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Kumposti 4/2011 Tontut ikkunoiden takana
Jo kuulee askelten hiipivän nurkissa. 

Taas on se aika vuodesta, milloin punni-
taan kuinka kiltti kukin on ollut. Yritän pi-
tää silmällä, kuka omissa nurkissani hiivis-
kelee, mutta hahmo vilahtaa liian nopeas-
ti ohitse. 

Tällä kertaa Kumposti on täynnä kirjal-
lisuutta ja sitä myöten myös joulun lahja-
vinkkejä. Kylällä on  taitavia kirjoittajia ja 
käsityöläisiä, jolloin lahjojen hankkiminen-
kaan ei tuottane päänvaivaa, erityises-
ti kun muistaa lukea Kumpostin joululahja-
tärpit, piipahtaa Kylätilan joulubasaarissa 
ja Kumpuodissa kurkkaamassa, mitä iha-
nuuksia sieltä löytyy. 

Muutenkin joulun alla kylällä tapah-
tuu, joten Kylätilan ilmoitustaulua ja lyh-
typylväitä kannattaa pitää silmällä; tarjol-
la on ruokaa monenlaista, välillä laulellaan 
ja leikitellään kuusen alla, kunnes soihdut 
sammuu ja tonttujoukko hiipii kotikoloihin-
sa alle sillan. 

Nurkkani takana oleva tonttu taisi ol-
la naapuritonttu, joka on ollut pitkällä ilalli-
sella firman piikkiin. Usein silloin askel on 
myös laahaavan kevyt. Lakki päähän ja 
hipsutellaan mekin  joulua kohti.
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Christa Prusskij
Kumpostin päätoimittaja

Ulla Agopov, Mirjam Gam-
rasni,  Salli Hakala, Jorma 
Ikonen, Jari Jetsonen, Outi 
Koste, Anna Kröger, Sari 

Langdon, Sonja Laurén, Anita 
Lintula, Kimmo Marjamaa, 

Ulla Neuvonen, Veikko 
Neuvonen, Timo Nieminen, 
Santtu Särkäs, Sami Väätä-
nen,  Sari Väntänen, Mika 

Wickström
Toimituksen osoite:
kumposti@yahoo.com 

c/o Kylätila, Intiankatu 31
Kumposti verkossa: 
www.kumpula.info

Seuraava Kumposti: 
maaliskuussa 2012. Aineistot

1. helmikuuta mennessä.

Riina Merenluoma
riina.merenluoma@humak.edu

Marjo Huuskonen
maru.huuskonen@gmail.com

Salme Kauppila
salme.kauppila@pp.inet.fi

Eija Reeves
eijareeves1@luukku.com

Erja Salo
erja.salo@kolumbus.fi

ARABIANRANNAN SILMÄASEMA, Hämeentie 109-111,
Kauppakeskus Arabia, puh. (09) 278 00160, ark. 10-18, la 10-16

www.silmasi.fi www.silmaasema.fi
arabianrannan.silmaasema@silmaasema.fi

Aurinkolasit Lahjakortit

Toinen
linssi

Meiltä nyt myös
pukille Optifog Crizal -

huurtumaton
linssipinnoite!

Piilolinssit

Merkkikehykset

Silmälasit linssien hinnalla, kehykset kaupan

päälle. Kehykset erityismallistosta.

Tarjous voimassa ostaessasi
kehykset ja linssit.

Tarjous ei koske Serengetin, Ray-Banin ja
Oakleyn aurinkolaseja.

Lahjakorttia ei voi käyttää silmälääkäri- ja
silmäsairaalapalveluihin

Tänä jouluna
voit valita
tarjouksesi!

Tarjoukset voimassa S-Etukortilla 1.-31.12.2011. Tarjouksia ei voi yhdistää toisiinsa eikä muihin tarjouksiin.

Kumpostin toimituskunta ja Kumpula-seura 
toivottavat kaikille oikein rauhaisaa joulua ja 

riemukasta uutta vuotta! 
Nähdään taas ensi vuonna!

Snadisti hulinaa

’’Autossa 
työskentely on 
eksoottisempaa ja 
vaihtelevampaa 
kuin 
peruskirjastossa.

Ensimmäisen minuutin aikana on 
vielä hiljaista, mutta jo muutamas-
sa silmänräpäyksessä auto on täyn-
nä vilinää ja vilskettä. Pienin vierai-
lija näyttää olevan vielä isän rintare-
pussa ja vanhin eläkeiän tuntumas-
sa. Kirjastoauton mukana matkustaa 
kolme työntekijää, joista yksi on kus-
kina ja kaksi kirjastonhoitajana, jot-
ka lainausten ja palautusten lisäksi 
antavat pienille asiakkailleen vinkke-
jä jännittävistä lukukokemuksista ja 
opastavat perheen pienimpiä kirjas-
tossa asioimisessa.

Kilometrejä autolle kertyy päiväs-
sä 40-100 reitistä riippuen. Aamuisin 
auto kiertää kouluja ja päiväkoteja ja 
iltaisin asuinalueita. Kirjastonhoita-
ja Mikko Sulosen mukaan, autos-
sa työskentely on eksoottisempaa ja 
vaihtelevampaa kuin peruskirjastos-
sa, sillä asiakaskunta on monimuo-
toista ja innokasta. Jatkuva liikkeellä 
olo tuo oman mausteensa työpäiviin.

Sitten on aika lyöttäytyä asiakkai-
den seuraan. Auton takaosasta löy-
tyy 6-vuotias Piitu, joka käy äitinsä 
kanssa Snadissa lähes joka viikko. 

-Osaan mä vähän lukea itsekin, 
sitten joskus äiti lukee, Piitu kertoo.
Mukaan heille tarttuu seitsemän kir-
jaa, jotka luetaan iltasatuina seuraa-
van viikon aikana. Piitu esittelee yl-
peänä saalistaan, johon kuuluu aina-
kin Mikko Mallikas ja Puppe-kirja.

-Snadi liikkuu, se on kivaa, Piitu 
kehaisee lopuksi. 

Scifi-hyllyn vieressä kirjoja tarkkailee 
8-vuotias Joonas.

-En ole ihan vielä päättänyt, mitä 
mä tänään otan, Joonas toteaa.
Joka viikko kirjastoautolla vieraile-
va tokaluokkalainen lainaa yleen-
sä aina jotain, joskus Simpsoneiden 
DVD-levyjä ja joskus kirjoja. Käpylän 
kirjastokin on tuttu, siellä Joonas lu-
eskelee koulun jälkeen ja pelaa tiet-
sikkaa.

-Mä otan ainakin tämän, hihkai-
see Joonas, Star Wars – Kloonien 
hyökkäys -opusta esitellen.

Tyttöjen kirjoja tutkii 8-vuotias Ella.
-En mä tänään lainaa mitään, 

koska mulla ei ole kirjastokorttia mu-
kana, Ella kertoo.

Silloin kun kortti on mukana, Ella lai-
naa yleensä romaaneja, lastenkirjoja 
ja Ella-kirjoja. Ihan joka viikko ei kel-
tainen ja iloisesti koristeltu auto hou-
kuttele käymään, mutta silloin Ella 
käy Käpylän kirjastossa. 

-Parasta Snadissa on tietty se, 
että se liikkuu, mutta Käpylässä on 
kyllä enemmän tilaa, Ella pohtii kir-
jastoauton ja tavallisen kirjaston ero-
ja.

Lasten kirjastoauto Snadi karauttaa 
kumpulalaisten lasten iloksi 
Intiankadulle joka tiistai klo 18.30. 

Teksti: Mirjam Gamrasni 
Kuvat: Sami Väätänen

Snadi pysähtyy Kumpulassa Inti-
ankadulla, Pizzeria Parmesanin 

kupeessa, joka tiistai klo 18.30. 

Snadi ottaa hellästi huomaansa 
perheen pienimmät, mutta vali-

koimasta löytyy mielekästä aineis-
toa myös varttuneemmalle käyttäjä-
kunnalle. 

Kirjojen lisäksi valikoimassa on 
CD- ja DVD-levyjä sekä aika-

kausilehtiä. 

Oma kirjastokortti ja -kassi mu-
kaan! 

Kirjastokortin saa myös Snadista, 
jos sellaista ei vielä ole.

’’Snadi liikkuu, 
se on kivaa!

Snadisti faktaa

Puolituntisen pysähdyksen aikana 
autossa vieraili arviolta nelisenkym-
mentä pientä ja isoa asiakasta.  Hu-
linaa siis riittää. Tyytyväisten asiak-
kaiden kasvoilta ei ole luettavissa 
pienintäkään merkkiä ulkona vallit-
sevasta marraskuisesta synkeydes-
tä. Keltainen kulkuri tuo iloa kaikille. 

Keltainen kulkuri tuo valoa Intiankadun tiistai-iltoihin.



Villa Novillan historiaa
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H
elsingin kaupungin perus-
tamisen jälkeen Ruotsin 
kuningas lahjoitti kaupun-
kilaisten käyttöön laajoja 

alueita, mm. Kumpulan kylään kuu-
luvat maat, jotka sisälsivät alueet ny-
kyisestä Teollisuuskadusta alkaen: 
Vallila, Itä-Pasila, Vallilanlaakso ny-
kyisestä siirtolapuutarhasta länteen-
päin, Sofianlehto, Käpylän länsiosa 
asemalle asti ja osa nykyisen maa-
liikennekeskuksen alueesta Metsä-
lässä. Kapunkilaisilla oli oikeus lai-
duntaa, viljellä ja hakata puutavaraa, 
mutta ei omistaa kyseistä maata.

Helsingin kaupungin siirryttyä 
Vironniemelle näillä ”kaukaisilla” 
pohjoisilla alueilla ei enää ollut kau-
punkilaisille käytännön merkitys-
tä, joten kaupunki vuokrasi ne ha-
lukkaille viljelysalueiksi, jotka oli ni-
metty ja numeroitu.

Villaområdet Gumtäckt 11, joka 

asiapapereissa usein nimensä vuoksi 
sekoitetaan Gumtäcktin kartanoon, 
oli L-kirjaimen muotoinen alue. L-
kirjaimen alasakara alkoi suurin 
piirtein nykyisen siirtolapuutarhan 
länsirajasta jatkuen puron molem-
min puolin Mäkelänkadun yli, lähel-
le rautatietä nykyisen Messukeskuk-
sen kohdalle. Siitä raja kääntyi poh-
joiseen kohti Käpylää. Pinta-alaa ti-
luksella oli 48 hehtaaria, josta noin 
puolet oli viljeltyä maata.

Vuonna 1878 tilus vuokrattiin 30 
vuodeksi agronomi Stolpelle, joka 
kuitenkin kuoli vuonna 1884.

Vuokraoikeus siirtyi 1885 teuras-
tajamestari Gustav Adolf Wikströ-
mille. G.A. Wikström oli 47-vuoti-
as, perheellinen, varakas porvari, jo-
ka oli asuintontilleen Kalevanka-
tu 21 rakennuttanut useita vuokra-
taloja. Gumtäckt 11:ssa oli 1880-lu-
vulla latoja, maatalousrakennuksia 
ja ainakin yksi asuttava mökki, jos-
sa luultavasti asui renki tai tilanhoi-
taja perheineen. Koska Wikströmi-
en perhe ilmeisesti vietti täällä raik-
kaassa maalaisilmassa kesiään, päät-
ti G.A.Wikström 1888 rakennut-
taa tiluksen itärajalle, puron mutkan 
kohdalle huvilan, nykyisen Novil-
lan talon.

Talon piirustukset on signee-
rannut arkkitehti Karl Johan Grön-
strand tammikuussa 1888. Taloa 

päästiin pystyttämään maistraatin 
hyväksyttyä piirustukset samassa 
kuussa ja  Novilla valmistui luulta-
vasti saman vuoden kesällä.

Perimätiedon mukaan rakennuk-
sen runko on siirretty jostain, mikä 
pitäneekin paikkansa. Rakennustoi-
minnassa oli nousukausi ja Helsin-
gin keskustan alueelta myytiin pie-
nempiä puurakennuksia purettavak-
si uusien korkeiden kivitalojen tiel-
tä. Rakennushirrethän ovat aina ol-
leet kysyttyä ja kierrätyskelpois-
ta materiaalia. Talon pystyttäminen 
vanhoista hirsistä oli silloisilla työ-
välineillä helpompaa kuin niiden 
veistäminen uudesta puutavarasta.

Julkisivupiirustus ja talon ny-
kyinen ulkonäkö poikkeavat jon-
kin verran toisistaan, ja syynä saat-
taa olla se, että piirustus on kopioitu 
alkuperäisen, puretun talon piirus-
tuksesta. Rakennusvaiheessa on jä-
tetty pois turhia kuisteja, ulko-ovia 

ja ikkunoita. Yhden perheen huvi-
lassa tuskin oli tarvetta kuuteen eri 
ulko-oveen. Rakennusvalvontakin 
oli tuolloin lähes olematonta. Talon 
mittasuhteet ja päätyjulkisivu ovat 
kuitenkin piirustuksen mukaisia. Li-
säksi muutamasta vanhasta valoku-
vasta voi päätellä, että talossa on ol-
lut vielä 1960-luvulla jäljellä osa ko-
risteellista, uusrenessanssityylistä ul-
kolaudoitusta. Nykyisin pääsisään-
käyntinä toimiva poikkipääty vai-
kuttaa myöhemmin rakennetulta. 

