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278, niin monta alle kouluikäistä 
lasta oli viime vuodenvaihteessa 
Kumpulassa. Toukolassa heitä oli 
115. Ei ihme että Kylätilan edusta 
on monena päivänä täynnä lasten-
rattaita ja -vaunuja. Kylätilaan on 
kokoonnuttu laulamaan, liikkumaan 
tai taiteilemaan, tai vain olemaan ja 
leikkimään kuten tiistaiaamupäivi-
sin, kun Arki rokkaa. 

Alueen päiväkodeissa arki rokkaa 
omalla tavallaan, vaikkapa lähiluon-
nossa retkeillen niin kuin tämän nu-
meron päiväkotijutussa kerrotaan. 
Todellista lähimetsien hyötykäyttöä.

Ala-asteikäisiä (7-12-vuotiaita) 
Kumpulassa on 197 ja Toukolassa 67, 
laskelmallisesti siis noin 30-40 yhtä 
ikäluokkaa kohti. Ei aivan yhtä pal-
jon kuin silloin, kun Kumpula sai sit-
keän kyläläisten uurastuksen jälkeen 
oman viipalekoulun pienimmille 
koululaisille. Mutta kyläläisjärjellä 
laskien yhä olisi riittävästi koululai-
sia, joille toivoisi mahdollisuuden 
aloittaa koulunkäynti lähikulmilla ja 
turvallisen koulutien ensimmäisinä 
kouluvuosina. 

Koskelantien ylitys on yhä vähin-
tään yhtä vaarallista kuin pari vuosi-
kymmentä sitten, kun omat koululai-
seni aloittivat koulutiensä. Mikä ilo, 
kun kuopus pääsi viipalekouluun, 
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turvallisen matkan päähän kotoa. 
Esikoisen ikäluokkaa olimme me 
naapuruston vanhemmat saatelleet 
vuorovedoin koko ensimmäisen 
lukukauden. Samalla tavalla Kum-
pulan vanhemmat taas järjestelevät 
työvuorojaan pienen koululaisen 
työpäivän tahtiin. 

Hirsikouluidea on muhinut pit-
kään, mutta ilman isoja ponnistuksia 
ei uutta koulua saada. Löytyisikö 
uusia aktiivisia vanhempia ajamaan 
hanketta uudelleen eteenpäin tai 
löytämään jonkun muun ratkaisun? 
Niin kuin tämän numeron kouluju-
tusta selviää, tontti on yhä valmiina 
ja koululle kaavoitettu.

Kylätilankin syyslukukausi on käyn-
nistynyt, vankkurit palanneet päivi-
sin Kylätilan eteen ja illat täyttyvät 
aikuisten harrastuspiireistä. Tors-
taiaamupäivän muskarin loppulaulu 
päättyy, jos ei aivan Kumpulassa 
tutuimmalla murteella, niin muuten 
Kumpulaan sopivasti: ”Oli kiva nähä 
sinnuu, kerro terveisiä, kehu min-
nuu.” Kylätilan tarjontaa lapsille ja 
aikuisille kannattaa kehua.
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kolme ekaluokkalaista haastateltavaksi ja kertaamaan 
päällimmäisiä tunnelmiaan, kun koulua on käyty viikko 
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A P A A N  haastateltavani, tyttökol-
mikon vehreällä pihalla Kumpu-
lassa viikonlopun kynnyksellä. 
Tytöt ovat samassa koulussa, 
samalla luokalla ovat Lumi ja 
Sisilia, rinnakkaisluokalla Us-

va. Tytöt muistavat kyllä jo koulun pihalla näh-
neensä toisensa.

Haastattelu aloitetaan luonnollisesti kysele-
mällä ensimmäisestä koulupäivästä.  Tyttöjä ei 
kovasti ollut jännittänyt, olihan kouluun tutus-
tuttu jo aiemmin. Sisilialla oli tuttuja koulussa, 
Usvaa vähän arvelutti uuteen paikkaan mene-
minen ja Lumia oli mietityttänyt, saakohan siel-
tä uusia kavereita. Näin viikon kuluttua nämä 
asiat taitavat olla jo järjestyksessä.

Tyttöjen koulu on Käpylässä ja koulumatkat 
kuljetaan jalan tai pyöräillen, ja aina on joku 
aikuinen saattelemassa. Sisilia tietää, että hei-
dän luokallaan on 24 oppilasta ja tyttöjä on pari 
enemmän kuin poikia, ja näin on myös Usvan 
luokalla. Kaikkien kolmen mielestä 24 oppilasta 
on ainakin tarpeeksi, ellei jopa vähän liikakin.  
Vaikka poikia on vähemmän, osaavat he kui-
tenkin pitää enemmän meteliä kuin tytöt, var-
sinkin jos pääsevät vierekkäin istumaan, tytöt 
selittävät yksituumaisesti.

Tyttöjen mielestä ekaluokkalaiset otettiin oi-
kein hyvin vastaan uudessa koulussa, ainoa häi-
riö oli ollut, kun jotkut kolmasluokkalaiset pojat 
pelasivat jalkapalloa sisällä. Koulussa toimii 
myös kummijärjestelmä eli ylempiluokkalaiset 
voivat toimia ekaluokkalaisten kummeina, aut-
taa ja ohjata tarvittaessa.

P A R A S T A  koulussa tyttöjen mielestä yksimielisesti 
on leikkiminen, ja erityisesti iltapäiväkerho saa 
kiitosta. Usva mainitsee myös välitunnit kivaksi 
kouluasiaksi, ja välitunneilla voidaan pelata esi-
merkiksi korista, hippaa ja pukkista. Välitunneista 
puhuttaessa Lumi ja Sisilia muistavat rakentaneen-
sa välitunnilla kodin pikkuväelle eli muurahaisil-
le, hämähäkeille ja muille höntiäisille. Lumi oli 
suunnitellut ötökkätaloon jopa vessankin. ”Tosin 
vain yksi muurahainen oli taloon löytänyt”, Sisilia 
nauraa. 

Toistaiseksi tytöillä on vain yksi opettaja, to-
sin Usva tietää, että samassa koulussa on myös 
espanjankielinen luokka ja tällä luokalla on 
kaksi opettajaa.  Sisilian mielestä heidän oma 
opettajansa on maagisen kiva ja Lumi on samaa 
mieltä. Usvalla on tieto, että heidän opettajansa 

järjestää paljon retkiä. Kuulostaa kyllä kivalta 
ihan aikuisenkin korvissa.

Kun koulusta puhutaan, ei kouluruokailua 
voi sivuuttaa.  Haastattelupäivänä oli tarjoiltu 
lihapullia ja muussia. Ruoka oli ollut hyvää, 
mutta tytöt kertoivat, että joskus perunoissa 
on multaa. Ruokakeskustelu sai vähän tuulta 
allensa ja ajauduimme kastematojen kautta 
hummereihin ja merisiileihin, joita Sisilia ker-
toi aterioineensa. Etanoita ja rapuja puolestaan 
olivat Lumin ja Usvan isät syöneet. Edellä mai-
nittuja herkkuja ei välttämättä toivottu koulun 
lautasille.

O P I S K E L U S S A  tarvittavia välineitä on koulusta 
tähän mennessä saatu aapinen, tehtäväkirja ja 
kirjoitusvihko. Aapisessa on kuvia ja kirjaimia ja 
sivuilla seikkailee kirjakana. Tietokoneita ei vielä 
ole oppilailla käytössä; Lumin mukaan vain opet-
tajalla on tietokone ja älytaulu opetusvälineinä.  
Koulupäivän aikana omat kännykät on pidettävä 
visusti repussa piilossa tai kaulassa roikkumassa.  
”Mutta jos sairastuu tai on jo kouluun tullessa 
vähän sairas, saa soittaa kotiin”, Sisilia kertoo. 
Hän on kerran soittanutkin äidille. 

Kaikki haastateltavat tietysti ovat yhtä miel-
tä siitä, että koulua käydään siksi, että opitaan 
uusia asioita, lukemaan ja kirjoittamaan. Sisili-
an haavena oli kertotaulun oppiminen. Ammat-
tihaave astronautti on matkan varrella muut-
tunut sisustusarkkitehdiksi. Lumi puolestaan 
haluaisi opiskella kaunokirjoitusta ja kirurgiaa. 
Usva haaveilee isona trapetsitaiteilijan urasta. 
Harrastuksillekin toki löytyy aikaa. Sisilia on 
nyt puhallinvalmennuksessa myöhemmin alka-
vaa fagotin soittoa varten. Lumi kertoo käyvän-
sä hevostalleilla, ja Usvan harrastuksiin kuuluu 
jalkapalloa ja tanssi.

H A A S T A T T E L U  alkaa olla lopuillaan ja tytöt ilmoit-
tavatkin olevansa loppuun uupuneita ja Lumin 
mielestä ”he ovat nyt perustelleet tarpeeksi”, mutta 
vielä Usva jaksoi heittää iloksemme kärrynpyörän 
pihanurmikolla. 

Lopuksi tytöt lähettivät vielä autoilijoille 
terveiset: ” K I I T O S  K U N  PÄ Ä S TÄT T E  M E I D ÄT 
T U R VA L L I S E S T I  K A D U N  Y L I ! ”  Ja Usva tehosti 
terveisiä vielä vilkutuksella.  Kumposti puoles-
taan kiittää Lumia, Sisiliaa ja Usvaa hauskasta 
haastatteluhetkestä ja toivottaa kaikille kou-
lulaisille mukavaa kouluvuotta ja turvallisia 
koulumatkoja.

K U M P U L A N  koulu suljettiin keväällä 
2013 ja purettiin nopeasti heti pois. 
Koulun yhtäkkisen sulkemisen syy – 
kosteusvauriot – nähtiin Kumpulassa 
vain verukkeena. Yksikään koulun 
oppilaista kun ei ollut oirehtinut mi-
tenkään, päinvastoin kuin monissa 
muissa kouluissa, joita silti ei suostuta 
sulkemaan. Opetusvirasto ja Käpylän 
pääkoulu saivat kosteusvaurion 
varjolla toteutettua pitkäaikaisen 
tavoitteensa. Virasto oli esittänyt 
sulkemista lukemattomia kertoja. Mutta 
aina poliitikot – opetuslautakunta – 
olivat pelastaneet koulun vanhempien 
aktiivisen työn tuloksena. Nyt viraston 
ei tarvinnutkaan kysyä enää poliitikoil-
ta mitään; sulkupäätös tehtiin hallin-
nollisella päätöksellä.

Tuolloinkin Kumpulan koululasten 
vanhemmat yrittivät kaikin keinoin 
pelastaa koulun. Kun mikään – edes 
koulunkäyntilakko – ei auttanut, alet-
tiin innokkaasti ajaa uutta koulua: 
yksityiskoulua, kun kerran kaupunki 
ei Kumpulaan koulua halunnut. Ja hir-
sikoulua, jotta sisäilma varmemmin 
olisi hyvä.

Koulutontti odottaa rakentajia
T E K ST I  T U O M O H E I K KO L A  K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Aikaa myöten vanhemmat kuiten-
kin tottuivat lastensa uusiin koulutei-
hin ja kylmät tosiasiat hiivuttivat innos-
tuksen. Koulun rakennuttaminen olisi 
vaatinut paljon eri alojen asiantuntijoi-
ta sitoutumaan ankaraan talkootyöhön.

Mutta tontti Limingantien ja Kum-
pulantaipaleen välissä on edelleen 
tyhjä, ja se on koulukäyttöön kaavoi-
tettu. Pienten lasten koulutiet muualle 
ovat yhtä pelottavia kuin ennenkin: 
ylitettävänä on joko Koskelantie tai 
Kustaa Vaasan tie. Joten kun seuraava 
aktivistijoukko haluaa toimeen tarttua, 
lähtökohta uuden Kumpulan koulun 
rakentamiseen on hyvä. Useita vuosia 
vievien tontti- ja kaavoitusneuvottelu-
jen yli voi hypätä ja aloittaa suoraan 
rahoituksen ratkomisella.

  
K U M P U L A N  hirsikoulun ideaa pitkäl-
ti noudattava hanke on nyt käynnissä 
toisaalla. Suomen hyvinvointikoulu 
on sisäilmaongelmiin kyllästyneiden 
vanhempien ja opettajien käynnistä-
mä hanke Etelä-Helsingissä. ”Keskus-
teluja kaupungin kanssa käydään ja 
selvitystyötä tehdään kolmestakin eri 

tonttivaihtoehdosta Jätkäsaaren alueel-
la”, kertoo yksi hankkeen puuhanaisis-
ta Päivi Charpentier.

Jos kumpulalaisten suunnitelmissa 
oli päiväkoti ja 3 tai 4 ensimmäistä vuo-
siluokkaa, Hyvinvointikoulu on isompi 
hanke: päiväkoti ja koko peruskoulu, 
yhteensä noin 400 lapselle. Sen oheen 
on kaavailtu lisäksi mm. terveyden-
hoito- ja asumispalveluja homeesta ja 
sisäilmasta sairastuneille. 

”Olemme arvioineet, että isompi 
hanke on helpompi toteuttaa kuin pie-
ni, koska laajemmalla yhteistoiminnal-
la on saavutettavissa enemmän etuja 
ja taustavoimia eri tahoilta”, kertoo 
Charpentier.

Tontti- ja kaavoitusasioiden ollessa 
vielä auki pysyvä koulu on vielä vuosien 
päässä. Siksi Hyvinvointikoulu suun-
nitellaan toteutettavaksi mahdollisesti 
ensin tilapäisellä, siirrettävällä raken-
nuksella. Voisiko Hyvinvointikoulu 
siis aloittaa Kumpulassa, jossa tontti ja 
kunnallistekniikka rakennukselle ovat 
valmiina? ”Pidetään mielessä”, sanoo 
Charpentier (www.suomenhyvinvointi-
koulu.fi, hyvinvointikoulu@gmail.com).

