen ja Petri Peevo todella tietävät miten se tehdään

Anna Hanski ja Kumpulan Kyläorkesteri Kyösti Väntäsen Tango‐orkesterissa on tyyliä

Kylätilan Bändikerhot esittelivät taitojaan Kylälavalla Bändikerhoissa on tunkua vaikka isommille lavoille asti

Kuvat: Leila Oksa, 
Jani Mäkinen, 
Pate Pesonius, 
Anna Buzalski 
Tekstit: Mikko Kotro
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”Tervehdys!

Odotamme varmasti innolla ko-
ko kylän yhteisiä Kyläjuhlia ensi lau-
antaina. Kuten asioita järjestävinä tie-
dämme, auttavia käsiä ei ole koskaan 
liikaa. Purkuhommiin tarvitaan tal-
koolaisia. Olen innostamassa juhlan 
jälkeen klo 22.30 alkavaan työrupea-
maan. Roudataan päälavan penkke-
jä yms. suojaan yöltä ja kuunnellaan 
satakieltä. Tavataan klo 22.30 kentän 
koulun puoleisessa päässä. t. Erja”

Sähköpostin talkookutsua nou-
dattii parikymmentä kyläläistä. Pää-
lavan soitannan loputtua keräsimme 
roskia, kokosimme penkit nippuun, 
purimme parit teltat ja pakkasimme 
ne autoon. Väki oli mukana puuhas-
sa tunnista kahteen tuntiin. Osa po-
rukasta oli ennestään tuttuja toisil-
leen, mutta myös uusia tuttavuuksia 
solmittiin. Satakieltä ei kuultu, mutta 
porukan yhteishenki syntyi hetkessä. 
”Kun ei ehditty päivällä kylän yhtei-
siin hommiin, niin tämä oli hyvä ajan-
kohta panoksen antamiselle”- tämä 
ajattelu yhdisti meitä kaikkia. 

Toivon, että tästä syntyy perinne. 
Tervetuloa ensi kerralla mukaan mu-
san loputtua. Kiitos kaikille osallistu-
neille. Erja  The White Eagle korkkasi Nuorten lavan

Kohta pamahtaa.  Kumpula‐juoksu käynnisti vuoden 2012 Kyläjuhlat

Juhlalavan hienosta ilmapiiristä vastasivat juontajat Mariska ja Sami Aaltonen

Kirppiskamaa myytiin seiniltä ja ikkunoista

Down on the corner..

Kylätilassa oli hieno valokuvanäyttely Kumpulan historiasta

Umpikujan pojat lauloivat ennen Olavi Uusivirtaa

Eduskunta II – Deleted Scenes: avoimet lukuharjoitukset teatteriteltassa  Kylätilassa kohdattiin kirjailijoita, mm. Riina Katajavuori ja Juha Itkonen

Olutta ja orkesterimusiikkia

Kilometrin kirppiksellä parhaat viedään käsistä
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E  nnen Käpylään muuttoa asuimme Malmilla, jossa pääkadun, Kirkonky  
läntien, loppuosa oli joukkoliikennekatuna. Bussia varten oli puomi, joka 

esti yksityisautoilun ja samalla läpiajon katuosuudella, jonka varrella oli use-
ampi koulu ja päiväkoti. Puomi nousi bussin lähestyessä itsestään ja laskeu-
tui sen jälkeen. Joukkoliikennekatu toimi hyvin - ainakin jonkin aikaa.

Puomi rikottiin usein. Sitten asiasta järjestettiin asukaskysely. Osaa paikal-
lisista läpiajokielto ärsytti erityisesti ja he saivat SDP:n kaupunginvaltuu-

tettu Osku Pajamäen tekemään valtuustoaloitteen joukkoliikennekatuosuu-
den poistamiseksi. Tämä sitten toteutuikin valtuuston enemmistön tuella. 
Valitettavasti.

Katuosuus avattiin asukkaita varten, mutta ei sinänsä tarkoitukselliseen lä-
piajoon. Toki on mahdotonta valvoa, että ajaako katua entisen joukkolii-

kennekatuosuuden asukas vai muuten vaan lyhyemmän reitin toivossa Mal-
min kauppakeskuksiin suuntaava henkilö. Lisää väyliä – lisää autoja.

Tämä episodi on saanut minut epäluuloiseksi kumipyöräjoukkoliikenne-
katusuunnitelmia kohtaan. Hälytyskelloni soivat Vallilanlaakson joukko-

liikennekadun osalta heti. Kuinka pitkän aikaa se olisi edes ollut vain jouk-
koliikennekatu? Vai olisiko taas joku innokas tehnyt aloitteen sen muuttami-
seksi tavalliseksi kaduksi tai mukamas vain asukkaita varten olevaksi katu-
osuudeksi?

Valtuusto äänesti kesäkuussa, että Vallilan joukkoliikennekadun asema-
kavaa ei hyväksytä, sillä Uudenmaan Ely-keskus pitää kaavaa Helsingin 

yleiskaavan vastaisena. Oli ilo äänestää viheralueen puolesta! Apulaiskau-
punginjohtaja Penttilä on luvannut Helsingin Uutisissa 8.9.2012, että ”Kum-
pula saa olla nyt rauhassa”. Hyvä niin. Kansalaisaktiivisuuden erävoitto. Jo-
kaisen siihen osallistuneen kannattaa kiittää itseään myös onnistuneesta yh-
teistoiminnasta valtuutettujen kanssa. Lähidemokratian puolesta kannattaa 
taistella. Yhteistyössä on voima.

