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Hyvä kumpulalainen! Muistathan
maksaa Kumpula-seuran jäsenmaksun!

Yhteisöllisyyttä tarkastelemassa
Tässä Kumpostin vuoden ensimmäisessä numerossa raapaisemme ajatuksia
yhteisöllisyydestä. Pääosin puhutaan yhteisöllisyyden positiivisista puolista, mutta asiaa raotetaan hieman myös toisesta
näkökulmasta.
Olen pohtinut sitä, minkälaisena minä kuvittelin Kumpulan, ennen muuttoani tänne noin neljä vuotta sitten. Ovatko
mielikuvani yhteisöllisestä meiningistä ja
pikku paratiisista pitäneet paikkansa?
Niinkuin aina, osittain mielikuvani ovat
osuneet oikeaan, osittain eivät. On tullut yllätyksiä, mihin en ole osannut varautua, niin positiivisia kuin negatiivisiakin.
Mikäs sen mukavampaa, kun saa naapurilta autokyydin kauppaan tai apua lapsen
hoitoonviemisessä, kun itse makaa oksennustaudin kourissa sängynpohjalla. Toisaalta olen itse päässyt auttamaan toisia
asioissa, missä koen olevani hyvä, kuten
esimerkiksi suklaakuorrutuksen teossa.

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

KUMPULA-SEURAN sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään
maanantaina 23.4.2012 klo 18.00
Kylätilassa (Intiankatu 31)

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

TERVETULOA KAIKKI!

AURINKOLAS
IPAKETIT
omilla
vahvuuksilla
alk.

ARABIANRANNAN SILMÄASEMA, Hämeentie 109-111,
Kauppakeskus Arabia, puh. (09) 278 00160, ark. 10-18, la 10-16
arabianrannan.silmaasema@silmaasema.fi
www.silmasi.fi www.silmaasema.fi
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Negatiiviset asiat ovat usein liittyneet ihmisten välisiin kanssakäymisiin, mutta sellaista se on kaikkialla, missä ihmisiä
on. Välillä on mukavaa ja välillä ei. Onneksi kokonaisuudessaan mukavia kokemuksia on runsaasti enemmän. Myös
Kumpostin yksi tehtävistä on edistää yhteiseloamme täällä Kumpulassa, ja sekin
on ollut mukavaa.
Usein kuulee, että Kumpulaan hakeudutaan yhteisöllisyyden takia. Mutta mitä
yhteisöllisyys oikeastaan on ja mitä se itse
kullekin loppujen lopuksi tarkoittaa? Varmasti erilaisia asioita. Jääkäämme pohtimaan sitä.
Kumpulassa 9. helmikuuta
Christa Prusskij
Kumpostin päätoimittaja

’’
VÄLILLÄURHEILUA

KVU on olemassa
ensisijaisesti siksi,
että siellä on
kivaa ja mitään ei
tehdä verenmaku
suussa.

”Vähemmän Oljenkortta, vähemmän Facebookia, enemmän liikuntaa ja mielellään mahdollisimman
lähellä kotia.” Näin kuvaa itseään
Kumpulan välilläurheilijat (KVU), vapaamuotoinen harrastuskerho Kumpulan naisille ja heidän kavereilleen.

sassa. Talvisin käydään luistelemassa. Ylivoimaisesti suosituin tapahtuma on kuitenkin ollut elokuussa järjestettävät harrastekerhon syntymäpäiväjuhlat. Siellä grillaillaan, pelaillaan pihapelejä ja rentoudutaan yhdessä.

KVU:n perustajajäsenet Riitta Hämäläinen, Leila Oksa ja Maarit Koskinen saivat muutama vuosi sitten idean harrastekerhoon, missäs muuallakaan kuin tuopin äärellä. Tuota pikaa perustettiin ryhmä Facebookiin, jonka kautta tiedotetaan KVU:n tapahtumista ja jaetaan kuvia.

Perustajajäsen Leilan mukaan KVU
on olemassa ensisijaisesti siksi, että
siellä on kivaa ja mitään ei tehdä verenmaku suussa, eikä myöskään kamalan tosissaan. Sitäpaitsi ryhmässä on kivempaa. Ja lähes aina tulee hikikin.

KVU:n toiminta on aktiivisimmillaan
kesällä. Silloin pelataan – tai ainakin kovasti yritetään – erilaisia pallopelejä polttopallosta jalkapalloon sekä järjestetään kyykkä- ja mölkkyturnajaisia. Syksyisin on käyty lenkillä jopa Käpylässä asti. Tanssiakin on
nähty Chumbula-sessioissa ja Kylätilassa järjestetyssä tanssimattoki-

Vaikka yleensä KVU:n pelikentiltä
kuuluu enemmän naurua kuin puuskutusta, ei onnettomuuksiltakaan ole
vältytty. Heti ensimmäisenä KVU-kesänä Riitan onnistui katkaista akillesjänteensä hyppistä hyppiessä.
Kentältä ei sillä kertaa päästy heti Oljenkorteen urheiluolusille, vaan
matka kävi sairaalan kautta ja paikalliseen tultiin pyörätuolilla. Ikävä
onnettomuus ei onneksi säikäyttänyt

ketään, vaan välilläurheilijoiden toiminta jatkui entisellään, yhden jäsenistään kannustaessa keppeinensä
kentän laidalla.

uimahalliin polskimaan ja nauttimaan
tapaksista. KVU-ryhmään Facebookissa voit liittyä pyytämällä admineja (mm. Leila, Riitta, Maarit, Mirjam,
Marjo) lisäämään sinut ryhmään.

Kumpulan välilläurheilijoihin saa liittyä kuka tahansa ja tapahtumiakin
saa itse ideoida ja organisoida oman
kiinnostuksen pohjalta. Seuraavaksi on suunnitteilla matka Yrjönkadun

Tervetuloa mukaan välilläurheilemaan!
Teksti: Mirjam Gamrasni
Kuvat:Leila Oksa

Maarit, Mervi ja Pauliina

Intiankatu 25, p. 050 555 7381
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.
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Kuulumisia Mt. Kenian juurelta!
Tammikuussa 2012 yhdeksän kilometriä päiväntasaajan eteläpuolella Afrikan toiseksi korkeimman
vuoren, Mt. Kenian alueella sijaitsevassa Lusoi Primary Schoolissa
(1.- 8.lk) 300 oppilasta ja 13 opettajaa ovat aloittaneet uuden kouluvuoden iloisissa merkeissä: Tulevaisuudenjohtajat ry:n (TJ) tukijoiden sekä
Suomen Ulkoasiainministeriön tuella
koululaisten olot ovat paremmat kuin
monissa maan muissa valtion kouluissa. Muutamaa luokkahuonetta lukuun ottamatta kaikissa luokissa on
betonilattia, -seinät, lasi-ikkunat sekä kunnon katto. Jokaisella oppilaalla on ikioma pulpetti ja tuoli, joista he
ovat erittäin ylpeitä. Jokaiselle oppilaalle on ostettu sinisävyinen koulupuku, kengät ja ruokailupakki. Suomalaisten tuella koululle on hankittu
opetusmateriaalia (karttoja, julisteita, kirjoja) sekä opiskeluvälineitä (kyniä, kumeja, viivoittimia ja harppeja).
Koulun kirjastoa on täydennetty uudella lukemistolla ja lähes jokaisella
on oma oppikirja useassa aineessa.
Suomalaisten tuesta kiitolliset vanhemmat ovat motivoituneet kantamaan kortensa kekoon ja huolehtimaan, että jokainen oppilas saa nykyään pitkän koulupäivän aikana
lämpimän lounaan. Tämä on uutta

jat ja oppilaat ovat niin motivoituneita koulun käyntiin, että aina taukoja ei muisteta pitää. Taukojen aikana eri-ikäiset koululaiset pelailevat,
juoksentelevat ja leikkivät erilaisia
leikkejä koulun isolla pihalla, viettävät rauhallista jutusteluhetkeä tai lukevat koulun kirjastosta lainaamiaan
kirjoja. Kaiken kaikkiaan välituntimeno on suomalaisopettajan silmiin
rauhallisempaa kuin helsinkiläisissä
kouluissa.

visin hämärä vaikeuttaa opiskelua.
Koulun keittiö on alkeellinen ja pienten koululaisten ulkohuussit romahdustilassa. Oppilaiden suomalaisittain pitkähköt koulumatkat ja päivittäiset kotityöt tuovat mukanaan omat
haasteensa, kuten myös kotitehtävien tekeminen sähköttömissä kodeissa pimeyden laskeuduttua jo kuuden
jälkeen. Yksi ongelmista on opetuskieli, koska oppilaat puhuvat äidinkielenään jotain Kenian monista heimokielistä ja aloittavat kiswahilin ja
englannin opiskelun vasta kouluun
tullessaan, mikä toimii opetuskielenä. Vieraalla kielellä opiskelu ei ole
helppoa. Kehitystyötä Lusoissa siis
vielä riittää. Uskomme kuitenkin, että
TJ:n suunnitelman mukaisesti vuoteen 2015 mennessä Lusoin koululaisten oppimisympäristö ja oppiminen ovat hyvällä mallilla.

Kahdella suomalaisopettajalla on ollut ilo työskennellä Lusoin koulussa,
Pirkko Puontilla kevät-kesällä 2010
ja Pirjo Tuurilla vuonna 2011. Nämä
Tulevaisuudenjohtajat ryn:n kummiopettajat ja heidän panoksensa koulun kehittämiseksi on otettu suurella
ilolla ja lämmöllä vastaan.
Oppimisen ja opiskelun haasteita on
kuitenkin edelleen: luokissa ei ole
sähköä, joten aamuisin ja sadepäi-

Kenian koulun vessa.
Lusoissa. Koululounasta varten vanhemmat tuovat koululle joka lukukausi 10kg maissia, 3kg papuja, nipun polttopuita ja muutaman euron
keittäjän palkkaan. Kunhan Marraskuussa 2011 perustetun keittiöpuutarhan perustaminen oli mahdollista, kun TJ:n rahoitustuen avulla toteutettu suuri kaivoprojekti valmistui
ja puhtaan veden saanti koululle turvattiin. Koululaisten rankat vedenha-

kumatkat Nairobijoelle ovat vihdoin
historiaa.
Mutta mikä tärkeintä, koululle on virinnyt myönteinen ilmapiiri, joka on
parantanut oppilaiden oppimistuloksia. Keniassa koululaiset osallistuvat
kaksi kertaa lukuvuodessa kansallisiin kokeisiin ja varsinkin peruskoulun päättökokeilla (8.lk) on suuri painoarvo, määrääväthän ne kunkin oppilaan jatko-opiskelumahdollisuudet.
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Kirsi Pyykkö
kirsi.pyykko@kolumbus.fi
Kuvat: Pirjo Tuuri

Viime vuoden kokeiden perusteella Lusoin koululaiset saavuttavat parempia tuloksia koko ajan.
Koulun oppilaat opiskelevat innokkaasti ja ahkerasti päivittäin 7.3016.00, pienet tarhalaisetkin 8.0015.00. Koulupäivään mahtuu kahdeksan oppituntia, lyhyt välitunti ja hieman pidempi ruokatauko sekä omatoimista opiskelua. Opetta-

Kumpula-seura ollut jo vuosia Tulevaisuuden johtajat ry:n yhteisöjäsenenä.www.tulevaisuudenjohtajat.fi
Tule mukaan toimintaan!

