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Talkoolainen olet Sinä ja Me tehdään yhdessä!

Olin ensimmäistä kertaa Kumpostin päätoimittaja syksyllä 2009, ja silloin lupailin, että teen sen vain kerran. Silmäilin nyt silloista numeroa, joka on luonnollisesti lempinumeroni ihanan raikkaan vihreine kansineen. Innostuin, ja tässä olen
taas! Otin vastaan päätoimittajan pestin, koska jo syksyn ensimmäinen
numero jäi ilmestymättä tekijöiden puuttuessa, eikä luonto antanut periksi jättää
tätäkin numeroa tekemättä. Ja vaikka marraskuun harmaus iskee vasten
kasvoja, haastan myös teidät asukkaat ulos tuvista mukaan kylän vapaaehtoistoimintaan!
Vapaaehtoistoimintaan pääsee helposti mukaan. Kumposti-lehti etsii edelleen
vakituista päätoimittajaa ja nyt myös taittajaa. Uudet kirjoittajatkin ovat aina
tervetulleita. Tammikuussa aloitetaan Kyläjuhlien koko kevään mittainen
suunnittelu, joka huipentuu juhlapäivään la 24.5.2014. (Kyläjuhlien suunnittelusta lisää Kylätilan aukeamalla s.6-7.)
Asukkaat toimivat toki jatkuvasti erilaisissa ”kansanliikkeissä”, tälläkin hetkellä Isonniityn hulevesijärjestelyiden suunnittelussa ja vaikkapa oman koulun takaisin saamiseksi. Tällaiset projektit ovat yksilölle aikaa vieviä
ja joskus raskaitakin, mutta ilman tällaisia aktivisteja Kumpula ja sen ympäristö, henkikin, olisi varmasti täysin erilainen.
Ja nyt haasteeseen. Jos Kumposti-lehti tai Kyläjuhlat tuntuvat teidän, hyvät asukkaat, mielestä tärkeiltä asioilta, niin tulkaa mukaan tekemään niitä! Molemmat hankkeet ovat juuri niitä tekijöitä, jotka muovaavat identiteettiämme Kylänä ja kasvattavat me-henkeä. Lisäksi molempien tekeminen on hauskaa, kunhan vaan takana
on joukkovoimaa! Perinteisesti juuri sitä Kumpulasta on löytynyt.
Ihanteellista olisi löytää Kumpostille energinen kolmikko: päätoimittaja, taittaja ja toimitussihteeri. He saavat tuekseen kirjoittajajoukon, jolta löytyy kokemusta, mutta joka myös toivottaa tervetulleeksi uudet ideat.
Jakamalla tehtäviä kenenkään osuus ei kasva mahdottomaksi.Taloyhtiöt, korttelit, kaveriporukat, minkälaisen osuuden Kyläjuhlien suunnittelusta tai toteuttamisesta juuri te tekisitte parhaiten? Jos naapurit pystyttävät
telttoja, niin järjestäisittekö te lasten ohjelmaa? Jos järjestätte päivällä oman pihakirppiksen, niin purkaisitteko illalla telttoja?
Eikö Kumpulasta teekin aivan erityisen asuinpaikan juuri ihmisten halu tehdä asioita yhdessä?
Muistakaa: Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa!
Sari Väntänen
Tämän numeron päätoimittaja

Kylässä toimii kaksi eri yhdistystä, Kumpula-seura ja Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys.
Kummatkin alueen viihtyvyyttä ja asukkaiden hyvinvointia lisätäkseen. Tässä yhdistykset pähkinänkuoressa:

Kumpula-seura ry
• Kaupunginosayhdistys

• Perustettu 1981, jäseniä noin 250
• Syyskokous 9.12.2013 klo 17.30 Kylätilassa
• Julkaisee Kumposti-lehteä
* Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
* Tehdään kokonaan vapaaehtoisvoimin
* Jaetaan jokaiseen kotiin vapaaehtoisvoimin
* Rahoitetaan jäsenmaksu- ja ilmoitustuloilla
* Yhteydenotot: kumposti@yahoo.com
• Seuraa alueen suunnittelua ja kaavoitusta sekä pitää
yhteyttä virastoihin ja poliitikoihin
• Käy keskustelua mm. liikennesuunnittelusta ja
luonnonhoidosta
• Vaalii alueen kulttuuriperintöä
(mm. Kotikaupunkipolku-hanke)
• Ylläpitää www.kumpula.info kaupunginosasivustoa
• Toimii jäsenmaksuista saaduin varoin
• Tilinumero Sampo FI46 8000 1100 1794 65
• Jäsenmaksu 2013: 10 euroa
• Jäseneksi liittyminen: kirjoita viestikenttään
katuosoitteesi

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry

• Asukastaloyhdistys

• Perustettu 1996, jäseniä noin 500
• Vuosikokous helmikuussa 2014
• Ylläpitää asukastalo Kumpulan Kylätilaa osoitteessa Intiankatu 31
• Järjestää kerhoja, kursseja ja tapahtumia
• Järjestää Kumpulan Kyläjuhlat, Koko Kylän Kirppispäivän,
Kumpula-juoksun ja Limingantien valtauksen
• Toiminta rahoitetaan tapahtumatuotoilla, jäsenmaksuilla ja
kaupungin avustuksilla
• Vapaaehtoistyö mahdollistaa monipuolisen kurssi- ja
tapahtumatoiminnan
• Tehtyjä vapaaehtoistyötunteja vuonna 2013 tulee olemaan noin 1000
• Kerho-osallistujia viikossa 420 kpl. Kävijämäärä vuositasolla
n. 18 000. Kyläjuhlien kävijämäärä vakiintunut n. 20 000:een
• Yksi vakituinen työntekijä
• Työllistää kerrallaan yhden harjoittelijan ja noin 5-15 kerho- tai
kurssiohjaajaa kuukaudessa
• Lisätietoja: www.kumpula.info/kylatila,
www.facebook.com/kumpulankylatila, kylatila@kolumbus.fi
• Tilinumero Nordea FI23 1268 3000 1027 48
• Jäsenmaksu 2013: 10 euroa
• Jäseneksi liittyminen: maksaessasi jäsenmaksun yhdistyksen tilille,
kirjoita viestikenttään oma nimi, katuosoite ja sähköpostiosoite

Uusi verkko-opas omakotiasukkaille
Omakotiasukkaita koskevat monenkirjavat säännöt ja määräykset ja heillä
on myös monenlaisia velvoitteita, joita kaikkia ei välttämättä tunneta.
Monesti on epäselvää kenelle kuuluvat katujen, jalkakäytävien ja tonttien
sisääntuloaukkojen puhtaanapito, sekä miten pensasaidat on hoidettava tai
miten tonttien puiden kanssa voi menetellä. Ongelma tiedostettiin myös
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksessä ja niin syntyi ajatus oppaasta, joka
helpottaisi osin sekavaltakin tuntuvien tilanteiden hallinnassa.
Helsingin rakennusvalvontavirasto on yhdistyksestä lähteneen ehdotuksen pohjalta julkaissut
Omakotiasukkaan oppaan, joka antaa neuvoja ja ohjeita helsinkiläisille omakotiasujille.
Opas toimii ensisijaisesti verkossa. Rakennusvalvontavirasto täydentää ja päivittää opasta.
Näin käytössä on aina ajantasainen ja laaja tiedosto.
Rakennusvalvontaviraston tiedotteessa kerrotaan oppaasta seuraavaa: ”Kiinteistön haltija vastaa
kiinteistön kunnosta, joten omakotiasumiseen sisältyy monia tehtäviä ja velvollisuuksia. Omakotiasukas huolehtii kiinteistön kunnon seuraamisesta, tarkastusten pyytämisestä, rakennusten ja pihapiirin ylläpidosta sekä lähes jatkuvasta kunnostuksesta. Omakotiasujaa saattaa joskus askarruttaa, mitkä tehtävät kuuluvat asukkaan vastuulle tai mitkä toimenpiteet edellyttävät lupaa. Uunituore Omakotiasukkaan opas neuvoo helsinkiläisiä omakotiasukkaita tehtävien hoitamisessa ja ohjaa lupa-asioissa.
Omakotiasukkaan opas on kattava tietopaketti, joka käsittelee muun muassa vanhojen omakotialueiden suojelua, kaavoituksen ja asemakaavan vaikutusta omakotialueiden rakentamiseen, rakentamiseen ja korjaamiseen tarvittavia lupia, piharakentamista, energiahuoltoa, paloturvallisuutta, tontin
vuokraamista, kiinteistöveroa, katujen ylläpitovastuiden jakautumista, postinjakelua sekä asuntoalueen järjestyksenpitoa.”
Verkkojulkaisun eri asiakohtien yhteydessä olevien linkkien avulla löytää helposti itseään kiinnostavan tiedon. Mainittakoon muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, rakennusjärjestys, tai vaikkapa mitä laki sanoo naapuruussuhteista. Verkkoversio on erittäin helppokäyttöinen opas ja tietopankki.
Oppaan selattava Flash-julkaisu sekä tulostettava tai ladattava PDF-julkaisu löytyvät rakennusvalvontaviraston Julkaisut -sivulta www.rakvv.hel.fi.
Rakennusvalvontavirasto on painattanut omakotiyhdistyksen jäsenille painetun version, jota voi tiedustella oman alueensa hallitusjäseniltä.
teksti: Jorma Ikonen

KUMPULA-SEURAN SYYSKOKOUS

TULE TEKEMÄÄN KUMPOSTIA!