➜
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TYHJÄ KOULUTONTTI LÄHELLÄ KUMPULAN LAPSIA. VAIN KOULU PUUTTUU.
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” T U L K A A H A N  kaikki tällä lailla kyykkyyn”, kuiskaa 
lastentarhanopettaja Marjo Kajava perässään tuleville 
lapsille. Letka neonvärisiin liiveihin puettuja pieniä 
kyykistyy metsäpolulla heinikon sekaan. Marjo tarttuu 
varovasti heinänkorteen ja näyttää lehdellä keikkuvaa 
etanaa lapsille. ”Vau, onpa iso”, kuuluu joukosta. ”Toi 
toinen on varmaan vauvaetana, kun se on noin pieni!” 
huudahtaa toinen. Marjo jatkaa kyykyssä: ”Katsokaa 
tarkkaan ympärillenne. Mitä näette?” Lasten päät kään-
tyilevät. ”Tuolla on toinen etana! Ja tossa! Ja tuolla!” 
huutelevat lapset vuoronperään. ”Tää on ku etanafarmi, 
eikö ookkin?” summaa Marjo. ”Joo, hirrrveesti etanoita”, 
lapset huokaavat ihmeissään etanaviidakossa. Ja niin 
pienimmänkin lapsen äiti-ikäväkyyneleet ovat tältä aa-
multa tiessään.  

      
P Ä I V Ä K O T I  Isoniityn metsäryhmän viikon ensimmäinen 
metsäretki on juuri alkanut. Tänään ryhmässä on kahdeksan 
lasta. Metsäryhmä on osa-aikaista hoitoa tarvitseville lapsille 
räätälöity ryhmä, jossa aamupäivät vietetään luonnossa. 
Tämä on Isoniityn toinen vuosi metsäteemalla, mutta ensim-
mäinen vuosi näin isolla, yhteensä 15 lapsen ryhmällä. Ulos 
mennään, vaikka vähän tihuttaisikin. Nykyisenkaltaisilla 
ulkotamineilla pärjää melkein säässä kuin säässä. 

Kumpulan alueelle etsiytyy luonnon keskellä viihty-
vää väkeä, minkä vuoksi kysyntä metsäryhmille ja -ker-
hoille on lisääntynyt. Myös päiväkoti Koivikossa ja Nur-
mikossa on pohdittu mm. pihakerhon tarvetta. Yksityi-
sellä puolella on jo pitempään toiminut luontopäiväkoti 
Kesäkumpu ja Vanhankaupunginkoskella sen sisarpäivä-
koti Mörrintupa. Niiden toiminta tapahtuu käytännössä 
kokonaan luonnossa steinermausteella.

P I A N  metsäryhmäläiset pääsevät määränpäähänsä, 
pienelle metsäaukealle, jossa odottaa penkkinä toimiva 
puunrunko. Lasten istuuduttua riviin rungolle Marjo 
kertoo viikolla vietettävästä Taiteiden yöstä. Tänään 
täällä metsässä lapset saisivat tehdä ikioman maataide-
teoksensa. Marjo kaivaa kassista vanhat taulukehykset ja 
pyytää lapsilta ideoita, mihin ne asetettaisiin. Kehyksen 
sisään kerättäisiin luonnosta löytyvistä aarteista teos. 
Ryhmän vanhin, kohta 5-vuotias Micolas ehdottaa pai-
kaksi tasaista kalliota, joka taulukehyksen pohjaksi va-
litaankin. Nyt lapset saavat lähteä keräämään itselleen 
tärkeitä asioita lähimaastosta ja tuoda ne tauluun. Sään-
nöt kerrataan: Vain irrallaan olevia asioita saa ottaa. 

Kirkkaanväriset kumisaappaat painuvat sammalmät-
täisiin, kun lapset keräävät metsäaarteita tauluun. Pie-
nen taskukoira Vohvelin seura oli tällä kertaa Ahdista 
mieluisampaa kuin kerääminen. Vohveli on kuulemma 
jo tottunut metsänkävijä ja tykkää retkeilystä ehdotto-
masti enemmän kuin pihaleikeistä, Ahti toteaa ja su-
jauttaa pienessä kassissa matkaavan peukalonkokoisen 
koiran takaisin taskuunsa.

Metsässä säännöt ovat selkeitä ja rajat selvät, pai-
nottaa Marjo. Muutosta on tapahtunut paljonkin siitä, 
kun hän aloitti Kumpulassa 80-luvun lopulla päiväkoti 
Kesäheinässä. ”Silloin saatettiin leikkiä vaikkapa piilosta 

Metsät kutsuvat 
Kumpulan lapsia

metsässä, mikä ei ehkä ollut näin jälkikäteen ajateltuna 
ihan se viisain vaihtoehto”, päivittelee Marjo ja nauraa 
päälle. 80-lukua edeltäneen rempseän tyylin jälkeen 
päiväkotitoiminnassa vallalle tuli ylivarovainen ja yli-
suojeleva ilmapiiri. Silloin melkeinpä sulkeuduttiin sisä-
tiloihin eikä uskallettu toimia. Nyt on päästy hyvään ta-
sapainoon niin, että huolehditaan turvallisuustekijöistä, 
mutta toimitaan kuitenkin aktiivisesti niiden puitteissa.

P U I S T O N  keskelle perustetussa päiväkoti Isoniityssä 
suurin osa noin 40 lapsesta on kuitenkin aivan perin-
teisissä ryhmissä, joiden toiminta painottuu päiväko-
din alueelle. Metsäretkiä toki tekevät kaikki. ”Olisihan 
hölmöä olla hyödyntämättä päiväkotia ympäröivää 
luontoa”, sanoo päiväkodin pitkäaikainen johtaja 
Heidi Virta. Marjon tavoin myös Heidi on kasvanut 
toimeensa kokonaan Kumpulassa, sillä hänkin aloit-
ti vuonna 1988 Kesäheinässä. Nyt hän johtaa kolmen 
päiväkodin, Niittyvillan, Kesäheinän ja Isoniityn yksik-
köä kymmenettä vuotta. 

Vielä vuonna -86 Kumpulan ainoa päiväkoti oli Mar-
jala, kun nykyään kaupungin päiväkoteja alueella on 
seitsemän. Kaikki alueen päiväkodit ovat suunnilleen 
saman kokoisia noin 40 lapsen hoitopaikkoineen. Niitty-
villassa lapsia on kuitenkin 60. Silti tunkua on, eivätkä 
kaikki halukkaat mahdu toivomiinsa päiväkoteihin. 
Lapsia ohjataan aina välillä muihin Keskisen varhaiskas-
vatusalueen päiväkoteihin. Tämä tarkoittaa, että kumpu-
lalainen lapsi voi saada päivähoitopaikan Länsi-Pasilasta 
saakka, sillä päivähoitoalueeseen kuuluvat Kumpulan 
lisäksi Käpylä, Pasila, Toukola, Vallila, Sörnäinen, Ara-
bianranta, Vanhakaupunki ja Koskela. Toisaalta monelle 
tällaiset järjestelyt sopivat hyvin, jos vaikkapa työpaikka 
sattuu sijaitsemaan päiväkodin vieressä. 

Ruuhkaa siis on, mutta tilaa ja mahdollisuuksia toi-
mia on Heidin mukaan kuitenkin ihan mukavasti. ”Aina-
han rahaa voisi olla enemmän, mutta asenne on se, joka 
tässäkin toiminnassa ratkaisee”, johtaja painottaa. ”Se, 
että töihin tullessa kaikki tietävät, miksi täällä ollaan, 
on kaiken a ja o”, Heidi jatkaa lapsiin viitaten. Lisäksi 
työntekijöiden on tärkeää Heidin mukaan olla hyvin 
sitoutuneita ja yhteistyökykyisiä, jotta paras päivähoito 
toteutuu. Hänen päivähoitoyksikössään näin onneksi on. 
Hyvää henkilökuntaa on helppo saada, eivätkä ovet käy 
työntekijöiden osalta alvariinsa, vaan pitkiä työsuhteita-
kin on paljon.

S Y K S Y N  alkaessa päiväkodeissa on hektistä. Uudet ryh-
mät muodostuvat, ja lapset ja päiväkotien aikuiset tutus-
tuvat toisiinsa. Päiväkotiyksikkö Nurmikon, Koivikon ja 
Marjalan johtaja Kirsti Stenroos sanoo, että joka vuosi 
täytyy opetus miettiä käytännössä uudestaan, sillä joka 
syksy aloittavat uudet lapset. Ja vaikka lapset olisivat sa-
mat, niin hekin ovat kasvaneet ja muuttuneet edellisvuo-
desta. Pienryhmien toimintaa mietitään hyvinkin tark-
kaan, jotta kaikille voitaisiin tarjota juuri heidän tarpei-
taan vastaavaa opetusta ja hoitoa. Moni lapsi sulautuu 
helposti uusiin ympäristöihin, eikä arastele uusiakaan➜ 

PÄIVÄKOTI ISONIITYN METSÄRYHMÄ ON ISTAHTANUT "METSÄLUOKAN" PENKILLE VALMIINA KUUNTELEMAAN OPETTAJAA.

MICOLAS, KUISMA, ERIK JA OSSIAN OVAT PÄÄSSEET VAUHTIIN LAHOPUUN TONKIMISESSA. 
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Isoniitty
40 lasta 

osa-aikahoidos-
sa oleville tarjolla 

metsäryhmä
johtaja Heidi Virta 

Niittyvilla
40 lasta

Kätilöopiston 
päässä

johtaja Heidi Virta

Kesäheinä 
n 60 lasta

Isonniitynkatu 7
sivupiste Timotei
Isonniitynkatu 9

johtaja Heidi Virta

Marjala 
Kylätilan kyljessä

30 lasta
johtaja Kirsti 

Stenroos

 
Arabianhelmi

yli 3-vuotiaille, mut-
ta pienemmillekin 

paikkoja
johtaja Marjukka 

Nieminen

Kesäkumpu 
35 lasta

luontopäiväkoti 
luontoteemaa ja stei-

nerpedagogiikkaa 
yhdistävä 

Kumpulanportti 3
johtaja Jessika Sirjala

Notka
Suomalais-venäläinen 

päiväkoti
Erityispainotus 

musiikki. 
Sähköttäjänkatu 6 

(Itä- Pasila)
johtaa Helsingin Idelia 

Osuuskunta

Kumpulan ja lähialueen päiväkoteja  

Koivikko 
Intiankadun kupeessa

n 40 lasta
johtaja Kirsti Stenroos

Nurmikko 
Intiankadun kupeessa

35-40 lasta
johtaja Kirsti Stenroos

Kumpula 
40 lasta

metsän reunalla Kum-
pulassa Koskelan 

päädyssä
johtaja Riitta Sippola

Floora 
Piha- ja metsäkerhot

90+30 lasta
Syyriankatu 1, Toukola

johtaja Reetta  
Oikarinen

Oulunkylän eng-
lanninkielinen 

päiväkoti 
alle 30 lasta

painottuu kielikyl-
pyyn ja itseilmai-

suun 
Siltavoudintie 1 
johtaja Raisa 

Harper.

Steinerpäiväkoti 
Pellava

alle 20 lasta hoita-
va steinerpedago-
giikkaan perustuva 

oman keittiön 
luomukasvisruoka
Pohjolankatu 3-5, 

Käpylä
johtaja Tytti 
Muhonen

➜aikuisia, mutta moni tarvitsee aikaa rakentaakseen 
luottavaisen siteen hoitajiin. Siksi rauhallisen toimin-
taympäristön merkitystä ei voi kyllin korostaa.  Jänni-
tys ja mahdollinen koti-ikävä saattavat painaa pienten 
mieltä kovastikin päivän aikana. Päiväkodin aikuisten 
tehtävänä onkin suureksi osaksi olla turva ja lohdutta-
ja ja päivän aikana se aikuinen, jonka välittäminen on 
oikeaa ja taattua. 

Erikoistumisista riippumatta päiväkodeissa lii-
kutaan ja ulkoillaan paljon. Esimerkiksi päiväkoti 
Nurmikossa esikoululaisten toimintasuunnitel-
maan kuuluvat metsäretket yhdessä Käpylän tois-
luokkalaisista koostuvan kummiluokan kanssa. 

Lastentarhanopettaja Tiina Sillankorvan johdolla 
he suuntaavat noin kerran viikossa lähimetsiin, 
jossa saavat erilaisia havainnointi- ja askarteluteh-
täviä sekä taiteellisia tehtäviä. Oppilaat esimerkiksi 
muovailivat viime vuonna puihin savesta ja metsän 
antimista komeita metsän kuninkaita Tapioita tai Tel-
lervoja. Tällaiset vanhempien koululaisten seurassa 
vietetyt päivät luonnossa jäävät pitkäksi aikaa lasten 
mieleen. 

L I M I N G A N T I E N  takaisessa metsässä veljekset Mico-
las ja Thomas kuskaavat tammenterhoja ja keppejä 
ja lehtiä taulun kehyksiin. ”Voidaanko jo mennä poi-
mimaan mustikoita?” huokaa toiveikkaana Erik. Vii-
me viikolla retket kuluivat rattoisasti lähes kokonaan 
mustikoita napostellessa. ”Riitoja ei juurikaan tule, 
sillä metsä rauhoittaa ja kaikille riittää luonnossa 
tarvikkeita ja tekemistä”, Marjo kartoittaa havainto-
jaan. Ryhmä onnellisen näköisiä lapsia jää metsään, 
kuka seuraamaan koppakuoriaisen liikkeitä, kuka 
hiomaan lahonnutta puunrunkoa, kuka tutkimaan 
löytämiään aarteita. Ruuan jälkeen iltapäivällä päi-
välevolla unta ei kuulemma tarvitse kauaa odotella.

T EK S T I  R I I T TA H E LM I N E N  K U VAT  SA N T T U SÄ R K Ä S

K U M P U L A L A I N E N  kuvittaja ja graafi-
nen suunnittelija Sanna Pelliccioni on 
yhdessä lastenkirjailija ja mehiläistar-
haaja Reetta Niemelän sekä tutkija ja 
runoilija Mia Rönkän kanssa tehnyt 
lasten kuva- ja tietokirjan Nähdään ma-
jalla, pörriäisagentit. Kirja on 6-10-vuo-
tiaille suunnattu tarinallinen tietokirja, 
joka tutustuttaa lapset mesipistiäisten 
maailmaan ja luonnonsuojeluun. Me-
sipistiäisten heimoon kuuluvat niin 
mehiläiset kuin kimalaisetkin. Kaikilla 
tekijöillä on biologitaustaa, ja kolmikon 
aiemmat projektit ovat usein tavalla 
tai toisella liittyneet luontoon. Ajatus 
kirjan tekemisestä nimenomaan mesi-
pistiäisistä syntyi, kun tekijät muuta-
ma vuosi sitten seurasivat huolissaan 
uutisia mehiläisten katoamisista. Ah-
distus ja huoli mehiläisten kohtalosta 
muuttui kirjan myötä innostukseksi ja 
toiveikkuudeksi. Parin vuoden ajan he 
keräsivät kaikki löytämänsä uutiset ja 
faktat mesipistiäisistä, sillä he halu-
sivat kirjan sisältävän tuoreinta tut-
kimustietoa. Faktaosuudet on lisäksi 
tarkistanut maataloustieteen profes-
sori. ”Tätä lukiessa aikuinenkin siis 
varmasti oppii uutta”, Sanna vinkkaa. 

