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Arkisin klo 7-18
På vardagarna kl. 7-18

Linjojen 55 ja 55A reitti muuttuu Kumpulassa
20.8.09 arkisin klo 7-18.
Rutten för linjorna 55 och 55A ändras i Gumtäkt 
20.8.09 på vardagarna kl. 7-18.

Vireä kylä – harvoin tarjolla

KOSKELAN 
HAMMASLÄÄKÄRI-

ASEMA
Käpyläntie 1, puh. 720 6800

Erikoshammaslääkäri
Pirkko Aho – iensairaudet

Hammaslääkärit
Marja Romu, Elina Saaristo

Suuhygienisti
Marika Pelkonen

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.

Kampaamo

Amarillo
Satu ja Kikka

Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17,

lauantaisin 9–14

Uusi bussilinja 56 kulkee nyt Kalasataman metro-
asemalta Kumpulan ja Haagan kautta Kannelmä-
en asemalle. Metron varrelta luoteis-Helsinkiin 
kulkeva linja täydentää poikittaisia yhteyksiä, jot-
ka ovat olleet joukkoliikenteen pullonkaula. 

56 liikennöi arkisin noin klo 6.�0 – �0.�0. Linja 

Bussit 55 ja 506 
Kumpulanmäelle

Kumpulaan uusi poikittaislinja

maanantaina 2.11. klo 18 
Kylätilassa, Intiankatu 31

Sääntömääräisessä syyskokouksessa hyväksytään toiminta-
suunnitelma vuodelle 2009 ja valitaan uudet johtokunnan jä-
senet ja puheenjohtaja. Seuran johtokunta kaipaa uutta verta, 
jotta toiminta jatkuu vireänä ja aktiivisena.

Kokouksen jälkeen jatkamme yhteisellä illanvietolla. Tarjolla 
pientä purtavaa ja palanpainiketta sekä yllätysohjelmaa.

syysKoKous

Tervetuloa!

Kumpula-seuran

käyttää kaikkia reitin varren ny-
kyisiä pysäkkejä, ja sille tulee uu-
si pysäkki Metsäläntielle ennen 
Hämeenlinnanväylän ramppia. 

Aikataulut löytyvät HKL:n 
nettisivuilta www.hkl.fi.

Ahtaaseen Väinö Auerin kadun ja Intiankadun risteykseen on noussut varsinainen pysäkki-
viidakko. Bussi 55 pysähtyy eri pysäkeillä päivä- ja ilta-aikaan.

Bussit 55, 55A ja tiedelinja 506 siirtyivät �0.8. al-
kaen ajamaan Kumpulan kampusalueen kautta.

Bussit 55 ja 55A ajavat kampusalueen kautta 
arkisin n. klo 7 – �8, bussi 506 koko liikennöinti-
aikansa eli maanantaista perjantaihin noin klo 
5 – ��.�0. Linjojen 55 ja 55A lähdöt Kumpulan 
kampusalueen kautta ajetaan tunnuksilla 55K ja 
55AK.

Reittimuutoksen aloitus siirtyi muutamalla 
päivällä alunperin ilmoitetusta, koska kadun-
rakennustyöt jatkuivat ennakoitua pitempään.

Linjojen 55 ja 506 uusi reitti: Väinö 
Auerin katu – Gustaf Hällströmin 
katu – Pietari Kalmin katu.

leila oksa

hkl

hkl

Edellisessä Kumpostissa päätoimittaja poh-
diskeli kylälehtemme tulevaisuutta. Mikä roo-
li on kylälehdellä? Laajennan tätä hieman; 
mikä rooli on kyläkoululla, Kylätilalla, Kylä-
juhlilla  tai kyläkaupalla?

Oma vastaukseni on yksiselitteinen; 
nämä asiat määrittävät pitkälti yhteisömme 
identiteettiä ja jokapäiväistä elämää. En 
osaa kuvitella elämää ilman Kumpostia tai 
Kyläjuhlia, elämä kesän ajan ilman kylä-
kauppaa oli hankalaa. Vanhemmat ovat 
tapelleet kyläkoulun jatkumisen puolesta 
verissä päin, ja Kylätilastakin muodostui 
minulle elämäntehtävä ihan vahingossa. 
Miten olisimme hoitaneet esimerkiksi keväi-
sen Laakson valtauksen ilman Kumpula-
seuraa, Kylätilaa tai Kumpostia?

Yhteisöllisyys Kumpulassa on perinteikäs-
tä (s.20–23). Se ei ole päälle liimattua nykyhöm-
pötystä, vaan se on, onneksemme, säilynyt 
vanhoilta hyviltä ajoilta (s.18–19). Uudet sukupol-
vet ja asukkaat omaksuvat kylähengen itses-

täänselvyytenä ja jatkavat perinnettä (s.16–17).
Olen iloinen, että olen juuri tämän nu-

meron päätoimittaja. Artikkeleissa käsitel-
lään mm. koulua (s.10–11), lähipalveluita (s.12–15) 
ja syksyn tapahtumia (s.5 ja s. 23). Sattuvat ole-
maan minulle tärkeitä asioita. Ne säilyvät 
ja kukoistavat, mikäli ne ovat tärkeitä meil-
le kaikille.

Kumposti-lehti etsii edelleen päätoimitta-
jaa (s.2) ja Kumpula-seuran johtokunta uusia 
ihmisiä riveihinsä (s.3). Ensi keväänä järjeste-
tään Kyläjuhlat (s.4). Tekijöitä tarvitaan; ilman 
tekijöitä asiat eivät tapahdu. 

Kyläkoulu, kylälehti (s.1–24), kyläkauppa (s.6–7), 
Kylätila (s.4–5), kylänraitti (s.4 ja s. 12–15). Nämä asiat 
ovat harvoin tarjolla – pidetään näistä kiinni!

Kumpulassa, 27.8. kyläkaupan 
avajaispäivänä

Sari Väntänen 
päätoimittaja (vain tämän numeron ajan)

kylähullu (aina)

Voit kirjoittaa juttuja, ideoida aiheita, ottaa valokuvia, kuvit-
taa piirtämällä, tehdä grafiikkaa tai ilmoituksia, pitää yhteyt-
tä mainostajiin tai hankkia uusia, hoidella jakeluasioita tms... 
Kumpostia tehdään täysin vapaaehtoisvoimin, joten raha-
palkkioita ei makseta (painokulut kustannetaan ilmoitustuloil-
la), mutta kylälehden tekeminen on hauska harrastus. Sa-
malla tutustut uusiin mukaviin naapureihin & kylämeininkiin. 

Ilmianna itsesi osoitteeseen kumposti(a)yahoo.com!

Tule mukaan tekemään Kumpostia!
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ILMOIttAudu Nyt!

Limingantien valtaus 15.8.2009
Luova lastentanssi:
Tunneilla etsitään yhdessä erilaisia tapoja il-
maista asioita kehollisesti, tanssi-improvisaa-
  tion ja leikin kautta. Tarkoituksena on rohkais-

 ta lapsia käyttämään mielikuvitustaan ja luo-
vuuttaan liikeilmaisussa ja vahvistaa näin 
myönteisen kehonkuvan ja itsetunnon ke-
hittymistä. Tanssien voi löytää uutta, oppia 
ilmaisemaan itseään ryhmässä ja kokea 
yhdessä ilmaisun iloa.

Lasten Capoeira:
Afrobrasilialainen capoeira-tanssi on oiva 
harrastus myös lapsille. Se kehittää mo-
torisia ja sosiaalisia taitoja sekä rytmita-

jua. Tunneilla capoeira-liikkeitä ja temppu-
ja opettellaan hauskasti leikkien ja musiikin 

lomassa. Lapset pääsevät myös laulamaan 
ja soittamaan perinteisiä capoeira-instrument-
teja kuten berimbauta ja tamboriinia.  
    Opettajana toimii brasilialainen José Reinal-
do Santos Soares, joka capoeirassa tunnetaan 
nimellä Bom Cabelo. Hänellä on pitkä koke-
mus niin lasten kuin aikuistenkin capoeira-
opettajana Rio de Janeirossa.

Kuvis-kerhot:

”Kaikuja kuvissa, supinaa saduissa” 
3–5-vuotiaille (aikuisen seurassa)
Tunne savi käsissä ja haista tuoksut purkeissa. 
Haistellen, kuunnellen, katsoen, kuvitellen ja 
tunnustellen syntyy lasten taidetta. Kuvisker-
hon syksyn teema ovat eri aistit, joihin sukelle-
taan satujen avulla. Kerhossa lapsi ja hänelle 
tuttu aikuinen saavat yhteisen puuhahetken. 
Taiteilijan roolissa on lapsi, jonka apurina ja 

kannustajana aikuinen toimii. 
Kerhokertakohtaisesti voidaan 
yhdessä sopia, tarvitseeko 

kaikkien vanhempien olla pai-
kalla.

”Menninkäiset ja männyn-
kä- vyt” 6–9-vuotiaille

Syksyn teemana ovat suo-
malaiset kansantarustot. 
Unohtakaa siis vampyyrit ja 
muu tuontitavara, Suomes-

sa on taruolentoja omastakin 

takaa! Syksyn aikana tutustumme suomalai-
sen metsän asukkeihin ja heidän elintapoihin-
sa. Luonto ja sen materiaalit toimivat ideava-
rastona mm. omien taruhahmojen rakentami-
selle ja piirtämiselle sekä värien havaitsemisel-
le. Kuviskerhossa tutustumme monipuolisesti 
erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin.

Bändikerhot:
Bändikerho on tarkoitettu 10–15-vuotiaille lap-
sille ja nuorille, joilla on kokemusta laulami-
sesta tai kitaran, basson, rumpujen tai kosket-
timien soittamisesta. Virtuoosi ei tarvitse olla, 
mutta alkeet on hyvä osata omasta instrumen-
tistaan. Kerhoon voivat osallistua niin valmiit 
bändit kuin yksittäiset soittajatkin; kerhon alus-
sa muodostetaan kokoonpanot.
    Opetus ei ole instrumenttiopetusta, vaan 
kerhossa keskitytään yhdessä soittamiseen ja 
ryhmässä toimimiseen. Kerholaiset pääsevät 
kokeilemaan myös muiden kuin omien pää-
instrumenttien soittamista; kitaristit bassoa, 
rumpalit perkussiota jne. Kerhossa harjoitel-
laan rock-kappaleita oppilaiden taitojen mu-
kaan. Taitojen kehittyessä omatkin kappaletoi-
veet sekä mahdolliset omat sävellykset ja sa-
noitukset otetaan huomioon.
    Kerho aloitetaan perjantaina 11.9. klo 15–17 
kaikkien yhteisellä tapaamisella, jossa jakau-
dutaan ryhmiin. Kylätilassa on rummut, muut 
kerholaiset soittavat omia soittimiaan. Käytet-
tävät vahvistimet löytyvät Kylätilasta.

Poikien askartelukerho:
Kerhossa tehdään pieniä ja hienoja esineitä, 
joista on hyötyä tai ainakin iloa! Kerhon sisältö 
on koottu siten, että kouluikäiset pojat jaksavat 
innostua ja puuhastella ihan itse kaikenlaista 
kivaa kotiin vietävää.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v

16-16.45 19-20.30
13.30-15 18-19

16.45-17.30 3-5 v 15-15.55

6-7 v p. 050-363 8199

19.15-20.15
16-16.45 16-16.55

16.30-17.30 17-18.15

4-8 v 6-9 v

16-17

16-17.30
18-19

17-18.45
19- 17.45-18.30 p. 041-527 8932

ILMOITTAUTUMISET:

19-21 19-20.30
Chi Kung

p.050-3400 291

Luova lastentanssi Arki Rokkaa Muskari-ryhmät LauluAvain -kuoro Bändi-kerho Salsa, alkeet
Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.
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Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v

16-16.45 19-20.30
13.30-15 18-19

16.45-17.30 3-5 v 15-15.55

6-7 v p. 050-363 8199

19.15-20.15
16-16.45 16-16.55

16.30-17.30 17-18.15

4-8 v 6-9 v

16-17

16-17.30
18-19

17-18.45
19- 17.45-18.30 p. 041-527 8932

ILMOITTAUTUMISET:

19-21 19-20.30
Chi Kung

p.050-3400 291

Luova lastentanssi Arki Rokkaa Muskari-ryhmät LauluAvain -kuoro Bändi-kerho Salsa, alkeet
Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v

16-16.45 19-20.30
13.30-15 18-19

16.45-17.30 3-5 v 15-15.55

6-7 v p. 050-363 8199

19.15-20.15
16-16.45 16-16.55

16.30-17.30 17-18.15

4-8 v 6-9 v

16-17

16-17.30
18-19

17-18.45
19- 17.45-18.30 p. 041-527 8932

ILMOITTAUTUMISET:

19-21 19-20.30
Chi Kung

p.050-3400 291

Luova lastentanssi Arki Rokkaa Muskari-ryhmät LauluAvain -kuoro Bändi-kerho Salsa, alkeet
Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v

16-16.45 19-20.30
13.30-15 18-19

16.45-17.30 3-5 v 15-15.55

6-7 v p. 050-363 8199

19.15-20.15
16-16.45 16-16.55

16.30-17.30 17-18.15

4-8 v 6-9 v

16-17

16-17.30
18-19

17-18.45
19- 17.45-18.30 p. 041-527 8932

ILMOITTAUTUMISET:

19-21 19-20.30
Chi Kung

p.050-3400 291

Luova lastentanssi Arki Rokkaa Muskari-ryhmät LauluAvain -kuoro Bändi-kerho Salsa, alkeet
Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v

16-16.45 19-20.30
13.30-15 18-19

16.45-17.30 3-5 v 15-15.55

6-7 v p. 050-363 8199

19.15-20.15
16-16.45 16-16.55

16.30-17.30 17-18.15

4-8 v 6-9 v

16-17

16-17.30
18-19

17-18.45
19- 17.45-18.30 p. 041-527 8932

ILMOITTAUTUMISET:

19-21 19-20.30
Chi Kung

p.050-3400 291

Luova lastentanssi Arki Rokkaa Muskari-ryhmät LauluAvain -kuoro Bändi-kerho Salsa, alkeet
Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v

16-16.45 19-20.30
13.30-15 18-19

16.45-17.30 3-5 v 15-15.55

6-7 v p. 050-363 8199

19.15-20.15
16-16.45 16-16.55

16.30-17.30 17-18.15

4-8 v 6-9 v

16-17

16-17.30
18-19

17-18.45
19- 17.45-18.30 p. 041-527 8932

ILMOITTAUTUMISET:

19-21 19-20.30
Chi Kung

p.050-3400 291

Luova lastentanssi Arki Rokkaa Muskari-ryhmät LauluAvain -kuoro Bändi-kerho Salsa, alkeet
Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v

16-16.45 19-20.30
13.30-15 18-19

16.45-17.30 3-5 v 15-15.55

6-7 v p. 050-363 8199

19.15-20.15
16-16.45 16-16.55

16.30-17.30 17-18.15

4-8 v 6-9 v

16-17

16-17.30
18-19

17-18.45
19- 17.45-18.30 p. 041-527 8932

ILMOITTAUTUMISET:

19-21 19-20.30
Chi Kung

p.050-3400 291

Luova lastentanssi Arki Rokkaa Muskari-ryhmät LauluAvain -kuoro Bändi-kerho Salsa, alkeet
Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v

16-16.45 19-20.30
13.30-15 18-19

16.45-17.30 3-5 v 15-15.55

6-7 v p. 050-363 8199

19.15-20.15
16-16.45 16-16.55

16.30-17.30 17-18.15

4-8 v 6-9 v

16-17

16-17.30
18-19

17-18.45
19- 17.45-18.30 p. 041-527 8932

ILMOITTAUTUMISET:

19-21 19-20.30
Chi Kung

p.050-3400 291

Luova lastentanssi Arki Rokkaa Muskari-ryhmät LauluAvain -kuoro Bändi-kerho Salsa, alkeet
Pienten lasten ja eri-ikäisille alk. 2.9. www.lauluavain.fi Marjaana Veikkanen

Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä

ilm. Kylätilaan alkaa 10.9. kts. edellä

kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)

Pilates

Lasten Capoeira Bändi-kerho Tapio Eerikäinen

Satuaskartelu 7-9 v ilm. Kylätilaan Kuvis-kerho kts. edellä alkaa 23.8. ilm.

alkaa 8.9. ( 55 e) tapio@artofliving.org

Kirsi Länsitie / MLL kts. edellä ( 70 e)

alkaa 7.9. ( 30 e) Poikien askartelu-

kerho 7-11 v

Hanna Heikinheimo/ Muskari-ryhmät

Kylätilan päivystys MLL alkaa 1.9. (35 e) kts.edellä Kumpulan Kylätila
Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Teatterikerho 9-14 v

Lukupiiri Minna Savin / Ilmiö Lasten Capoeira www.kumpula.info
Jokaisen kuun ilm. teatteriopetus@ 4-6 v ilm. Kylätilaan

2. maanantai teatteri-ilmio.com alkaa 9.9. ( 55 e)

alkaa 14.9. alkaa 1.9. (110 e) Kylätilan järjestämät kerhot:

kylatila@kolumbus.fi

Kumpulan Kuoro MLL:n järjestämät kerhot:
Marjo Hyötyläinen Riitta Kokko Ilmoittautumispäivä ti 25.8.

ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

KYLÄTILAN SYKSY 2009

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

16-16.40 10-12. 9.30-12.40 17-18.30 14-14.55 17-18

5-6 v 10-15 v
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Saara Holmberg vanhempien aamu- Tiina Rekki / MLL alkaa 27.8. (220 e) Mikko Tohkanen ilm. Kylätilaan

ilm. Kylätilaan kahvit / vapaa pääsy ilm. Kylätilaan alkaa 13.9. (65 e)

alkaa 7.9. (60 e) alkaa 15.9. alkaa 11.9. (80 e)

Kuvis-kerho Jooga

ToTen seniorijumppa Kurt Walther Salsa, jatko
Luova lastentanssi Ritva Hokkanen Susanna Koskela ei etukäteisilmoitt. Bändi-kerho kts. edellä
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kts.edellä alkaa 15.9. alkaa 9.9. ( 60 e)
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Itse tehdyt soittimet -kurssi 
5–8-vuotiaille la–su 26.–27.9.2009

Hehkulampun helinää ja puutarhaletkun 
pärinää! Kurssilla rakennetaan omia soittimia 
kierrätysmateriaaleista ja soitetaan niitä yhdes-
sä. Kurssimaksu 30 euroa sisältää opetuksen 
sekä materiaalit soittimien rakentamiseen.  
Myös omia materiaaleja saa ottaa mukaan! 
      Opettajina toimivat musiikkipedagogi Tar-
ja Lampinen ja kuvataidekasvattaja Susanna 
Koskela.
      Kursseja järjestetään 26.9.–27.9. kaksi 

samanlaista:
Kurssi a) lauantaina klo 9.30–11.30 ja 

sunnuntaina klo 11–13
Kurssi b) lauantaina klo 12–14 ja 

sunnuntaina klo 13.30–15.30

Lasten ja nuorten bändileiri 24.–25.10. 
la ja su klo 10–17, sunnuntain päätöskon-

sertti perheille ja ystäville klo 16

Tutut opettajat tulevat vetämään nuorille suositun 
”bändileirin”. Leiri on tarkoitettu n. 10–15-vuotiaille 
nuorille, jotka ovat kiinnostuneita bändisoittamisesta. 
Leirin aikana saadaan instrumenttikohtaista ryhmä-
ohjausta kitarassa, bassossa, koskettimissa, rum-
muissa sekä laulussa ja kokeillaan yhteensoittoa 
pienissä ryhmissä.
      Opettajina Jussi Liski, Anssi Nykänen, Pille 
Peltonen, Timo Seppänen ja Mikko Tohkanen.
      Bändiviikonlopun ohjelmaan kuuluvat 

myös sopivat tauot ja yhteinen lounas, 
jonka tarjoaa Kylätila.

Hinta 50 euroa, jäsenet 
45 euroa. Sisarale 

5 euroa.

Luova lastentanssi
-viikonloppu 14.–15.11. 
la ja su klo 11–14 

  Hanna Brotherus ohjaa 
    luovaa tanssia 6–8-vuotiaille  
       lapsille. Hinta 40 euroa, 
             jäsenille 35 euroa.

Kylätilan uudet kerhot
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ei etukäteisilmoitt. klo 17-19 Kylätilassa. MLL-kerhot 

alkaa 1.9. alkaa 9.9. (40/30 e) maksetaan käteisellä ilmoittauduttaessa.

                  Aikuisten bändileiri 21.–22.11. 
         la ja su klo 11–17, päätöskonsertti su klo 16

  Tutut opettajat tulevat nyt ensi kertaa vetämään ”lei-
rin” myös aikuisille. Jos oma soittoharrastus on jos-
tain syystä jäänyt tai haluat kokeilla muuta kuin omaa 
instrumenttiasi, tai jos sinua vain kiinnostaa joku inst-
rumentti, voit osallistua ilman aiempaa kokemustakin. 
Tervetuloa pitämään hauskaa! Ohjausta saadaan ki- 
tarassa, bassossa, koskettimissa, rummuissa sekä 
laulussa. Leiriläisistä muodostetaan muutama 
kokoonpano, jotka harjoittelevat biisejä valmiiksi 
esityksiksi päätöskonserttia varten.
      Opettajina Jussi Liski, Anssi Nykänen, Pille 
      Peltonen, Timo Seppänen ja Mikko Tohka-
            nen. Kylätila tarjoaa keittolounaan.
                Hinta 60 euroa, jäsenet 
      50 euroa.

Syksyn voi kai virallisesti todeta 
alkaneeksi, kun Limingantie on 
vallattu, koulut ovat alkaneet ja 
Kylätilan toiminta käynnistyy. 
Lukujärjestykseen on taas pun-
nerrettu uudenlaisia kerhoja, ja 
syksylle on sovittu kivoja vii-
konloppukursseja. 

Kalenteri näyttää jo nyt mel-
ko täydeltä, mutta otan mielel-
läni vastaan ehdotuksia muis-
takin kursseista. Jos olet oman 
alasi osaaja, minulle voit tarjota 
lisääkin: kysyntää on erityisesti 

kädentaitoihin liittyville lyhytkursseille. Jos ja kun 
ohjelma täydentyy, päivitän tietoja nettisivuillem-
me www.kumpula.info. Siellä kannattaa pistäytyä 
silloin tällöin, sillä myös muut paikalliset toimijat 
ilmoittelevat asioistaan yhteisellä foorumillamme.

Syyskauden juhlia määrittää tietyt perinteiksi 
muodostuneet tapahtumat, mutta tänä vuonna 
Halloweenin sijaan juhlimme isänpäivän aattona 
miehiä – kuin jatkoksi naistenpäivän juhlille. 
Miehet saavatkin pukeutua sankarinsa asuun ja 
tehdä urotekoja pöytälätkässä, kitaran varres-
sa jne… Ja naisille ennakkotiedoksi, että kevään 
puolella tulossa on Prinsessa-juhlat, jonne mekin 
voimme sitten pukeutua unelma-asuumme! 

syksyn satoa la 5.9. klo 19 Kylätilan Syyskauden avajaiset 
Musiikista vastaa Groovy Eldorado Group
la 3.10. klo 19 Riffejä ja Riimejä – kirjallisuutta ja 
kaunista musiikkia
su 4.10. klo 11–14 MLL:n kirpputori
la 31.10. klo 18 ja klo 20 Suuri tulva ja muita 
tarinoita rakkaudesta. Kolme ikiaikaista tarinaa 
nukke- ja naamioteatterin keinoin. Tarja Kinnunen, 
Tiina Hakola ja Mira Laine. Ei alle 10-vuotiaille
la 7.11. klo 19 Sikspäkkejä ja sankareita: Isänpäivän 
aattona miehet pukeutuvat sankarinsa asuun ja tekevät 
urotekoja mm. pöytälätkän ääressä ja kitaran varressa
la 5.12. Perinteiset Pikkujoulunyyttärit
la 12.12. Lasten Joulujuhla
su 13.12. Kumpulan Kuoron Joulukahvikonsertti

Syksyn tapahtumia Kylätilassa:

Intiankatu 31:ssä sijaitseva asukas-
talomme, Kumpulan Kylätila, on alu-
een asukkaiden kohtauspaikka, jos-
sa järjestetään monenlaisia kerho-
ja, kursseja, tapahtumia, musiikki- ja 
teatteriesityksiä sekä juhlia kaiken-
ikäisille.

Etsimme omatoimista, yhteistyö-
kykyistä ja luotettavaa harjoittelijaa 
marraskuusta alkaen.

Työ- tai harjoittelusuhde toteute-
taan Työvoimatoimiston tuella, joten 
sinun tulee olla tällä hetkellä työtön.

Työskentelet yhteistyössä yhdis-
tyksen hallituksen, toiminnanjohtajan 
ja vapaaehtoisten kanssa järjestäen 
tapahtumia ja tilaisuuksia, ja osallis-
tut päivittäisiin rutiineihin, joihin kuu-
luu toimistotyötä sekä Kylätilan siis-
teydestä huolehtimista. Tapahtumien 
järjestämiseen liittyviä töitä saattaa 
joskus olla myös iltaisin ja viikonlop-
puisin. Ajokortti on välttämätön.

Lähetä esittely itsestäsi sähkö-
postilla kylatila(a)kolumbus.fi, niin 
otamme sinuun yhteyttä.

Kylätilayhdistys etsii harjoittelijaa

Ilmoittautuminen 
Kylätilan kerhoihin 
ja kursseille: 
kylatila(a)kolumbus.fi 
tai p. 041 527 8932. 

MLL:n järjestämiin 
kerhoihin ilmoittau-
dutaan suoraan 
ohjaajille:
Satuaskartelu: 
Kirsi Länsitie 
p. 0400 480 342
Poikien askartelu: 
Hanna Heikinheimo p. 040 751 5001
Muskarit: Tiina Rekki p. 050 345 8349

– poimi itsellesi uusi harrastus!
Yhdistyksen kymmenpäinen 

hallitus ideoi juhlia ja tapahtu-
mia oikein mielellään, mutta 
voit ehdottomasti ottaa meihin 
yhteyttä, jos sinulla on ehdotuk-
sia. Lisäksi meitä saa aina tulla 
auttamaan tapahtumien yhtey-
dessä, porukkamme on mutka-
ton ja mukava joukko! 

Useimmissa tapahtumissam-
me on tarjolla myös elävää mu-
siikkia, joten esiintymistilai-
suuksiakin löytyy. Kylätila on 
juuri sellainen paikka kuin mil-

laiseksi sen haluamme tehdä – 
yhdessä.

Vaikka todella kaukaiselta 
kuulostaa vielä tässä vaiheessa, 
niin toden totta: ensi keväänä 
on jälleen Kyläjuhlien aika. 
Niitä vietetään lauantaina 
�9.5.�0�0 – kerätkääpä voimia 
ja ideoita, suunnittelu alkaa jo 
talven aikana!

Kylätilan Sari
p. 04� 5�7 89��
kylatila(a)kolumbus.fi

kuvat: sami väätänen ja jarmo honkala
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Tanusta  KUMPUOTI

E
rja Salo ei pelkää kum-
mituksia, vaikka niitä 
luulisi riittävän paikas-
sa, jossa on ollut kauppa 

vuodesta �9��.  
– Ne ovat hyviä henkiä, hän 

uskoo ja osoittaa vastamaalatun 
puodin nurkkaa, jossa sijaitsi 
ennen siirtomaatavaraliike. 

Sen lisäksi tilaan mahtui liha-
kauppa, kalakauppa ja leipuri. 
Aikojen saatossa seinät purettiin 
ja syntyi kauppias Tauno Hjeltin 
mukaan nimetty Tanu, tuttu tä-
mänkin päivän kumpulalaisille.  

– Kyläläiset tulevat kutsu-
maan kauppaa vielä pitkään Ta-
nuksi, Erja nauraa, vaikka löy-
si monien ehdotusten joukosta 
uuden nimen, Kumpuodin. 

Se avasi ovensa �7. elokuuta 
ja aikoo pitää ne auki toivotta-
vasti yhtä kauan kuin edellinen 
yrittäjäkin, eli lähes kolmekym-
mentä vuotta.

– Tulin Helsinkiin �97�, 
Hannu Auranen kertoo. 

– Ja suoraan Kumpulaan. 
Synnyin Kuhmoisissa, mutta kä-
vin hakemassa vaimon ja käy-
tännön koulutuksen kauppiaan 
ammattiin Kestilästä, Keski-Poh-
janmaalta. Se tarkoittaa juoksu-
pojasta liikeapulaiseksi ja myy-
mälänhoitajaksi ylenemistä sel-
laisilla pienillä paikkakunnilla 

kuin Pyllynperä ja Mäläskänkylä. 
Ympyrät suurenivat, kun muu-
timme Muhokselle, mutta kyllä 
Helsinki silti kulttuurisokki oli. 

Taatusti, tunnettiinhan Kum-
pula 70-luvulla värikkäänä 

ja jännittävänä kaupunginosana. 
Hannu Aurasen sisar asui Sofi-
anlehdossa, ja viisilapsisen per-
heen isä sai myymälänhoitajan 
paikan läheiseltä Intiankadulta.  

– Tanu oli Helsingin ensim-
mäinen itsepalvelumyymälä, el-
lei Elantoja lasketa, Hanski lau-
suu ylpeänä. 

– Hjelt tutki uusimpia virta-
uksia ja otti minut mukaan elin-
tarvikemessuille Saksaan, Itä-
valtaan ja Ruotsiin. Liikevaihto 
oli iso, jopa �0 miljoonaa mark-
kaa vuodessa.   

Se kuulostaa hurjalta. Kuten 
sekin, että periessään kauppiaan 
tittelin Hjeltiltä Hanski sai heti 
alkutöikseen kitarasta päähänsä. 
Nyt muisto lähinnä naurattaa.

– Se oli niin valtavan hieno 
tunne, hän sanoo. 

– Se, kun sai itse päättää kai-
kesta. Tuntui melkein samalta 
kuin esikoisen syntyessä. Intoa 
riitti.

Mitä siis muutamasta mustel-
masta. Kumpulalaiset oli-

vat pääosin hyviä ja uskollisia asiakkaita, ja Hans-
ki pyytää kiittämään heitä yhteisistä vuosista. 

– Me aloitimme samalla tavalla, hän hymähtää. 
– Remontilla ja vahvalla uskolla siihen, että 

pärjää.   
Erja lisää, että he olivat myös saman ikäisiä, 

siis jo perheen perustaneita ja elämänkokemusta 
hankkineita, mutta vielä voimissaan.  

– Hanskin nostalgiavuosikymmen on �950, ja 
minun �970. Isovanhemmillani oli silloin paperi-
kauppa Kalliossa, ja pidin sitä maailman ihanim-
pana paikkana.   

Wallininkujan kiiltokuvataivaassa ei ollut kyl-
mä, kuten ei Tyttären putiikissakaan, jota Erjan 
äiti pyöritti, ja joka oli Kallion kivijalkakauppoja 
sekin. 

– Äiti myi naisten asusteita ja toimi samalla kul-
makunnan korvana ja lohtuna. Kauppa oli avoin 
tila, jonne mummot ja mammat tulivat kertomaan 
ilojaan ja surujaan. Yhteisöllisyys kukoisti. 

Yhteisöllisyys on Erjalle tär-
keä sana. Hän on ollut mu-

kana tekemässä Kumpulan ky-
läjuhlia, kehittämässä Kylätilan 
toimintaa, taistelemassa pikku-
koulun puolesta ja vastustamas-
sa Kumpulanlaaksoon suun-
niteltua katua. Hän haaveilee 
Kumpulan palkitsemisesta Hel-
singin kukoistavimpana kylänä.

– Kylätila ja kauppa ovat kuin 
kaksi majakkaa Intiankadun 
molemmin puolin, hän intoilee. 