maanantaina 9.12.2013, klo 17.30
Kylätilassa (Intiankatu 31)
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
ja valitaan uudet johtokunnan jäsenet sekä
puheenjohtaja.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Voit kirjoittaa juttuja, ideoida aiheita, ottaa valokuvia,
kuvittaa piirtämällä, tehdä grafiikkaa tai ilmoituksia, pitää
yhteyttä mainostajiin tai hankkia uusia, hoidella jakeluasioita tms. Päätoimittajana otat vastuun lehden suunnittelusta ja
sisällöstä, taittajana ulkoasusta. Kumpostia tehdään vapaaehtoisvoimin, joten rahapalkkioita ei makseta.
Lehden tekeminen on hauska harrastus ja samalla tutustut
naapureihin ja mukavaan kylämeininkiin!
Ota yhteyttä
kumposti@yahoo.com

Kumpula-seuran johtokunta

Kaksi erillistä yhdistystä herättävät silloin tällöin hämmennystä, mutta molemmilla yhdistyksillä on oma selkeä roolinsa
Kumpulassa. Jäsenmaksujakin on siis kaksi erillistä. Kummallekin yhdistykselle jäsenmaksut ovat tärkeä osa toiminnan rahoitusta. Muistutammekin jälleen vanhoja jäseniä maksamaan jäsenmaksunsa ja toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi!
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VAIHTOEHTOINEN
HULEVESISUUNNITELMA ESITELTIIN
ASUKKAILLE JA POLIITIKOILLE
MÄKELÄNRINTEESSÄ
Asukkaat esittelivät sunnuntaina 27.10.2013 ehdotuksensa Kumpulanpuron hulevesi- ja tulvasuojajärjestelyksi. Paikalla Mäkelänrinteen lukion luokkatilassa oli paitsi asukkaita, myös poliitikkoja, jotka
lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa tekevät päätöksiä Vallilanlaakson puistoalueeseen
kohdistuvista toimista. Asukkaiden laatiman suunnitelman keskeinen lähtökohta on Helsingin
kaupungin oman hulevesistrategian noudattaminen. Suunnitelman kolme osaa kattavat lyhyen ja
pitkän aikavälin toimenpiteet sekä vision poikittaisesta keskuspuistosta.
Ehdotuksen taustoittamiseksi selvitettiin perusteellisesti siirtolapuutarhan tulvimisen syyt. Helsingin kaupungin rakennusviraston
suunnitelmassa tulvien osalta se oli laiminlyöty; jos syiden selvittämiseen olisi alun perin paneuduttu kunnolla, ei viivytys- ja suodatusaltaiden rakentamiselle Isonniityn nurmikentälle olisi ollut perusteita.

Helsingin poikittaisen keskuspuiston kohokohta: puhdas Kumpulanpuro.

korvattava uusilla ja puistoraitin kevyen liikenteen väylää siirrettävä ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat. Uimahallin
penkereen avo-oja on kunnostettava avohakkuun jäljiltä, ojan
säännöstelykykyä lisättävä ja roskapatojen muodostuminen
ehkäistävä purkuviemärin suuaukon rakenteella.
Tulvatilanteeseen varaudutaan viivyttämällä sorsalampeen
avo-ojasta virtaavaa hulevettä Isonniityn nurmikenttää kiertävässä uudessa avopainanteessa, joka normaalioloissa on kuivana eikä häiritse nurmikon käyttöä esimerkiksi liikunta-alueena.

Ilmatieteenlaitokselta hankittiin tieto rankkasateista ja samanaikaisista merenpinnan korkeuksista ja näitä tietoja verrattiin siirtolapuutarhan väeltä haastatteluissa saatuihin tulvatietoihin. Näin luotiin teoria tulvimisen syystä, joksi osoittautui avo-ojan ja sen purkuviemärin kunnostuksen ja ylläpidon lähes totaalinen laiminlyönti sen jälkeen, kun satamarata jäi pois käytöstä (2008). Kesän sateiden aikana tehty havainnointi osoitti teorian oikeaksi.
Tehtiin myös HKR:n suunnittelijan valuntalaskelmien tarkistuslaskelmia ja Ilmalan ja ratapiha-alueen virtaamalaskelma korjattiin.
Mäkelänkadun alittavien viemäreiden maksimivirtaama arvioitiin
ja laadittiin virtaamatarkastelu puron koko valuma-alueelle.

Myöhemmän vaiheen toimenpiteet

Jo tammikuun 2013 asukastilaisuudessa tuotiin esille, että hulevesijärjestelyissä on otettava huomioon puron koko valumaalue, kun taas HKR:n suunnittelussa oli haluttu rajata tarkastelu Isonniityn ja siirtolapuutarhan alueisiin.
Kumpulanpuron valuma-aluetta Hämeentiestä länteen.

Ensivaiheen toimenpiteet

Näiden tarkastelujen pohjalta päädyttiin ehdottamaan toimenpiteiden vaiheistamista. Kesän 2013 tulvien ehkäisemiseksi HKR ryhtyi jo keväällä ja kesällä pieniin kunnostustoimenpiteisiin, mm. uusi purkuviemäreiden suuaukkojen roskavälpät ja kunnosti sortu-

neita siltapenkereitä puron alajuoksulla (Nylanderin puiston viemäripalkin ympärillä). Elokuun sateiden aikana asukkaat huolehtivat talkootyönä roskavälpän puhtaudesta. Jo nämä pienet toimenpiteet riittivät ehkäisemään puron tulvimisen siirtolapuutarhassa
elokuussa.
Edellä kuvattujen kevyiden ”hätäaputoimenpiteiden” lisäksi ensi
vaiheessa on tarpeen kunnostaa vielä puron kierto-oja ja suurentaa
siirtolapuutarhan pohjoisen sisäänkäyntitien siltarumpua. Siirtolapuutarhan betoniuoman suuaukon lahonnut patoseinä on rakennettava uudestaan ohjaamaan veden kulkua. Urheilukenttien viereinen ”pergola-allas” on imuruopattava ja sen tilavuutta kasvatettava.
Villa Novillan kohdalle (jossa puro alittaa ratapenkereen) ehdotamme ratapenkereen purkamista. Näin puromaisema avautuu ja
puiston viihtyvyys paranee.
Sorsalammen kohdalle ehdotetaan säännöstelytilavuuden kasvattamista ja roskapatojen syntymisen estämistä purkuviemärin suuaukon uudella rakenteella. Sorsalammen pohjalle kertynyt öljy- ja
rautapitoinen liete tulee imuruopata. Lammen pientareet loivennetaan osana Sofianlehdon ja Villa Novillan välisen sekavesiviemärin
uusimistyötä.
Mäkelänrinteen uimakeskuksen ympäristöstä kaadetut puut on
4

Asukkaat vaativat että suunnittelussa noudatetaan Helsingin
kaupungin hulevesistrategiaa eli hulevesiä viivytetään ja imeytetään lähellä niiden syntypaikkoja ja luonnonvesiin päästetään vain puhdasta hulevettä, mikä edellyttää Kumpulanpuron
valuma-alueella veden biosuodatusta useissa eri paikoissa. Lisäksi uusien asemakaavojen suunnitteluun tulee liittää hulevesisuunnittelu.
Käpylästä tulevaa sekavesiviemäriä ollaan nyt uudistamassa.
Työn yhteydessä alimittainen osuus Sofianlehdon ja Villa Novillan välillä uusitaan, jolloin rankkasateiden aikainen jäteveden ylivuoto puroon loppuu.
Siirtolapuutarhan läpi kulkeva puron betoniuoma korvataan
Elisabeth Kochin alkuperäisen puistosuunnitelman mukaisesti
maisemaan sovitetulla uomalla.
Näiden toimenpiteiden tuloksena Kumpulanpuro tuo puhdasta vettä vastikään Arabianrantaan valmistuneeseen puistoon.

Visio poikittaisesta keskuspuistosta

Tilaisuuden lopuksi Olli Hakanen esitteli hulevesityön aikana
heränneen ajatuksen poikittaisesta keskuspuistosta, joka mahdollistaisi kävely-yhteyden Arabianrannasta Pikku-Huopalahteen. Poikittainen keskuspuisto alkaisi Kumpulan kartanolta ja yhdistäisi useita kaupunginosia Pasilan viherakselin kautta varsinaiseen keskuspuistoon. Vallilanlaaksolla on keskeinen
merkitys myös tulevien uusien kaupunginosien ulkoilu- ja vir-

Hulevesipainanne. Kuva: Olli Hakanen

kistysalueena. Poikittainen keskuspuisto on siis jo osin olemassa –
tehtävämme on varmistaa, että sen rooli uudessa yleiskaavassa ymmärretään oikein.
Asukkaiden tilaisuudessa esittämä ehdotus otettiin positiivisesti vastaan ja sitä pidettiin taloudellisesti kestävänä, hyvin perusteltuna ja
toteuttamiskelpoisena.
Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Nieminen totesi,
että puisto on laitettava kuntoon ensi tilassa, mikä voidaan käynnistää ilman kaupunginhallituksen päätöstä. Osa purosta tehdään yleiskaavatyönä. Niemisen johtopäätös tapahtuneesta oli, että demokratiaprosessia on parannettava - asukkaat on otettava mukaan jo suunnitteluvaiheessa.
Aineisto on luovutettu kaupunginhallitukselle ja lautakunnille ja uskomme, että aiheesta avoimesti keskustelleen tilaisuuden viesti välittyy niillekin päättäjille, jotka eivät olleet paikalla.

koonnut: Ulla Agopov
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Kylätilan tapahtumia
Supersyksy

Kylätilan tapahtumia vuoden vaihtuessa

– kiitokset Kylätilan kävijöille!

pe 6.12. klo 12-16
Käsityöläisten Joulubasaari

Kylätilan syyskausi on ollut aiempaakin vilkkaampi, sillä syksyn
ajan kerhoissa on käynyt runsaat 420 osallistujaa viikossa. Lisäksi oikeastaan joka viikonloppu on järjestetty joku kurssi tai tapahtuma: hiljaisia hetkiä ei juurikaan ole ollut. Kiitokset kävijöille ja
kaikille tapahtumien järjestäjille, on todella palkitsevaa tehdä töitä
näin innostuneessa ja aktiivisessa ympäristössä!