Kirjan kuvituksen suunnittelu oli 
sekin pitkä prosessi. ”Haasteena oli 
paitsi se, miten visuaalisesti erottaa 

tarina ja fakta keskenään, myös se 
ettei faktaosuudet olisi sellaisia tyl-
siä aikuisten juttuja”, Sanna selittää. 
Luontokuviin Sanna haki inspiraa-
tiota Kumpulan ja Toukolan ympä-
ristöstä. Esimerkiksi kirjan kannessa 
oleva maja on bongattu Toukolan pi-
hoilta. Kirjassa seikkailevien lapsien 
esikuvina ovat puolestaan toimineet 
Paolo kavereineen. ”Lapsilla ja nuo-
rilla on monesti kiinnostuneempi ja 

järkevämpi suhtautuminen luontoon 
ja eläimiin kuin aikuisilla”, Sanna 
pohtii. 

K I R J A S S A  on paljon vinkkejä siitä, 
miten luonnon monimuotoisuutta voi 
omassa lähiympäristössä lisätä. ”Yk-
sinkertaisin tapa on tietenkin se, että 
antaa luonnon olla; jättää ne talven-
törröttäjät pihalle ja antaa paikkojen 
olla vähän ”epäsiistejä.” Esimerkiksi 
lyhyeksi leikattu, tasainen vihreä nur-
mikko on mehiläiselle kuin erämaa”, 
Sanna muistuttaa. Hyönteishotellit 
ovat nekin helppo tapa auttaa. Hotel-
leja on monenlaisia, mutta Sanna antaa 
esimerkin vaivattomimmasta päästä: 
”Poraa halkoihin reikiä ja ripusta ne 
vaikka puun oksaan. Ne ovat loista-
via pesäpaikkoja erakkomehiläisille, 
jotka ovat kovia pölyttämään. Parikin 
pesää mustikkapuskien tai puutarhan 
lähistöllä parantaa tutkitusti kukintaa 
ja satoa.” Nähdään majalla -sarja saa 
tulevaisuudessa myös jatkoa lintu- ja 
kasviaiheisilla kirjoilla. 

Reetta Niemelä, Sanna  
Pelliccioni, Mia Rönkä: 

Nähdään majalla, pörriäisagentit 
Sammakko 2016

Sanna Pelliccioni on 
tullut poikansa Paolon 

kanssa tutkimaan, 
onko edellisellä 

viikolla rakennettuun 
hyönteishotelliin jo 
saapunut vieraita. 

”Mahtava vihree koppis 
ryömii tuolla!” Sanna 

hihkuu. Lähempi 
tarkastelu osoittaa, että 
hotellissa käy kunnon 

kuhina. 
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+    Lähialueen yksityisiä päiväkoteja

Pörriäisagenttien jäljillä

SA
N

N
A

 J
A

 P
A

O
LO

 P
EL

LI
CC

IO
N

I 
TU

TK
IV

A
T,

 O
N

KO
 H

YÖ
N

TE
IS

H
O

TE
LL

IS
SA

 V
IE

R
A

IT
A

.

TE
K

ST
I 

O
N

ER
V

A
 H

EI
K

K
A

 K
U

V
A

 S
A

N
TT

U
 S

Ä
R

K
Ä

S



K U M P O S T I 3  2 0 1 6 

Inna Pääkkönen 
– 

opettajuutta rakentamassa

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  J A  SA M I  S E P PÄ N E N

”Tunnin alussa voi olla täysi kaaos ja desibelit 
korkealla, mutta kun otetaan taidevälineet esiin, 
tulee ihan hiljaista. Joidenkin lasten kohdalla se 

on ihan kuin taikatemppu.”

P I E N I M M I LLE 
KU VATA I D E K E R H O L A I SI L LE 

PA LK I T S E VA A O N 
KO N K R E E T T I N E N T E K E M I N E N , 

VA I K K A PA T E L A N K ÄY T TÖ 
G R A F I I K K A A T E H TÄ E S SÄ .

K Y L Ä T I L A S S A  kokoontuvat tiistaisin ja torstaisin pie-
net kuviskerholaiset. Heitä on jo kohta kolme vuotta 
ohjannut alun perin isoniittyläinen Inna Pääkkönen, 
juuri valmistunut taiteen maisteri. Työ lasten kanssa on 
Innalle mieluisaa: ”Pienten lasten kanssa pystyy taiteen 
kautta tarkastelemaan koko maailmaa.”

Koska suurin osa kerholaisista on 3-6-vuotiaita ja 
ensimmäisiä harrastuksiaan aloittelevia, Innan mielestä 
yhtä tärkeää kuin ”kuvisteleminen” on oppia nauttimaan 
ryhmässä olemisesta ja harrastamisesta, turvallisesti 
ilman omaa vanhempaa. Siksi tunneilla myös puhutaan 
paljon, ja Inna ohjaa keskustelua ja sitä, että pyydetään 
puheenvuoroa. ”Isommille sitten alkaa tulla jo enemmän 
myös taiteellisia tavoitteita, mutta aina tehdään pienim-
pienkin kanssa tosissaan ja kunnolla. Eli kyllä taiteelli-
sessakin puolessa on tavoitteita”, Inna kertoo.

Kerhotunneilla käytetään paljon erilaisia menetelmiä 
ja monesti tekeminen on tärkeämpää kuin lopputulos. 
”Lopputulos voi olla sotku, mutta sen sotkun tekemisen 
aikana on käsitelty monta asiaa”, Inna painottaa. Hän 
kertoo ujuttavansa mukaan sellaisiakin töitä, joista tulee 
hienon näköisiä. ”Joillekin vanhemmille tuntuu olevan 
tärkeää, millainen lopputulos on”, Inna naurahtaa. On 
myös lapsia, jotka ovat alusta lähtien kovin itsekriittisiä. 
Heidän kanssaan Inna keskustelee ja selittää, ettei jokai-
sen työn tarvitse olla sellainen kuin on ajatellut. ”Sellais-
ta taiteellinen tekeminen on.”

Juuri pienten lasten kuvataideopetus kiehtoo Innaa. 
”Tykkään siitä, miten lasten tekeminen on kokonais-
valtaista ja välitöntä. Heille kaikki on vielä uutta ja ih-
meellistä. On todella palkitsevaa ja opettavaista yrittää 
kasvaa siinä rinnalla.” Inna korostaa, ettei kuvataideryh-
miin tulevien lapsien tarvitse olla millään tavalla eri-
tyisesti suuntautuneita taiteelliseen tekemiseen tai olla 
jollakin motorisen kehityksen tasolla. Lasten kanssa 
tekeminen on rajatonta, ja tehdä voi niin monella taval-
la. Innasta on onni, ettei moni lapsista ole oppinut ajat-
telemaan, ettei osaa jotakin. ”He vain tekevät, ja se on 
ihanaa!”

K U V A T A I D E K A S V A T T A J A K S I  kesäkuussa valmistunut 
Inna pohtii monesta näkökulmasta omaa opettajuuttaan. 
Pohdintaan on ohjannut kuvataidekerhojen vetämi-
sen lisäksi opiskelu Aalto-yliopiston taidekasvatuksen 

linjalla ja erityisesti opinnäytetyö, jonka Inna toteutti 
helsinkiläisten ja Beirutin pakolaisleirillä asuvien nuor-
ten yhteisprojektina. Bourj el-Barajnehin pakolaisleirillä, 
joka on käytännössä yksi Beirutin köyhä ja ränsistynyt 
kaupunginosa, asuu palestiinalaispakolaisia ja viime vuo-
sina myös yhä enemmän Syyriasta paenneita. Projektin 
tarkoituksena oli tutkia, miten taidekasvatuksen avulla 
voitaisiin avata yhteyksiä erilaisissa ympäristöissä asu-
vien nuorten välillä.

Leirin keskuksessa kevätlomaa viettäneet 13-17-vuoti-
aat nuoret ja helsinkiläiset 9-luokkalaiset saivat tehtäväk-
seen kuvata omaa elämäänsä kuvanovellin, käytännössä 
usein sarjakuvan avulla. ”Kuvat olivat hyvin, hyvin sa-
manlaisia sisällöltään”, Inna kertoo. 

Keskeistä nuorille oli koti, koulu ja sosiaalinen media. 
Heillä oli samat kännykkä- ja tietokonesovellukset, samat 
harrastukset. Inna kertoo esimerkkinä, miten sekä hel-
sinkiläisten että pakolaisnuorten ryhmässä oli täsmälleen 
samanlainen tarina, jossa ensin nostetaan painoja ja sit-
ten julkaistaan kuva bodauksesta sosiaalisessa mediassa. 
Eroja näkyi enemmän siinä, miten nuoret aiheita lähes-
tyivät. Beirutilaisryhmässä saatettiin haaveilla vaikkapa 
yliopisto-opiskelusta.  Suomalaisnuorten kotikuvia kat-
sellessaan beirutilaisnuoret naureskelivat, että Suomessa 
koululaisella on oma huone ja Bourj el-Barajnehissa heitä 
asuu yhdessä huoneessa kolme sukupolvea. 

”Opettavaisin ja nöyräksi vetävä kokemus, mitä on 
koskaan ollut, ihan kaikista suunnista. Olen projektin ai-
kana ymmärtänyt, että oma opettajuus koostuu monista 
asioista, se pitää rakentaa itselleen”, Inna kuvaa keväällä 
2015 tehtyä matka Beirutiin. ”Se sai miettimään, millä 
oikeutuksella minä lähden opettamaan muille ihmisil-
le. Opettajuuden eettistä pohdintaa, sen projekti pani 
liikkeelle.”

 
N U O R I  kuvataidekasvattaja joutuu yhä useammin ra-
kentamaan myös opettajan työn itse ja pienistä paloista. 
Innan työnkuva koostuu Kylätilan kuvataidekursseista, 
Kino Sherylissä koululaisille järjestettävistä elokuva-
kursseista ja tarvittaessa myös työstä päiväkodeissa. In-
na ei suinkaan ole poikkeus, sillä kuvataideopettajan työ 
ei ole helpoin ala työllistyä. Moni myös työllistyy kehittä-
mällä omia projekteja. ”Jos on työteliäs ja on pelisilmää, 
niin pystyy itse tekemään itselleen työn.” 
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N A A P U R I T  ja ystävät kokoontuivat 
seuraamaan tositarinaa, jonka kaksi 
Irakista paennutta näyttelijää esit-
tivät. Näytelmä kertoo heidän pako-
matkastaan ja tavoitteestaan löytää 
turvapaikka Suomesta. 
Näytelmä oli kuin uutis-
kuvien seuraamista: vai-
no ja väkivalta Irakissa, 
rahan keruu vaaralliselle 
pakomatkalle, ahneiden 
salakuljettajien rahastus 
ja hengenvaarallinen ku-
mivenematka Kreikkaan. 

Yleisö Isotalon kotona 
seurasi esitystä silmät 
kosteina. Sen esittäneet 
kaksi Omaria olivat aina-
kin tähän saakka selvin-
neet. Nyt toinen heistä on 
saanut turvapaikan Suo-
mesta. Osiris-teatterin 
johtaja Liisa Isotalo oli 
etsinyt produktioihinsa 
näyttelijöitä turvapai-
kanhakijoista.  Matkalla 
kotiin on kiertuenäytel-
mä, jota voi tilata ko-
teihin. Kumpulassa se 
on esitetty neljä kertaa 
ja muualla kymmenen 
kertaa.

”Olin etsinyt näyttelijää Tsunami-
ka-näytelmään. Kun löysin Irakissa 
näyttelijäksi valmistuneen Omar Al-
bajaren, idea pöytäteatteriesityksestä 
kehittyi keittiömme pöydän ympäril-
lä. Esityksestä tehtiin kaksikielinen. 
Toinen näyttelijä puhuu englantia ja 
toinen arabiaa”, Liisa Isotalo kertoo. 

pakolaisnaiset kantavat itse vastuun 
raskaasta pakomatkasta ja arjesta sel-
viämisestä”, Isotalo sanoo.

Liisa Isotalon tuottamista esityksis-
tä monet ovat kansainvälisiä. Kulttuu-
rien ja ihmisten välinen tasa-arvo on 
ollut hänelle aina tärkeää. Nuorena hän 
oli mukana apartheidia vastustavassa 
kansalaistoiminnassa. Tasa-arvo ja rau-
han aate korostuvat myös Auroville-ky-
län ideologiassa Intiassa. ”Auroville on 
toinen kotini, toinen on Kumpula.”

L I I S A  Isotalo on asunut Kumpulassa 
tai Kumpulan lähistöllä koko ikänsä. 
Lapsena hän asui Sofianlehdonkadulla. 
Lapsuuden jälkeen osoitteita Kumpu-
lassa tai lähistöllä on ollut kuusi.  Li-
mingantiellä hän on asunut kahdessa 
eri talossa. Toisessa hänellä ja Seppo 
Siiralalla oli Bed & breakfast -palvelu. 
Yöpyjiä riitti eri puolelta maapalloa.

Isotalo on osallistunut moniin rien-
toihin Kumpulassa. Parikymmentä 
vuotta sitten hän oli mukana vaatimas-
sa kylätilaa asukkaiden käyttöön. Ky-
lätilaa kunnostettiin talkoilla ja rahaa 
piti saada.

”Haimme Helsingin kaupungil-
ta rahaa, mutta byrokratia heitteli 

Esitysten myötä näytelmä on muuttu-
nut. Mukaan tulee uusia yksityiskohtia 
ja sävyjä, mutta perustarina pysyy sa-
mana. Se on pitkä ja vaarallinen pako-
matka Mosulista Irakista Helsinkiin.