Vuonna 1910 Helsingin kaupun-
ki päätti jakaa suuremmat viljelys-
alueensa pienempiin vuokrapalstoi-
hin, perunamaihin ja laidunniittyi-
hin. Kumpulan kylän ja kaupunkiin 
1906 liitetyn kartanon maalle talon-
sa rakentaneille vuokraajille taattiin 

kuitenkin asuntopalstat, talonomis-
taja G .A. Wikströmille palsta nu-
mero 9. Sen jälkeen vuokra-aika jat-
kui viisi vuotta kerrallaan, ja tontin 
tunnus vaihtui ensin nro yhdeksäs-
tä litt.Y:ksi ja lopulta litt.Y, Novillak-
si vuonna 1933. Nimenvaihdoksista 
huolimatta kyse on samasta talosta, 
koska talo tontteineen pysyi pitkään 
saman suvun hallussa, vuokraajana 
mainitaan G .A. Wikströmin peri-
kunta ja 1930-luvulla metsänhoitaja 
Ruben Edgar Wikström.  Wikström 
asuikin Novillassa muutaman vuo-
den, ennenkuin myi talon ja siirsi 
vuokraoikeuden 1936 maanviljelijä 
J. Marttiselle ja liikemies A. Seppä-
selle. Talon historia sen jälkeen on-
kin tyypillinen seudun mukavuuk-
sia vailla oleville vuokrataloille; 
omistajat vaihtuivat tiheään ja talo 

rapistui hiljalleen. Purkutuomiota se 
ei jostain syystä kuitenkaan saanut.

1980-luvulle tultaessa talo oli 
mennyt huonoon kuntoon ja se pää-
tyi kaupungin omistukseen. Hel-
singin sosiaalivirasto antoi 1980-lu-
vulla rakennuksen Veikko ja Lah-
ja Hurstin Laupeudentyö Ry:n käyt-
töön. Yhdistys, joka lupautui pane-
maan talon kuntoon, sai majoittaa 
sinne autettaviaan. Hurstin kunnos-

tustyö eteni kuitenkin varsin verk-
kaisesti ja peltikaton teetti lopulta 
sosiaalivirasto itse. Vuoden 2002 ke-
säkuussa Hursti yllätti virkamiehet. 
Taloon ilmestyivät uudet ikkunat ja 
se maalattiin tyylikkäästi. Talon siir-
täminen toiselle yhdistykselle oli sil-
loin jo aivan hilkulla. Korjaustöiden 
käynnistyminen hautasi kuitenkin 
tämän suunnitelman ja taloa käyttää 
nyt Veikko Hurstin poikaa Heikki, 
joka jatkaa isänsä työtä.

Outi Koste

Kirjoittaja on vallilalainen paikallis-
historian harrastaja, jonka erityisen 

kiinnostuksen kohteena on vanhan 
Hermannin historia.

UUSI SARJA: 

Talojen 
kertomaa

’’Julkisivupiirustus 
ja talon nykyinen 
ulkonäkö 
poikkeavat jonkin 
verran toisistaan.

’’Talo tontteineen 
pysyi pitkään 
saman suvun 
hallussa, 
vuokraajana 
mainitaan G.A. 
Wikströmin 
perikunta.

Kuva: Santtu SärKäS



Mistä idea Hermannin uudelle 
kirjadivarille, Elmeri Vehkala?
Kierrätettävää kirjaa riittää Helsin-
gissä. Hermannin, Arabian ja Kum-
pulan suunta on kaupungin ”kasva-
vaa” puolta, ja sen nuorekas asujai-
misto tarvitsee laadukasta luettavaa. 
Esimerkiksi lapsiperheet ovat löytä-
neet laajan lasten- ja nuortenkirja-
osastomme nopeasti.

Miten ensimmäinen vuosi 
Kumpulan kupeessa, 
Hämeentie 95:ssä on mennyt?
Ensimmäinen vuosi on aina se han-
kalin. Olemme kuitenkin varsin no-
peasti saaneet laajan kanta-asiakas-
kunnan, ja varsinkin lastenkirjojen 
ja sarjakuvien menekki on ollut iloi-
nen yllätys.

Sinulla on myös Harjutorilla 
Punainen Planeetta -niminen 
divari. Eroaako näiden 
kahden tarjonta jotenkin 
toisistaan?
Oranssi Planeetta tarjoaa laajemman 
kirjon eri kirjagenreistä. Oranssil-
ta Planeetalta saakin jo edellä mai-
nitsemiani lasten- ja nuortenkirjoja, 
englannin- ja ruotsinkielistä fiktiota, 
englanninkielistä science fictionia 
ja fantasiaa, sarjakuvia, matkaop-
paita yms. Tämän lisäksi Oranssil-
la Planeetalla on perinteinen, hyvä 
valikoima kaunokirjallisuutta, tie-
tokirjallisuutta ja dekkareita. Punai-
nen Planeetta puolestaan ei esimer-
kiksi myy pikkugenrejä lainkaan, se 
on keskittynyt myymään laajalla va-
likoimalla kaunoa, dekkaria ja tieto-
kirjallisuutta.

Millaisia kirjoja Kumpulan–
Hermannin alueen ihmiset 
ostavat ja mistä joutuu 
myymään eniten ei-oota?
Eniten menekkiä on ihan tavallisella 
kaunolla, dekkarilla ja tietokirjalli-
suudella. Eniten ei-oota joutuu myy-
mään lastenkirjaklassikoihin, ku-
ten Muumeihin ja sarjakuvaharvi-

naisuuksiin. Niitäkin kyllä liikkuu, 
mutta muumipeikoilla on paha tapa 
karata näyteikkunasta hyvin nopeas-
ti. Ovat aika vapaamielisiä.

Kirja, jonka ostaisit heti 
omasta divaristasi?
Uusi Bulgakov-suomennos,”Morfiini 
ja muita kertomuksia”.

Miksi juuri sen?
Koska tilasin sitä uutena kustanta-
jalta myyntiin. Se on hyvä, ja se on 
ainoa Bulgakov, jota en vielä omis-
ta. Asia korjautuu tänään, kun kirja 
kohtaa laukkuni!

Teksti: Mika Wickström
Kuva: Santtu Särkäs

ORANSSI PLANEETTA JUHLII 
ENSIMMÄISTÄ VUODENKIERTOAAN
Jokseenkin vuodenpäivät sitten ilmestyi Paavalinkirkkoa vastapäätä, Sporttidivarin 
seinänaapuriin, pieni tyylikäs kirja-antikvariaatti Oranssi Planeetta. Sen hyllyiltä löytyy 
laadukkaita teoksia runoudesta proosaan ja sarjakuviin. Löytyypä sieltä myös laaja 
urheilukirjojen kokoelma.
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Kevään 2012 tapahtumat:
Kalenterissa on vielä tilaa, joten seuraa ilmoittelua www.kumpula.info 
tai www.facebook/kumpulankylätila

4.-5.2. klo 11-13 Djembe -work shop
Momar on senegalilainen ammattilais-
rumpali joka on saanut oppinsa Se-
negalissa paikallisilta mestareilta se-
kä Ballet Mansour Gueye`ssä ja Bal-
let Blaise Senghorissa soittimenaan 
perinteinen Djembe-rumpu. Momar 
on hyvä ja kokenut opettaja takanaan 
vankka ammattiosaaminen esiinty-
jänä, tanssi ja esitys säestäjänä se-
kä opettajana Suomessa jo vuodesta 
2001 lähtien (mm. Turun ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksille, kouluille, Afri-
can Civil Society of Finlandille, Stadin juhlaorkesterille, sekä tietenkin oman 
alallaan mainetta niittäneen yhtyeen Mama African omilla tunneilla ja esiinty-
misissä ympäri Suomen aina Senegaliin asti) 
 
Momarin tunneilla viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin. Tunneilla päästään 
ryhmässä taitavan osaajan ohjeistuksella kiinni ammattimaiseen afrikkalaisen 
Djembe-rummun soitttoon. Perinteiset länsiafrikkalaiset rytmit pohjautuvat po-
lyrytmiaan, jossa samaa rytmiä soitetaan ryhmässä monella eri kompilla yh-
täaikaisesti. Alkeistasolla opitaan peruslyöntitekniikat ja yleisimpiä rytmejä. 
Jatkotasolla syvennytään monimutkaisempien rytmien hallintaan ja tuntemuk-
seen, sekä treenataan soolon soittamista ja fraseerausta.  
 
Tule hakemaan energiaa talveen ja rytmittämään itsesi aivan uudelle tasolle!
Hinta: 20€/päivä ja 35€/ 2 päivää. Rummun voi vuokrata Momarilta hintaan 
4€/päivä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.mamaafrica.fi tai Johanna: emili-
ablom@hotmail.com

11.-12.2. klo 11-17 Aikuisten bändileiri
Jos soittoharrastuksesi on syystä tai toisesta jäänyt, tai haluat kokeilla muuta 
kuin omaa instrumenttiasi, tai jos sinua vain kiinnostaa joku instrumentti, ter-
vetuloa Kylätilan aikuisten bändileirille pitämään hauskaa. Tällä leirillä pure-
taan koulun musiikkituntien syvään juurtuneita traumoja ja päästään viikonlo-
pun ajaksi todella irti arjesta. Kaikki ovat tervetulleita, eikä aiempaa soittoko-
kemustakaan tarvita.

Kylätilan tapahtumat:
Ohjausta saadaan viiden ammattimuusikon luotsaamina kitarassa, bassos-
sa, rummuissa, laulussa ja koskettimissa, mutta tilaa on myös erikoissoittimil-
le kuten haitarille, quirolle tahi huuliharpulle. Leirillä muodostetaan useampia 
kokoonpanoja, jotka harjoittelevat tuttuja rock- ja pop-kappaleita sunnuntain 
päätöskonserttia varten. Biisit sovitetaan paikan päällä sopiviksi kulloisillekin 
esiintyjille, ja ovat usein alkuperäisiään hienompia!

Leiri la ja su klo 11-17, sunnuntaina päätöskonsertti klo 16 ystäville ja per-
heenjäsenille.. Hintaan 85 e sisältyy keittolounaat molempina päivi-
nä. Ilmoittautumiset: kylatila@kolumbus.fi

3.-4.3. Lasten bändileiri n. 11-16 -vuotiaille

Leiri on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita bändisoittamisesta. Vii-
konlopun aikana saadaan instrumenttikohtaista ryhmäohjausta kitarassa, 
bassossa, koskettimissa, rummuissa sekä laulussa ja kokeillaan yhteensoit-
toa pienissä ryhmissä. Mukaan voi ottaa myös muun oman soittimen, kuten 
viulun, huilun tms. Jonkin verran aiempaa soittokokemusta tarvitaan, sillä lei-
rin aikana harjoitellaan rock- ja pop-biisejä erilaisilla kokoonpanoilla, ja ne 
esitetään valmiina esityksinä päätöskonsertissa perheille ja ystäville sunnun-
taina klo 16.00.
 
Opettajina pitkän linjan ammattimuusikot ja –pedagogit. Leiri la ja su klo 10-
17, päätöskonsertti su klo 16. Hintaan 75 euroa sisältyy lounaat ja välipalat. 
Ilmoittautumiset: kylatila@kolumbus.fi

17.-18.3. Aikuisten bändileiri, kuten edellä

24.3., 31.3., 7.4. ja 14.4. klo 12-14 Parisalsa-tiiviskurssi:

Salsa on Kuubasta kotoisin oleva sähäkkä paritanssi, josta on tullut maail-
man suosituin lattaritanssi. Salsa tarkoittaa espanjaksi tulista kastiketta, ja 
sana kuvailee hyvin tätä kuumaa ja menevää tanssia. Salsan tunnusmerk-
kejä ovat letkeät lanteet ja vauhdikas meno, unohtamatta hauskuutta ja lä-
heisyyttä. Tunneilla opetellaan vaihtelevia ja energisiä kuvioita, joiden avul-
la pääset tanssimaan milloin vain salsa soi. Opetellaan myös rytmiä ja varta-
lonkäyttöä ja kiinnitetään erityistä huomiota vienti- ja seuraamistekniikkaan. 
Kurssi sopii aloittelijoille ja latinotanssitaitojaan kertaaville. Opettajana Victor 
Azim Tanssikoulu Ritmo Frescosta.

Lisätietoja Kylätilasta vuoden 2012 puolella!

pe 2.12. klo 9.15 ja klo 10.15 
Nukketeatteri Sampo: Yllätyslahja Ystävälle 
(lippuvaraukset p. 09-323 6968)

su 27.11. klo 14-16 
Lasten Joulujuhla

la 3.12. klo 19-23 
Kylätilan perinteiset Pikkujoulunyyttärit 
Tuo suolainen tai makea jouluherkku yhteiseen pöytään, 
Kylätila tarjoaa kinkkua ja lohta.

la 10.12. klo 19-22 
Vantaanjoen suiston Juurimusiikkia. 
Lauri Ankerman, Katriinamies sekä Heikki & Suvi 
esiintyvät.

ti 6.12. klo 12-16 
Käsityöläisten Joulubasaari 
Pöytävaraukset kylatila@kolumbus.fi 
(yhdistyksen jäsenet 5 euroa / muut 10 euroa) 
Joulubasaarista itse tehtyjä käsitöitä sekä taidetta

su 11.12. klo 14 
Kumpulan Kuoron Joulukahvikonsertti

su 18.12. klo 17 
Laulava Kynttiläkulkue lähtee Kylätilan 
edestä. Omat lyhdyt mukaan!

ma 9.1. klo 18.00         
Romanikulttuuria  Kumpulassa – 
keskusteluillat alkavat

ma 16.1. klo 18 
Kyläjuhlien suunnittelun 
aloituspalaveri

’’Muumipeikoilla on 
paha tapa karata 
näyteikkunasta 
hyvin nopeasti. 
Ovat aika 
vapaamielisiä.
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Kylätilayhdistyksen hallitus kuvassa myötäpäivään: Eija Reeves, Kössi Väntänen, Sari Väntänen, Tanja Lähtevänoja, Mikko Kotro, Oskari Perkki, Jyri Taskinen, Anne Mäkitalo, Niina Rapo, Riina Merenluoma. Aa-
nelosteitse etualalla Esa Salopää, Mikko Tohkanen. Muut ovat hallituksen jäseniä, Sari on Kylätilan toiminnanjohtaja ja Oskari Kylätilan uusi isäntä.

