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N Ä K Y  oli häkellyttävä ja lavastus 
täydellinen: 19 Helsingin kaupun-
gin virkamiestä kahdessa rivissä 
Käpylän peruskoulun näyttämöllä. 
Osallistuin ensimmäistä kertaa Yli-
pormestarin asukasiltaan, kun sel-
lainen järjestettiin oman ja naapuri-
kylien asukkaille syyskuun lopussa. 
Asukasilloilla on jo yli 40-vuotinen 
historia. Ne ovat olleet kaupungilta 
statement avoimuudesta ja niiden 
viesti on ollut: Kysykää, kyllä me 
vastaamme. 

Mikä jäi mieleen? Joidenkin vir-
kamiesten oli vaikea tulla ulos roo-
listaan ja kohdata kaupunkilaisten 
kysymykset avoimesti. Vastaukset 
tulivat sujuvasti, mutta usein ne 
kiersivät itse kysymyksen. Mutta oli 
vastaajia, jotka olivat avoimia myös 
kysyjien ajatuksille.

Asukasillan osanottajajoukko 
oli enimmäkseen iäkästä ja niinpä 
kukaan ei kysynyt varhaiskasvatuk-
sesta eikä nuorisosta, ja kouluasiois-
takin nousi esille vain liikennetur-
vallisuus. Ei ollut kysyttävää ympä-
ristökeskukseltakaan, ja yksi kysyjä 
ja kysymys pelasti kulttuurialan vir-
kamiehet täydelliseltä hiljaisuudelta.

4 0  V U O D E S S A  kaupunki on avau-
tunut monin muunkin tavoin kuin 
asukasiltoja järjestämällä. Suora vai-
kuttaminen verkossa on mahdollista, 
jos vain kuntalaisia kiinnostaisi. Ja 
siinä onkin iso jos, vain harva ottaa 
kantaa kysyttäessä. Todennäköi-
sesti harva edes tuntee kaupungin 
ns. asukasyhteistyöpalveluja. Har-
vaa myöskään kiinnostaa, vaikka 

suoraa palautetta

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

Ikonen, Vera Karvonen, Sari Langdon, Tapio Liinoja, 
Virpi Liinoja, Ulla Neuvonen,Sirpa Pääkkönen, Erja Salo, 
Sami Seppänen, Lauri Törhönen, Sari Väntänen
Toimituksen osoite: kumposti@yahoo.com  c/o Kylätila, 
Intiankatu 31, 00560 Helsinki
Kumposti verkossa: www.kumpula.info/kumposti , 
Facebook: Kumposti

Kumpostin ilmoitusmyynti: Vera Karvonen, kumposti.
mainokset@gmail.com, 0415278932

Seuraava Kumposti ilmestyy maaliskuussa 2017.  
Juttutoiveet, palaute ja kommentit  kumposti@yahoo.
com tai Facebook: Kumposti
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kysyttäisiin omaan lähipiiriin liitty-
vistä asioista.

Lokakuussa lopullisesti hyväksyt-
tyyn Helsingin uuteen yleiskaavaan 
tuli 1444 muistutusta, ja Kumpulan 
alueeseen otettiin kantaa 87 muistu-
tuksessa. Eniten otettiin kantaa Ky-
mintien metsän rakentamiseen, ja 70 
muistutuksessa pidettiin tärkeänä, 
että metsä jätetään virkistysalueeksi. 
Muutosta yleiskaavan suunnitelmiin 
ei tullut. Tässä tietysti yksi syy, miksi 
palautteen antaminen koetaan tur-
haksi: ”Ei se kuitenkaan mihinkään 
vaikuta.”

T Ä S S Ä  Kumpostissa on juttua syys-
kuun asukasillasta ja muistakin 
tavoista kysyä kaupungin virkamie-
hiltä ja kommentoida vireillä olevia 
päätöksiä. Kaupungin koneisto on 
iso, eikä vuoden alusta tuleva orga-
nisaatiomuutos, jossa nykyisiä viras-
toja niputetaan yhteen toimialajoh-
tajien johdettaviksi, sitä pienennä. 
Mutta älä lannistu kuntalainen, ih-
misiä ovat virkamiehetkin. Pommita 
heitä kysymyksin ja anna ärsykkeitä. 
Älä jätä mielipidettäsi vain itsellesi. 

Anna suoraa palautetta myös 
Kumpostille vaikka sähköpostitse 
kumposti@yahoo.com tai Kumpu-
la-seuran vuosikokouksessa 28.11. 
Kyläraitillakin sopii nykäistä hiasta. 
Seuraava Kumposti ilmestyy ensi 
vuoden maaliskuussa ja silloin ol-
laankin jo lähellä kuntavaaleja. Ja 
nyt, oikein hyvää joulua!
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K U M P U L A N  ja Toukolan toisessa olohuoneessa, 
ravintola Oljenkorressa voi nyt ihailla Intiankatua 
myös sisällä, sillä Anne Mäkitalo on maalannut ra-
vintolan seinälle tutun näkymän.

Aloite tilan piristämisestä muraalilla lähti ravin-
tolan henkilökunnalta, ja he pyysivät Annea toteut-
tajaksi. Taidemaalariksi Lahden taideinstituutista 
valmistunut Anne maalasi aikoinaan Lahteen pariin-
kin ravintolaan seinämaalaukset. Myös muutama yk-
sityiskoti nauttii Annen seinämaalauksista, ja kum-
pulalaisille tutuinta Annen kädenjälki on Kylätilan 
seinämaalauksista.

Oljenkorren maalaus valmistui viiden päivän ai-
kana viime kesänä. Ravintola oli normaalisti iltaisin 
auki, joten työ piti peittää joka iltapäivä uudelleen. 
Haasteellisia olivat myös ravintolan valaistuolosuh-
teet. Keinovalo muutti valmiiden maalien värisävyjä, 
joten Anne sekoitti maalit itse.

Anne maalaisi mielellään muraaleja myös talojen 
ulkoseinille, tosin yhdessä jonkun muun kanssa, sillä 
korkeanpaikankammoisena hän ei yksin telineillä 
arvaisi kiipeillä. Sopiva paikkakin on mielessä: ”Ve-
karakirppiksen nurkan yläpuolinen ”portti” oikein 
huutaa muraalia.” 

L O P P U K E S Ä L L Ä  Kumpulan omaan facebook-ryhmään 
alkoi ilmaantua kummallisia kirjoituksia. Joku etsi omis-
tajaa pihalleen ilmestyneille tavaroille, toinen huuteli 
omiensa perään. Joitakin onni suosi; vanhan soppa-
kulhon tilalle oli ilmestynyt tuhkakuppi tuhkineen, 
ja crocksit olivat vaihtuneet lenkkareihin. Saattoipa 
aamulla puutarhapöydällä odottaa valmiiksi avattu, 
tosin puoliksi jo juotu valkkaripullo.

Mitä ihmettä? Onko jollakulla univaikeuksia ja 
sen myötä tylsää öisin? Esiteinien keppostelua? Uu-
si asukas haluaa tutustua naapureihin? Tekijää ei 
kaiketi tavoitettu, mutta jälkimmäinen vaihtoehto 
olisi herkullinen. Tutustutaan toisiimme samalla, 
kun etsimme vanhaa kastelukannua tai torkkuhuo-
paa! Vuosikymmenten jälkeen kerromme tarinoita 
kesästä 2016, kummallisesta tavaranvaihtajasta, 
joka aiheutti hämmennystä, mutta sai totisesti aikai-
seksi jutunjuurta – niin, voihan kyseessä olla myös 
folkloristi, joka tarkkailee, miten kaupunkilegendat 
syntyvät tai peräti sosionomi, joka tutkii, löytävätkö 
tavarat takaisin hyvässä hengessä, vai tuliko taas 
Karpolle asiaa!

Koirankusettaja odottelee riemulla alkavaa tal-
vea; onko lumikola liian suuri esine liikuteltavaksi!

Int iankatu muutt i  s isät i loihin Koirankusettajan kuulemaa - 
Kepposia Kumpulassa
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Kumpula-seuran johtokunta 2016
Ulla Agopov, pj. (ulla.agopov@nbl.fi)
Ulla Neuvonen, vpj. (ulla.neuvonen@gmail.com)
Raisa Mäkipää, siht. (raisa.makipaa@metla.fi)
Sari Väntänen, tiedottaja (sari.vantanen@kolumbus.fi)
Ann-Louise Laaksonen, jäsen (annlouiselaaksonen@
gmail.com)
Miro Reijonen, jäsen (miro@iki.fi)
Erja Salo, jäsen (erja.salo@kolumbus.fi)

Airi Vilhunen, varajäsen (airi.vilhunen@gmail.com)
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Ylipormestarin asukasilta 
29.9.2016 Käpylän peruskoulussa

Käpylän peruskoulun juh-
lasaliin kerääntyi sateisena 
torstai-iltana 29.9. salintäy-

teinen joukko kuntalaisia 
Kumpulasta, Toukolasta, 

Käpylästä ja Koskelasta pe-
rinteiseen Ylipormestarin 
asukasiltaan. Jos oli sali 

täynnä, niin vielä täydempi 
oli juhlasalin näyttämö, jos-
sa juhlallisissa riveissä istui 
19 kaupungin virkamiestä 
vastaamassa osallistujien 

kysymyksiin. Lisää vastaajia 
oli eturivissä ja kaupungin-
johtaja Jussi Pajunen johti 

puhetta.

T I L A I S U U S  alkoi Erja Salon ja Tuuli 
Kunnaksen tervehdyksellä, joka posi-
tiivisuudellaan ja iloisuudellaan yllätti 
varmasti sekä ylipormestarin että vir-
kamiehet. Virkamiehille ja asiantunti-
joille oli lähetetty etukäteen pitkä lista 
kysymyksiä, mutta myös spontaaneil-
le yleisökysymyksille jätettiin aikaa. 
Ennakkokysymyksissä erottui kolme 
selkeää teemaa: tontinvuokrat, liikenne 
ja Helsingin yleiskaava. Alueen asuk-
kaiden kysymykset olivat järkeviä ja 
hyvin taustoitettuja. Saadut vastauk-
setkaan eivät kuitenkaan aina olleet 
täysin tyydyttäviä. 

Löysin sattumalta Riitta Aitonur-
men vuonna 2005 edellisestä Ylipor-
mestarin asukasilasta kirjoittaman 
Kumposti-jutun. Oli hausta verrata 
nyt asukasillassa esillä olleita aiheita 
vuoden 2005 aihepiiriin. Riitta kirjoit-
taa vuoden 2005 jutussaan, että ”sosi-
aali- ja opetustoimen edustajat saivat 
istua tilaisuudessa rauhassa; heille ei 

 TÄÄLLÄ ASUKAS, KUULEEKO 
KAUPUNKI? ASUKASILLASSA HELSINGIN 
KAUPUNGIN VIRKAMIEHET VASTASIVAT 

ASUKKAIDEN KYSYMYKSIIN.

 KAUPUNGINJOHTAJA JUSSI 
PAJUNEN JAKOI PUHEENVUOROJA.

läpi ja jos ei piirroksia ole, niin sitten 
paikan päällä. 

Liikenteen ongelmat olivat esillä 
2005 ja tänä syksynä. Nyt kysymyksiä 
tuli mm. Kustaa Vaasan tien ylityksen 
vaarallisuudesta, Intiankadun pyörä-
teiden rakentamisen pysähtymisestä, 
linjan 57 ongelmista.

K U M P U L A L A I S T E N  Kumpulanpuron 
kaupunkipuistoa koskevaan kysymyk-
seen saatiin myös melko ympäripyöreä 
vastaus. Asukasillan valmisteluihin 
kuului lyhyen videon kuvaaminen 
asukkaita kiinnostavista aiheista. Vi-
deolla Tintti Karppinen kysyi Taivas-
kallion Panuntien puoleisen reunan 
rakentamissuunnitelmista ja Tuuli 
Kunnas tontinvuokrien mitoituksen oi-
keudenmukaisuudesta.  Olli Hakanen 
ja tämän kirjoittaja esittelivät videolla 
ajatusta Kumpulanpuron varren kau-
punkipuistosta, joka jatkaisi ja laajen-
taisi aiemmassa yleiskaavassa jo olevaa 
Vallilanlaakson kaupunkipuistoa. 

Kumpulanpuron kaupunkipuistoa 
koskevaan asukaskysymykseen kau-
punkisuunnitteluviraston päällikkö 
Mikko Aro vastasi näin: ”...kaupun-
kipuiston potentiaali on [kaupungin 
johdossa] tunnistettu. Poikittainen 
viheryhteys on osoitettu yleiskaa-
vassa Vanhankaupunginlahdelta 

kysymyksiä eikä kommentteja esitetty”. 
Tänä vuonna taas etenkin vanhusten 
asiat puhuttivat asukkaita, mihin vai-
kutti myös yleisön ikärakenne. Asumi-
nen, hoiva, liikkuminen ja virkistyspal-
velut kirvoittivat kysymyksiä. Vanhus-
ten asioista esitettyihin kysymyksiin 
tuli erityisen vältteleviä vastauksia. 
Tuntuu, että kaupungin virkamiehet 
eivät täysin osaa asettua iäkkäiden 
kaupunkilaisten asemaan. Ei myös-
kään haluttu myöntää, että ongelmat 
ovat todellisia, vaan niihin ehdotettiin 
ratkaisuja, jotka eivät vastaa asukkai-
den todellisuutta. 

Tonttivuokrat ovat ajankohtainen 
aihe Kumpulassa ja Käpylässä ja niistä 
kysyttiin paljon. Rakennusvalvontavi-
raston Mikko J. Salmela vastasi hyvin 
yksikantaan: ”Hyväksytyissä rakennus-
lupapiirustuksissa on se mille lupa on 
myönnetty. Sillä mennään.” Kiinteis-
töviraston Jaakko Stauffer vakuutti, 
että arkkitehti käy jokaisen kohteen 

Vallilanlaaksoon. Miten siitä eteen-
päin, on suunnittelun asia. Yleiskaava 
ei aseta esteitä Kumpulanpuron kau-
punkipuiston toteuttamiselle.  Tällaisia 
asioita pitää ryhtyä tosissaan mietti-
mään." Yleiskaavaan on kuitenkin mer-
kitty asuntorakentamista Isonniityn lii-
kuntanurmen kohdalle Mäkelänkadun 
varteen. Tämä on selkeästi ristiriidassa 
Kumpulanpuron kaupunkipuistoaja-
tuksen kanssa, koska rakennukset tällä 
kohdalla katkaisisivat viheryhteyden. 

Jatkokysymys koski Vallilanlaakson 
joukkoliikennekatua. Liikennesuunnit-
telupäällikkö Reetta Putkosen vastaus 
kysymykseen oli selkeästi varaukselli-
nen, jopa väistelevä: ”Vallilanlaakson 
joukkoliikennekatua ei varsinaisesti 
aktiivisesti suunnitella”. Yleiskaavassa 
joukkoliikenneyhteyttä ei kuitenkaan 
ole suljettu pois, joten yleiskaava tekee 
mahdolliseksi sen toteuttamisen, mikä 
estäisi Kumpulanpuron kaupunkipuis-
ton toteutumisen. Asukasillan keskus-
telun innoittamana Kumpula-seura kir-
joittikin kaupunginhallitukselle kirjeen 
asiasta – olihan kaupunginhallituksen 
yleiskaavaa koskeva kokous tulossa 
17.10.2016. 