Sirkku Ingervo, erityisopettaja, opinto-ohjaaja
kaupunginvaltuutettu (Vihreät), sosiaalilautakunnan puheenjohtaja

kaupunkisunnittelulautakunnan jäsen v. 1997-2001

ERÄÄN JOUKKOLIIKENNEKADUN TARINA

LIIKENNE TURVALLISEKSI
KAIKILLE OSAPUOLILLE

Vanhaa Kumpulan puutaloaluetta 
ympäröivät lähialueet ovat muuttu-
neet voimakkaasti viimeisten vuo-
sikymmenten aikana. Palvelut ovat 
siirtyneet etäämmälle, koulut sijait-
sevat Kumpulan koulun lisäksi Kä-
pylässä ja Arabianrannassa ja yli-
opisto Kumpulanmäellä. Pellot, mä-
et ja rannat ovat muuttuneet asuin-
alueiksi. Tämä kaikki on lisännyt 
alueella liikkumisen tarvetta. Kun 
tähän lisätään vielä kesäisin Kum-
pulan uimalan aiheuttama liikenne, 
voidaan todeta, että alueen liikenne 
on vilkasta, ajoittain jopa ruuhkais-
ta. Liikennesuunnittelu ei ole kyen-
nyt vastaamaan kaikilta osin eten-
kään kevyen liikenteen tarpeita. Ui-
malan parkkipaikka on aivan liian 
pieni, ahtaasti rakennetulta Kumpu-
lanmäeltä puuttu pyöräteitä ja Kus-
taa Vaasan tien alikulun toteutusta 
on odotettu vuosikausia, mutta ai-
na joku muu ”tärkeämmäksi” osoit-
tautunut kohde on syrjäyttänyt sen. 
Kumpulantaival on ollut parannus 
kevyelle liikenteelle, mutta poikit-
taisliikenne on aika lailla unohdettu. 
Parannukset ja kokeilut ovat rajoit-
tuneet Intiankadulle.

Jo vuosia sitten tunnistin Intianka-
dun ja Limingantien risteyksen on-
gelmallisuuden ja kutsuin silloisen 
alueemme liikennesuunnittelusta 
vastaavan henkilön paikalle. Hänen 
näkemyksensä mukaan keinot oli-
vat vähissä risteyksen turvallisuuden 
korjaamiseksi, mutta joitain paran-
nuksia tuntui kuitenkin olevan teh-
tävissä. Asia meni mietintään ja siel-
lä se on edelleenkin. Vanha klisee 
on, että ensin täytyy tapahtua jotain 

vakavaa, ennen kuin asialle tehdään 
jotain. Toivottavasti tässä tapaukses-
sa näin ei käy.

ONNETTOMUUKSILTA EI OLE 
VÄLTYTTY
Kuluneen kesän onnettomuudet 
ovat osoittaneet, että kevyen liiken-
teen ongelmallisin paikka on juu-
ri tuo Limingantien ja Intiankadun 
risteysalue. Intiankatua ajavilla au-
toilla ja pyörätietä käyttävillä pyöräi-
lijöillä on etuajo-oikeus poikittaiska-
dulta saapuvaan liikenteeseen näh-
den ja tätä oikeutta pyöräilijät myös 
käyttävät. Auton saapuessa risteyk-
seen Kätilöopiston suunnasta, on 
näkyvyys oikealle rakennuksen kul-
man taakse olematon ja samaan ai-
kaan kovaa ajavan polkupyöräili-
jän reagointiaika törmäyksen vält-
tämiseksi lienee vain sekunnin osia. 
Mahdollisessa törmäyksessä autoili-
ja selviää peltikolhuilla, mutta pyö-
räilijän osa on aivan toisenlainen. 
Luulisi, että heikommassa asemas-
sa olevat pyöräilijät olisivat valppai-
ta ja noudattaisivat erityistä varovai-
suutta, tinkimätön omista oikeuksis-
ta kiinnipitäminen voi johtaa vaka-
vaan vammautumiseen. Aika paran-
taa pienet nirhamat ja luuvammat, 
mutta kaaressa pää edellä auton ko-
nepellin yli lentävä pyöräilijä altis-
tuu melkoiselle riskille saada vakava 
pää- tai niskavamma. 

Jos pyöräilijöillä on vaaranpaik-
kansa, on niitä myös jalankulki-
joilla. Kyläkaupastamme poistuvil-
la asiakkailla on vaarana joutua tör-
mäykseen ohi kiitävien pyöräilijöi-
den kanssa. Samoin niillä jalankul-

kijoilla, jotka saapuvat Kätilöopiston 
suunnasta ja aikovat ylittää Intian-
kadun. Mahdollisen törmäyksen 
välttäminen samanaikaisesti koval-
la vauhdilla oikealta ilmestyvän pyö-
räilijän kanssa vaatii kaikkien aistien 
hereillä oloa. 

Kun jotain paikkaa kutsutaan sakko-
rysäksi, niin tätä Intiankadun ja Li-
mingantien risteystä voisi perustel-
lusti kutsua kolarirysäksi, sillä niin 
monta onnettomuutta ja läheltä piti 
tilannetta paikalla on sattunut. Sak-
korysäkin olisi paikalle osuva nimi, 
sillä moni autoilija jättää noudatta-
matta 30 kilometrin nopeusrajoitus-
ta ja alueen läpiajokieltoa. Valvon-
nan lisääminen lienee näinä aikoina 
toiveajattelua, sillä poliisien resurs-
seja ja toimintamahdollisuuksia vain 
kavennetaan.