O M A R   Albajare näyttelee toisessakin 
Osiris-teatterin näytelmässä. Tsunami-
ka, tyttö joka etsi aurinkoa sai ideansa 
Aasiassa vuonna 2004 tapahtuneesta 
tuhoisasta tsunamista. Yli 5-vuoti-
ailla suunnattu Tsunamika nähtiin 
syyskuun alussa Kansallisteatterissa 
ja Espoon teatterissa. Nyt se on 

kiertueohjelmistossa.
Näytelmä kertoo Tsunamika-tytöstä, 

joka lähtee meren pohjalta etsimään 
aurinkoa. Hän pääsee merenpinnalle 
ja keskustelee auringon kanssa. Suuri 

aalto heittää Tsunamikan 
rannalle tsunamissa tu-
houtuneeseen kalasta-
jakylään. Tuhon kes-
keltä Tsunamika löytää 
ystäviä. ”Näytelmän vies-
ti on, että kauheastakin 
asiasta voi seurata jotain 
hyvää. Näytelmässä se on 
ystävyys”, Isotalo sanoo.

Hän on käynyt useita 
kertoja Intiassa Auro-
ville-nimisessä kylässä, 
jossa monet kalastajien 
vaimot menettivät tsu-
namissa kotinsa ja per-
heenjäseniään. Näytelmä 
kertoo osaltaan näistä 
perheistä.

Osiris-teatterin kol-
mas kiertuenäytelmä 
BabySauna on suunnattu 
kaikkein pienimmille ja 
heidän vanhemmilleen. 
Tanssiteatteriesitys on 
saanut innoituksensa 
saunasta ja kylpemises-

tä. Sen esittää Liisa Isotalon ja Seppo 
Siiralan tytär Riikka Siirala. Ohjaus 
on Antti Larmolan. BabySaunaa on 
esitetty muun muassa vastaanotto-
keskuksissa. ”Pakolaisnaisille on kos-
kettava kokemus, kun esityksen jäl-
keen heitä pestään. He voivat kokea, 
että joku huolehtii heistä. Tavallisesti 

anomusta yksiköltä toiselle. Kulttuu-
rivirasto ei tiennyt, olimmeko kulttuu-
ria ja ohjasi eteenpäin nuorisotoimen 
budjetille, joka taas kehotti hakemaan 
rahaa muualta, koska emme heidän 
mielestään kuuluneet sinnekään.”

Kumpulalaisten sitkeydellä kylätila 
saatiin pystyyn ja sinne perustettiin 
ensimmäiset kerhot. Ensimmäisten 
joukossa aloitti muun maussa jooga-
kerho. Kuoro sai tilat harjoitteluun. 
Liisa Isotalo oli mukana järjestämässä 
joulujuhlia ja lastenjuhlia. Nuorin tytär 
Aino kulki rattaissa mukana. ”Lasten-
juhlien järjestäminen lähti tarpeesta, 
sillä täällä asui paljon pienten lasten 
vanhempia.”

1990-luvun muistoihin kuuluu myös 
poikkitaiteellisen tapahtuman järjestä-
minen Kumpulan maauimalassa. Liisa 
Isotalo järjesti Päivi Takalan ja Kaari-
na Kaikkosen kanssa uimalaan poik-
kitaiteellisen esityksen Jostakin minä 
olen tullut. Kaarina Kaikkonen vastasi 
visuaalisesta ilmeestä ja Päivi Takala 
musiikista. Esitys kuului Helsingissä sil-
loin järjestettyjen valoteosten sarjaan. 
Altaiden ympärille levittäytyneessä 
surrealistissävyisessä esityksessä oli 
mukana kumpulalaisia näyttelijöitä ja 

taiteilijoita.
Isotalo ideoi visuaalista teatteria 

myös Vantaanjoelle Pikkukoskelle. 
Siellä esitettiin 1990-luvulla Hirven 
joikua. Muun muassa Wimme Saari 
ja Angelin tytöt kävivät joikaamassa 
Pikkukoskella auringolle. Näyttelijät 
ja vapaaehtoiset kuljettivat tulilyhty-
jä jokirannalla. Tulikansan esitys oli 
rituaalimainen.

K U M P U L A  on aina ollut Liisa Isotalon 
mielestä hyvä paikka asua. ”Matka Kum-
puotiin venähtää välillä pitkäksi, kun 
vastaan tulee niin paljon tuttuja.” Hänen 
mielestään Kumpulan henki on siirtynyt 
myös uusille sukupolville. Kumpulassa 
ollaan valmiita järjestämään yhteisiä 
tapahtumia ja puolustamaan asuina-
luetta, jos joku ei-toivottu hanke uhkaa 
ympäristöä.

Kumpula on kesällä vihreä ja kaunis. 
”Maauimala on keskellä kylää, talvel-
la pääsee uimaan Mäkelänrinteeseen. 
Kesällä voi seurata eläimiä. Törmäsin 
Väinölänkadulla haukkaan, joka seisoi 
parin metrin päässä puun alla aterioi-
massa. Kyyhkynen kujersi puun oksalla. 
Sen puoliso oli joutunut haukan ateriak-
si. Se on osa luonnon kiertokulkua.”

P ÖY TÄT E AT T E R I E SI T YS M AT K A LL A KOT I I N K E R TO O O M A R E I D E N PA KO M AT K A STA 
I R A K I STA H E L SI N K I I N P I E N I N M U T TA KO S K E T TAV I N K E I N OI N .

Viime keväänä 

teatterinjohtaja 

Liisa Isotalon ja 

muusikko Seppo 

Siiralan keittiön 

pöydän ympä-

rille ahtautui 

Liisa Isotalo  
toi teatterin 

kumpulalaisiin 
koteihin

T E K ST I  J A  K U VAT  S I R PA  PÄ Ä K KÖ N E N

kolmisenkym-

mentä ihmistä 

katsomaan pöy-

täteatteriesi-

tyksen Matkalla 

kotiin ensi-iltaa 

Kumpulassa.
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Afrikkalaisia rytmejä, afrotanssia 
ja energisoivaa yhdessäoloa 

la 1.10. klo 12–16

Tervetuloa viettämään Afrobeat-päivää 
Kumpulan Kylätilaan lauantaina 1.10.2016. Oh-
jelmassa afrikkalaista rumpu- ja tanssiopetusta 
sekä perheafro kaikenikäisille.

Päivä alkaa perherummutuksella, jossa lap-
set ja vanhemmat pääsevät tutustumaan djem-
be-rumpujen saloihin, afrikkalaisiin rytmeihin, 
lauluun ja halutessa tanssiinkin. Päätavoitteena 
on mukava yhdessäolo. Opettajana toimii Las-
sina Ouattara.

Varsinaiseen rumpu- ja tanssiopetukseen 
ikäraja on 12 v. Vetäjinä toimivat Beninistä ko-
toisin oleva muusikko, pedagogi Akim Color 
sekä Burkina Fasosta kotoisin oleva tanssi-
ja-muusikko Lassina Ouattara. Akim Color on 
yksi Beninin tunnetuimpia muusikoita, joka on 
konsertoinut ja opettanut jo vuosia Suomessa. 
Harva osaa opettaa afrobeatin rytmejä niin 
selkeästi ja mukaansatempaavasti kuin Akim, 
alansa huippuosaajia. Akim soittaa kaikkia 
perinteisiä afrikkalaisia lyömäsoittimia, kuten 
djembe-rumpuja. Lassina ”Lasso” Ouattara on 
länsiafrikkalainen tanssija ja muusikko, joka 
aloitti uransa jo kuusi vuotiaana. Lasso on opet-
tanut afrotanssia ja djemben soittoa Burkina 
Fasossa, Singaporessa, Balilla ja Suomessa. 
Perheafroon on vapaa pääsy, rumpu- ja tans-
siopetus pienellä ovirahalla, kts. ohjelma ja 
hinnat alta. Et tarvitse aiempaa kokemusta mi-
hinkään osioon, tuo vain itsesi paikalle latautu-
maan energisestä iltapäivästä! 
 
*AFROBEAT -RUMPUKURSSI 15 EUR (AKIM COLOR) 

*LÄNSIAFRIKKALAISTA TANSSIOPETUSTA 15 EUR (LASSINA 

OUATTARA) HUOM. LIVE-RUMPUSÄESTYS! 

YHTEISHINTA (RUMPUKURSSI + TANSSIOPETUS) 25 EUR. ALEN-

NETTU HINTA 13 EUR (TYÖTTÖMÄT, ELÄKELÄISET, NUORET 12-18 

V., KULTTUURIKAMELEONTIT RY:N JÄSENET) ALENNETTU YH-

TEISHINTA (RUMPUKURSSI + TANSSIOPETUS) 22 EUROA 

TAPAHTUMA ON AVOIN KAIKILLE, TILAAN PÄÄSEE HELPOSTI 

MYÖS ESIM. PYÖRÄTUOLILLA.  

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
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   YLIPORMESTARIN ASUKASILTA KÄPYLÄN, KUMPULAN JA 

   KOSKELAN ASUKKAILLE

   Huom! Käpylän peruskoulul la ,  Mäkelänkatu 93 (Hykkylä)

   AFROBEAT-PÄIVÄ – TANSSIA JA RUMPUTYÖPAJOJA 

   (ks. eri l l inen i lmoitus)

  TAKAPIHALTA ALKAA SEIKKAILU – TARINATYÖPAJA 

   5-10-VUOTIAILLE 

   (ks. eri l l inen i lmoitus)

  KÄSITYÖTARVIKEKIRPPIS. 

   Pöytävaraukset kadentaitomartat@gmail .com

   LASTEN JA NUORTEN BÄNDILEIRI N. 10–15 -VUOTIAILLE 

   (ks. eri l l inen i lmoitus)

   KYLÄTILAN PERINTEISET PIKKUJOULUNYYTTÄRIT

   AIKUISTEN BÄNDILEIRI

   KÄSITYÖLÄISTEN JOULUBASAARI. 

   Pöytävaraukset kylat i la@kolumbus.f i

   LASTEN JOULUJUHLA

   KUMPULAN KUORON JOULUKONSERTTI

   LAULAVA KYNTTILÄKULKUE 

   lähtee Kylät i lan edestä kiertämään Kumpulan katuja ja kuj ia

K Y L Ä T I L A N  K U R S S I T

ILMOITTAUTUMISET FELAWAYS@GMAIL.COM 27.9.2016 MEN-

NESSÄ.  

KLO 12-12.55 AFRIKKALAINEN RUMPUTYÖPAJA LAPSILLE JA 

VANHEMMILLE (LASSINA OUATTARA).  

KLO 13-14.30 AFROBEAT -RUMPUKURSSI (AKIM COLOR). KLO 

14.35-16.05 LÄNSIAFRIKKALAISTA TANSSIA 

(LASSINA OUATTARA) 

AFROBEAT-PÄIVÄN JÄRJESTÄVÄT KULTTUURIKAMELEONTIT RY 

YHTEISTYÖSSÄ ALVAR GULLICHSEN/AFROJAZZ CLUB.

Takapihalta alkaa seikkailu 
-tarinatyöpaja 8. – 9.10. klo 10–13

Pihoilla ja metsissä touhuaa veikeitä eläimiä 
ja puun kolossa voi asua vaikka menninkäinen. 
Kokoonnumme Kumpulan Kylätilaan jakamaan 
kertomuksia lähiympäristön eläinten toimista. 
Sävytämme tarinoita mielikuvituksellisesti 
luontomyyttihahmoilla ja itse luomillamme 
fantasiaolennoilla. Teemme myös elämysretken 
Kylätilan läheiseen puistoon ja esitämme tari-
noitamme vanhemmille.

Tarinapaja sopii 5–10-vuotiaille. Tapaamme 
Kumpulan Kylätilassa, Intiankatu 31, la ja su 
8.–9.10. klo 10 ja päätämme samaan paikkaan 
kello 13. Lapset voivat ottaa mukaan pienet 
eväät ja sunnuntain viimeiselle tunnille ovat 
vanhemmat tervetulleita katsomaan esityksiä. 
Työpajaa vetää ympäristökasvattaja ja kaupun-
kieläintarinoiden kirjoittaja Milla Tuormaa.

Työpaja liittyy tarinaretkiin, joita järjeste-
tään Takapihalta alkaa seikkailu -kirjan (jul-
kaistaan 15.9) pohjalta. 

HINTA: 40 EUROA/LAPSI/2 PÄIVÄÄ, SISARUKSET 30 EUROA/

LAPSI/2 PÄIVÄÄ. ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT: INFO@

KIERTAVALUONTOKOULU.FI. ILMOITTAUTUMISET PE 30.9. MEN-

NESSÄ. LUE LISÄÄ: WWW.KIERTAVALUONTOKOULU.FI

OSB-musail lat

OLJENKORSI SMALL BAND PITÄÄ SYKSYN 
AJAN LUOVAA TAUKOA MUSIIKILLISTEN 

YKSIMIELISYYKSIEN TAKIA.

Kumpulan Komediaklubit 

LA 1.10. KLO 19 
LA 5.11. KLO 19

LA 10.12. KLO 19
OVET AUKI KLO 18.30, LIPUT 10 EUROA

SEURAA KYLÄTILAN FACEBOOK- TAI NETTISIVUJA, 
SILLÄ TAPAHTUMIA TIPAHTELEE SYKSYN MITTAAN LI-
SÄÄKIN! SIELTÄ NÄET MYÖS KURSSIEN TARKEMMAN 

SISÄLLÖN JA ILMOITTAUTUMISOHJEET.

K U M P O S T I

TO 29.9. 

LA 1.10. KLO 12–16

8.-9.10. KLO 10–13

SU 30.10. KLO 12–15

12.–13.11. 

LA 26.11. KLO 18
19.–20.11
SU 4.12. . 