Kenian koulun keittiö.

5

ulevaisuuden johtajat ry. on vuonT
na 2000 perustettu yhdistys. Sen
tavoite on tukea kehitysmaiden kou-

lutusjärjestelmän kehittämistä paikan päällä ja alueen ihmisten tarpeista lähtien. Erityisen tärkeää on tyttöjen koulutuksen turvaaminen. YK:n
alainen Unescon ohjelma ”Koulutusta kaikille vuoteen 2015 mennessä” on
yhdistyksen ohjenuora.
* Tulevaisuuden johtajat ry saa toimintakaudeksi 2012-2014 UM:n hanketukea 59 500 euroa.
* Edellytyksenä on, että yhdistys kerää
lisäksi varoja 15% tukisummasta.
* TJ:n suorien Afrikka-kontaktien
ja Keniassa työskentelevien kummiopettajien avulla TJ:n hankeavustukset menevät täysmääräisinä oikeisiin
osoitteisiin.
* Yhdistyksen hallintokustannusten
osuus on 3-5 %.

Etsittekö
lastenne koululle
taksivärkkikohdetta?
Vantaan Jokinimen koulun lv 20112012 taksvärkkitulot ohjattiin Lusoin
koulun kehittämiseen.
Tietoa ja materiaalia: pirkko.puonti@
vantaa.fi ja pirjo.tuuri@edu.hel.fi
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Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on ollut
alusta asti Kumpulan ja
sen naapurikaupunginosien voimavara, jolla
on saatu aikaan monia
hyviä asioita ja joka on
vuosien saatossa kantanut monien vaikeuksien
yli. Tänäkin päivänä se
näkyy ja tuntuu alueellamme laaja-alaisena ja
monipuolisena toimintana.
Asuinalueemme rakennettiin aikana,
jolloin viherkaupunkiaate levisi maahamme. Se lienee ollut yhtenä vaikuttajana, kun Toukolaa, Käpylää ja
Kumpulaa suunniteltiin väljiksi omakotialueiksi. Omakotiasumista pidettiin työväestön asumismuotona ja
koska lähistöllä oli runsaasti työpaikkoja, niin palaset osuivat kohdalleen.
Kumpulan rakentaminen käynnistyi
1920-luvun puolivälin jälkeen, mutta
tyrehtyi 30-luvulle tultaessa. Rakentaminen jatkui vasta lamavuosien
jälkeen ja talot alkoivat olla valmiita
talvisotaan mennessä.
Heti alkuvuosina kohdattiin monia ongelmia, jotka vielä nykyäänkin ovat kovin arkisilta kuulostavia:

’’

laman aikana yhdistyksen tärkeimmäksi tehtäväksi muodostui jäsenistön taloudellisten etujen turvaaminen
ja sillä saralla riittikin töitä.

Koettiin, että
asukkaiden
väliselle
sosiaaliselle
toiminnalle oli
tarvetta.

ALUEEN ARVOSTUS
LASKI 60-LUVULLA
1960-luvun alku toi asukkaille uudet haasteet. Kaupunki sai aikaan
melkoiset uhkakuvat sen pyrkiessä
muuttamaan Toukola ja Kumpula ”kivikyliksi”. Pitkä taistelu kotien pelastamiseksi johti lopulta onnelliseen
lopputulokseen ja alueet säilyivät
omakotialueina. Epävarmalla 60-luvulla alueen arvostus kuitenkin laski
alimmilleen, eikä tilanne korjaantunut vielä seuraavallakaan vuosikymmenellä. Samaa tahtia hiipui myös
yhteisöllisyys. Tähän lienee osasyynä myös television yleistyminen ja
suurten ikäluokkien aikuistuminen ja
omille teilleen lähteminen.

katujen kunto oli huono, niiden kunnossapito oli kehnoa ja katuvalaistus
oli puutteellista, minkä seurauksena yleinen turvallisuus koettiin huonoksi. Koettiin myös, että asukkaiden väliselle sosiaaliselle toiminnalle oli tarvetta.
Syksyllä 1927 Kumpulan ja Länsi-Käpylän asukkaat perustivat ensimmäisen yhdistyksen, nykyiseltä
nimeltään Kanta Helsingin omakotiyhdistys ry:n, jonka toiminta laajeni vuosien saatossa myös Toukolan,
Koskelan ja Taivaskallion alueille.
Tuore yhdistys toisaalta haki parannuksia alueen olosuhteisiin ja toisaalta järjesti monenlaista toimintaa,
mm. omakotiasukkaille suunnattuja
luentoja ja koulutustilaisuuksia. Puutarhanhoidosta järjestettiin kilpailuja ja osallistuttiin menestyksekkäästi
valtakunnallisiin mittelöihin. Kaikkien
vaikeuksien keskellä, huvitoimikunta
ja naisjaosto järjestivät erilaisia juhlia, tansseja, myyjäisiä, arpajaisia,
retkiä sekä sota-aikana viikoittaisia
ompelu- ja keskusteluiltoja. 30-luvun

URHEILUN YHDISTÄVÄ
VOIMA
Maailmalla menestyneet urheilijamme ovat innostaneet tyttöjä ja poikia urheilun pariin. Liekö Toukolassa ollut kannustimena Ville Ritolan ja Paavo Nurmen saavutukset,
kun siellä perustettiin poikien keskinäinen urheiluseura Toukolan Kiri ja sen toiminnan hiipuessa Toukolan Toive, joka myös oli lyhytikäinen.
Oman urheiluseuran tarve jäi elä-

mään. ”Syyskuun kuudennen päivän
hämärtyvässä illalla vuonna 1932
oli, vielä rakenteilla olevan Annalan urheilukentän, viereiseen kuusikkoon kokoontunut nelikymmenpäinen miesjoukko – tai jos ryhmää katsoi oikein tarkkaan, näkyi siinä olevan jokunen nainenkin.” Näin juhlavasti kuvailee Kalervo Ilmanen silloisen Toukolan Toverit, nykyisen
Toukolan Teräs ry:n syntyä kirjassaan ”Teräksinen linja”. Toiminnan
rahoittamiseksi ToTe ylläpiti tanssilavaa aluksi Annalan kentällä ja raitiovaunuhallien rakentamisen jälkeen
vielä jonkin aikaa Velodromin liepeillä sijainneella lavalla.
Kumpulan maauimala valmistui
vuoden 1952 Helsingin Olympiakisojen harjoituspaikaksi. Uimalan avauduttua yleisölle, sen otti kotipaikakseen HTU, Helsingin Työväen Uimarit, ja vuonna 1956 HTU:sta eronneiden uimarien perustama Uimaseura
Kuhat. Seuroihin kuulumisella oli
vahvat aatteelliset taustansa, mutta
monia nuoremman polven edustajia
veti puoleensa myös näyttävä verryttelypuku.

UUDET ASUKKAAT
ELVYTTIVÄT
YHTEISÖLLISYYDEN
1980-luvulla Kumpulassa alkoivat
puhaltaa muutoksen tuulet. Alueelle
muutti uusia nuoria asukkaita ja hei-

dän tutustuessa toisiinsa yhteisöllisyys koki renessanssin. Melko pian
perheiden yhteiseksi harrastukseksi
muodostui lentopallo. Kenttä raivattiin itse ja 1990 perustettiin lentopalloseura Kupara.

’’
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Ei tainnut Kuparan porukka alkumetreillä aavistaa minkälaisen vyöryn he saivat aikaan. Jussi Tiaisen
sanoin kiteytettynä: ”Kupara sytytti
tulipalon joka roihusi, mutta nopeasti mukaan tuli kylän väki sekä alueelliset toimijat.”

Eräässä
nuotioillassa
mietittiin, että
KUMPULA-SEURA ON
MUKANA ARJESSAMME
Kumpulaan
Kumpula-seura ry:n perusti joukpitäisi saada
ko aktiiveja kyläläisiä noin 30 vuotjotain piristystä.
ta sitten, kaupungin paikallisdemokratiakokeilun tiimellyksessä, kaikilSyntyi ajatus
asukkaille avoimeksi yhdistyksekkyläkarnevaaleista. le
si. Sen aikaansaannoksista monet

Myös lapset yhdistivät perheitä.
Kun kouluolot eivät olleet kunnossa,
”taisteltiin” Kumpulaan oma koulurakennus. Kesäiltaisin viihdyttiin pihoilla, niinpä eräässä nuotioillassa mietittiin, että Kumpulaan pitäisi saada
jotain piristystä. Syntyi ajatus kyläkarnevaaleista.
Kylä oli herännyt henkiin ja se
huomattiin muuallakin. Uudenmaan
liitto nimesi 1993 Kumpulan vuoden Uusmaalaiseksi kyläksi. Voiko yhteisöllisyyttä paremmin kuvata,
kuin Uudenmaan liiton lehdistötiedote 1.12.1993: ”Kumpulan asukkaiden
yhteistoiminta oman viihtyvyytensä
parantamiseksi on maamme oloissa ainutlaatuista.” Tyhjä Larkkosen
kauppa Limingantie 40:ssä muuttui yhtenä talvisena viikonloppuna
juhlabaariksi. Tunnelma oli korkealla, mietittiin voisiko tila toimia jatkossakin kylän yhteisenä kokoontumispaikkana.
Aivan niin ei kuitenkaan käynyt.
Monien vaiheiden jälkeen v. 1996
toiminta aloitettiin osoitteessa Intiankatu 31 ja perustettiin Kylätilayhdistys ry. Tänä päivänä Kylätilassa on
tarjolla monipuolista kerho-ja harrastetoimintaa kaikenikäisille. Viikoittainen kävijämäärä on noin 370. Yhdistys järjestää myös erilaisia juhlia ja
usein viikonloppuna tila on vuokrattu
kyläläisten omille juhlille. Kylätilayhdistys toimii nyt viidettä kertaa kyläjuhlien järjestelyorganisaationa.