” SAKKORYSÄKIN OLISI PAIKALLE 
OSUVA NIMI, SILLÄ MONI 

AUTOILIJA JÄTTÄÄ 
NOUDATTAMATTA 30 

KILOMETRIN 
NOPEUSRAJOITUSTA JA ALUEEN 

LÄPIAJOKIELTOA. ”

Muutama vuosi sitten osuin paikal-
le, kun yllä mainitussa risteyksessä 
pyöräilijä törmäsi auton kylkeen ja 
lensi kaaressa konepellin yli louka-
ten itsensä niin, että joutui turvau-
tumaan ambulanssikyytiin. Tänä ke-
sänä olen ollut kahden vastaavaan 
onnettomuuden jälkitilanteessa, joi-
ta myös seurasi ambulanssikyyti sai-
raalaan. Tiedossani on myös pieni-
en peltikolhujen ja sanailujen lisäksi 
useita läheltä piti tilanteita. Mainit-
tu paikka ei suinkaan ole alueemme 

ainoa hankala risteys. Kerran osuin 
kohdalle Limingantien ja Vallinkos-
kentien risteykseen, kun pyörä ja 
auto kolaroivat. Pyöräilijä lensi pää 
edellä katuun sillä seurauksella, et-
tä kypärä hajosi pieniksi palasiksi ja 
sairaalareissu siitäkin seurasi. Tässä 
syyllinen oli pyöräilijä, mutta sama-
na kesänä olin todistamassa onnet-
tomuutta, jossa Limingantietä ajava 
autoilija ei reagoinut lainkaan oike-
alta Jyrängöntieltä saapuvaa pyöräi-
lijää ja törmäys oli väistämätön. Sii-
täkin onnettomuudesta seurasi pyö-
räilijälle sairaalareissu. Edelliset ovat 
vain minun kohdalle osuneita ta-
pauksia, mutta uskon, että niitä on 
muitakin.

TAVOITTEENA KEVYEN 
LIIKENTEEN TURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys 
on ottanut toimintasuunnitelman-
sa yhdeksi asiakohdaksi kevyen lii-
kenteen turvallisuuden parantami-
sen toiminta-alueillaan Kumpulassa, 
Toukolassa, Käpylässä ja Koskelassa. 
Kumpula on alueista ensimmäinen, 
jossa on tarkoitus kartoittaa liiken-
teen ongelmakohdat ja mahdollises-
ti löytää niihin myös parannuseh-
dotuksia. Tähän sinäkin voit osallis-
tua. Kerro Kumpostin toimituksel-
le kumposti@ yahoo.com  ne paikat, 
jotka mielestäsi ovat turvattomia se-
kä kevyelle liikenteelle että jalankul-
kijoille ja mitä mielestäsi niille oli-
si tehtävä turvallisuuden paranta-
miseksi.

Kuva ja teksti: Jorma Ikonen

kuva: Santtu Särkäs

ITSEPALVELUKIRPPIS
Toukolankatu 13

www.kirpuntori.fi 044 313 0820
Löydät meidät myös Facebookista

Avoinna arkisin 11 - 18, ke suljettu, la - su 10 - 14
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Parturi-kampaamo
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Satu
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Puh. 757 20 87
Intiankatu 25, 
00560 Helsinki

kahvila.kapusiini@elisanet.fi

Kakut ja voileipäkakut 
tilauksesta!

Myös 
luomuleivonnaisia!

Avoinna
Arkisin 7–17

La-Su 9.30–16

TERVETULOA!

www.parmesan.fi
p. 757 1011

 

Hyvää syksyä!

Kolme vuotta sitten perustettiin 
Kumpulassa Stadin Aikapankki. 
Aluksi se kulki Kumpulan vaihtopii-
ri nimellä, mutta toiminnan laajen-
nuttua, nimi vaihdettiin. Koko toi-
minta lähti ajatuksesta tehdä vaihto-
piiritoimintaa, joka olisi sosiaalisia, 
taloudellisia sekä ympäristön arvoja 
kunnioittavaa. Keskeinen kysymys 
kuului: miten voimme vahvistaa ih-
misten hyvinvointia ja edistää so-
sioekonomisesti ja ympäristön kan-
nalta reiluja paikallisyhteisöjä, tär-
kein globaalein seurannaisvaikutuk-
sin? Vastaus tähän oli Aikapankki. 
Tämänkaltainen vaihtopiiritoiminta 
on alkanut Etelä-Afrikasta ja Aika-
pankkikin kuuluu tähän kansainvä-
liseen yhteisöön (CES). 

Perusajatuksena on vaihtaa aikaa 
ja osaamista. Voit tarjota aikaasi tai 
osaamistasi liittymällä jäseneksi Ai-
kapankin nettisivujen vaihtopiiris-
sä ja vastaavasti sieltä saa tarvittaes-
sa itselle apua tai aikaa. Maksu ta-
pahtuu toveilla 1 tovi= 1 tuntia töitä. 
Raha ei vaihda käsiä, vaan aika on 
vaihtopiirin valuutta.

Paljon on tapahtunut vuosien var-
rella. Jäseniä on nyt yli 2000 ja yli 
30 muuta aikapankkia on perustettu 
Stadin aikapankin lisäksi.  Stadin ai-
kapankissa n. 7000 tovia on vaihta-
nut omistajaa ja jokaisen tovin taka-
na on Aikapankin perustajan kum-
pulalaisen Ruby van der Wekkenin 
mukaan ihania tarinoita. Aikapan-
kin sivuilta voi lukea lisää tarinois-
ta ja kohtaamisista, mutta usein pu-
lassa ollut ihminen on saanut apua 
esimerkiksi muuttopuuhissa, juhlien 
järjestämisessä, lastenhoidossa tai 
on perustettu vaikkapa ruokaosuus-
kuntatoimintaa. 

Rubyn mukaan, tämä on vasta kui-
tenkin alkua. Paikallistasolla oli-
si hyvä saada aikaan enemmän ak-
tiivista toimintaa ja omalle alueel-
le voi kutsua esimerkiksi Aikapank-
ki info-iltoja ja näin houkutella uu-
sia innokkaita jäseniä mukaan toi-
mintaan. Paikallistason aktivointi on 
olellista ja uusia aikapankkeja voi-
daan myös perustaa. 