– Kummassakin on lämmin 
tunnelma toisin kuin suurissa 
marketeissa, jotka ovat jo fyysi-
sesti kylmiä.  

Hanski muistuttaa, ettei 
kauppakeskusten kanssa kanna-
ta kilpailla. Lähikaupalla on jo-

ka tapauksessa yksi ylittämätön 
arvo: se on lähellä.

–Tänne voi laittaa lapsen 
kauppalistan kanssa, ja täältä 
voi tilata kuljetuksen kotiin 
korvausta vastaan.   

Sitä kutsutaan palveluksi. 

Hannu Auranen pystytti ai-
kanaan remontin jälkeen li-

hatiskin ja kalatiskin, Erja Salo 
puolestaan tarjoaa pullantuok-
sua ja luomuperunaa.

– Tarvitsen noin vuoden ke-
hittelyajan, hän sanoo. 

– Mutta pyrin heti alkuun 
saamaan mahdollisimman pal-
jon ruokaa suoraan tuottajilta. 
Jos minulta ostetusta leivästä 
löytyy hammas, haluan tietää, 

kenen myllärin suusta se on pu-
donnut!

Ruoan alkuperä kiinnostaa 
häntä, ja joskus sen jäljittämi-
nen vaatii salapoliisin uteliai-
suutta.

– Ei ole tavatonta, että supi-
suomalaisen leivän taikinajuuri 
tulee Liettuasta, ja mikäs siinä, 
kunhan ostaja tietää sen.  

Mikään ei ole hänestä yhtä 
vastenmielistä kuin vilunkipeli. 

– Jos ostat mädän mateen, 
päiväsi on pilalla, olen itse ko-
kenut sen. Kyllä kauppiaan pi-
tää olla asiakkaan puolella, eikä 
taisteluasemissa tätä vastaan. 
En tiedä, millainen meininki oli 
isoisoisäni Teodor Salon kau-
passa Ähtärin Inhassa, mutta il-

Kyläkaupan 
uudet tuulet:
 

Intiankadun lähikauppa jatkaa toimintaansa 
Erja Salon ohjaksissa. Entinen kauppias 
Hannu Auranen toivottaa uudelle yrittäjälle 
onnea ja kiittää vanhoja asiakkaita hyvistä 
yhteisistä vuosista.

• syntynyt 1964 Helsingissä
• muuttanut Kumpulaan 2000
• perheessä mies, kolme tytärtä ja koira 
• toiminut aiemmin opettajana ja kouluttajana 
• kunnostautunut myös järjestöjohtamisen alalla 
• erikoista: sitonut partiohuivin Ruotsin kuninkaan 
  kaulaan   

• syntynyt 1934 Kuhmoisissa 
• muuttanut Kumpulaan 1972 
• perheessä vaimo Aino 
• toiminut monissa tehtävissä kaupan alalla 
• ryhtyi Tanun kauppiaaksi vuonna 1980 
• erikoista: ollut urheiluseura Muhoksen voiton
  kantavia voimia  

meisesti rehellinen, koska se 
kannatti.

Teodorin tarina on saaga, 
kertomus uhtualaisesta laukku-
ryssästä, joka pisti pystyyn vir-
voitusjuomatehtaan ja kasvatti 
pojastaankin kauppiaan. Se tekee 
Erjasta yrittäjän jo neljännessä 
polvessa, ja hän myöntää löytä-
neensä sydämestään Teodorin.

– Aikaisempi työni koulut-
tajana opetti nopeisiin kontak-
teihin, ja ne ovat avainasemassa 
nyt, kun haen uusia ja jännittä-
viä tuotteita vanhojen ja turval-
listen rinnalle. Ei siis kannata 
huolestua, jos vessapaperi lop-
puu tai maito hupenee kaapis-
ta. Meiltä löytyy perustavaraa, 
mutta myös erikoisuuksia.  

leila oksa
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Hannu Auranen 

Erja Salo 

leila oksa

leila oksa

Uudessa Kumpuodissa on valoisaa, avaraa ja värikästä. Avajaispäivänä 

osa hintalapuista puuttui vielä, mutta se ei kaupankäyntiä haitannut.

Torstai 27.8. kello yhdeksän aamulla: tuore kyläkauppias avaa oven ensimmäistä kertaa  ja yllättyy: kauppaan pääsyä odottaa parisenkymmentä innokasta asiakasta!

Esimerkiksi käy chilikurkkusalaat-
ti. Erja maisteli sitä yhdessä naa-

pureiden kanssa ja ihastui pikanttiin 
makuun. Naapuri kertoi tuoneensa 
purkin Jäminkipohjasta, mutta eti-
ketissä oli tuottajan tiedot, ja seu-
raavana päivänä Erja otti puhelun 
Hämeeseen. Nyt harvinaista herkkua löytyy Kum-
puodin hyllyltä.  

– Haluaisin saada myös kumpulalaisten taitei-
lijoiden levyjä, kirjoja ja muita taideteoksia vaikka 
tuliaishankinnoiksi. Ja suomalaisen metsän aartei-
ta, marjoja ja sieniä...  

Mikäs siinä, kyllä kauppaan mahtuu. Se on 
kaunis, avara tila oranssine lattioineen ja vihreine 
tiskeineen.   

– Ja yllätyksiä tulee! Hanski huudahtaa. 
Hän seuraa mielenkiinnolla uusia tuulia aitio-

paikaltaan kaupan yläkerrasta, jossa hänellä on 
Aino-vaimonsa kanssa asunto, ja laskeutuu alas 
tervehtimään tuttuja, jotka toivon mukaan löytä-
vät tiensä myös uudistettuun kauppaan. Teodor 
Salon jälkeläinen Erja pyörittää sitä asenteella, 
jonka mukaan kaupan tehtävä on helpottaa asiak-
kaan arkea. 

Eiköhän sillä asenteella selvitä yllätyksistäkin.
Annina Holmberg

Nimikilpailuun tuli 52 ehdotusta
Uuden kyläkaupan nimestä järjestettiin kilpailu, jonka voittaja jul-
kistettiin Limingantien valtauksessa. Kumpuoti-nimeä ehdotti pe-
räti seitsemän eri ihmistä: Jouni Flinkkilä, Mikko Viljanen, Elina 
Palmroth-Leino, Petteri Carlson, Hille Ruotsalainen sekä Kaa-
ri ja Panu Artemjeff. Nimien Kumpusiini ja Lähikauppa Pablo eh-
dottajat Paula Mäkelä ja Paavo Lähdeaho saivat luovuuspalkin-
non. Kaikki nimiehdotukset ovat nähtävillä kaupan ilmoitustalulla.
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Jutta Kivistö ja Mila Nirhamo puuhaavat uutta asukas-
tilaa Hämeentien ja Intiankadun kulmaan.

ta, Kääntöpaikan kalenteri, il-
moittaumislomake harrastus-
ryhmiin sekä tilavarauskaavake 
omia juhlia yms. varten.

Yhteystiedot: kaantopaikka(a)
gmail.com, puh. 044 275 0180.

Kasvitieteellisen puutarhan 
avajaiset  kesäkuussa houkuttivat 
paikalle tuhatmäärin ihmisiä. 

Vanhalla kutosratikan kääntö-
paikalla on käynyt kuhina ke-
sän mittaan: Intiankadun ja Hä-
meentien kulmassa aukeaa 
syyskuussa kauan odotettu yh-
teiskerhotila Kääntöpaikka. 

Kierrätystapahtuman yhtey-
dessä esitelty tila on muovautu-
massa uuteen asuun. Se tulee 
toimimaan alueen asukkaiden 
harrastus-ja kokoontumispaikka-
na. Syksyllä Kääntöpaikassa al-
kaa useita harrastusryhmiä sekä 
kerran kuussa Sunnuntaikirppari.

Tiloja voi vuokrata asukkai-
den omiin juhliin ja tilaisuuksiin. 
Monipuolisia tiloja, kuten ompe-

Kääntöpaikka  aukeaa Toukolassa syyskuussa

Autoverhoomo 
SISUSTUSEXPERT

Limingantie 57
00560 Helsinki

p. 757 0339

HKL:n katse onkin nyt käänty-
nyt Koskelan varikkoon ja An-
nalan jalkapallokentään. Suun-
nittelujohtaja Ville Lehmuskos-
ken mukaan ”joihinkin suunni-
telmavaihtoehtoihin liittyy, että 
Annalan kenttä otettaisiin rai-
tiovarikon laajennuksen käyt-
töön ja HKL toteuttaisi uuden 
kentän ja leikkialueen Valti-
montien toiselle puolelle”.

Annalan kenttä esiintyi 
HKL:n suunnitelmissa viimeksi 
syksyllä �006, kun sinne suun-
niteltiin bussivarikon laajennus-
ta. Silloin kuitenkin HKL luo-
pui suunnitelmasta ilmeisesti 
siksi, että maaperä osoittautui 
liian pehmeäksi jatkuvalle ras-
kaiden bussien trafiikille. Ilmei-
sesti alueella on myös yksittäisiä 
saastuneita kohtia.

Ratikkavarikko tarvitsee joka 
tapauksessa lisätilaa, sillä alu-
eelle on ajateltu sijoitettavan �0 
ratikkaa (Helsingin koko ratik-
kakanta) ja ne tarvitsevat vähin-
tään 50 metriä, jotta niille saa-
daan kääntöraide.

HKL:n suunnittelija Lauri 
Kankaan mukaan suunnitelmat 
ovat nyt tekeillä, ja niihin voita-
neen tutustua parin viikon kulut-
tua. Konsultti suunnittelee HKL:
lle kolme erilaista vaihtoehtoa. 
Kahdessa vertailuvaihtoehdoista 
jalkapallokentälle ei jää tilaa.

Liikuntaviraston suunnitte-
lupäällikkö Antti Salaterä to-

Annalan jalkapallokenttä 
jäämässä ratikoiden alle

Kumpulan kasvitieteellisen 
puutarhan avajaisia vietetiin 
�0. kesäkuuta. Kutsuvierastilai-
suudessa pitämässään puhees-
sa Luonnontieteellisen keskus-
museon puutarhanjohtaja Leif 
Schulman korosti kasvien mer-
kitystä maapallon elämän yl-
läpitäjinä ja kasvitieteellisten 
puutarhojen merkitystä ”sillan-
pääasemina”, joiden kautta uu-
sia, paremmin vallitsevaan il-
mastoon soveltuvia lajeja kotiu-
tetaan. 

Avajaisten kanssa samaan ai-
kaan kokoontui eurooppalais-
ten kasvitieteellisten puutarho-
jen kongressi EuroGard, jossa 
mietittiin mm. sitä, miten kas-
vitieteilijät suhtautuvat biokli-
maattiseen teoriaan perustuvien 

Kesällä Hesarin toimittaja yritti 
löytää tietä puutarhaan, mutta 
navigaattoristakaan ei tainnut 
olla apua. Kun sitten toimittaja 
valitteli lehdessä, kuinka vai-
kea puutarhaa on löytää, puu-
tarhan johto päätti kyltittää ko-
ko tienoon pienillä muovikyl-
teillä. Nyt sitten joka toisessa 
tolpassa roikkuu kyltti, jossa 
opastetaan kasvitieteelliseen 
puutarhaan. Ehkä nyt toimitta-
jatkin löytävät paikalle.

HKL:n ratikat tarvitsevat lisää tilaa. Ajatus Vallilan ratikkahallin alle rakennettavasta 
maanalaisesta luolasta on ainakin toistaiseksi haudattu, sillä hanke osoittautui paitsi 
hyvin kalliiksi, myös kovin epäsuosituksi asukkaiden keskuudessa.

Kuuden hehtaarin keidas Kumpulaan
kasvillisuuskarttojen nopeaan 
vanhenemiseen, mikä tapahtuu 
ilmastonmuutoksen myötä. Sc-
hulman totesi, että Kumpulan 
puutarhan poikkeuksellinen ra-
kentamisperiaate (kasvien ryh-
mittely kotimaansa perusteel-
la, siemenien kerääminen vain 
luonnosta ja Suomea vastaavil-
ta ilmastovyöhykkeiltä) on il-
mastonmuutoksen aikana hyvin 
ajankohtainen: tulevaisuudes-
sa käy yhä tärkeämmäksi tietää, 
mitkä kasvit pystyvät sopeutu-
maan muuttuviin olosuhteisiin.

Puutarhan avajaiset ja itse 
puutarha saivat kesän mittaan 
runsaasti huomiota tiedotusvä-
lineissä. Onkin todennäköistä, 
että tulevat kävijämäärät vastaa-
vat täysin odotuksia ja että tä-
mä ’kuuden hehtaarin metsä’ 
vakiintuu Kumpulan tärkeim-
mäksi ja yhdeksi koko Helsin-
gin tärkeimmistä nähtävyyksis-
tä. Ainakin sen rooli tieteellise-
nä ’laboratoriona’ on vertaan-
sa vailla.

Puutarhaan ehtii tutustua 
vielä alkusyksystä, sillä se on au-

lutila Tikkiä ja taidetila Sotkua, 
voi käyttää myös omatoimisesti. 

– Talo täyttyy toivottavasti 
monimuotoisesta, yhteisöllises-
tä ja asukaslähtöisestä toimin-
nasta, kertoo Kääntöpaikan Toi-
mintaryhmän puheenjohtaja Mi-
la Nirhamo. 

Kääntöpaikka toimii asukas-
hallinnolla. Kuluista vuokran se-
kä tilan varustamisen osalta 
vastaa alueen palveluyhtiö Ara-
bian Palvelu Oy. 

– Palveluyhtiön piiriin kuulu-
vat asukkaat ovat Kääntöpaikan 
jäseniä. Alueen muut asukkaat 
voivat liittyä jäseneksi talous-

kohtaisella jäsenmaksulla, ker-
too toimintaryhmän jäsen Jut-
ta Kivistö. 

Toimintaa tekemään ovat 
kaikki tervetulleita, talo muovau-
tuu käyttäjiensä mukaan! 

Tilaa syksyn ryhmissä löytyy 
vielä. Tarjolla on eri-ikäisille ku-
vataidetta, sarjakuvaa, joogaa, 
pilatesta, kokkikerhoa, media-
pajaa, draamaa sekä peli-ilto-
ja. Kurssien ja ryhmien vetäjik-
si on löytynyt monia paikallisia 
taitajia.

Lisää voi lukea artova.fi-si-
vuilta kohdasta Kääntöpaikka. 
Sieltä löytyy tietoa tapahtumis-

tesi puhelinkeskustelussa, että HKL on va-
kavissaan suunnitelmansa kanssa. Varikon 
laajennuksen toteuttaminen on rahallisesti 
niin suuri asia, että HKL on valmis kustan-
tamaan jalkapallokentän siirron. 

TäMä tarkoittaa, että Liikuntavirasto on tie-
tenkin halukas kentän siirtämään! Annalan 
kentän huoltorakennus on surkeassa kun-
nossa ja kukapa ei olisi innostunut uudesta 
rakennuksesta, jonka kustantaa joku muu 
kuin oma organisaatio. Uusi jalkapallokenttä 
tarvitsee tietenkin myös parkkitilaa, sillä jos 
parkkitila jää liian kauan kentästä, urheilijat 
eivät tietenkään käytä sitä, vaan ajavat ken-
tän lähelle autolla!

Salaterän mukaan Valtimontiellä kerros-
talojen ja päiväkodin välillä on aikoinaan ol-
lut tonttivaraus jalkapallokentälle. Tästä voi-
taisiin nyt suunnitella ”lähiliikuntapaikka”, 
jos liikenne sinne onnistuttaisiin järjestä-
mään tyydyttävästi. Asiaa tutkii Paula Kin-
nunen ksv:stä. Ksv:n luonnos kattaa Valti-
montien, Koskelantien ja Intiankadun rajoit-
taman alueen. Suunnittelijat välttävät isojen 
muutosten tekemistä, sillä isot muutokset 
voivat aiheuttaa asemakaavan muutoksen, 
ja se onkin sitten laajempi ja hitaampi juttu 

kaikkine kuulemisineen. 
Pitää muistaa, että Koskelan 

bussivarikkorakennus on suo-
jeltu, samoin alueella sijaitseva 
Tornitalo. Lauri Kangas totesi 
myös, että jos Helsingissä joh-
dinautoista joskus tulee totta, 
on bussivarikkorakennus niille 
sopiva sijoituspaikka.