LA 10.12. 
SU 11.12. 
SU 18.12. 
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Lasten ja nuorten bändileiri 

12. – 13.11. klo 10–17

Leiri on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita bändisoit-
tamisesta. Viikonlopun aikana saadaan instrumenttikohtaista ryh-

mäohjausta kitarassa, bassossa, koskettimissa, rummuissa sekä lau-
lussa ja kokeillaan yhdessäsoittoa pienissä ryhmissä. Mukaan voi ot-
taa myös muun oman soittimen, kuten viulun, huilun tms. Aiempaa 
bändisoittokokemusta tai nuotinlukutaitoja ei tarvita: kaikille löytyy 
mielekästä tekemistä vasta-alkajista jo kokeneempiin soittajiin. Lei-
rin aikana harjoitellaan rock- ja pop-biisejä erilaisilla kokoonpanoil-
la, ja ne esitetään valmiina esityksinä päätöskonsertissa perheille ja 

ystäville sunnuntaina klo 16.00.
Opettajina pitkän linjan ammattimuusikot ja -pedagogit Jussi 

Liskin johdolla (leirin reksi, kiipparit ja erikoissoittimet): Mikko 
Tohkanen (laulu), Jarkko Lepistö (rummut), Pauli Halme (kitara) ja 

Pille Peltonen (basso).

HINTA: 80 EUROA, JOHON SISÄLTYY LOUNAAT JA VÄLIPALAT KYLÄTILASSA.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT: KYLATILA@KOLUMBUS.FI

10:30—11:15 
VANHEMPI JA VAUVATANSSI 0—2v 
lablancanieve@gmail.com

16:00—16:45 
LUOVA LIIKE 
3—4 v. 
ilm. Kylätilaan

16:50—17:35 
LUOVA LIIKE 
5—7 v. 
kts. edellä

19:00 
LUKUPIIRI 
Jokaisen kuun 2. maanantai

12:00—13:30 
SJL-HATHAJOOGA 
raijarv@gmail.com
15:50—16:50 
KITARA-PIENRYHMÄTUNTI 
ilm. Kylätilaan
16:50—17:50 
BASSO- JA KITARA- 
PIENRYHMÄTUNNIT
17:50—18:50 
BASSO- JA KITARA- 
PIENRYHMÄTUNNIT
19:00—20:00 
DANCE MIX 
ilm. Kylätilaan

20:00—21:00 
KEHONHUOLTO/VENYTTELY 
ilm. Kylätilaan

KUMPULAN KYLÄTILAN 

10:00—12:00 
ARKI ROKKAA 
Pienten lasten ja 
vanhempien  
aamukahvit

13:00—14:30 
TOTE:N  
SENIORIJUMPPA 
Hokkanen  
050 363 8199

16:15—17:00 
CAPOEIRA 2-3 V. 
ilm. Kylätilaan

16:30—17:20 
KUVIS-KERHO 3—6 V. 
ilm. Kylätilaan

MUSKARIT 
9:30—10:15 SISARUSRYHMÄ 
10:20—10:50 1—2 V. 
10:55—11:25 2—3 V. 
11:30—12:00 ALLE 1 V. 
mllmuskari@gmail.com

16:30—17:20 
KUVIS-KERHO 3—6 V. 
ilm. Kylätilaan

17:30—18:20 
KUVIS-KERHO 7—10 V. 
kts. edellä

11:00—11:45 
VANHEMPI-LAPSI- 
CAPOEIRA-RYHMÄ 1—3V. 
ilm. Kylätilaan

15:00—17:00 
LASTEN BÄNDIKERHOT 
lisätietoja Kylätilasta

17:30—21:00 
AIKUISTEN BÄNDIKERHOT 
lisätietoja Kylätilasta

18:30—19:30 
KAHVAKUULA 
hanna@sportslady.fi

19:40—20:40 
PILATES 
sanna.karvonen@ 
outlook.com

Intiankatu 31 
00560 Helsinki 
kylatila@kolumbus.fi 
facebook.com/kumpulankylatila 
www.kumpulankylatila.fi 
041 527 8932

17:00—17:45 
CAPOEIRA 2-3 V. 
ilm. Kylätilaan

17:45—18:30 
CAPOEIRA 4—6 V. 
kts. edellä
18:30—20:30 
KÄSITYÖPIIRI 
2 krt./kk

19:00—21:00 
KUMPULAN KUORO 
hilla.blomberg@yle.fi

17:00—17:45 
CAPOEIRA 4—5 V. 
Ilm. Kylätilaan

17:45—18:30 
CAPOEIRA 6—7 V. 
kts. edellä

19:00—20:30 
JOOGA 
ei enn.ilmoittautumista

TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI

PERJANTAI SUNNUNTAI

SYKSY 2016

MAANANTAI

ilmoittautumiset sähköpostilla

K Y L Ä T I L A K Y L Ä T I L A

L U K U J Ä R J E S T Y S

Dance Mix 

Dance mix on tanssillinen kuntoa kohottava ryhmäliikuntatunti, jossa 
pistetään jalalla koreasti erilaisten musiikkityylien tahtiin. Musiikkityy-
lit vaihtelevat lattareista swingiin, popista perinteisempään, saattaa jou-
kossa olla joku argentiinalainen tangokin. Jos siis haluat lattarilanteesi 
heilumaan, tule mukaan bailaamaan pienten, helpohkojen tanssien pariin. 
Hiki on taattu, ja meno sopii sekä vasta-alkajalle että edistyneellekin, sillä 
vaikka rytmit ja vaikutteet ovat vääristelemättömiä, kukin bailaa omalla 
tyylillään. Tunnille tarvitset tanssimiseen sopivat kengät, eli mukavat mutta 
sopivan liukkaat, jotta kengänpohjat eivät tartu lattiaan ja polvet väänny.

KESKIVIIKKOISIN KLO 19–20
AJALLA 7.9. – 14.12. (EI 19.10.) YHTEENSÄ 14 KERTAA / 98 EUROA

OHJAAJA: MARIANNE KRAUSE
ILMOITTAUTUMISET: KYLATILA@KOLUMBUS.FI

Kehonhuolto + venyttely 

Tunnilla keskitytään syvien lihasten hallintaan, palauttaviin, pehmei-
siin harjoitteisiin tasapainoa unohtamatta. Tuntia hallitsee pitkä ja pe-
rusteellinen venyttelyosuus, jossa opitaan samalla kehon rakenteesta ja 
toiminnasta. Tunnille tarvitset jumppamaton (voi lainata myös Kylätilasta) 
ja melko ihonmyötäiset, joustavat vaatteet, jotta kehon linjaukset näkyvät 
hyvin. Jalkineet valinnaiset.

KESKIVIIKKOISIN KLO 20–21
AJALLA 7.9.–14.12. (EI 19.10.) YHTEENSÄ 14 KERTAA / 98 EUROA

OHJAAJA: MARIANNE KRAUSE
ILMOITTAUTUMISET: KYLATILA@KOLUMBUS.FI

U U D E T  K E R H O T

Käsityöpiiri 

Tervetuloa harrastamaan yhdessä erilaisia käsitöitä aikuisten käsityö-
piiriin Kylätilan keittiöön 2 krt / kuussa, osallistujien toiveiden mukaisesti 
joka toinen tiistai klo 18.30 –  20.30.  

Harrastepiirissä voi tehdä omia keskeneräisiä käsitöitä, virkata, kutoa. 
Periaatteena on, että ryhmässä kävijät voivat neuvoa toisiaan, eikä ryh-
mällä ole varsinaista vetäjää. Käsityöpiirissä voi esimerkiksi tehdä lapasia 
ja villasukkia, kangaskasseja ja -pussukoita, huiveja, kauratyynyjä. Jos 
joku kävijöistä osaa jotakin erikoista käsityötekniikkaa, esim. huovutusta 
tai korujen tekoa, voidaan sopia joillakin kokoontumiskerroiksi yhteisiä 
työpajoja. Harrastepiiri on maksuton, mutta tarvikkeet hankitaan itse. Ota 
mukaan oma keskeneräinen käsityösi tai tarvikkeet sen aloittamiseksi.

TERVETULOA OLITPA SITTEN ALOITTELIJA TAI KÄSITÖIDEN KONKARITEKIJÄ!
ENSIMMÄINEN KOKOONTUMINEN TI 6.9. KYLÄTILAN KEITTIÖSSÄ,

SISÄÄNKÄYNTI TAKAPIHAN KAUTTA.
ILMOITTAUTUMISET: KYLATILA@KOLUMBUS.FI
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T E K ST I  J A  K U VA  P I R J O  A L A P OT I

J O R M A  I KO N E N -   7 0 -V U O T I A S  P U U H A M I E S

Kun Sari Väntänen kysäisi isänsä, Jor-
ma Ikosen, 70-vuotissyntymäpäivillä 
Kylätilassa salintäyteiseltä vierasjou-
kolta, kuka ei ole saanut isältään jos-
kus jotain apua, vain yksi käsi nousi 
ja kommentti kuului: ”Ei vielä.” Tämä 
kuvastaa hyvin Jormaa, todellista 
monitoimimiestä ja harvinaista kä-
dentaitajaa, jonka osaamisen skaala 
ulottuu kellosepän töistä vaativimpiin 
taloremontteihin, autonkorjauksista 
puhumattakaan. 

Jorma syntyi elokuussa 1946 isovan-
hempiensa Limingantiellä omistamaan 
taloon, jossa hän edelleen asustaa, jopa 
samassa huoneistossa, eli hän on pal-
jasjalkainen kumpulalainen. Lapsuus 
Kumpulassa oli sodanjälkeisen ajan 
värittämä, mutta kavereista ei suur-
ten ikäluokkien lapsella ollut pulaa. 
Sisaruksiakin syntyi kaikkiaan viisi. 

60-luvulla löytyi rinnalle Kirsti ja 
vuonna 1968 pari lupasi toisilleen elää 
loppuelämänsä myötä- ja vastoinkäy-
misineen. Sari-tyttären kautta sukuun 
saatiin myös Kyösti, Kössi, unelmavä-
vy. Kun Sari ja Kössi muuttivat Kum-
pulaan Jorma ja Kirsti saivat lähelleen 
lastenlapset Villen, Valtterin ja Annin.

Jorma aloitti työuransa autonasenta-
jana Renaulteja maahantuovassa Au-
torexissä. Hän oli asennushommissa 
niin taitava, että oli legendaarisessa 
rellujen kilpatallissa ”sinisorsien” 
eli Renault 8 Gordinien virittäjänä 
ja luottomekaanikkona. Autoilla voi-
tettiin mestaruuksia sekä ralleissa 
että jäärata-ajoissa.  Teknisen koulun 
jälkeen ura Autorexissä jatkui. Ensin 
hän toimi korjaamon työnjohtajana 
ja sittemmin moninaisissa tehtävissä 
maahantuonnin teknisellä osastolla. 
Vieläkään Jorma ei suostu ajamaan 
muulla kuin Renaultilla. Joku voi olla 
eri mieltä relluista, mutta Jormalle se 

pysyy aina ykkösmerkkinä. Yrittäjänä-
kin hän ehti perheen perinteiden mu-
kaan toimia pyörittäen talon kellarissa 
omaa pientä puusepänliikettä.

Aikoinaan Jorma, Kirsti ja Sari teki-
vät pitkiä matkoja Eurooppaan Jorman 
itse rakentamalla asuntoautolla. Tämän 
innoittamana myös pari naapuria ra-
kensi Jorman avulla omat matkailuau-
tonsa. Nyt Jorman ja Kirstin reissut 
suuntautuvat pääosin Taalintehtaalle, 
jossa kumpulalainen ystäväporukka 
viettää vapaa-aikojaan 1800-luvun 
alussa tehtaan työläisille rakennetussa 
alun perin kymmenen perheen asun-
tokasarmissa, ”pikku Kumpulassa”. Ja 
kuten arvata saattaa, töitä tekevälle 
riittää haasteita sielläkin.

Jorman synttärijuhlissa kävi moneen 
kertaan ilmi hänen sydämellisyytensä 
ja auttamishalunsa. Hänellä on lisäksi 
harvinainen ominaisuus ryhtyä töihin 
viivyttelemättä. Jorma on neitsytihmis-
ten tapaan pedantti, mitään ei tehdä 
”sinnepäin” vaan kunnolla ja huolel-
lisesti. Hänellä on miesten tapaan ta-
lonsa kellarissa ”oma luola” eli verstas, 
jossa on muun muassa monipuolinen 
valikoima puu- ja muita työvälineitä. 
Kun Jorman verstaan ovi on auki, pis-
täytyy joku vähän väliä keskeyttämässä 
hänen puuhailunsa kysyen apua mil-
loin minkäkinlaiseen ongelmaan. 

Parhaiten kumpulalaiset ehkä tun-
nistavat Jorman Kyläjuhlista. Jorma on 
hoitanut organisoinnin eli roudaukset, 
telttojen pystytykset ja muut hommat.  
Jorma toimii myös aktiivisesti Kum-
postin tekijäryhmässä ja Kanta-Hel-
singin omakotiyhdistyksessä. Hän on 
dokumentoinut aktiivisesti Kumpulan 
historiaa ja jututtamalla täällä ikän-
sä asuneita kerännyt korvaamatonta 
materiaalia ja valokuvia kotikylämme 
tapahtumista ja ihmisistä.

S O N J A  S U R A K K A  -  U U S I  H I E R O J A M M E

Kesän aikana Kumpulan uimalan nur-
mikolle ilmestyi pieni ja soma teltta, 
puhtaan valkoinen.

Teltassa työskenteli ensimmäistä 
kesäänsä klassisen hieronnan am-
mattilainen, paljasjalkainen kumpu-
lalainen, valkotukkainen suomineito 
Sonja Surakka.

Sonjaa on pitkään kiinnostanut 
ihmisen hyvinvointi. Hän on lapsesta 
asti hieronut tuttaviaan ja miettinyt, 
miten voisi auttaa nykyajan kiireessä 
stressaantuneita ihmisiä. Oli iloinen 
oivallus tajuta, että hieronnasta saa 
myös oikean ammatin.

Hieronta paitsi rentouttaa lihaksia 
ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa, vai-
kuttaa myös psyykkiseen hyvinvoin-
tiin. Hierojalta saa terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyviä neuvoja, apua vaikka 
unettomuuteen. Sonja on kivunhoitoon 

erikoistunut, osaa triggerpainelun (yh-
tä kohtaa painamalla saa koko lihaksen 
rentoutumaan), mobilisoivan hieron-
nan, fasciakäsittelyn sekä kinesioteip-
pauksen esim. ryhdinkorjaukseen ja 
nesteenpoistoon raajoista.

Stadin aikuisopistosta runsaan 
vuoden opintojen jälkeen valmistunut 
Sonja on kesäänsä tyytyväinen. Töitä 
riitti yllin kyllin etenkin aurinkoisina 
päivinä. Ja kivaa oli. Kävin minäkin 
kokeilemassa Sonjan pehmeätä, napak-
kaa ja ammattimaisen rentouttavaa kä-
sittelyä. Jälkeenpäin olo oli euforisen 
raukea ja lämmin. 