Ihmiset lähtevät mukaan Aikapan-
kin toimintaan monesta eri syystä, 
mutta kaikesssa kulkee mukana ha-

lu olla aktiivisesti mukana omassa 
yhteisössä, rakentaa siitä parempaa 
meille kaikille. Toisinsanoen ihmi-
set haluavat olla mukana tekemäs-
sä parempaa maailmaa omalla pie-
nellä panoksellaan. Ihmisillä on halu 
auttaa, mutta joskus sen kanavoimi-
nen on hankalaa. Aikapankin kaut-
ta se kuitenkin mahdollistuu. Se on 
väline rakentaa, kehittää ja muuttaa 
kaupunkikultuuria. Se on käytän-
nönläheistä solidaarisuutta. 
Toiminta on kaikille avointa.

Aikapankilla ei ole rahoitusta, se 
ei ole maksettu hanke, vaan se pe-
rustuu ihmisten omaan toimintaan 
ja aktiivisuuteen.  Ihmisillä on mah-
dollisuus kokea osallisuutta ja tuntea 
omistajuutta omaan kädenjälkeen-
sä tai toimintaansa. On tärkeää, et-
tä ihmiset kokevat asian omakseen. 
Rubyn mukaan Aikapankin jäsenil-
lä on olemassa paljon visioita, joi-
hin me kaikki voimme olla vaikut-
tamassa. 

Stadin aikapankin sivuilta poimit-
tua: 

Stadin Aikapankki kerää nyt kai-
kista vaihdoista 4 % ”veroa” ja jäsen-
maksua yhden tovin per vuosi. Näil-
lä kustannetaan jäsenten aikapankil-
le tekemä työ, sekä sen avulla pys-
tytään kehittämään toimintaa edel-
leen. Tästä jää myös ylimääräisiä to-
veja.

Jäsen voi ehdottaa STAP:n netti-
sivuilla muutamaa kohdetta, joihin 
ylimääräisiä toveja yhteistililtä koh-
dennetaan. Kohteiden tulee olla so-
pusoinnussa STAP:n arvojen kanssa. 
Tällä tavalla voidaan esimerkiksi ke-
rätä aikapankin kautta allekirjoituk-
sia johonkin kansalaisaloitteeseen 
tai järjestön kampanjaan tai korjata 
jokin merkittävä yhteisötila.

Aikapankin perusperiaatteisiin 
kuuluu:

Tasa-arvo: 
- yhdenvertaisuus 
- kaikki työ on yhtä arvokasta 
- kaikilla on voimavaroja 

Vastavuoroisuus:
- Me-henki, yhteisöllisyys, 
paikallisuus 
-Lähiruoka ja lähipalvelut 
-Ekologinen kestävyys 

-Kulttuurinen muutos 
-Solidaarisuus: autonomia, moninai-
suus, suora demokratia ja yhteistyö 
-Luotettavuus, rehellisyys 
-Ajan arvostus 
-Yksinkertaisuus 
-Sosiaalisen elämän ylläpitäminen 
-Rahatalouden vähentäminen, ai-
kapankissa ei tavoitella taloudellis-
ta voittoa

Ryby toivoo, että tulevaisuudes-
sa paikallistason toiminta vahvistuu, 
mukaan tulisi lisää sekä ihmisiä et-
tä yhteisöjä. Sen lisäksi toiminnan 
kehityskeskustelut ovat tärkeitä sekä 
paikallisella että julkisella tasolla, 

Lähetä viesti Rubylle osoitteeseen rubyvdwekken@gmail.com
Saat sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä 
tervetulokirjeen ohjeineen.
Niiden avulla pääset omalle tilillesi Stadin Aikapankin 
suomenkieliselle verkkotorille.

LISÄTIETOJA:
Ruby van der Wekken:
rubyvdwekken@gmail.com
puh. 050 436 2171
www.stadinaikapankki.wordpress.com

jolloin STAP:in potentiaali yhtei-
sön ja paikallistason rakentajana 
pääsee esiin ja näin ollen vahvistaa 
ihmisten ja luonnon hyvinvointia. 

Ajankäyttö on ylipäätään laajem-
pi yhteiskunnallinen keskustelun ai-
he, mihin ja miten sitä tulisi käyt-
tää. Tässä keskustelussa Stadin Ai-
kapankki on yksi konkreettinen esi-
merkki siitä, mitä ihmisten lahjoitta-
ma aika, oma-aloitteisuus ja hyvän-
tahtoisuus voi saada aikaan.

LIITY MUKAAN!

Christa Prusskij

Aikaa pankista

L
apsuuteni elämää maaseudulla leimasi tuttuuteen perustuva sosiaali-
nen yhteisö, jonka toimivuutta ei haitannut ihmisten vähyys, raskaat 
työt tai pitkät välimatkat. Asiat tehtiin yhdessä, työt, harrastukset, 
lapsista huolehtimiset ja perään katsomiset – sekä hyvässä että pahas-

sa. Jos seuraintalolla esitettiin teatteria tai pidettiin peijaisia, sinne poljettiin 
porukalla, pyhähousut jalassa. Vaikka naapuria välillä paheksuttiin kylillä 
pullistelijaksi, ei kinkkubingoon silti ilman lähimmäisen seuraa lähdetty. 