ma 9.12. klo 17.30
Kumpula-seuran syyskokous (sisäänkäynti takaoven kautta)
la 14.12. klo 16
Lasten joulujuhla

Kurkistus kevääseen ja Kyläjuhliin 2014
Vaikka vuosi ei vielä ole päätöksessään, niin haluan virittää teidät
jo tammikuussa alkavaan Kyläjuhlien 2014 suunnitteluun. Juhlapäivä lauantai 24.5. häämöttää vielä kaukana talven takana, mutta
suunnitteluryhmät polkaistaan käyntiin heti alkuvuodesta.
Kevätkauden aikana juhlia pääsette suunnittelemaan te, Kumpulan asukkaat. Juhlista tulee joka vuosi suunnittelijoidensa ja tekijöidensä näköinen juhla. Toteutuakseen juhlat tarvitsevat kevään
ajan kymmenkunta eri toimintojen ympärille perustettua suunnitteluryhmää ja talkoopäiväksi runsaat 150 talkoolaista. Tarkoitus
on jälleen tarjota parillekymmenelle tuhannelle vieraalle kirpputorin lisäksi erilaista ohjelmaa ja tekemistä. Tavoitteena on saada esille alueen omia taiteilijoita ja ammattilaisia mahdollisimman monipuolisesti; konsertti, valokuva- tai taidenäyttely, lasten tapahtuma,
teatteriteltta, sanataidetapahtuma, tietotori. Edellisten Kyläjuhlien
nettisivuilta voi käydä toteamassa, kuinka laajasti juhlat on mahdollista toteuttaa! Tai sitten ei, sinä päätät!

su 15.12. klo 13
Kumpulan kuoron joulukonsertti
la 21.12. klo 19
OSB:n musailta Kylätilassa
su 22.12. klo 17
Laulava kynttiläkulkue lähtee Kylätilan edestä kiertämään
Kumpulan katuja ja kujia. Mukaan oma lyhty!
to 16.1. klo 16-17.30
Kysy Kyläjuhlista!
Poikkea Kumpuotiin tapaamaan aiempien vuosien talkoolaisia ja suunnittelijoita. Voit kysellä erilaisista suunnitteluryhmistä ja talkoopesteistä. Samalla sinulle selviää, millainen
prosessi Kyläjuhlien valmistelu on!

Tule tutustumaan aiempien Kyläjuhlien suunnitelmiin ja
suunnittelijoihin torstaina 16.1. klo 16-17.30. Tapaamme
Kyläkauppa Kumpuodissa, jonne tuon näytille listan erilaisista talkootehtävistä. Keräilen muutakin materiaalia, josta selviää
järjestelyjen monipuolisuus ja mittakaava!

ma 20.1. klo 18
Kyläjuhlien ensimmäinen suunnittelukokous
Tule ideoimaan kevään hienointa kaupunginosatapahtumaa!
ma 27.1., ma 3.2. ja la 8.2.
Aikuisten iltasadut

Ensimmäinen varsinainen ideointi- ja suunnittelukokous on
Kylätilassa maanantaina 20.1. klo 18.00. Silloin selvitämme,
minkä tyyppisiä juhlia lähdemme rakentamaan.
Olet lämpimästi tervetullut!
Ihania, mukavia Joulunalushetkiä toivotellen
Kylätilan Sari

Mindfulness – rentoutta ja avartumista!

Kurssi la 11.1. ja 25.1. klo 12-14

Hereillä olemisen meditaatioiden avulla saamme lempeän yhteyden
kehoomme, tunteisiimme ja ajatuksiimme. Opimme miksi on niin
tärkeää olla ystävällisesti läsnä itselle. Ja millaisen eron se saakaan
aikaan, erityisesti haastavissa elämäntilanteissamme!

Aikuisten iltasadut – Sinulle luetaan taas!

Kylätilayhdistys etsii harjoittelijaa
Intiankatu 31:ssä sijaitseva asukastalomme, Kumpulan Kylätila, on alueen asukkaiden kohtauspaikka, jossa järjestetään
kerhoja, kursseja, tapahtumia, musiikki- ja teatteriesityksiä
sekä juhlia kaikenikäisille.
Etsimme omatoimista, yhteistyökykyistä ja luotettavaa harjoittelijaa joulu-tammikuusta alkaen 3-6 kuukaudeksi. Työkokeilusopimus (harjoittelua varten) tehdään te-toimiston kanssa, joten sinun tulee olla te-toimiston asiakkuudessa ja työtön.

Alkuvuodesta saavutimme huikean yli 300 hengen yleisön
Kylätilassa! Kiitos siitä vielä kerran ja eiköhän mennä taas?

Työskentelet yhteistyössä yhdistyksen hallituksen, toiminnanjohtajan ja vapaaehtoisten kanssa järjestäen tapahtumia ja tilaisuuksia. Osallistut päivittäisiin rutiineihin, joihin kuuluu
toimistotyötä sekä Kylätilan siisteydestä huolehtimista.
Kevään 2014 aikana työtehtäviisi kuuluu myös Kyläjuhlien
toteuttaminen yhdessä toiminnanjohtajan ja talkoolaisten
kanssa. Töitä saattaa joskus olla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Ajokortti on välttämätön.

Par’aikaa työ käy kuumana ensi vuoden kattausta varten. Seuraa siis ilmoittelua joulu-tammikuussa ja näet millaiset tekstit
ja seurueet saapuvat Intiankadulle ensi vuonna!
Tervetuloa iltalampun hämärään tammi-helmikuussa 2014.

Pian on käsillä siis se aika vuodesta, kun käperrytään Aikuisten iltasatujen pariin. Teatteri Circus Maximus tuo tuttuun tapaan Kylätilaan erilaisia näytelmätekstejä ja kutsuu Sinut vain
kuuntelemaan! Näyttelijöiden lukemaan tekstiinhän yhdistetään ainoastaan musiikki.

Liput 2e / esitys. Lipun hinta sisältää kuunteluohjeet
(ts. käsiohjelman) sekä pientä iltapalaa.
”Näytelmä kuulijansa korvassa!”

Lähetä esittely itsestäsi sähköpostilla kylatila@kolumbus.fi,
niin otamme sinuun yhteyttä.

teksti: Laura Jaakkola

Tammikuusta alkaen lounaskuulaa!
Aloita viikko energisesti hellimällä kehoasi kahvakuulatunnilla! Kahvakuulassa yhdistyvät niin lihaskunto, liikkuvuus kuin
hapenottokykykin, sekä tasapaino ja koordinaatio!
Tunti sopii myös vasta-alkajalle ja jokaista ohjataan
yksilöllisesti.
Suoritustekniikoita käydään läpi ja tarkistetaan harjoituksen
lomassa ja voit olla huoletta siitä tulevatko liikkeet tehtyä
oikein! Näin saat harjoittelusta maksimihyödyn.
Kotiäidit, freelancerit, vuorotyöläiset, miehet, naiset,
vasta-alkajat, konkarit, opiskelijat, anyone!
Ota mukaan oma kahvakuula (myös lainakuulaa voit kysyä
hanna@sportslady.fi)
Naiselle hyvä aloituspaino on 4-6 kg riippuen
lihaskuntotaustasta.
Miehelle hyvä aloituspaino on 8 kg.
Lapset voi ottaa Kylätilalle mukaan!
Vaikka ohjattua toimintaa tai lapsiparkkia ei ole, niin jälkikasvu on siitä huolimatta tervetullutta mukaan halutessasi!
Kylätilassa on leluja ja kirjoja viihdykkeeksi!

Näyttelijä Iida-Maaria Lindstedt ja jokin Liisa Ihmemaan lukuisista rooleista
Helsingin Juhlaviikkojen Huvila-teltassa Taiteiden yönä.

OSB-musiikki-illat siirtyivät Oljenkorresta
Kylätilaan: seuraavan kerran musiikkia
kuullaan la 21.12.

Hinta: 7 euroa / kerta ja 60 euroa / 10x kortti
Tunnit alkavat 13.1.
klo 10.30-11.30,
sopivasti lounasaikaan!

Runsaat kuusi vuotta järjestetyt, suositut Oljenkorsi Small
Band -musiikki-illat siirtyvät Oljenkorren nurkasta
Kumpulan Kylätilaan. Ensimmäinen musiikki-ilta Kylätilassa
pidettiin jo pe 29.11. ja vuoden viimeinen järjestetään
lauantaina 21.12. klo 19-23.

Lisätietoja:
www.sportslady.fi /
Hanna Antti-Poika-Seppänen

OSB:ssä soittavat Jussi Liski, Minttu Muranen, Puka
Oinonen, Arto Ojajärvi, Mikko Tohkanen ja Kyösti
Väntänen. Jokaisella kerralla mukana on yllätysvieraita, ja
iltojen teema vaihtuu. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Kurssilla pääset kokeilemaan seitsemää eri harjoitusta ja poimit
niistä helposti omat suosikkisi.

Musailtoja järjestetään Kylätilassa myös kevätkauden
aikana, eivätkä vierailut naapurikaupunginosiinkaan ole
poissuljettuja!