Eija on ollut sihteerinä jo vuodes-

ta 2005. Harrastaa Kaakkois-Aasi-

aa ja ensi tammikuussa kanotoi Bang-

kokissa. Joululahjavinkki: Osta vuohi 

– 30 euroa, http://www.toisenlainen-

lahja.fi/fi

Kössi on Kylätilayhdistyksen varapu-heenjohtaja sekä äänimies. Hellyt-täviä joululahjoja ovat kirjat, villa-sukat sekä erilaiset kissan- ja koiran-pennut.

Tanja on kahden lapsen äiti, joka 

asustelee nykyisin Käpylässä, mutta 

viettää päivät Kumpulan puolella Kylä-

kaupassa. Joululahjavinkki: valoa pi-

meään, kynttiläostoksille siis...

Mikko K. on 40-vuotias laulava in-
sinööri. ”Olen asunut Kumpulas-

sa 5 vuotta ja olen ensimmäistä kaut-
ta hallituksessa. Ilmoittauduin ehdolle 

hallitukseen, sillä pidän erilaisten juh-

lien ja tapahtumien ideoimisesta, esiin-

tymisestä ja ylipäätään kulttuurista. Ja 

kaikkea tätähän Kylätilan hallitukses-

sa saa harrastaa mielin määrin.” Joulu-

lahjavinkki: Himmeli

Jyri on suurtoukolalainen historia-

alan sekatyömies. Pitää hevosista, 

sähkökitarasta ja italian kielestä. Jou-

lulahjavinkki: TV-lupa – mielenrau-

haa koko vuodeksi.

Anne on 13 vuotta Kumpulassa asu-nut media-alan työntekijä ja kuva-taiteilija. Pitää luonnosta, laulamisesta, eläimistä ja yhteisestä tekemisestä. Joululahjavinkki: Paras joululah-ja ympäristölle ja sitä kautta ihmis-kunnalle on lopettaa karppaaminen. Jos se ei onnistu, niin purkillinen it-sekuivattuja suppilovahveroita on myös hyvä.

Niina on toimittaja-mielenterveys-

hoitaja, joka nauttii eniten iloisista

lapsista. Välillä myös rock´n rollista!

Joululahjavinkki: Myös aikuisilla on 

oikeus iltasatuun. Lue lempikirjasi 

nauhalle, kassulle tai cd:lle. Jos lah-

jan saaja asuu lähellä, voit käydä lu-

kemassa hänelle iltasadun paikan 

päällä. Silloin hänen on hyvä olla jo 

peiton alla, pehmeässä valaistukses-

sa, iltapesut ja -pisut tehtynä.

Riina on pimeyden lisääntyessä ko-

din ja ihmisten lämpöön kääriytyvä 

nautiskelija, joka tykkää hiljaisuudes-

ta, vesisateen ropinasta peltikattoa vas-

ten ja hitaasti satavasta lumesta ja koit-

taa ottaa niistä oppia. 
Joululahjavinkki: Anna jotain itse-

tehtyä, se lämmittää aina. Jos koet, 

ettei omat taidot riitä, osta palvelu 

joltain alan käsityöläiseltä. Itselleni 

varmin lahja olisi mikä tahansa, jol-

la voisin lisätä omaa hyvinvointiani, 

kuten hieronnat ja muut hoivaa anta-

vat hoidot. Kosketus on eheyttävää ja 

rakentavaa, eikä sitä voi koskaan ol-

la liikaa.

Esa Matias Salopää on kevyen sarjan jokapaikanhöylä. Tilapäisesti esim.dj Köyliö. Lahjavinkki: materiaalisel-ta osastolta olis antaa nurkista jotain itelle tarpeetonta, vaik levy- tai kirja-hyllystä. Jos ei, niin suosittelen teat-teri- taikka konserttilippuja.

Syysterveiset Kumpula-Toukolan kylätilayhdistyksen 
hallitukselta!

Mikko T. on 35-vuotias musiikki-

alan sekatyömies, fyysinen kal-

liolainen, henkinen kumpulalainen. 

Joululahjavinkki: Antti Tuurin uusin 

romaani Ikitie.

Oskari of Kylätila, Kylätilan uu-
si Isäntä. 

 
”Rehellisesti sanoen, olen anaali-
nen hygieenikko, joka ei saa ham-
paitaan aamulla pestyksi. Mielestä-ni on tärkeätä mainita, että olen ho-roskooppimerkiltäni neitsyt ja että horoskoopit ovat minusta huuhaa-
ta. Pidän pitkistä yöunista, mutta en nuku. Luen paljon, mutta en mielel-läni puhu siitä, vaikka vähän halu-
aisinkin joskus tuoda sen sivumen-nen esiin.”

”Osaan kaikkea vähän, mutta harvo-ja asioita paljon. Tykkään saunasta ja avannosta, syksystä ja ulkoilmasta. Olen laiska, mutta pakonomaisen ah-kera, vastentahtoisesti keski-ikääntyvä ajopuu, jolla on kohtuullisen hyvä itse-tunto ja itsetyytyväinen olo.”

”Haluaisin lainata suurta ajattelijaa, se oli joku siitä Eläkeläiset-bändistä: Sitä saa mitä sattuu tulemaan. Joulun pa-ras lahja on katodisädeoskilloskoop-pi.”

Värikäs, yhteisistä asioista ja niiden hoidosta innostu-nut hallituspoppoomme on lyönyt hellästi luovia päi-tään yhteen sitä mukaa, kun Kumpulan talojen pihat ja kadut ovat täyttyneet kirjavasta lehtimatosta. Ensi vuon-na on nimittäin taas se ”joka toinen vuosi”, kun koko ky-lä soutaa yhteistä venettä lämpimässä kevättuulessa – Kylä-juhlat 2012!

Kyläjuhlat ovat aina olleet Kumpulan kollektiivisen luovuu-den huipentuma ja meitä henkisesti yhteenvetävä voimain-koetus, josta on ollut helppo olla ylpeä. Ensi vuonna meillä on kunnia järjestää kymmenennet Kyläjuhlat ja kutsua ys-tävät, tuttavat, vauvat, vaarit, kissat ja koirat meille taas juh-limaan. Ja he tulevat, satoi tai paistoi. Meillä kylällä on sel-lainen henki ja jotain niin hyvää aineetonta annettavaa, jota ihmiset vuodesta toiseen odottavat. Voisiko 25 000 ihmistä muka olla väärässä.

Teitä kumpulalaisia edustava hallitus on kokouksissaan halunnut pohtia tulevia juhlia ja niiden järjestelyjä.  Jot-ta kaikkien yhteinen Kyläjuhlien suunnittelu ja valmistelu-työ voisi käynnistyä heti vuodenvaihteen jälkeen, on tun-tunut tärkeältä kaivaa esiin perinteitä ja hahmotella suun-taviivoja. 

Tärkeimmiksi teemoiksi keskusteluissa nousi 20 vuotta sit-ten aloitetun kyläjuhlaperinteen kunnioittaminen. Jo en-simmäisillä juhlilla oli laajan musiikkitarjonnan lisäksi kahdeksan teatteriryhmää ja alueen taiteilijat ja kulttuurin-tekijät oli nostettu hyvin esille sekä tarjolla oli paljon hyvin-vointia ja terveyttä tukevaa ohjelmaa. 

Ilmoille heitetyissä ideoissa on ehdotettu teatterille ja muil-le esittäville taiteille omaa lavaa ja jotakin ihanista puistois-tamme osallistavien tanssi- ja kehonhuoltolajien käyttöön. Tuiki tärkeänä pidettiin myös kaiken ikäisten kyläläisten entistä parempaa mahdollisuutta tuoda esille omaa kulttuu-rihenkistä osaamistaan ja järjestää kumpulalaisia herkkuja tarjoilevia ravintoloita omille kotipihoille juhlien ajaksi.

Hallitus kutsuu teistä joka ikisen ensimmäiseen viralliseen Kyläjuhlat 2012 suunnittelukokoukseen Kylätilalle tammi-kuussa 16.1 klo 18. Kokouksessa voi helposti ilmoittautua mukaan tekemään Kyläjuhlia ja saada oman äänensä kuu-luville. Kaikkien ajatukset ja hullunkurisetkin ideat tallen-tuvat yhteiseen ideapankkiin, minkä arvoa ei rahassa voi mitata.

 Riina Merenluoma

Puh. 757 20 87
Intiankatu 25, 
00560 Helsinki

kahvila.kapusiini@elisanet.fi

Hyvää Joulua!
t. Kapusiini

Avoinna
Arkisin 7–17

La-Su 9.30–16
TERVETULOA!



Kumpulan eletyssä historiassa mus-
talaisilla tai romaneilla, millä nimel-
lä kukin haluaa puhua, on oma lu-
kunsa. Monet talot 1980-90-luvulle 
saakka olivat romaniperheiden ko-
teina. Nykyinen 80-luvun jälkeen 
tullut sukupolvi ei juuri näitä tari-
noita tunne. Kovin harvoin nykyisin 
edes kohtaamme romanin Kumpu-
lassa. Niin ovat ajat ja asukkaat vaih-
tuneet. Aina silloin tällöin hitaasti 
liikkuva vanha Mersu tai ruotsalais-
rekistereissä oleva Volvo lipuu ikku-
noiden ohi, ja katseet etsivät selvästi 
tuttuja paikkoja. 

Vuosi 2012 on Suomessa roma-
nikulttuurin 500-juhlavuosi. Suo-
messa on tekeillä kansainvälisesti-
kin ainutlaatuinen romanien histori-
aa valottava teos. Projektin johtajana 
toimii dosentti Panu Pulma ja histo-
riatoimikunnan varapuheenjohtaja-
na sosiaalineuvos Väinö Lindberg. 
Ensi syksyllä ilmestyvään kirjaan et-
sitään vielä lisää vanhoja kuvia (ks. 
Romano Podos 3/2011). 

Vuonna 1512 merkittiin Tukhol-
man kaupungin asiakirjoihin en-
simmäiset maininnat maahan saa-
puneista romaneista. Romanit levit-
täytyivät nopeasti eri puolille Ruot-
sin valtakuntaa, myös sen itäosaan, 
Suomeen. Romanit ovat eläneet täs-
sä valtakunnassa 500 vuoden ajan. 
Puolen vuosituhannen kunniak-

si Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra (SKS) julkaisee ainutlaatuisen his-
toriateoksen, Suomen romanien his-
torian.

Voisiko myös Kumpula kunnos-
tautua romaniasiassa? Täällä Kum-
pulassa on pienellä porukalla he-
rätelty keskusteltua jopa taideteok-
sen tai patsaan saamisesta Suomes-
sa elävälle romanikulttuurille. Tu-
le keskustelemaan kanssamme ro-
manikulttuurista, sen historiasta 
ja nykypäivästä Kylätilaan. Monil-
la on myös tarinoita ja muistoja ro-
maneista. Ei niiden tarvitse olla vain 
positiivista romantisointia. Traumo-
jen työstämisessä avoin yhteiskun-
nallinen ja kulttuurinen keskustelu 
lienee parasta kollektiivista terapiaa 
kaikille. Se on paras tapa murtaa en-
nakkoluuloja ja antaa uusille ajatuk-
sille tilaa. 

Iltoihin on tulossa eri tavoin ro-
manikulttuuria tuntevia taiteilijoi-
ta, tutkijoita, romanijärjestöissä vai-
kuttavia ja ihan ketä vain, ketä kiin-
nostaa yksi Suomen vanhimmista 
etnisistä vähemmistöistä. Jos sinulla 
on valokuvia, kertomuksia tai muu-
ta historiatietoa Kumpulassa asunei-
den romanien vaiheista, tule kerto-
maan oma tarinasi.

Haluamme ensin käydä asiasta 
julkista keskustelua yhdessä. Meil-

lä oli jo yhdet koti-illanistujaiset lo-
kakuussa, johon kutsuimme Roma-
niasiain neuvottelukunnan puheen-
johtajan Pekka Haaviston. 

 
Olemme olleet yhteydessä Sosiaa-
li- ja terveysministeriön Romaniasi-
ain neuvottelukunnan pääsihteeriin 
Hannele Syrjään sekä muutamiin 
muihin romanitahoihin, joista on 
tulossa keskustelijoita iltoihin. Kes-
kustelijoiksi on tulossa myös mo-
nia nykyisiä ja entisiä kumpulalaisia 
taiteilijoita, kuten Catariina Ryöp-
py, Kaarina Kaikkonen mm. roma-
nikielten tutkija Henry Hedman, so-
siologi ja perhetutkija Katja Yesilo-
va. Keskusteluiltoja vetää Salli Haka-
la. Seuraa iltojen ilmoittelua Kyläti-
lan sähköpostilistoilla, nettisivuilla 
ja ilmoitustauluilla.

Suhtautuminen romanitaidete-
okseen eri puolilla on tähän saakka 
ollut varovaisen myönteistä, osin in-
nostunutta, osin hiukan toisenlaista-
kin. Nyt on hyvä aika keskustella yh-
dessä. Kaikki käytännön kysymykset 
taideteoksen rahoituksesta, paikasta 
ja puhumattakaan itse teoksesta ovat 
sitten näiden yhteisten iltojen sivu-
teemoja.  Päädytäänkö patsaaseen 
vai mihin, sen aika näyttää. Toivot-
tavasti olemme kaikki kevään jäl-
keen monella tavoin kulttuurillises-
ti rikkaampia.

Romanien muistomerkki Hie-
taniemessä ja Käheä-ääninen tyt-
tö. Hietaniemen hautausmaalla on 
ensimmäinen romanimuistomerk-
ki, joka on pystytetty sodassa palvel-
leiden romanien muistoksi. Muisto-
merkissä romanikulttuurin vertaus-
kuvaksi on valittu puolikas kärryn-
pyörä, joka yhdistyy ristiin. Kärryn-
pyörän alla on Tervakosken kivestä 
tehty alusta, jossa lukee sekä suo-
meksi että romaniksi ”Sodissa 1939-
1945 kaatuneiden romanien muis-
toksi”. Muistomerkin on suunnitel-
lut kuvanveistäjä Heikki Häiväoja. 
Suomessa on tällä hetkellä vajaa 10 
000 romania. 