Lapsen mielessä silloin kaupunki muodostui erilaisten kokemuksellisten 
ihmeiden keitaaksi, jossa saattoi törmätä lähestulkoon mihin vain. Kaupun-
ki oli sosiaalista tilaa, jossa pystyi kuljeskelemaan vapaana ja samanaikaisesti 
sekä massaan katoavana että siitä erottuvana – katsojana, kokijana, omaa ole-
mustaan punniten. Mieltä kiihotti kuvitelma kaupungissa elämisestä lähek-
käin, päällekkäin, kasvotusten, mutta anonyymina. Arkeen kuului erilaisuu-
den, äänien, hajujen, tungoksen sietäminen.

Nyt Kumpulassa asuessani asetelmat eivät ole kovinkaan paljon sitten lap-
suusvuosieni muuttuneet. Onneksi.
Kulttuuri on ihmisten yhdessä olemisesta syntyviä hedelmiä, ihmisten ja yh-
teisöjen henkisiä ja aineellisia saavutuksia, ja siten se on arvioitavissa yhtei-
sön eettisten arvojen perusteella sekä kyvyllä toimia yhdessä. 

Nyt yhteisöllisyyden kokiessa uutta renessanssia ovat eri kaupungiosien 
asukkaat heränneet järjestämään omia, itsensä näköisiä, kulttuuritapahtumia 
ja kansanjuhlia – yhteisöllisesti. Kumpulassa tällä toiminnalla on pitkät pe-
rinteet ja alueen asukkaille tämä on aina ollut pikemminkin itsestään selvyys. 
Kyläjuhlilla ja Kylätilan toiminnalla on pitkä historia sekä kulttuuritapahtu-
mien että -opetuksen saralla, eikä missään nimessä pidä unohtaa yksittäisten 
pienryhmien järjestämiä tapahtumia kuten esim. oranssilaisten järjestämiä 
omaehtoisia tempauksia tai OSB:n musiikki-iltoja ravintola Oljenkorressa.

Jotta yhteisö voisi tuottaa kulttuuria se edellyttää yksilöiden aktiivisuutta, 
sinnikkyyttä, verkostoitumista, rahaa ja myös kohtauspaikkoja. Näiden re-
surssien laatu ja määrä määrittää pitkälti asuinalueen elinvoimaisuutta. Vi-
rallisten tahojen panoksella Kumpulassa järjestetty kulttuuritoiminta ei olisi 
koskaan onnistunut. Onnistumisen olennainen tekijä on antaumuksella asi-
aan paneutuvat aktiivit, jotka ajattelevat yhteisen hyvän olevan myös yksilön 
hyvä. Kun yhdessä tekemisen motiivit eivät ole enää hengissä pysymisessä, 
kuten esi-isillämme, muuttuvat perusteet pitkälti eettisiksi. Takana ovat ar-
vot, joiden perusteella ihmiset ovat valmiita ilmaistyöhön, henkilökohtaiseen 
panostukseen ja jatkuvaan naapuriavun ruinaamiseen. 

Kaupunkikulttuurin edistäminen vapaaehtoisvoimin on vaativaa ja väsyt-
tävää, mutta myös palkitsevaa. Se on työtä, joka aina tuottaa yllätyksiä, ko-
kemuksia ja oivalluksia sitä tekeville. Sen tekeminen on arvojen jakamista, ei 
työtuntien laskemista. Siten se on kaikkien “kyläläisten” asia ja ilo. Tuloksen 
tai paremmuuden miettiminen on epäolennaista. Olennaisempaa on miettiä 
yhteisiä tavoitteita ja innostua ideoista. 

Ajatus Kumpulasta kulttuurin kehtona asettaa päämäärän onnellisesta kau-
punginosasta, jonka ytimenä on yhteisöllisyys, jakaminen sekä koko kylä 
kohtaamispaikkana. Ei tuotto tai tulosvastuullisuus. Ja näinhän se jo onkin.  
Mitä on tähän asti tehty, ei unohdu, vaan on lähtökohta tulevalle.

Onnellinen kaupunginosa
Anne Mäkitalo

Santtu Särkäs
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Elokuun puolivälissä Puu-Käpylää järkytti lyhyessä ajassa toteutettu suu-
ren korttelin puutarhojen “uudistaminen”. Tämä tarkoitti sitä, että järjestel-
mällisesti piha pihalta, Helsingin kaupungin asuntojen (HeKa) pihapiiris-
sä, kauhakuormaaja nyppi ylös suurimman osan istutuksista, vanhoja ruu-
supensaita ja syreenipuskia säästämättä. Moottorisahojen soidessa kaatui 
valtaosa korttelin suurista puista, koivuja, vaahteroita, lehmuksia ja pihla-
jia, mukana myös vanhoja omena- ja kirsikkapuita täydessä hedelmälastissa. 

Ilmeni, että HeKa on suunnitellut asiaa jo verrattain kauan ja prosessi kos-
kee HeKa:n muitakin kortteleita – pinta-alallisesti Puu-Käpylän vanhoista pi-
hapiireistä valtaosa on HeKan hallinnassa. Suunnitelma vaikuttaa siis keskei-
sesti siihen, mikä on Puu-Käpylän ilme tulevaisuudessa. Suunnitelmassa aja-
tuksena on palauttaa “alkuperäinen” 1920-luvun suunnitelmien mukainen ul-
koasu pihoille, symmetrisine puuistutuksineen, siten, että joka pihalla on he-
delmäpuu. Nämä siis istutetaan pihoille uusina. Lisäksi alueelle on suunnitel-
tu hyötykasvipalstoja, joita vuokralaiset voisivat viljellä. Istutuksista laaditaan 
tarkat säännöt, ja vain hyväksyttyjä lajeja voi viljellä. HeKa:n asujaimistosta 
vain osa on ollut tapahtumista tietoisia, eivätkä suunnitelmat ole olleet hel-
posti saatavilla edes sen jälkeen, kun työt aloitettiin. Asukkaiden kanssa ei 
ole käyty katsomassa heidän omilla pihoillaan, mitä suunnitelma konkreet-
tisesti tarkoittaa. Valtaosa asukkaista ymmärsi toimien laajuuden vasta, kun 
oma vehreä ja suojaisa piha muuttui tasaiseksi puuttomaksi multakentäksi.  