On vaikea keksiä mitä lajia ToTe:ssa ei olisi ajan saatossa harrastettu. Urheilun lisäksi muukin toiminta oli sangen vilkasta ja olipa seuralla hetken aikaa oma tanssiorkesterikin.
Toimintaa oli kaikenikäisille ja ikähaitari näkyy myös 30-luvulla Saksansaaren kalliolla otetussa ryhmäkuvassa. Raila Leivon arkisto.

harva lähtee niitä pakoon.

Tammikuussa pieni joukko kokoontui suunnittelemaan ensi kevään juhlia, mutta määräpäivän lähestyessä joukko kasvanee reiluun
200:een. Toukokuun 26. päivänä
juhlintaan osallistuu koko kylä, vain

ovat nähtävissä arjessamme, mm.
Limingantien läpiajokiellot, hidastetöyssyt ja nopeusrajoitukset. Kun
asukkaiden sitkeiden ponnistelujen
tuloksena alueelle saatu koulu joutui lopettamisuhan alle, he puolustivat sen olemassaoloa yhdessä Kylätilayhdistyksen kanssa. Tällä hetkellä Kumpula-seuran työpöydällä ovat
mm. Kumpulanlaakson joukkoliikennekatuun liittyvät asiat sekä Kumpulan kotikaupunkipolku-projektin viimeistely. Tätä kirjoittaessani on esille noussut HSY:n pyrkimys heikentää bussilinjan 55 palvelutasoa. Tähän on otettu kantaa yhdessä usean helsinkiläisen asukasyhdistyksen kanssa. Seura myös toimittaa
neljästi vuodessa ilmestyvää Kumpostia.

Sosiaalinen toiminta eri yhdistysten ansiosta oli sangen monipuolista, oli iltamia,
retkiä ja kursseja. Pasi Mäkisen äiti, toinen vasemmalta, osallistui vuonna 1947 kehruukurssille. Pasi Mäkisen arkisto.

TULEVAISUUDEN
HAASTEET

Omakotiyhdistyksen vakavailmeisiä jäseniä tiedotustilaisuudessa 50-luvulla silloisella Toukolan alakoululla. Jorma Ikosen arkisto.

Lähivuosien mittava yhteinen ponnistus on tulevien tonttivuokrien pysyttäminen kaupungin hurjista suunnitelmista huolimatta tasolla, jossa
korkea vuokra ei muodostu esteeksi asumiselle. Vaikka sopimukset
umpeutuvat vasta vuonna 2020, on
asia omakotiyhdistyksessä jo työn
alla. Kuluva vuosi on kunnallisvaalivuosi ja omakotiyhdistys tulee ottamaan asian yhdeksi vaalikysymykseksi. Muistamme hyvin kampanjat
”ei katua Kumpulanlaaksoon” ja ”kyläkoulua ei saa lakkauttaa”. Nämä
tapahtumat keräsivät yhteen suuret
asukasjoukot. Nähtäväksi jää, mitä
saamme aikaan, kun Kumpula, Toukola, Länsi-Käpylä, Osmonkulma,
Taivaskallio ja Koskela yhdistävät
voimansa vuokra-asiassa.

Yhteisistä päämääristä ja toiminnasta kiinnostuneet ihmiset ovat aina
lähteneet innolla mukaan toimintaan. Kumpulan yhteisöllisyys on
ollut esimerkkinä useille kaupunginosille. Jos et vielä ole mukana aktiivitoiminnassa, niin lähde siihen nyt.
Kumpulan alueen toimijat ja tapahtumat löydät osoitteesta www.kumpula.info ja Kanta Helsingin omakotiyhdistyksen tiedot osoitteesta www.kaupunginosat.net/kantahelsinki.
Kanta Helsingin omakotiyhdistyksen julkaisemat kirjat: Keidas
kaupungissa ja Vihreä kylä (painos
loppu),valaisevat alkuvuosikymmenien elämää ja olosuhteita, Teräksinen
linja ja Kuhat Kumpulasta, joita voi
tiedustella kylätilasta.

Jos toiminta alkuvuosikymmeninä oli tiivistä, on se sitä tänäänkin.
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Lähivuosien
mittava yhteinen
ponnistus
on tulevien
tonttivuokrien
pysyttäminen
tasolla, jossa
korkea vuokra ei
muodostu esteeksi
asumiselle.
Teksti: Jorma Ikonen

Jos soittoharrastuksesi on syystä tai toisesta jäänyt, tai haluat kokeilla muuta kuin omaa
instrumenttiasi, tai jos sinua vain kiinnostaa
joku instrumentti, tervetuloa Kylätilan aikuisten bändileirille pitämään hauskaa. Tällä leirillä puretaan koulun musiikkituntien syvään juurtuneita traumoja ja päästään viikonlopun ajaksi todella irti arjesta. Kaikki ovat tervetulleita, eikä aiempaa soittokokemustakaan tarvita.
Ohjausta saadaan viiden ammattimuusikon luotsaamina kitarassa, bassossa, rummuissa, laulussa ja koskettimissa, mutta tilaa on myös erikoissoittimille kuten haitarille, quirolle tahi huuliharpulle. Leirillä muodostetaan useampia kokoonpanoja, jotka harjoittelevat tuttuja rock- ja popkappaleita sunnuntain päätöskonserttia varten. Biisit sovitetaan paikan päällä sopiviksi kulloisillekin esiintyjille, ja ovat usein alkuperäisiään hienompia!
Leiri la ja su klo 11-17, sunnuntaina päätöskonsertti klo 16 ystäville ja
perheenjäsenille. Hintaan 85 e sisältyy keittolounaat molempina päivinä.
Ilm. kylatila@kolumbus.fi

Pe 13.4. klo 10.15 Nukketeatteri Sampo
esittää: Kissa Killin Kiukkupussi

Sopii kaikenikäisille, kesto n. 40 min. Liput 8 e, ohjatut lapsiryhmät 6 e
/lapsi. Ohjaajat ja alle 1,5v. maksutta. Lippuvaraukset ja tiedustelut: p.
09-323 6968 tai toimisto@nukketeatterisampo.fi

pe 13.4. klo 20 KinoKumpulan leffailta
la 14.4. Kumpulan Ceilidh – Isäntänä Joe
White

ma 19.3. klo 18 Kyläjuhlien talkookokous

Siis mitä?! No, Ceilidh (lausutaan Keili) on perinteinen juhla Irlannissa
ja Skotlannissa, hyvin yleinen ja suosittu rentoutumistapa tänäkin päivänä. Jopa Englanissa! Siihen kuuluu musiikki, tanssit ja yleinen hauskanpito. Onneksi Kumpulalla on pari pitkäaikaista Skotlantilaisystävää Jim Irvingin ja Scott Lindenin muodossa. He ovat varmasti tuttuja monille Dog In A Bucket –bändistä, vaikka eivät asukaan Kumpulassa. Ja koska ovat Skotteja, heillä on luonnollisesti monenlaisia kummallisia ominaisuuksia. Jim esimerkiksi osaa opettaa perinteisiä skottilaisia
tansseja - ja ne vasta hauskoja ovatkin. Kaikki voivat osallistua - älä ole
ujo! - otat vain partnerin ja Jim näyttää miten tanssia The Gay Gordons
tai Strip the Willow sekä monia muita tansseja. Taustalla soi perinteinen skottilainen musiikki.
Terveysvaroitus! Nämä tanssit voivat olla riippuvuutta aiheuttavia.
Luvassa Kumpulan Ceilidh:ssa on paljon muutakin, tietenkin golfia, ”tossing the caber:ia”(mies heittää pitkää tukkia - nainen voitti viime keralla Molly Mallonesissa) ja muita yllätyksiä. Tapahtuma on sukua Kumpulan Folk-Klubille, joten kaikki ovat tervetulleita laulamaan,
soittamaan ja tanssimaan - eikä välttämättä edes skottibiisejä! Pääasia
on hauskanpito - ja teidän kanssa se on taattu! Kuiskaanpa vielä; ehkä voimme taivutella Jimin ja Scottin pukeutumaan kansallispukuihin,
kiltteineen, sporaneineen kaikkineen. Siis kamerat mukaan!

ma 26.3. klo 18 Kylätilayhdistyksen
vuosikokous
lauantait 24.3., 31.3., 14.4. ja 21.4. klo 12-14
Parisalsa-tiiviskurssi
Salsa on Kuubasta kotoisin oleva sähäkkä paritanssi, josta on tullut maailman suosituin lattaritanssi. Salsa tarkoittaa espanjaksi tulista kastiketta, ja sana kuvailee hyvin tätä kuumaa ja menevää tanssia. Salsan tunnusmerkkejä ovat letkeät lanteet ja vauhdikas meno, unohtamatta hauskuutta ja läheisyyttä. Tunneilla opetellaan vaihtelevia ja energisiä kuvioita, joiden avulla pääset tanssimaan milloin vain salsa soi. Opetellaan
myös rytmiä ja vartalonkäyttöä ja kiinnitetään erityistä huomiota vienti- ja seuraamistekniikkaan. Kurssi sopii aloittelijoille ja latinotanssitaitojaan kertaaville. Opettajana Victor Azim Tanssikoulu Ritmo Frescosta.
Hinta 40 euroa/hlö. Ilmoittautumiset kylatila@kolumbus.fi

la 31.3. klo 19 ja su 1.4. klo 15 Kosketuksia
Pohjoisnavalta
Kosketuksia Pohjoisnavalta on tanssiteos kahden ihmisen matkasta maailman pohjoisimpaan kaupunkiin.Teoksen tarina kuljettaa katsojan mielikuvituksen kautta sinne, missä luonto hallitsee elämää ja jossa ihmisen

ma 16.4. Romanikeskusteluilta, teemana
romanimusiikki

la ja su 21.-22.4. Joogakurssi
la klo 9.30-11.30 ja su klo 10.30-13.
Joogaa B.K.S.Iyengarin tapaan.
Iyengar jooga on dynaaminen kehon ja mielen jännitteitä purkava, elinvoimaa vapauttava joogalaji. Harjoituksessa kiinnitetään erityisesti huomiota kehon oikeaan linjaukseen, tämä tekee harjoituksesta turvallista kaikille harjoittajille, eikä aiempaa liikunnallista
tai joogataustaa tarvitse olla. Keskittyminen linjaukseen tuo tietoisuuden
kaikkialle omaan kehoon ja pitää ajatukset ”kurissa”.
Harjoituksessa käytetään erilaisia apuvälineitä, kuten seinää, vöitä, tuoleja,
tyynyjä ja filttejä, joiden avulla asanan oikea linjaus mahdollistuu kaikille ja kaikki voivat päästä nauttimaan asanan hyödyistä. Apuvälineisiin ja
niiden käyttöön tutustutaan kurssilla. Jokaisen yksilöllinen tilanne otetaan
huomioon ja harjoitus toteutetaan sen mukaan.
Kurssilla tehdään asana(jooga-asento)- ja pranayama(hengitys)- ja rentoutumisharjoituksia. Kurssi sopii kaikille iästä, ruumiinrakenteesta tai
fyysisestä kunnosta riippumatta. Vasta-alkajille ja aiemmin jooganneille. Ohjaaja Elina Surakka, ilmoittautumiset kylatila@kolumbus.fi Kurssin
hinta 40 euroa

la 5.5. klo 16 Kumpulan kuoron
kevätkonsertti
ma 21.5. klo 18 Kyläjuhlien viimeinen
talkookokous
la 26.5. Kumpulan Kyläjuhlat