Kurssin ohjaa Erja Lahdenperä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.1.
mennessä erja.lahdenpera@lumierecoaching.fi
Kaksiosaisen kurssin hinta 50 euroa.
Sähkö saapuu Kyläjuhlille. Kuva: Sami Väätänen
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Hanna Antti-Pika-Seppänen ohjaa
nyt myös lounaskuulaa
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TUORE KULTTUURIJOHTAJA
STUBA NIKULA
USKOO LÄHIKULTTUURIIN JA
ALUEELLISEEN IDENTITEETTIIN

Parturi-kampaamo

AMARILLO
Satu

”Kuntalaisten näköistä, nykyajan tarpeisiin vastaavaa kulttuuritoimintaa.” Näin voisi summata marraskuun alussa Helsingin
kulttuurijohtajana aloittaneen Stuba Nikulan vision siitä, mitä
kaupungin kulttuuritoiminnan tulee olla. Tuore kulttuurijohtaja tunnetaan sanavalmiina ja ratkaisukeskeisenä miehenä, joka
antaa painoarvoa kollegoidensa ajatuksille ja on avoimen kiinnostunut aktiivisesta kaupunkikulttuurista, tilojen hyödyntämisestä ja tukirakenteista. Kumposti tapasi Nikulan juuri viran
aloittamisen alla Oljenkorressa, miehen kotikulmilla.

Väinö Auerin katu 3
p. 7572 117
Auki ma-pe 9 - 17, keskiviikkoisin suljettu

Lähidemokratia ja lähikulttuuri

Nikula kutsuu Oljenkortta, ”Olkkaria”, omaksi lähidemokratian toteutuspaikakseen. Lähidemokratiasta Nikula puhuu paljon. Hän
näkee nykyisen kulttuurin tilauksen juuri lähellä tapahtuvana ja
yhteisöllisenä. ”Tällä hetkellä käytössä olevat mallit on suunniteltu 80- ja 90-luvuilla, jolloin kulttuuri nähtiin jonain, jonka perässä ollaan valmiita matkustamaan, jonain joka katsotaan ja sitten
matkustetaan takaisin kotiin,” Nikula pohtii ja viittaa kaupungin
omiin, lähiöihin sijoitettuihin palvelutuotantoyksiköihin kuten
Vuotaloon, Stoaan ja Kanneltaloon. ”Nykyisin kulttuuri halutaan
mahdollisimman lähelle, se on jotain, johon halutaan osallistua ja
jopa tehdä itse.” Nikula näkee, että paikallistason kulttuuritoiminnalla on suuri merkitys tämän päivän kulttuuripolitiikassa, ja tässä
kaupunginosien omalla tarjonnalla ja asukastiloilla on suuri merkitys. ”Helsinki on paljon muuta kuin kaupungin keskusta ja kaupunkikulttuuri tapahtuu paljolti muualla kuin kaupungin pyörittämissä keskuksissa.”

Toukolassa asuva tuore kulttuurijohtaja Stuba Nikula arvostaa kotikaupunginosassaan yhteisöllisyyttä, johon ei ole pakko osallistua.

tehtaan toimitusjohtajan paikalta. Työssään Kaapelitehtaalla Nikula
pääsi seuraaman läheltä monenlaista taidekentän toimijaa uudesta sirkuksesta museoihin. Nikula tuntee toimijoiden resurssihaasteet, mutta samaan aikaan hän suhtautuu tilanteeseen realistisesti.
”Tämä on nollasummapeliä. Rahaa ei tule jakoon lisää, vaikka tarvitsijoita tuleekin. Pitää siis miettiä, miten olemassa oleva potti jaetaan reilusti ja ajan tarpeita vastaten.” Nikulan visioissa vilisee mietintöjä kaupungin omien talojen ja tilojen tehokkaammasta käytöstä, mutta myös kaupungilta tukea saavien itsenäisten toimijoiden
haastamisesta avoimemmiksi.
”Kaupungilla tutkitaan Lyonin kunnassa käytössä olevaa mallia,
jossa kunnalta saataviin avustuksiin kuuluu myös vaateita ja kannustimia, joiden kautta tukea saava taho joutuu miettimään omaa
toimintaansa ja vaikkapa avaamaan oviaan muille toimijoille.”

Toiminnat auki ja perusteluja

”Olen ’perustehtäväfriikki’ ja haluan ymmärtää, miksi asioita tehdään niin kuin tehdään. Asioiden pitää voida perustella olemassaolonsa. Usein asioita tehdään tietyllä tavalla vain, koska niin on
tehty aina”, hän toteaa. Nikulalta odotetaan kulttuurijohtajana uudenlaista lähestymistapaa ja kykyä pöllyttää nykyisiä toimintamalleja. Nikula vastaa haasteeseen innostuneena. Kaupungin hallinnossa on käynnissä monia hankkeita, joissa pyritään selvittämään
mahdollisuuksia yhdistää ja selkiyttää eri virastojen toimintoja ja
malleja, joilla kaupungin varat voidaan jakaa nykypäivän tarpeita
huomioiden.
Nikula tulee johtamaan projekteja kulttuuritoimen puolella. ”Esimerkiksi asukastilojen rahoitus on tällä hetkellä hyvin epälooginen. Itse näen, että järkevintä olisi, että sosiaalitoimi tukisi tiloja
ja osittain henkilöstöresursseja ja talojen toiminnasta riippuen itse
toimintaa rahoittaisivat kulttuuri- tai vaikkapa liikuntatoimi.”
Epäloogisena Nikula näkee myös sen, että tällä hetkellä kaupunki päättää, millaista kulttuuria kuntalaiset saavat nähdä ja kokea.
”Kyllä kaupunkilaisten tulisi itse voida päättää, millaista taidetta tai
vapaa-ajan toimintaa he haluavat. Asukastiloilla ja muilla paikallisilla toimijoilla on tässä tiedon välityksessä kaupungin suuntaan
oma tärkeä roolinsa.” Apuna suunnittelutyössä uudella kulttuurijohtajalla on hänen alaisensa, joita Nikula tituleeraa hiton koviksi tekijöiksi. Kiitosta saa myös kirjasto- ja kulttuurilautakunnan jäsenet, jotka Nikula kokee vilpittömän kiinnostuneiksi tehtävästään.

Innovatiivisuutta ja ideoiden jakoa

www.parmesan.fi
p. 757 1011

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

Aiemmissa töissään Nikula on päässyt seuraamaan useiden kymmenien eurooppalaisten kulttuurikeskusten toimintaa ja tulonmuodostusmalleja. ”Monissa paikoissa on todella innovatiivisia tapoja kerätä rahaa toimintaan, niistä voi ottaa oppia kunnallisellakin tasolla.” Samalla Nikula painottaa myös toimijoiden oman varainhankinnan tärkeyttä. ”Esimerkiksi Kumpulan Kylätilan toimintaa on mahdollista kehittää kattamaan kuluja omavaraisemmin.”
Tähän Nikula näkee kaupungin voivan antaa uudenlaista tukea esimerkiksi saattamalla toimijoita yhteen keskustelemaan onnistuneista varainhankintakokemuksista ja toimintamalleista. Nikula
uskoo ideoiden jakoon ja muilta oppimiseen.
Nikula palaa puheissaan usein ajatukseen, että kaupungin kulttuuritoimen tulee tukea sellaista toimintaa, jota helsinkiläiset todella
haluavat. Asukastalot tuntevat parhaimmillaan käyttäjiensä halut,
jotka vaihtelevat voimakkaastikin alueesta toiseen. Yhdeksi päätavoitteekseen työlleen Nikula listaa, että helsinkiläiset olisivat onnellisia ja ylpeitä helsinkiläisyydestään. ”Koko ajan mennään kohti metropoli-Helsinkiä, jossa päätöksenteko siirtyy yhä ylemmäs.
Vastapainoksi tarvitaan lähidemokratiaa, päätöksentekoa asuinalueen aktiivisten toimijoiden keskuudessa.”

Realisti kulttuurinystävä rahavirtojen äärellä

Kulttuurimaailma on Nikulalle tuttua monipuolisesti. Hän on työskennellyt muun muassa Elmu-Yhtiön sekä Finnish Metal Eventsin toimitusjohtajana ja nykyiseen tehtäväänsä hän siirtyi Kaapeli-

teksti: Heidi Backtsröm
kuva: Otso Kähönen
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MUSTANMEREN HELMEN KUTSU
- MERSULEIDILLÄ KUMPULASTA ODESSAAN

Jokainen matka on seikkailu, varsinkin 40 vuo- ”Tällainen resuaminen on taaksejäänyttä aikaa, nyt täytyy olla laatua. Mitä se on asua kapisissa hostelleissa ja reissata huonolla vantiaalla matkamersulla. Meitä on viisi kestojou- halla autolla, kun lentokoneet lentää, junat ja bussit kulkevat? Jos
tilasta sielun veljeä: Jouni, Jappi, Velde, Jyri ja ei ole varaa ostaa kunnon autoa, niin sitten vain romulla liikenteehän latasi yhteenvetona. Hieman aikaa ajateltuani myönsin
Jocke. Olemme mitanneet keskinäistä kestoky- seen”,
hänen olleen oikeassa vain siinä, että meillä ei ollut varaa hankkia
kyämme ja huumorintajuamme vuosikymme- kalliimpaa ja hienompaa autoa.
nien mittaan monilla reissuilla. Teimme vuosi Yhteiselon testi
sitten Gruusian reissun ja unelmissa oli matka Matka on myös testi viiden miehen yhteiselosta. Tulee varmasti tiUlan Batoriin tai johonkin sinne päin.
lanteita, jolloin tekisi mieli paloitella kaveri ja syöttää palat rotille.
Virolaisen ystävämme Jyrin tytär asuu Roma- Kun kerroin naapurilleni Niemisen Timpalle reissustamme, hän
antoi noin sadan vuotuisen työmatkapäivän idän valtioiden koluniassa Bukarestissa ja sinnekin on tehty matkaa ajana viisaita neuvoja: ”Ukrainassa poliisit pysäyttävät teidät taajo vuosia, milloin junalla, milloin henkilöautol- tusti vähän väliä, milloin mistäkin liikennerikkeestä syytettynä.
Veikkaan, että saatte 18 sakkoa. Odessassa teidät ryöstetään varla - matkaan ei vain ole päästy.
masti, sillä se oli neuvostoaikaan maan rikollisin kaupunki. Transnistria on paikka, josta sanotaan, että se on Jumalan kymmenen
kertaan hylkäämä, viherkaihin vaivaama persläpi.”