J Ä R J E S T E L Y I S S Ä  mukana olleil-
la yhdistyksillä on tarkoitus jatkaa 
vuoropuhelua vastuuvirkamiesten ja 
asiantuntijoiden kanssa. Ajatuksena 
on ottaa asukasillassa käsiteltyjä asioi-
ta tiukkaan seurantaan, olihan moni 
ehdotetuista asioista konkreettinen 
ja täysin mahdollinen toteuttaa jopa 
ilman isoja määrärahoja. 

Koko asukasilta on nähtävissä Hel-
sinki-kanavalla, josta löytyy myös lyhyt 
video, jossa alueen kaupunginosaihmi-
set esittävät kysymyksiään ja ideoitaan. 
Molemmat löytyvät osoitteesta www.
helsinkikanava.fi ja sieltä videoista 
hakusanalla Asukasilta Käpylässä 
29.9.2016.

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

K U VAT  SA M I  S E P PÄ N E N

Helsingissä on 1970-luvulta 
eli Teuvo Auran pormestari-

kaudelta lähtien ollut perinne, 
että ylipormestari joukkoineen 
jalkautuu vuorotellen eri kau-
punginosiin. Koskelan, Kum-
pulan ja Käpylän kattanut yli-
pormestarin asukasilta on ollut 
viimeksi yksitoista vuotta sit-

ten, nykyisen kaupunginjohta-
jan Jussi Pajusen toimikauden 

alkuaikoina. Asukasillassa 
yleisöllä on tilaisuus esittää 

kysymyksiä ylipormestarille ja 
tilaisuudessa mukana oleville 
virkamiehille. Kysymykset voi-
vat käsitellä mitä tahansa kau-
pungin toimivaltaan kuuluvaa 
asiaa. Tilaisuutta voi nykyään 
seurata suorana lähetyksenä 

Helsinki-kanavalta ja jälkeen-
päin nauhoitettuna. 
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U U T T A  osallisuusmallia pohditaan nyt mm. työryhmäs-
sä, jota vetää Nuorisoasiain keskuksen johtajan Tommi 
Laipio. Kumpulassa hänet tunnetaan ympäristöjärjestö 
Dodon aktiivina. Työryhmän työ on avoimesti kommen-
toitavissa netissä (http://bit.ly/osallisuusmalli-kommen-
tointi). Työryhmä pohtii mm. lakisääteisten toimielinten 
tehtäviä, osallistuvan budjetoinnin ja vapaaehtoistoi-
minnan mahdollisuuksia sekä aloitekäytäntöjä. Ryhmäs-
sä käydään keskusteluja myös sähköisen osallistumisen 
välineistä ja tavoista, joilla osallisuutta mitataan ja 
seurataan. Alueellisen osallisuuden malli ja aluejako on 
tarkoitus esitellä jo vuoden 2017 aikana. 

Osallisuusmallista käytiin keskustelua myös Helkan, 
Helsingin kaupunginosayhdistysten kattojärjestön pu-
heenjohtajatapaamisessa syksyllä. Keskustelussa olin 
kuulevinani lievää kyynisyyttä. Eikä ihme, sillä koolla oli 
joukko pitkän linjan aktivisteja, joista osa on ollut vuosi-
kymmeniä mukana vaikuttamassa kaupungin asioihin. 
Kaupunginosayhdistykset haluaisivatkin nostaa profii-
liaan osallisuusasiassa. Ne haluaisivat nähdä roolinsa 
merkittävämmäksi kuin yksittäisen kaupunkilaisen roo-
li, johon ne tällä hetkellä rinnastetaan.

O S A L L I S U U S M A L L I A  koskevassa nettikeskustelussa on 
tuotu esille myös asukkaiden asiantuntemuksen käyttä-
minen kaupungin asioita suunniteltaessa ja toteuttaessa. 
Mallin kehittäjät haluavat nähdä asukkaat resurssina 
eikä kustannuseränä tai välttämättömänä pahana. Halu-
taan ”mahdollistaa asukkaiden omaehtoista toimintaa” 
ja ”luoda yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia”. 
Monet kehittämisryhmän esille nostamat ajatukset on 
jossain historian vaiheessa jo testattu. Tällaisia ovat 
aluetyöntekijät ja aluetoimikunnat, joita kokeiltiin mm. 
1980-luvulla. Tähän prosessiin liittyi myös Kumpula-seu-
ran perustaminen. Erona on nyt vain se, että paljon tästä 
oletetusta vuorovaikutuksesta tapahtuisi verkossa ja di-
gitalisaation suomin keinoin. 

Osallisuuskeskustelu jatkuu. Odotukset ovat ristirii-
taisia. Oma ratkaisuni on ”pullaindeksin” soveltaminen: 
mietin aina harkitessani osallistumista näihin pippa-
loihin, olisiko hyödyllisempää jäädä kotiin paistamaan 
pullaa perheelle.

Helsingin kaupungin osalli-
suusmalli – jälleen kerran

U L L A  AG O P OV

Vuosi 2017 näkee Helsingin hallinnossa suuren 
muutoksen: kaupungin 31 virastoa yhdistyvät 
neljäksi toimialaksi ja keskushallinnon yksiköksi. 
Hallintouudistuksen kylkiäisenä mietitään, miten 
asukkaiden osallisuutta voisi kehittää. 

K A I K K I  kaupungin virastot kattava palautekanava 
Anna palautetta (hel.fi/palaute) sai viime vuonna liki 
50 000 palautetta. Eniten palautetta, ideoita, kysymyksiä, 
moitteita tai kiitoksia tuli HKR eli Helsingin kaupungin 
rakennusvirastolle. Paljon lähetettiin palautetta myös so-
siaali- ja terveysvirastoon. ”Vastaamaan pyritään viiden 
arkipäivän kuluessa”, kertoo asukasyhteistyöpäällikkö 
Titta Reunanen. Hän tiimeineen vastaa sähköisten pal-
veluiden toimivuudesta ja kehittämisestä, virastot vasta-
uksista ja palautteen analysoinnista.

Kerrokantasi-palvelussa (kerrokantasi.hel.fi) on 
vuodesta 2014 asti joukkoistettu asioiden valmistelua 
ja haettu lisää tietoa vireillä olevien päätösten poh-
jaksi. Kahden vuoden aikana kaupunkilaisten kantaa 
on kysytty mm. liikennesuunnitelmista, eri alueiden 
kouluverkosta, Gardenian jatkokäytöstä, asunto- ja 
aluerakentamisesta. 

O P E T U S V I R A S T O  on ollut ahkera kyselijä, mutta useim-
mat heidän kyselyistään ovat olleet auki vain lyhyen 
ajan. Eipä niihin sitten ole kertynyt vastauksiakaan. Viisi 
kommenttia saatiin, kun kyseltiin mielipidettä Pihlajis-
ton ja Pihlajamäen ala-asteen koulujen oppilaaksiotto-
alueista. Vain 47 kommenttia saatiin lukion kehittämistä 
koskevaan kyselyyn. Iso asia, joka koskettaa monia. Joko 
kyselystä viestiminen oli totaalisesti epäonnistunut tai 
sitten kannan kysely on vain tyhjä muodollisuus, jotta 
koululautakunnalle voidaan kertoa, että asiasta on kuul-
tu kaupunkilaisia.

Koko tämän talven on auki kysely ”talvihoidon prio-
risoitujen pyöräilyreittien hoidosta”. Ensimmäisen vii-
kon aikana kertyi mielipiteitä ja raportteja pyöräteiden 
kunnosta jo 103 kappaletta. ”Pyöräilyasiat ovat saaneet 
ihmiset todella hyvin liikkeelle”, Titta Reunanen kertoi. 

Vaikutusväyliä siis on, mutta vastaajia vähän. Titta 
Reunanen myöntääkin, että kyselyistä kuntalaisille tie-
dottaminen on haasteellista. Tiedottaminen on kyselyn 
järjestävän viraston vastuulla.  Kun kaupunginkanslian 
alaisuudessa toimiva asukasyhteistyötiimi itse avasi ke-
sällä osallisuusmallista kyselyn Kerrokantasi-palvelussa, 
siitä kerrottiin tiedottein, verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa. Kyselyyn kertyi 530 mielipidettä.

Täällä kaupunki, 
kuuleeko helsinkiläinen?

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

Helsingin kaupunki on viime vuosina kehittänyt 
verkkoon palveluita, joiden avulla kaupunkilai-
set pyydetään mukaan asioiden valmisteluun 
ja joiden kautta kaupungin virastoille voi antaa 
palautetta. 

Vuoden viimeiseen Kumpostiin olemme koonneet kirjallisuuskokonaisuuden. Esittelys-

sä on viisi kirjaa, kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja, joiden tekijöillä kaikilla on vankka 

yhteys Kumpulaan tai  Toukolaan. Mukana on myös kaksi Finlandia-palkintoehdokasta: 

Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista ja Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Fin-

landia -palkintoehdokas Juuli Niemen Et kävele yksin.

KIRJAVA KUMPULA

JUKKA VIIKILÄN AKVARELLEJA ENGELIN KAUPUNGISTA ON YKSI TÄMÄN VUODEN FINLANDIA-PALKINTOEHDOKKAISTA.
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K I M M O  R E N T O L A  on arvostettu his-
torian tutkija ja kirjaaja. Myös hänen 
oma historiansa on monipuolinen. 
Nuori mies oli aktiivi taistolainen, 
stalinisti, kuten heitä haukuttiin, 
mutta myöhemmin hän toimi Suo-
jelupoliisissa tutkijana ja kirjoitti 
viraston historiikin. Turun yliopis-
ton poliittisen historian matkalauk-
kuprofessuuri on vaihtunut samaan 
virkaan Helsingin yliopistossa. 

Rentola lukee ja puhuu venäjää, 
mikä antaa hänelle moniin muihin 
verraten ylivertaiset mahdollisuu-
det päästä autenttisille lähteille ja 
ymmärtää mitä rivien väliin – ja 
henkilöiden väleihin – on kirjoitettu. 
Tämän lisäksi kateutta herättää se, 
että Rentola osasi käyttää hyväkseen 
(hyväksemme!) sen lyhyen ajan, jon-
ka Moskovan arkistot olivat tutkijoil-
le oikeasti auki. 

Ennen Putinia.  

R E N T O L A N  kirjan motiivi on kirjoi-
tettu sen ensimmäiseksi virkkeeksi: 
"Oliko Stalin merkittävin yksittäinen 
päätöksentekijä itsenäisen Suomen 
historiassa?"

Aika moni Rentolan kollegakin 
myöntää että oli. Historiamme 
omat suurmiehet ovat onnistuneet 
luovimaan itsenäisen Suomen sata 
vuotta, ei Stalinin ansiosta vaan hä-
nestä huolimatta. Mitä paremmin 
historiaan perehtyy, sen selvemmin 
näkee, miten merkittävä osuus on 
sattumalla, onnella ja hyvällä ajoi-
tuksella kohtalollemme ollut. 

Tämän myös Rentola jälleen 
elävällä tavalla kertoo. Kirja onkin 

"Onko arkkitehtia, joka kieltäytyisi 
kokonaisen kaupungin rakentamises-
ta, vaikka se nousisikin näin pimeään, 
kylmään ja syrjäiseen paikkaan."

T Ä L L E  jännitteelle rakentuu Jukka 
Viikilän oivaltava ja sekä sisäisesti 
että ulkoisesti kaunis kirja Akvarel-
leja Engelin kaupungista. Toisaalta 
huima mahdollisuus kunnianhimoi-
selle arkkitehdille, toisaalta elinikäi-
nen ikävä Berliiniin pois pienestä 
provinssikaupungista.

Akvarelleja Engelin kaupungista 
on kirjoitettu yöpäiväkirjan muo-
toon. Sen muistiinpanot ovat kirjal-
lisia akvarelleja, kevyesti hahmotel-
tuja ajatuskuvia, ”merkintöjä ennen 
nukkumaanmenoa”. Niihin muuka-
laiseksi itsensä kokeva, kaupungin 
valtakieltä ruotsia osaamaton mies 
purkaa ajatuksiaan, joille ei muuten 
ole kuulijaa. Hän purkaa huolta lä-
heisistään, riittämättömyyden pel-
koa, hän kirjoittaa, miten  kaupunki-
laiset ylenkatsovat vanhan tuhoajaa 
ja haaveilee omasta puutarhasta.

Engel on perheineen matkusta-
nut työn perässä ensin Tallinnaan, 
sitten Turkuun ja Pietariin. Siellä 
Engelin uusklassismin ihanteita to-
teuttavaan suunnitteluun ihastuu 
itse keisari Aleksanteri, ja Helsingin 
asemakaavan piirtänyt Ehrenström 
saa suostuteltua Engelin johtamansa 
uudelleenrakennuskomitean arkki-
tehdiksi. Kuudeksi vuodeksi suunni-
teltu Suomessa työskentely kestääkin 
loppuelämän.

Akvarelleja Engelin kaupungista 
– ikävästä syntynyt kaupunki

Uusi kirjasto pääkaupungin keskustaan voisi olla nykyarkkitehdin 
unelmatyö. Ei kuitenkaan mitään verrattuna tehtävään, jonka Carl 
Ludvig Engel sai 1800-luvun alkupuolella: Suomen suuriruhtinas-
kunnan uuden pääkaupungin, Helsingin toteuttaminen.

M U I S T I I N M E R K I N N Ä T  kattavat 
vuodet 1816-1840. Suomesta on tul-
lut Venäjän läntinen puskuri, auto-
nominen suuriruhtinaskunta, jonka 
pääkaupungiksi on korotettu vai-
vainen kyläpahanen Suomenlahden 
tuulten armoilla. Uutta pääkaupun-
kia aletaan rakentaa keisarin käskys-
tä ja suojeluksessa.

Engel suunnittelee kaupunkiin 
vallan symboleiksi rakennuksia, 
jotka näyttävät liian suurilta, ja 
tyhjiltä näyttäviä aukioita. Hän ra-
kentaa pylväitä, koska niitä keisari 
rakastaa. Pylväissäkin hän on ylpein 
niistä teknisistä ja käytännöllisistä 
ratkaisuista, jotka hän on kehittänyt. 
Muurarimestarin poikana käytän-
nöllisyys ja järkevyys ovat hänelle 
tärkeitä, vaikka keisarin suosio ja ri-
tarimerkki hivelevätkin itsetuntoa.

Engelin yöpäiväkirjaan piirtyvät 
akvarellit enimmäkseen tummin 
värein. Kun leskeksi jäänyt ja jo 
vanhaksi itsensä tunteva mies pohtii 
tekemisiään, hän miettii, miten Hel-
singistä tulikin niin kreikkalainen. 
Hienovaraisesti, akvarellimaisesti 
piirtyy kirjassa myös kuva 1800-lu-
vun alun Helsingin elämästä. Sai-
raudet ja kuolema ovat tiiviisti läsnä 
kirjassa ja sen ajan elämässä. Enge-
lin silmäterä, tytär Emilie sairastaa 
paljon ja huoli hänestä täyttää monet 
isän yöpäiväkirjan merkinnät.

J U K K A  V I I K I L Ä  on runoilija ja dra-
maturgi, kokenut kirjoittaja, vaikka 
Akvarelleja Engelin kaupungista 
onkin hänen ensimmäinen proosa-
teoksensa. Myös Viikilän proosa on 
tiivistä ja kuvallista, runon kieltä. 

"Mustarastas on nostanut valon 
kevyen vaatteen kirkon tapuliin ja 
aloittanut pitkälinjaisen fuugan."