HAMMASLÄÄKÄRIT
Sanni Aho, Katariina Savijoki
Katja Kurhela
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI
Pirkko Aho (iensairaudet)

sunnuntait 22.4., 29.4., 6.5., 13.5. ja 20.5. Djembe
work-shop

SUUHYGIENISTI
Maria Jaakkola

Tervetuloa Djembe-rumpu viikkotunneille! Opettajana ammattilaisrumpali Momar Diop (Mama Africa) Senegalista. Momar on hyvä ja kokenut
opettaja takanaan vankka osaaminen. Tunneilla päästään ryhmässä taitavan osaajan ohjeistuksella kiinni ammattimaiseen afrikkalaisen Djemberummun soitttoon. Kurssi on tasoltaan alkeisrumputunti, mutta hieman
djembeä soittaneetkin ovat tervetulleita.
Hinta: 40 euroa koko kurssi ja 10euroa/kertamaksu. Rumpuvuokra 2euroa/kerta. Aika vaihtelee seuraavasti: 22.4.-6.5. klo 15-16 ja 13.-20.5. klo
16-17.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Johanna/emiliablom@hotmail.com, www.
mamaafrica.fi

Käpyläntie1, p.720 6800

www.koskelanhammas.fi

Vastaanotollamme on Kelan suorakorvaussopimus

ma 30.4. Kylätilan Vappu Perinteinen koko
perheen Vappujuhla
sunnuntait 6.5 klo 10-14.30 ja 20.5 klo 10
-14.30 + kahvakuulailu ulkona klo 16
asti Innostusta Unelmista -hyvinvointi
Workshop
Täältä saat avaimet unelmaelämääsi energisyysharjoitusten ja aarrekarttatyöskentelyn sekä meditaation avulla. Pääset tutustumaan myös ulkona

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H
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Valitse oma tapasi liikkua
• Edulliset kausikortit
• 10-kortti 65 €,
• 10-kortilla kiipeilyseinälle 65 €,
• kertamaksu alk. 3,50.

a
ikku
oit li ksulla
v
ä
l
Meil ertama !
sk
illa
myö i 10-kort
ta

Puh. 020 741 1820

Kumpulan liikuntakeskus Väinö Auerin katu 11, puh. 09 191 51092, www.unisport.fi
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Kokeile! Tällä lipulla yksi ilmainen

Liike, joka auttaa eteenpäin.
Voima, joka vie huipulle.
Rytmi, joka saa jaksamaan.

** Ei ennakkovarauksia. Voimassa 15.4.2012. saakka

selviytymistä koetellaan. Matkalaiset joutuvat kuitenkin kohtaamaan
toisensa olosuhteiden pakosta. Kohtaaminen on kummallekin riski,
mutta myös tilaisuus ystävystyä ja päästää irti jostakin. Teoksessa tutkitaan sitä miten yksinäisyys ja kohtaamattomuus aiheuttavat reaktioita kehossa, ihmisten välillä ja kuinka ihmiset vuodenaika vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen käyttäytymiseen arkielämässä. Kosketuksia pohjoisnavalta -tanssiteoksen toteuttavat työryhmä Navigoitsijat, tanssijat Iina
Taijonlahti ja Nadja Pärssinen sekä muusikko Ismo Lampi. Kesto: n. 35
min. Liput: lapset/työttömät/opiskelijat 8 e, muut 12 e. kosketuksiapohjoisnavalta@gmail.com tai 040 149 7025

ma 23.4. klo 18 Kumpulaseuran kevätkokous

Kumpulan liikuntakeskuksessa.

la ja su 17.-18.3. klo 11-17
Aikuisten bändileiri

kahvakuulailuun, jolla päätämme päivän. Varaa mukaasi mukavat vaatteet,
muistiinpanovälineet ja avoin mieli sekä sopivat ulkoiluvarusteet kahvakuulailua varten. Workshopissa on tarjolla pientä syötävää sekä teetä ja kahvia.
Omat eväät voi ottaa mukaan, ne on mahdollista nauttia ruokatauolla. Workshopin vetävät Elämäntaidon valmentaja Ville Riipinen ja Personal Trainer/
Kahvakuulaohjaaja Hanna Antti-Poika, Sports Lady®. Kursseja järjestetään
kahtena sunnuntaina Kylätilassa: Hinta 74 euroa / henkilö. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 6.5 kurssille 29.4 mennessä ja 20.5 kurssille 13.5 mennessä
osoitteeseenh hanna.aps@gmail.com

to 19.4. klo 19 Kyläjuhlien
talkookokous

• ryhmäliikuntatunti ** tai kuntosalikäynti tai
• osallistuminen palloiluvuorolle tai
• sulkapallokentän varaus.

Kylätilan tapahtumat:

Kylä kutsuu Kylään - lauantaina 26.5. vietetään
Kumpulan Kyläjuhlia
Nyt kun ilma on sakeana
lumipyrystä ja katoilta
putoilevista lumilautoista, on vaikea uskoa,
että kohta omenapuut
taas kukkivat ja Kyläjuhlat täyttävät vehreän Kumpulan. Juhlien
suunnittelu käynnistyi
tammikuussa ja tuttujen osa-alueiden lisäksi
suunnitteluporukat ovat
ideoineet myös vähän
uutta. Kyläjuhlien tavoitteena ei missään
nimessä ole laajentua,
mutta ohjelmatarjonnasta on tarkoitus saada
entistä monipuolisempi
ja useammat taiteenlajit
kattava.
Suosittu Kumpula-juoksu oli viime keväänä halutaan ehdottomasti järjestää myös Kyläjuhlapäivänä.
Yliopistoliikunta osallistuu järjestelyihin mm. toteuttamalla alkuverrytte-

lyn. Kumpulan ja lähialueiden nuorille kaavaillaan omaa tapahtumaa,
yhteistyökumppaneina Arabian nuorisotalo ja Nuorten toimintakeskus
Happi. Kasvitieteellinen puutarha ottaa vastaan tanssiin liittyvän ohjelmistomme ja Kyläjuhlien aikaan puutarhaan on vapaa pääsy. Kylätilaan
ripustetaan Kumpula-aiheinen valokuvanäyttely Kaupunginmuseon arkistojen aarteista, ja oheen suunnitellaan Helsinki-aiheisia musiikki- ja
sanataide-esityksiä – juhliihan Helsinki nyt 200-vuotista taivaltaan pääkaupunkina. Teatteriteltalle etsitään
paikkaa ja mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Lainattavalla kalustolla ja talkootyöllä on suuri merkitys, samoin yhdistyksen järjestämällä ruoka- ja juomamyynnillä. Jos pystyt tarjoamaan
vaikkapa ruuanvalmistukseen käytettävää kalustoa tai pakettiautoasi,
ammattitaitoasi ja suhteitasi tai jonkinlaista sponsoriapua, otamme kaiken ilomielin vastaan. Kaikki kahvitermoksesta ja megafonista kylmäautoon ja partiolippukuntaan kelpaa
– pienistä puroista kertyy iso virta!
Tule seuraavaan talkookokoukseen
kuulemaan enemmän.

’’

Muutama ennakkomuistutus Kyläläisille

Viime vuonna olin ekan
kerran ja vaikka olin
silloin ”vain” kauhan
varressa pari tuntia, tuli
pari uutta naamaa tutuksi
ja oli kivaa. Talkoissa kai
on kysymys siitä, että
jostain tulee ”meidän
juttu”.

ihoillaan kahvilaa pitävien ei tarvitse ilmoittaa tilapäisestä elintarvikkeiden myynnisP
tä ympäristökeskukselle, sillä elintarvikelaki
(23/2006) on muuttunut 1.9.2011 lähtien. Sen
mukaan yksityishenkilöiden, eikä järjestöjen
tarvitse enää tiedottaa vähäriskisestä tilapäisestä toiminnasta etukäteen.

imingantie suljetaan Kätilöopistolta InL
tiankadulle juhlapäivän aamuna klo 8 ja
avataan illalla klo 23.

Ehdit hyvin hypätä mukaan antamaan oman panoksesi onnistuneille

’’

Tulin kyläjuhlien
talkooväkeen
innolla mukaan.
Olin osallistunut
edellisiin kyläjuhliin
vapaaehtoisena
makkaran paistajana
ja kokemukseni
mukaan siitä sai
hyvän mielen ja
hauskan päivän.

Vaikka rahoituksemme Kirjastoja kulttuurilautakunnalta on lähes samalla tasolla kuin aiemmin, lähdemme innolla järjestämään yhtä värikkäitä, monipuolisia ja iloisia Kyläjuhlia.

juhlille. Tammikuun kokouksessa perustetut suunnitteluryhmät ovat:
* tiedotus, markkinointi ja netti-sivut
* koristelu
* Kylätilan ohjelma ja valokuvanäyttely sekä kirjallisuus ja sanataide
* huolto ja siivous
* lasten tapahtuma
* nuorison oma tapahtuma
* ruoka
* logistiikka (kuljetukset, telttojen
pystytys ja purku yms.)
* huutokauppa
* musaohjelma
* tanssi- ja performanssi
* järjestyksenvalvonta
* Kumpula-juoksu
* info, ensiapu ja paikallisten yhdistysten sekä asiantuntijoiden Tietotori
Tänäkin vuonna tulemme tarvitsemaan 200 talkoolaista. Talkoovuorot jaetaan lähempänä juhlia, mutta
jo nyt kannattaa ilmoittautua ryhmiin
omien mieltymyksiensä mukaan.