KYSYIN HKL:n Lauri Kankaal-
ta samalla, saadaanko mekin sit-
ten ratikkalinja tänne Kumpu-
laan. Kangas vastasi, että suun-
nitelmissa varaudutaan tähän. 
Olisihan se hassua, että kaikki 
�0 ratikkaa kolistelisivat päivit-
täin tänne, mutta mikään niistä 
ei palvelisi kumpulalaisia. Lin-
jasuunnitelmat kuitenkin kytke-
tään Viikin ratikkaan ja ykkösen 
reittien kehittämiseen.

Kun suunnitelmat valmistu-
vat, Liikuntavirasto esittelee nii-
tä toivottavasti myös asukkaille. 
Silloin on tärkeä muodostaa 
selkeä kanta asiaan ja miettiä, 
onko ”lähiliikuntapaikka” 
(muuten, jos se on ”lähiliikun-
tapaikka”, miksi sinne pitää tul-
la autolla?) tarpeen vai riittä-
vätkö alueella jo olevat kentät 
(Vallilan urheilupuisto ja Ara-
bianrannan kentät) vai pitääkö 
lähiluontoa uhrata nyt vaihteek-
si lähiliikunnalle. Voisiko sopi-
va kenttä löytyä olemassa olevia 
kenttiä laajentamalla?

Ulla Agopov

KääNtöPAIKAN 
AVAJAIsEt 12.–13.9.
Lauantaina mm. 
Stadin Juhlaorkesteri ja 
vohvelikahvila klo 14–17, 
DJ ja tanssia klo 19–22. 
Sunnuntaina ensimmäinen 
SunnuntaiKirppis klo 11–15.

kuvat: leila oksa ja sami väätänen

ki syyskuun loppuun saakka joka 
päivä klo 9–�9. Pääsymaksu 4 € / 
� €, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Ulla Agopov

Annalan kenttä
KosKeLANTIe
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VALTIMoNTIe

KosKeLAN
VArIKKoALUe

leila oksa
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Matkallani kotiin käve-
lin Kumpulan kartanon 
kasvitieteellisen puutar-
han läpi.

Mikä keidas kylämme kylkeen 
onkaan syntynyt!

Keväällä järjestetyt juhlavat 
avajaiset jo todistivat, että Helsin-
gin yliopiston ja kaupungin yhteis-
työllä on synnytetty jotain Suomessa hyvin poikkeuksellista. Kesän aika-
na puutarha on asettunut luontoon, saanut tuuheutta, vihreätä valoa ja 
varjoa ja hienon pienen kosteikon, jonka äärellä on aito suon tuoksu.

Syntynyt? 
Ei, ei kasvitieteellinen ole syntynyt. Sen ovat synnyttäneet tieteilijät, 

maisemataiteilijat, arkkitehdit, insinöörit, virkamiehet ja poliitikot. Kuulem-
ma iso testamenttilahjoitus antoi viimeisen silauksen suunnitelmien toteu-
tumiselle.

Kiitän erityisesti arkkitehteja. Onhan suomalaiselta arkkitehdilta  valta-
va henkinen tiikerinloikka suostua tekemään keinotekoinen puro, jossa on 
keinotekoinen lampi ja lammessa keinotekoinen saari – ja hiekkaranta!

Vaikuttaa siltä, että arkkitehdit kuitenkin ovat oppineet jotain matkoil-
laan Japaniin.

Kylämme naapurissa on toinenkin toivoa antava arkkitehtoninen 
kohde, Arabianranta. Se tarjoaa tuhansille helsinkiläisille poikke-
uksellisen hyvin suunnitellun kaupunginosan asuttavaksi paikas-
sa, jossa oli palvelut valmiina jo ennen kuin ensimmäinenkään 

talo nousi hylätylle jättömaalle.
Olin hiukan taustalla mukana, kun Arabianrantaa suunniteltiin. 
Matkalla kokoukseen autoa ajaessani selailin kahta kansalaisadressia, 

joissa Arabianrantaa vastustettiin. Toisessa adressissa siksi, että maa-
pohja on niin pilaantunut, että se aiheuttaa asukkaille hengenvaarallisen 
terveysriskin; toisessa siksi että Helsinki aikoi raiskata viimeisen luonnon-
tilassa olevan rantamaiseman-
sa. Kummankin adressin ensim-
mäisten allekirjoittajien joukos-
sa oli kaksi samaa ruotsinkielis-
tä sukunimeä, toinen nuorella 
käsialalla kirjoitettu, ja toinen 
niin vanhalla, ettei sitä enää näe 
kuin hyvin vanhojen ihmisten 
kirjoittamana.

Tartuin puhelimeen, soitin 
118. Minut yhdistettiin vanhan 
naisen numeroon. Nainen toivoi, 
että puhuisimme ruotsia. Hän 
sanoi usein kävelleensä siinä, 
missä Kyläsaaren jätteenpolttolaitos, nykyinen kierrätyskeskus, sijaitsee. 
Nainen kertoi, että ranta oli hänelle romanttinen paikka. Toisaalta hän sa-
noi muuttaneensa Hyvinkäälle jo 60-luvulla, mutta että hänen tyttärensä 
asui Helsingissä. 

Kun kysyin, ymmärsikö rouva allekirjoittaneensa kaksi keskenään täy-
sin ristiriitaista paperia, hän ymmärsi, mutta sanoi ettei allekirjoittaessaan 
ollut ymmärtänyt, koska halusi kannattaa tyttärensä pyrkimystä – rakenta-
misen vastustamista.

Mitä opimme tästä? Tuskin mitään. Mutta tällaisilla kokemuksilla 
on helppoa uskoa sitä kaupunkilegendaa, jonka mukaan puo-
li kilometriä Väinö Auerin katua nyt lämmitetään perimmältään 
siksi, että ilmatieteen ja maantieteen laitoksille Kustaa Vaasan 

tieltä ylämäkeen tarpovat yliopiston rouvat eivät halua tulla töihin hiestä 
märkinä.

Toivottavasti katu edes lämmitetään vihreällä energialla…

Jo syksyiseltä tuntuvana elo-
kuun tiistaina kymmentä vaille 
yhdeksän pienen punaisen puu-
rakennuksen pihalle on kerty-
nyt jo parikymmentä lasta 
ja aikuista. Monelle lap-
selle ja vanhemmalle 
on koittanut mieleen 
jäävä päivä, lapsen 
ensimmäinen kou-
lupäivä.

–Vähän jännittää, 
kertoo koulun aloittava 
Lin, jota ovat saattamassa 
äiti ja pikkusisko. 

Lin ei vielä tiedä, mistä tulee 
pitämään koulussa eniten, mut-
ta aikuisena hän suunnittelee 
alkavansa kirjastonhoitajaksi.

Yhdeksältä opettaja Sanna 
Lindahl ja koulunkäyntiavus-
taja Kristiina Lehto saapuvat 
portaille. Käsin kilisytettävä kel-
lo soi, ja lapset järjestäytyvät jo-
noiksi. Tuoreet tokaluokkalaiset 
näyttävät pienemmille, miten 
opettajaa tervehditään: 

– Hyvää huomenta, opettaja! 
kajahtaa pihassa. 

Opettaja leikkaa portaiden 
eteen kiinnitetyn nauhan juh-

lallisesti kouluvuoden alka-
misen merkiksi. 

Luokassa oppilail-
le on nimetty pulpe-
tit valmiiksi; tuoreet 
ekaluokkalaiset pää-
sevät ikkunan puo-

lelle. Opettaja huo-
mauttaa sisälle asti 

saattamaan tulleille van-
hemmille, että näiden oppi-

määrä taitaa olla jo suoritettu, 
ja ensimmäinen tunti pääsee al-
kamaan perinteiseen tapaan ke-
sästä kertomisen merkeissä. 
Ohjelmassa on myös ”aarteenet-
sintää”: aapiset on piilotettu lip-
putangon luokse. Ekaluokka-
laisten ensimmäiseksi kotiläk-
syksi tulee kertoa aarteenetsin-
nästä vanhemmille. 

Lähikoulun 
yhdysluokka toimii
Kaupunginosamme pienen 
koulun taululle on lukuvuoden 
ensimmäisenä aamuna kirjoi-
tettu ”�–� C, meidän luokka”. 

Tänä vuonna koulussa aloit-
taa aiempaa pienempi mää-
rä uusia ekaluokkalaisia. Viime 
vuosinahan Kumpulassa on toi-
minut yksi ensimmäinen ja yksi 
toinen luokka (ja jokunen vuosi 
sitten jopa kaksi kumpaakin eli 
yhteensä neljä luokkaa). Täksi 
vuodeksi Käpylän peruskoulun 
rehtori Sirpa Kopsa teki pää-
töksen, jonka mukaan Kumpu-
lan toimipisteessä työsken-
telee vain yksi luokka, 
jossa ekaluokkalaisia 
aloittaa kymmenen 
ja tokaluokkalaisia 
seitsemäntoista. 

Opettaja Sanna 
Lindahlin mukaan tänä 
vuonna hakijoita ensim-
mäiselle luokalle Kumpulan 
kouluun olisi ollut viisitoista – 
siis puolet enemmän kuin otet-
tiin. Viisitoista lasta ei kuiten-
kaan riitä oman luokan perus-

tamiseksi. Kokonaisuudessaan 
Käpylän peruskoulun ensim-
mäisille luokille on ollut vähem-
män hakijoita kuin aikaisem-
pina vuosina, joten yksi yhdys-
luokka alueelle olisi perustettu 
joka tapauksessa. 

Yhdysluokan eduksi opettaja 
näkee tilaisuuden oppia suvait-
sevaisuutta ja toisten huomioon 
ottamista sekä avunpyytämistä 
ja -antamista. Lisäksi esimerkik-
si lukutaitoiset ekaluokkalaiset 
voivat työskennellä joustavasti 
myös tokaluokkalaisten kanssa. 
Yhdysluokka näyttää pienelle 
maalaiskoulumaiselle yksikölle 
luontevalta opiskelumuodolta.

Kumpulan koulu sijaitsee 
keskellä vehreää metsikköä, 
puutarhapalstoja ja pieniä ta-
loja. Ympärillä ei ole isoja au-
toteitä. Koulun läheltä kulke-
vaa Limingantietä pitkin autot 
mahtuvat kerrallaan kulkemaan 
vain yhteen suuntaan. 

Kumpulalaislasten on turval-
lista kulkea lähikouluun yksin-
kin. Esimerkiksi juuri ekaluokan 
aloittavilla ystävyksillä Armil-
la ja Iidalla on matkaa kouluun 
vain noin 80 metriä. Iidan täytyy 
kouluun päästäkseen vain ylittää 
Limingantie, Armi taas voi kä-
vellä kouluun puutarhapalstojen 
polkua pitkin. Käpylään tai 
Arabiaan taas matkaa kertyisi 
�–�,5 kilometriä, ja matkan var-
rella olisi suuria teitä. 

Pikkukoululaisten kohdalla 
ymmärtääkin, miten tärkeää on 
voida aloittaa koulu omassa lä-
hikoulussa tutussa ympäristössä. 

– Kumpulan koulu on tosi 
kiva, kun se on pieni. 

Muistaa kaikkien oppi-
laiden nimet, tiivis-
tää tokaluokkalai-
nen Jessica koulunsa 
myönteisiä puolia. 

Jessica kertoo op-
pineensa ensimmäisen 

vuoden aikana matema-
tiikkaa sekä lukemaan entis-

tä paremmin, ja hänen mukaan-
sa ekaluokkalaisten tulo samal-
le luokalle on ”ihan kuin unta”. 
Kumpulassa jokainen tokaluok-

kalainen on jonkun ekaluokkalaisen kummi. Jessi-
can tuore kummioppilas on nimeltään Ronja. 

Kumpulan koulun lakkauttamista suunniteltiin 
muutama vuosi sitten, kuten moni kumpulalainen 
muistaa. Oppilasmäärän väheneminen Käpylän 
peruskoulun alueelta sekä se, että viisi Kumpu-
laan halunnutta lasta ei kouluumme päässyt, he-
rättävät kuitenkin pieniä kysymyksiä. Ajetaanko 
”sivutoimipistettä”, joka ei Kumpulan lasten kan-
nalta kuitenkaan mikään sivupiste ole, hiljalleen 
ja vaivihkaa siihen tilanteeseen, ettei sinne moni 
uskalla hakeakaan? 

Tällä hetkellä Kumpulan koulua ei kuitenkaan 
opettajan mukaan olla lopettamassa. Alueen tuo-
reiden eskarilaisten vanhempien kannattaa siis pi-
tää tämä mielessä ja rohkeasti hakea lapselle paik-
kaa Kumpulasta – ehkäpä vielä erikseen mainita 
hakevansa koulupaikkaa nimenomaan Kumpulan 
toimipisteestä. 

Kumpulassa on iloisia lapsia
Ensimmäinen aamu kipristi paitsi oppilaiden ja 
vanhempien, myös opettajan vatsaa, vaikka Sanna 
Lindahl on opettanut yhdysluokkaa aikaisemmin-

kin toisessa koulussa. Kumpu-
lassa hänellä alkoi kolmas vuo-
si, ja Käpylän peruskoulussa 
hän on työskennellyt si-
tä ennen kaksi vuotta. 
Tämän vuoden uudet 
ekaluokkalaiset vai-
kuttivat innostuneil-
ta ja reippailta.

– Kumpulan lapset 
ovat Lapsia isolla L:llä. 
He vaikuttavat onnellisilta – 
lapsilta, jotka ovat saaneet kii-
peillä puissa ja olla lapsia, San-
na toteaa.

Ensimmäinen koulupäivä 

päättyi Kumpulan koulun omaan lau-
luun. Ekaluokkalaisilla on edessä vie-

lä tutustuminen toiseenkin uuteen 
asiaan: koululaisten iltapäivä-

toimintaan. 
–Kivalta tuntuu, vaikka 

jännittää, kertoo Iida.
 Koulussa hän sanoo 

pitävänsä ainakin omasta 
pulpetistaan, jonka on juuri 

saanut käyttöön. Myös opet-
taja, keittäjä, avustaja ja toiset op-

pilaat tuntuvat kivoilta. Isona hän 
haaveilee tekevänsä ratsastuksenopet-
tajan työtä. 

Anna Kurvinen

anna kurvinen

Lin

Jessica
Iida

Pienet eka- ja tokaluokkalaiset kuuntelevat jännittyneinä jonoissaan, mitä koulun 
opettaja sanoo. Pian leikataan punainen nauha ja lukuvuosi alkaa ”virallisesti”.

Kaikki saivat kirjoittaa nimensä taululle.

Lapset aloittivat ensimmäisen oppitunnin kertomalla opettajalle kesästään.

Kyläkoulun ekaluokkalaiset aloittivat opintiensä 
yhdysluokassa, ja opettajankin vatsaa kipristeli jännityksestä.

Keitaiden laidalta
Lauri Törhönen
Kolumnisti on Limingantiellä
asuva elokuvaohjaaja.

Onhan suomalaiselta 
arkkitehdilta valtava 
henkinen tiikerinloikka 
suostua tekemään 
keinotekoinen puro, 
jossa on keinotekoinen 
lampi ja lammessa 
keinotekoinen saari 
– ja hiekkaranta!

Kumpulan 
koulun laulu
Koulumme on punainen
pieni ja neliskulmainen.
Täällä on poikia tyttöjä, 
opettajia ja keittäjä. 

Opimme lukemaan, 
toisiamme tukemaan,
numerot ja kirjaimet, 
elämämme aakkoset. 

Koulun piha on suuri,
paljon on puita,
jäämäki luistaa,
on naurussa suita.
Olkoon Kumpulan koulussa 
kevät tai syys,
sydämissä ilo ja ystävyys. 