Jukka Viikilä on pitkään asunut 
Kumpulassa ja hänelle on yhä tii-
viit suhteet tänne. Nykyinen koti 
on Oulunkylässä. Aikaisemmin 
hän on julkaissut runokokoelmat 
Runoja (2008) ja Runoja II (2010) ja 
yhdessä Janne Nummelan ja Tom-
mi Nuopposen kanssa poeettisen 
tietosanakirjan Ensyklopedia (2011). 
Akvarelleja Engelin kaupungista 
on yksi kuudesta tämän vuoden 
Finlandia-ehdokkaasta. 

Rentolasti Stalinista

Kylämme oma poika, valtiotieteiden tohtori 
Kimmo Rentola, on julkaissut kirjan Stalin ja Suomen 
kohtalo.

erittäin hyvin kirjoitettu. Melkein jo-
ka sivulta löytyy anekdootti, kieliku-
va tai sutkaus, jotka avaavat aikaa, 
maailmaa, politiikkaa ja henkilöitä, 
kuten: 

"...tarun Siniparta oli murhamie-
henä näpertelijä Stalinin rinnalla, 
vaikka kauhistuttikin vaimojaan. Ei-
kä sodassa koeteltu Suomikaan ollut 
enää aivan neito."  

L U K I O N  historiaa paremmin pohja-
tiedoin Stalin ja Suomen kohtalo on 
jännittävää luettavaa. Näkökulma 
on kapea, keskittyy Staliniin, kuten 
kirjoittaja esipuheessa toteaa. Tal-
vi- ja jatkosodasta on kirjoitettu niin 
paljon historiaa, tarua ja totta, että 
Rentolan oivaltava rajaus tuokin 
kuvaan erilaisen siveltimenvedon, 
rasittamatta lukijaa vanhalla tiedolla 
tai poistamatta kuvasta mitään sii-
hen jo maalattua.

Suureksi osaksi ilman omaa syy-
tään Suomi joutui kahden suurvallan 
väliin. Jälkeenpäin voi todeta, että 
jyvistä erkaantuivat akanat, mutta se 
vaati sotimista sekä Neuvostoliittoa 
että Natsi-Saksaa vastaan. Stalin oli 
pelin vahvin pelaaja, hänellä oli ”up-
per hand”, kuten Rentola kirjoittaa. 

Hitlerin maailmanvalloituksen 
ja Stalinin maailmanvallankumo-
uksen heikko kohta oli – silloinkin 
– politiikka, jota tekivät ihmiset. He 
juonittelivat, tekivät virheitä tai va-
lehtelivat vasten parempaa tietoaan, 
säilyttääkseen asemansa tai Neuvos-
toliitossa päänsä.

 

R E N T O L A N  erinomainen kirja virit-
tää kuitenkin lukijan vainoharhai-
seksi. Rentola kertoo, miten tiedus-
telu ja vakoilu ennen sotaa ja sodan 
aikana tapahtui, miten meidän hyvä-
uskoisuuttamme ja jästipäisyyttäm-
me käytettiin hyväksi Tukholmassa, 
Lontoossa ja Moskovassa, ja lähes 
kaikki mitä Helsingissä ja Mikkelissä 
suunniteltiin tai päätettiin, tiedettiin 
jo seuraavana päivänä Kremlissä.

Ottaen huomioon senaikaiset 
tiedustelun välineet, kömpelöt mik-
rofonit, kryptatut sähkösanomat, 
henkilöiden matkat ja kohtaamiset, 
kaksoisagentit, väärän tiedon syöt-
tämisen, rakastajattaret ja viskin 
– miten meitä mahdetaankaan vah-
tia ja ohjata tänään, kun niin oikea 
kuin vääräkin tieto kulkee reaaliai-
kaisena netissä ja netistä saa ostaa 
tiedusteluvälineitä?

Kimmo Rentolan Stalin ja Suomen 
kohtalo tehosi minuun niin, että huo-
masin kurkkivani olkani yli, valvoo-
ko isoveli. 

 

Jukka Viiki lä
Akvarel leja Enge-

l in kaupungista
Gummerus, 2016

Kimmo Rentola
Stal in ja Suomen 

kohtalo
Otava, 2016

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

K U VA  ( E D E L L I S E L L Ä  S I V U L L A ) 

SA N T T U  SÄ R K ÄS

L AU R I  TÖ R H Ö N E N
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P I A N  tutustutaan paikalle saapu-
vaan työpariin, Vera Rantaan ja 
Voitto Aaltoseen. Uhrin lähipiiri ja 
tuttavat tuottavat murhan tutkijoille 
päänvaivaa ja ylenpalttisesti yh-
teensopimattomia aineksia. Nuoren 
tatuoijanaisen Fosefiina Malmbergin 
murha alkaa vaikuttaa sarjamur-
halta, jonka jäljet johtavat vahvasti 
Amsterdamiin. Sattumalta esiin 
putkahtaa myös viittauksia mennei-
syyteen, sota-aikaan ja Raumalle. 
Kiinnostava takaumajakso, tarina ta-
rinassa, kuvaa tätä tutkimuslinjaa.

Poliisityön rauhalliseen hara-
vointiin venäläistaustainen Vera 
vastaa uskoen lujasti intuitioonsa. 
Hän tekee omatoimisia päätöksiä ja 
lähtee paikan päälle tutkimaan, kun 
siltä tuntuu. Riskejä hän ei karta. 
Selitykset tulevat jälkikäteen, kun tu-
losta syntyy. Kokenut, leppoisa Voitto 
ja lähiesimies Niklas Kivi antavat 
Veran sauhuta, mutta ottavat joskus 
sentään ohjat käsiinsä. 

Vera on kotoisin Pietarista mutta 
toimii rikostutkijana Helsingissä. Ve-
näläisyyshän ei ole varsinainen etu 
tämän päivän Suomessa, ja samanai-
kaiset ylemmyyden- ja alemmuuden-
tunteet vaikuttavat maahanmuut-
tajien suhtautumiseen. Moni asia 
on täällä toisin, sosiaaliset suhteet 
toimivat eri lailla kuin rajan taka-
na. Enää ei kyseenalaisteta naista 

I . K . I N H A N  (1865-1930) merkitys 
suomalaiselle valokuvataiteelle on 
verrattavissa hänen ikätovereiden-
sa, Akseli Gallen-Kallelan, Pekka 
Halosen ja Eero Järnefeltin  an-
sioihin taidemaalareina. Kaikki 
elivät Suomen taiteen kultakautena 
1900-luvun taitteessa. Inha laajensi 
kultakauden valokuvaan.

Tuottelias ja ahkera Inha työs-
kenteli valokuvaajana, kirjailijana, 
toimittajana ja kääntäjänä. Kulttuu-
rimatkailijana hän samosi tutkimas-
sa suomalaista maisemaa, kyytinä oli 
usein polkupyörä. Hänen matkansa 
ulottuivat myös Laatokan Karjalaan 
ja Vienan Karjalaan. 

Kumpulalainen luontoaktivisti 
ja toimittaja Veikko Neuvonen on 
kulkenut Inhan jäljillä Padasjoella 
ja Päijänteellä. Hän on toimittanut 
Tuomo-Juhani Vuorenmaan kanssa 
valokuvakirjan I. K. inha toiveiden 
mailla. Valokuvateos keskittyy In-
han Padasjoella Päijänteellä vuonna 
1913 ottamiin valokuviin. Kuvat ke-
rättiin alun perin Padasjoella viime 
kesänä järjestettyyn näyttelyyn. Ne 
on koottu Suomen valokuvataiteen 
museon kokoelmista, ja monet kirjan 
runsaasta seitsemästäkymmenestä 
kuvasta julkaistaan nyt ensimmäistä 
kertaa.

V E I K K O  N E U V O S E N  kirjaan kirjoit-
tama artikkeli I.K. Inha toiveiden 
mailla selittää, miksi Padasjoki oli 
Inhalle niin tärkeä. Sinne häntä 
veti nuoruudenrakkaus Aini Ma-
ria Bons dorff. Ihastus johti kosio-
retkelle saakka. Inha pyysi Ainin 

SI R PA PÄ Ä K KÖ N E N

Menneisyyteen tatuoitu

Terhi Nikulaisen uusin dekkari Menneisyyteen tatuoitu alkaa 
prologilla, jossa murhaaja päättää murhasta. Seuraavaksi hän 
onkin jo toteuttanut suunnitelmansa ja poliisit saavat soiton 
murhapaikalta, helsinkiläisestä tatuointistudiosta. 

henkirikoksia tutkivana poliisina, 
vaan venäläistä suomalaisten po-
liisien joukossa. Veran puhetapa ja 
pukeutuminen poikkeavat suomalai-
sista kollegoista. Kaunis ja tyylikäs 
nuori nainen pyrkii kaikin tavoin 
näyttämään pärjäävänsä paremmin 
kuin suomalainen nainen ja poliisi. 

Kirjan kiinnostavia puolia onkin 
juuri kulttuurierojen pohdiskelu 
ja maata vaihtavan kotoutuminen 
uuteen rajantakaiseen yhteiskun-
taan. Pietarihan on todella lähellä, 
Veran sukutaustassa on suomalaista 
ja kielikin sujuu, mutta silti vieraus 
tuntuu ja saa hänet ajoittain tunte-
maan yksinäisyyttä ja koti-ikävää. 
Ehkä tämä johtaa hänet yllättävään 
suhteeseen.

T E K S T I S S Ä  käytetään melko paljon 
kursiivia, murhaajan liikkeiden 
ja ajatusten kuvauksen lisäksi 
korostamaan yksittäisiä sanoja, 
murreilmaisuja ja venäjänkielisiä 
ilmaisuja. Voi olla että vähempikin 
riittäisi, mutta puheen painotukset 
kyllä näin merkittyinä selviävät. 
Kirjan kansi on kaunis ja liittyy 
sisältöön. 

Kustantajan mukaan kirja käynnis-
tää jännityskirjasarjan, jossa pietari-
laisen Vera Rannan menneisyydestä 
ehkä avautuu lisää lukijalle. Työpari 
Voitto Aaltonen on vielä myhäilevä 
taustavoima, mutta hänestäkin saat-
taa paljastua jotakin jännittävää. 
Viittaus komisario Niklas Kiven häi-
lyvään terveyteen voi jatkossa viedä 
Veralta joustavan taustatuen. Näistä 
varmasti riittää aineksia kiinnosta-
vaan kirjasarjaan. 

I.K. Inha toiveiden mailla

Kumpulalainen Veikko Neuvonen toimitti hienon 
kirjan I.K. Inhan valokuvista 1900-luvun alusta 
Päijänteeltä.

kättä tytön isältä, mutta sai tylysti 
rukkaset. 

Padasjoki jäi kuitenkin Inhan 
mieleen ja hän kävi siellä kuvaamas-
sa. Vuonna 1913 Inha sai WSOY:ltä 
työtarjouksen lähteä kuvaamaan 
Etelä-Päijänteen ympäristöön. Inha 
valitsi asuinpaikakseen Padasjoen, 
koska hänellä oli siellä tuttuja ja 
ystäviä.

Neuvonen ja Vuorenmaa ovat 
tehneet hienon työn kerätessään 
Inhan Padasjoki-kuvat viime vuo-
sisadan alusta. Kuvissa on järvi-
maisemia, vaatimattomia mökkejä, 
metsäpolkuja, kallioita, harjuja, 
kiemurtelevia hiekkateitä, peltoja, 
purjeveneitä ja pikkuisia saaria, jois-
sa puut heijastuvat tyyneen veden 
pintaan.

Nyt useimmat kuvat näyttävät 
idyllisiltä, mutta Inhalla oli kuvaaja-
na ja kirjoittajana toinenkin viesti.  
Hän oli luonnonsuojelun edelläkä-
vijä ja arvosteli metsien hakkuuta 
teollisuuden käyttöön. 

V A L O K U V A K I R J A N  lopussa julkais-
taan Inhan Kansanvalistusseuran ka-
lenteriin kirjoittama artikkeli, jossa 
Inha pelkää luonnon moninaisuuden 
puolesta. Hän kirjoittaa, että ihmisis-
sä elää vahva luottamus siihen, että 
maailmassa muka kaikki kehittyy 
eteenpäin ja että luontokin vain pa-
ranee. Hänen mielestään tällainen 
ajattelu oli pintapuolista. Hän oli 
havainnut, että metsä- ja järvimaise-
maa tuhotaan. Maisema oli menettä-
nyt vehmautensa ja raikkautensa. 
"Metsähävitys etenee kuin 

hirmumyrsky…tuntuu oudolta, kun 
ei tulekaan vastaan metsää, vaan saa 
tuntimäärät astua nuorta lepikkoa, 
viidakkoa, matalaa nuorta näreikköä, 
jossa useimmat puunalut ovat jollain 
tavoin vikaantuneet."

Parempiakin metsiä on, sillä 
Inhan mukaan metsänraiskaajat 
eivät mielellään nouse kallioille, 
koska niiltä on vaikea kuljettaa pois 
puutavaraa. 

Inhan kieli on aikaansa sidoksis-
sa, mutta hyvin ilmaisuvoimaista hä-
nen kuvatessaan metsiä ja luontoa. 
Kirjassa on useita sitaatteja, joissa 
paljastuu Inhan tunteellisuus ja pet-
tymys, kun nuoruuden ihastus valitsi 
toisen.

Neuvosen ja Vuorenmaan toi-
mittama kirja I.K. Inha toiveiden 
mailla täydentää hienosti käsitystä 
I.K. Inhasta sekä valokuvaajana että 
kirjoittajana.

 Terhi Nikulainen
Menneisyyteen tatuoitu

Myllylaht i ,  2016

Veikko Neuvonen – 
Tuomo-Juhani Vuorenmaa 

(toim.) 
I.K.Inha toiveiden mail la 

Musta taide, 2016

U L L A  N E U VO N E N

K U VA  K U STA N TA J A N
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M U I S T A N  yhä sen maagisen hetken, 
kun tajusin, mistä lukemisessa on ky-
symys. Ensimmäisellä luokalla olin 
lainannut koulun kirjastosta lasten 
kuvakirjan, jossa oli kertomus kolmes-
ta kissanpoikasesta. Kun aloin lukea… 
yhtäkkiä sanat asettuivat paikoilleen ja 
ne eivät enää olleetkaan sanoja, vaan 
tarina, joka alkoi elää. Siitä hetkestä 
lähtien kohtaloni oli sinetöity: lukemi-
sesta tuli rakkaus, joka jatkuu edelleen. 

Lapsena 60- ja 70-luvulla oli 
vähän virikkeitä – maalla vielä 
vähemmän. Kuopuksena olin paljon 
yksin, mutten ollut yksinäinen, kos-
ka luin. Vajosin kirjoihin. Näin päi-
väunia. Päässäni matkustin, seikkai-
lin, kuvittelin. Kaikki kävi. Tarzanit, 
Viisikot, satukirjat, sarjakuvat, Pepit, 
Eemelit, Runotytöt, Annat, Tiinat, se-
kalaiset kirjat. Moneen kertaan. Luin 
summittaisesti, mitä löytyi. Raamat-
tua. Venäläiset klassikot alkoivat 
Anna Kareninasta, jatkuivat Karama-
zoveihin, Aikamme sankariin ja Ziva-
goon. Sekaan mahtui sulassa sovussa 
romantiikkaa, Polvaa ja Valtosta.