Ota yhteyttä Kylätilaan, niin lähetämme sinulle muiden ko. ryhmän
jäsenten yhteystiedot. Talkoolaisille
on tarjolla iloisen mielen lisäksi ruoka-annos yhdistyksen järjestämästä
ruokakojusta ja kutsu kesäkuiseen
karonkkaan.

Seuraavat
talkookokoukset
ovat Kylätilassa ma
19.3. klo 18, to 19.4.
klo 19 ja ma 21.5. klo
18
Ohjelma, tapahtumapaikat ja esiintyjät varmistuvat maaliskuun aikana.
Kaikkien suunnitelmien etenemistä
voi seurata Kylätilaa varten perustettavilta netti-sivuilta www.kumpulankylajuhlat.fi
Terveiset Kyläjuhlatohinoiden keskeltä!
Kylätilan Sari
Kuvat: Leila Oksa
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tään 10 euron pöytämaksu päivän aikana. Jäseneksi voi liittyä etukäteen maksamalla jäsenmaksun 10 euroa yhdistyksen tilille Nordea 126830-102748. HUOM! Muista kirjoittaa viestikenttään nimesi ja osoitteesi.

ylätilayhdistyksen vuokraamat kirpK
pispaikat on tarkoitettu vain alueen
asukkaille, ja myyntituotteiden tulee ol-

la perinteistä käytettyä kirppistavaraa
tai itsetehtyjä käsitöitä/taideteoksia yms.
Asukkaan oikeudella saamme häätää ammattimyyjät tiehensä.

Talkootyöt
määrittyvät
toimintojen mukaan

Tuttuun tapaan kuulemme musiikkia kahdelta lavalta, lapset saavat oman festivaalialueensa Kumpulan koulun pihalle ja paikalliset yhdistykset ja asiantuntijat pääsevät
esittelemään toimintaansa Tietotorille. Ja totta kai – Limingantien mittainen kirpputori on edelleen tapahtuman sydän.

ilometrin mittainen kirpputori avataan
K
klo 10. Kylätilayhdistyksen jäsenmaksu
kattaa kirpputoripöytämaksun, muilta kerä-
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Pysyäkseen
elinvoimaisina
yhteisöt tarvitsevat
kollektiivisen
identiteetin,
vuorovaikusta
ja keskinäistä
luottamusta
sekä yhteisen
tavoitteen.

si sosiaalisessa mediassa. Mitä mannaa bittitaivaasta verkkoyhteisöjen
aikana tutkijoille sataakaan, kun Facebookissa peukalot nousevat tanakasti pystyyn milloin minkäkin asian puolesta.

Happy together

Yhteisöllisyydestä yksityisyyteen

Viime vuosikymmeninä on yhteisöllisyydestä ja yhteisöistä puhuttu paljon. Yhteisöllisyyden on nähty
jo lähes kadonneen individualismia
korostavan elämäntavan esiinmarssin myötä ja suomalaisten sanotaan
tarttuneen yksilöllistymiskehitykseen erityisen hanakasti.
Modernisaatio alkoi 1900-luvulla nakertaa yhteisöllistä elämäntyyliä. Kylät tyhjenivät kaupunkeihin 1960-luvulta alkaen ja monet
maalta muuttaneet asettuivat lähiöihin asumaan. Lähiöissä asui lopulta joukko toisilleen tuntemattomia ihmisiä, eikä yhteisöllisyydestä
enää ollut tietoakaan. Vaikka maalta
muuttaneet yrittivät jatkaa perinteistä, yhteisöllistä elämäänsä lähiöissä, tämä elämäntapa ei enää uusissa
olosuhteissa ottanut tuulta alleen.

’’

tenäiskulttuurissa, toistensa tukeen
turvaten, kaikkea vierasta ja outoa
vähän karsastettiin ja tästä on myös
etsitty syitä suomalaisten ennakkoluuloihin esimerkiksi monikulttuurisuutta kohtaan.

Yhteisölliseen
elämänmuotoon
liittyi oleellisena
elementtinä
myös holhous ja
sanktiot normien
rikkomisista.

Kaikki eivät kuitenkaan olleet pahoillaan perinteisten yhteisöjen hajoamisesta, sillä yhteisölliseen elämänmuotoon liittyi oleellisena elementtinä myös holhous ja sanktiot normien rikkomisista, eikä yhteisöissä olo ollut mitenkään vapaaehtoista, vaan yhteisöihin synnyttiin.
Suku ja sosiaaliluokka määrittelivät pitkälle elämänkulun. Edelleenkin on ryhmiä, joissa on tarkat käyttäytymissäännöt. Tällaisia yhteisöjä
ovat esimerkiksi uskontokunnat tai
jonkin aatteen ympärille rakentuneet yhteisöt.

Yhteisöllisyys nähdään yleensä
tavoiteltavana asiana ja arkipuheessa siihen liitetään usein vain positiivisia määreitä. Yhteisöllisyys saattaa
tuoda mieleen vaikkapa idyllisen ja
onnellisen oloisen suomalaisen kyläyhteisön, maalaismaiseman pölyävine hiekkateineen ja heilimöivine peltoineen. Maatalousvaltaisessa Suomessa elettiinkin vankassa yh-

Yhteisöllisyyden
kaipuu
Jos moderni hajotti yhteisöjä ja
aloitti yksilöllistymisen, postmoderni toi takaisin kaipuun yhteisöihin,
mutta enää ei haikailtu perinteistä elämäntapaa, vaan haluttiin jotain ihan muuta. Kaupungistumisen
myötä syntyi mahdollisuus liittyä
moniin erilaisiin ja uusiin yhteisöihin. Nykyään yhteisöjä syntyy jatkuvasti ja niistä valitaan ne, jotka parhaiten sopivat kunkin yksilön tarpeisiin. Uusyhteisöllisyyttä leimaa
myös väliaikaisuus ja ennen kaikkea vapaaehtoisuus. Yhteisö voi olla muutaman ihmisen muodostama,
tietyn asian ympärille rakentunut tai
nykyteknologian aikana vaikka koko maapallon käsittävä. Uusia yhteisöjä syntyy jatkuvasti esimerkik-

Pysyäkseen elinvoimaisina yhteisöt tarvitsevat kollektiivisen identiteetin, vuorovaikusta ja keskinäistä luottamusta sekä yhteisen tavoitteen. Yhteisöllisyydestä etsitään
myös vastausta moniin ongelmakohtiin ja taloudellista tukea on annettu esimerkiksi erilaisten asukastalojen ylläpitoon. Asukastalojen on
toivottu kokoavan ihmiset yhteen ja
rauhoittavan levottomia asuinalueita
ja pyrkimyksissä on onnistuttukin.

Yhteisöllisyyden
onneloissa on myös
tummia sävyjä
Asukastalotoiminta ja asuinalueiden
ympärille rakentuneet yhteisöt ovat
eräitä ja ehkä tunnetuimpia uusyhteisöllisyyden muotoja. Parhaimmillaan nämä yhteisöt luovat ympärilleen turvallisuutta, toisista välittämistä ja yhteisten asioiden ja ympäristön hoitoa. Kumpulassakin on
kunniakkaasti taisteltu muun muassa koulun säilyttämisen puolesta, suojeltu Vallilanlaaksoa ja otettu kantaa ympäristön puolesta. Yhteisöllisyys tuottaa tarpeellista ja toivottavaa kansalaisaktivismia. Yhtei-

söllisyys kartuttaa sosiaalista pääomaa, mutta voi
helposti johtaa myös suvaitsemattomuuteen.
Pienalueiden yhteisöllisyys ja oman ympäristön puolustaminen voi aiheuttaa sen,
että helposti nähdään
oman asuinalueen arvon olevan ylitse muiden ja alueelle kaavaillut suunnitelmat ehdo-tetaan toteutettavaksi muualle. Vaikka itse suunnitelma,
rakennus tai toiminta sinänsä nähtäisiin tarpeellisena, ehdotetaan sitä jonnekin x-niemeen tai y-notkoon, mutta
ei tänne. Näin kävi helsinkiläisessä
Marjaniemen kaupunginosassa,
jossa asukkaat lähtivät voimallisesti vastustamaan alueelle kaavailtua kehitysvammaisille tarkoitettu asuntolaa.

’’

Yhteisöllisyys
kartuttaa sosiaalista
pääomaa, mutta
voi helposti johtaa
myös suvaitsemattomuuteen.

Tutkija Riitta Kuparinen
kiinnostui tapauksesta ja Marjaniemen tilanteesta syntyi väitöskirja, jossa aineistona olivat, muun materiaalin ohella, ovelta ovelle -haastattelut. Haastattelujen
tulos oli yllättävä verrattuna siihen
valitusten ja lehtikirjoittelujen määrään, jota asuntolan tiimoilta oli esitetty. Julkisuudessa oli vallalla käsitys, että kaikki marjaniemeläiset, lähestulkoon vauvasta vaariin, vastustivat asuntolaa. Tutkimus paljasti,
että kyseessä olikin pienempi, mutta
sitäkin äänekkäämpi ja aktiivisempi joukko, eivätkä ”hiljaisemmat” oikein uskaltaneet tai saaneet tuotua
omaa mielipidettään julki. Saksalainen tutkija Noelle-Neumann on nimennyt tämän ilmiön ”hiljaisuuden spiraaliksi” eli toimelias vähemmistö luuleekin olevansa enemmistö ja lähtee ajamaan asioita tämän
oletuksen antamalla voimalla. Kehi-

tysvammaisten asuntola tuli lopulta
Marjaniemeen, ennakko-luulot hälvenivät ja elämä Helsingin Helmessä
lienee jatkunut ennallaan.

Eläköön
yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on toisille kirosana ja
toisille se maistuu edelleenkin makealta. Yhteisöllisyyteen liitetään
mielikuvissa, ainakin asuinalueista puhuttaessa, jonkinlainen elitistinen leima ja yhteisöllisyyden ajatellaan kukoistavan siellä, missä ei ole
mitään ongelmia koskaan ollutkaan.
Kumpulan historiassa on tarvittu
yhteisöllisyyttä ja tarvitaan edelleen.
Tulevaisuudessa häämöttää jo uusia

Parturi-kampaamo

SISUSTUSEXPERT

AMARILLO

Limingantie 57
00560 Helsinki
p. 757 0339

Väinö Auerin katu 3
p. 7572 117

Autoverhoomo

Lähteet:
Riitta Kuparisen väitöskirja: Ei
meidän naapuriin
Aaro Harju, Yhteisellä asialla
Antti Hautamäki, toim., Yksilö
modernin murroksessa

www.parmesan.fi
p. 757 1011
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Satu

Hyvää kevättä!