Joululomakirjaksi voisimme ot-
taa vaikka Riikka Tannerin & Tuu-
la Lindin Käheä-ääninen tyttö. Kaa-
lengo tsaj. (Tammi 2009). Ehkä jo-
honkin iltaamme saamme myös 
kirjan kirjoittajat keskustelemaan 
kanssamme. Historian tutkija Pa-
nu Pulma arvioi Helsingin sanomis-
sa teosta näin: ”Käheä-ääninen tyttö 
ei ole pelkästään elämäkerta. Lind ja 
Tanner ovat tehneet upeaa histori-
antutkijan työtä rakentaessaan asia-
kirja-aineistojen, lehdistön, tutki-
musten ja haastattelujen avulla ko-
konaiskuvan siitä, millaisen koneis-
ton rattaisiin romanilapset joutuivat 
ja miksi.” Tavataan siis Kylätilassa – 
Keskusteluillat alkavat 9.1. klo 18.

Salli Hakala

siirrytty itsepalveluun ja asiakkaita 
on ensimmäisenä vastassa kirjojen 
palautus- ja lainausautomaatit. Pöm-
pelit ovat kirvoittaneet myös kritiik-
kiä. Osa asiakkaista kokee asioinnin 
automaatin kanssa ikävänä ja toisis-
ta ne rumentavat koko sisääntulon, 
mutta monet ovat myös tyytyväisiä 
voidessaan asioida omatoimisesti. 
Lainaustiskin sijainti sisäänastuviin 
asiakkaisiin päin on muutos parem-
paan ja tiskillä voi asioida edelleen 
entiseen tapaan, jos haluaa henkilö-
kohtaista palvelua. 

Helsingin Kaupunginkirjasto uu-
sii toimipisteitään tietyn konsep-
tin mukaan, mitä kriittisimmät asi-
akkaat pitävät jopa kirjastojen kloo-
naamisena. Perinteisen massiivi-
sista hyllyrivistöistä pyritään eroon 
ja tilalle halutaan luoda avaruutta, 
muunneltavia tiloja, erityisiä luku- 
ja oleskelupaikkoja  sekä mahdolli-
suutta käyttää tietotekniikkaa kirjas-
ton tiloissa. Käpylässä on  pöytätie-
tokoneiden lisäksi tarjolla neljätois-
ta läppäriä. 

Nykytrendin mukaan kirjoja on vä-
hemmän, koska asiakkaat voivat ti-
lata niitä kaikista pääkaupunkiseu-
dun kirjastoista omaan kirjastoon-
sa. Myös Käpylässä jouduttiin pois-

tamaan tuhansittain vanhoja kirjoja, 
koska hyllytila väheni dramaattises-
ti. Osa kirjoista menee suoraan pois-
tomyyntiin ja osan kirjoista on pe-
lastanut energinen Heikki Takkinen, 
joka toimittaa niitä edelleen sekä ra-
jan taakse Karjalaan että muihin yh-
teistyökohteisiinsa. 

Vanhan lehtisalin paikalla on ny-
kyisin suuri lastenosasto, joka voi-
daan helposti muuttaa yleisötilaksi. 
Lehtiosasto on siirtynyt entisen las-
tenosaston paikalle. Molemmat ti-
lat voidaan eristää liukuovin muusta 
kirjastosta. Suuri osa kirjaston hyl-
lyistä on pyörien päällä ja siten siir-
reltävissä tarpeen mukaan. Lasten-
osaston uuteen varustukseen kuu-
luvat myös valkokangas, videotykki 
sekä kaiuttimet. Näitä voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi yleisöluennoissa. 

Kirjastot haluavat edistää alueensa 
yhteisöllisyyttä. Käpylässä paikalliset 
yhteisöt, koulut ja palvelutalot voi-
vat käyttää kirjaston tiloja myös au-
kioloajan ulkopuolella, lähinnä vii-
konloppuisin. Lisäksi kirjastossa on 
jatkuvasti erilaisia taide- ja valoku-
vanäyttelyitä. Toimiipa siellä luku-
piirikin.

Kumpulalla on loistava sijainti kah-
den kirjaston välissä. Suunnatakko 
Arabiaan vai Käpylään – vai tiistai-
sin Kirjastoautolle? 

Käpylän kirjastolla on facebook-si-
vut, joilta löytyy tietoa kirjaston ta-
pahtumista, näyttelyistä ja lisäksi 
sieltä pääsee suoraan varaamaan kir-
joja HelMetistä. Sivustolla on myös 
sekä uusia että vanhoja valokuvia, 
joiden myötä syntyy historiallinen 
jatkumo Käpylän kirjaston vaiheis-
ta nykyhetkeen. Kannattaa käydä tu-
tustumassa.

Teksti: Sari Langdon
Kuvat: Santtu Särkäs

Romanikulttuuria Kumpulassa
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Käpylä on palannut 
jälleen normaaliin 
päiväjärjestykseen: 
modernisoinnin 
kokenut kirjasto 
avasi elokuussa 
ovensa uskolliselle 
asiakaskunnalleen.

Kirjaston säilyttämisen puoles-
ta käytiin ankara kamppailu vuonna 
2002 ja kirjasto sai jatkaa ennallaan, 
kunnes vuonna 2010 kulahtaneet ti-
lat joutuivat remonttiin. Nyt asuk-
kaat pääsevät jälleen lähikirjastoon 
vuoden remontin jälkeen. Vanhasta 
kirjastosta ei ole jäljellä juuri muuta 
kuin ulkokuori ja osin vanha henki-
lökunta. Sisällä on riittänyt päivitel-
tävää. Ehkä silmiinpistävin muutos 
on tilan avaruus ja valoisuus. Poissa 
ovat korkeat kirjahyllyt ja nyt valoa 
tulvii suurista ikkunoista. 

Poissa ovat myöskin muurimainen 
lainaustiski ja täyspalvelu. Nyt on 

Kirjasto on 
Käpylän sydän

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H Puh. 020 741 1820

Tähänkö sinun ilmoituksesi?
Taattua näkyvyyttä ja huippuedulliset ilmoitushinnat. 

 
Lisätietoja: kumposti@yahoo.com

’’Sisällä on riittänyt 
päiviteltävää.

’’Paikalliset 
yhteisöt, koulut ja 
palvelutalot voivat 
käyttää kirjaston 
tiloja myös 
aukiololoajan 
ulkopuolella.
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Intiankatu 25, p. 050 555 7381 
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

Maarit, Mervi ja Pauliina

Autoverhoomo 
SISUSTUSEXPERT
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Mannerheimista on kirjoitettu pa-
lon. Aiheet vaihtelevat kadetti-
vuosista vakoilutarinoihin, valkoi-
seen kenraaliin, sodanaikaisen 
päämajan henkilösuhteisiin, kan-
san johtajuuteen, metsästystari-
noihin, ruokajuttuihin ja keittokir-
joihin, naisjuttuihin ja kotimuse-
on esineiden kuvailuihin. Oletko 
joutunut lukemaan näitä paljonkin 
kirjaasi varten?

Olen kyllä, mutta aika pitkälle luke-
minen ja materiaalin keruu osui ai-
kaan jo lähes kymmenen vuotta sit-
ten, kun tein Mannerheimista laajan 
jutun ”Yksinäinen ratsastaja” Hesa-
rin Kuukausiliitteeseen.  En ollut sii-
hen kovin tyytyväinen, mutta tana-
kan pohjan se kyllä antoi tälle kirjal-
le, jonka lähteet ja idea kulkivat mu-
kanani, ja jonka näkökulma kypsyi 
vuosien mittaan. Kallorumpuhan ei 
itse asiassa ole Mannerheim-kirja ol-
lenkaan. Kirjan näyttämö on sota-
marsalkan koti ja kirjan henkilöt si-
joittuvat hänen hahmonsa ympäril-
le, mutta keskeinen päähenkilö on 
toinen. Ehkä voisi sanoa, että Man-
nerheim on jonkinlainen katalysaat-
tori, joka laukaisee kirjan ihmiset toi-
mimaan. 

Ihan viime vuosina Hannu Raittila, 
Jari Tervo, Raija Oranen ja Jörn 
Donner ovat käsitelleet fiktiivis-
tä Mannerheimia. Sinun kirjasi on 
erilainen. Tuntuiko tämä Manner-
heim-boomi hankalalta?

Kyllä se hiukan vaivasi minua, en-
nen kuin tajusin, miten tämä kir-
ja täytyy tehdä. Jätin tarkoituksel-
la lukematta nämä fiktiiviset Man-
nerheim-kirjat, hiukan kiinnostuk-
sen puutteestakin, mutta pääasias-
sa siksi, että varjelin sitä maailmaa, 
jota olin omaa kirjaani varten raken-
tamassa. 

Kirjan kertoja ja tarina Kalliolin-
nantie-dokumentin teosta luovat 
kirjaan rakenteen ja ovat merkittä-
vä osa tekstiä. Mistä kertojan hah-
mo syntyi, tuskin hänelle on vasti-
netta todellisuudessa?

Vastinetta todellisuudessa ei ole sel-
laisenaan, mutta Veijo Meri mainit-
see parissa sivulauseessa Manner-
heim-elämäkerrassaan Kalliolinnan 
talossa eläneen henkilön, josta tämä 
kertoja syntyi. Hän on kirjan keski-
piste, osaton ja syrjäinen, mutta vah-
va viha-rakkaudessaan Mannerhei-
mia kohtaan. En halunnut lipsahtaa 
sotamarsalkkaa ihailevan kulttikirjan 
suuntaan – en siis halunnut rakastua 
Mannerheimiin, mikä kohtalo tuntuu 
riivaavan monia, jotka hänestä kir-
joittavat. Ristiriitainen kertoja täyn-
nä kaunaa ja toisaalta suurta lähei-
syyden ha-
lua, oli sen 
takia välttä-
mätön. 

Kertoja Di-
man toinen 
puolikas on 
Ester, nuori 
nainen kuk-
kakimppui-
neen Man-
nerheimin 
talon edes-
sä. Esterin 
tarina vie 
Anianpel-
lon taiste-
luun ja si-
sällisodan 
seurauk-
siin. Onko 
tämä tari-
na todelli-
nen ?

Anianpel-
to Asikkalassa on äitini puoleisen 
suvun kotikylä, ja olen tietysti luke-
nut aina kiinnostuneena kaiken, mi-
tä Anianpellon pitkästä taistelusta 
17.4.1918 on kerrottu. Vanhimmilla 
sisaruksista oli taistelusta omakoh-
taisiakin muistoja. Kallorumpua kir-
joittaessani tein samaan aikaan va-
lokuva- ja muistelukirjaa isän puo-
leisista isovanhemmistamme Martta 
ja Väinö Arosesta. Isänisämme Väi-
nö oli punakaartissa, ja myös hänen 
kotikonnuillaan Kurhilassa ja Hilli-
lässä oli kovia yhteenottoja punais-
ten ja valkoisten välillä. Kun sukukir-
jaa varten luin Kurhilan-Hillilän ky-
läkirjaa, osuin muutamaan elävään 

kuvaukseen siitä, miten taisteluihin 
osallistumattomat torppien ja mökki-
en asukkaat kaiken kokivat. Esterin 
tarina ei siis ole yksi yhteen todelli-
nen, vaan koottu monesta ”oikeasta” 
palasesta.  

Mannerheim on talon isäntä ja 
emäntä. Hän sisustaa ja koriste-
lee kotinsa perintökalleuksilla ja 
matkamuistoilla. Hän suunnittelee 
monimutkaiset lounaat ja illalli-
set menuineen ja plaseerauskart-
toineen.  Hän vaihtaa vaatteensa 
monta kertaa päivässä. Hän lumo-
aa sekä miehet että naiset, nuo-
retkin.  Jos venäläinen upseeri 
on tällainen esteetikko, mihin hän 
vaimoa tarvitsisikaan? 

Hyvä kysymys, johon voi vastata, 
ehkä vain 
virallisen 
asemansa 
ja ajan so-
vinnaisuu-
den vuoksi. 
Valtionhoita-
ja-aikanaan 
hänellä oli 
ilmeisen va-
kava rak-
kaussuh-
de nuoreen 
Kitty Lin-
deriin, jo-
ka taisi ka-
vahtaa ikä-
eroa, mutta 
sen jälkeen 
vain sar-
ja muulla ta-
voin mielui-
sia naisystä-
viä, joita tar-
vittiin seura-
laisiksi kult-
tuuririentoi-
hin ja daa-
meiksi illal-

lispöytiin. Mannerheim kaipasi lä-
heisyyttä varmasti niin kuin kuka ta-
hansa, mutta sen luomisessa hän ei 
tainnut olla erityisen etevä. ”Yksinäi-
nen” on sana, joka toistuu monien 
kuvauksissa.

Keittiö ja ruoanlaitto on kuvat-
tu lämmöllä, intiimisti. Hyvä ruo-
ka luo siteen vapaaherra Mann-
nerheimin ja rouva Lehtisen vä-
lille. Oman arvonsa tunteva mes-
tarikokki on lisäksi empaattinen, 
sydämellinen ihminen. Onko täs-
sä se lisätieto henkilö-Mannerhei-

mista, joka ei välity reseptikirjois-
ta eikä marskin ryypyistä?

Kyllä vain. Hänellä oli kyky osoittaa 
myötätuntoa ja kiitosta ihmisten pon-
nisteluista, yhteiskuntaluokasta riip-
pumatta. Siitä on monta liikuttavaa 
tarinaa etenkin sotavuosilta. Hänel-
lä oli myös älykkään ihmisen tilanne-
huumorin tajua. Siitä kertoo adjutan-
tin, eversti Bäckmanin hauska anek-
dootti, joka menee muistinvaraisesti 
suunnilleen näin:
Marsalkka oli jatkosodan aikaan 
saunomassa rantasaunassa, muis-
taakseni jossakin Mikkelin lähellä. 
Rannassa istuskeli hänen sotilaslä-
hettinsä pitämässä vaivihkaa hiukan 
silmällä vanhan isäntänsä sauno-
mista.  Mannerheim juoksi saunas-
ta suinpäin järveen uimaan ja puto-
si heti muutaman metrin jälkeen up-
peluksiin, kun ranta syveni yllättäen. 
Sotilaslähetti huusi: ”Enkö mä saata-
na sanonu sulle, että sen ison kiven 
jälkeen on äkkisyvää!” Mitään seura-
usta ei tästä suorasukaisesta moit-
teesta tullut. 