Lukemisesta tuli häikäilemätöntä 

R U N O L L I S E S T I  kirjoitettu nuortenro-
maani kertoo pakahduttavan rakastu-
misen lisäksi kasvamisen kipeydestä, 
epävarmuudesta, itseksi tulemisesta 
ja lapsuuden lopusta. Siirtolaisuus, 
vierauden tunne ja toisaalta paine ah-
taisiin rooleihin ovat myös kirjan tee-
moja. Kirjan päähenkilöt, yläasteikäi-
set 15-vuotiaat Ada ja Egzonin tulevat 
hyvin erilaisista taustoista. Toinen on 
kosovolaisen pakolaisperheen Suomes-
sa syntynyt poika ja toinen boheemin 
yksinhuoltajan tytär. 

Et kävele yksin on hyvin runol-
linen ja maalauksellinen ja kuvaa 
nuorten tuntemuksia herkästi.  

"Egzonin perhe on pudotettu li-
kaantuneen lumen väriseen lähiöön 
kuin oluttölkki veteen keskellä aavaa 
merta… Ei haittaa, että Egzonin per-
he ei tiennyt mitään niistä muista, 
jotka heitä tulisivat välttelemään. 
Vaarallisempaa on se, että tämä per-
he ei tiedä tarpeeksi toisistaan."

Adan äiti on kuvataiteilija ja 
omissa maailmoissaan kaukana tyt-
tärestään. Toisaalta äiti on valmiina 
kannustamaan, joten huomiota saa 
Egzon, joka on lahjakas piirtäjä 
vailla kannustajaa ja resursseja. Ro-
maanissa kuvataide, Daven laulujen 
sanotukset ja elokuva Aamiainen 
Tiffanylla toimivat henkilöiden pään 
sisäisten maailmojen tulkkeina. Ne 
kuvaavat myös ihmisten persoonalli-
sia tulkintoja yhdessä jaetuista koke-
muksista. Voi tietysti myös ajatella, 
että ne toimivat kokemattomuu-
den ja kokemuksen vuoropuhelut-
tajina, sukupolvien näkemyserojen 
kuvauksina. Isossa kuvassa tässäkin 

opistossa tulin julki kirjailijahaa-
veeni kanssa. Opin eli uskaltauduin 
lukemaan tekstejäni muille ja ta-
pasin muita kirjailijan uraa suun-
nittelevia.” Kaikki tärkeitä asioita, 
kuten myös jo julkaisseiden kirjai-
lijoiden tapaaminen opettajina ja 
luennoitsijoina. 

E S I K O I S T E O K S E N S A  Taran , runo-
kokoelman ilmestyessä Juuli oli juuri 
täyttänyt 22 vuotta. Nyt takana on neljä 
runokokoelmaa, yksi novellikokoel-
ma ja yksi romaani, tämä viimeisin. 

Et kävele yksin

Junior-Finlandia-ehdokas, Juuli Niemen romaani Et kävele yk-
sin kertoo kahden nuoren, Adan ja Egzonin ensirakkauden tari-
nan. Juulin kumpulalainen lapsuus kuuluu miljöökuvauksessa 
ainakin minulle, kumpulalaiselle lukijalle. 

taide ja kulttuuri yhdistävät ihmiset 
ja jopa sukupolvet. Kuvataide yhdis-
tää äidin ja nuoren miehen. Äidin 
kuunteleman Daven sanoitukset tar-
joavat äidin päänsisäisen maailman 
kuvauksen, ja Ada yrittää ymmärtää 
niitä.

K I R J A A N  tarttuessani ajattelin, ettei 
nuorille kirjoitettu kirja ole minua var-
ten. Lukiessani vaelsin kuitenkin elä-
västi nuoruuden tuntemuksiin. Muis-
tini sai virtaa kirjasta ja antoi hyvää 
eläytymisapua omien lasten yläastei-
käiseen elämään. Voisin kuvitella, että 
ensirakastumisen kuvaus on varmasti 
antoisaa nuorelle lukijalle. Minulle kes-
ki-ikäiselle erityisen arvokasta kirjassa 
oli lapsen ja vanhemman ihmissuhteen 
kuvaus sekä kuvaus nuoren paineesta 
uusille kokemuksille ja kasvamiseen. 
Nuorten tuntemusten kuvaus on kir-
jassa raikasta ja kuplivaa.

Lapsuuden lopusta ja kasvamisen 
kiireestä nostan kuvaavan lainauk-
sen Egzonin ajatuksesta tyttöystäväs-
tään Adasta: 

 "Minä näen, että Ada aikoo aloit-
taa loppuelämän ja jos minä aion olla 
siinä vierellä on minunkin juostava 
nopeammin. Minä haluaisin ettei olisi 
niin kiire. Mutta on lapsellista haluta 
pysähtyä, ei lapseksi voi pysähtyä."

K I R J A I L I J A  kuvaa tarkasti myös 
vanhempien ja lasten välistä suhdet-
ta, kahden perheen hyvin erilaisesta 
vanhemmuudesta ja suhteestamme 
lapsiimme. Egzonin äidin kuiskaama 
lause pojalleen kuvaa kaikkien teinien 
vanhempien pelkoja. 

"Ethän kävele yksin, ethän oikaise 
metsätien läpi."

Se on universaali vanhemman 
toive, ettei lapsi joutuisi vaaraan. 
Kirjan nimi – Et kävele yksin – on 
minun toiveeni lapsilleni ja kaikille, 
ettei kukaan jäisi tahtomattaan yksin 
vaan saisi tukea ja kannustusta toi-
silta ihmisiltä.

Minulle teki hyvää lukea ”omaan 
boksiini kuulumatonta”-romaania. 
Hyvin kirjoitettu nuortenkirja toimii 
myös aikuiselle. Onnea tämän kirjan 
ansioille. 

K I R J A S T A A N  Et kävele yksin Juni-
or-Finlandia-ehdokkuuden saanut   
Juuli Niemi on paljasjalkainen kum-
pualainen, täällä syntynyt ja aikuisuu-
teen asti asunut. Siteet Kumpulan ovat 
vieläkin kiinteät, myös siihen lapsuu-
den ystäväpiiriin, joka Kumpulassa 
muodostui. ”Meille on jäänyt aivan 
ainutlaatuinen ystävyys. Pidämme 
tiiviisti yhteyttä. Aikuisena olen tajun-
nut, ettei kaikilla suinkaan ole säilynyt 
ystäviä aivan lapsesta asti.”

Kirjoittaminen valikoitui Juulille 
elämänuraksi jo varhain. ”Olin kai 
7-vuotias, kun julistin äidille, että 
minusta tulee kirjailija.” Niin tuli, 
vaikka murrosikäisenä Juuli ei enää 
muille kirjoittamisestaan hiiskunut. 
Hän  kirjoitti kuitenkin koko ajan. 
Lukion jälkeen oli vuorossa ensin 
Oriveden opiston kirjoittajakurssi 
ja sitten yleisen kirjallisuustieteen 
opinnot yliopistossa. ”Oriveden 

Juuli  Niemi 
Et kävele yksin
WSOY, 2016

R A K K AU D E STA 
K I R J OI H I N  – 

S I L LOI N  E T  O L E 
KO S K A A N  Y K S I N

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

Kirjoittaja on kumpulalainen, 
joka on rakastanut kirjoja ja 

kirjastoja ekaluokkalaisesta asti.

T E K ST I  SA R I  L A N G D O N  

K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Et kävele yksin -romaaniaan hän kir-
joitti pitkään, kaikkiaan kuusi ja puoli 
vuotta, Juuli laskee.

Juuli on kirjoittanut myös käsi-
kirjoituksia, mm. sisarensa Inari 
Niemen ja isänsä Raimo O. Nie-
men elokuviin. ”Eri kirjoittamisen 
lajit ruokkivat toisiaan, mutta olen 
kyllä myös tarkka, että aikaa jää 
omaankin kirjoittamiseen”, Juuli 
kommentoi käsikirjoitustyötä. Se on 
kuitenkin osaltaan mahdollistanut 
sen, että Juuli on ollut päätoiminen 
kirjailija jo kymmenisen vuotta. Nyt 

arjen täyttää kirjoittamisen lisäksi 
puolitoistavuotias lapsi. 

Kumposti onnittelee Juulia Juni-
or-Finlandia-ehdokkuudesta, Kum-
postin ilmestyessä on juuri ratken-
nut, kenelle palkinto on jaettu. 

toimintaa. Huijasin, valehtelin, 
väistelin, piilouduin. Kirja ja minä. 
Ullakolla vaatteiden seassa piilossa. 
”Lukemassa läksyjä” kirja piilotettu-
na läksykirjan alle. Piilopaikoissa ul-
kona. Sain lempinimiä: suosiollisina 
päivinä Professori tai Lukutoukka, 
huonoina päivinä Laiskamato. Joka 
viikko seisoin kirjastoauton pysäkil-
lä tiistaina puoli kahdeksalta, satoi, 
paistoi tai pakasti. Kirjastokorttia 
en enää tarvinnut, en edes sanoa 
numeroa. 

Mutkien kautta päädyin opiskele-
maan kirjallisuustiedettä Helsinkiin. 
Yliopisto-opinnot eivät olleet itses-
täänselvä valinta, päinvastoin. Ilman 
sisäistä paloa oppia olisin voinut 
olla pankkineiti Parikkalassa. Nyt 
olen kirjastotäti Helsingissä. Aika 
häikäilemätöntä. Sanoin kerran asi-
akkaalle, että olen kuin alkoholisti 
viinakaupassa – kaikki nämä kirjat 
täällä joista juopua. 

L U K I J A N A  minua on aina kiinnostanut 
enemmän muu kuin suomenkielinen 
kirjallisuus. Vieraus viehättää. Ja on 

aina ihmeellistä, miten universaaleja 
hyvät kirjat ovat. En silti ole totaali-
kieltäytyjä; pidän toki monista suo-
malaisista kirjoista, mutta usein jokin 
arkirealismi niissä rasittaa.

Minusta olisi voinut tulla kam-
mioon linnoittautunut hajamielinen 
professori, mutta elämääni asteli 
sisään Andy (mies, joka lukee ja 
kirjoittaa), tuli neljä suloista poikaa; 
tuli todellinen elämä ja rakkaus. Yht-
äkkiä kädet täynnä työtä eikä juuri-
kaan aikaa lukea. Mutta hyvä niin, 
sillä - Matti Rossin sanoin:

 “Jos rakastat liikaa kirjoja, minä 
kysyn sinulta, miten käy minun, kun 
tunnet minut kannesta kanteen. Ja 
juoneni lakkaavat kiinnostamasta ja 
muistat ulkoa kaiken... Jos rakastat 
pieniä tyttöjä, pieniä poikia, koiria, 
mummoja, vanhojapiikoja, salaattia 
ja sellerinjuurta, lampaanpaistia, ke-
vätaamuja, kylmien asemien yksinäi-
siä miehiä, minä tulen sinun kanssasi 
merenrantaan… “

 

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

E R J A  SA LO
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K U N  Kumpulan Kylätila oli saatu va-
kiinnutettua ja sinne kerättyä lahjoi-
tuskirjasto, syksyllä 2000 syntyi ajatus 
lukupiirin perustamisesta. Ensimmäi-
seksi kirjaksi valittiin Gabriel Garcia 
Marquesin Sadan vuoden yksinäisyys ja 
paikalla marraskuisessa tapaamisessa 
oli kahdeksan henkilöä.  Sen jälkeen 
osanottajamäärä on vaihdellut kolmes-
ta viiteentoista aiheen ja ajankohdan 
mukaan.

Lukupiiri päätettiin pitää kaikille 
avoimena, harrastajien vapaina 
keskusteluina ilman valmisteltuja 
alustuksia. Kirjat on 
valittu osallistujien 
ehdotuksesta. Niinpä 
monipuolisuus on 
toteutunut, Sisällisso-
dan psykohistoriasta 
Harry Potteriin, Annie 
Proulxin hurjista no-
velleista Toivo Pekka-
sen Lapsuuteen.

Melko pian huo-
mattiin, että lähistöllä 
asuu kirjailijoita, joi-
ta olisi kiinnostavaa 
tavata. Ensimmäinen 
vieraamme oli elo-
kuvaohjaaja Heidi 
Köngäs, joka oli juuri 
silloin julkaissut en-
simmäisen romaaninsa Luvattu. Täs-
tä tapaamisesta rohkaistuneina kut-
suimme Saul Bellowin suomentajan 
Marja Alopeuksen kylään seuraavana 
vuonna. Sen jälkeen olemme saaneet 
aina silloin tällöin tavata kiinnostavia 
henkilöitä. Heidi Köngäksen lisäksi Ee-
va-Kaarina Aronen esitteli Kumpulan 
lukupiirille aina uudet kirjansa, vaik-
ka kirjastojen ja muiden lukupiirien 
lisääntyneet pyynnöt ovat varmasti 
pitäneet kirjailijoita kiireisinä. Kaik-
ki vierailijat ovat tulleet naapuruuden 
piikkiin tai tuttavan kauppaa, koska 
palkkiota emme ole pystyneet heille 
maksamaan. T E K ST I  A I R I  V I L H U N E N   K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Kumpulan lukupiiri – yhdessä lukien

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

K U VA  SA M I  S E P PÄ N E N

O S A N O T T A J A T  ovat vaihtuneet, vain 
muutama henkilö on sinnitellyt muka-
na alusta lähtien. Tunnemme toisiam-
me sen verran kuin kukin haluaa itses-
tään kertoa. Lukupiiri on naisvaltainen, 
mutta pitkäaikaisia miesjäseniäkin on 
mukana. Moni on eläkkeelle jäätyään 
tiivistänyt lukuharrastustaan, mutta 
osa lukupiiriläisistä on edelleen työelä-
mässä. Ihan nuoria ei ole juuri tullut 
mukaan lukupiiriin. Ehkä kirjavalinnat 
olisivat toisenlaisia, jos heitä olisi.

Kotimainen kaunokirjallisuus kiin-
nostaa eniten, vaikka suomennoksiakin 

seurataan. Runous on ollut harvoin ai-
heena, mutta kiinnostavia tietokirjoja 
ja elämäkertoja on luettu. Uutuudet oli-
sivat toki kaikista jännittäviä, silloin 
kun kriitikoiden arvosteluja ilmestyy 
ja keskusteluja käydään. Valitettavasti 
kohutuimmat uutuudet ovat kirjastois-
sa pitkän jonotuksen takana, vaikka ne 
jo seuraavana vuonna jäävät yleensä 
hyllyihin. Tarvittaessa lukupiirissä 
kierrätetään muutamaa ostettua kirjaa.

J O S K U S  kirjallinen keskustelu eksyy 
sivupoluille, kun vaikka Pekka Herli-
nin elämäkerta tai Claes Anderssonin 
muistelma tuo mieleen omakohtaisia 

KERRAN KUUSSA KUMPULAN LUKUPIIRILÄISET KOKOONTUVAT 
KYLÄTILAN KIRJASTONURKKAUKSESSA.