TERVETULOA!

Kakut ja voileipäkakut
tilauksesta!
Myös
luomuleivonnaisia!

Puh. 757 20 87
Intiankatu 25,
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Auki ma - pe 9 - 17, la 9 - 12, ke suljettu
12

asioita, joiden vuoksi varmasti vielä kannattaa pöytien ympärille istua.
Niin ja minkälaisessa Kumpulassa
asuisimmekaan nyt, jos sitä ensimmäistä allekirjoitusta ei olisi erääseen adressiin raapustettu.
PS. Yhdysvaltalainen kuvataiteilija Andy Warholl uskoi, että kaikilla on mahdollisuus edes kerran elämässään 15 minuutin kuuluisuuteen. Ole sinä Kumpulan Tähti koko päivän ja tule mukaan tekemään
Helsingin parasta kaupunginosatapahtumaa toukokuussa. Me kumpulalaiset pääsemme jälleen koettelemaan omia yhteisöllisiä taitojamme,
kun Kyläjuhlat taas valtaa kadut, pihat ja niityt.
Eija Reeves
Kuvat: Santtu Särkäs
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Romanikulttuurista keskustellaan - Vaatteet,
tavat, musiikki ja romanien historia Kumpulassa
Kirjoittaja: Salli Hakala
Romanikulttuurin illoissa on keskusteltu ja opittu paljon yhdestä Suomen vanhimmista etnisistä vähemmistöistämme, romaneista. Ensimmäisessä illassa tammikuussa tutkija Miika Tervonen Helsingin yliopistosta valotti perustietoa romanien historiasta ja kulttuurista. Suhdetta romaneihin valottivat eri näkökulmista myös kumpulalaiset asukkaat mm. Catariina Ryöppy, Kaarina Kaikkonen ja Jorma Ikonen.
Myös sosiaali- ja terveysministeriön
romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Syrjä ilmaisi läsnäolollaan RONK:n kiinnostuksen keskusteluiltoihin ja patsasideaan.
Yleisnimikkeeksi on Suomessa
vakiintunut romani-sana. Romanitutkija sosiologi Martti Grönforsin
määritelmän mukaan ”romaniksi voi-

keiseen rakennemuutokseen, muuttoliikkeeseen Ruotsiin jne. Sodissa
kaatui 50 romanimiestä, joiden muistoksi on pystytetty Hietaniemen hautausmaalle ainoa romanien kulttuurista kertova muistomerkki.

daan katsoa henkilö, joka itse kokee
olevansa romani”. Kaikki romaniperheissä syntyneet eivät myöhemmin
eri syistä halua liittyä heimoonsa.
Mustalainenkaan ei enää ole mikään
negatiivinen nimittely-sana, kuten aikaisempina vuosikymmeninä. Kuka
tahansa ei voi kuitenkaan ilmoittaa
olevansa romani, vaan romanius on
ansaittava.

Sotien jälkeen pääosin Karjalassa asuneet romanit joutuivat evakkoina hajaantumaan eri puolille Suomea. He joutuivat myös kokemaan
vakiintuneiden kyläyhteisöjensä hajoamisen ja uuden kiertolaisvaiheen.
Jos evakoilla oli Suomen muun kantaväestön keskuudessa vaikeuksia sopeutua, eikä heille hyvillä mielin luovutettu maita ja taloja, voi vain
kuvitella, miten paljon vaikeampaa
oli tulla hyväksytyksi evakkomustalaisena. Pääkaupunkiseudulla suurimmat romaniyhteisöt muodostuivat
Espoossa Mäkkylään ja Helsingissä
Malmille, Tapanilaan ja Kumpulaan.

Ainutlaatuinen
tutkimus romanien
historiasta
Suomessa
Miika Tervonen korosti, että romanien historia on Suomen historiaa ja
että romanien menneisyyden tutkiminen tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman maamme historian avaintapahtumiin: Ruotsin vallan päättymiseen, 1800-luvun nälkävuosiin, sotien evakkotaipaleisiin sekä sotien jäl-

Tervosen mukaan romanit ovat
toimineet Suomen historiassa niin
sotilaina, piiskureina, käsityöläisinä,
povareina, hevoskauppiaina, suutareina, seppinä kuin tehdastyöläisinä ja maanviljelijöinä. Muiden suomalaisten tavoin, myös romaneita muutti Ruotsiin erityisesti 1960- ja
1970-luvuilla. Romanien siirtolaisuus
oli suhteellisesti runsaslukuista: arviolta kolme-neljätuhatta suomalaista
romania, eli lähes kolmasosa silloisesta 12 000-14 000 hengen romaniväestöstä, muutti ainakin joksikin
aikaa Ruotsiin. Myös moni Kumpulan romaneista lähti Ruotsiin.
Helsingin yliopiston ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran romanien
historiahanketta vetää dosentti Panu
Pulma. Miika Tervonen kokoaa talteen haastattelu- ja kuva-aineistoa.
Hän sanoo, että romanikulttuurikulttuurissa suullinen perinne elää rikkaana. Romanit tuntevat sukujensa
menneisyyttä hyvin, moninkertaisesti muita suomalaisia paremmin. Näitä tarinoita, myös Kumpulassa eläneistä romaneista toivotaan. Romanien sukujuurista löytyy esimerkiksi
unkarilaisia, tanskalaisia, venäläisiä
ja skotlantilaisia esi-isiä, tai vaikkapa kelloseppä, sirkustirehtööri, lentäjä, viulunrakentaja tai vallankumoustaistelija. Myös kumpulalainen Inka
Jeskanen on tekemässä romanien
historiahankkeeseen liittyen pro gradu-tutkimusta Helsingin yliopistolla
Ruotsiin muuttaneista romaneista.

”Kumpulan romanikuningattaret” Elli Hagert ja Hilja Blomerus matkallaan
Roomassa 31.12.1973. Välissä 6-vuotiaana pikkutyttönä Maarit Blomerus.
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Jane Blomerus romanivaatteiden
tekijä Kumpulasta
Toisessa romanikulttuuri-illassa 6.
helmikuuta teemana olivat romanivaatteet, kansankielellä röijyt. Suomalaisten romanien keskuudessa
on syntynyt kansainvälisestikin ainutlaatuinen vaatekulttuuri. Naisilla on musta pitkä samettivaate, joka on vuoritettu väli- ja vuorikankailla. Se käy tarpeen tullen peitosta.
Näyttävyyttä korostavat pitsein, paljetein ja korunauhoin koristellut kimaltelevat puserot, isot kultakorut
ja venäläistyyliset kukkahuivit, kirsit.
Näistä vaatteista romani tunnetaan.
Nuoremmat naiset alkavat pukeutua
mustaan pitkään hameeseen noin
13–14-vuotiaina ja aikuisen romanivaatteisiin noin 17-vuotiaasta alkaen, jos päättävät laittaa heimonsa
vaatteet päälle. Kaikki eivät kuitenkaan pue romanivaatteita, vaan haluavat sulautua valtaväestöön.
Romanivaatteet teetetään mittatilaustyönä näihin röijyihin erikoistuneella ompelijalla. Heitä on Suomessa muutamia, yksi heistä on kumpulalainen Jane Alanne-Blomerus.
Hän oli yhdessä Henkka Blomeruksen kanssa keskusteluillassa kertomassa vaatteista, romanikulttuurista
ja romaniperheistä Kumpulassa. Jane ja Henkka ovat asuneet Kumpulassa ensin Mauno ja Alinda Hagertin talossa Kymintie 55:ssä, josta he
muuttivat vuonna 1970 ensin Kauhavankujalle ja sitten Tukholmaan
1979. He tulivat takaisin Kauhavankujalle 90-luvulla. Henkan isä Armas Hagert ja Hilja menehtyivät auto-onnettomuudessa vuonna 1980 ja
heidän tyttärensä Maarit jäi orvoksi.
Hän jäi lopulta Elli Hagertin vastuulle Vallilaan, kun Jane ja Henkka lähtivät Ruotsiin.
Kumpulan romanit ovat olleet eri
sukuja, kuten Hagerteja, Blomeruksia, Isbergeitä ja Lindbergeitä. Omakotitaloihin ei kovin köyhillä ollut varaa, vaikka Kumpulan omakotitalojen
hinnat alkoivat nousta vasta 1990-luvun lopulla, romanien jo myytyä talonsa. Myös tätä historiatietoa kaivataan, minne kaikkialle Kumpulan
romanit muuttivat ja miksi. Jane ja
Henkka taitavat olla nykyisin ainoita
talonsa säilyttäneitä Kumpulassa.

Jane Blomerus
on ommellut
romanivaatteita
työkseen 25 vuotta
Jane Blomerus alkoi tehdä romanivaatteita jo 70-luvun alussa, kun ei
niitä muuten saanut. Jane ja Henkka hakivat kankaita ja tarvikkeita ulkomailta, aluksi Lähi-idästä ja Ranskasta ja myöhemmin lähinnä Ruotsista. Samettivaate on yleensä ollut
varallisuuden mitta. Jane pitelee käsissään toinen toistaan komeampia
puseroita. Hän kertoo, miten koristeellisilla kuminauhoilla saadaan rypytettyä röyhelöt. Läpinäkyvien kankaiden päällä pidetään kirsiä, joka
nykyisin on useimmiten espanjalainen kuvioitu iso huivi. Jane Blomerus esittelee päällään olevaa tyypillistä romaniasua, johon on tarvittu yli
seitsemän metriä mustaa samettia.
Painoa vaatteella saattaa olla helposti 5–10 kiloa.
Nämä röijyt päällä ollaan sekä
kotona että julkisilla paikoilla. Romaninaisen ei sovi näyttäytyä muissa vaatteissa, jos on kerran romanivaatteet päälleen pannut. Hautajaisiin, joka on romaniyhteisössä tärkeä tapahtuma, kaikki laittautuvat
parhaimpiinsa. Yleensä naisilla on
silloin valkoinen pusero, mutta nykyään voi olla mustan ja tumman värisiä kirjailtuja, koristeellisia puseroita
ja esiliinoja mustien vaatteiden päällä ja näyttäviä korvakoruja. Häitä romaniyhteisössä ei vietetä lainkaan.
Kallein irtain omaisuus romaneilla on yleensä kiinni koruissa. Niitä
voidaan tarvittaessa viedä panttilainaamoon. Nykyään miehet pukeutuvat suoriin vaatteisiin, lierihattuun ja
pitkävartisiin saappaisiin. Aiemmin
päällä oli ns. ajurinpuku, johon kuuluivat valkoinen kauluspaita, koppalakki, nahkatakki, saapasvaatteet ja
”jatsarit”, eli haitarivarsimalliset pitkät
saappaat. Miesten saappaita ei taida
enää tehdä yksikään suutari. Henkkakin antoi saappaansa 22 vuotta sitten malliksi Viroon, eikä ole hakenut niitä sen jälkeen takaisin. Romanimiehet ovat yleensä siirtyneet
käyttämään mustia kävelykenkiä.