Kirjassa kuvataan Mannerheimin 
perheen naisia. Sophie tytär ja 
entinen vaimo Anastasia Arapo-
va elävät Mannerheimin avustus-
ten turvin Pariisissa ja myyvät vä-
hitellen korujaan ja turkiksiaan. 
Kaikki on ollut hienoa ja kallista, 
nyt kulunutta, mutta vielä kaupak-
si kelpaavaa. Kirjan lopussa Man-
nerheimin taloon saapuu vielä yk-
si henkilö smaragdikorvakorui-
neen. Hän ei ole enää boheemi tai 
homssu vaan oikea hullu.  Hurja 
näkymä emigranttinaisten kohta-
loihin vallankumouksen jälkeen?

Sellaista se todellakin oli. Aatelis-
to, ruhtinaat ja ruhtinattaret menet-
tivät vallankumouksessa valtavat 
omaisuutensa muutamassa päiväs-
sä ja joutuivat pakenemaan henken-
sä kaupalla. Parhaiten selvisivät ne, 
joilla oli omaisuutta ulkomailla tai jot-
ka olivat ehtineet ommella jalokiven-

sä vaatteisiinsa ennen pakomatkaa 
Venäjältä. Helsinkiinkin jääneiden 
emigranttien kohtaloista on kirjoitettu 
monta kirjaa. 

Illallisvieraat kohtaavat, mutta lau-
lajatar Aulikki Rautawaara on se 
joka saa valon syttymään isän-
nässä. Kirjassa kuvataan muitakin 
1930-luvun hahmoja, miehiksi pu-
keutuneita naisia, vähän turmel-
tunutta ilmapiiriä ravintoloissa ja 
makuuhuoneissa, toisaalta anka-
ran säädyllistä ja muodollista es-
tablismenttia. Mannerheim on täs-
sä rajapinnalla, menneisyys hurja-
na tsaarin upseerina ja nykyisyys 
virheettömänä kansallissankarina. 
Miten tulit ajatelleeksi kuvata sitä 
kolmatta Mannerheimia, joka kir-
jastasi löytyy?”
Kolmas Mannerheim” väikkyy ikään 
kuin pinnan alla kaikessa siinä viral-
lisessa, mitä hänestä olen lukenut.  
Ne, jotka tiesivät asiasta enemmän, 
aikalaiset, sukulaiset, sotilaskollegat, 
eivät ole koskaan paljastaneet yksi-
tyiskohtia. Meillä on jäljellä vain vih-
jauksia ja aavistuksia, ja sehän on 
kiehtovaa. Etenkin nykyaikana, kun 
ihmisiä yritetään pitää lähes tarjotti-
mella alastomina, sisikuntineen kaik-
kineen.  Mannerheim oli monitahoi-
nen ihminen, joka kätki paljon ja ra-
kensi tietoisesti myyttiä itsestään. 
Mutta kaikkea ei kukaan voi salata. 

”…kiinnostava yhdistelmä, joka 
selittää tämän sekavan talon. Pie-
ni aateliskartano. Suuri ryöstö-
saalis. Eksklusiivinen keittiö. Pöy-
dillä ja seinillä kaikki riipaiseva 
roina, kallis ja halpa.” Kallorumpu 
on vähän kammottava nimi kirjal-
le, mitä se kuvaa paitsi tutkimus-
matkailija Mannerheimia?

Se kuvaa läheisyyden pyrkimys-
tä. Tiibetiläisen uskonnollisen kultti-
esineen kallorummun avulla kertoja 
yrittää rummuttaa sitä esiin, ei vain 

itsensä takia, vaan muidenkin. Da-
maru, kallorumpu on tiimalasin muo-
toinen pieni käsirumpu, joka on yh-
distetty miehen ja naisen kalloista – 
luonnossa ei ollenkaan niin pelotta-
va kuin luulisi, itse asiassa aika vaa-
timaton.

Suomessa syntynyt lapsi, pakolai-
sen ja työperäisen maahanmuut-
tajan jälkeläinen ei löydä kotia ei-
kä perhettä joita hän kipeästi kai-
paa. Hyvät ihmiset suvaitsevat 
häntä hetken mutta kiusallistahan 
hänen pyörimisensä jaloissa on. 
Tästäkö kirjasi kertoo?

Kyllä, osuit kymppiin. Se ei ole kir-
ja Mannerheimista vaan kertomus 
osattomasta, joka yrittää koko elä-
mänsä saada tasoitusta varhaisil-
le katkerille pettymyksilleen. Hänen 
elokuvaesityksensä on tragikoomi-
nen, mutta samalla uljas, ja samal-
la tavalla surullista ja hullua ja ehkä 
hauskaakin ovat hänen monenmoi-
set rakennelmansa, kun hän suun-
nittelee elokuvaansa suurien esiku-
viensa jalanjäljissä. Kalliolinnan ta-
lon kodin ja isännän, alkuperäisen, 
sijaisen tai kaksoisolennon, tavoitte-
lu on kirjan traaginen ydin.

Finlandia-palkintoehdokas Kumpulasta 

Eeva-Kaarina Arosen Kallorumpu

’’En halunnut 
lipsahtaa 
sotamarsalkkaa 
ihailevan 
kulttikirjan 
suuntaan - en siis 
halunnut rakastua 
Mannerheimiin, 
mikä kohtalo 
tuntuu riivaavan 
monia, jotka 
hänestä 
kirjoittavat.

’’Se ei ole kirja 
Mannerheimista 
vaan kertomus 
osattomasta, 
joka yrittää 
koko elämänsä 
saada tasoitusta 
varhaisille 
katkerille 
pettymyksilleen.

Teksti: Ulla Neuvonen
Kuva: Santtu Särkäs

’’Mannerheim oli 
monitahoinen 
ihminen, joka 
kätki paljon ja 
rakensi tietoisesti 
myyttiä itsestään. 
Mutta kaikkea ei 
kukaan voi salata.

Kirjailija Eeva-
Kaarina Aronen
Muuttoaallossa 1970- ja 80-luku-
jen taitteessa Kumpulaan asettui 
taloksi myös toimittaja Eeva-Kaari-
na eli Epi Aronen perheineen. Epi 
oli töissä Hesarissa, pienet lapset 
päiväkodissa Marjalassa. 90-luvun 
alussa Epi siirtyi Hesarin kuukausi-
liitteeseen. Perheen ruuhkavuosi-
en hellitettyä hän teki pitkiä artikke-
liprojekteja pannen itsensä likoon 
aiheisiin esim. maratoonarina, per-
hokalastajana ja metsästäjänä. 

Leipätyön ohella Epi osallistui ky-
lämme talkoisiin Kumpostin toimi-
tuskunnassa vuosina 1996-2004. 
Noina aikoina monien alkuperäis-
kumpulalaisten muistot alueen ra-
kennusvuosilta tulivat kirjattua tal-
teen, samoin kuin monien uusien 
asukkaiden kokemukset.

Viimeisinä toimittajavuosinaan 
Epi ryhtyi kirjoittamaan myös pit-
kää proosaa. Vuonna 2005 ilmes-
tyi Maria Renforsin totuus, romaa-

ni kajaanilaisen naisen matkasta 
1890-luvulla mystiseen Vienan-Kar-
jalaan ja takaisin. Perhokalastus on 
yhtenä teemana, samoin karelia-
nismi ja naisen vapaus valita. Maria 
Renforsin totuus pohjautuu perus-
teelliseen tutkimukseen Renforsin 
kulttuurisuvun vaiheista.

Seuraava kirja, Hän joka näkee, il-
mestyi jo vuonna 2007. Monet si-
joittivat mielessään tämän romaa-
nin jännittävät tapahtumat Kumpu-
laan, mutta samankaltaisia puukau-
punginosia on toki Suomessa pal-
jonkin. Molemmat romaanit on kään-
netty Saksan kirjamarkkinoille. Mo-
lempia on myös käsitelty Kumpulan 
lukupiirissä.

Uusin romaani Kallorumpu ilmestyi 
syyskuussa 2011. Se on entisten ta-
paan kaunista ja rikasta kieltä, moni-
tasoinen ja salaperäinen tarina men-
neisyydestä, erään talon asukkaista 
ja vieraista Kaivopuistossa, Kalliolin-
nantiellä marraskuussa 1935. Eeva-
Kaarina Aronen avaa haastattelus-
samme joitakin kirjan monista lan-
ganpäistä.
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Marraskuun ensimmäisenä lauantai-
na Kumpulan Kylätilassa järjestettiin 
kautta aikojen kuudes Riffejä ja rii-
mejä -kulttuuri-ilta. 

Tuikut palavat pöydillä, punaviini 
helmeilee laseissa ja juustot löytävät 
tiensä parempiin suihin.Takaseinällä 
yleisöä ja esiintyjiä vahtii Topelius. 

Ensimmäisenä lavalle kanne-
tuille sohville astelevat Leevi Priha 
isänsä Anteron ja serkkunsa Eemil 
Mäntysen kanssa. Tilan valtaa me-
lodinen, trumpetilla ja taitavalla ki-
taroinnilla höystetty suomenkielinen 
rap. Musiikkiesityksen jälkeen illan 
isäntä Mikko Kotro toivottaa ensim-
mäisen puhujan tervetulleeksi, elo-
kuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjaili-
ja Lauri Törhösen. Kumpulalainen 
Törhönen kertoo kahden nuorisoro-
maaninsa synnystä. Vaaleansininen 
rakkaustarina Sello & Pallo (2009) 
näki päivänvalon tv-sarjan käsikirjoi-
tuskilpailun muodossa. Voittoa ei sil-
lä kertaa herunut, mutta  käsikirjoitus 
jalostui pikkuhiljaa romaaniksi. Pää-
henkilöiden rakkaustarina saa jatkoa 
Törhösen toisessa nuorisoromaanis-
sa Kontrapunkti & Voittomaali, joka 
julkaistiin tämän vuoden lokakuussa.

Monitaiturin poistuessa lavalta on 
jälleen musiikkiesityksen vuoro. Jo 
tutulta kuulostava suomi-rap saa li-

sämaustetta uudelleen sovitetuista 
klassikkokappaleista. Eemil Mänty-
sen uskomaton kitaralla kikkailu kir-
voittaa yleisössä spontaanit aplodit. 
Seuraavaksi lavalle astuu viime het-
kellä paikalle hälytetty käsikirjoittaja 
ja ohjaaja Susanna Kuparinen, jo-
ka lukee yleisölle pyhäinpäivän hen-
gessä otteita Kuolema-antologias-
ta. Huumorilla sävytetyt kertomukset 
tuonpuoleisesta saavat sekä kirjaili-
jan itsensä että yleisön nauramaan. 

Illan viimeinen puhuja on kum-
pulalainen Jukka Viikilä, joka on 
vastikään julkaissut yhdessä  Jan-
ne Nummelan ja Tommi Nuoppo-
sen kanssa varsin ainutlaatuisen tie-
tosanakirjan, Ensyklopedian. Kan-
salle tarjotaan tietoa maailman il-
miöistä poeettisessa muodossa. 
Aakkosjärjestyksessä tietenkin. Ylei-
sö seuraa tiiviisti karismaattisen Vii-
kilän esiintymistä. Kärkäs huumo-
ri ja epätodellisen tuntuiset hakusa-
nat uppoavat kuulijoihin kuin veit-
si voihin. 

Illan päättää musiikkiesitys. Kult-
tuurinnälkäiset vieraat jättävät jäl-
keensä värikkäitä taideteoksia pöy-
tien päälle aseteltuihin pahveihin. 
Tyhjiä punaviinilaseja unohtamatta.

Teksti: Mirjam Gamrasni
Kuvat: Santtu Särkäs

Lajimuutoksia 
lähiluonnossa
Veikko Neuvonen
Kolumnisti on luontotoimittaja ja biologi. Luontoilta-ohjelman isä.

Kumpulasta katsoen

ITSEPALVELUKIRPPIS
Toukolankatu 13

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

Avoinna arkisin 11–18, ke suljettu, la-su 10–14

L
okakuun lopulla ihastelin tuuheahäntäistä kettua, joka illalla katu-
valojen loisteessa rauhallisesti ylitti Hämeentietä Hermannista Valli-
laan. Seuraavana aamuna aamukävelylläni Arabianrannassa katselin 
muutaman sadan valkoposkihanhen joukkoa. Välillä nostin katseeni 

Vanhankaupunginlahden suunnalle mielessäni merikotka, jonka tiesin vii-
me viikkoina partioineen siellä. Kumpulassa kotipihaltani pinkoi pari kania 
piiloon naapurin pensaiden suojaan, mutta sepelkyyhky jatkoi rauhallisesti 
ruokailuaan pihanurmikolla.

K
un yli 30 vuotta sitten muutimme Kumpulaan, kaikki edellä maini-
tut eläimet olisivat olleet todella harvinaisia havaintoja näillä alueil-
la. Kaupunkien lajisto muuttuu asutuksen sisään jääneiden luonto-
saarekkeiden ja ympäröivän luonnon muutosten mukana. Puistot, 

puutarhat, metsäsaarekkeet ja joutomaat tarjoavat lajistolle eniten elinpaik-
koja. Helposti hyödynnettävät ravintokohteet tai runsastuneet saalislajit vetä-
vät puoleensa uusia lajeja.

Vuosituhannen vaihteessa Kumpulaankin kotiutuneet villikanit ovat saa-
neet peräänsä ketut, huuhkajat, kissat ja koirat. Helsingin ydinkeskustas-
sa pesivät huuhkajat ruokkivat poikasiaan pääasiassa kani- ja rottapaisteilla. 
Kaneja lienee pääkaupungissa vähintään 10 000 ja rottia enemmän kuin hel-
sinkiläisiä eli ehkä miljoona. 