Esikoulu, peruskoulu, 
ylätalo, alatalo, 
päätalo, sivukoulu. 
KUMPULA! 

(Laulu Liisa Tiensuu-
Hirvonen)

oMAAN 
KouLuuN!

Kumpulasta katsoen
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Kumpulan Kehoterapia 
avasi ovensa kesäkuussa
Väinö Auerin kadulla sijaitseva Kumpulan Kehoterapia 
aloitti toimintansa aivan hiljattain, kesäkuussa �009. Ke-
hoterapiassa on tarjolla klassista hierontaa, vyöhyketera-
piaa, intialaista päähierontaa ja kuumakivihierontaa. 
”Kehoterapeuttina” toimii Taina Marttinen. Hän on 
koulutukseltaan paitsi hieroja, myös sairaanhoitaja.

Asiakkaita on Tainan mukaan alkanut tulla jo melko 
mukavasti, sekä Kumpulasta että kauempaa. Toistaiseksi 
asiakkaat ovat olleet pääasiassa työikäisiä ja enimmäk-
seen naisia. 

– Mutta ilahduttavaa on nähdä, että nykyään myös 
miehet osaavat hakea apua itselleen mm. vyöhyketerapi-
asta, mainitsee Taina. 

Kumpulaan Taina päätyi löydettyään mieleisensä työ-
tilan mukavalta alueelta. 

– Keskustaan en edes halunnut. Tänne on helppo tul-
la myös omalla autolla ilman pahempia ruuhkaongelmia. 
Kumpula on mukavantuntuinen, rauhallinen lähiö ja hy-
vien liikenneyhteyksien varrella.

Kun astuu Intiankadulla sijaitsevan 
Vigor’sin tiloihin, pääsee hetkessä 
rauhoittumaan. Hiljainen itämais-
vaikutteinen musiikki täyttää luontais-
hoitolan kodinomaiset huoneet.Sei-
nien ja kalusteiden värisävyt noudat-
tavat maavärien hillittyä asteikkoa, 
silmän ja mielen on niissä helppo 
levätä.

Vigor’s on toiminut Intiankadulla 
vuodesta �007 lähtien. Kumpulasta on 
löytynyt uusia asiakkaita ja aikaisem-
paa asiakaskuntaa on seurannut Kum-
pulaan. Luontaishoidolle tyypillisiä 
ovatkin pitkät, luottamukselliset asia-
kassuhteet.

Vigorsin hoitajat ovat kouluttautu-
neet monipuolisesti.  Tarjolla on muun 
muassa hellää kivihierontaa ja vanhaa 
intialaista ayurvedahoitoa. Kaikilla 
hoitajilla on myös hierojan ammatti-

tutkinto. Ihmisen anatomian tuntemus 
onkin tärkeää, jotta hoidoilla päästää 
hyviin tuloksiin ja miellyttävään koke-
mukseen. Luontaishoidoissa ihminen 
nähdään kokonaisuutena, jonka pe-
rustana on kehon ja mielen liitto, mikä 
länsimaisessa elämäntavassa ja lääke-
tieteessä usein unohdetaan.

Mitään ikärajoja ei hoidoille ole, 
vauvatkin voivat saada hierontaa esi-
merkiksi koliikkivaivoihin.

Luontaishoitojen suosio on tasai-
sessa kasvussa ja nykyään käännytään 
usein ensin luontaishoitajan puoleen, 
kun aiemmin saatettiin vaivoihin ha-
kea tutumpia keinoja. Kuten klassises-
sa hieronnassa, ei flunssaisena tai ran-
kan lääkekuurin aikana hoitoja saa ot-
taa. Vigorsin hoitajat haastattelevatkin 
asiakkaansa tarkkaan ennen hoitosuo-
situsten antamista.

Kahvilamme nimi juontaa 
kapusiinimunkeilta
Eipä arvannut kahvilakoneita kauppaava Carita Modenius, 
miten kohtalokas oli Intiankadun kahvilan oven avaus. Ensi-
käynnillä – �,5 vuotta sitten – Carita myi espressokoneen, 
mutta jo kuukauden kuluttua hyöri itse tiskin takana kahvilan 
uutena, onnellisena omistajana. 

Kotitalousteknikoksi valmistunut entinen ravintolapääl-
likkö oli jo pitkään miettinyt paluuta ihmisläheisempään työ-
hön. Kumpulan kahvilan välitön tunnelma ja leppoisat asiak-
kaat vauhdittivat päätöksentekoa, ja jo ensi käynnillä hänellä 
oli vahva tunne siitä, että ”tämä se on”. 

Carita halusi kahvilalle suomalaisen nimen ja se löytyi ajan 
tapaan googlaamalla. 

– Kapusiini-nimi juontaa kapusiinimunkkien maitokahvin 
värisestä kaavusta, joissa oli ”cappuccinoksi” kutsuttu huppu. 
Henkilökunnan ja monen asiakkaankin suussa nimi on lyhen-
tynyt tuttavallisemmaksi “Kapuksi”.

Kumpulalaiset ottivat alusta alkaen uuden omistajan hyvin 
vastaan ja kävijämäärä on jatkuvasti kasvanut. 

– Tuntuu todella siltä, että kumpulalaiset haluavat pitää 
oman kotikahvilansa, ja erityisen mukavaa on, että Kumpulan 
nuoretkin viihtyvät täällä.

 Carita on huomannut, että asiakkaat ovat hyvin terveystie-
toisia, ja se on innostanut häntä lisäämään valikoimiin enem-
män kasvisvaihtoehtoja.  

– Onneksi saan kohta lisätilaa ja suuremman keittiön, jossa 
voin valmistaa enemmän itse tehtyjä leivonnaisia, luomua 
ja jopa raakaravintokakkuja. Tavoitteena on pitää laa-
jennetun kahvilan avajaiset joulukuussa ja vähi-
tellen kasvattaa omatekoista tuotevalikoimaa.

Myös Kumpulan kasvitieteellisen puutar-
han kahvio on ottanut Kapusiinin tuotteita 
myyntiin. 

– He ottivat itse yhteyttä, koska halusi-
vat tuotteita läheltä ja mahdollisimman 
pienellä ekologisella jalanjäljellä, ja jotkut 
täkäläisistä suosittelivat meitä, kertoo hy-
myilevä Carita kiitollisena paikallisen pus-
karadion avusta.

        Voikaa 
hyvin! Intiankadun varrelle on kertynyt 

monta mukavaa paikkaa, joissa 
oloaan voi kohentaa erilaisten 
hoitojen, hemmottelujen, herkkujen 
ja muiden palveluiden avulla. 
Kumpostin toimitus jalkautui kylän 
hyvinvointikeskukseen ottamaan 
selvää, keitä ovatkaan kasvot 
tuttujen ovien ja markiisien takana. 

Klassinen hieronta: 
Vilkastuttaa verenkiertoa ja lisää hapen ja ravinteiden kulkua 
elimistössä sekä vähentää lihaskireyksiä ja auttaa poistamaan 
kuona-aineita. Urheiluhieronta on nopeatempoisempaa käsittelyä 
kuin rauhallisempi klassinen hieronta.

Vyöhyketerapia:
Vyöhyketerapiassa käsitellään kehon heijastepisteitä mm jaloista 
ja korvista ja pyritään saattamaan elimistöä tasapainoon. 
Kipu heijastepisteessä ilmoittaa elimistön ongelmakohdista. 
Hyvä hoitomuoto mm stressin ja unettomuuden hoidossa.

Intialainen päänhieronta:
Päänhieronnassa käsitellään päänahan ja kasvojen hieronnan 
lisäksi hartiat ja niska. Intialainen päänhieronta hoitaa samalla 
koko kehoa,koska pään alueelta löytyy ns marmapisteitä, 
joilla on yhteys koko kehon tasapainoon ja hyvinvointiin.

Kuumakivihieronta:
Hierontaa lämmitetyillä kivillä. Kivien lämmöllä yhdistettynä rentout-
tavaan hierontaan saavutetaan kokonaisvaltainen rentoutusefekti.

Koonneet: EIJA REEVEs, MERJA 
NIEMI, RIIttA HäMäLäINEN, 
sAMI VäätäNEN, suVI 
HEINoNEN ja uLLA AgoPoV
Kuvat: JARMo HoNKALA ja 
sAMI VäätäNEN

Hierontaa kaikenikäisille
Kimmo Marjamaa tarjoaa klassista ja urheiluhie-
rontaa asiakkaan tarpeiden mukaan Intiankadulla. 
Rentoutukseen ja stressin hoitoon on tarjolla myös 
intialaista päähierontaa. Tilassa olisi vapaana huone 
toisellekin yrittäjälle.

Hangossa syntynyt Kimmo on muuttanut Hel-
sinkiin vuonna �005 ja käynyt täällä hieronta-aka-
temian vuonna �008. Hän harrastaa aktiivisesti 
thainyrkkeilyä sekä muuta liikuntaa ja pitää tärkeä-
nä myös rentoutumista ja ergonomista työasentoa.

– Tilassa toimineen Janin lopetettua sain kuulla 
mahdollisuudesta aloittaa omassa liikkeessä ja siir-
tää hierontapalvelut tänne Kumpulaan. Sitä ennen 
hieroin kotonani, Kimmo kertoo.  

Vanhojen asiakkaiden lisäksi lyhyessä ajassa on  
kertynyt paljon uusia asiakassuhteita, ja hoidettava-
na käy pari olympiatason urheilijaakin. Ikähaaruk-
ka on �0–80 vuotta.

Kimmon käsittelyssä kipupisteet saivat kyytiä ja  
seuraavana yönä uni maistui!

Tuoksuja ja tunnelmaa

Kimmo Marjamaan käsittelyssä kaikenlaiset jumit saavat kyytiä.

Kapusiinin tiskin takana viihtyvä Carita Modenius 
kehittelee vapaa-ajallaan uusia kakkureseptejä.

Vigor’silla ei ole säännöllisiä aukioloaikoja, vaan hoitajat  Petra Wikström, Jaana Ajamo ja Tiia Mellin ottavat asiakkaita vastaan ajanvarauksella.

Hartioiden lukkiutumat aukeavat Taina Marttisen hoitopöydällä.
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Intiankatu �8:ssa pizzaa, kebabia, falafeliä ja grilliruokia 
tarjoavat monille kumpulalaisille tutut Ali ja Erkan Uzun. 
Turkin Izmiristä lähtöisin olevilla veljeksillä on kokemusta 
ravitsemusalalta. 

Kahden lapsen isällä Alilla on ollut neljä muutakin ra-
vintolaa ja viides, Parmesan, on perustettu veljen kanssa 
kesällä �00�. 

Erkanille syntyi juuri kolmas lapsi.
– Alusta saakka tutustuminen paikallisiin asukkaisiin 

on ollut tärkeää. Alue on kiva ja asukkaat  ovat mukavia, 
veljekset kertovat. 

– Olemme kovin iloisia, että tunnemme olevamme yh-
teisön jäseniä.

– Pidämme ruoan valmistuksesta ja sen tarjoamisesta 
asiakkaillemme. Olemme panostaneet myös puhtauteen ja 
sisustukseen sekä laajentaneet ruokalistaa grillipihveihin.

Ali ja Erkan ovat luoneet kivojen työntekijöittensä 
kanssa Parmesaniin iloisen tunnelman. 

Ja niin moni pizza on päätynyt täältä myös omalle sof-
falle asiakkaiden iloksi ja arjen helpotukseksi.

Tiina Salmela on pitkän linjan kios-
kinpitäjä. Kuutisen vuotta sitten hän 
halusi löytää uuden Ärrän ja uudet 
asiakkaat mahdollisimman läheltä 
kotiaan. Kumpulasta hän löysi ihan 
omanlaisen maailman ja asiakaskun-
nan, jossa hän on tuntenut saavansa 
arvostusta ja ystäviä. 

Ärrä onkin eräänlainen Intianka-
dun hermokeskus. �500 ihmistä käy 
siellä viikoittain ostoksilla, kysymäs-
sä neuvoja, kertoilemassa kuulumi-
siaan, koittamassa onneaan rahape-
lissä tai muuten vaan viettämässä ai-
kaansa. Siellä autetaan – välillä pyy-
tämättäkin – lipunostajia löytämään 
halvimmat vaihtoehdot, muistutel-
laan opiskelijoita viimeisistä hankin-
tapäivistä ja välitetään tietoa kylän 
tapahtumista ja palveluista. 

– Henkilökyselyihin vastaamme 
kuitenkin korkeintaan, että ”on näh-
ty”, ”ei ole näkynyt” tai ”elossa on” 
sen kummemmin muuhun puuttu-

matta, Tiina kertoo.
Vaikka paljon on tietoa ja tavaraa 

tarjolla, lisäpalvelujakin kumpulalai-
set ovat osanneet kaivata. 

– On täältä kyselty sukkienpesua, 
siivousta, onkia, virveleitä ja poltto-
puita, muistelee Tiina mieleenpainu-
neimpia toiveita. 

Ja jos ovat palvelutarpeet moni-
puolisia, niin onpa kumpulalaisten 
tavat kiittää yhtä värikkäitä. 

– Kerrankin eräs tunnettu toimit-
taja kantoi ��0 cm pitkän hauen kii-
tokseksi. Tosi hyvältä on tuntunut 
sekin, kun seinälle tulleet tägit on 
yön aikana puhdistettu, vaikken ole 
ehtinyt puhdistusta pyytää tai toivoa 
keneltäkään. Tämän kylän vanhem-
mille täytyy kyllä lähettää ihan eri-
tyinen kiitos siitä, miten hyvin käyt-
täytyviä nuoria täällä liikkuu. Nuoret 
kuuntelevat, ottavat opiksi ja osaavat 
keskustella kantaa ottavasti aiheesta 
kuin aiheesta, ihastelee Tiina.

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H Puh. 020 741 1820

LVI-asennus ja -urakointi
LVI-mittaus ja perussäätö

LVI-saneeraus

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI, puh/fax 09 694 2756
Jukka Olander, puh 0400 535 125 jukka.olander(a)soputyo.fi

Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.

Tukanleikkuuta ja tikkareita
Kampaaja Maarit Herrasen työmatka kulki monet vuodet Intianka-
dun kautta Käpylään. Kumpulan halki kulkiessaan hän usein ihaili seu-
dun kotoisuutta ja vehreyttä. Kun hän kerran huomasi, että Intiankatu 
�5:ssä oli liikehuoneisto vuokrattavana, hän päätti toteuttaa pitkäaikai-
sen haaveensa omasta yrityksestä ja tarttui puhelimeen. Vuokrasopi-
mus syntyi pikavauhtia. Vasta sen jälkeen alettiin pohtia rahoitusta. Se-
kin järjestyi, ja kampaamo Hair X avasi ovensa �. kesäkuuta �005.

Mervi Koskisen tulo Hair X:ään kävi yhtä kohtalonomaisesti. Hän 
vaihtoi aikuisiällä ammattia, opiskeli kampaajaksi ja ryhtyi etsiskele-
mään vuokratuolipaikkaa. Jostain syystä silmät sattuivat useamman 
kerran Hair X:n ilmoitukseen. Kumpula oli Mervin mielestä “magee 
paikka”, mutta turhan kaukana Kauniaisista, jossa hän asuu. Jonkin 
ajan kuluttua yhteinen tuttava antoi Merville Hair X:n kortin, kehui 
Maaritin hyväksi tyypiksi ja kehotti ottamaan yhteyttä. Niin Mervikin 
päätyi Kumpulaan.

Kumpulalaiset ovat ottaneet uuden kampaamon hyvin vastaan. 
– Täällä on kodikas ja mukava fiilis. Aina tietää, että ammattitaidol-

la tehdään, toteaa Maaritin asiakkaaksi istahtava Pirkko Hirn-Repo.
Lapsiasiakkaatkin viihtyvät, kun saavat katsella piirrettyjä kannet-

tavalta dvd-soittimelta, ja lähtiessä he saattavat saada vielä tikkarinkin. 
Opiskelijoille luvataan �0 prosentin alennus arkisin klo �0–�5. 