Janne Saarikivi 
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kokemuksia näistä henkilöistä. Kirjan 
rakenteesta ja kielestä keskustellaan 
välillä tiiviisti, joskus taas kirjan si-
sällöstä ja sen kuvaamista ilmiöistä 
ja henkilöhahmoista. Luetusta tulee 
esiin uusia näkökulmia, kun keskus-
telijat kuvaavat omia havaintojaan ja 
tulkintojaan. Omien kestosuosikkien li-
säksi tutustuu välillä aivan uudenlaisiin 
kirjallisuudenlajeihin ja kirjoittajiin. 
Muutamia kertoja lukupiiri on osallis-
tunut Venäläisen kirjallisuuden seuran 
yleisöluennoille ja lähtenyt yhdessä 
teatteriin, kun lukemamme kirja on 

päätynyt näyttämölle. 
Kiinnostus kirjal-

lisuuteen on yhteistä 
osanottajille, joten 
tunnelma tapaami-
sissa on mutkaton. 
Tarjoilu vaihtelee 
syksyn omenasados-
ta joulutorttuihin, 
mutta usein teekin 
riittää. Uusia jäseniä 
ilmaantuu ja he joko 
tekevät vain lyhyen 
tutustumiskäynnin tai 
sulautuvat joukkoon. 

Tapaamiset Kylä-
tilassa ovat aina kuu-
kauden 2. maanan-
taina. Tapaamisista 

ilmoitellaan Kumpula Forumin Luku-
piiri-sivuilla ja Kylätilan ikkunassa ja 
kotisivuilla. Halutessaan voi myös 
ilmoittautua lukupiirin sähköpostilis-
talle, jossa saa ajankohtaista tietoa ja 
keskustellaan tulevista kirjavalinnois-
ta. Seuraava tapaaminen on Kylätilassa 
12.12.2016 klo 19. Kirjailijavieraana on 
Jukka Viikilä keskustelemassa uusim-
masta kirjastaan Akvarelleja Engelin 
kaupungista. (Ks. kirjasta juttu s. 8)
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K I E L E N T U T K I J A  Janne Saarikivestä tuli kodin perin-
tönä. Isäkin oli filologi, kielimies, ja hoiti valtion virka-
miehenä ulkosuhteita. Hammaslääkäriäitikin oli aina 
harrastanut kieliä. Isän tehtäviin kuului idänkauppa ja 
kotona vieraili isän diplomaattituttuja, erityisesti Venä-
jältä. Lopullisesti uranvalintaan vaikutti sitten maail-
mantilanne. ”Neuvostoliitto romahti ja Viro vapautui, ja 
teki mieli ymmärtää, mitä tässä maailmassa tapahtuu. 
Minulla oli jo kokemus, että kielen kautta tulee ymmär-
rys myös muihin asioihin.” 

Saarikivi valitsi suomalais-ugrilaisen kielitieteen, 
joka yhdisti isän kautta tulleet kokemukset virolaisis-
ta ja venäläisistä. Hän on opiskellut ja tutkinut myös 
slaavilaisia kieliä. Väitöskirjassaan hän selvitti, miten 
Arkangelin alueen venäjän murteisiin on jäänyt jälkiä jo 
kuolleista suomalais-ugrilaisista kielistä. ”Halusin tietää, 
keitä nämä ihmiset ovat olleet ennen kuin heistä tuli 
venäläisiä. Ja eiväthän he vieläkään ole identiteetiltään 
tavallisia venäläisiä.”

Kielentutkija toimii kuin salapoliisi. Paikannimistä 
ja ihmisten puheesta hän poimii murresanoja tai kielen 
jäänteitä, jotka paljastavat, millainen on alueen kielihis-
toria. Saarikiven salapoliisityö paljasti, että Vienanme-
ren rannalla on puhuttu suomelle läheistä sukua olevia, 
karjalan tai vepsän kielen kaltaisia muinaisia kieliä, jot-
ka ovat hävinneet jo joskus 1600-luvulla. Sama prosessi 
eli pienten kielten kuoleminen on menossa eri puolilla 
myös nyt. 

”Kaikkialta Euroopan puoleiselta Venäjältä on hävin-
nyt tosi paljon näitä suomalais-ugrilaisia kieliä. Nykyiset 
pohjoisvenäläisethän ovat niitä suomalais-ugrilaisia, 
jotka ovat vaihtaneet kielensä venäjään. Ei ole kyse siitä, 
että sinne olisi muuttanut paljon slaaveja, vaan siellä 
asuvat ihmiset ovat alkaneet puhua venäjää.”

Aivan Suomen lähistöllä on pieniä itämerensuoma-
laisia kieliä, jotka ovat tällä hetkellä hyvin uhanalaisia. 
Inkerinmaalla vatjan ja inkeroisten kielellä on vain muu-
tamia kymmeniä puhujia. Vepsän kielellä on muutamia 
tuhansia puhujia. ”Kielen uhanalaisuus ei suoranaisesti 
liity siihen, kuinka paljon sillä on puhujia, vaan siihen, 
miten se siirtyy seuraavan sukupolven käyttökieleksi. 
On sellaisia pikkukieliä, joilla on neljä-viisisataa puhu-
jaa, mutta ne eivät ole hirvittävän uhanalaisia, koska on 
olemassa jokin syy, miksi niitä käytetään. Tällainen on 
esimerkiksi inarinsaame”, Saarikivi täsmentää. 

Suomen valtio on suunniteltu Helsingin yliopiston kie-
litieteen, kansatieteen ja kulttuuritieteiden laitoksilla 
1800-luvulla. Se oli pienen, toisensa tunteneen piirin 
projekti. Castrén, Snellman, Topelius, Lönnrot, Rune-
berg, kaikki he olivat Helsingin yliopiston humanistisen 
tiedekunnan professoreja. Itsenäistymistä he eivät näh-
neet, koska se tuli paljon heidän jälkeensä.”

O M A N  tieteenalansa, fennougristiikan puolesta Saari-
kiven ei tarvitse olla huolestunut, sillä käytössä olevilla 
mittareilla mitaten fennougristiikka on erittäin hyvin 
menestyvä tieteenala. Pienestä aineesta valmistutaan 
kohtuullisesti ja väitöskirjojakin tulee suhteessa paljon. 
Ne ovat myös korkeatasoisia ja niihin viitataan muiden 
julkaisuissa, sekin yksi nykyisistä yliopiston menestyk-
sen mittareista. Enemmänkin Saarikivi on huolissaan 
ylipäätään sivistyksen kohtalosta. Koska hän ja kollegan-
sa ovat fiksuja, he osaavat myös piruilla sivistyneesti. He 
ovat perustaneet Turhan tiedon ja hyödyttömän tutki-
muksen yhdistyksen. ”Jos elämässä on vain asioita, jotka 
ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia, se ei vielä ole elämää. 
Ihminen on luonteeltaan utelias ja etsii kauneutta ja 
totuutta.  Ei niiden janoa voi sammuttaa, eikä sitä janoa 
voi mitata millään yksinkertaisilla mittareilla.”

”Suurin osa tutkimuksestahan on hyödytöntä”, Saari-
kivi toteaa ja ottaa esimerkiksi juuri Nobelin voittaneen 
taloustieteilijä Bengt Holmströmin tutkimukset. Ne 
ovat monimutkaisia laskentamalleja, joista ei tavallinen 
mattimeikäläinen ymmärrä mitään. ”Ei yksittäisellä tut-
kimustuloksella sellaisenaan olekaan merkitystä, vasta 
isona joukkona ne synnyttävät järkevää tietoa, jota voi-
daan soveltaa.” Ja sitten esimerkki omasta alasta: ”Meil-
lä on tämä normitettu suomen yleiskieli ja meillä on 
Suomen valtio ja käymme koulut suomeksi ja tiedämme, 
että meillä on kielisukulaisia Unkarissa ja Virossa. Nämä 
asiat ovat osa identiteettiämme ja todellisuuskäsitystäm-
me, joka ohjaa toimintaamme kaikilla tavoin. Yhtä hyö-
dytöntähän on tietää, että olemme atomeita ja neutro-
neita ja protoneita ja että meihin vaikuttaa painovoima. 
Mutta sitten kun se tiedetään, voidaan näiden tietojen 
pohjalta löytää sovelluksia asioihin. Tiedonintressiä ei 
minusta pidä perustella sillä, että se tuottaa jotain. Pitää 
luottaa siihen, että todellisuuden tuntemus aina tuottaa 
jotakin hyvää. Se on arvovalinta. ”

”HEI, HEI KUULE SUO-

MI”, JANNE SAARIKIVI 

KIRJOITTI 90- LUVULLA 

Sama kehitys kuin pienille kielille Venäjällä on ta-
pahtunut muuallakin. Yhdysvalloissa oli 400 alkuperäis-
kieltä, kun valkoiset valloittivat maan. ”Nyt siellä on 200 
kieltä, joista valtaosa todennäköisesti kuolee lähivuo-
sikymmenten aikana. Muutamia intiaanikieliä saattaa 
jäädä, ja niillä on yhteensä joitakin kymmeniä tuhansia 
puhujia.” Samaa vähemmistökansojen sulauttamispoli-
tiikkaa on harrastettu Kanadassa, Australiassa, ja Suo-
messa. ”70-luvulle asti saamelaiset lapset periaatteessa 
otettiin perheistään ja pantiin internaattikouluihin, 
missä he asuivat ekaluokkalaisista asti suomenkielisessä 
ympäristössä. He oppivat syömään suomalaista ruokaa, 
juhlimaan suomalaisia juhlapäiviä, lukemaan suomalai-
sia kirjoja.” Kielentutkijana Saarikivi lisää painokkaasti: 
”Kouluttaminen tietyllä kielellä, saamen tapauksessa 
suomella, vaikuttaa hyvin vahvasti ihmisen identiteet-
tiin. Se muuttaa ihan kaiken, mitä luulet itsestäsi tai 
tiedät.”

P A I N O K K A A S T I  kielentutkija Saarikivi ottaa kantaa 
muuhunkin kuin uhanalaisten kielten puolesta. Hänellä 
on oma kolumnipalsta Imagessa ja aikaisemmin Hel-
singin Sanomissa ja kirjoituksia monissa lehdissä. Hän 
on myös suosittu puhuja. Hänen uhanalaisten lajiensa 
listalla ovat myös tieto ja sivistys. Erityisesti hän on kriti-
soinut yliopistomaailmaa vaivaavaa mittaamisvimmaa. 
”Valtiolla on tietysti oikeus tietää, mitä yliopistoissa 
verorahoilla tehdään, käytetäänkö ne tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. Mutta sitä saa, mitä tilaa. Nyt 
yliopistojen rahoitus riippuu esim. valmistuneiden ja 
tiedejulkaisujen määrästä, niinpä aikaisemmin yhteen 
pitkään julkaisuun mennyt tieteellinen teksti jaetaan nyt 
kolmeen julkaisuun, tai valmistuneiden määrä kasvate-
taan laskemalla hyväksymisrajaa. ”

Janne Saarikiven mielestä tiedon ja yliopistojen arvoa 
ei voi määrällisillä mittareilla arvioida. Hänelle yliopisto 
on infrastruktuuri-investointi. ”Kun joku valmistuu yli-
opistosta ja menee töihin minne tahansa, kouluun, leh-
teen, ministeriöön, firmaan, niin kaikessa hänen työnsä 
tuloksessa on mukana myös yliopiston tulos, se oppi ja 
ajattelu, mitä hän sieltä on saanut. Se ei näy missään ny-
kyisenkaltaisissa mittareissa.”

Näin itsenäisyyspäivän alla seuraavatkin Janne Saari-
kiven ajatukset kannattaa muistaa: ”Koko Suomen valtio-
han on yhdessä mielessä Helsingin yliopiston outputtia. 

K U M P U L A S S A  Janne Saarikivi on asunut vuodesta 2001, 
ja nyt yli kuusi vuotta Toukolan puolella. Väliin ovat 
mahtuneet tutkijan ja opettajan vuodet Tartossa, Oslossa 
ja useampaan otteeseen Venäjällä, vaikkei koskaan siellä 
varsinaisesti asuen. Kun kielentutkijalta kysyy, kuinka 
monta kieltä hän osaa, saa heti tarkentavan vastakysy-
myksen. Hänelle kielen osaaminen ei ole jotakin joka 
joko on tai ei.  Mutta Kun Janne Saarikivi alkaa eritellen 
luetella kieliä, joita hän eri tavoin hallitsee, on lista pit-
kä: suomi, venäjä, viro, englanti, saksa, ruotsi, unkari, 
saame, karjala, ranska, marin kieli, udmurti. Eurooppa-
laisista kokonaan osaamisen ulkopuolelle jäävät vain 
baski, albania ja kelttiläiset kielet. 

Uusin kieli on arabia. Saarikivien uusperheen talossa 
Toukolassa on asunut turvapaikanhakija, jonka kanssa 
Janne opiskelee, turvapaikanhakija oppii suomea, Janne 
arabiaa. Yhdessä on myös perustettu Arabian Olkkariin 
suomi-arabia-tandem-keskustelupiiri, jossa suomalaiset 
opiskelevat arabiaa ja arabiankieliset suomea. Sinne 
Saarikivi toivottaa Kumpostinkin lukijat tervetulleiksi, 
tiistaisin klo 16.30 ja torstaisin 17.00. ”Sinne voi tulla 
täysin vapaasti. Tunnit menevät läsnäolijoiden tason 
mukaan. Joku osaa enemmän, joku vähemmän. Arabia 
on ollut yllättävän vaikeaa minullekin. Se on niin erilai-
nen kieli. Mutta se on kiva harrastus.” Ei siis ollenkaan 
turhaa tietoa.

KU M P O ST I K YSY I W I K I P E DI A LTA ,  M I TÄ OVAT 

S U O M A L A I S - U G R I L A I S E T K I E LE T.

Suomalais-ugrilaiset kielet polveutuvat 

uralilaisesta kantakielestä, jota puhuttiin 

tuhansia vuosia sitten. Suomalais-ugrilaisten 

kielien puhujia on maailmassa noin 23 

miljoonaa. Pienemmistä suomalais-ugrilaisista 

kielistä useat ovat uhanalaisia ja vaarassa kuolla 

sukupuuttoon. Valtiokieliä ovat suomen kieli, 

karjalan kieli, viron kieli ja unkarin kieli. Muut 

ovat vähemmistökieliä, joista suurinta osaa 

puhutaan Venäjällä. 

SANOITUKSEKSI ULTRA 

BRALLE. TOHTORI, DOSENT-

TI JA KOLLEGIUMTUTKIJA 

JÄLJITTÄÄ NYT KATOAVIA 

SUOMENSUKUISIA KIE-

LIÄ JA PUHUTTELEE YHÄ 

SUOMEA. HÄN PUOLUSTAA 

VOIMAKKAASTI SIVISTYS-

TÄ, ETTEI SEKIN KATOAISI. 



K U M P O S T I

Lapsijooga on liikunnallinen ja leikkimielinen 
tunti, jossa käytetään luovuutta ja mielikuvitus-
ta. Tunnin aikana tehdään joogasta tuttuja liike-
sarjoja ja liikkeitä, jotka on nimetty lapsille hel-
posti omaksuttaviksi. Ohjaaja näyttää jokaisen 
liikkeen askel askeleelta ja valvoo, että lapset 
tekevät liikkeet turvallisesti. Lapselle annetaan 
tilaa uuden kokemiselle ja liikkeiden variaati-
oille. Tarina ja mielikuvat vievät lapsijoogatun-
tia eteenpäin. Lapsi saa eläytyä erilaisiin roolei-
hin jooga-asentojen kautta ja olla esim. rohkea 
kuten leijona tai herkkä kuten perhonen.  Lap-
sijoogatunnin kesto on 45 minuuttia, ja jokaisen 
tunnin teema on erilainen.
Lapsijooga lisää positiivisia resursseja lapsen 
elämässä ja tuo lapselle voimavaroja.  Joogatun-
nin rakenne on suunniteltu siten, että lapsi saa 
joogatunnin aikana onnistumisen kokemuksia 
ja kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Lapsi 
oppii kunnioittamaan omia ja muiden rajoja 

K Y L Ä T I L A

K Y L Ä T I L A N  U U T U U D E T 
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K U M P U L A S S A  esitetään, Kumpulassa lauletaan ja tans-
sitaan, Kumpulassa soitetaan ja osoitetaan mieltä, soi-
tellaan suuta, juhlitaan, haravoidaan, kompostoidaan, 
kierrätetään ja elellään. Tehdään yhdessä ja yksin. Nyt 
lokakuisessa Kumpulassa näyteltiin. Näytelmä The Last 
Walz or Kolme Jalkainen Kissa esitettiin Kylätilassa 
15.10. varta vasten rakennetulla korotetulla näyttämöllä. 
Ihailin työryhmän monitaitoisuutta.