V
alkoposkihanhia on pesinyt Helsingissä 1990-luvun alusta lähti-
en ja aiemmin Siperian tundralle matkanneista hanhista jää vuosit-
tain noin kymmenen tuhatta paria Itämeren ympäristöön pesimään. 
Pääkaupunkiseudulla Staran väki pitää huolen siitä, että nurmet ovat 

parhaassa kasvuvaiheessa hanhien ravinnoksi. Kaupungistuneet valkopos-
kihanhet saapuvat varhain keväällä ja viipyvät Helsingissä niin kauan kuin 
ruohokentät pysyvät lumettomina.

V
ielä pari vuosikymmentä sitten pihamme lintujen talviruokinnalla 
kävi tuttujen tiaisten lisäksi kymmeniä keltasirkkuja, viherpeippoja, 
jokunen punatulkku, fasaaneja ja rasvalla pari tikkalajia. En ole enää 
vuosiin ruokkinut lintuja rottien vuoksi, ja koska pikkulinnut ovat 

vaihtuneet variksiin ja harakoihin. Nyt kun puut ovat lehdettömiä, jokainen 
voi nähdä kuinka yleinen pesimälintu harakka on Kumpulassa. Harakoiden 
suuria risulinnoja on joka puolella. Harakoiden tiheys Helsingissä ei ole vielä 
läheskään sitä luokkaa kuin naapurimaamme pääkaupungissa, Tukholmassa.

K
umpulassa on vielä ilahduttavan paljon pieniä metsäsaarekkeita ja 
niissä eri-ikäistä puustoa. Kaupunkimetsien hoidossa on tapahtunut 
viime vuosikymmeninä myönteinen muutos, jonka myötä Kumpu-
lankin metsiin on aiempaa enemmän jätetty kuivuneita puita, pää-

asiassa mäntyjä, sekä pystyssä ja maassa lahoavia puita. Etelä-Suomessa on 
perin niukasti luonnonmetsiä, joissa lahopuukertymä on yleensä paljon suu-
rempi kuin viljelymetsissä. Lahopuut ovat tärkeä osa luonnon monimuotoi-
suutta, koska niiden myötä tulee lisää lajistoa ja elämää. Ainakin itse iloitsen 
palokärjestä tai pohjantikasta, joka nakuttelee Kumpulantaipaleen reunapui-
ta tai tutkin koristeellisia kääpiä maapuiden kyljissä.

P
aljon on Kumpulan kasvilajistokin muuttunut lyhyessä ajassa. Syksy 
on jo vaihtumassa talveksi, puiden väriloisto varissut lehtien muka-
na maahan lahoamaan, ja ruohovartiset kasvit lakastuneet, joten pa-
lataan kasvilajiston muutoksiin joskus toiste.

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@soputyo.fi

Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.

Hyvää joulua, 
toivoo Parmesan!

Ryhmätilauksissa 

kotiinkuljetus!

www.parmesan.fi

PYHÄINPÄIVÄN

Riimejä ja riffejä 

Onko kaappisi/kellarisi täyttynyt vanhoista 
lasten leluista, suksista tai vaatteista?  
Nyt on mahdollisuus päästä niistä helposti 
eroon ja ansaita vielä rahaakin!

AUKIOLOAJAT
ti-pe 10–17        la-su 10–14

(maanantaisin kirppis suljettu)

LISÄKSI MEILTÄ LÖYTYY
•Leikkinurkkaus
•Hoitohuone, wc
•Kahvio

Otamme myös lahjoituksia 
vastaan ja voimme noutaa ne!

TERVETULOA 
Vekarakirppikselle

Helsingin Kumpulaan, 
Intiankatu 20 

Tuo myyntiin sinulle 
tarpeettomaksi käyneet 
lastentarvikkeet tai tule 
itse tekemään löytöjä!

Pöytävuokra 
35 €/viikko

VARAA
pöytäsi numerosta  

0400-575474

VARAA
pöytäsi numerosta  

V
Helsingin Kumpulaan, 
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KISAKYLÄN 
 KAMPAAMO

Toivottaa Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta!

t. Kikka ja Pirjo

puh. (09) 793 872 / Koskelantie 9

ENSYKLOPEDIA
Kirjoittajat: Janna Nummela, Tommi Nupponen ja Jukka Viikilä 
(Jukka on meidän kylältä!)
Kustantaja: Poesia 2011
Laajuus: 496 s. 

Tiedon maailma muuttuu siten, että auk-
toriteetit murtuvat; perimmäiset, absoluut-
tiset totuudet kyseenalaistaa kaikenkatta-
va, rajoittamaton tiedonvälitys ja verkos-
toituminen ei enää kosiskele traditionaa-
lista hakuteoksenomaista järjestystä vaan 
avaa maailmaan aivan uusia näkökulmia. 
Tieto on kaikkien ulottuvilla, muokattavis-
sa ja uudelleen kirjoitettavissa.

Nummelan, Nupposen ja Viikilän kol-
lektiivinen Ensyklopedia on merkkiteos, 
ylimaallisen nokkela, eri tyylejä luontevasti yhdistelevä kokonaisuus. Voi vain 
kuvitella kuinka hauskaa tekijöillä on ollut tämän mittavan teoksen kirjoittami-
sessa. Teoksessa perinteinen hakuteos-formaatti on hajotettu aakkosjärjes-
tyksen mukaisiin itsenäisiin fragmentteihin, joista osa – tarkoituksellisen(?) 
kuivan asiallista tekstiä – antaa teokselle ryhdikkyyttä, ja osa vaihtuu ennalta 
arvaamatta absurdeiksi, runollisiksi, humoristisiksi maailmanselityksiksi.

Tässä muutama satunnainen lainaus:
KANSALAINEN: kuka tahansa, ampumavälikohtauksen tai onnettomuu-

den uhri, jolla ei juurikaan ole yhteiskunnallista merkitystä, mutta jonka kuole-
ma tuo tilanteeseen vaaran ja vakavuuden tunnun ja saa lehdet kirjoittamaan 
myyviä otsikoita. Ajatellaan: se olisi voinut olla kuka tahansa.

JV <suomalaisia unelmia
JALAN HENKISTYMINEN: jos jalka kuolee nuorena, se kuolee inhottavas-

ti, mädäten. Vanhetessaan jalkaterä alkaa paljastaa kauneuttaan. Liha haih-
tuu hiljalleen sen ympäriltä ja luitten  muoto valkenee. Se on jalan henkisty-
minen, jalan kauneuden aika.

JV< Ferragamon kengät<mitan ikävä<Westwoodin luomistyö.
JÄÄHAI: kala, joka elää tuhatvuotiaaksi. Pitkän iän salaisuus on eläminen 

osittain pakastuneena. Veneeseen vedettynä se on valmis puolipakaste, eikä 
sitä ole ongelma saada tuoreena kotiin. Kansanterveyslaitos lupaa, että nyt 
syntyvistä vauvoista puolet elää yli satavuotiaiksi.

JV<pakastaminen<pandan vuokraaminen<partahai
<valkohain iskurepliikki<vuosituhantisrunoilijan aamunkoi

Kirjan hakusanat ovat kaikkea muuta kuin traditionaalisia: ”älykäs neste on 
ruuvitaltan vastakohta”, ”lentokoneet edellyttävät toimiakseen pelkoa”, ”keräl-
lä nukkuminen”,”kynttilän eutanasia”, ”polkupyörän penkin täyttö”. Tekijöiden 
mukaan: ”kaikki luokitukset ovat mielivaltaisia, keinotekoisia ja vääriä”. On 
tietysti riski kyseenalaistaa historian saatossa syntyneet vakiintuneet käsityk-
set, mutta tässä se tapahtuu niin ennakkoluulottomasti ja tuoreesti, että luki-
ja jää helposti koukkuun ihmettelemään, mikä on fiktiota ja mikä faktaa, mikä 
runoa ja mikä totta. Hämmennystä lisäävät lukuisat ristiviitteet, joilla ei välttä-
mättä ole mitään tekemistä esitetyn asian kanssa.

Kirja on kuvitusta myöten hyvin toimitettu, todellinen suurtyö tekijöiltänsä.  
Jos teos päätyisi Finlandia-ehdokkaaksi, voi vain arvailla asettuisiko se tieto- 
vai kaunokirjallisuuden kategoriaan.

Timo Nieminen

LUUSTO LUJAKSI ELÄMÄNTAVOILLA
EHKÄISE JA HOIDA OSTEOPOROOSIA 
RAVINNOLLA JA LIIKUNNALLA
Kirjoittaja: Juhana Harju 
Kustantaja: Atena kustannus 2011, 291 sivua 
Hinta: noin 31 €

Vallilalaisen ravintoasiantuntijan Juhana Harjun kirja Luusto lujaksi elämänta-
voilla käsittelee osteoporoosin hoitoa ja ennaltaehkäisyä hyvin raikkaalla ta-
valla, uusimpiin tutkimustuloksiin nojautuen. Romukoppaan lentää vanha aja-
tusmalli, jonka mukaan maitoa juomalla saadaan vahva luusto. Sen sijaan 
Harju käsittelee luustoa suurena kokonaisuutena ja monien asioiden summa-
na.

Kirja antaa hyvät ja selkeät ohjeet ravitsemuksesta: mitä luusto tarvitsee 
ja kuinka paljon, mistä ruoka-aineista luuston rakennusaineita parhaiten saa 
ja mitä ravintolisiä voidaan käyttää ruokavaliota tukemaan. Harju painottaa lii-
kunnan merkitystä ja antaa todella kattavat ohjeet, miten viikoittainen liikku-
minen olisi hyvä ohjelmoida. Kirjassa annetaan uusia ajatuksia myös tapatur-
mien ehkäisyyn. Esimerkiksi oikean vahvuiset silmälasit voivat vähentää ta-
paturman riskiä huomattavasti!

Vahva luusto tarvitsee ympärilleen terveen ja hyvin ravitun elimistön. Vaik-
ka kirja käsitteleekin asioita luuston kannalta, on sen ohjeiden tavoitteena 
saavuttaa kokonaisvaltaisesti vahva ja hyvinvoiva yksilö. Osteoporoosi miel-
letään vanhojen ihmisten sairaudeksi, mutta vankka luusto rakennetaan jo 
lapsena. Kirjaa voikin varauksetta suositella kaikille terveellisistä elämänta-
voista kiinnostuneille, lapsiperheistä vaariin ja mummoon saakka.

Juhana Harjulta on aiemmin ilmestynyt Ravintoa sydämelle -niminen kirja.

Kimmo Marjamaa
Kirjoittaja on kumpulalainen hieronta-, kunto- ja ravitsemusohjauspalveluja 

tuottava yrittäjä, jolla on toimipiste Intiankadulla.

Joululahjalistalle

Maailmanselityksen 
päivitys

Uusia ajatuksia 
osteoporoosin hoitoon

Romanssi F-duurissa
KONTRAPUNKTI JA VOITTOMAALI 
- ROMANSSI F-DUURISSA
Kirjoittaja: Lauri Törhönen
Kustantaja: Tammi 2011

Kun Ainon sellokotelo tippui Mikaelin isän 
hautajaisissa Mikaelin päähän, se selvästi ai-
heutti jonkinlaisen aivovamman. Mikael on 
rakastunut! He miettivät, miten kaksi niin eri-
laista ihmistä voiv rakastua toisiinsa. Jalka-
pallohullu Mikael ja selloa soittava Aino elä-
vät elämänsä parhaimman kesän ja huomaa-
vat, mitä tarkoittaa olla aikuinen. Tietenkin 
vanhemmat, kesätyö ja harrastukset hieman 
sotkevat kaikkea, mutta kyllä se siitä.

Kirjassa on kerrottu paljon jalkapallosta ja vaikka jalkapallosta ei piittaisi-
kaan, se on kuvailtu todella kiinnostavasti.

Mielenkiintoisesti kirjoitettua, mukaansa tempaisevaa, suloista tarinaa en-
sirakkaudesta. Tätä ei malta laskea käsistä.

Anna Kröger

Villa Kivi kertoo nimensä mukaises-
ti mielenkiintoista tarinaa 121-vuoti-
aan Villa Kivi -huvilan eri vaiheista. 
Kumpulalaisen kirjailijan Mika Wick-
strömin kirjoittama ja Martti Lintusen 
kuvittama kirja on mielenkiintoinen 
sukellus ja kuvallinen matka Eläin-
tarhan Huvila 10 historiaan ja nyky-
päivään. 

Kirjan ansioita ovat Villa Kives-
tä eri vuodenaikoina otetut upeat 
kuvat, jotka nostavat talon ansait-
tuun arvoonsa, sekä ansiokas teks-

ti, joka ei ainoastaan kerro huvilan, 
vaan myös suomalaisen kirjallisuu-
den historiasta. Taustatyön tekemi-
nen näkyy tekstissä ja se on täyn-
nä kiinnostavia yksityiskohtia. Teks-
ti on toteutettu sekä suomeksi että 
ruotsiksi, mikä on mielestäni histori-
aan perustuvassa opuksessa hieno 
ominaisuus. Kirja ei ole täynnä jon-
ninjoutavia selostuksia, vaan se on 
kompakti tietopaketti yhdestä kult-
tuurihistoriallisesti merkittävästä ra-
kennuksesta ja kirjan voi jättää pöy-
dälle selailtavaksi myös myöhempiä 
kertoja varten.

Christa Prusskij

VILLA KIVI
Herrasväen huvilasta kirjailijoi-
den taloksi
Teksti: Mika Wickströn
Kuvat: Martti Lintunen
Kustantaja: Kivi-talo Säätiö - 
Stiftelsen Villa Kivi
s.64

Herrasväen huvilasta 
kirjailijoiden taloksi
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HAMMASLÄÄKÄRIT
Sanni Aho, Katariina Savijoki

Katja Kurhela

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI
Pirkko Aho (iensairaudet)

SUUHYGIENISTI
Maria Jaakkola

Käpyläntie1, p.720 6800           www.koskelanhammas.fi

Vastaanotollamme on Kelan suorakorvaussopimus

KUHAT KUMPULASTA. 
POLITIIKAN PYÖRTEISTÄ 
VESIPALLON MAHTISEU-
RAKSI 

Kirjoittaja: Kalervo Ilma-
nen
Helsinki, 2011

Kirjaa on luvassa muuta-
mia kappaleita Kylätilaan, 
josta sitä voi lunastaa 
noin 20 euron hintaan.