Varauskirja täyttyy mukavasti, mutta jos hyvä tuuri käy, ajan saattaa 
saada saman tienkin. Aukioloajat ovat joustavat. 

Haastattelupäivän ensimmäinen asiakas oli tullut kello seitsemältä, 
ja usein töitä tehdään jopa iltaseitsemään. Lauantaisin ollaan töissä so-
pimuksen mukaan “eli yleensä aina,” toteaa kampaajakaksikko nauraen 
ja toivottaa asiakkaat tervetulleiksi sekä Hair X:ään että naapurihuo-
neistoon syyskuussa avattavaan Kynsistudioon, joka Maaritin onnistui 
houkutella Kumpulaan Hämeentieltä.

Intiankadun ”hyvinvointikeskuksessa” pitää kampaamoa 
Satu Thusberg, joka on valmistunut kampaajaksi �984. 
Kampaamo Amarillon yrittäjänä hän on toiminut yhdek-
sän vuotta, aluksi Limingantien puolella ja nyt jo pitkään 
Intiankadulla. Sadun lisäksi tilassa työskentelee ”tuolin 
vuokraajana” Kikka Westerholm.

Satu, milloin tulit Kumpulaan ja miksi?
– Muutin tänne vuonna �989. Tulin tänne sattumalta: 

sunnuntaikävelyllä ollessani näin välittäjän ilmoituksen 
myynnissä olevasta asunnosta ja päätin siinä samassa os-
taa sen. Asuin silloin Kalliossa, ja siihen aikaan kämpät 
täällä Kumpulassa olivat vielä kohtuuhintaisia. Tulin siis 
ja jäin sille tielleni.

Millainen on tyypillinen asiakkaasi?
– Asiakkaita on laidasta laitaan: paljon käy lapsia, mut-

ta myös aikuisia ja ikäihmisiä. Vilkas ohikulkuliikenne In-
tiankadulla tuo asiakkaiksi paljon autoilevia miehiä, jotka 
poikkeavat ilman ajanvarausta. Yliopiston työntekijät ovat 
myös löytäneet tämän liikkeen. Asiakkaistoni on melko 
vakiintunutta, mutta uusiakin tulee aina silloin tällöin.

Mikä saa sinut jaksamaan jalan päällä koko päivän 
kampaajan aika rasittavassa työssä?

– Viihdyn työssäni. Pyrin tekemään työpäivistä moni-
puolisia: en tee viittätoista tukanleikkuuta per päivä, vaan 
yritän ottaa monenlaisia tilauksia yhdelle työpäivälle.

Näkyykö talouden taantuma tällä palvelualalla?
– Toistaiseksi ei paljon näy. Ehkä ihmiset pyrkivät 

ajoittamaan tilauksiaan tilipäiville tai eläkkeen tulopäivil-
le, mutta asiakaskatoa en ole huomannut. Monet tosin 
uumoilevat, että varsinainen lama alkaa tuntua vasta vuo-
den �0�0 puolella.

Keltainen kampaamo palvelee

Kumpulalaisten kyläkeittiö

’’Muuten oli hyvä päivä, mutta kyljet 
on kipeenä tervetuliaishalauksista. 

R-kioskin Tiina Salmela miehelleen 
lomaltapaluupäivän jälkeen

Ali ja erkan Uzun pelastavat päivän, jos ruuanlaitto kotona ei huvita.

Tiina salmela lupailee Ärrälle uusia tuulia ja 
laajenevaa tuotevalikoimaa jo täksi syksyksi.

Hermokeskus ja päivystävä tietotoimisto

Intiankadulla pitkään toimineen kampaamo Amaril-
lon fasadi on nimensä mukaisesti pirteän keltainen.

Maarit Herranen ja Mervi Koskinen nauttivat Kumpulan kodikkuudesta.
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Elina Kaljunen liikuttaa 
pientä talttaa koukeroi-
sella puunkappaleella. 
Puusta tipahtaa lastu-
ja, jotka varisevat hiljaa 
lattialle. Sentti sentiltä 
tavallinen puupala muut-
taa muotoaan kiehkuraisek-
si viulun kaulan koristeeksi. Ka-
tosta roikkuu valmiiksi lakattuja 
viuluja, kaikki omia yksilöitään. 

–Tämä on käsityötä alusta 
loppuun. Yhden viulun tekemi-
seen menee noin kaksi kuukaut-
ta. Ensin liimaamme ja veistäm-
me pohjan ja kannen. Sitten si-
vut taivutetaan muotoonsa ja lo-
puksi vuollaan koristeet. Kaiken 
pitää osua saumattomasti yh-
teen, Elina kertoo. 

Elinan mies Ulrich Dürr 
nyökkäilee vierestä ja vetää hyl-
lystä esiin puunkappaleita. Ne 
näyttävät ihan tavallisilta puu-
klapeilta, mutta sellaisia ne eivät 
suinkaan ole. 

– Ei ole se ja sama, minkä-
laista puuta viuluun laitetaan. 
Paras vaahtera tulee hitaasti 
kasvaneista Bosnian aarniomet-
sistä. Paras kuusipuu taas tulee 

Pohjois-Italian Alpeilta, Ulrich kertoo. 
– Suomalaisten tehometsien puut eivät soi ol-

lenkaan. Niitä ei voi viuluissa käyttää, puuskahtaa 
vierestä Elina. 

Pariskunta tietää, mistä puhuu. He ovat harvo-
ja suomalaisia viulunrakentajia, ja tekevät pääasi-
assa arvoviuluja ammattilaisille. 

– Meitä on Suomessa noin kymmenkunta tä-
män alan ammattilaista, alaa ei voi edes opiskella 
Suomessa. Mekin olemme oppineet paljon luke-
malla, ja kokeilemalla.

– Kuuntelemme täällä verstaalla paljon radiota 
ja klassista musiikkia. Välillä viulusolistia kuun-
nellessamme arvuuttelemme, onko kyse meidän 
tekemästämme viulusta, Elina hymähtää. 

– Ja aika usein päivittelemme sitä, kuinka huo-
nosti tuo ja tuokin arvoviulu soi, lisää Ulrich.

Limingantielle Italiasta
Suomalainen Elina ja saksalainen Ulrich tapasivat 
toisensa �990-luvun puolivälissä Pohjois-Italian 

Limingantiellä soivat Bosnian ikim etsien vaahterat
Ulrich Dürr ja Elina Kaljunen ovat 

veistäneet viuluja verstaassaan 
jo yli vuosikymmenen, mutta 
paras viulu on edelleen 
tekemättä – jokainen soitin 
kun on aina himpun verran 

edellistä parempi.

Cremonassa, jonne molemmat 
olivat tulleet opiskelemaan viu-
lunrakentamista kansainväliseen 
viulunrakennuskouluun. Rakka-
us syttyi, ja muutaman vuoden 
kuluttua Ulrich lähti Suomeen 
Vainion viuluverstaalle töihin ja 
tutustumaan maahan. Elina taas 
kurvasi kisällinopissa Lontoossa 
ennen paluutaan Suomeen. 

– Ulrich osti asunnon Li-
mingantieltä, ja täytyy sanoa, 
että kun ensi kertaa näin sen, 
olin melko pöyristynyt. Olin 
haaveillut punavuorelaisesta ju-
gend-talosta, jossa on korkeat 
huoneet. Tämä oli jotain ihan 
muuta, Elina kertoo ja lisää, et-
tä nykyään perhe ei muuttaisi 
Kumpulasta yhtään mihinkään. 

Aluksi Elinalla oli työhuo-
ne Punavuoressa, mutta ensim-
mäisen lapsen syntymän jäl-
keen hän alkoi kaivata työtilaa 
lähempänä kotia. 

– Yhtenä päivänä pimpu-
tin alakerran naapurin ovikel-
loa ja sanoin, että jos hän jos-
kus aikoo myydä asuntonsa, os-
tan sen verstaaksi. Kahden päi-
vän kuluttua oma ovikelloni soi, 

’’Suomalaisten 
tehometsien 
puut eivät soi 
ollenkaan. 
Niitä ei voi 
viuluissa 
käyttää. 

Elina Kaljunen

’’Viulun-
rakentaminen 
on vähän 
samanlaista 
kuin taiteen 
tekeminen 
sillä erotuksella, 
että viulussa 
on tarkasti 
määrätty 
muoto. 

Ulrich Dürr

UUSI
Puh. 757 20 87
Intiankatu 23, 
00560 Helsinki

kahvila.kapusiini(a)elisanet.fi

Meiltä myös         
eesim. täyte- ja

voileipäkakut.  

Avoinna
Arkisin 7–17

La-Su 9.30–16

TERVETULOA!
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Noudamme ja otamme vastaan lahjoituksena hyväkuntoisia 

huonekaluja, vaatteita ja kaikenlaista tavaraa myytäväksi 

kristillisen narkomaanityön hyväksi. 

Tervetuloa tutustumaan!

������ B���l ����� ��

Avoinna

ma-pe 10-18

Hämeentie 122

p. 044 5477767

Kotisiivouksia/
kotipalvelua

 
Siivousinto/Hanne

p. 0400 188 908
www.siivousinto.com

Maarit Herranen 
ja Mervi Koskinen

Intiankatu 25
p. (09) 875 4554, 050 555 7381 

Auki arkisin 9–17, 
lauantaisin sopimuksesta.

ja kaupat tehtiin hyvin pian.
Nykyään pariskunta työs-

kentelee yhdessä päivät vers-
taalla. Oma koti on rappujen 
yläpäässä toisessa kerroksessa. 
Ulrichin aikanaan ostama kak-
sio on laajentunut vinttiin. 

– Meillä on kolme lasta, ja on 
todella kätevää, että työ ja koti 
sijaitsevat samassa rapussa, se-
littää Ulrich ja lähtee yläkertaan 
kiehauttamaan päiväkahvit.

Käsityöläinen vai taiteilija?
Istumme viuluverstaan olohuo-
neessa, kahvit on jo juotu. Ulrich 
näyttää, miten viuluun käytettä-
vä puu leikataan pystysuuntaan. 

–Ylhäältä katsottuna pala 
näyttää kuin kakkupalalta. Siitä 
sitten leikataan vierekkäiset sii-
vut, ja liitetään yhteen. Tästä tu-
lee kansi, ja samalla metodilla 
tehdään pohja. On tärkeää, että 
kansipalat ovat vierekkäin kas-
vanutta puuta, jotta sointi on 
mahdollisimman yhtenäinen.

Kuulostaa kovin vaikealta. 
– Ja sitä se onkin, mutta ehkä 

juuri siksi niin kiehtovaa, nau-

raa Elina. 
– Tässä oppii koko ajan uut-

ta. Jatkuvasti tuntuu, että seu-
raava viulu on aina hiukan edel-
listä parempi.

Pariskunnan mielestä viulu-
jen rakennus käsityönä on voi-
missaan ympäri maailman ja 
taso esimerkiksi Suomessa on 
erittäin korkea harvalukuisesta 
tekijäjoukosta huolimatta. 

– Viulunrakentaminen on 
vähän samanlaista kuin taiteen 
tekeminen sillä erotuksella, et-
tä viulussa on tarkasti määrätty 
muoto, toisin kuin taiteessa. 
Koristeissa, lakkauksessa ja 
muissa yksityiskohdissa voi sit-
ten toteuttaa taiteellisempaa 
puoltaan. Koemme kuitenkin 
olevamme ensisijaisesti käsityö-
läisiä, Ulrich selittää.  

Hanna Leivonniemi

Viulunrakentaminen on käsityötä. 
Ainoa sähkökäyttöinen työkalu 
verstaalla on vannesaha.

elina ja Ulrich työskentelevät 
verstaalla aamupäivät. Iltapäivisin 
he vastaanottavat asiakkaita. Ulrich Dürr on erikoistunut selloihin, joita elina taas ei tee ollenkaan.

elina Kaljunen ottaa korjattavaksi asiakkaan viulun, josta on kaula taittunut.

Viulunkaulan koriste syntyy taltalla muovaamalla.

Viuluverstas on auki arkisin 
klo 14–17, Limingantie 33 A.
 Viulun aika – viulunrakentajien 
killan 10-vuotisnäyttely 
Sibelius-Akatemian Kamari-
musiikkisalissa 24.–26.9.2009.
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Ota kantaa!

’’Jos päädymme 
jatkuvaan 
vartiointiin, 
voi se näinä 
kustannus-
leikkausaikoina 
vaikuttaa 
säästötoimiin 
uimalan muissa 
palveluissa. 

Liikuntalaitososaston 
päällikkö Petteri Huurre

Hyppytelineen pomppulautojen
kolina ja uintivalvojan kuulutuk-
set ovat kiinteä osa Kumpulan 
kesää.

Päiväsaikaan ne saavat hy-
myn huulille ja vievät mielen 
lapsuuden huolettomiin kesäpäi-
viin. Mutta kun laudat louskuvat 
vielä iltayhdeltätoista tai myö-
hemminkin ja lisää volyymejä 
kaasutellaan viritetyillä vempai-
milla, alkaa naapuristossa unta 
etsivän kumpulalaisen pitkämie-
lisyys olla kovilla.

– Uimalan iltavuorolaiset 
ovat pääasiassa 15–25 vuotiai-
ta nuoria, jotka päristelevät pai-
kalle heti, kun henkilökunta on 
poistunut. Innokkaimmat jalka-
parit keikkuvat aidoilla jo 15 mi-
nuuttia virallisen sulkemisajan 
jälkeen, kertovat näköetäisyy-
dellä, vain 50 metrin päässä ui-

malan portilta asustavat Leena 
ja Voitto ”Vode” Pietilä.

tänä vuonna 
hurjempaa kuin ennen

– Tänä kesänä meno on hurjis-
tunut siihen pisteeseen, että me 
naapurit ja uimalan henkilökun-
ta olemme jo huolestuneina tuu-
mailleet, koska joku nuorista te-
loo itsensä pahemman kerran, 
sanoo Vode Pietilä. 

Leena jatkaa: 
– Aiemmin ei ole myöskään 

ollut näin välinpitämättömän ää-
nekästä porukkaa liikkeellä. Tä-
nä vuonna on polteltu roskiksia 
ja revitty paperinkeräyspiste si-
joiltaan. Öisten uintien jälkeen 
alue on ollut välillä siivottomassa 
kunnossa. Tällainen ilkivalta häi-
ritsee naapurien lisäksi myös aa-

mun ensimmäisiä uimareita, kun 
paikkoja on pitänyt siistiä vielä 
virallisten aamu-uintien aikaan. 

Pietilät ovat asuneet Kum-
pulassa ikänsä ja tietävät hyvin, 
että yöuinti on vanha perinne. 
Onpa Vodella jopa omakohtaisia 
nuoruuskokemuksia, joten myös 
ymmärrystä nuorten öisille ret-
kille löytyy. Mutta tiettyyn rajaan 
asti – ja nyt se raja on ylitetty. 

– Yön aikana paikalla voi 
käydä satakunta uimaria, kertoo 
toinen pitkän linjan kumpulalai-
nen Lauri Lipasti, joka on asu-
nut viimeiset 15 vuotta uimalan 
meluvaikutuksen piirissä.

– Iso osa uimareista on ta-
vallisia, mukavia nuoria, jotka 
eivät halua tuottaa häiriötä, Lau-
ri toteaa. Kun hän iltakävelyl-
lään on käynyt jututtamassa näi-

Kumpulan maauimala on ollut Helsingin 
suosituimpia kesäkeitaita jo vuodesta 1952. 
Tänne tullaan pidemmänkin matkan takaa 
ja aurinkoisen päivän jonot kiemurtelevat 
pitkälle parkkipaikalle asti. Yhtä kauan 
kuin uimalassa on polskittu päiväaikaan, on 
siellä vieraillut myös öisiä, seikkailuhenkisiä 
aidanylittäjiä. Ennen nämä yöuinnit hoituivat 
hienotunteisesti, samalla tavoin vähin äänin, 
kuin entisajan omenavarkaudet. Nyt öinen 
meno on kiihtynyt siihen pisteeseen, että 
uimalan naapurit suunnittelevat toimenpiteitä 
laittomien yöuintien rajoittamiseksi.

tä nuoria ja kertomassa häiriön 
vaikutuksesta naapuristoon, on 
vastauksena tullut aina kohteli-
as pahoittelu ja toteamus ”ai an-
teeks, ei me tiedetty”. Ihan viime 
vuosina joukkoon on kuitenkin 
tullut yhä enemmän nuoria, joil-
le eivät enää diskreetit uintiret-
ket entisajan tapaan riitäkään, 
vaan paikalle tullaan röyhkeästi 
kaasujalkaa polkien ja väliin jar-
ruvanoja vingutellen. 