Syksyllä Sonja avaa oman vastaan-
oton Intiankadulla Kylätilan vierei-
sessä keltaisessa puutalossa. Sonjasta 
lisää tietoja saat fb-sivulta “Koulutettu 
hieroja Sonja Surakka.”

K U M P U L A S TA  K AT S O E N

T E K ST I  O O N A L I N N A 

K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Kirjoittaja on neljännen polven 
kumpulalainen ja Limingantien 

kesäkahvilan pitäjä.  

Voin sanoa nähneeni Kumpulan kesä-
päivien lukemattomat eri värit. Olen 
kahvilaprojektini kautta myös kohdan-
nut liudan värikkäitä persoonia naa-
pureista ulkomailta lomalle tulleisiin 
turisteihin. Koulu- ja kesätyöprojektina 
alkanut kahvilan pitäminen on muu-
taman kuukauden aikana kehittynyt 
tärkeäksi ja rakkaaksi ajanvietoksi, jo-
hon perhe, ystävät ja tuntemattomat 
ovat jättäneet oman kädenjälkensä. 
Kuka milloinkin on loikannut pyörän 
selkään ja polkenut kaupalle maito-
litraa hakemaan, kuka taas lainannut 
kahvikupit tai tehnyt hienon A-kyltin 
tielle tervehtimään. 

Suurin kannustus ja kunnia ideas-
ta pystyttää kesäkahvila kuuluu Mai-
re-mummilleni, joka aikoinaan perusti 
Intiankadun kulmaan ensimmäisen 
kahvilan, Kahvila Lauran. Häneltä 
liikenevät rautaiset neuvot ja loppu-
maton kiinnostus kaikkeen projektiin 
liittyvään. Talo, jonka juurella Salakah-
vila sijaitsee, on myös erityinen; sanon 

ylpeänä asuvani neljännessä polvessa 
tässä maitokahvin värisessä puuta-
lossa. Kahvilan idea ja suunnitelmat 
aina lipan alta myytäviin herkkuihin 
asti ovat syntyneet vain muutaman 
rappusen päässä, Limingantie 35:sen 
yläkerrassa, jossa koko kesän on pyö-
rinyt hallitun kaaoksen kahvilakeittiö 
ja toimisto.

Puuhaaminen, suunnittelu ja kah-
vin keittäminen ei ole poistunut mie-
lestäni edes yöunien ajaksi. Kahvilan 
nimen jännittävyys ja valkean kuution 
mysteeri on kuiskutellut korvaani vie-
lä myöhään illalla jonkun ohikulkijan 
ihastuneena kuiskutteluna. 

Minusta on mielenkiintoista, kuinka 
Salakahvila on energiallaan, kahvin-
tuoksuillaan ja ihmisten läsnäololla 
muuttanut täysin puutarhan niin sano-
tun epätilan, sen, jossa ei aikaisemmin 
juuri koskaan vietetty aikaa. Monelle 
asiakkaalle ja lähistöllä asuvallekin 
olemme olleet iloinen yllätys vihreän 

orapihlaja-aidan takana: 
spontaani pysähdyspaikka, 
aamukahvikeidas tai rento 
ulkotila ystävien tapaami-
seen. Esimerkiksi maauima-
laan suunnanneet ohikul-
kijat ovat parkkeeranneet 
polkupyöränsä ja nauttineet 
pöydän ääressä rennot vä-
likahvit porkkanakakun tai 
mustikkapiirakan kera. 

”Salakapakkahan tä-
män nimi pitäisi olla!” on 
kuulunut toistamiseen ohi-
kulkijoiden suusta. Yhtenä 
päivänä yllätin poikaystä-
väni mallailemassa tiskille 
oluthanan paikkaa. Asia ei 
ole tuulesta temmattu sii-
nä mielessä, että alueella 
tosiaan on historiaa sala-
kapakoista. Ja kuka tietää, 
millaisena Salakahvila ensi 
kesänä herää talviunestaan! 

M A R J O  H YÖT Y L Ä I N E N

S A L A I S TA  K A H V I N T U O K S U A  L I M I N G A N T I E LTÄ
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K U M P O S T I

K Y L Ä J U H L I E N  tonttivuokraklinikalla 
kävi moni kumpulalainen laskemassa, 
mikä mahtaisi olla tuleva tonttivuokra, 
kun tonttien vuokrasopimukset vuon-
na 2010 päättyvät. Nyt Tuuli Kunnas, 
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen 
puheenjohtaja antaa Kumpostin lu-
kijoille yksinkertaisen laskukaavan, 
miten voi arvioida tulevia Kumpulan 
tonttivuokria.

V A L T A O S A  alueen pientalojen ton-
tinvuokrasopimuksista päättyy 2020. 
Tontinvuokraan on tulossa todella iso 
korotus nykyiseen verrattuna, ja ton-
tinvuokran määräytymisen perusteet 
muuttuvat. Nykyisin tontinvuokran 
määrää tontin pinta-ala, jatkossa ton-
tilla olevien rakennusten kerrosala.  

Omaa tulevaa tontinvuokraa voi 
arvioida selvittämällä omalla tontilla 
sijaitsevien rakennusten kerrosneliöt 
ja kertomalla tuo luku 27 eurolla. Hin-
ta perustuu kaupungin tonttiosastolta 
saatuun arvioon alueemme kerrosne-
liöhinnasta. Kerrosneliön vuokrahin-
ta muuttuu elinkustannusindeksin 
muuttuessa ja 27 euroa on laskettu 
indeksin 4/2016 arvon mukaan. Ker-
rosneliöt eivät ole sama asia kuin huo-
neistoala vaan kerrosneliöt lasketaan 
rakennuksen ulkoseinien ulkomittojen 
mukaan ja niissä ovat mukana mm. 
kylmätkin kuistit. 

150 kerrosneliön rakennukset sisäl-
tävälle tontille uusi tontinvuokra olisi 
4050 euroa vuodessa. 200 kerrosneliön 
tapauksessa arvio on 5400.    

Kanta-Helsingin omakotiyhdis-
tys toimii aktiivisesti tontinvuokrasopi-
musten uusimiseen liittyen ja välittää 
siitä tietoa jäsenilleen. Tavoitteemme 
on, että tontinvuokrat olisivat mahdol-
lisimman kohtuullisia myös jatkossa 
eivätkä isot korotukset johtaisi kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan asui-
nalueemme rapistumiseen ja kotien 
menetykseen. Liity mukaan, jos et ole 
vielä jäsen. http://kaupunginosat.net/
kantahelsinki/ 

E N N E N  lautakuntakäsittelyä suun-
nitelmaluonnos oli esillä Käpylän 
ja Arabianrannan kirjastoissa 12. ja 
13.4.2016. Paikalla olleet Rakennusvi-
raston virkamiehet vastailivat yleisön 
kysymyksiin.

Tutustuin suunnitelmaan Kumpu-
lan näkökulmasta. 

Poikkeuksellista suunnitelmassa on, 
että siinä pilotoidaan ekosysteemipal-
velunäkökulmaa; luontoalueiden ihmi-
sille tuottamia monipuolisia hyötyjä 
on ryhdytty arvottamaan. Rakennus-
viraston tarkoitus on kehittää työkalu 
ekosysteemipalvelujen kartoittamiseen 
ja hyödyntämiseen Vanhankaupungin 
alueen aluesuunnitelmasta saatujen 
kokemusten perusteella. 

Kumpulanpuro on suunnitelmas-
sa hyvin esillä. Sen merkitys korostuu 

Tiedätkö tulevan tontinvuokrasi?

K U M P O S T I  kysyi Helsingin kaupungin 
tonttiosastolta päätösten aikataulus-
ta ja samalla valvontalakimies Anne 
Nahi kertoi täydennyksiä edelliseen 
laskukaavaan.

Omakotiyhdistyksen 
Tuuli Kunnaksen 
kumpulalaisille 

neuvoma 
yksinkertainen 
laskukaava on 
tonttiosaston 

lakimiehen Anne 
Nahin mielestä liian 

yksinkertainen.

A N N I  N A H I N  mukaan tuleva maan-
vuokra määräytyy edellä kuvattua 
hieman pidemmän laskukaavan mu-
kaan. Vuokra myös määräytyy erilai-
sen hinnan mukaan erilaisilla tonteilla, 
eli omakotitonteille määritetään eri 
hinta kuin esimerkiksi rivitalo- tai 
kerrostalotonteille.  

Sopimusten uudistamista valmistel-
laan parhaillaan ja kaupunki lähestyy 
vuokralaisia tämän vuoden lopussa 
kirjeellä, jossa kaupunki antaa arvion 
tulevan maanvuokran vaikutuksesta 
asumiskustannuksiin (muodossa euroa/
huoneistoneliömetri/kuukausi). Anne 
Nahi kehottaakin odottamaan vuoden 
lopussa ilmoitettavia hintoja. 

Vuoden 2017 aikana vuokralaisille 
lähetetään toinen kirje, jossa kerrotaan 
mm. tarkempi aikataulu sopimusten uu-
distamiselle, sopimusehdoista ja myös 
alustava arvio koko tontin uudeksi 
maanvuokraksi. 

Maanvuokran määrittelyn perus-
teena olevat kerrosalat tarkistuslaskee 
arkkitehti rakennuslupasuunnitelmista. 
Jokainen rakennus lasketaan erikseen, 
ja tällöin määritetään se, mistä tiloista 
peritään maanvuokraa ja mistä ei, eli 
esimerkiksi peritäänkö jonkun talon 
kuistista maanvuokraa vai ei. Kylmä 
kuisti ei aina ole mukana maanvuok-
ran määräytymisen perusteena olevassa 
kerrosalassa. Vuokralaisilla on mahdol-
lisuus pyytää selvitystä maanvuokran 
määrittelyn perusteena olevasta ker-
rosalastaan ja siten varmistua sen 
oikeellisuudesta.

Helsingin kaupungin uusimissa tont-
tivuokrissa on käytäntönä ollut, että so-
pimuksissa on 10 vuoden siirtymäaika. 
Ensimmäisenä vuotena maanvuokrasta 
peritään 50 % ja sen jälkeen vuokraa 
korotetaan vuosittain 5 %.

Lopulliset päätökset tonttien vuok-
ra-ajasta ja hinnasta tekee kaupun-
ginvaltuusto arvioidusti vuoden 2018 
alussa. Anne Nahi myös muistutti, 
että vuokralaisilla on kaikissa vaiheis-
sa mahdollisuus esittää kysymyksiä 
maanvuokrasopimusten uudistamisesta 
tonttiosastolle.

T E K ST I  U L L A  AG O P OV

Vanhankaupungin aluesuunnitelma

Y L E I S T E N  töiden lautakunta hyväksyi 
Rakennusviraston laatiman Vanhan-
kaupungin aluesuunnitelman koko-
uksessaan 24.5.2016. Suunnitelma 
laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa 
alueen asukkaiden kanssa.

paitsi virkistysalueena, myös hulevesiä 
välittävänä uomana. Suunnitelmaan 
on kirjattu puron koko valuma-alueen 
selvitys, jossa huomioitaisiin muutkin 
kuin HKR:n hallinnoimat alueet. Selvi-
tykselle asetetut tavoitteet ovat kaikki 
erittäin kannatettavia ja voimme vain 
toivoa, että ne toteutuvat mahdollisim-
man pian.

A L U E E M M E  metsien tarkastelussa 
suunnitelma nostaa esiin Kumpulan 
maauimalan metsän, joka Helsingin 
luonnonsuojeluohjelman metsäver-
kostotarkastelussa on tunnistettu 
”välittäväksi” metsäalueeksi. Muis-
tutin huhtikuisessa esittelytilaisuu-
dessa paikalla olleelle virkamiehelle, 
että metsä jatkuu Intiankadun toiselle 
puolelle, johon Helsingin yleiskaava-
ehdotuksessa on laitettu maininta 
asuntorakentamisesta. Keskustelimme 
myös kyseisen alueen puuston harven-
tamisesta; istutetut männyt ovat tulleet 
harvennusikään. 

Alueen metsistä noin 2/3 on tarkoitus 
edelleen hoitaa lähivirkistysmetsinä, 

pientä osaa puistometsinä ja suojamet-
sinä vajaa kymmenes alueesta. Peräti 
neljännes koko Vanhankaupungin suur-
piirin metsistä on arvometsäluokassa 
C5; tällainen on myös Kumpulanmäkeä 
reunustava vaahterametsä. Metsissä 
on tarkoitus harventaa pienpuustoa ja 
poistaa yksittäisiä puita.

Myös Kumtähden ja Annalan kentil-
le on luvassa kunnostusta. Aluesuunni-
telma käsittelee myös kevyen liikenteen 
väyliä. Intiankadun jalankulku- ja pyö-
räkaistalle ehdotetaan pieniä paran-
nuksia, kuten uutta sadevesikourua. 
Loppukesästä on kuitenkin alkanut 
liikennesuunnitteluosaston suunnitel-
man toteuttaminen, jossa Intiankadun 
kevyen liikenteen kaistat laitetaan ko-
konaan uuteen uskoon (ks. Kumposti 
3/2015). 

Vahvistettu suunnitelma tulee syys-
kuun alussa nähtäväksi kokonaisuudes-
saan Rakennusviraston sivuille (HKR:n 
julkaisusarja).

Helsingissä on 1970-lu-
vulta lähtien ollut perinne, 
että ylipormestari joukkoi-
neen jalkautuu vuorotellen 
eri kaupunginosiin. Koske-
lan, Kumpulan ja Käpylän 
kattanut ylipormestarin 
asukasilta on ollut viimeksi 
yksitoista vuotta sitten eli 
nykyisen kaupunginjohtajan 
Jussi Pajusen toimikauden 
alkuaikoina. 

Asukasillassa yleisöllä on 
tilaisuus esittää kysymyksiä 
ylipormestarille ja tilai-
suudessa mukana oleville 
virkamiehille. Kysymykset 
voivat käsitellä mitä tahansa 

A L U E E L L A M M E  2 9 . 9 . 2 0 1 6  
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 K Ä P Y L Ä N  P E R U S KO U L U N 

J U H L A SA L I S SA

kaupungin toimivaltaan kuu-
luvaa asiaa.