Nykyisin romaneilla on oma lippu,
jossa on symbolina kärrynpyörä
ja oma kansallislaulu Gelem
gelem. Huhtikuun 8. vietetään
kansainvälistä romanipäivää.
Ruotsi-Suomessa romanit ovat
asuneet vuodesta 1512 lähtien,
joten 500-vuotisjuhlavuosi on
ansainnut oman historiateoksen.
Jos sinulla on kuvia tai tarinoita,
joita haluaisit jakaa tuleville
polville, ole yhteydessä tutkija
Miika Tervoseen (miika.teonen@
helsinki.
Jane Alanne-Blomerus esittelee romanivaatteita, joita hän ompelee Kauhavankujalla.

Romanikulttuurin
keskusteluillat
Kylätilassa jatkuvat
Seuraaviin romani-iltoihin
tuodaan kartat Kumpulasta, ja
pyritään kokoamaan tietoa, mitkä
talot ovat erityisesti liittyneet
romanikulttuurin vaiheisiin eri
vuosikymmenillä. Tätä tietoa
Kumpulasta ei ole koottu missään
historiikissa.

Ma 5.3. klo 18-20. Teemana
romanien tapakulttuuri.
Asiantuntijoina ovat mm. dosentti
Annamaria Viljanen Helsingin
yliopistosta, sekä Tiina Pirttilahti
ja Päivi Majaniemi Suomen
Romaniyhdistyksestä.
Ma 16.4. klo 18-20 Teemana
romanimusiikki. Esiintyjänä mm.
romanimusiikin kerääjänä palkittu
Hilja Grönfors, haitaria soittaa
Kiureli Sammalahti ja kitaraa
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Valtteri Bruun. Seuraa ilmoittelua
mm. Kylätilan sivuilla ja s-posteissa,
sekä muita romanimuusikoita.
Keskusteluilloissa on puhuttu
myös muistomerkistä ja patsaasta.
Viimeistään musiikki-illassa on
sovittava, miten hanketta viedään
eteenpäin.
Tule mukaan, tutustumaan
Kumpulan ja laajemminkin Suomen
romanien historiaan ja kulttuuriin!

*****

Koirankusettaja
esittää arvoituksen
Kumpulassa on eniten HelAMitä
singissä?
Kumpulassa on vähiten
BMitä
Helsingissä?
Vastaukset:
A. Lunta
B. Aurauskalustoa

Kumpulassa
äänestettiin
vilkkaasti
Helmikuun 5. päivän kirpeässä pakkassäässä valittiin Suomeen uusi
presidentti. Koko maan äänestysprosentin ollessa 68,9%, Kumpulassa
aktivoiduttiin 75,6% verran.
Äänet jakautuivat Kumpulassa Pekka Haaviston hyväksi 71%, Sauli Niinistö 29%. Mitätöityjä ääniä oli
yhteensä 17. Presidentinvaalit voitti kuitenkin Niinistö saaden koko
maassa 62,6% äänistä, Haaviston
jäädessä lukuihin 37,4%.

HSL bussilinjoihin
mahdollisia
muutoksia

Kivipaja toimii
nyt Koskelan
nuoriksella

Helsingin
keskiaikaiset
kyläpaikat

Kumpulan asukkaita koskettavat ainakin bussilinjojen 55 ja 65A mahdolliset muutokset. HSL on linjastosuunnitelmissaan ehdottanut linjan 55 muuttamista kulkevaksi Kruununhaan kautta Rautatientorille, jossa tulisi olemaan sen päättöpysäkki, nykyisen Marian sairaalan sijaan.
Samaan aikaan on ollut puhetta bussilinjan 65A, joka myös monia kumpulalaisia palvelee, vuorovälien pidentämisestä. Tämä tapahtuu, jos
bussilinja 17 päätetään perustaa.
Palautetta HSL:lle voi antaa laittamalla hakukoneeseen HSL ja palaute ja täyttämällä lomake.

Kumpulan nuorisotalossa aiemmin
toiminut kivipaja on siirtynyt Koskelan nuorikselle osoitteeseen Antti korpin tie 3 A, 00600 Helsinki. Kivipajassa voi tehdä koruja kivestä,
metallista, lasista, tinasta tai puusta aina, kun nuorisotalo on avoinna.
Paja ottaa vastaan myös koululuokkia. Nuoris on auki pienemmille kävijöille ma, ke, to ja pe klo 14-16 ja
isommille ma, ke, to 17.00-21.00 sekä pe-la 17.00-22.45. Nuoris toivottaa tervetulleeksi myös kumpulalaiset nuoret.
Lisätietoja osoitteesta koskelan.nuorisotalo@hel.fi tai puhelimitse numerosta 09 310 71570 (tiiminvetäjä Vesa Laamanen).

Museovirasto on yhdessä Helsingin
kaupunginmuseon kanssa laatinut
inventointiraportin Helsingin keskiaikaisista kylänpaikoista.
Raportti on kumpulalaiselta kannalta
mielenkiintoinen, sillä siinä muinaisjäännöksiksi mainitaan kolme Kumpulan kohdetta: Gumtäktby, Gumtäktgård ja Gumtäkt torp. Näistä kartanon sijainnin tietävät kaikki, mutta lampuotilaistila (Gumtäktby) on
sijainnut siinä, missä nykyään on
Isonniityn asuinalue. Torpan alue
taas on sijainnut nykyisen vaahterametsän rinteessä.
Lue lisää osoitteesta: http://www.hel.
fi/hki/museo/fi/Ajankohtaista

Onko sinussa
toimittajan ainesta?
Toimittajia tarvitaan Kumpostiin erityisesti kirjoittamaan tulevista kyläjuhlista tai olisiko sinulla kiinnostusta
vaikkapa kirjoittaa oman talosi historiikista? Pienikin juttu otetaan ilolla vastaan.

Itsepalvelukirppis
Toukolankatu 13
www.kirpuntori.fi 044 313 0820
Löydät meidät myös Facebookista
Avoinna arkisin 11–18, ke suljettu, la-su 10–14

Ota yhteyttä: kumposti@yahoo.com

Kumpulasta katsoen

Hauskanhuntu
hartioilla
Anna Paju
Kolumnisti toimittaa työkseen
ja laulaa huvikseen.

I

ltojen ilo, päivien ratto, hauskanhuntu
hartioilla. Näin sitä kuvaa Alfred J. Tanner laulussaan Laulu on iloni ja työni.

Santtu

Särkäs

Sitä on tutkittukin: Laulaessa soluja uusiva hormoni aktivoituu ja laulamisen on jo pitkään tiedetty edistävän niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia. Yhdessä laulaminen kartuttaa myös sosiaalista pääomaa.

(Arabia - Meilahti - Kamppi - Käpylä - Pikku Huopalahti - Itäkeskus - Ruskeasuo)

KISAKYLÄN
KAMPAAMO
miehille ja naisille

avoinna 9–17, la sop. mukaan
puh. (09) 793 872
Koskelantie 9

KIKKA ja PIRJO
TERVETULOA!

Ilman tieteellisiä todisteitakin osaisin kyllä kertoa kuorolaulun edistävän hyvinvointia.
Olen yksi tuhansien joukossa. Toinen altto vasemmalta, yhdessä Suomen
noin 3000 kuorosta. Kumpulassakin toimii hieno kuoro, mutta minun kuoroni sattuu olemaan Koiton Laulu. Koiton treeneissä lauletaan, ja nauretaan
paljon. Kukin tulee sinne tahoiltaan, kuka kokouksesta, kuka lasta hoitamasta, kuka eläkkeeltä. Nuorimmaisemme on 17-vuotias lukiolainen, vanhin
viettää kohta seitsenkymppisiä.
Kuororiveihin järjestäytyneenä ei iällä tai ammatilla ole väliä. Stemmalla sen
sijaan on! Huonoimmat (ja eniten naurattavat) vitsit kuullaan tenoreilta, bassot mörisevät testosteronia. Altot pitävät yhtä ja sopraanot saavat useimmin
laulaa melodiaa. Konsertit ovat tähtihetkiä, joiden aiheuttama endorfiini-humala on elämää parempaa huumetta. Itse olen päässyt kuoron mukana niin
täyden Kulttuuritalon kuin täpötäyden Huvila-teltan lavalle. Laulamaan presidentille, ja laulamaan vankilassa ja laitoksissa niille, joiden elämästä kulttuurielämykset puuttuvat.
Näitä huippuja edeltää pitkä ja paikoin puuduttavakin harjoittelu. Se on kuitenkin juuri se terveyttä edistävä osuus. Ei se aina ole ihanaa. Vaikeat stemmat turhauttavat ja kuorotoverit ärsyttävät. Kiivaita keskusteluja käydään, riidelläänkin
Kauhea kalabaliikki syntyi muun muassa silloin, kun toteutimme tanssiteoksen kumpulalaisen koreografin Hanna Brotheruksen kanssa. Hanna esitti, että yhden laulun aikana kuorolaiset riisuutuisivat.
”Ei tule kuuloonkaan”, me huusimme kuorossa.
Ensi-illassa kuitenkin nähtiin ja kuultiin kurkkua kuristavan kaunis kohtaus,
jossa eri-ikäiset ja -muotoiset kuorolaiset riisuivat vaatteensa ja niiden mukana kaiken turhan. Pelot, roolit, ennakkoluulot. Yhdessä laulaen. Kauneus
ei ollut kiinni iästä tai kiloista.
Suhde kuoroon on ikään kuin yksi suuri ihmissuhde, jota hoidan laulamalla.
Kuoroperheessä avaudutaan henkilökohtaisistakin, mutta yhtä hyvin suunsa
voi avata vain lauluun.
Tammikuun ensimmäisissä treeneissä avasimme ääntä kämmenet tiiviisti toisen kämmeniä vasten. Parinani oli repivää avioeroa läpikäyvä alttosisko, itse olin menossa vielä treenien jälkeen yömyöhään kestävälle työkeikalle. Väsytti jo etukäteen.
Pikkuhiljaa äänemme löysivät tismalleen saman korkeuden ja sävyn. Välillämme soi vain yksi ääni, tumma ja lämmin. Silmät tuikkivat samaa ajatusta.
Väsymys unohtui, kun ääni hieroi kroppaa ja sielua.
Tästä on kyse kuorolaulussa, yhteisössä ja yhteisöllisyydessä. Kun naapuri tulee esittelemään upouutta koiravauvaa, kun kuorokaverin ääni riittää kertomaan läsnäolosta, kun illan pimeydessä vastapäisessä ikkunassa loistaa jouluvaloista muotoiltu kakkonen.
Erilaiset äänet sulavat harmoniaksi eikä sanoja tarvita.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vallilanlaakson joukkoliikennekadun 14.12.2011 äänin 39-43.
Vallilanlaaksonkatu ei ole ainoa nopea poikittainen bussireitti