Kolmisenkymmentä vuotta sitten täällä Kumpulassa 
liikuskeli kolmijalkainen kissa. Muistini väittää minun 
nähneen sen Limingantiella hiippailemassa, liekö ollut 
urbaani legenda. Tiedä häntä. Nyt on kissalla oma näy-
telmä, postuumi, mutta kuitenkin.

Esitys sijoittui markka-aikaan, marxilais-leniniläi-
seen Kumpulaan ennen narsismi-feminismin voittokul-
kua. Ajoittaisesta haparoinnista ja käsiteltyjen aiheiden 
runsaudesta huolimatta esityksestä sukeutui hauska ja 
oivaltavalla huumorilla terästetty kimara suomalaisten 
asenteista, ulkomaalaispolitiikasta, elämisen tavoista ja 
lähes kaikesta. Joitakin ehkä hiukan kuumotti esitykses-
tä henkivä sisäänpäinlämpiävä kumpulalaisuus. Meikä-
läisyys. Kivaa oli kuitenkin.

B R I T T I L Ä I S S Y N T Y I N E N  tanssinopettaja, Engelsmanni, 
jolla on salaisuus, yrittää opettaa kankeita kaikkosia ja 
muita monessakin mielessä ymmärtämättömiä  suoma-
laisia tanssimaan. Eräs kurssilaisista kuiskaa toiselle: 
”Älä puhu sille!” Niin sanoo suomalainen, kun mamun 
kohtaa ja katsoo äkkiä toiseen suuntaan, pitkään katsoo. 
Tulkkina tanssikurssilla toimi caretaker, hurmaavan 

The Last Walz or Kolme Jalkainen Kissa 

Theatre Company proudly presents

Written and directed by Andy Langdon
CAST

Aarne Nookala - Hannu Hakala
Office Assistant - Carina Lund
Caretaker - Arto Strandberg

Engelsmanni - Andy Langdon
Accountant - Kaarina Kaikkonen

The Hippy - Lauri Lipasti
Dancer - Outi Hakanen

Cassablanca visitor Huseyin Yanar
Lempi (Stage Manager) Salli Hakala

Sound engineer - Teppo Kauste
Assistant Stage Managers - Gabriel and Joe Langdon

Kuiskaaja&translator - Sari Langdon

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

vaatimaton kommaritalkkari, joka hoiti hommansa 
punatähtensä viitoittamaa polkua seuraten, omalla 
tavallaan. Loista punatähti loista!

Varmasti näyttämöllä liikkuva näyttelijä-käsikirjoit-
taja Andy Engelsmanni oli maustanut tarinaa ripottele-
malla mukaan hippusia näyttelijöiden oikeasta elämästä. 
Yleisö tunsi esiintyjät ja nauroi remakasti. Häthätää 
pysyimme tuoleillamme. Ehdoton tähti oli Kaarina 
Kaikkonen punaisessa tanssimekossaan voimakkaana 
ja sujuvasti repliikkinsä osaavana.  Huvittava oli virka-
mies-Hannu sellaisenaan. Maahanmuuttoviraston ainoa 
työntekijä, tanssiva Carina oli helisemässä hömelön 
pomonsa touhuja seuratessaan. ”Seksiä nytte ja teetä. 
hömhömhöm.” Naurattihan se.

M O N E N L A I S T E N , arkisten, filosofisten ja pikkuisen 
vaarallistenkin käänteiden jälkeen Kumpula itsenäistyi 
ja näytelmä päättyi Happy Endiin, jossa toisensa kadotta-
neet jälleen kohtasivat. Ihailin Dancerin flirttailua sekä 
etenkin Kaarinan ja liikuttavan Hippi-Laurin ammat-
timaista lopputanssia. Cassablanca visitor toi soppaan 
tumman ja tulisen turkkilaisen pippurinsa ja ihana 
Lempi rakkauden. Wau! Tanssionopettaja oli sittenkin 
onnistunut. 

The Last Waltz tai Kolmijalkainen kissa saa 
uusintaesitykset yleisön pyynnöstä

loppiaisena 6.1. klo 14.00 ja 19.00 Kylätilassa. 
Ks. tarkemmin seuraavalta sivulta Kylätilan kevään ohjelmasta.

erilaisten harjoitteiden kautta. Lapsijoogatun-
nilla vahvistetaan lapsen motorisia kykyjä ja 
taitoja. Joogaliikkeet ja loppurentoutus vaikut-
tavat lapsen hermostoon positiivisella tavalla.

Torstaisin 10 kertaa ajalla 12.1.-23.3.
klo 15-15.45  7-10-vuotiaille 
klo 15.45-16.30 4-6-vuotiaille
Hinta: 60 euroa

Tunnille kannattaa ottaa mukaan oma jooga-
matto tai iso pyyhe jumppamaton päälle. Ylle 
liikuntaan sopivat joustavat vaatteet ja mukaan 
oma vesipullo. Jumppamaton voi myös lainata 
Kylätilasta.
Ohjaaja: Sosionomi (AMK), tanssin ohjaaja 
ja lapsijoogaohjaajaksi valmistuva Marjo 
Sánchez.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Marjo Sán-
chez, lablancanieve@gmail.com tai 045-6169858

JOOGAA LAPSILLE

4  2 0 1 6 
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K Y L Ä T I L A

palaavat joululomalta viikolla 2. Lukujärjestyk-
sen ilmoittautumis- ja hintatietoineen löydät 
Kylätilan nettisivuilta tai facebookista joulu-
kuun lopussa.

Kiitokset kaikille kävijöille – olette runsaslukui-
nen joukko! Tänä syksynä viikoittaisia ryhmiä 
on ollut peräti 40 kpl ja niissä kävijöitä yhteen-
sä 442 kpl. Se on tähän mennessä Kylätilan en-
nätys: ovi käy tiuhaan tahtiin!

Mukavaa ja rauhallista Joulunaikaa
Toivottelee

Kylätilan Sari

OSB:n paluu

MUSAILLAT ALKAVAT TAMMIKUUSSA! 

MUSAA JA HIENOJA YLLÄTYSVIERAILIJOITA 

TARJOILLAAN JOKAISEN KUUKAUDEN VIIMEI-

SENÄ LAUANTAINA KLO 19-23. KEVÄTKAUDEN 

PÄIVÄMÄÄRÄT: 

28.1., 25.2., 25.3. JA VAPPUAATTONA 30.4.

Kumpulan komediaklubit
 

KEVÄTKAUDELLA JOKAISEN KUUKAUDEN ENSIM-

MÄISENÄ LAUANTAINA KLO 19. LIPUT 10 EUROA JA 

OVET AVATAAN PUOLTA TUNTIA ENNEN. KEVÄTKAU-

DEN PÄIVÄMÄÄRÄT: 

14.1., 4.2., 4.3., 1.4. JA 6.5.

K Y L ÄT I L A N  TA PA H T U M A K A L E N T E R I

LA 26.11 .  KLO 11-14   SILTA CAFE  – pääsymaksuton monikulttuurinen kohtaamispaikka
 Lue l isää: www.facebook.com/events/939228306189287/
LA 26.11 .  KLO 18   KYLÄTILAN PERINTEISET PIKKUJOULUNYYTTÄRIT
 Tuo mukanasi suolainen tai makea jouluherkku yhteiseen pöytään,   
 Kylät i la tarjoaa kinkut ja lohet. Tuttuun tapaan ohjelmall iset i lta-  
 mat, joten luvassa musi ikkia, t ietoki lpai lu ja bingo! Omat joulujuomat  
 sal l i ttu!
MA 28.11 .  KLO 18  KUMPULA-SEURAN SYYSKOKOUS
 Kokouksessa käsitel lään toimintasuunnitelma sekä val itaan johtokunta  
 ja puheenjohtaja vuodel le 2017.
SU 4.12. KLO 11-15  KÄSITYÖLÄISTEN JOULUBASAARI
 Kivat lahjat pukinkontt i in alueen taitei l i joi lta ja käsityöläis i ltä! Kahvi- 
 laa pitävät Käpylän peruskoulun 6.-luokkalaiset.
LA 10.12. KLO 14-16  LASTEN JOULUJUHLA 
 Perinteiseen tapaan lapsi l le on tarjol la ohjelmaa ja joulupuuroa sekä  
 muita jouluherkkuja puffet ista. Juhlaa kunnioittaa läsnäolol laan myös  
 Joulupukki .
LA 10.12. KLO 19   KUMPULAN KOMEDIAKLUBI (huomioi poikkeuksel l inen päivä!)
SU 11.12. KLO 14   Kumpulan kuoron Joulukonsertt i
LA 17.12. KLO 11-14   Si lta Cafe ks. tarkempi esittely edel lä
SU 18.12. KLO 17   Laulava Kyntt i läkulkue lähtee Kylät i lasta kiertämään Kumpulan katuja  
 ja kuj ia. Mukaan oma lyhty!
PE 6.1 .  KLO 14 JA KLO 19   LOPPIAISNÄYTÖKSET: The Last Walzt tai Kolmijalkainen kissa – 
 romantt inen komedia Kumpulasta. Liput 5 euroa, varaukset 
 kylat i la@kolumbus.f i
LA 14.1 .   MAAILMAN MAKUNAUTINNOT  – tutustumme eri maiden ruoka- 
 kulttuureihin valmistamalla ja lopuksi syömällä yhdessä. Asiantunt i ja  
 opastaa! Lisät ietoja myöhemmin www.kumpulankylat i la.f i
SU 29.1.  KLO 14  ENTÄ JOS?  Esitys pakko-oireisuudesta teatteriklovnerian keinoin. 
 Vapaa pääsy, kesto n. 45 minuutt ia. (ks. eri l l inen juttu)
LA 4.2. JA SU 12.2.   TAHDOLLA JA TAIDOLLA - uusparisuhteen lataamispäivät –kurssi 
 kokonaisuus klo 9.30-15 ( ks. eri l l inen juttu)
SU 5.2. KLO 12-16      AFRIKKALAISIA RYTMEJÄ, afrotanssia ja energisoivaa yhdessäoloa
 Afrobeat-päivän ohjelmassa afr ikkalaista rumpu- ja tanssiopetusta sekä  
 perheafro kaikenikäisi l le.  Lisät ietoa pian Kulttuurikameleont it ry:n 
 Facebook-sivulta www.facebook.com/groups/132923348813/ Ilmoittau- 
 tumiset felaways@gmail .com ja tammikuussa www.kumpulankylat i la.f i
MA 6.3. KLO 18  YLIPORMESTARIN JATKOT KYLÄTILASSA. Mitä kuuluu syksyl lä 
 Yl ipormestarin i l lassa esi innoussei l le asioi l le?
SU 26.3. KLO 14-16  POLITIIKKA KUULUU KAIKILLE  - Kunnal l isvaal ipaneel i

Klovnien Usva Huun ja Regina D. Ding Don-
gin nahoissa teutaroivien Roosa Hannikaisen 
ja Helena Lemisen luomus käsittelee pak-
ko-oireista häiriötä teatteriklovnerian keinoin. 
Esitys valottaa tragikomiikan avulla, millaiseen 
piinaavaan paniikkiin kaikenkarvaiset toistu-
vat pakkoajatukset voivat ihmispolon saada. 
Taide, eritoten teatteriklovneria on oivallinen 
keino käsitellä aihetta. Omakohtaiset kokemuk-
set tekevät esityksestä aidon ja totuudenmu-
kaisen. Esiintyjät ovat samalla viivalla niiden 
katsojien kanssa, joilla kenties on kokemusta 
mielenterveyden järkkymisestä.

Luvassa on ainakin yksi traaginen juonen-
käänne, monipäinen hirviö sekä tanssia ja 
laulua. 
Sunnuntaina 29.1. klo 14. Esityksen kesto n. 45 
minuuttia – vapaa pääsy. 

Tahdolla ja taidolla - uusparisuhteen lataa-
mispäivät ovat kaksipäiväinen kokonaisuus – 
rentoa ja mukavaa aikaa oman puolison ja mui-
den uusparien kanssa. Päivien aikana jaetaan 
uusperheen parisuhteeseen ja vanhemmuuteen 
liittyvää tietoutta ja harjoitellaan suhdetaitoja 
toimivan vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi 
uusparisuhteessa. 

Ryhmätöitä ei tehdä vaan jokainen työsken-
telee oman kumppaninsa kanssa ohjaajan opas-
tamana ja tukemana. 

Molempien päivien ohjelmaan kuuluu yh-
dessä nautittava lounas. Kouluttajana toimii 
perheterapeutti ja uusperheneuvoja Anne 
Huolman.

Kurssipäivät: la 4.2. ja su 12.2. klo 9.30–15.00
Kurssimaksu: 195 e/pari, sis. aamukahvin ja 
sämpylän sekä lounaan. 
Mukaan mahtuu 10 paria. Kurssi toteutuu, jos 
ilmoittautuneita on 7 paria.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset viim. 
15.1.2017: Anne Huolman
040-350 5474 tai anne.huolman@gmail.com
Facebook: Uusperheneuvonta- ja terapiapalve-
lut Anne Huolman

TAHDOLLA JA TAIDOLLA 
-KURSSI

ENTÄ JOS?

Esitykset: 6.1. klo 14.00 ja klo 19.00 
Käsikirjoitus ja ohjaus: Andy Langdon
Kumpulan Kylätilassa ensiesityksen saanut 
15.10.2015 The Last Waltz tai Kolmijalkai-
nen kissa on draamakomedia, joka kertoo 
suomalaisen yhteiskunnan kummallisuuksis-
ta Euroopan Unioniin liittymisen yhteydessä 
1990-luvun puolivälissä. Hallituksen väki 
suhtautuu intohimoisesti suomalaisuuteen, 
toisaalta ulkomaalaiset halutaan pitää tiukassa 
kontrollissa. Helsingin Kumpulasta on tulossa 
hallituksen murheenkryyni: mitä tehdä EU:ta 
vastustaville vihervasemmistolaisille, jossa kai-
kenlaiset tanssijat ja taitelijat pitävät majaansa. 
Kumpulan aktivistit alkavat saada yhä kum-
mallisempia ideoita. Hyvätahtoiseen joukkoon 
soluttautuu monenlaisin aattein väkeä, ja mitä 
siitä seuraakaan. 

Kaikki näytelmän rooleissa esiintyvät ovat 
ensikertalaisia näyttelijöinä, ja roolit on am-
mennettu osin heidän ammateistaan ja hen-
kilökohtaisista mieltymyksistään. Ensi-iltaan 
lokakuussa osallistui 120-päinen yleisö.