Tilaisuutta voi seurata 
suorana lähetyksenä myös 
netti-TV:n kautta. 

Kutsut asukasiltaan jae-
taan koteihin noin kahta 
viikkoa ennen tilaisuutta. 
Paikan päälle kannattaa 
saapua hyvissä ajoin, sillä 
ennen varsinaista tilaisuutta 
on mahdollisuus keskustella 
mm. kaavoitusasioista niis-
tä vastaavan virkamiehen 
kanssa.

Toivottavasti mahdolli-
simman monet kumpula-
laiset pääsevät mukaan!

U L L A  AG O P OV

K U M P U L A-S E U R A ,  PJ

Y L I P O R M E S TA R I N 

A S U K A S I L TA

3  2 0 1 6 
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Vuoden 2013 alusta jatkunut Helsin-
gin yliopiston kemian laitoksen Chemi-
cumin peruskorjaus valmistuu kokonai-
suudessaan lokakuun lopussa. 

A.I.Virtasen aukiolta rakennus-
telineet purettiin elokuun lopussa ja 
kesäkauden korjauksessa olleet Che-
micumin aulat ja luentosalit avattiin 
samaan aikaan. Uudet opiskelijat 
pääsivät aloittamaan peruskorjatuissa 
tiloissa. Muut remontissa olevat tilat 
valmistuvat 31.10.2016 ja niihin pääs-
tään muuttamaan kalustamisen jälkeen 
marraskuussa. Sitten kolmen vuoden 
urakka on ohi.

”Muutot ovat haitanneet työskente-
lyä vähemmän kuin mitä ennakkoon 
pelättiin. Isoja katkoksia ei ole tullut”, 
toteaa professori, orgaanisen kemian 
laboratorion johtaja Ilkka Kilpeläinen, 
joka on toiminut rakennusprojektissa 
käyttäjän yhdyshenkilönä.  Kilpeläinen 
on peruskorjattuihin tiloihin tyytyväi-
nen. ”Huoneilman jäähdytys peruskor-
jatuissa tiloissa on parantanut tilojen 
käytettävyyttä.”

Tilapäällikkö, arkkitehti Pirjo Ranta 
kertoi Kumpostille, että Kumpulanmäen 
asukkaita häirinnyt melusaaste on joh-
tunut A-rakennuksen vanhoista ja kulu-
neista lauhduttimista, jotka eivät enää 
remontin jälkeen ole käytössä vaan ne 
on korvattu uusilla, tiukkojen melunor-
mien mukaisilla laitteilla. A-rakennus 
on peruskorjattu viimeisenä ja työ alkoi 
vasta heinäkuussa, siksi melun poistu-
mista on saatu odottaa. ”Jos lokakuun 
lopun jälkeen vielä kuuluu jotakin yli-
määräistä, niin ottakaa yhteyttä”, Pirjo 
Ranta kehottaa kumpulalaisia. 

Vaikka yliopiston kiinteistöjen 
peruskorjaus päättyy, niin Kumpulan-
mäellä rakentaminen jatkuu. Chemicu-
min takaa on myyty tontit rakennuslii-
ke Satolle ja HOAS:lle ja alue on kaavoi-
tettu asuntorakentamiselle.

Chemicumin 
peruskorjaus 
pian valmis

Gadolininkadun 
varrelle lisää 

asuntoja

T E K ST I  U L L A  AG O P OV 

K U VAT  SA N T T U  SÄ R K ÄS ,  H OAS/  P L AYA

Kaupunkisuunnittelulautakunta 
hyväksyi maaliskuussa 2015 
asemakaavamuutoksen, joka 

sallii asuntorakentamisen 
Gadolininkadun ja Kustaa 

Vaasan kadun väliselle alueelle. 

K Y S E E S S Ä  ovat kemian laitoksen tontit 24960/2 
ja 24962/3, joista osa on tähän asti ollut puistoa ja 
osa laitoksen parkkialuetta. Alueen asemakaava, 
johon Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy vuonna 
2015 haki ja sai muutoksen, on vuodelta 1991. Il-
meisesti 1990-luvulla yliopiston tilantarve arvioi-
tiin väärin tai kiinteistöjen ylläpitäminen on tullut 
kohtuuttoman hintavaksi, minkä vuoksi Yliopisto-
kiinteistöt on luopunut omista hankkeistaan.

Nyt toteutumassa olevaan rakennushank-
keeseen kuuluu yksi asuinrakennus, johon tulee 
vuokra-asuntoja opiskelijoille (Gadolininkatu 8) ja 
yksi asuinrakennus, johon tulee omistusasuntoja 
(As Oy Gadolininkatu 1). 

HOAS järjesti hankkeesta nk. ranskalaisen 
KVR-urakkakilpailun (laatukilpailun). Kilpailun 
voitti Playa Arkkitehdit Oy:n suunnitelma, jonka 
pohjalta rakentaja SRV toteuttaa kohteen. Opis-
kelijatalo käyttää tontin koko rakennusoikeuden 
eli 12 200 m2 ja asuntoja taloon tulee yhteensä 
216. Osa asunnoista on pieniä yksiöitä (27 m2), osa 
isoja 3-4 huoneen perheasuntoja (84,5 m2). Kustaa 

Vaasan tien puoleinen luhtikäytävä verhoillaan 
vinottaisilla levypinnoilla, joiden katsotaan vä-
hentävän melun heijastumista viereisen pienta-
loalueen suuntaan. Asunnot ja talon yhteistilat 
ovat esteettömiä.

Gadolininkadun ja Väinö Auerin kadun ris-
teykseen sijoittuvaan asuinrakennukseen tulee 
viisi maanpäällistä kerrosta ja 83 asuntoa kahteen 
porrashuoneeseen. Maantasokerrokseen voidaan 
rakentaa liiketiloja tai julkisia lähipalvelutiloja 
sekä harraste- tai kerhotiloja asukkaiden käyt-
töön. Koska rakennus sijoittuu Chemicumin ton-
tista lohkaistulle alalle, sen eteläinen julkisivu on 
melko lähellä Chemicumin syklotronia. Lähim-
mäksi syklotronia valmistuvat tilat voidaan ottaa 
käyttöön vasta sen jälkeen, kun syklotronihallin 
rakenteet on vahvistettu ja poistohormi korotet-
tu säteilyturvakeskuksen hyväksymällä tavalla. 
Suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Helamaa 
& Pulkkinen Oy, talon rakentaa SATO Oy.

(Tiivistetty kaupunkisuunnitteluviraston ja ra-
kennusvalvontaviraston aineistosta)

Rakennusvalvontavirastosta saadun 
tiedon mukaan Gadolininkadun 

ja Pietari Kalmin kadun sekä 
Kustaa Vaasan tien rajaamien 

tonttien rakennuslupapäätökset 
valmistuvat alkusyksystä. 

Alueen lisärakentaminen alkaisi 
mahdollisesti jo tänä syksynä.

TÄLTÄ NÄYTTÄÄ HAVAINNEPIIRROKSESSA KUSTAAN VAASAN TIEN SUUNNASTA GADOLININKATU 
8:N OPISKELIJATALO, JOHON TULISI 216 ASUNTOA. KUVA  HOAS/PLAYA

PAIKOITUISALUEELLE GADOLININKADUN JA VÄINÖ AUERIN KADUN RISTEYKSEEN SUUNNITELLAAN 
VIISIKERROKSISTA ASUINRAKENNUSTA, JOSSA OLISI 83 ASUNTOA. KUVA  SANTTU SÄRKÄS
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K A U P U N K I O L O -
H U O N E  Olkkari 
aukesi 1.9. yllät-
tävään paikkaan. 
Kauppakeskus 
Arabiaa vuok-
raava Citycon 
tarjosi Paavalin 
seurakunnalle 
tilaa, jotta siellä 
tehtäisiin ”jotain 
yhteisöllistä”. 
Seurakunta oi-
valsi pian, että 
yhdessähän Olk-
karia kannattaa 
suunnitella ja 
toteuttaa. Mitä 
useampia toimijoita, sen 
paremmat mahdollisuudet 
saada tilasta monipuolinen ja 
toimiva.

Olkkari sijaitsee kauppa-
keskuksen toisessa kerrok-
sessa, Tokmannin vieressä. 
Siinä onkin ollut tyhjää tilaa 
pitkään. Edellinen kauppa 
taisi myydä liukuovia, ja se 
lähti vuosia sitten. Olkkaria 
on remontoitu talkoovoimin, 
kalusteet saatiin Itä-Pasilan 
seurakuntakodista, josta seu-
rakunta joutui luopumaan 
keväällä. Viisas elämä -kirjat 
lahjoitti Olkkariin paljon 
luettavaa. 

M Ä K E L Ä N R I N T E E N  uimahalli 
avautuu taas uimareille lokakuun 
21. päivä. Silloin Mäkelänrinteessä 

vietetään avoimien ovien päivää 
ja uinti on kävijöille ilmaista. Puoli 
vuotta kestäneen remontin aikana 
on uusittu puku- ja pesuhuoneet ja 

rakennettu uusia pukukaappeja 300 
lisää. 

E L O K U U S S A  Kumpulan siirtolapuu-
tarhasta ja sen lähistöltä kaadettiin 
melkoinen määrä puita. Osa puista 

kaadettiin tukkeutuneiden ojien 
virtaamien parantamiseksi, osa 

kaadetuista puista oli Helsingin kau-
pungin Rakennusviraston mukaan 

huonokuntoisia ja siksi vaaraksi 
ulkoilijoille.

LY H Y E S T I LY H Y E S T I

Arabian 
ostarille 
Olkkari

T E K ST I  T U U L I  A I T TO N I E M I 

K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

LY H . LY H .

Kaupunkiolohuone on ei-kaupal-
linen tila, jonne kuka tahansa voi 
tulla viivähtämään, lukemaan lehteä 
tai kirjaa, tekemään töitä, leikki-
mään, seurustelemaan ja juomaan 
kupin kuumaa. Tila on esteetön, 
eläimetön, päihteetön ja syrjinnästä 
vapaa alue. Olkkarin etuhuoneessa 

on sohvat ja noja-
tuolit, nukkekodit 
ja junaradat. Ta-
kahuonetta kaikki 
toimijat voivat 
varata omaan 
käyttöön. Luvassa 
syksyllä on aina-
kin tandem-kiel-
tenopiskelua, 
vertaisryhmiä 
ja messuja. Jokai-
nen Olkkarissa 
kävijä voi ideoida 
tilaan omia pop-
up-tapahtumia ja 
toimintaa.  

O L K K A R I I N  tarvitaan paljon va-
paaehtoisia pitämään tilaa auki. 
Käy Facebookissa sivulla Olkkari 
ja ilmoittaudu mukaan! Päi-
vystäjät sitoutuvat toimintaan 
kuukausi kerrallaan. Vuoroja 
voi ottaa 2-6, oman aikataulun 
mukaan. Yksi vuoro kestää 2-4 
tuntia.

Olkkarissa on tämän kirjoi-
tushetkellä mukana Paavalin 
seurakunta, Turvapaikanhakijoi-
den tuki ry, MCC Helsinki, Klaari 
Helsinki, Arabian nuorisotalo, 
Artova, Arabian Asukastalot, 
Kalliolan setlementti, YV-keräys, 
Helsingin työttömät ja Diak. Mu-
kaan pääsee koko ajan.

➜ ✚

naisille ja miehille

KISAKYLÄN KAMPAAMO

Koskelantie 9 
00610 HELSINKI     

p.09 793872

Kikka ja Pirjo 
Tervetuloa!

L O P P U K E S Ä N  on Intiankadulla myl-
lerretty ja rakennettu pyöräilijöille 
uusia reittejä. Muutostyöt valmistu-
vat syyskuussa. Vuosi sitten tehdyn 

päätöksen mukaisesti pyörätiet 
muuttuvat yksisuuntaisiksi. Koske-
lantieltä Kymintielle tullessa pyörä-
tie on entisessä paikassa korokkeel-
la, Kumpulan suunnasta Käpylään 
päin pyöräkaista erotetaan maali-

viivalla ajoradasta. Allastien jälkeen 
pyöräilijät ohjataan ajoradalle muun 
liikenteen joukkoon ja Väinö Auerin 

kadun jälkeen taas pyöräreitille. 
Muutoksilla haetaan pyöräilijöille 

nykyistä turvallisempaa reittiä, sillä 
varsinkin Kymintien ja Limingan-

tien risteykset ovat olleet vaarallisia 
huonon näkyvyyden takia.

K U M P O S T I  ihmettelee, miksei sa-
man tien korjattu koko Intiankadun 
osuutta, kun kerran muutostöihin 
ryhdyttiin ja aika paljon jo myllät-
tiin. Syy on tietenkin raha, mutta 

jos ja kun joskus myös Kymintieltä 
Väinö Auerin kadulle ulottuvalle 
pätkälle erotetaan pyörätiet, ei 

muutostöiden kokonaissumma kah-
dessa osassa tehtynä ole ainakaan 

pienempi.



K U M P O S T I

K U M P O S T I

Käpyläntie1, 00610 Helsinki    |    www.koskelanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

Mikäli olet oikeutettu Kela-korvaukseen tarkastuksesta, vähen-
netään se tarkastusmaksusta. Ei koske erikoishammaslääkärin tar-
kastusta. Voimassaoloaika 1.-31.10.2016.

Hampaiden
tarkastus

Syystarjous

39€
(norm. 54,50€)

PARTURI
-

KAMPAAMO

Hair X
MAARIT, MERVI JA PAULIINA 

 

INTIANKATU 25

P. 050 555 7381

AUKI ARKISIN 9-17, 

LAUANTAISIN SOPIMUKSESTA

Torstaijoogan syntymäpäivät

P I R J O  A L A P OT I  

saman tien ja lopullisesti. Kurtin vii-
sas ja tukeva, lempeän oranssinväri-

nen opastus rauhoitti ja innosti.
Saksalaissyntyinen Kurt puhuu 

suomea omalla tavallaan. Me joo-
gaajat totuimme Kurtin tyyliin niin, 
että kerran kun meillä oli sijaisena 

ryhmäämme kuulunut Tuomas, 
varoittelimme häntä poikkeamasta 
mitenkään Kurtin ohjeista. Kurt sa-
noi ylivartalo, varvan ja lantiot. Me 
olisimme pahoittaneet mielemme 

heti, jos Tuomas olisi erehtynyt oiko-
maan näitä “virheitä”. Hän oli samaa 

mieltä, ja onnistui.