Suunnitelmat on tehnyt maisema-arkkitehtitoimisto Loci, ja museoviras-
toakin on konsultoitu, mutta HeKa on pitänyt tätä laajaa muutostyötä sisäi-
senä asianaan. Esimerkiksi Käpyläseura, ympäröivät osuuskunnat, Helsin-
gin Kaupungin ympäristölautakunta tai Kaupunginvaltuusto ja -hallitus ei-
vät olleet suunnitelmista tietoisia ennen niiden toteuttamista keskellä loma-
kautta. Tämä on hämmentävää, sillä Puu-Käpylässä on yhteinen suojelukaava. 

Tapahtuma on herättänyt tyrmistystä ja vilkasta keskustelua. Järjen äänet 
ovat muistuttaneet, että suuret puut voivat olla lahoja, mutta tätä näkemystä ei 
kantojen katselmus tue: suurin osa kaadetuista puista oli terveitä. On todettu, 
että suunnitelmaa ei tulisi arvostella ennen kuin se on saatettu loppuun. On kui-
tenkin tosiasia, että “entistetyssä” korttelissa on täysin tuhottu 100 vuotta kehit-
tyneet yksilölliset puutarhat, joista suuri osa oli huolella ylläpidettyjä. Nyt sen 
läpi kävellessä jalkojen alla narskuu kävelyteille tuotu terävä harmaa sepeli, ja 
pystyssä ovat autojen lämmitystolpat ja liikennemerkit. Tapahtuma on järkyttä-
nyt ihmisiä laajasti   Käpylässä, Kumpulassa ja niiden ulkopuolella. “Pelastakaa 
Käpylän Puutarhat” Facebook-sivuille liittyi parissa päivässä yli 1600 jäsentä. 

Puu-Käpylän ja Kumpulan alueet ovat Helsingin laajin van-
ha puutarha-alue, ja sellaisenaan nähtävyys, joka ilahduttaa asukkai-
den ohella ohikulkijoita ja turisteja. Alueella elää monipuolinen eläimistö. 

Puu-Käpylän talojen purkamista perusteltiin vakavin ilmein niiden huo-
nokuntoisuuden vuoksi 60- ja 70-luvulla, mutta nämä suunnitelmat saatiin 
estettyä ja ainutlaatuinen puutaloalue säilytettyä. Nyt samat vakavat äänen-
painot vaativat kasvillisuuden muuttamista kerralla pikkupuutarhoista puis-
toksi. Suurten puiden hakkuuaukeamainen  kaataminen ei palaudu vuo-
sikymmeniin, ja yhden korttelin suhteen uniikki perinnemaisema on me-
netetty. Säästävää uudistamista on mahdollista toteuttaa asukkaita kuule-
malla ja yksilöllistä puutarhasuunnitelmaa toteuttamalla. Tarvitaan nope-
aa toimintaa, ja laajaa ja avointa kansalaiskeskustelua alueen tulevaisuudesta.

kuvat ja teksti: Anu Vartiovaara

Käpylän 
pihat

Koira veti kusettajaansa koko ke-
sän ympäri kylää niin, että posket 
ovat vieläkin raapamilla.  Kyläm-
me vihreys syntyy puista ja pen-
saista ja tuo vihreys työntyy pai-
koin ajoradoille ja jalkakäytävil-
le, mikä siis selittää nuo raapamat. 
Koirankusettaja oli kuullut, että täm-
möinenkin juttu, liian runsas vihreys, 
kuuluisi kaupungin valvomiin asioihin. 

Niinpä hänen normaalia suu-
rempi uteliaisuutensa heräsi ja 
hän sukelsi netin ihmeellisiin 
syövereihin…KVG… ja sieltähän 
stadin oma ohjeistus tonttien halti-
joille löytyi: pensasaita ei saa ulottua 
jalkakäytävälle tai ajoradalle ja aidan 
korkeus 10 metrin matkalla risteyk-
sestä tulisi olla alle 80 cm, jotta lap-
setkin huomattaisiin aidan takaa. 
Koirankusettaja otti seuraavalle len-

kille kakkapussin lisäksi mittanauhan. 
Arvatkaapa monenko tontin aita täyt-
tää nuo stadin asettamat vaatimuk-
set?  Ei yhdenkään! Ei edes kaupun-
gin itsensä hallinnoiman Kylätilan ja 
lastentarhan tontin kohdalla. Asia jäi 
koirankusettajan pöydälle lepäämään. 

Eräänä elokuisena aamupäivänä koi-
rankusettajan uteliaisuus taas heräsi, 
kun Limingantielle edellä mainitulle 
stadin tontin vierelle saapui Staran 
kalustoa: iso kuorma-auto hiiapilla, 
kaksi kookkaamman puoleista paket-
tiautoa ja traktori, jonka kuormakau-
han tilalle varren päähän oli laitettu 
jonkunlainen niittokoneelta näyttä-
vä vempain. Tilanne näytti vakaval-
ta, sillä autot oli pysäköity jalkakäytä-
välle estämään turvallinen liikkumi-
nen. Kun leikkaamatonta ruohoa ei 
lähistöllä näkynyt, niin asiaa oli pak-

Koirankusettajan kesä

ko jäädä seuraamaan. Ja selvisihän se. 
Niittokoneen näköinen vempain nousi 
korkeuksiin ja alkoi kitkuttaa pensasaitaa 
poikki reilun kahden metrin korkeudelta.  
Silppua syntyi ja meteli oli kuin 
tukkimetsässä puita kaadetta-
essa, lasten pidellessä korviaan.