Esityksen kesto 2 tuntia, väliaika.
Liput 5 euroa, varaukset kylatila@kolum-

bus.fi

THE LAST WALTZ TAI 
KOLMIJALKAINEN KISSA – 
ROMANTTINEN KOMEDIA

K Y L Ä T I L A
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KYLÄTILAN KERHOT
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Radiotoimittaja Olli Ihamäen jo parikymmentä vuot-
ta Yle Radio Suomessa esitetty kinkkushow on noussut 
legendaksi. Se on kuin jokavuotinen Tuntematon sotilas 
itsenäisyyspäivänä. Kumposti halusi sivuilleen kinkkuju-
tun. Heti tuli mieleen, että kukapas muu kuin Olli kehiin. 
Ollihan on luvannut, että hänen ohjeillaan kinkunpaisto 
ei voi kerta kaikkiaan epäonnistua. 

Kun kerroin Veijo Votkinille kinkkujutustamme ja 
pyysin häntä sponsoriksi, hän katsoi minua hetken, si-
risti silmiään ja totesi ovelan savolaisittain: ”Haluatteko 
haastajan?” Yhtä salaperäisesti hän kertoi tuovansa vielä 
kisaan perinteisen kinkun lisäksi yllätystuotteen. ”Jos 
sitä on maistanut, perinteiseen kinkkuun ei ole enää pa-
luuta”, Veijo vakuutti.

R E I LU N P E L I N P E R I A AT E

Miten maailman paras joulukinkku valmistuu. Onko 
se Ollin vai Veijon menetelmien mukaan valmistettu? 
Vai sittenkin Veijon yllätyskinkku? Testipaikkana on 
Kumpulan kylätila, jonne on kutsuttu kokoon sekalainen 
porukka vertailemaan ja arviomaan kinkkuja ja samalla 
kinkun kanssa nautittavia juomia. Votkinin lihatukussa 
Sörkässä kisailijoille valmisteltiin kaksi, noin seitsemän 
kilon painoista kinkkua. Nyt oltiin tekemisissä tuoreen 
kinkun kanssa, jolloin sulatusvaihe jäi pois. 

Olli valitsi ”sekundantikseen” kumpulalaisen Jorma 
Ikosen, joka sai suuren kunnian tehdä valmistelutyöt ja 
laittaa kinkun uuniin. Veijo puolestaan tukeutui valmis-
ruokaosaston keittiömestariin Mauri Seppälään. 

Votkinin lähettämössä oli kaksi samanpainoista 
kinkkua, joista saimme valita omamme. Veijon kinkku 
jäi tukkuun, josta se kuitenkin salaperäisesti katosi. 
Myöhemmin selvisi, että kisakinkku oli vahingossa mat-
kannut kinkkukuorman mukana Lahteen ja korvaava 
kinkku jouduttiin suolamaan kiireesti käsiruiskulla. 

O LL I N O H J E E T  K I N KU N PA I STO O N

Olli antaa ensimmäisenä alkunuotit kinkun han-
kinnasta ja sulatuksesta. Suurin osahan suomalaisista 
hankkii kinkun pakasteena: ”Jäinen kinkku hankitaan 
viimeistään viikkoa ennen paistamista ja laitetaan sula-
maan sääoloista riippuen joko ulos tai kylmiöön. Kinkun 
annetaan sulaa muovikääreessään kylmässä kaikessa 
rauhassa muutamia päiviä. Se otetaan kylmästä vuoro-
kautta ennen uuniin laittoa, jolloin kinkun ympärillä 

”Jätä verkko kinkun ympärille tukemaan lihaa ja kie-
räytä kinkku silavapuoli alaspäin vahvojen folioarkkien 
päälle. Foliopaperien reunat vedetään ylös suppuun 
niin, että vain kämmenen kokoinen laki jää näkyviin. 
Foliokääreen on oltava niin vahva, että kinkun nesteet 
pysyvät sisäpuolella. Laita uunin alimmalle tasolle uu-
nipelti, johon kaadetaan vettä.

Kuumenna uuni 125 asteeseen erillisen uuninläm-
pömittarin avulla. Laita kinkun paksuimpaan kohtaan 
lihalämpömittari. Nosta kinkku uuniritilälle niin, että 
lihaisin osa on uunin perällä. Laita molemmat mittarit 
niin, että voit tarkkailla niitä luukkua avaamatta. Uunin 
paistolämpötila asettuu noin 100 asteeseen. 

Kun kinkun sisälämpötila on 75-77 astetta, se on val-
mis ja mehukas. 80-asteinen kinkku on sisältä harmaa ja 
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Oll i  Ihamäki  ja  Vei jo  Votk in -  haastavat 
to isensa? Nyt e i  o ika is ta ,  vaan mennään 

pi temmän kaavan mukaan.

oleva muovikääre poistetaan ja kinkku asetetaan kyl-
mään, väljään veteen esimerkiksi saaviin. Mikäli tällais-
ta mahdollisuutta ei ole, pistetään kinkku suureen muo-
vikassiin, joka täytetään vedellä. Kassia voidaan pitää 
esimerkiksi ammeessa tai tiskialtaassa. Vesi toimii eris-
tävänä vaippana, joka hidastuttaa kinkun lämpenemistä 
edelleen ja liuottaa liian pintasuolan lihasta. Kun kin-
kun sisälämpötila on noin 15 astetta, on kinkku valmis 
laitettavaksi uuniin. Lopputulos on sitä parempi, mitä 
korkeampi kinkun sisälämpötila on ennen uuniin laittoa. 
Kinkun lämpötilaa voi nostaa asettamalla kinkku kraa-
nakuumaan veteen noin tunniksi ennen uuniin panoa.”

Nyt tulee jotain uutta, Olli kehottaa kieräyttämään 
silava- eli kamarapuolen alaspäin: 

mureneva. Ota kinkku uunista ja anna sen vetää henkeä 
tovi. 

Poista kinkusta verkko, kamara ja silava. Sivele kin-
kun pintaan sinapin ja hunajan seosta ja painele pinnal-
le runsaasti Corn Flakes -murskaa. Nosta kuorrutettu 
kinkku 250-asteiseen uuniin siksi aikaa, että väri tarttuu 
pintaan. Silloin kinkku on valmis.”

U U N I LLE  JA L I H A LLE  O M AT M I T TA R I T

Kinkun onnistumisen kannalta Ollin mukaan tärkein-
tä on se, että lihaa ei laiteta liian kylmänä uuniin. Eril-
linen uunin sisälämpömittari on tärkeä, koska uunien 
termostaatit toimivat hyvin epätäsmällisesti. Virhe voi 
olla jopa useita kymmeniä asteita. Olli korostaa myös, 
että on täysin välttämätöntä käyttää lihalämpömittaria. 
Mitenkään muuten ei voi olla selvillä kinkun kypsyydes-
tä. Ilman mittaria kinkunpaisto on puhdasta arpapeliä. 

”Paistamisen aikana on huolehdittava siitä, että uu-
nipellillä on vettä. Vesi estää paistettaessa kinkun hajun 
leviämisen huoneistoon ja antaa kinkun kypsyä pehmoi-
sissa kosteissa löylyissä. Lisää tarvittaessa vain kiehuvan 
kuumaa vettä”, Olli jatkaa. 

V E I J O PA I STA A P E R I N T E I S E E N T Y Y L I I N

Haastajat - Veijo ja keittiöpäällikkö Mauri - ovat pais-
taneet kinkkunsa perinteisin menetelmin Votkinin tilois-
sa. Kinkku tuodaan uunikuumana ja valmiina testaajien 
maisteltavaksi. 

Mauri on pitänyt kinkkua ensin 14 tuntia huoneen-
lämmössä: ”Sisälämpötilan on oltava yli 15 astetta ennen 
kuin kinkku on valmiina työnnettäväksi 150-asteiseen 
uuniin. Kinkun annetaan paistua noin 20 minuuttia ja 
sitten lämpö pudotetaan noin 85 asteeseen, ja kun kin-
kun sisälämpötila on 79 astetta, se otetaan uunista lepää-
mään. Kinkun sisälämpö nousee vielä asteen tai pari.”

Veijo ja Mauri eivät kuorruta kinkkua, vaan kinkku 
tarjoillaan sellaisenaan silavan ja kamaran kanssa. Syy-
kin on perusteltu: nykymaailmassa on paljon ruoka-ai-
neallergiaa ja esimerkiksi keliaatikoille kuorrutuksen 
pitäisi olla gluteeniton.

SI A N J U H L A F I LE E  Y L L ÄT Y KS E N Ä

Veijon yllätys on sian ulkofilee, jossa on silavaa ja joka 
on saanut Juhlafilee-tuotenimen. Testaajille miehet olivat 
valmistaneet noin kuuden kilon fileestä kaksi eri versiota: 

KINKKUGURUJEN

Kinkun pais taminen on per iaatteessa yks in-
kerta is ta .  Mutta mitä tapahtuu kuin kaks i 

k inkkugurua – 
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LY H Y E S T ILY H .

O L U T V A L I K O I M A  on nykyään mit-
tava lukuisien pienpanimoiden an-
siosta. Yksi Helsingin kattavimmista 
olutvalikoimista löytyy Arabian 
K-Supermarketista. Kauppias Sasu 
Haminan mukaan hyllyssä on 135 
erilaista olutta, suurelta osin pien- 
tai mikropanimoiden valmistamia. 
Pienimmistä panimoista myyntierä 
voi olla vain 1-4 laatikkoa, ja sen 
loppuessa tilalle tulee jotakin muu-
ta. Valikoima elää. Onpa kauppa 
tilannut myyntiin ihan omankin olu-
en. Tavoitteena on saada kaupalle 
vuoden Suomen paras olutkauppa 
-titteli.

Kinkkuolutta valittaessa oli la-
jikirjon edessä mennä sormi suu-
hun. Mutta ei hätää, jos kauppias 
hallitsee oluet, myös henkilökun-
nassa on varsinaisia olutspesialis-
teja.  Pienen briiffauksen jälkeen 
kinkkutaistoomme valikoitui kolme 
keskenään hyvin erityyppistä olutta.

VA KK A-SUO M E N B RY KM E STA R SAV U V E H N Ä

Tumman oluen maussa sanotaan 
olevan savua, hentoa maltaisuutta, 
kirpeää hedelmäisyyttä ja hieman 
yrttejä.

uuniritilällä paahdetun ja padassa haudutetun.
Valmiiksi suolattu Juhlafilee ei tarvitse Maurin 

mukaan mitään ylimääräisiä mausteita, vaan se 
laitetaan joko sellaisenaan tai padassa uuniin. Pin-
nan silavakerros pitää huolen siitä, ettei filee pääse 
kuivumaan. Jos haluaa ruskistaa pinnan, voi uunin 
säätää ensin 250 asteeseen 15 minuutiksi, mutta 
sen jälkeen pitää pudottaa lämpö nopeasti alle 100 
asteeseen esimerkiksi avaamalla uuninluukku.

V E I J O N Y L L ÄT YS K I N K KU PA R A S , 

V I S UA A L I S U U D E STA VOI T TO O LL I L L E

Kun kaikki kinkut olivat pöydässä, alkoi tiukka 
maistelu. Perinteisten kinkkujen kanssa mielipiteet 
menivät ristiin. Ollin ja Veijon kinkuissa on pieni 
kypsyysero ja se selittää mielipide-erot, toinen 

MITÄ JUOMAKSI JOULUPÖYTÄÄN

Joulupöytä kaikkine 

herkkuineen on haas-

tava lähtökohta juo-

mien valinnalle.  Kun 

kinkkugurujen ohjei-

den mukaan valmiste-

tut kinkut ja laatikot 

olivat pöydässä, oli 

hyvä tilaisuus mais-

tella, millainen viini 

tai olut sopisi niiden 

seuraksi. Juomia on 

tarjolla niin runsaas-

ti, että alkuvalinnassa 

luotimme asiantunti-

joiden apuun.

B R E W D O G J E T  B L AC K H E A R T

Mausta kerrotaan, että lähes 
mustan oluen maussa on suk-
laata, hieman marsipaania ja 
katkeruutta. 

O LU T PA JA N J O U LU O LU T

Kolmas valinta oli varsinainen 
sesonkituote, tummanruskea 
Olutpajan Jouluolut. Maussa 
kerrotaan olevan maltaisuutta, 
greippistä humalaa ja katkeron 
puraisua.

V I I N E I S T Ä  haimme suositukset 
kolmesta lähistöllä sijaitsevasta 
Alkosta. Skaala on laaja ja jokai-
sella myyjällä omat suosikkinsa. 
Viinisuositukset tulivat kolmesta 
hintaluokasta: 10, 15 ja 20 euroa. 
Tunnollisina EU-kansalaisina ja 
tiukkaa päätösvaltaa käyttäen 
valitsimme suosituksista kolme 
EU-alueen viiniä: 

TO M M A SI R I PA S SO VA L P O L IC E L L A , 
I TA L I A 19,99 €

Keskitäyteläinen, keskitanniinen, 
kirsikkainen, vadelmainen ja 
mausteinen.

pitää mureammasta kinkusta, toinen meheväm-
mästä. Veijon kinkku oli myös hieman suolaisempi 
- ymmärrettävästi.

Testiryhmä oli naisvaltainen ja naisnäkökul-
ma jyräsi miehet. Naiset pitivät enemmän Ollin 
kinkusta.  Ollin kinkku oli nätisti kuorrutettu ja 
potkalle oli tehty foliopaperista koriste, siis visu-
aalisuudesta voitto Ollille. Juhlafileistä raati oli 
täysin yksimielinen: mielettömän hyvää. Jopa Ol-
likin oli yllättynyt mehukkaasta ja maukkaasta 
lopputuloksesta: ”Normaaliin kinkkuun verrattuna 
fileessä on enemmän sidekudosta ja kalvoja, ne 
tekevät fileestä mehevän. En olisi uskonut näin 
hyvään lopputulokseen. Juhlafilee on myös ko-
konsa puolesta hyvä valinta pieniin talouksiin, 
esimerkiksi sinkuille.”

KORKEA-ARVOINEN RAATI NAUTTI PITKÄÄN KINKKUJA JA LAATIKOITA. PERUSTEELLINEN POHDINTA VAATI SOPIVAT JUOMAT.

KISAILIJAT, MAURIN 
KINKKU KAMARALLA 

JA OLLIN CORNFLAKES-
KUORRUTUKSELLA - 

HAASTAJAN ELI VEIJON 
JUHLAFILEEN KANSSA.
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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€)

Kumpuset & Horsmala

A N TO N I N RO D E T P I N OT N OI R ,  R A N S K A 
14 ,99 € .

Kevyt, keskitanniininen, puolukkai-
nen ja hennon mausteinen.

LO S M O N T E RO S C R I A N Z A ,  E S PA N JA 8 ,99 €

Täyteläinen, tanniininen, tumman 
marjainen, mausteinen ja kevyen 
tamminen. 

 
V A I H T O E H T O  joulupöydän juomaksi 
voisi olla myös Olli Ihamäen ohjeen 
mukaisesti sekoitettu S L A N GI- E K I N 

J O U LU B I S S E ,  jota maistelimme kok-
kauksen lomassa. Bisse maistui sopi-
van raikkaalta ja oli omiaan vapaut-
tamaan tiukan kilpailutilanteemme 
tunnelmaa. 