Siksi myös Lauri toivoo toi-
menpiteitä ja on itsekin ottanut 
yhteyttä Helsingin kaupungin lii-
kuntavirastoon, yövartija-apua 
saadakseen.

– Kyllähän tämä oli välillä sel-
laista rosvo- ja poliisimeinin-
kiä, että oli pakko soittaa. Kun 
Hesarissa kerrottiin, että sato-
ja on otettu kiinni, niin kyllä siitä 

Onko sinulla mielipidettä siitä, miten yhteisen uimalamme yörauha varmistetaan? Haluat-
ko lisää laillisia yöuinteja vai vartiointia? Vai onko sinulla ihan uudenlaisia ehdotuksia asi-
an ratkaisemiseksi, niin että sopu uintiharrastajien ja unirauhaa kaipaavien välillä säilyy?

Ota kantaa ja lähetä kommenttisi osoitteeseen kumposti(a)yahoo.com, niin toimi-
tamme sen eteenpäin Helsingin kaupungin liikuntalaitososastolle. Jos luovia, Kumpula-
henkisiä ratkaisuja tulee riittävän paljon, kokoamme niistä jutun seuraavaan lehteen.

jo jonkinlaista kuvaa saa, 
minkälainen trafiikki täällä 
on. Hesarin jutun jälkeen 
homma vain kiihtyi, ja sil-
loin saimme kahden viikon 
ajaksi vakituisen yövalvojan. Ne 
olivatkin tämän alueen rauhalli-
simmat viikot, kertoo Lauri.

Mitä sitten voisi tehdä, jotta 
yöuimareiden oma henki ja terve-
ys, naapuruston yöuni ja aamu-
uimareiden uintitunnit olisivat tur-
vattuja? Valvonta on kaupungin 
valvojien vastuulla, joten poliisi ei 
voi oikein tehdä paljoakaan. 

– Onhan sekin täällä nähty, 
kun poliisi on pitänyt puhuttelua 
tärisevälle, vähäpukeiselle po-
rukalle, mutta kun kaverit ovat 
enimmäkseen alaikäisiä, niin ei-
hän poliisi niille mitään mahda, 
toteaa Vode Pietilä. 

– Kyllähän muita keinoja olisi, 
voisihan sitä rakentaa korkeam-
man aidan, peittää altaat yön 
ajaksi tai rajoittaa liikenneportil-
la ajoa alueelle. On myös ehdo-
tettu, että uimala voisi olla joina-
kin öinä auki, mutta en sitten tie-
dä rauhoittaisiko se niitä pahim-
pia häiriköitä, Vode tuumii.

Kaupunki miettii talven 
aikana toimenpiteitä

Helsingin kaupungin liikunta-
laitososaston päällikkö Pette-
ri Huurre on hyvin selvillä Kum-
pulan maauimalan öisistä on-
gelmista. 

– Olemme järjestäneet sin-
ne vartioinnin viikonloppuöiksi. 
Hesarin jutun ilmestyttyä ongel-
ma paisui siinä määrin, että var-
tiointia piti lisätä jatkuvaksi, sa-
noo Huurre ja jatkaa: 

– Tulevan talven aikana tu-
lemme miettimään ratkaisuja 
kasvavan ongelman hillitsemi-
seksi. Jos päädymme jatkuvaan 
vartiointiin, voi se näinä kustan-
nusleikkausaikoina vaikuttaa 
säästötoimiin uimalan muissa 
palveluissa.

Laillisista yöuinneista 
mukavat muistot

Laillisen yöuinnin perinteestä 
Pietilöillä on lämpöiset muis-
tot. Äänet pehmenevät ja hy-

Uimalan naapurustossa asuvilla Pietilöillä on pitkä kokemus yöuimareista. 
Tänä kesänä öinen metelöinti on ylittänyt sietorajan.

myt syvenevät, kun he muistele-
vat kuutamouinteja allasvalojen 
hehkuessa alapuolella. Seitse-
mänkymmentäluvulle asti kuuta-
mouinnit järjestettiin juhannuk-
sen aikaan. Nykyään taas elo-
kuun viimeinen lauantain vas-
tainen yö on ollut perinteinen 
kuutamouintipäivä. 

– Onhan se elämys vieläkin, 
mutta erityisesti se oli sitä jos-
kus 60- ja 70-luvulla, kun vietet-
tiin Jussin Jysäystä. Paikalla oli-
vat maan parhaat kuviokellujat 
ja pellehyppääjät Joonas Ven-
tistä Liukas Lätkään. Eksoot-
tisen pehmeä Hawaji-musiik-
ki kaikui särisevistä kaiuttimista, 
allas oli ympäröity tekopalmuil-
la ja yksi illan kohokohdista oli, 
kun ohjelmamestari veti ruos-
teisen rahisevassa ketjussa kil-
livän keltaisen pahvikuun hei-
lumaan altaan ylle, muistelevat 
Leena ja Vode menneitä rauhal-
lisempia yöuinteja. 

Merja Niemi
kuvitus: Rauni Eskelinen

uimalan kutsumattomat

Y   VIERAAT

merja niemi
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Elämä Kumpulassa oli alueen valmistuessa �9�0- 
ja �9�0-luvuilla varsin erilaista kuin nykyään. Ta-
lojen varustelutaso oli melko vaatimaton, ja huo-
neistot olivat pieniä. 

Keittiössä oli tiskipöytä, sinkki, kuten sitä en-
nen materiaalinsa takia kutsuttiin. Kuivauskaappia 
ei ollut, vaan vähät astiat kuivattiin ja säilytettiin 
ulkoseinän vieressä olevan ruokakomeron hyllyil-
lä. Pienen vessan nurkassa oli kulmalavuaari ja 
kraanoista tuli vain kylmä vesi. Kuuma vesi läm-
mitettiin puuhellalla tai spriikeittimellä. Erillisiä 
peseytymistiloja ei ollut, puhumattakaan saunasta. 

Sähkön käyttö rajoittui valaistukseen ja radion 
kuunteluun eikä sähköpistokkeitakaan montaa ol-
lut. Sähkömittari toimi kaupoista ostettavilla pole-
teilla, ja sähkölaitoksen miehet kävivät ne ajoittain 
tyhjentämässä. Kun poletti loppui, pimeni koko 
huoneisto. Jos varapolettia ei ollut, sellainen käy-
tiin lainaamassa naapurista. Talot olivat joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta puulämmitteisiä, ja 
siksi kellareissa pidettiin suuria puuvarastoja. 

Myös pesutupa kuului jokaisen talon kellariin. 
Pesutuvan nurkassa hormin vieressä oli valurau-
tapata veden kuumentamista ja valkopyykin keit-
tämistä varten sekä suuri ja korkea betoninen al-
las pyykin liottamiseen ja huuhteluun. Kiinteiden 
rakenteiden lisäksi oli jokunen jakkara, saavi, pe-
supunkka, pyykkilauta ja juuriharja, niin ja me-
la, jolla pyykkiä huljutettiin altaassa ja padassa. 
Muistelimme Brita Kinnarin sekä Berit ja Tais-
to Enckellin kanssa, millaisia perheen pyykkipäi-
vät olivat sisarten kotona Limingantie 74:ssä en-
nen �950-lukua ja vielä 50-luvullakin. Haastatte-
lin myös Britan ja Beritin naapuritalossa asunutta 
lapsuudenystävää Raila Leivoa.

Pyykki pestiin itse tehdyllä saippualla
Pyykin pesu oli työlästä ja siihen kului useampi 
päivä. Ennen teollisten pesuaineiden yleistymis-
tä pesuaineet valmistettiin itse keittämällä luita ja 
rasvaisia ruhon osia padassa. 

Myös Britan ja Beritin isoäiti valmisti omat 
saippuansa. Koska hänellä oli tuttava töissä Oxy-
genolilla, hän sai sieltä saippuoihinsa hajusteita. 
Samoin Railan äiti Hanna Vatamo valmisti saip-
puansa itse. 

Keittämiseen tarvittava lipeä valmistettiin ai-
emmin puun tuhkasta ja sittemmin kaupallises-
ta kristallimaisesta lipeäkivestä liuottamalla. Jääh-
tyessään keitos hyytyi useiksi kerroksiksi, joista 
päällimmäisenä oli hienompi valkoinen naama-
saippua, ja alla tumma huonompilaatuinen suopa, 
jota käytettiin ”toisarvoisen” pyykin pesussa.

 Pyykki pestiin pesupunkassa käsin kuuraa-
malla, ja valkopyykki valkaistiin pesun jälkeen 
keittämällä se lipeävedessä. Tämä oli yleinen ta-
pa aina 60-luvulle asti, jolloin perheisiin alettiin 
hankkia pesukoneita. Ensimmäiset koneet täy-
tettiin itse lämpimällä vedellä, joten padalle riitti 
vieläkin käyttöä. 

Raila Leivo kertoi muista-
vansa vieläkin sen tuoksun, kun 
valkopyykkiä keitettiin: 

– Se lipeän tuoksu oli erittäin 
hieno. Sen parempaa pyykkiä ei 
missään ollut, se tuoksukin oli 
ihan toisenlainen. Kaipaan sitä 
vieläkin nenääni, ja pyykkikin 
tuli niin valkoiseksi. 

Pyykit huuhdeltiin isossa 
kiinteässä altaassa, johon mah-
tui tarvittaessa vettä monta sa-
taa litraa. Haalea huuhteluve-
si saatettiin käyttää muuhunkin 
tarkoitukseen. Sisaret kertoivat, 
kuinka pyykkipäivän päätteek-
si äiti sanoi menevänsä kylpyyn, 
heitti vaatteet pois ja kiipesi pe-
supunkkaan. 

Lipeä oli laimentamattoma-
na voimakkaasti syövyttävä ai-
ne, joten sitä säilytettiin lasisissa 
maito- tai juomapulloissa. Se-
os oli valkoista, ja sen juominen 
erehdyksessä aiheutti vuosit-
tain lukuisia tuskallisia onnet-
tomuuksia niin lapsille kuin ai-
kuisillekin. 

Kesällä pyykit kuivattiin pi-
halla. Naruja oli vedetty koko 
piha täyteen, ja reilun miehen 
mittaisilla pyykkiseipäillä ne pi-
dettiin riittävän ylhäällä maasta. 
Seiväskasa olikin jokaisen talon 
perusvaruste. Äidin pyykkisei-
päillä monessa pihassa pidettiin 
ensimmäiset seiväshyppyki-
sat Helsingin olympialaisten in-
noittamana. 

Talvella pyykki kuivattiin 
kylmässä vintissä, missä se jää-
tyi välittömästi koviksi koppu-
roiksi, ja samalla jäätyivät ri-
pustajien sormetkin. Lämpimän 
hormin vieressä pyykki kuivui 

parhaiten, siksi vaatteiden si-
jaintia vaihdettiin tarpeen mu-
kaan – ja taas olivat sormet kyl-
mästä kohmeiset.

Mankeli silitti myös
isän alushousut
Silittääkin pyykki piti, pitovaat-
teet silitysraudalla ja liinavaat-
teet mankelissa. 

Intiankatu ��:ssa sijaitsi sau-
nan lisäksi suuri sähkökäyttöi-
nen yleinen mankeli. Manke-
li oli iso, lähes koko huoneen 
täyttävänä puinen rakennelma, 
jossa painokivillä täytetty kelk-
ka kulki edestakaisin silittäen 
irtotukeille käärityt pyykit. Kol-
kuttava mankeli oli pikkulapsil-
le pelottava paikka; äitikin jat-
kuvasti varoitti sen lähelle me-
nemistä, koska minkäänlaisia 
turvasuojia ei ollut. 

Ennen mankelointia pyyk-
ki kostutettiin ripsauttamalla 
pienellä luudalla vettä sen pääl-
le, lakanat taiteltiin ja vedettiin 
kaksistaan suoriksi. Brita ja Be-
rit kertoivat, että heillä ”mank-
lattiin” kaikki pyykit, jopa isän 
alushousut.

”Yleisessä saunassa, 
miesten puolella…”
Harvassa omakotitalossa oli 
oma sauna, siksi yleiset saunat 
olivat tärkeitä sekä peseytymi-
sen että sosiaalisen kanssakäy-
misen kannalta. 

Siirtomaatavarakauppi-
as Edvard Pajusen talo val-
mistui vuonna �9�8 Intianka-
tu ��:een, ja siinä toimi yksi Pa-
jusen saunoista aina 70-luvulle 
asti. Sauna toimi myös tuttujen 
porukoiden kohtaamispaikka-
na. Siellä puitiin kaikki tärkeät 
ja vähemmän tärkeät asiat kyl-
pemisen ja vilvoittelun lomassa. 
Saunasta sai ostaa virvokkeita, 
limonadia ja pilsneriä, vihdan ja 
pyyhkeen saattoi vuokrata. 

Usein saunaan menijän tun-
nisti nahkasalkusta, josta pil-
kotti vihta. Pukuhuoneessa sal-
kusta saattoi löytyä ruskea pa-
peripussi, jonka suu oli kierret-
ty pöytäviinapullon ympärille 
niin, että pullosta näkyi vain 

kaula. Pussi kiersi kaverilta toiselle, se oli osa sen 
ajan saunakulttuuria. 

Sauna oli kookas, alakerrassa sijaitsi erikseen 
naisten ja miesten osastot, toisessa kerroksessa 
olivat perhesaunat. Alakerran pesuhuonetta kier-
sivät kiinteät betonipenkit, keskellä huonetta oli 
kylvettäjän paikka vesipisteineen. 

Muistan vieläkin saunassa vallitsevan tunnel-
man; vesi lorisi äänekkäistä kraanoista, peltiämpä-
rit kolisivat, tarinoita kerrottiin samalla kun pestiin 
naapurin selkää ja keskellä huonetta olevassa pen-
kissä saunottaja, Malmisen Mimmi, pesi saunojia. 

Mimmi, joka oli saunan henki, toimi saunot-
tajana vielä 50-luvulla. Hän oli lapsillekin aina ys-
tävällinen. Brita kertoi, että kun he menivät äi-
din kanssa saunomaan, Mimmi laittoi lapsille aina 
oman pesuvannan. Hän oli saunan omistajallekin 
niin tärkeä henkilö, että tämä jopa osti Mimmille 
asunnon Vallilasta. Mimmistä aika jätti 50-luvulla, 
ja sen jälkeen saunassa ei tainnut kylvettäjää joi-
tain lyhempiä jaksoja lukuun ottamatta enää olla.

Saunan lauteet muodostuivat korkeista betoni-

portaista ja samasta rakentees-
ta muodostui massiivinen lä-
hes kattoon asti kohoava kiuas, 
joka lämmitettiin haloilla. Sau-
nan oven vierestä pääsi pujah-
tamaan betonilauteiden alle, ja 
sieltä oli kulkuyhteys naapuri-
puolelle. Pikkupoikina tuokin 
keksittiin ja taisi joku käydä sa-
laa kurkkimassa miltä toisella 
puolella näyttää. 

Saunan pihan täyttivät suu-
ret halkopinot ja kivikasat, sil-
lä halkoja kului paljon kolmen 
suuren kiukaan lämmittämi-
seen, ja kiviäkin jouduttiin ai-
ka-ajoin vaihtamaan.

Nykyiselle yliopistonmäelle 
rakennettiin sodan jälkeen väli-
aikaisia parakkeja asuntopulaa 
helpottamaan. Tälle mäelle tu-
li myös oma sauna- ja pesutu-
parakennus. Siinä toimi kassan 
yhteydessä myös alueen kios-
ki, jossaa myytiin limonaadia ja 
karamellejä. 