Tuotoksia lastattiin kuormurin la-
valle. Koirankusettaja ihmetteli, että 
onpa tehokkaan näköistä toimintaa 
naapurin touhuihin verrattuna, hän 
kun leikkaa aitaansa pensassaksilla 
ja kitkuttaa risuja silppuriin muu-
taman päivän ajan. Koira kuitenkin 
kyllästyi tuntien toljotukseen ja veti 
kusettajan kesken tarkkailun takai-
sin kotiin. Iltalenkillä piti lähteä kat-
sastamaan, miten aita oli antanut pe-
riksi vahvemmilleen ja millaista esi-
merkkiä se näyttäisi meille tavallisil-
le tontinhaltijoille ja aidankasvatta-

jille. Koirankusettaja luuli ensin, et-
tä päivä oli loppunut kesken, koska 
tulos ei ollut lainkaan stadin omien 
ohjeiden mukainen. Kuukauden tark-
kailun jälkeen näytti kuitenkin siltä, 
että ohjeet ovat olleet leikkaajilta ka-
teissa ja aita jäänyt odottamaan tule-
van kesän uusia kasvustoja. Ja olisi-
han tuonkin operaation voinut tehdä 
silloin kun lastentarha oli lomalla... 

Mutta juttu jatkuu. Kumposti oli 
jo painokunnossa kun eräänä syys-
kuun aamuna koirankusettaja huo-
masi, että taas ollaan kyseisen aidan 
kimpussa. Nyt asialla oli yksityinen 
yritys, Staran alihankkija. Tällä ker-
ralla aita leikattiin maata myöten. 
Koirankusettaja jäi miettimään, että 
paljonkohan moinen tuplaoperaatio 
meille kuntalaisille tuli maksamaan?

ON KUITENKIN 
TOSIASIA, ETTÄ 
“ENTISTETySSÄ” 

KORTTELISSA ON 
TÄySIN TUHOTTU 

100 VUOTTA 
KEHITTyNEET 
yKSILöLLISET 
PUUTARHAT, 

JOISTA SUURI OSA 
OLI HUOLELLA 

yLLÄPIDETTyJÄ. 

miehille ja naisille

KISAKYLÄN 
 KAMPAAMO

avoinna 9–17, la sop. mukaan

puh. (09) 793 872
 Koskelantie 9

KIKKA ja PIRJO
TERVETULOA!
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Aurinkoinen sunnuntai ja To-
Ten perinteinen kolmiottelu kerä-
si Annalan kentälle sankoin joukoin 
porukkaa. Tunnelma tapahtumassa oli 
leppoisa ja osallistujat iästä riippumat-
ta venyivät runsaiden kannustushuu-
tojen saattelemana huippusuorituksiin. 

Tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan 
viettävän ToTen kunniaksi seuran nais-
jalkapallojoukkueet, Kampin piiri ja 
Avauspotku kohtasivat toisensa ystä-
vyysottelun merkeissä. Kummatkin 
naisjoukkueet harjoittelevat kesäisin 
Annalan kentällä ja talvisin Kumpu-
lan liikuntakeskuksessa. Vaikka jouk-
kueet välillä harjoittelevat yhdessä, ne 
eivät ole aiemmin pelanneet viralli-
sesti vastakkain. Kampin piiri pelai-
lee naisten harrastesarjassa ja Avaus-
potku Naisten 5:ssä divisioonassa.

Otteluun toi lisäjännitystä Kampin 
piirin pelaajakato, joka taisi johtua 

edellisen illan tanssiharjoituksista Hel-
singin yössä. Sunnuntaipäivä onkin tun-
netusti haastava ajankohta joukkueel-
le. Ystävällisesti Avauspotku luovutti 
yhden pelaajansa piiriläisten käyttöön 
ja tuomari vihelsi pelin alkaneeksi. 
Hiekka pöllysi ja hiki virtasi, kun naiset 
pinkoivat pallon perässä pitkin kenttää. 

Hyvätasoisessa ottelussa tilantei-
ta oli puolin ja toisin ja maaliverk-
kokin heilui useampaan kertaan. 
Rentoutuneena pelannut Kampin pii-
ri kampesi väsymyksen kurjimuksesta 
omaksi yllätyksekseen pelin voittoon 
maalein 5-3. Joukkueella onkin upea 
voittoputki päällä. Viikkoa aiemmin 
joukkue voitti Rovaniemellä Rockfutik-
sen mimmiliigan Suomen mestaruuden.

 ”On mahtavaa olla sekä Suomen mes-
tari, että Kumpulan mestari” Toten 
kasvatti, Kampin piirin Hertta Hur-
me kommentoi pilke silmäkulmassa.

Kumpulalaiset viihtyivät juhlavuottaan 
viettävän Toukolan Teräksen 
perinteisessä kolmiottelussa

Pelaajat vasemmalta oikealle: Hanna Raiskimäki, Anne Brede, Hertta Hurme, 
Inari Köngäs, Pia Asikainen, Ida Hellman, Virve Kettunen

ISIS teatterin HS Ateneumissa lokakuun 
alkuun saakka

Kumpulalaisen Liisa Isotalon käsikirjoittama ja ohjaama tanssi-
näytelmä HS sai syyskuussa ensi-iltansa Ateneumissa laajan Helen 
Schjerfbeck -näyttelyn oheistapahtumana. ISIS teatterin monitaitei-
nen kollaasi kertoo taiteilijattaren tarinan yhdistämällä musiikkia, 
teatteria, tanssia, kuvataidetta, puhetta ja dokumentaarista aineistoa. 
Tanssinäytelmän koreografiasta vastaavat Leena Gustavson, Riik-
ka Siirala ja Jyrki Haapala. Viimeinen esitys on 3. lokakuuta 2012.