J A  E I  K U N  maistelemaan! Kinkun 
rinnalla oli Veijon Votlkinin tuoma 
lanttulaatikko. Peruna- ja porkkana-
laatikot ostimme marketista. Testi 
tehtiin hyvin vapaamuotoisena ja 
avoimena, eikä tarkoituksena ollut 
tehdä syvällisiä analyysejä. Maistelu 
päätettiin aloittaa viineistä ja en-
simmäiseksi valikoitui Los Monteros 
Grianza. Maku oli raadin mielestä 
sopusoinnussa niin kinkun kuin 

laatikoidenkin kanssa.
Seuraavaksi vuorossa oli hin-

naltaan keskimmäinen eli Pinot 
Noir. Varsinkin täyteläisen Los 
Monteros Grianzan jälkeen se tuntui 
aivan liian kevyeltä, eikä saanut 
testaajiemme suosiota. Raatimme 
mielestä se ei toiminut kinkun ja laa-
tikoiden kanssa, kommentti oli mm 
”liian kova”.

Viimeisenä vuorossa oli Tom-
masi Ripasso Valpolizella. Yleisesti 
ottaen se oli hyvä viini, mutta Los 
Monteros Grianza valikoitui yksimie-
lisesti testaajiemme suosikiksi. Siinä 
marjaisuus ja kevyen tamminen jäl-
kimaku tulivat sopivasti esiin. Kun 
viini myöhemmin tuntui toimivan 
ainakin joidenkin juustojen kans-
sa, voi sen sanoa olevan hyvä viini 
joulupöytään.

O L U I D E N  maistelu aloitettiin Olut-
pajan Jouluoluella. Punertavanrus-
kean oluen maku on sopusoinnussa 
kinkun ja laatikoiden kanssa. Vaikka 
olimme löytäneet suosikkiviinimme, 
yhtyi raatimme välittömästi lähes 
yksimielisesti Ollin näkemykseen, et-
tä joulupöytään sopii parhaiten olut. 

T E K ST I  J O R M A I KO N E N  

K U VA  SA N T T U  SÄ R K ÄS

Tervetuloa  Kumpulan  joulukadun ava-
jaisiin tiistaina  29.11.2016 klo 17-18. 
Klo 17 Joulukadun avaus, Hopian ja 
Ärrän kulmalla. Avaajana Joulupukki, 

Oluen hiilihapot raikastavat sopivas-
ti makunystyröitä.

Vakka-Suomen Savuvehnässä 
savuisuuden koettiin peittävän 
kinkun maun alleen ja Brewdog 
Jet Black Heartin suklainen maku 
arvelutti.  Ehkä makumme on vielä 
harjaantumaton, kun raatimme ei 
kokenut niiden sopivan nautitta-
viksi kinkun ja laatikoiden kanssa. 
Hienoja oluita hienoine makuvivah-
teineen ja sopinevat enemmänkin 
nautiskeluoluiksi.  

M A I S T E L E M I S T A M M E  juomista va-
lintamme kinkun ja laatikoiden rin-
nalle oli Olutpajan Jouluolut. Jos kui-
tenkin valitaan juomaksi viini, niin 
testimme edullisin Los Monteros 
Crianza on kelpo valinta. Voiko niistä 
jompikumpi toimia ainoana juoma-
na joulupöydässä, jossa ruoan maut 
vaihtelevat suolaisista ja etikkaisista 
kaloista kinkkuun ja laatikoihin ja 
ties mihin perinteisiin herkkuihin? 
Sitä voitte itse kukin kokeilla jouluna 
ja kertoa kokemuksista sähköpostilla 
jore.ikonen2@gmail.com. 

K U M P U L A N  O M A  J O U L U K AT U 
AVA U T U U

joka on paikalla klo 17-17.20. Intianka-
dun kivijalkayrittäjät tarjoavat glögiä 
ja pipareita. 
Tervetuloa oman kylän joulukadulle!

Kimmo 
Marjamaa

koulutettu hieroja

personal trainer

jäsenkorjaus

hierontapalvelut.net 

044 264 3398

Intiankatu 25

O L L I N  R E S E P T I T
 

S l a ng i - Ek i n  j ou l ub i s s e

Blandataan keskenään
2 f l isuu keppanaa
2 f l isuu portter i i

1  snadi f l isu spraitt i i
1  desi  kossuu

Eki tykkää et se on gutaa ja stydi i .  Tää joulubisse 
deelataan galsana ja dokataan harkiten - safkan kanssa tai 

i lman. Tätä ei tartte antaa kloddei l le .

P un a s i pu l i h i l l o ke  k i nk un s eu r a k s i  O l l i n 
oh j e en m uka a n

Hil loke säi lyy jääkaapissa vaikka kuinka kauan ja on erin-
omaista kesäl läkin makkaran kyyt ipoikana.

5-6 (500g) punasipul ia 
3 dl punavi iniä

10 nei l ikkaa
1 kanel i tanko

2 dl hi l losokeria
1/2 sitruunan mehu

Kuori ja paloittele punasipul i t  hienoksi s i lpuksi .  Mitä 
hienompi s i lppu, sen tasaisempi lopputulos.

Kietaise nei l ikat s ideharsoon tai  vaikkapa kahvinsuo-
dat inpussi in ja solmi käärö t iukast i  k i inni .

Kiehauta punavi ini ,  kanel i tanko ja nei l ikat .  L isää s ipu-
l is i lppu. Keitä kymmenkunta minuutt ia ,  kunnes s i lppu peh-

menee. Poista maustekäärö ja kanel i tanko katt i lasta.
L isää hi l losokeri  ja keitä vielä 15 minuutt ia.  Mausta 

hi l loke s i truunamehul la.  Sekoita ja kaada hi l loke lasipurk-
keihin ja sul je kansi .  Hi l loke jähmettyy jäähtyessään.

P un a s tunu t  s i n a pp i

2 dl puolukoita
2 dl sokeria
1/2 dl öl jyä

1 t l  maissintärkkelystä
1 t l  suolaa

1/2 - 3/4 dl s inappijauhetta

Soseuta puolukat sauvasekoitt imel la tasaiseksi 
massaksi .

Kaada seos katt i laan. L isää muut raaka-aineet paits i 
s inappijauhe.

Kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen.
Keitä hetki  ni in,  että seos sakenee.

Nosta katt i la levyltä ja sekoita s inappijauhe nestee-
seen huolel l isest i  v ispaten. 

Kaada sinappi kuumennettuihin lasipurkkeihin 
Säi lytä jääkaapin vi i leydessä.

Hammaslääkärit
Sanni Aho, Katariina Savijoki, Katja Kurhela

Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)

Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Käpyläntie 1 , 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

maanantaina 28.11.2016 klo 18 
Kylätilassa (Intiankatu 31).

Esityslistalla toimintasuunnitelma ja 
johtokunnan sekä puheenjohtajan 

valinta vuodelle 2017.
Tervetuloa!

K U M P U L A-S E U R A N SY YS KO KO U S



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

JOULUAIKA PAAVALIN SEURAKUNNASSA 

Jouluevankeliumi stadin omalla kielellä:  

Sillon Augustus, joka oli niinku keisarina, anto käskyn, ett jengin koko 
valtakunnas tarvii pistää sille verot. Tää oli eka kerta ku se verotti ja sillon tää 
Kvirinius oli Syyrias dirikana. Kaikki jengi lähti hoitaan hommat verovirastoon, 
jokanen omaan stadiinsa. 
 
Niin toi Joosefkin lähti Galileasta, Nasaret-Citystä, ja meni kynittäväks Juudeaan 
Daavidin stadiin, koska se kuulu Daavidin porukoihin. Se tsöras sinne yhdessä 
Marian, sen gimmafrendin kanssa, joka venas beibii. Ja ku ne oli siellä, se Maria 
alko synnyttää. Se oli sen eka, ja se oli kundi, siis se skidi. Maria pisti sille kapalot 
ja duunas sen seimeen, koska ne ei päässy paikalliseen moteliin ku se oli ihan täys. 
 
No, siellä lähellä oli jotain ihme paimenii yöllä tsiigaan niiden elukoita. Ja äkkiä 
niiden edessä stondas Herran enkeli ja Herran lysis ympäröi ne. Mutt se enkuli 
alko heittää läppää: "Ei mitää hämminkii hei. Mä ilmotan teille karseen ilon, ja se 
koskee koko jengii. Just tänään teille on Daavidin stadissa syntyny Vapahtaja. Se 
on Kristus. Tää on teille niinku merkkinä: se skidi bunkkaa seimessä 
pamperseissa."  
 
Ja samalla hetkellä enkelin ympärillä oli tosi hevi taivaallinen sotajengi, joka präis 
tö Loord ja sano: 
"Jumalan on kunnia ylhäällä ja rauha täällä alhaalla meikäläisten joukossa, joita se 
diggaa."  
 
Kun enkelit siit sitt silpas takas taivaaseen, paimenet funtsi: "Lets kou to Piitlehem. 
Siellä me nähdään, mikä homma tää oikein on, tää mistä Herra meille kerto." Ne 
lähti kiitään ja löysi Marian ja Joosefin ja sen skidin, joka bunkkas seimessä. Kun 
ne näki tän, ne kerto kaiken mitä ne tiesi skidistä. Jokanen, joka kuuli paimenten 
jutut, oli ihan ulalla. Mutt Maria stikkas kaikki sanat ja happeningit sydämeensä ja 
funtsi siellä näitä juttuja. 
 
Paimenet lähti takas ja ne kiitti mennessään Jumalaa siitä, minkä ne oli kuullu ja 
mitä nähny. Kaikki oli just niin siistii ku niille oli sanottu. 

 Kauneimmat Joululaulut Paavalinkirkossa 
De Vackraste Julsångerna 7.12. kl 18 
Perheiden Kauneimmat Joululaulut 11.12. klo 15 
Kauneimmat Joululaulut 11.12. klo 18 
Kauneimmat Joululaulut 14.12. klo 19 
POP Kauneimmat Joululaulut 16.12. klo 19 
Kauneimmat Joululaulut Messu 18.12. klo 10 
Kauneimmat Joululaulut 18.12. klo 18 

 
Kauneimmat Joululaulut Olkkarissa 

lauantaina 17.12. klo 15 ja keskiviikkona 21.12. klo 12 
 
Kauneimmat Joululaulut asukastalo Bokvillanissa 

sunnuntaina 18.12. klo 15 ja torstaina 22.12. klo 17 
 
Adventtiaikana joka sunnuntai klo 10 messu Paavalinkirkossa. 
 
Seurakunnan avoin joulujuhla Paavalinkirkolla 12.12. klo 18. 
 
Paavalinkirkossa Jouluaattona 24.12.  

klo 13 Perheiden aattohartaus 
klo 15 Aattohartaus ja joulurauhan julistus 
klo 23 Jouluyön messu 

 
Lisää tapahtumia ja tietoa toiminnasta löydät  
helsinginseurakunnat.fi/paavali 
FB Paavalin seurakunta 
Instagram Paavalin seurakunta 
Twitter Paavalin seurakunta 

	

SÄHKÖTYÖT AMMATTITAIDOLLA 
PIENISTÄ KORJAUKSISTA 

MYÖS SUURIIN SANEERAUKSIIN 

KYSY TARJOUS! 

	
044 727 3020  &  044 727 3021 

INFO@KUMPULANSAHKO.FI 
WWW.KUMPULANSAHKO.FI 

	

JOULUN IHANAT KUKAT SOFIANLEHDOSTA !

LÄHIKAUPASTA KUKAT JA KUUSET !

PUKINKONTTIIN MYÖS LAHJAKORTTI 
ENSI KEVÄÄKSI!

PUHELIN: 09 796230 
TERVETULOA!

PARTURI-KAMPAAMO

Hair X
MAARIT, MERVI JA PAULIINA 
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P. 050 555 7381
AUKI ARKISIN 9-17, LAUANTAISIN SOPIMUKSESTA

 

 

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

PUH. 020 741 1820
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Amarillo
PARTUR I -KAMPAAMO

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

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

K e  s 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

R-KIOSKI KUMPULA
VÄINÖ AUERINKATU 3, 00560 HELSINKI

MA-PE 7–21 |  LA 8–21  |  SU 9–21

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

Pullat, puustit 
ja croissantit
perjantaista  
sunnuntaihin  
1€/kpl
Hae viikonlopuksi kotiin 

uunituoreet pullat!

Lohjanharjun 
lähdevedellä 

tuoresuolatut kinkut, 
pateet, makkarat, 

gluteenittomat  
joululaatikot...

Kinkkuvaraukset ja aukioloajat
www.wotkins.fi

Lihatukku Veijo Votkin oy
tehtaanmyymäLä
Tukkutori, Sörnäinen

Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
☎ 09-774 33 477

chef wotkin’s paLVeLutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

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

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

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

www.villavadelma.fi
Intiankatu 25, 00560 Helsinki

•

Kauneuspuoti Villa Vadelman joululahjaideat:

– Valmiita tuotepaketteja lahjakääröissä 
(mm. Ekopharma, Boho)

– Lahjakortit hoitoihin – mieluisa lahja!
   • Lahjakorttivinkki naiselle: Hemmottelupaketti arkeen   
     ja mielen piristykseksi 2 h 15 min / 115 € 
     (sis. selän hieronta 10 min, kasvohoito ihon    
     tarpeen mukaisesti, pidennetty kasvohieronta,   
     kestoväri ripsiin ja kulmiin, minimanikyyri)

   • Lahjakorttivinkki miehelle: Tehokas hoitopaketti 
     2 h 15 min / 110 € (sis. jalkahoito, kasvohoito
     hieronta n. 25 min)

Villa Vadelman päivystys / shoppailutunnit 
keskiviikkoisin klo 11–13 ja ke klo 16–18
Verkkokaupastamme myös tilaukset kätevästi ja 
edullisesti vaikkapa suoraan kotiin. Ajanvaraus netissä 
tai puhelimitse. Lämpimästi tervetuloa hoitoihin!

•

•

PA R M E S A N  T O I V O T TA A 

A S I A K K A I L L E E N  H Y VÄ Ä  J O U L U A 

J A  O N N E L L I S TA  U U T TA  V U O T TA !

VÄ I N Ö - A U E R I N K AT U  1 - 3

Teen kotikäyntejä myös iltaisin
Teemme myös kaukolämpötyöt  ja 

voin käydä myös iltaisin työkatselmuksessa

AU TOV E R H O O M O

S I S U S T U S E X P E R T 
L I M I N G A N T I E  5 7 
0 0 5 6 0  H E L S I N K I

P .  7 5 7  0 3 3 9



K U M P O S T I

LAATULINSSI- 

A L E
jopa

-250€
*

* Laatulinssialennus yksiteholinsseistä -150 €, kun kokonaissumma  
on yht. 450 € tai enemmän, ja moniteholinsseistä -250 € alennus,  

kun kokonaissumma yht. 750 € tai enemmän.

Silmäset palvelee yksilöllisemmin
Optikkoliike Silmäset irtautui Silmäasema-ketjusta, mutta jatkaa itsenäisenä 
sekä riippumattomana optisen alan yrityksenä. Muutoksen myötä voimme pal-

vella entistäkin paremmin yksilön tarpeet huomioiden.

TERVETULOA TUTUN HENKILÖKUNNAN PALVELTAVAKSI.

AJANVARAUS ☞  S ILMASET.F I

L
e

o

O
ll
i

M
a
ti

a
s

T
a
rj

a

Kauppakeskus Arabia • Hämeentie 111 • Helsinki

Avoinna ark. 10–18, la 10–15 • puh. 09 2780 0160