Mutta miksi emme lähtisi matkailuautolla?

Emme tee aikataulua muuten kuin lähdön osalta: maanantaiaamu
16. syyskuuta irtoaa Eckerö Linen Finlandia Helsingin satamasta.
Riskien pienentämiseksi päätimme hankkia halvan ja hyvän matkailuauton. ”Kuttaperkkabajamajat” jätimme suosiolla väliin.
Monien sattumien tuloksena valinta osui vanhaan 508-mersun
1 800 euron hintaan. Mersuissa rauta ruostuu, mutta tekniikka ei.
Moottori käy, kunhan se saa vain polttoainetta ja onnistunut ohitus
peittyy savuverhoon. Mersu oli kuin tehty meidän tarkoituksiamme varten. Olihan siinä toimiva jääkaappi ja kahdet stereot. Ja pitäähän autolla olla nimi. Kun pidimme telalla maalattua löytöämme helmenä, siitähän se sopiva nimi syntyi: Helmi tietenkin, englanniksi ”Pearl of the roads”.

Vain savu jäi...

Syyskuisena aamuna Helmi pamahti käyntiin Limingantie 88 pihalla ja jätti muistoksi sinisen savupilven. Idänpuoleisessa Euroopassa hotellihuoneen hinnat olivat niin edullisia, että jätimme autossa yöpymisen väliin. Jaksoimme ajaa ensimmäisenä päivänä
Puolan puolelle Augustow -nimiseen kaupunkiin ja sieltä seuraavana päivänä Varsovan kautta Radomiin.
Ajovuorot sovimme niin, että nimettiin parit, jotka seuraavan päivän ajovuoron sattuessa jarruttavat illallisella juomien nauttimista
niin, että ovat varmasti aamulla selviä eli lähdimme siitä, että koko
matkan vallitsee nollatoleranssi.
Maisemia ei voi kovin kehua. Enemmän alkumatkalla nähtiin rengasliikkeitä, autopurkaamoita, ostoskeskuksia, samankaltaisia kyliä
ja paljon peltoa. Vasta Slovakian rajan läheisyydessä alkoivat mäkisemmät ja metsäisemmät maisemat.Puolassa teimme nopeusennätyksen pitkässä moottorien alamäessä myötätuulen vauhdittamana,
kun navigaattori näytti 101 kilometriä tunnissa.

Jos ei ole varaa...

Vaimoni Hilkan tyyliin kuuluu pitää asioita sisällään, mutta jossain
vaiheessa ulos tulee kuitenkin ”totuus”. Kauniina elokuisena aamuna istuin rappusilla. Hilkka tuli siihen ja avasi sanaisen arkkunsa. Hänen mielestään meidän projektissamme ei ole mitään järkeä.

Kun koti-ikävä iski, piti ottaa kitara käteen ja vetäistä Kulkuri ja joutsen.

Paluu nuoruuteen

Kun saavuimme Unkariin, olimme ylittäneet jo kuuden maan rajat ja onhan se matkustaminen helppoa EU-maissa. Missään ei pysäytetty. Raja-asemat olivat muuttuneet kahviloiksi ja ravintoloiksi.
Unkarissa yövyimme Romanian rajan läheisyydessä Debrecenissä,
jossa me suurten ikäluokkien edustajat palasimme nuoruuteemme
ja ostimme pari pulloa Egri Bikaveriä eli Erkin pikakivääriä, kuten
me parikymppisinä punkkua nimitimme.
Romanian rajalla meiltä kysyttiin ensimmäistä kertaa passit. Kohtelu oli ystävällistä. Heti rajan takana oli taas vaihdettava rahaa. Sitä oli jo tehty Puolassa ja Slovakiassa. Meillä oli järjestelmä, jonka mukaan yksi maksoi koko porukan hotelli-, ruoka- tai diesellaskun, ja lasku pantiin maksajan nimen kera kannelliseen muovikulhoon. Matkan päättyessä tilit tasattaisiin.

Virolainen iltapäivälehti Öhtuleht teki meistä näyttävän lähtöjutun otsikolla
”Pressipierut eläkereissulle: Annamme naisille laatuaikaa.” Tai jotenkin sinne päin.

Niemisen Timppa oli väärässä, saimme vain yhdet sakot - ylinopeudesta!

Hitaasti kiiruhtamista

Olimme jo alun perin arvioineet vääräksi etenemisnopeutemme.
Matkaa ei hidastanut yksinomaan Helmin verkkainen etenemisvauhti, vaan liikenne ja kylien läpi kulkevat tiet. Jouduimme ajamaan pitkiä päiviä ja kilometrejä, eikä sittenkään tuntunut matka
etenevän kyllin ripeästi.
Romaniassa jäimme yöksi ensimmäiseen vastaantulevaan kaupunkiin, joka sattui olemaan Lugoj. Hotelli oli synkkä murju täynnä
hämärämiehiä. He luulivat varmasti meitä autosta päätellen ”alan
miehiksi”.
Bukarestiin saavuimme iltamyöhään ja ajoimme kännykkäopastuksella Jyrin tyttären, Ingridin ja hänen miehensä Juliuksen, luo.
On vahinko, että harva suomalainen tietää Romaniasta saati Bukarestista juuri mitään. Transilvania Draculoineen ja mustalaiset kyllä tunnetaan, mutta usein kuvitellaan, että Romania ja sen pääkaupunki ovat edelleen rappiolla Nicolae Ceaucescun hirmuvallan jäljiltä. Bukarest on kuitenkin kaikkea muuta kuin nuhruinen, ja kahden miljoonan asukkaan kaupunki peseekin herkeämättä kasvojaan. Ylelliset putiikit, kahvilat ja ravintolat ovat etenkin niin sanotussa vanhassa kaupungissa löytäneet tiensä vanhoihin palatseihin.
Bukarestin suosituin nähtävyys on massiivinen Parlamenttipalatsi. Tätä nykyä palatsissa kokoontuu Romanian parlamentti, ja se on
avoin yleisölle. Suunnitelmissamme oli päivän retki Brasoviin Draculan seudulle, mutta tie kutsui kulkijoita ja lähdimme kolmen yön
jälkeen kohti Moldovaa.

Hinta piti tarkistaa

Tuonne on lähdettävä! Ei missää nimessä vaan tuonne!

Rentoa matkantekoa...
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Ennen rajanylitystä yövyimme hienolla paikalla viehättävässä Vila
Beldeveder -hotellissa. Meillä oli isot, siistit huoneet ja runsas aamiainen. Hinta oli 20 euroa per nuppi. Hinta tuntui halvalta, vaikka emme muuallakaan enempää mistään yöpymisestä maksaneet:
taso oli hieman toista.

Kumpulalaista talkoohenkeä:
Ikosen Jore penkin rakennuspuuhissa.
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mutta ei mitään päälle kaatuvaa. Ystävyyssuhteet säilyivät. Autokin oli kovilla, mutta Helmi vain paransi vauhtiaan, kun karstat olivat palaneet. Seuraavakin ensi syksyn reissu on (jo lähes) päätetty:
vanhat Jugoslavian valtiot, kääntöpaikkana nyt Albanian pääkaupunki Tirana.
PS. Eipä Helmi päässyt paljon lepäilemään, kun se joutui muuttohommiin: vastapäiset naapurimme muuttivat Limingantieltä Kauhavankujalle. Helmi kiersi monta rinkiä korttelin ympäri niin, että
vieläkin ohjaus puoltaa vasemmalle.
teksti: Jouni Flinkkilä
kuvat: Jocke Aarroskari

Seuraava päivä menikin raja-asemilla. Kun olimme ajaneet Romaniasta Moldovan läpi Ukrainaan, olimme
käyneet läpi kuusi raja-asemaa. Tiet olivat kuin perunapeltoa: asvaltissa paikka paikan vieressä, välillä teräväreunaisia kuoppia. Kaikkea ei ehtinyt väistää, vaan auto
ryski ja paukkui. Kaikki vähänkään löysällä ollut putosi taatusti tielle.
Kun seisoimme jossain Moldovassa röykytyksen ja
paukkeen jälkeen ”lastinkevennyksellä”, lausahdin kaverilleni Japille: ”Ei tässä taida olla mitään järkeä.” Jappi
vastasi tyynesti: ”Senhän tiesi jo lähtiessä...”
Meidän alkuperäisissä suunnitelmissamme oli käydä Moldovan pääkaupungissa ja ajaa sieltä Transnistrian kautta Odessaan, mutta äänin 5-0 päätimme jatkaa
suoraan Ukrainan puolelle ja Odessaan. Matkalla pysähdyimme viiniviljelmille ja saimme tuoreita rypäleitä matkaevääksi. Ainoa kaupunki matkalla oli Vulcanesti, jossa nautimme hyvän lounaan nuhjuisessa baarissa,
jonka tiskin takana oli kuvankaunis nuori neito. Ostimme tuliaiseksi Kumpulan omalle pojalle, Ikosen Jormalle, kaksi pulloa Moldovan kuuluisaa konjakkia Valkoista kurkea, Beli Aistia. Se oli palkkio Mersun penkin laittamisesta. Ukrainan tullista selvisimme muutamalla sikarilla ja ajoimme tihkusateessa ja pimeässä Odessaan
majapaikkaamme.