Pää lyö aivan tyhjää. Pakkaaminenkin pitäisi aloittaa. Lähden muutaman 
päivän päästä au pairiksi Brysseliin. Kaupungista tulee siis toinen kotini va-
jaaksi vuodeksi. Olen samaan aikaan innostunut ja kauhistunut ajatukses-
ta. Onneksi vastassani on mukava perhe ja suloiset lapset, joita olen lupautu-
nut vahtimaan ja hoitamaan. Perhe puhuu flaamia ja ranskaa. Minulla ei ole 
minkäänlaista kielitaitoa kummankaan kielen kohdalla. Ehkäpä ensimmäinen 
asia, jonka matkalaukkuuni ahdan, on ranskan kielen sanakirja. Siitä on hy-
vä lähteä.

Omituista ajatella, että olen kohta toisenlaisen kulttuurin ympäröimänä. 
Uusi kaupunki, uudet maisemat ja uudet ihmiset odottavat minua. Mikä muu 
minua odottaa? Fiinit illalliset, joissa tarjoillaan simpukoita ja rapuja, rikkaat 
EU-ihmiset tallustamassa salkut käsissään Brysselin kaduilla? Sellaisen ku-
van olen saanut kaupungista. 

On melko harmillista, että Bryssel on jäänyt melkein kokonaan pimentoon 
minulta ja suurimmalta osalta ystävistäni. Se onkin yksi syy, miksi halusin läh-
teä juuri Brysseliin. Haluan tehdä tutkimusmatkan maahan, jossa en ole ai-
kaisemmin käynyt. Lähden siis selvittämään, millainen paikka Bryssel oikeas-
ti on. Ehkäpä kaupungista löytyy muutakin kuin vain kokouksia ja konvehte-
ja. Eihän sitä tiedä, jos vaikka eksyisin paikallisiin kyläjuhliin tai kadunvaltauk-
seen. Au revoir!

Aino Liinoja

Simpukoita 
ja salkkumiehiä

Aino Liinoja pähkinänkuoressa:

 ~ Brysselissä au pairina ensi 
     kevääseen saakka.
 ~ Ylioppilastutkinto keväällä 2012. 
 ~ Asunut Kumpulassa koko 
     ikänsä.
 ~ Rakastaa kesäiltoja!

Kumpulan kaima seilaa maailman meriä

Kumpula-nimisiä paikkoja on Suomessa useita, mutta nyt on myös Kumpula-nimi-
nen laiva!
Aspo-konserniin kuuluvan ESL Shipping Oy:n uusi kuivalastialus sai kasteessa 
18.5.2012 nimen Kumpula. Varustamon alukset on perinteisesti nimetty Helsingin 
paikannimien mukaan. 
Vietnamissa rakennettu jäävahvistettu alus kuuluu supramax-luokkaan ja se on va-
rustettu omilla nostureilla sekä painolastiveden puhdistuslaitteistolla. M/s Kumpulan 
pituus on 197 m ja maksimisyväys on 13,0 m täydessä lastissa. Alus liikennöi Suo-
men lipun alla.  
Kumpula-laiva on räätälöity Itämeren rahtiliikenteeseen ja vaativiin olosuhteisiin, 
mutta toistaiseksi sitä ei ole vielä Itämerellä näkynyt, vaan se seilaa vielä maailman 
meriä. 
Uutisen Kumpula-laivasta Kumpostin toimitukselle välitti varustamon työntekijä 
Heljä Salminen, joka asuu Kumpulassa Väinö Auerin kadulla.
kuva: Santtu Särkäs

Ulkomaan kirjeenvaihtaja

Helsingin kaunein ääni kuului 
taiteiden yönä Musiikkitalossa

Melkein yksinomaan kumpulalaisin voimin 
toteutettuun video- ja ääniteokseen Helsingin 
kaunein ääni saattoi tutustua torstaina 24. elo-
kuuta Musiikkitalon ’mustassa laatikossa’. Ääniä 
kuunneltiin puistonpenkeillä pimeässä tilassa 
istuen silmät joko kiinni tai auki; kaiuttimet ja 
videomonitorit oli sijoitettu niin, että ääntelijät 
ikään kuin kommentoivat toistensa tuotoksia. 
Osa hahmoista taas ei päästänyt juuri mitään 
ääntä; kuten se opaskoirakin, joka vain katse-
li sen näköisenä, että onhan tässä kaikenlais-
ta nähty ja kuultu. Videoteoksen kuvauksesta 
vastasi Raimo Uunila, äänisuunnittelusta Päi-
vi Takala ja äänityksestä Laura Kuivalainen.

Kaarina Kaikkosen teos Omille siiville valmistunut 
Käpylän peruskoulun katolle

Käpylän peruskoulun katolle on syyskuun alussa valmistunut Kaarina
Kaikkosen pysyvä teos Omille siiville! Alumiinista valmistettu teos
on kaksiosainen, toinen osa on Mäkelänkadun puolella ja toinen
pihan puolella. Teos on kaupungin rakennusviraston tilaama ja 
kuuluu Helsingin taidemuseon kokoelmiin. ??Lintuemo ja omille
siivilleen heittäytyvät poikaset kertovat kasvatuksen ja
koulutuksen merkityksestä siipien vahvistajina. Kolmea perusväriä
käyttäen voidaan ottaa haltuun koko maailma. Teos on tunnelmaltaan
vapautunut, jopa hieman hullutteleva, luovaa ja vapaata nuoren
ihmisen kasvua korostava.

Kuva teoksesta Mäkelänkadun puolelta (kuva: Kaarina Kaikkonen)
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