Kumpulan uimala on 
1950-luvulta alkaen ollut ’koti-

kenttänä’ kansainvälistäkin menes-
tystä saavuttaneelle uimaseuralle 
Kumpulan Kuhille. Marraskuun alus-
sa julkistettiin Jyväskylän yliopiston 
liikuntahistorian dosentti Kalervo Il-
masen kirja seuran historiasta. 

Tarinan sankari on kansalaistoi-
minta – tässä tapauksessa urhei-
lun aatteellinen harrastus- ja kilpailu-
toiminta. Teemaksi taas muodostuu 
työväenliikkeen sisäinen hajaannus 
ja sen heijastuminen työväenurhei-

luun. Kirja kuvaa paitsi 1960-luvun 
loppuun saakka jatkunutta kiistaa 
TUL:n seurojen oikeudesta jäse-
nyyteen SVUL:n lajiliitoissa, myös 
työväen omien urheiluseurojen vä-
listä välillä keinoja kaihtamatonta-
kin kilpailua (Kuhat vastaan HTU eli 
Helsingin työväenuimarit). Kirjoitta-
ja on hahmottanut tapahtumia mu-
kana olleiden ihmisten kertomus-
ten ja aikalaistekstien (lehtileikkeet) 
avulla. Kalervo Ilmanen totesikin 
julkistamistilaisuudessa, että hänen 
kokoamansa toimijoiden oma puhe 
muodostaa aineiston tulevalle his-
torian tutkimukselle.

Kirjan keskeinen tapahtumapaik-
ka on Kumpulan uimala. Työläisasu-
tuksen keskellä sijaitsevana paikka-
na se kokosi alueen lapset ja nuoret 
yhteisen uintiharrastuksen ympärille, 
talkootyöhön, kerhoiltoihin ja leireil-
le. Ahtaiden asuntojen vuoksi teke-
mistä, viihdettä ja kavereita oli pak-
ko hakea kodin ulkopuolelta. Työläis-
kodit kannustivat aatetta tukevaan 
harrastustoimintaan. ”Näiltä kulmil-
ta mentiin TUL:n seuraan”, toteavat 
kirjassa haastatellut seuran jäsenet. 
Talkootyönä ylläpidettiin Pikkukos-
ken uimalaa (toiminta jatkuu edel-
leen!) ja talviuintipaikkaa Herttonie-
messä. 

Kalervo Ilmasen jutustelua kuun-
nellessa tuli mieleen, että monet Ku-
hien alkuaikojen ’arvoista’ ovat edel-
leen voimissaan Kumpulassa. Ny-
kyään sosiaalisesti ja poliittisesti-
kin hajanaisesta Kumpulasta löytyy 
edelleen yhdessä tekemisen tahtoa 
ja sitoutumista, jos ei pitkäaikaiseen 
vapaaehtoistoiminnan pyörittämi-
seen, niin ainakin rajuun kertarutis-
tukseen vaikkapa kyläjuhlien vapaa-
ehtoisena joka toinen vuosi. Ilmanen 

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

Rauhallista Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta!       

toivottavat
Sofianlehdon puutarhurit

Kati ja Börje!

Sofianlehdonkatu 12, 
00610 Helsinki

Puh. (09) 796 230, 
040 518 2525

kukkakauppa   taimimyymälä   puutarhasuunnittelu – ja rakentaminen

sofianlehto@sofianlehto.com
www.sofianlehto.com

nosti esiin myös kiinnostavan poin-
tin, joka pätee myös nykyisen Kum-
pulan toiminnassa: kansalaistoimin-
ta voi olla täysin ammattimaista, jos 
ammattimaisuuden kriteeriksi ote-
taan osaaminen ja toiminnan laa-
dukkuus. Kansalaistoiminnassa voi 
pyöriä myös huomattavia rahavir-
toja, kuten Kuhien tapauksessa on 
pyörinyt. 

Yhteiskunnan muutoksen myö-
tä aiempi aatteellisuus on Kuhissa 
vaihtunut kiinnittymiseen omaan ur-
heilulajiin eli vesipalloon. Teppo Leh-
tisen luotsaama seura on edelleen 
menestyvä ja elinvoimainen, mis-
tä todistavat mm. lukuisat Suomen 
mestaruudet 2000-luvulla. Ilmasen 
kirja pohtii Kuhat-urheiluseuran esi-
merkin valossa ansiokkaasti vapaa-
ehtoistoiminnan muutosta runsaan 
puolen vuosisadan aikana.

Ulla Agopov ja Jorma Ikonen

  
    

Kumpulan Kuhien yli 50-vuotinen 
historia ilmestyi kirjana

’’Tarinan sankari on 
kansalaistoiminta - 
tässä tapauksessa 
urheilun 
aatteellinen 
harrastus- ja 
kilpailutoiminta.

’’Nykyään 
sosiaalisesti ja 
poliittisestikin 
hajanaisesta 
Kumpulasta löytyy 
edelleen yhdessä 
tekemisen tahtoa 
ja sitoutumista.

Helsingissä 
Arabiassa, Turussa, 
Porvoossa ja 
Paraisilla toimivan 
uimakoulu 
Simsalabimin 
toiminnan tavoite 
on tarjota lapsille 
uintiopetusta 
n.s. pehmein 
opetusmetodein. 

Esimerkiksi monille tuttua vau-
vojen sukelluttamista uimarefleksin 
avulla, ei tässä uimakoulussa har-
joiteta laisinkaan, sillä opetukses-
sa vältetään tukeutumasta vauvojen 
synnynnäiseen refleksiin pidättää 
hengitystä veden alle joutuessaan. 
Näin ollen sukeltamisen opettami-
sessa vauva sukeltaa vasta, kun tä-
mä osaa pidättää hengitystään. 

Myös uimamerkkien suorittami-
nen on sivuutettu, jotta uimakoulus-
sa ei olisi suorituspaineita. Uimakou-
lu Simsalabimissä uimisen oppimi-
nen etenee aina lapsen ehdoilla. Ui-
makoulussa opastetaan vanhempia 
lukemaan lastaan erilaisissa uintiti-
lanteissa. Vanhempi on aina lapsen 
mukana ja vanhemman tehtävänä 
onkin kehua lastaan. 

Uimakoulu järjestää uintikursse-
ja lapsille ikäluokissa 3 kuukautta – 
12 vuotta. Aikuisilla on mahdollisuus 
harjoittaa vesijumppaa. Jokaisella 
tunnilla on tarkkaan suunniteltu oh-
jelma. Helsingin Arabianrannan al-
las, jossa ui 24 lastenryhmää viikoit-
tain, on uimakoulun suosituin uima-
paikka. Lisää uimakoulusta verkko-
osoitteessa  www.simsalabim.fi.

Sonja Lauren

Pehmeiden metodien 
uimakoulu Simsalabim
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Parturi-kampaamo

AMARILLO
Puhelin 7572 117

Auki ma - pe 9 - 17, la 9 - 14, ke kiinni

Väinö Auerin katu 3

Rakennustaiteen 
valtionpalkinnon 
2011 saivat 
kumpulalaiset 
arkkitehdit Anna 
Brunow ja Juhani 
Maunula ansioistaan 
arkkitehtuurin 
ja hyvän arjen 
ympäristön 
kehittämisessä. 

Arkkitehtipariskunnan ura alkoi 
komeasti 1980 kilpailuvoitolla Kuu-
sankoski-kulttuuritalosta. Anna muis-
telee kilpailua: ”Auttoihan Heikki 
Nieminen (Limingantieltä) meidän 
ekassa Kuusankoski-kisassa. Ei ol-
taisi tehty koko kisaa, jollei Heikki 
olisi tarjoutunut ilmaiseksi tekemään 
mallia ja samana päivänä kun Kum-
pulan talosta oltiin käyty tekemäs-
sä kaupat, niin tuli soitto Kuusankos-
kelta voitosta, ja kohta ensimmäinen 
lapsi tupsahti sahapurukasaan”. 

Tämän jälkeen pariskunta perus-
ti oman toimiston, jonka tuotanto on 
sittemmin ollut laajaa ja monipuo-
lista. Toimeksianto Kumpulan Kiilan 
asuntoalueesta päiväkoteineen tuli 
myös kilpailun kautta vuonna 1985. 

Tämän jälkeen Arkkitehtitoimisto 
Brunow & Maunula on hankkinut lu-
kuisia kilpailuvoittoja niin kotimaisis-
sa kuin ulkomaissa arkkitehtuurikil-
pailuissa, varsinkin Saksassa, jos-

sa Anna Brunow on toiminut arkki-
tehtuurin professorina. Myös Kustaa 
Vaasantien varrelle sijoittuva vuon-
na 2007 valmistunut HOASin pitkän-
omainen rakennus on heidän käsi-
alaansa. 

Tällä hetkellä työn alla ovat mm. 
opiskelija-asunnot Arabianrantaan ja 
Kalasatamaan. Toimiston nettisivuil-
la www.brunowmaunula.fi kerrotaan, 
kuinka toimiston työskentelyssä yh-
distyy suomalaisen arkkitehtitoimis-
ton vahvat perinteet, nykyaikainen 
toimintakulttuuri ja uusin tietotekniik-
ka. Annaa ja Jussia voidaankin hy-
vällä syyllä pitää kylämme arkkiteh-
teinä. Onnea palkinnon johdosta!

Kuva ja teksti Jari Jetsonen

Kaarina Kaikkosesta 
taiteilijaprofessori

Valtion kuvataidetoimikunta 
myönsi elokuussa kumpulalaiselle 
kuvataiteilija Kaarina Kaikkoselle tai-
teilijaprofessorin 10-vuotisen apura-
han. Taiteilijaprofessoriapuraha jae-
taan erittäin ansioituneelle taiteen-
harjoittajalle. 

Kaarina Kaikkonen on tullut tun-
netuksi installaatioista, joissa vaat-
teiden, kuten pikkutakkien, kravat-
tien ja kauluspaitojen ohella hän 
käyttää materiaalinaan muun mu-
assa naisten kenkiä ja kahvipakka-
uksia. 

Vaikka Kaikkosen materiaalit ovat 
usein kierrätysmateriaaleja, hänen 
taiteessaan on kyse ihmisestä, jota 
vaate on koskettanut. 

Kaikkosen töitä on voitu ihailla vii-
meksi kesällä, kun  hänen installaa-
tionsa ”Elämänpolkuja” oli Helsingis-
sä Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun ris-
teyksessä. Pimenevässä syysillassa 
taiteiden yönä valaistut, risteyksen 
yläpuolelle ripustetut kauluspaidat 
näyttivät hyvin kiehtovilta, välillä pe-
lottaviltakin ihmiskohtaloilta. 

Monet meistä muistavat myös 
Helsingin tuomiokirkon portaille 
miesten pikkutakeista tehdyn instal-
laation, ”Tie” (2000).

Palkittuja Kumpulalaisia

Yksi Helsingin 
hiljaisimmista 
paikoista on 
Kumpulanmäen 
rinteessä
Luonnonrauhaan vievät retket ovat 
Luonnonsuojeluliiton Hiljan päivän 
(8.10.) perinne. Tänä vuonna Uu-
denmaan ympäristönsuojelupiiri pal-
kitsi retkitoiminnan kehittäjänä kun-
nostautuneen Tiina Raivikon, jo-
ka työskentelee ylivahtimestarina Il-
matieteenlaitoksella (IL) Kumpulan-
mäellä ja vetää vapaaehtoistyönään 
Luonnonsuojeluliiton retkitoimintaa.

Tiinan saattaa päivisin tavata 
Kumpulan kaduilla ja kujilla, jossa 
hän pari kertaa kuussa ’ulkoiluttaa’ 
työtovereitaan osana Ilmatieteenlai-
toksen työhyvinvointiohjelmaa.

Tiina, kerrotko vähän Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistyksen (Hel-
sy) retkitoiminnasta ja sen yhtey-
destä ’hiljaisiin’ alueisiin?

Helsyn retkitoiminta alkoi vuon-
na 1999. Helsingissä on noin 100 
retkikohteeksi kelpaavaa paikkaa, 
joista olemme retkeläisten kanssa 
kolunneet noin 40-50. Retket ovat 
tosi suosittuja: joskus niillä on ollut 
satakin osanottajaa, jolloin ne eivät 
oikein enää aja asiaansa – hiljaisuus 

on sellaisella porukalla auttamatto-
masti mennyttä! Ajatushan on viedä 
ihmisiä luontoon kokemaan ainakin 
suhteellista hiljaisuutta.

Helsingin kaupungin ympäris-
tökeskus on koonnut Helsingin 
hiljaisista alueista tietokannan, 
jossa Kumpulanlaakson kohdalle 
äänitasoksi on merkitty 40-50 dB. 
Sinä olet kuitenkin mitannut vielä 
alhaisemman lukeman, eikös?

Kyllä, yksi Helsingin hiljaisim-
mista alueista on Kumpulanmäen 
vaahterarinne, jossa olen arkena päi-
väsaikaan mitannut 30 dB:n äänen-
tason. Ehkä äänentaso viikonlopul-
la on vieläkin alhaisempi. Kun alu-
eella kävelee, hiljaisuus tuottaa suo-
rastaan hämmentävän kokemuksen. 
Siksi olenkin iloinen, ettei Pietari 
Kalmin kadun bussilinjaa toteutettu 
rikkomaan tätä hiljaisuutta.

Sinulla on yhteyksiä Kumpulaan 
myös ajalta ennen IL:n muuttoa 
tänne.