KUMPOSTIN LUKUPIIRI

L

ukupiirit ovat kovasti muodikas tapa pohdiskella maailmanmenoa ja kylälläkin taitaa muutama sellainen kokoontua. Nyt
Kumposti avaa tilaisuuden lukijoilleen osallistua toisenlaiseen
lukupiiriin.Hyvä Kumpostin lukija, kirjoita Sinä seuraavaan
Kumpostin numeroon kirjasta, jota haluat suositella lukijoillemme, lajityyppi on vapaa. Lähetä tekstisi kumpiiri@outlook.com.
Juttu voi olla pituudeltaan 2000-2500 merkkiä.Kumpostin Lukupiirin ensimmäinen kirja on Grosnyin Enkelit. Kirjailijan mukaan hän halusi tällä teoksellaan muistuttaa unohdetuista kriiseistä, niistä kriiseistä, jotka eivät enää ylitä uutiskynnystä.

E

letään vuotta 1994 ja nuori norjalainen freelance-toimittaja Åsne Seierstad on saanut ensimmäisen ulkomaankomennuksensa ja asemapaikakseen Moskovan. Hänen tehtävänään
on raportoida Tšetšenian sodasta Moskovasta käsin norjalaiselle Arbeiderpladetille. Pienessä alivuokralaisasunnossaan Leningradski Prospektilla Seierstad huomaa pian olevansa tiedollisessa tyhjiössä, venäläisen tv-kanavan suoltaman yksipuolisen
tiedon varassa ja lähes järjetön ajatus sota-alueelle lähdöstä
kypsyy. ”Sinua on täten varoitettu”, saattelee venäläinen sotilas
Seierstadin Grosnyiin menevään sotilaskoneeseen ja nuoren
toimittajan matka sodan keskelle alkaa.

Tietämättämme Transnistriaan

Hieman ihmeteltiin, kun yhtä äkkiä olimme puomin
edessä, jossa meiltä kyseltiin passit ja annettiin pieni
lappu käteen. Jatkoimme matkaa ja muutaman kilometrin päässä oli taas tarkastus. Lappu oli hetken hukassa,
mutta löytyi auton lattialta ja saimme luvan jatkaa matkaa. Seuraavana aamuna majatalon isäntä kertoi, että
olimme ajaneet pienen matkaa Transnistrian läpi. Hurrasimme, sillä alun perin olimme nimenomaan halunneet käydä Transnistriassa. Transnistriahan on pieni
kaistale Moldovan ja Ukrainan välissä. Se on maa, jota
ei ole olemassakaan, mutta joka on heittäytynyt autonomiseksi valtioksi ja haluaa liittyä Neuvostoliittoon, jota
myöskään ei ole.

Melkein kotona Tallinnan satamassa.
Reissu ohi! Helmi onnellisesti kotisatamassa Kumpulan Limingantiellä.

Tavoite saavutettu

K

irjailija viettää parisen vuotta kriisialueella ja palaa takaisin
kotiin. Vuonna 2006 sotien päätyttyä Seierstad matkustaa uudestaan Tšetšeniaan. Pääosin Grosnyin enkelit -teoksen tapahtumat sijoittuvat juuri tähän sodan jälkeiseen aikaan. Häikäilemättömän vallanhalun, uskonnollisten ristiriitojen ja poliittisten
pelien sytyttämissä sodissa lasten kohtalot ovat aina murheellisimmat.Myöhemmin kirjan tapahtumat tulevat lähemmäksi
meitä suomalaisia, kun orpokotia Tšetšeniassa pitänyt pariskunta anoo erilaisten vaiheiden kautta turvapaikkaa Suomesta.
Pirjo Honkasalon paljon mainetta saanut dokumenttielokuva,
Melankolian 3 huonetta, perustuu osin myös tämän pariskunnan
vaiheisiin.

kuva: Santtu Särkäs

K

Syyskuun 22. päivä istuimme poikien kanssa kuuluisien Potemkinin portaiden alarappusilla. Tavoite oli saavutettu ja taisin hyräillä siinä kuuluisaa humppaa ”Oi,
Odessa, sä helmi Mustanmeren...” Odessa on kaunis ja
rauhallinen kaupunki. Olisimme voineet viettää sielläkin muutaman päivän, mutta koti-ikävä vaivasi muutamaa matkalaista ja oli vain lähdettävä kohti Kumpulaa.
Matkamme loppuvaiheista ei ole paljon kertomista. Päätimme ajaa Puolaan Kievin kautta, koska tiet olivat paremmat. Kun selvisimme Kievin kehätien ruuhkista, tie Puolan rajalle oli loistavassa kunnossa. Moottoritie Odessasta Kieviin oli tylsä. Ainoat kohokohdat olivat
kun saimme ylinopeussakot ja rikoimme ohitettavan rekan peilin.

Maarit, Mervi ja Pauliina

irja ei ollut ihan kepeintä kesälukemista ja löytyykin kirjastossa historiahyllystä, mutta se on aiheestaan huolimatta helppolukuinen, kuten Seierstadin muutkin suomennetut kirjat.
Seierstad osaa kuljettaa tarinaa ja maalailla runollisiakin maisemia lukijan mieleen rankasta aiheesta huolimatta.Åsne Seierstad
on syntynyt Oslossa 10. helmikuuta 1970. Hän on freelance-toimittaja ja kirjailija, ja erityisesti hänet tunnetaan sota-alueiden
kuvauksistaan. Suomennettuja teoksia:
Kabulin kirjakauppias (2002), Sata ja yksi yötä (2003) sekä
Groznyin enkelit (2007).

Intiankatu 25, p. 050 555 7381
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

Lukemisiin!
Eija Reeves

Rekkamiesten laulu

Eckerön Finladialla piti karaokessa vetäistä vielä vanha
rekkakuskien laulu ”Hei, huomenta Suomi” ja eipä aikaakaan kun oltiin kotimaassa.
Kun viisi miestä lytätään yhteen samaan autoon, jossa kuluu päivästä ainakin puolet, ovat ihmissuhteet koetuksella. Me selvisimme hyvin. Pientä kränää, pieniä
loukkaantumisia, pienempää ja suurempaa suukopua,

Pöytävuokra
37 €/viikko
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Bokvillan on upea näky Hämeentien varrella.

ARABIAN PUUTALOHELMI
BOKVILLAN AVATTU
ASUKASKÄYTTÖÖN
Oletko sinäkin miettinyt, mikä on Hämeentie 125:ssä
sijaitsevan upean, huvilamaisen puutalon elämäntarina ja
nykytila? Kyseessä on Bokvillan-huvila, joka avattiin
asukaskäyttöön syyskuussa huolellisesti kunnostettuna.
Bokvillan rakennettiin 1870-luvulla kirjakauppias
Edlundin kesähuvilaksi, ja myöhemmin talossa asuivat
vuosikymmenten ajan Arabian posliinitehtaan johtajat.
Vuodet 2010 – 2012 huvilassa tehtiin mittavia kunnostustöitä, joiden päätteeksi se avattiin Arabian alueen
asukkaiden juhla- ja kerhotiloiksi.

Emmi Fjällström toivottaa asukkaat tervetulleiksi Bokvillaniin.

käyttämään yläkerran mediapajaa. Talo itsessään on jo niin upea ilmestys, että avointen ovien päivänä kannattaa käydä vaikka vain
kurkkimassa ja vaeltelemassa huoneissa. Inspiroiva ympäristö saa
mielikuvituksen liikkeelle - vanhoja valokuvia katsellessa ja tunnelmaa aistiessa ei voi olla kuvittelematta, millaista elämää talossa on
vietetty.

Toiminta alkanut vilkkaana

Avajaisia vietettiin 14.9., jonka jälkeen Bokvillanin toiminta on
lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Arabian asukastalot ry:n koordinaattori Emmi Fjällströmin mukaan aktiivista toimintaa on tällä
hetkellä noin 14 ryhmässä: ”Viikoittain talossa kokoontuvat
senioriryhmä, avoin kirjallisuuspiiri ja avoimet argentiinalaisen
tangon harjoitukset, sekä kursseista esimerkiksi jooga, pilates,
lastentanssit ja Bokvillanin oman kuoron harjoitukset. Bokvillan
tarjoilee helpotusta myös alueen vanhemmille, jotka tarvitsevat
hetken hengähdystä tai asioille pistäytymistä - tämän mahdollistaa
vapaaehtoisten pyörittämä Nallekerho, johon lapsen voi jättää
hetkeksi leikkimään ja viihtymään.” Jatkuvien kurssien lisäksi talossa on jo järjestetty monenlaisia juhlia ja tapahtumia, kuten
Teetanssit, päihteetön FriFredag klubi-ilta sekä kuukausittainen
Kulttuurisunnuntai.

Käyttäjät kirjoittavat tulevaisuuden

Ensi vuoden alusta alkaen Bokvillaniin on suunnitteilla asukaskahvilatoimintaa, jota ideoidaan yhteisöllisesti. Talon tulevaisuus tulee
muutenkin olemaan käyttäjiensä näköinen: ”Täällä on mahdollista
järjestää kaikille avointa toimintaa ja tapahtumia. Näiden ideoiden
tiimoilta kannattaa olla yhteydessä meihin päin”, kehottaa Fjällström. Lisätietoa löytyy sivuilta www.kaantopaikka.fi/bokvillan.
Toivottavasti toiminta jatkuu vauhdikkaana ja alueen asukkaat saavat nauttia Bokvillanin tarjoamista mahdollisuuksista vielä pitkään. Olkaamme siis aktiivisia ja osallistukaamme talon toimintaan ja kehitykseen. Näin edesautamme lähialueemme tärkeää asukastalotoimintaa, sen jatkuvuus kun ei missään nimessä ole itsestään selvää - kuten olemme Kylätilan kohdalla todistaneet.