Reiska Laine muisteli aikaa 
50-luvun alussa: 

– Perheen kanssa saunassa 
käytiin kaksi-kolme kertaa vii-
kossa. Saunatalo oli korkea, ja 
ikkunat sijaitsivat ylhäällä katon 
rajassa. Pikkupoikina kiipeilim-
me läheisiin puihin katsomaan, 
miltä saunassa näytti, etenkin 
siellä naisten puolella. Muis-
tan erään jouluaaton, kun asun-
tomme ovelle koputettiin seit-
semän aikoihin. Äiti meni kat-
somaan ja ovella oli isä, joka oli 
tullut saunasta ilman vaatteita 
läpi koko kylän ja pakkastakin 
oli �0 astetta. Minut lähetettiin 
hakemaan saunasta isän vaattei-
ta. Siellä porukka oli maistellut 
muutakin kuin kansalaisluotta-
musta, ja saunottu oli niin ko-
vasti, että kiuaskin oli liiallisen 
veden vuoksi haljennut.

Saunojen kiukaat 
hiipuivat suihkujen myötä
Kauppias Edvard Pajunen aloitti 
toimintansa perustamalla siir-
tomaatavaraliikkeitä, myöhem-
min liiketoimintaan tulivat ylei-
set saunat. Kun Edvardin poi-
ka tuli yrityksen johtoon, oli isä 
sanonut hänelle, että kaupoil-
le voit tehdä mitä haluat, mut-

Intiankatu 33:n sauna. Viereisessä talossa oli elannon myymälät. 70-luvulla liikenne oli vielä kovin hiljaista.

Berit enckellin alBumi

Göran hellström

Göran hellström

Puhtaat, valkeat ja sileät lakanat
- eli miten ennen pyykättiin, mankeloitiin ja saunottiin.

’’Minut lähetettiin 
hakemaan saunasta 
isän vaatteita. Siellä 
porukka oli maistellut 
muutakin kuin 
kansalaisluottamusta, 
ja saunottu oli niin 
kovasti, että kiuaskin 
oli liiallisen veden 
vuoksi haljennut.

Reiska Laine 

’’Se lipeän 
tuoksu oli 
erittäin hieno. 
Sen parempaa 
pyykkiä ei 
missään ollut, 
se tuoksukin 
oli ihan 
toisenlainen.

Raila Leivo 
Mustikkatien 
sauna ja pesu-
tupa Kumpulan-
mäellä toimi
40-luvulta 70-
luvulle, jolloin 
parakit purettiin.

Kuvan taakse on kirjoitettu: “Malmisen Mimmi lastensa kanssa. onnea seijalleni.”

Kuva on Berit enckellin seija-tyttären saunottajalta saama muisto merkkipäivänään.
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ta saunoista älä luovu, sillä ne 
kannattavat aina. Toisin kuiten-
kin kävi. Kauppatoiminta ke-
hittyi ja perustettiin mm. Alepa 
(lyhennys nimestä Alennushal-
li Pajunen), joka nykyisin jatkaa 
toisella omistuspohjalla. Sau-
nat sen sijaan hiljenivät lopul-
lisesti �970- ja 80-lukujen tait-
teessa. Syynä tähän oli lämpi-
män veden ja sitä myötä suih-
kujen yleistyminen asunnoissa, 
ei niinkään omien saunojen li-
sääntyminen. 

Kotitalomme pesutupaan li-
sättiin kiuas ja lauteet 50-luvun 
puolivälissä. Pesuvesi lämmitet-
tiin edelleen padassa. Kiukaan 
ja veden lämmittäminen muuta-
maa saunojaa varten oli sen ver-
ran työlästä, että kävimme ylei-
sessä saunassa tuonkin jälkeen. 

Parhaimmillaan saunoja on 
ollut Helsingissä ��7. Vuonna 
�98� tehdyn dokumentin mu-
kaan niitä oli silloin enää ��. 
Tänä päivänä yleisiä saunoja on 
toiminnassa �-4 ja Harjutorilta 
löytyy ainoa puulämmitteinen 
yleinen sauna. 

Kumpulassa on toiminut 
muitakin saunoja. Limingan-
tie ��:een valmistui talo vuonna 
�9�6, ja siinä toimi sauna he-

ti alusta alkaen. Talon omistaja 
on vaihtunut ensimmäisen ker-
ran �0-luvulla ja silloin sauna 
ei enää toiminut, joten sen toi-
minta on ollut suhteellisen ly-
hytaikainen. 

Saunan olemassaolo paljastui 
uudelleen tänä kesänä talon ul-
kovuorauksen vaihdon yhteydes-
sä. Talon seinään oli maalattu iso 
SAUNA BAD -teksti, myös oves-
sa on saunasta kertova teksti. 

Limingantie 4�:ssa sijain-
neesta saunasta on muistona ai-
noastaan kellarin seinässä sau-

Limingantie 22:n asukkaille paljastui talon ulkolaudoituksen 

vaihdon yhteydessä, että talossa on joskus toiminut sauna.

jorma ikonen

Oletko kuullut hauskan tai 
kiintoisan Kumpula-jutun, 
jonka haluat kertoa koiran-
kusettajalle? Toimita tarinasi: 
kumposti(a)yahoo.com 
tai c/o Kylätila, 
Intiankatu 31.

Toukokuisen Koko Kylän Kirppis -päivän 
jälkeen Kylätilan työntekijät ihmettelivät koi-
rankusettajalle, kun yksi kirjaston hienoista 
lasisista lampunkuvuista oli kadonnut jäljet-
tömiin. Pihan roskikset tongittiin ja lasinsir-
paleita etsittiin suurennuslasilla – ei merk-
kiäkään. Sormenjäljet tosin näkyivät pölyi-
sessä lampunkannassa, mutta tuskin rikos-
paikkatutkijoilta heruisi aikaa... Vastaavaa 
kupua ei enää mistään saisi. Kylätilalaiset 
ryhtyivät jo etsimään yksittäiskappaleiden 
valmistajaa, kun yhtäkkiä kesäkuun puolessa 
välissä kupu ilmestyi takaisin paikalleen. Ei 
ihan entisellään, sillä osa siitä oli liimattu ka-
saan. Mutta vaivihkaa, kenenkään huomaa-
matta. Kukaan ei tunnusta kupuun koske-
neensa eikä tiedä asiasta mitään. Mysteeri on 
yhä selvittämättä – selvinneekö koskaan.

KUMPULANTAIPALEEN koirapuistoon on 
viime aikoina kuulunut omituista kikatus-
ta ja hihkuntaa Kumpulan jalkapallokentäl-
tä – aikuisten naisten äänin! Kusettajalle ker-
rottiin, että kylän naiset ne vaan, ovat perus-
taneet harrastuskerhon nimeltä Kumpulan 
välilläurheilijat. Laiskoina ihmisinä suosi-
vat kuulemma lähiliikuntapaikkoja, ja välil-
lä täytyy urheilla ihan terassille, ehkä jopa 
Käpylään asti! Vaativat jopa baareja hankki-
maan sauvatelineet oven-
pieliin. Kaikenlaista!

KOIRANKUSETTAJA pii-
pahti Taiteiden yönä Ol-
jenkorren ta-
kapihal-
la, missä 
Oljenkor-
si Small 
Band vie-

railijoineen soitteli kauniita lau-
lujaan. Shown meinasi kuiten-
kin varastaa yllätysvieras: Hur-
riganes-mies Remu Aaltonen 
asettautui tiiviisti Alvar Gul-
lichsenin työtilan nurkkaan, 
maalauksien lomaan, soittele-
maan djembeä lähes koko illak-
si. Väkeä virtasi näyttelytiloihin 
myös muista kuin puhtaasti ku-
vataiteellisistä syistä sanan kii-
rittyä juhlijoiden keskuudessa. 
Yleisön joukkoon ilmestyi kaksi 
muutakin legendaarista rumpa-
lia, Nykäsen Anssi ja Laineen 
Reiska. Mistä lie moinen rum-
palikertymä tuolle illalle? Me-
teoriitin tipahtaminen takapi-
halle olisi sekoittanut kompin 
pahasti.  

Kumpostissa 4/08 julistetun sarjakuvakilpailun kakkossijalle yltänyt eija reevesin teos tässä.

Jussi Tiaisen 
kuvia Moskovassa
Kumpulalaisen valokuvaajan 
Jussi tiaisen valokuvia on esil-
lä nyt myös Moskovassa. Syys-
kuun alussa Tretjakovin galle-
riassa avataan kuvanveistäjä 
Kari Huhtamon töiden näytte-
ly, jossa osa teoksista esitellään 
Jussin niistä ottamin valokuvin.

Näyttelyn yhteydessä julkais-
taan kaksikielinen (venäjä-eng-
lanti) Kari Huhtamon taidetta 
esittelevä kirja Huhtamo Varia-
tio Arctica Sculptura, josta syys-
kuun lopulla ilmestyy myös suo-
mi-englanti -versio. Teoksen yli 
sata kuvaa ovat enimmäkseen 
Jussi Tiaisen ottamia. Kirjan kus-
tantaa Parvs -taidekustantamo.

Jussin vilkas näyttelytoimin-
ta on tuottanut vuoden mittaan 
runsaasti valokuvataidekirjoja. 
Yksi kiinnostavimmista on huhti-
kuussa 2009 ilmestynyt Helsin-
ki-tiloja-kirja, jossa Jussi kuvaa 
paikkoja, joihin rivihelsinkiläinen 
harvoin pääsee tutustumaan.

Lukijan 
ääni
Kauhukseni kuulin, että me kumpulalaiset 
(kaikkiko tosiaan?) olemme ajamassa ratik-
kalinjaa Vallilan siirtolamökkien välittömään 
läheisyyteen! Näinkö me kiitämme vallilalai-
sia, kun olemme saaneet naapurikyläläisten 
avustuksella omat asiamme kuntoon? Kun 
oma pelto on saatu rauhoitettua, niin nyt oi-
kein aletaan puuhaamaan liikennettä naapu-
rien ikkunoiden alle. Tämä jos joku kuulos-
taa NIMBYltä, vaikka niin kovasti yleisötilai-
suudessa korostettiin, että siitä ei ollut kysy-
mys. Miksi ihmeessä tehdään nyt aloite laak-
son raiskaamisesta, kun juuri tällä hetkellä 
ei siihen radalle käsittääkseni olla mitään ra-
kentamassakaan? Eikö kukaan meistä ha-
luaisi edesauttaa mökkiläisten eloa niin, et-
tä ratikat eivät pauhaisi heidän ikkunoidensa 
alla? Onko siis niin, että me kumpulalaiset 
haluamme rauhoittaa laakson vain niin pit-
källe kuin meidän omista ikkunoista näkyy ja 
piut paut välitämme naapureiden rauhasta? 
Joku viisashan on jo aikoja sitten sanonut, 
että kiittämättömyys on maailman palkka.

Tuula Rajavaara

nan kassan luukku. Muut lä-
himmät saunat sijaitsivat Koske-
lantiellä, Taivaskalliossa, Kustaa 
Vaasan tiellä ja Vallilassa, jo-
ten tarjontaa on ollut runsaasti, 
mutta olihan meitä käyttäjiäkin. 

Jorma Ikonen

Onko sinulla Kumpulan yritys-
historiaan liittyviä tarinoita tai 
valokuvia? Ota yhteyttä joko
sähköpostilla jore.ikonen(a)
elisanet.fi tai puhelimitse 0400 
870 560. Muistellaan yhdessä ja 
laitetaan tarinat talteen!

Taiteiden Yö Takapihalla -tapahtumassa osB:ssä vierailivat muiden muassa 
Alvar Gullichsen, Mariska ja Iiro Kautto.

leila oksa

Olutravintola Oljenkorressa on jo kahden vuoden ajan järjestetty 
Oljenkorsi Small Band- eli OSB-iltoja. Tuolloin alueen omista muusi-
koista ja muutamasta ulkokumpulalaisesta muusikkolainasta koos-
tuva akustinen bändi soittaa monenlaista musiikkia yhdessä Oljen-
korren istumalooseista. Pääasiallinen musiikkilinja on rokkia, poppia, 
kantria, bluesia ja iskelmää, mutta on Oljenkorressa kuultu toisinaan 
jopa latinorytmejä. Bändissä soittavat Kylätilayhdistyksen molemmat 
puheenjohtajat, Jussi Liski ja Kyösti Väntänen sekä Puka oino-
nen ja Mikko tohkanen.

Yleensä illoilla on joko tiukka tai hieman löyhempi teema: eloku-
vasävelet, rakkausilta, Neil Young-ilta, Americana-musiikin ilta jne. 
Bändillä on aina yllätysvieraita, yksi tai useampi. Vieraina on kah-
den vuoden aikana ollut liuta erittäin tunnettuja soittajia ja laulajia ai-
na Nasty suicidesta Juha Björniseen, taneli Mäkelään ja Happo-
radion Aki tykkiin, mutta myös uusia, nousevia kykyjä. Vieraat esit-
tävät usein musiikkia, jota heiltä ei normaalisti kuulla. Oljenkorressa 
onkin toisinaan varmasti Helsingin yöelämän erikoisin musiikkitar-
jonta ja erikoisimmat soittaja-laulaja-yhdistelmät.

Soitto alkaa aina jo klo 19.30.
Syksyn OSB-illat: 25.9., 30.10., 27.11. ja 18.12.

osB-illat jatkuvat

Koirankusettajan kuulemaa

eija reeves
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OLJENKORTEEN!
RAVINTOLA
TERVETULOA

MA  16.00 - 24.00
TI-TO  16.00 - 02.00
PE  15.00 - 02.00
LA        12.00 - 02.00
SU    12.00 - 24.00

Ulkola inen  olut - ja   s i ider iva l ikoima yl i  

1 50   merkk iä °Ê N�yt�mme va l io l i igaa ,  

formulaa   ja   muuta   urhei lua   Canal+  ja  

MTV3Ê MAXÊ °Ê As i a kka i l l e Ê i lma i n en 

internet Ê - Ê my�s Ê langattomanaÊ °ÊHyvien

juomien lisäksi mahdollisuus pelata biljardiaÊ ° Ê

Kiitos  kaikille  Taiteiden  yö  takapihalla 

-tapahtumaan osallistuneille!

Kumpula-Toukolan perinnemaisemassa  si jaitseva  

O lu t r a v i n t o l a   O l j e nko r r en  v a l i k o ima  on 

a s i aka s y s t ä vä l l i n en :   me i l l ä   vo i t   s ammut t aa  

j a n o a s i   y l i   1 5 0   o l u t -   j a   s i i d e r ime r k i l l ä  

oma l e ima i s e s s a   i n t e r i ö ö r i s s ämme  t a i  

aurinkoisel la  terassi l la,  jossa  voit  istua  vaahteran 

k a t v e e s s a   j a   t u n t e a   s ama l l a   k u i t e n k i n  

k aupunk imme ,   s en   a i noan  o i k e an  S t ad i n ,  

v i lkkaan sykkeen.

K i in t e i s tömme  -   E l annon  ens immä inen  oma 

maitokauppa  -   on   suoje lukohde  ja   jo   s inäl lään 

v iera i lun  arvoinen  kult tuurikohde.   Vaikka   a ika  

onk in   va ih tanu t   ma i toh ink i t   k ege ih in ,   l e i j uu 

t u u l a hdu s   menn e i l t ä   a j o i l t a   e d e l l e e n 

rav in to lasa l i s samme  -   jo ta in   a rvokas ta ,   jo ta in  

lapsuudesta   tuttua,   jota in  kovin  stadi la ista…

Valkokankaaltamme  voit   seurata   -   mie l io lui tas i  

s i e m a i l l e n   -   k a i k k i a   t ä r k e i m p i ä  

u rhe i l u t apah tumia :   MM-k i so j a ,   f o rmu lo i t a ,  

ja lkapal loa,  gol f ia ,   tennistä…

OLJENKORSI
- Alueensa ykkönen

OLUTRAVINTOLA

045 1281  667
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