Isäni asui Limingantie 26 B:ssa 
vuosina 1929-1950 ollessaan vielä 
poikamies. Naimisiin mentyään isä-
ni muutti Maunulaan, mutta siel-
tä käsin sitten tein pienenä tyttö-
nä isän kanssa pitkiä kävelylenkkejä 
mm. Vanhankaupunginlahdelle, jos-
sa vedimme luistimet jalkaan ja luis-
telimme Korkeasaareen. 

Miten IL:n työntekijät suhtautuvat 
Kumpulan ympäristöön?

Monet työntekijämme, jotka ovat 
tutustuneet ympäröivään alueeseen, 
ihmettelevät, onko tämä jotain maa-
seutua. Osa työntekijöistämme käy 
kesäisin uimalassa, joku nopea eh-
tii pujahtaa sinne ruokatunnilla-
kin. Meillä on myös kasvitieteellisen 
puutarhan vakiokävijöitä, jotka osta-
vat keväällä kausilipun puutarhaan.     

Me kumpulalaiset olemme olleet 
vähän eri linjoilla IL:n ja yliopis-
ton kanssa, kun on puhuttu Kum-
pulan mäen liikenteen järjestelyis-
tä. Minkälaisia ajatuksia nämä asi-
at ovat sinussa herättäneet?

Kumpulan mäellä pelkästään 
meidän talossa on töissä yli 800 ih-
mistä, joten siihen joukkoon mah-
tuu kaikenlaista mielipidettä. Suu-
rin osa meistä on täysin tyytyväi-
siä julkiseen liikenteeseen; har-
vaan työpaikkaan pääsee niin mo-
nella eri bussilla ja niin eri puolilta 
kaupunkia. Tosin bussi 506 on hi-
das ja olenkin ihmetellyt, miksi ra-
tikka ei voisi nousta mäelle Kus-
taa Vaasan tieltä. Onhan maailmas-
sa esimerkkejä tosi jyrkistä ratikka-
reiteistä ja Helsingissäkin kolmosen 
ratikka ajelee keskustassa aika jyrk-
kiä mäkiä. 

 
Monet IL:n työntekijöistä ovat op-
pineet nauttimaan Kumpulan puis-

ton rauhasta ja upeista puista. Useat 
kävelevät työmatkallaan joko Kum-
pulan tai Toukolan pientaloalueiden 
läpi aivan huvin vuoksi ja miljöön 
tunnelman takia. Ne, jotka kävelevät 
Pasilan asemalle, sanovat, että käve-
ly on loistava tapa nollata aivot töi-
den jälkeen.  
 
Osa porukasta kaipaisi meille työ-
paikalle asiointipyöriä, millä voisi 
päivällä hurauttaa Pasilaan ja takai-
sin eri virastojen kokouksiin.  Tal-
vella meillä jotkut työntekijät tulevat 
hiihtäen töihin, koska sijainti mah-
dollistaa sen.

Onko jokin viesti, jonka haluaisit 
välittää kumpulalaisille? 

Toivon, että voimme elää hyvinä 
naapureina. Jos asukkaita mietityt-
tää joku asia liittyen meidän toimin-
taamme tai laitteisiin, niin he ovat 
aina tervetulleita kysymään asias-
ta. Meidän asiantuntijoita voi myös 
pyytää kertomaan ilmastoon ja sää-
hän liittyvistä asioista asukkaiden ti-
laisuuksiin. 

Kiitos, Tiina ja vielä kerran läm-
pimät onnittelut Hiljan päivän pal-
kinnon johdosta!

Teksti: Ulla Agopov
Kuvat: Santtu Särkäs

Kumpulassa luonto on lähellä. Lounastauolla voi poiketa ihailemaan syksyistävaahterametsää.

Hoas:in uudet kerrostalot muodos-
tavat Intiankadun päässä portin 
Kumpulaan.

Kumpulan Kiilan asuntoalue
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Paraisten 
piparkakut
1 dl siirappi
2 tl kaneli
2 tl pomeranssinkuorta
1 tl inkivääri
1 tl neilikka
250g voita
2dl sokeria
1 muna
1 ½ tl soodaa
1/4tl suolaa
6 1/2dl vehnäjauhoa

Olen saanut ohjeen äidiltäni ja ko-
dissamme on aina puhuttu Parais-
ten pipareista, vaikka minkäänlais-
ta suhdetta meillä ei ole tähän länsi-
suomalaiseen kuntaan. Taikinaa teh-
dään aina vähintään kaksinkertainen 
määrä, niin yöllä voi hyvällä omal-
latunnolla käydä pistelemässä pos-
keensa toisen taikinan. Tämä ohje 
soveltuu erityisesti piparien tekoon 
ja talon rakentamiseen käyttäisin jä-
reämpiä materiaaleja.

Christa

Kuohuvainen 
glögijuoma
1 osa kuohuviiniä / shampanjaa
1 osa valmista glögijuomaa

Tämä idea on ilmeisesti alunperin 
lähtöisin ravintola Murusta ja sain 
vinkin juomasta ystävältäni Tiinalta. 
Upea alkudrinkki pikkujouluihin! Al-
koholiton versio onnistuu korvaamal-
la kuohuviini vichyllä tms. 

Kaada lasiin puolet kylmää valmis-
ta glögijuomaa (1 litran purkeissa, 
esim. Marli) ja puolet kylmää kuohu-
vaa. Valmis. 

Karoliina

Koirankusettajan 
kuulemaa

Kumpulan 
Kotikaupunkipolku 
etenee
Kumpula-seuran työryhmän työstä-
miä tekstejä Kumpulan merkittävistä 
kohteista on nyt saatu Kumpula-Fo-
rumin sivuille. Kuvitustakin sinne il-
mestyy lisää. Teksteihin sisältyy link-
kejä sekä syventäviin lisätietoihin et-
tä kohteiden mahdollisille kotisivuil-
le. Tekstien täydentäminen, korjaa-
minen ja muokkaaminen on mah-
dollista.

Kumpula-seura ottaa mielellään 
vastaan lisätietoja ja oikaisuja
Kotikaupunkipolun tietoihin. Tavoit-
teena on tuottaa polun kuvaus myös 
painettuna, mutta suppeampana 
versiona.

Toimituksen jouluvinkit

Sinustako 
Kumpostin jakaja?
Etsimme reipasta jakajaa/jakajia 
mm. osoitteeseen Sofianlehto 10. 
Muutkin osoitteet mahdollisia. Haluk-
kaat voivat ilmoittautua: kumposti@
yahoo.com

Marraskuu ei 
masenna Kamua
Kumpulanlaakson ja Intiankadun 
välisen kävelytien varrella on koi-
rien kohtaamispaikka, Kumpulan 
koirapuisto.  Kumpostin reportteri 
ja kuvaaja tutustuivat puistoon koi-
rattomina marraskuisena iltana kel-
lo 17. 

Kamu, 1 v ja 4 kk, saapui sa-
maan aikaan puistoon isäntänsä ja 
emäntänsä Maija Jantusen ja Jar-
no Mustakallion kanssa. Whippet-
rotuinen Kamu on sosiaalinen ja lii-
kunnallinen luonteeltaan. Maija ja 
Jarno tuovat Kamun koirapuistoon 
joka toinen päivä noin tunniksi, jot-
ta se pääsee seurustelemaan mui-
den koirien kanssa ja juoksemaan 
vapaasti. Kamu perheineen asuu 
Käpylän puolella, mutta Käpyläs-
sä ei ole omaa koirapuistoa. Kum-
pulan koirapuistossa käydäänkin 
Kumpulan lisäksi ainakin Käpylästä 
ja Vallilasta. 

– Täällä on mukavan yhteisölli-
nen tunnelma, niin kuin Kumpulas-
sa ylipäätään, sanoo Jarno. 

Kamu ei lannistu, vaikka koira-
puistoon saapuvat kumpulalaiset 
sekarotuiset koiraneidot Ksusha, 
8–10 vuotta ja tämän tytär Niisku, 6 
vuotta, rähisevät sille aluksi. Puis-
ton portilla koiranomistajat vaikut-
tavat tutkailevan, sopivatko oman 
koiran kemiat jo aitauksen sisäl-
lä temmeltävien koirien kemioiden 
kanssa yhteen. Marketta Karjalai-
nen on hakenut Ksushan Suomeen 

Mummin imelletty 
perunalaatikko
3 litraa perunoita keitetään kuori-
neen. Perunat kuoritaan kuumina ja 
survotaan hyvin. 

3 rkl vehnäjauhoja ja 2 rkl sokeria li-
sätään survokseen. Ripotellaan pin-
nalle vielä 1 rkl jauhoja. 

Peitetään liinalla ja imelletään useita 
tunteja lämpimässä. Hämmennetään 
silloin tällöin. 

Kun survokseen on tullut imelää ma-
kua, joukkoon sekoitetaan 2 rkl suo-
laa, ¾ l maitoa ja 2 rkl voita. Siirre-
tään voilla voideltuun vuokaan.
 
Paistetaan miedossa lämmössä, 
150-175 astetta.

Perunalaatikon paistan aina vasta 
jouluaattona, imeltämiseen menee 
sopivasti edellinen yö. Sen kuuluu 
tulla pöytään kinkun seuraksi suo-
raan uunista, höyryävän kuumana ja 
rakenteeltaan ihanan löysänä, lähes 
vellimäisenä. Ja muuten, yksi an-

Tapahtumia
Suomen vanhin akateeminen kuo-
ro, Hämäläis-Osakunnan Laula-
jat,  pitää joulukonsertin Paavalin kir-
kossa 13.12. klo 19. Ohjelmistos-
sa on tunnelmallisia joululaulutulkin-
toja sekä uutta kuoromusiikkia, jo-
ta ovat HOL:n kuoroa varten luoneet 
arvostetut nykysäveltäjät Alex Free-
man sekä Matthew  Whittall. Kon-
sertin liput  6/12 euroa, Tiketistä se-
kä ovelta.

Konsertissa on myynnissä kuoron 
tuore joululevy. www.hamalais-osa-
kunta.fi/kerhot/hol

Koirankusettaja on havain-
nut lähiaikoina jo kaksi il-
meisen varastettua ja joy ri-
den jälkeen hajotettua au-

toa Kumpulassa, joista toinen oli jo-
pa poltettu. 

Poltettu tönöttää maauimalan 
parkkipaikalla ja toinen Jyrängön-
tiellä, lähellä siirtolapuutarhan pää-
porttia. Toivottavasti tämä ei tule ta-
vaksi!”

Oletko kuullut hauskan tai kiintoisan 
Kumpula-jutun, jonka haluat kertoa 
koirankusettajalle? Toimita tarinasi: 
kumposti@yahoo.com tai c/o Kyläti-
la, Intiankatu 31.

kuutisen vuotta sitten löytöeläinko-
dista Tallinnasta. Ksushan iäksi ar-
vioitiin silloin 2-4 vuotta. Ksusha on 
joskus epäluuloinen miesten ja vie-
raiden koirien, erityisesti isojen mus-
tien koirien, suhteen. Ilmeisesti sillä 
on huonoja nuoruuden kokemuksia. 
Arkuus ilmenee rähisemisenä. 

Koirat alkavat pienen rähinöinnin 
lomassa ystävystyä. Niisku innos-
tuukin leikkimään Kamun kanssa. 
Kamun suosikkityttöä, Tara-koiraa, ei 
tänään puistossa näy, mutta paikal-
le saapuu labradorinnoutaja Luna ja 
rottweiler Capo. Capo lähtee Kamun 
leikkiin mukaan innokkaasti. 

Maija kertoo, että koirapuistos-
sa myös ihmiset tutustuvat toisiinsa, 
mutta useimmiten keskustelut kos-
kevat koiria. 

– Ihmiset puhuvat mielellään 
omista koiristaan ja koirapuistossa 
voi puhua niistä ihan luvan kanssa, 
Maija naurahtaa. 

Koirapuiston säännöt ovat selke-
ät. Omat jätökset siivotaan ja hauk-
kuvaiset koirat tuodaan puistoon en-
nen kymmentä illalla, jotta puiston 
naapurit eivät häiriinny. Juoksuai-
kaista tyttökoiraa ei sovi tuoda, sil-
lä urokset saattavat alkaa kilpailla ja 
tapella keskenään. Puistoon tulee li-
sää koiria. Kamu, Capo ja Luna läh-
tevät niitä tervehtimään. 

Teksti: Anita Lintula 
Kuvat: Santtu Särkäs

Niisku, 6-v., asuu 
Limingantiellä 
Ksushan kanssa. 

Ksusha, 8-10 v., asuu 
Limingantiellä.

Kamu ja Jarno tulevat koira-
puistoon Käpylän puolelta 
useamman kerran viikossa.

nos ei riitä, vaan teen 
satsin yleensä kol-
minkertaisena!

Mummi teki tätä pe-
runalaatikkoa var-
muudella Kumpu-
lassa jo 1950-luvul-
la. Itse taisin olla vä-
hän toisella kymme-
nellä, kun aloin aut-
taa mummia jouluruokien valmista-
misessa, muistan erityisesti peruna-
laatikon kuumat perunat. Itse en vie-
lä tuolloin kuitenkaan syönyt imel-
lettyä perunalaatikkoa, vaan minul-
le ja sedälleni tehtiin perunalaatikko 
imeltämättä, toisin sanoen tavallis-
ta perunamuussia, joka käytettiin uu-
nin kautta. Opin tavoille vasta pari-
kymppisenä ensimmäisessä omassa 
kodissani, jossa mummin ohjeiden 
mukaan valmistuivat monet muut-
kin jouluruuat. Pikkuserkkuni ehdot-
ti kerran, että käyttäisin hänen re-
septiään, koska se olisi kuitenkin pa-
rempi. Ehkä siinä hiukan kinasteltiin-
kin, ennen kuin ymmärsimme verra-
ta ohjeita. Ne olivat sanasta sanaan 
tismalleen samat. Mummi ja mum-
min sisko, joka tuolloin asui perhei-
neen mummin naapurina, olivat tie-
tenkin kopioineet ohjeen samasta 
lähteestä. 

Sari
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