Avoimet ovet torstaisin

Fjällström rohkaisee kaikkia talon toiminnasta kiinnostuneita pistäytymään avointen ovien päivänä Bokvillanissa. Tällainen mahdollisuus on joka torstai klo 10-18. Tuolloin Bokvillaniin voi mennä omatoimisesti lueskelemaan, ompelemaan tai vaikkapa

teksti: Jaana Santanen
kuvat: Santtu Särkäs
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MLL Käpylän yhdistys toivottaa uudet
jäsenet sekä tuoreet ideat tervetulleeksi

oman elämäntilanteen sallimissa rajoissa. Aiempaa kokemusta järjestystoiminnasta ei tarvita. Ota mukaan hyvä mieli ja tuoreet ideat. Niillä päästään jo pitkälle!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Käpylän paikallisyhdistys on jo
vuosia ilahduttanut alueen lapsia järjestämällä Käpylän, Kumpulan
ja Koskelan alueella lasten liikuntakerhoja, muskareita ja perhekahviloita sekä paljon muuta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa. Historia on pitkä, sillä paikallisyhdistys
on perustettu jo vuonna 1924. Toiminta on vuosien varrella uusiutunut, mutta ydinajatus on edelleen edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Yhdistys on kiinnostunut kehittämään toimintaansa ja vastaamaan entistäkin paremmin alueen lapsiperheiden nykyisiin tarpeisiin. Paikallisyhdistyksen jatkuvuuden, monipuolisuuden ja uudistumisen takaavat vapaaehtoiset aktiivijäsenet.
Nykyinen seitsemän hengen hallitusporukkamme on kaikenikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien naisten muodostama kokoonpano. Olemme erittäin motivoituneita tuomaan omalle alueellemme monipuolista, MLL:n tavoitteiden mukaista toimintaa.
Yhdistyksemme haluaakin toivottaa kaikki uudet jäsenet mukaan

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla mll.kapyla@hotmail.com
Syksyisin terveisin,
MLL Käpylän hallitus
Saara, Tuula, Iisa, Heli, Jenni, Kirsi ja Vilma
teksti: Saara Kurkaa

Maistellaan hiivaa – täh?
Syksyn mittaan Olutravintola Oljenkorressa on järjestetty olutmaisteluita ja lisää on tulossa ensi vuoden puolella. Ensimmäisessä ”tastingissa” Olkkarin ravintolapäällikkö, Suomen Olutmestari 2013, Mirva Kylmäkorpi esitteli oluen raaka-aineita, valmistusmenetelmiä ja tyylejä. Kuuden erilaisen esimerkkilasillisen avulla tutustuttiin oluen värin, tuoksun ja maun arviointiin ja vaihdettiin kokemuksia.
Maistelussahan ollaan nimenomaan makuasioiden äärellä,
joten näkemysten vaihtamisella ja vertailulla on tärkeä osa.
Toisessa tapaamisessa päästiin tutkimaan eri hiivakantojen ominaisuuksia. Tanskalainen Mikkeller on luonut Yeast Series -olutsarjan, jossa oluiden pohja on sama, mutta hiivaa vaihtamalla on saatu
kuusi erilaista olutta. Näiden avulla hiivan osuutta lopputuotteen
tuoksuun ja makuun oli helppo vertailla.
Marraskuun lopulla tutustutaan Oljenkorren jouluolutvalikoimaan
ennakkomaistelutilaisuudessa. Talviolutviikot alkavat joulukuun
ensimmäisenä päivänä. Maistelutilaisuuksia järjestetään myös ensi
vuoden puolella ja suunnitteilla on ainakin seuraavia teemoja
valottavia iltoja: maltaat, humalat, oluen ja ruuan liitto sekä oluen
ja viskin yhdistäminen.

Oluen perusainekset humala, vesi, hiiva ja maltaat esillä Olkkarin tiskillä.

Oljenkorren pullovalikoima on ollut jo pitkään varsin kunnianhimoinen ja elänyt vuodenajan ja saatavuuden mukaan. Viime
kesästä alkaen herkkusuita on myös ilahduttanut kahden vaihtuvan hanatuotteen ilmestyminen valikoimaan. Vaihtuvissa hanoissa
on vuoden loppuun mennessä nähty kolmisenkymmentä pienpanimo-olutta niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Hanasta olutta voi
myös ostaa puolikkaina annoksina ja maistaa näin illan aikana
useampia erilaisia oluita.
Jos omaa makumaailmaa haluaa avartaa, kannattaa kysyä Mirvalta
suosituksia. Seurasin parinkymmenen opiskelijan asiointia tiskillä.
Yhdellä oli jo valmiiksi ehdoton suosikkinsa, toinen halusi opiskelijahintaisen ”peruskotimaisen” hanasta ja kolmas oli uteliaammalla päällä. Kaikille löytyi jotakin – ilahduttavan laajalla skaalalla.
Olkkarin uutisia voi seurata Facebookista ja kotisivuilta:
www.oljenkorsi.fi

KISAKYLÄN
KAMPAAMO
miehille ja naisille

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

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

teksti ja kuva: Pate Pesonius
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KIKKA WESTERHOLM
TERVETULOA!

KUMPULAN OMA
VIRTUAALINEN KIRPPUTORI
Tarvitsin kesällä itselleni uuden polkupyörän. Toimiva menopeli löytyi viidenkymmenen metrin päästä. Kaipasin kahvilleni uutta säilytyspurkkia. Kaunis, ajan patinoima purkki oli tarjolla naapurirapussa. Toinen hankinnoista maksoi muutaman euron, toinen
vaihtoi omistajaansa hyvän mielen ja tyhjemmän varaston hinnalla. Kumpikin näistä aarteista löytyi Kumpula kierrättää -ryhmän
kautta.

voi pysähtyä sovittamaan mukavalta näyttävää vaatetta tai tarkastamaan kiinnostavan esineen kunnon sen omistajan luona. Samalla
tutustuu naapurustoon.
Omia tuotteitaan ryhmään voi laittaa myyntiin lisäämällä ryhmän
seinälle kuvan myytävästä tuotteesta. Ryhmä on tarkoitettu yksityishenkilöiden kierrätystä varten, joten kaupallista toimintaa siellä
ei voi tehdä. Satunnainen käsitöiden myyminen on ryhmässä hyväksyttävää, kunhan toiminnalla ei tehdä bisnestä. Ennen myynnin aloittamista kannattaa tutustua ryhmän sääntöihin, joilla pyritään tekemään ostamisesta ja myymisestä reilua ja vaivatonta kaikille. Myyjän tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkat tiedot tuotteesta ja toivomansa hinta sekä mahdolliset muut paikat, joissa
tuote on myynnissä. Tuotteelle voi asettaa selkeän hinnan tai antaa mahdollisuuden tarjouskaupalle. Kirppishengessä käyttäjät voivat myydä tuotteitaan korvausta vastaan. Korvauksen ei aina tarvitse olla rahaa, vaan kahvipaketit ja karkkipussit ovat käypää valuuttaa Kumpula kierrättää –ryhmässä. Kun tuote on myyty, myyjän tulee poistaa tuote sivulta, jotta sivun sisältö pysyy ajantasaisena. Ohjeissa on myös hyviä vinkkejä, miten Facebook käyttäytyy,
kun ryhmään lisää kuvan tai kun itselle tuntematon ihminen lähestyy yksityisviestillä.

Monilla kaupunginosilla on oma virtuaalinen kierrätysryhmänsä Facebookissa, Kumpulan alueen oma ryhmä syntyi viime toukokuussa. Kierrätysryhmien ideana on toimia helppona alustana lähialueen ihmisille, jossa myydä, vaihtaa tai antaa itselleen tarpeettomaksi käynyt tavara eteenpäin. Ryhmissä on mahdollista myös
kysellä tarvitsemansa tavaran perään. Kumpula kierrättää –ryhmään kuuluu tällä hetkellä noin 1200 henkilöä, jotka tarjoavat ostettavaksi tai etsivät uusia tavaroita. Tarjolla on jatkuvasti niin lasten kuin aikuisten vaatteita, leluja, kirjoja, kodinelektroniikkaa, koriste-esineitä, huonekaluja, remonteista ylijääneitä tarvikkeita, toisinaan myös konserttilippuja tai matkalahjakortteja.
Facebookin kierrätysryhmässä yhdistyvät kirpputorien käytetyn
tavaran kierrätysidea ja verkkokaupan helppous. Tarjontaa voi vilkuilla kotisohvalla ja sopivan tuotteen tullessa vastaan ilmoittautua tuotteesta kiinnostuneeksi. Varauksia voi tehdä alustavastikin,
ja tehdä lopullisen ostopäätöksen vasta tarkastettuaan tuotteen sopivuuden. Koska kyseessä on ryhmä, jonka ideana on toimia Kumpulan ja sen lähistöllä asuvien henkilöiden kierrätysfoorumina,
löytyvät tarjolla olevat tuotteet pääsääntöisesti läheltä. Iltakävelyllä

Ryhmä löytyy Facebookista hakusanalla ”Kumpula kierrättää”.
Ryhmä on suljettu, mutta ylläpitäjät ottavat uusia jäseniä mukaan
kierrättämään koko ajan. Ryhmän sivulla on mahdollista ilmoittaa
myös omista pihakirppiksistä ja muista alueen kierrätyshenkisistä
tapahtumista.
teksti: Heidi Backström
Onnellinen kierrätyspyöräilijä ja kahvipurkin omistaja