Kylätila oli vasta perustettu joogan 
alkaessa vuonna 1996. Alkuperäiset 
harmaat klinkkerilattiat herättivät 

muistot aikanaan tilassa toimineesta 
Elannon sekatavarakaupasta, jossa 

1979 juuri Kumpulaan muuttaneena 
kahden pienen lapsen äitinä usein 
asioin. Joogatessa lattia oli kylmä, 
monikulmion muotoiset klinkkerit 
osittain rikkinäisiä ja alustastaan 

irronneita. Ne rasahtelivat jalkojen 
alla ikävästi. Aika usein palelimme 

lattialla maatessamme.
Pian tila joutui remonttiin ja 

Saksalaissyntyinen Kurt Walter on 
ohjannut raja-joogaa Kylätilassa 20 
vuotta. Oranssien kynttilöiden va-

lossa. Hiljaisuudessa ja varsin usein 
sateen ropistessa ulkona. Suojassa 

maailman mullistuksilta. Siltä se ai-
nakin on tuntunut. Minä olen Kurtin 
kanssa nämä parit vuosikymmenet 
vanhentunut joogasta huolimatta ja 

kuitenkin.
Joogasta alkuaan innostuttuaan 

Kurt matkusti Intiaan opiskelemaan 
kahdeksi vuodeksi. Sen jälkeen hän 

vietti vuosittain eri ashrameissa pari 
pimeintä talvikuukautta joogaten 

Intian hohtavan auringon alla. Joo-
gakurssit Suomessa Kurt aloitti 1984 

työväenopistossa Oulunkylässä.
Joogan lisäksi Kurt maalaa taloja 

ja on maatalous-metsätieteen toh-
tori. Väitöskirja aihe oli Prosopis, 

an Alien among the Sacred Trees of 
South India. Kurtilla on kaksi tytär-

tä ja neljä lastenlasta. Alkuvuosi-
na tyttäretkin kävivät Kylätilassa 

joogaamassa.
Kurtin toi Kumpulaan Liisa Iso-

talo, joka alkuaikoina itsekin joogasi 
ja toi hänkin pikku Ainonsa joskus 

mukaansa. Minut jooga lumosi 

Tämä syksy 2016 on Kumpulan Kylätilan torstaijoogan juhlavuosi. 
Bileet tiedossa meille. 

jooga evakkoon milloin Sofianleh-
don päiväkotiin, milloin tuttuun 

Marjalan tarhaan. Tarhasta muistan 
lasten päivän touhuista jääneen 
ominaishajun, haikeuden omien 

lasten lapsuudesta samassa tilassa ja 
sen, miten huolellisesti järjestimme 
pikkuruiset tuolit ja pöydät takaisin 

paikoilleen lähtiessämme.

Yksin kotona on hyvä joogata. Vuosi 
vuodelta parempi. Jooga rentout-
taa, notkistaa, pysäyttää ajatusten 

laukan, keskeyttää ikävien asioiden 
jauhannan ja kaikenmoisen kalua-
misen. Jälkeenpäin on rauhallinen, 

elossa olemisen virtaava tunne. Nau-
rattaa. Nykyinen kylätila on viimei-
sen remontin jälkeen ihana, lattia 
on pehmeä ja tila lämmin. Muiden 
kanssa joogaaminen aiheuttaa par-
haimmillaan kokemuksen voimak-
kaasta yhteisestä energiasta, joka 

muistuttaa rakkautta, ehkä.
Onnellista 20-vuotissyksyä tors-

taijoogalle ja lisää vuosia saman 
verran! Suuri ja sydämenmuotinen 

kiitos Kurtille, gurullemme.

Kumpuset & Horsmala
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PA R M E S A N I N  U U T U U T E N A  

C A N N E L O N I T.  

H Y VÄ Ä  S Y K S YÄ  T O I V O T TA A 

P I Z Z E R I A  PA R M E S A N I N  VÄ K I !

VÄ I N Ö - A U E R I N K AT U  1 - 3

- 10 % 

Tällä kupongilla myymälöistämme 31.10. asti

Kaikki norm. hint. tuotteet

alennuskoodilla  
PAP8GRV7

Tarjouksen saat 
31.10. asti myös 
Ruohonjuuren 

verkkokaupasta

Fiksuja valintoja hyvinvointisi 
tueksi, helposti ja herkullisesti.

Luomuruokaa, superfoodeja,
ja luonnonkosmetiikkaa

Paavalin seurakunnassa 
tapahtuu syksyllä
KIRKKOKALJAT ovat alkaneet. Reformaation merkkivuoden kun-
niaksi Kirkkokaljalle kokoonnutaan iloisen kaljaveikon Martti Lut-
herin hengessä. Mukana mielenkiintoisia vieraita alustamassa ja 
kertomassa tarinoita arkisista asioista. Ehdit mukaan vielä 23.10., 
30.10. ja 27.11.  Kirkkokahljat ovat Paavalinkirkon lähipubeissa, 
tarkat paikat löydät nettisivuiltamme, lähtö klo 10 alkavan mes-
sun ja kirkkokahvien jälkeen Paavalinkirkolta. Voit tuolla myös 
suoraan pubiin. Juomat omaan ja jutut Lutherin piikkiin. 

WILLE RIEKKISEN LUENTORSARJA. Emerituspiispa pitää Paa-
valinkirkolla marraskuisen kaikille avoimen luentosarjan, johon 
liittyy keskustelutilaisuudet keskiviikkoisin klo 19 teemalla: Raa-
mattu – Jumalan Sanaa vai sanoja Jumalasta. 
2.11. Raamattu – Jumalan Sanaa vai sanoja Jumalasta
9.11. Onko esivaltaa aina toteltava?
23.11. Viimeinen tuomio?
30.11. Jeesuksen kummilusikkatiedot?

PIZZAA JA PARISUHDETTA – ilta Paavalinkirkolla
lauantaina 29.10. klo 17-19. Lue lisää nettisivuilta, ilmoittaudu 
mukaan viimeistään 21.10. Lastenhoito yli 2-vuotiaille (5e). 

OLKKARI on Kauppakeskus Arabian toisessa kerroksessa sijait-
seva ei-kaupallinen yhteisötila, jota Paavalin seurakunta on ollut 
mukana rakentamassa. Lisätietoja FB-ryhmässä: Olkkari.

NAISTEN BRUNSSIT Paavalinkirkolla:
Lauantaina 1.10. klo 10.30-12 ”Kauneutta elämään” Brunssi 
(10/7e) ja klo 12-13 Sanan päätoimittaja Heli Karhumäki puhuu 
kauneuden löytämisestä elämässä. Tarjolla hemmotteluhoitoja y. 
Lisätietoja nettisivuilla, ilmoittautuminen 23.9. mennessä. 
Lauantaina 12.11. klo 10.30-12 Brunssi ja klo 12-13 psykologi Satu 
Eerola puhuu oman arvonsa ja lahjojen löytämisestä teemalla 
”Minäkö, mestariteos”. Lisätietoja ja ilmoittautuminen nettisivul-
la 4.11. mennessä.

VALON KUVAT – kuvataidetyöpajat jatkuvat 28.10. ja 25.11. Keu-
lassa ja 7.10. sekä 11.11. Paavalinkirkossa klo 16.30-19.30. Vetä-
jinä taiteilija Eliisa Isoniemi ja taideterapeutti Hanna Hentinen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet nettisivuilla. 

PIKKUJUNNUT PAAVALINKIRKOLLA: 1-4-luokkalaisille kerho 
ma, ke ja to klo 16-17.30. Kerhossa leikitään, askarrellaan, pe-
laillaan ja puuhastellaan. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: tietoa 
nettisivuilla. 
TIISTAISIN JUNNUCAFE Paavalinkirkolla klo 16-19. Avoimeen 
kerhoon ovat kaikki 1-6-luokkalaiset tervetulleita.  Lämmin ruo-
ka noin klo 17. Ei ilmoittautumista.

https://twitter.com/friskishelsinkiwww.facebook.com/FriskisSvettisHelsinki

JUMPPA JUNIOR &
TANSSI JUNIOR

JUNIOR-KORTTI  7–12-vuotiaille jäsenille, oikeuttaa osallistumaan junior-tunneille. 
syksy 2016 (5.9.–13.12.2016).... 58 €                   Jäsenmaksu 12 € / kalenterivuosi
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EDULLISET HINNAT, KORKEATASOISET TUNNIT  

www.friskissvettis.fi /helsinki 
Friskis&Svettis Helsinki ry

puh. 09 685 4542, 040 755 6050 
info@friskissvettis.fi

Helppo aloittaa, vaikea lopettaa. 

F&S Helsinki ry tarjoaa 7–12-vuotiaille kaksi omaa tuntia. 
Syksyn uutuus JUMPPA JUNIOR on hauska kuntoa ja voimaa 

kasvattava tunti coolilla musalla. TANSSI JUNIOR on tanssilli-
nen tunti, jossa opit helppoja askelkuvioita ja tanssityylejä. 

Molemmat tunnit sopivat niin tytöille kuin pojille.
Jumppa junior maantaisin klo 17.00–17.55 (5.9.–12.12.2016) ja 

Tanssi junior tiistaisin klo 16.30–17.55 (6.9.–13.12.2016).

Junioreille Arabiassa!
F&S-SALI ARABIA Hämeentie 153 C, 4. krs 

(sisäänkäynti Kaanaankadulta)

	

SÄHKÖTYÖT AMMATTITAIDOLLA 
PIENISTÄ KORJAUKSISTA 

MYÖS SUURIIN SANEERAUKSIIN 

KYSY TARJOUS! 

	
044 727 3020  &  044 727 3021 

INFO@KUMPULANSAHKO.FI 
WWW.KUMPULANSAHKO.FI 

	

KUKKASIPULIT SAAPUVAT....
PALJON, UUSIA IHANIA KUKKIA ENSI 
KEVÄÄKSI.
 
PUUTARHAKESKUS SOFIANLEHTO
 

PS. TARKISTA AUKIOLOAJAT 

OSOITTEESTA

PUUTARHAKESKUS 

SOFIANLEHTO.COM
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PALVELEVA AUTOKORJAAMO HELSINGISSÄ

Autohuolto Kariste Ky  |  Koskelantie 39, 00610 Helsinki  |  p. 09 7579 5365  |  Ilkka@autohuoltokariste.fi
PALVELEVA AUTOKORJAAMO HELSINGISSÄ

Autohuolto Kariste Ky  |  Koskelantie 39, 00610 Helsinki  |  p. 09 7579 5365  |  Ilkka@autohuoltokariste.fi

PALVELEVA AUTOKORJAAMO HELSINGISSÄ

Autohuolto Kariste Ky  |  Koskelantie 39, 00610 Helsinki  |  p. 09 7579 5365  |  Ilkka@autohuoltokariste.fi

PALVELEVA AUTOKORJAAMO HELSINGISSÄ

Autohuolto Kariste Ky  |  Koskelantie 39, 00610 Helsinki  |  p. 09 7579 5365  |  Ilkka@autohuoltokariste.fi

Amarillo
PARTUR I -KAMPAAMO

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

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

K e  s u l j e t t u , 

L a  9 - 1 4

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

T: Satu

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

PUH. 020 741 1820

SKY-kosmetologi Hanna Kukkonen   
044 020 4750   hanna@villavadelma.fi    www.villavadelma.fi

Intiankatu 25, 00560 Helsinki
•

Mainitsemalla varauksesi yhteydessä “Kauneusmessu-julkaisu”
saat 15 min pidemmän kasvo- ja dekolteealueen hieronnan 
veloituksetta valitsemasi kasvo-tai jalkahoidon yhteydessä.

Luontoa ja kehoa kunnioittava hoitola

•

R-KIOSKI KUMPULA
VÄINÖ AUERINKATU 3, 00560 HELSINKI

MA-PE 7–21 |  LA 8–21  |  SU 9–21

VÄLIPALA- 
KASSI

Saarioinen Eväs Muna-kinkkuruis- 
leipä 160 g (17,50 €/kg), Granini-täys- 
mehu 2,5 dl (3,20 €/l), Elovena-välipala- 
keksi 30 g (13,33 €/kg) ja kahvi 2,5 dl (4,00 €/l).   
Voimassa vuoden 2016.

HSL-matkakortit  |  Paistotuotteet | Paninit  | Pokkarit  | Ruokaa-valikoima  | Vuokraelokuvat

ETU
40%

 5€

Lihatukku Veijo Votkin oy
tehtaanmyymäLä

ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
 Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki 
☎ 09-774 33 477, www.votkin.fi

chef wotkin’s paLVeLutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

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

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

Kaikille avoin Thinkfest juhlii tiedettä, ajattelua  
ja oppimista. Tapahtuman teemana on  

digitalisaatio arjessa, tieteessä ja opiskelussa.

PERHEPÄIVÄ 8.10. 
Tiede ei ole vain aikuisten asia.  

Perhepäivänä Kumpulan kampuksella tieteen tekemisestä  
pääsee innostumaan aivan jokainen!

THINKFEST.HELSINKI.FI/OHJELMA/ 
THINKFEST-AJATTELUN-JA-TIETEEN-KAUPUNKIFESTARIT

THINKFEST 5.–8.10.
AJATTELUN JA TIETEEN  
KAUPUNKIFESTIVAALI

Cambridge valmentaja Elena Uusoksa 
040 – 14 2 14 14 
Toini Muonan katu 3, Arabianranta 
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Y K S I L Ö L L I N E N 
PALVELEVAMPI 
OPTIKKOLIIKE & 
SILMÄLÄÄKÄRIPALVELU

ARABIANRANNAN SILMÄSET

ma–pe 10–18, la 10–15

Kauppakeskus Arabia 
Hämeentie 111 • Helsinki

puhelin 09 2780 0160 
arabianranta@silmaset.fi

UUDISTUNUT!

Tuttu optikkoliike ja silmälääkäripalvelu 
palvelee nyt entistäkin yksilöllisemmin – 
SILMÄSET-liikkeenä. Tervetuloa palvelta-
vaksi niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat.

KEHYKSET 

+ LINSSIT

-40%
Vielä 30.9. asti. ☟

AJANVARAUS 

SILMASET.F I