Kumpulantien oikaisureitti (kuvassa reitti 3) saadaan lähes yhtä nopeaksi. Sturenkadun ja Kumpulantien joukkoliikennekaistat tekisivät reitin liikennoinnista ruuhkista riippumatonta ja sujuvaa. Se kulkisi keskellä tiivistä asunto- ja
työpaikka-aluetta. Hyvä saavutettavuus ja liikennöinnin luotettavuus toteutuvat!
Koonnut: Ulla Agopov
Joukko kumpulalaisia oli kuuntelemassa Vallilanlaakson joukkoliikennekadun kaavan käsittelyä kaupunginvaltuustossa 14.12.2011. Kaavaehdotuksen esitteli apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, joka saatesanoissaan vilautteli niin matka-aikalaskelmia kuin yliopisto-, Ilmatieteenlaitos- ja Kalasatama–Pasilayhteyksiäkin. Penttilän matka-aikalaskelman mukaan kadun toteuttamisen jälkeen matka-aikaa säästyy
noin 4-6 minuuttia; matka-aikahyöty on siis mittava. Penttilän lainaamien tutkijoiden ja asiantuntijoiden mu-

kaan ”nykyverkon kiinnostavuus on
vähäinen”, joten olemassa olevia katuyhteyksiä ei joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi kannata käyttää. Penttilän siteeraama matka-aikalaskelma
tosin aiheutti naurunröhähdyksiä salissa; jos säästämme 4-6 minuuttia
matka-aikaa, niin kuka valvoo, että
käytämme säästyneen ajan yhteiskuntataloudellista hyötyä tuottaen?

katua puoltava mielipide voitti pienellä äänten enemmistöllä (39-43).
Valtuuston päätös oli tarkoitus panna täytäntöön heti sen saatua lainvoiman, mutta 30 päivän kestävän
valitusajan sisällä Helsingin hallinto-oikeuteen on tullut kuusi valitusta,
joista kaksi Kumpulasta, Kumpulaseuralta ja Isonniityn alueen taloyhtiöiltä. Valitusajan päättymispäivänä
tuli tieto, että Uudenmaan Ely-keskus on jättänyt kaupungille oikaisukehotuksen, jossa se ”katsoo, että kaupunginvaltuuston tulee näissä
oloissa jättää asemakaava hyväksy-

mättä siltä osin, kun se mahdollistaa
kyseisen joukkoliikennekadun rakentamisen”.
Alla kooste lehterillä kuulluista
valtuutettujen puheenvuoroista. Valtuuston istunnosta tehty videonauhoitus on katsottavissa osoitteesta:
http://www.helsinkikanava.fi/fi/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuustonkokous-19-14-12.2011

Vallilanlaaksonkatu ei ole ainoa nopea poikittainen bussireitti

kumpulantien oikaisureitti (kuvassa reitti 3) saadaan lähes yhtä nopeaksi. Sturenkadun ja kumpulantien
joukkoliikennekaistat tekisivät reitin liikennöinnistä ruuhkista riippumatonta ja sujuvaa. Se kulkisi keskellä
Valtuustossa
käytiin
melko pitkä
Nils Thorvalds (rkp): Millä aikatiivistä asunto- ja työpaikka-aluetta.
Hyvä
saavutettavuus
ja liikennöinnin luotettavuus toteutuvat!
ja osin kiihkeäsävyinenkin keskustelu. Kahden äänestyskierroksen lopputuloksena oli, että joukkoliikenne-

tasolla eli horisontilla valtuusto tekee
päätöksiä? Millä tiedoilla ja taidoilla paikalliset asukkaat tekevät pää-

töksiä tai osallistuvat keskusteluun?
Tässä pitäisi ensin katsoa, millainen liikennejärjestelmä meillä Helsingissä on vuonna 2030. Ensin puhuttiin Pietari Kalmin kadun jatkeesta, sitten horisonttia laajennettiin ja
ruvettiin puhumaan Kalasatamasta
... Tuntuu siltä, että välillä meitä valtuutettuja viedään kuin pässiä narussa. ... Matka-aikalaskelmat ovat huuhaata. ... [Paikallisten toimijoiden tekemä] suojeluehdotus ehkä johtaa
siihen, että paikalle ei rakenneta yhtään mitään.
Jessica Karhu (vihr.): Poikittaisliikenne on ... ehkä kohtalon kysymys Helsingille. Liikenne ja rakentaminen ovat usein ristiriidassa luonnonarvojen kanssa. ... Vihreä ryhmä
on päätynyt siihen, että on etsittävä
hyvä kompromissi; maisemoitu ratikkalinja voisi olla sellainen. Esitän
palauttamista niin, että kaava koskisi ainoastaan raideliikennettä maisemoidulla reitillä.
Silvia Modig (vas.): ... Ei pitäisi tehdä ratkaisuja palasina. Alue on
vakiintunut puistokäyttöön, joukkoliikennekatu pilaa sen sellaisena, kun
me sen nyt tunnemme. Liikennetarpeita silmällä pitäen on jo lämmitetty Väinö Auerin katu, mikä maksoi 2
miljoonaa ja oli melko älytön ajatus.
... Maantieteen laitoksen tutkimus
osoitti, että [Kumpulan kampukselta] liikutaan ensi sijassa keskustaan
päin. Upea kasvitieteellinen puutarha menettää merkityksensä, kun
joukkoliikennekatu rakennetaan ...
Maija Anttila (sd): ... Satamaradan käyttö on aina ollut mukana Helsingin poikittaisliikennesuunnitelmissa. ... Kumpulan puutarhan tavoitettavuus on jatkossa paljon parempi,
kun satamarataa kulkee bussi...
Tatu Rauhamäki (kok.): ... Hankkeen laajat seudulliset hyödyt ajavat
paikallisen edun ohi. Näin on käynyt monissa asioissa Helsingissä. ...
Valtuusto on sitoutunut joukkoliikenteen edistämiseen ja poikittaisyhteys on joukkoliikenneverkossa heikko
lenkki. Miksi vihreät ja vasemmisto
eivät nyt puhu joukkoliikenteen puolesta? Laittavatko he nyt pään citykanin lailla pensaaseen? ... Adressit eivät aina auta! Laaja etu menee
suppeamman edun edelle.
Yrjö Hakanen (komm.): Linja tuhoaa puutarhat ja kulttuurimaiseman
turhaan. Bussi joutuisi etäälle matkustajista ja siirtäisi ratikkahankkeen
kauan tulevaisuuteen. Vaihtoehtoiset ratkaisut voidaan toteuttaa nopeasti ja edullisesti. Vaihtoehtoisia rat-
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kaisuja ja taloudellisia perusteita ei
ole selvitetty. ... Kalasataman ja Pasilan välinen nopein yhteys kulkee
Teollisuuskadun kautta. [Asemakaavaehdotuksessa] esille tuodut laskelmat ovat harhaanjohtavia.... Miksi Penttilän asiantuntijat eivät ole
laskeneet hyödyn menetystä niiden
matkustajien osalta, joiden matka-aika pitenee? Missä on hyöty, jos valtuusto nyt tekee päätöksen, joka johtaa vuosien oikeusprosessiin? ...
Mari Holopainen (vihr.): ... Kaava on ristiriidassa Vallilan siirtolapuutarhan suojelevan kaavan kanssa.
Päätöksenteko on tapahtunut teknokraattien ehdoin. Muulla mietitään,
miten kaupungista tehdään houkutteleva, meillä ei ymmärretä arvostaa
Helsingin ominaispiirteitä.

Poikittaisen joukkoliikenteen kadut ovat jo olemassa. Nopein reitti Pasilaan on
Teollisuuskadulla ei Vallilanlaaksossa.

Arto Bryggare (sd.): ... Poikittaiset joukkoliikennelinjat ovat tarpeen.
... Raideliikenne [satamaradalla] ei
toteudu vielä pitkään aikaan. Kyllä bussitkin kehittyvät – onhan niitä sähköbussejakin! Kumpulalaisia
pitää kiittää asiallisista ehdotuksista – ehkä me olemme epäonnistuneet viestinnässämme. Alueella voi
liikkua ja ulkoilla senkin jälkeen, kun
joukkoliikennekatu on rakennettu.
Tarja Kantola (sd.): Joukkoliikenteen toimivuus menee asukkaiden edun edelle. Tässä on turhaan
peloteltu leveällä kadulla. ... Poikkisuuntaiset yhteydet alueella ovat
huonot. Asun itse Toukolassa ja alueella katkaistiin aikoinaan Intiankatu... meidän aloitteesta joukkoliikenteeltä – siltä osin ei enää pääse Pasilaan. Pari vuotta sitten niitty [Pietari Kalmin kadun jatko) oli olevinaan
se tärkeä alue.

Sujuva poikittaisliikenne ja kaupunkipuisto voidaan yhdistää.

Outi Ojala (vas.): ... Bussiväylä muuttaa laakson luonnetta. Tästä
saattaa tulla vuosien oikeusprosessi. Kumpula-seura on hakenut alueen suojelua ja sitä joudutaan perusteellisesti miettimään. Hanke ei
myöskään ole yleiskaavan mukainen ... Väylä tulee vaikuttamaan molempien isojen puutarhojen ja alueen
asukkaiden elämään. ... Yhteiskuntasuunnittelun periaatteita on, että
uusia alueita ei tulisi rakentaa tuhoamalla olemassa olevaa ympäristöä.
Markku Vuorinen (kd): ... Laakso on oikeastaan kanjoni – Vallilan
kanjoni - johon ilma jää leijumaan.
Ruuhka-aikoina pakoputkista tuleva savu jää leijumaan tuntikausiksi. Raitiovaunutekniikalla välttäisimme tämän.

Sturenkadulle saa ruuhkista riippumattomat joukkoliikennekaistat.
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