Emilia Savolainen – sivuston perustaja
Perustin ’Kumpula kierrättää’ -sivuston huhtikuussa (2013)
ollessani äitiyslomalla. Tuolloin oli aikaa pojan päiväunien
aikaan surffailla netissä ja liityin kaverin suosittelujen myötä toisen kaupunginosan kierrätysryhmään. Siitä innostuneena päätin, että kyllä meillä kumpulalaisillakin täytyy olla oma
ryhmä. Aluksi käytin ylläpitoon enemmänkin aikaa; halukkaita liittyjiäkin oli päivittäin enemmän. Mainostin ryhmää Kumpulan Facebook-sivuilla ja kutsuin kaikki alueella asuvat ystävät
mukaan pyytäen heitä taas kutsumaan omia ystäviään.
Näin ryhmä saatiin tehokkaasti käyntiin. Nykyisin, kun olen
palannut jo työelämään, ei aikaa ryhmän seurailuun ole ihan
joka hetki, mutta hyvinhän tuo on toiminut. Ollessani lomamatkalla perheen kanssa heinäkuussa, pyysin ryhmältä ylläpitoapua ja näin sain kaverikseni Katri Laaksosen, joka on siitä
asti autellut. Ylläpitotyöt vaativat uusien jäsenien hyväksymistä
ja vanhojen ilmoitusten poistoa aika ajoin.
Olen saanut muutaman yhteydenoton yksityisviestillä ryhmän toimintaan liittyen, ja yleensä ne ovat koskeneet epäilyttäviä postauksia, joihin jäsenet ovat pyytäneet puuttumaan. Kaikista on selvitty kunnialla. Enemmän saan palautetta nähdessä-

ni jäseniä kaupanteon yhteydessä: kaikki ovat kiitelleet ryhmän
perustamisesta ja sen toimivuudesta. Sivusto on vastannut odotuksia ja on ollut kiva saada uusia tuttuja sen kautta.
Kaikille ryhmän jäsenille haluaisin sanoa, että keep up the good
work, pidetään jatkossakin yllä hyvää ryhmähenkeä ja reilun
kaupanteon pelisääntöjä! Ja tietysti loisteliasta ja tuottoisaa
loppuvuotta kaikille!
teksti: Emilia Savolainen
kuva: Santtu Särkäs
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Päälle:
Marsipaania ja sokerikuorrutetta, joita voi ostaa valmiina kaupasta.
Paista 140 ⁰C 3-3 ½ h.
Anna kuivattujen hedelmien muhia ja pehmentyä yön yli konjakissa ja
appelsiinin mehussa. Seuraavana päivänä sekoita keskenään kuivatut hedelmät, pähkinärouhe, sukaatit ja kirsikat. Kääntele joukkoon jauhot,
jonka jälkeen mausteet ja sitruunan ja appelsiinin kuoret.
Vaahdota kevyesti toisessa kulhossa voi ja sokeri ja sekoita joukkoon vanilja ja melassi. Vatkaa joukkoon munat yksi kerrallaan. Lisää sen jälkeen
kuivatut hedelmät ja sooda. Lisää tarvittaessa hieman konjakkia notkistamaan taikinaseosta. Laita kakku paistumaan korkeaan ja pyöreään kakkuvuokaan. Varo, ettei pinta pääse palamaan ja laita tarvittaessa päälle foliota.
Valmista kakkua säilytetään ilmatiiviissä rasiassa ja sille ”syötetään” kakkuun tehdyistä pienistä rei’istä konjakkia viikon välein. Emmehän halua,
että kakku kuivuu!
Marsipaani ja sokerikuorrute kaulitaan levyiksi ja kakku päällystetään ensin marsipaanilla ja lopuksi sokerikuorrutteella, niin että kakku peittyy
kokonaan. Tämä tehdään noin viikkoa ennen joulua. Koristele jouluisilla
sokerimassakoristeilla.

Vaihtoehto suomalaisille Jouluherkuille
Jouluperinteisiini kuuluu suomalaiset ”lootat”, piparit ja tortut, mutta asuttuani Englannissa monta vuotta teen myös
englantilaisia jouluherkkuja kuumaa siideriä unohtamatta.
Joulukakku on herkku vailla vertaa, mutta myös niin
täyttävä, että onneksi sitä syödään vain kerran vuodessa.
En ole koskaan onnistunut tekemään sitä ajoissa, huono
ihminen, mutta viimeiseen muruun se on syöty. Kuumaa siideriä toki kannattaa maistella jo ennen joulua, heti kun kylmä pyrkii nurkista sisään ja alkaa villasukkakausi. Englannin talvet ovat viluisia ja vetoisia, joten kuumalle juomalle
on tilausta.Englantilaiset jouluperinteet eroavat jonkin verran suomalaisista, eniten ehkä siinä, että Englannissa jouluna
vietetään aikaa paitsi perheen, myös ystävien kanssa. Vietin
erään joulun ystäväni perheen luona ja kuningattaren perinteisen (very serious, indeed) joulupuheen jälkeen, ahdoimme
mahamme ensin täyteen ruusukaalia ja paistinperunoita, sitten otimme isoäidin mukaan ja jatkoimme juhlintaa paikallisessa pubissa varsin iloluontoisissa merkeissä.
Niin vanhakin jo nuortuu...

Suuri erä
merkkikehyksiä

10€

Tarjoukset voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. Ei muita alennuksia.

Lahjaksi muotia

WASSAIL eli omenasiideriglögi

CHRISTMAS CAKE eli englantilainen hedelmäkakku

Kuuma mausteinen siideri on jouluinen herkkujuoma, jota
nautitaan Brittein saarilla nykyään joulun aikaan. Aiemmin se
yhdistettiin joko omenasadon korjuuaikaan tai loppiaiseen.
Omenaglögi syntyy englantilaisesta siideristä, jonka joukkoon
sekoitetaan sokeria, kanelia, tuoretta inkivääriä ja muskottipähkinää. Ennen vanhaan juoma tarjoiltiin leivän kanssa, jota kasteltiin juomaan. Ajateltiin, että mitä parempaa juoma on, sen parempi omenasato seuraavana vuonna.Nykyään joukkoon lisätään usein
myös omenan tai appelsiinin viipaleita. Jos haluaa heittäytyä kokeilunhaluiseksi ja tehdä aitoa keskiaikaista versiota juomasta,
voi siiderin tilalla käyttää ale-olutta. Wassail tarkoittaa hyvän
terveyden toivotusta, toisin sanoen ”Terveydeksi”!

Joulun perinneleivoinnaiset ovat monissa maissa yllättävän samankaltaisia. Myös englantilainen Christmas Cake eli jouluinen hedelmäkakku löytyy monien maiden joulupöydistä eri versioina. Englannissa kakku sai
alkunsa kaurapuurosta, johon oli lisätty luumuja. Jossain vaiheessa resepti
muuttui ja siihen lisättiin mausteita, voita ja jauhoja. Taikina keitettiin liinan sisällä vedessä ja lopputuloksena oli nykyisinkin tunnettu tuhti
jälkiruoka christmas pudding. Kun rikkaan kansanosan keittiöihin
alkoi ilmestyä uuneja, kakkuja alettiin paistaa uuneissa keittämisen sijaan
ja näin syntyi christmas cake, jota nautittiin pitkään vain varakkaissa perheissä.
Viktoriaanisella ajalla joulunvietto alkoi saada meillekin tuttuja nykypiirteitä joulukuusineen ja koristeineen. Aikakauteen kuului, että panostettiin kauniisiin asioihin, niinpä joulukakkukin sai herkullisen marsipaanipäällysteen ja sen päälle kauttaaltaan valkoisen hohtavan sokerikuorrutteen sekä koristeita, kuten mistelinoksia koristamaan kakkua.
Jouluinen hedelmäkakku tehdään noin 6 viikkoa ennen joulua ja sitä kuuluu kosteuttaa aika ajoin konjakilla, joten kakku sopii parhaiten aikuiseen
makuun. Tosin itse olen soveltanut aikajanaa ja tehnyt kakun joskus jopa
viikkoa ennen joulua, eikä se ole pahalta maistunut silloinkaan.
Joskus kakkutaikinaan upotetaan kolikko onnea tuomaan ja jotkut uskomukset myös kertovat, että kakun leikkaaminen ennen jouluaattoa tuottaa huonoa onnea. Englantilaisen jouluperinteen mukaan kakkua syödään joulupäivänä.

YULE LOG eli jouluhalko
Jouluhalko eli yule log tai bûche de Noëlon Suomessa vähemmän tunnettu joululeivonnainen. Sen alkuperä on pystytty jäljittämään Euroopassa
jopa rautakaudelle asti.
Syötävä jouluhalko juontaa perinteestä polttaa joulun alla takassa isoa
halkoa, joka piti talon lämpimänä ja pahat henget poissa. Se symboloi
myös hedelmällisyyttä ja terveyttä. Takka oli koko kodin sydän ja sen ympärillä vietettiin paljon aikaa. Halko valittiin huolella, koska sen piti palaa vähintään 12 tuntia, joissain paikoissa jopa 12 päivää. Tämä viittaa
twelfth night -perinteeseen eli loppiaiseen, jota Englannissa perinteisesti
vietetään 5. tammikuuta eli 12 päivää joulun jälkeen ja johon joulunaika
päättyy, kuten Suomessakin. Jouluhalko on liitetty myös perinteeseen ennen keskiaikaa, kun juhlittiin talvipäivänseisausta joulukuun lopussa, jolloin iloittiin päivien pitenemisestä. Erityisesti jouluhalko kuuluu ranskaa
puhuvien maiden, balkanilaiseen ja jonkun verran myös englantilaiseen
joulupöytään. Tämä resepti on Nigella Lawsonin.

700 g kuivattuja hedelmiä (rusinoita, korintteja, aprikooseja, viikunoita)
1 1/2 dl konjakkia
1 appelsiinin mehu
115 g pähkinärouhetta
100 g sukaatteja
75g cocktailkirsikoita
280 g vehnäjauhoja
1 tl kanelia ja muskottipähkinää
1/2 tl maustepippuria
raastettu sitruunan ja appelsiinin kuori
300 g voita
300 g pehmeää tummaa sokeria esim. fariinisokeria
1 tl vaniljauutetta tai -sokeria
1 rkl black treacle eli melassia (Voi käyttää myös tummaa siirappia.
Melassia saa esim. etnisistä ruokakaupoista.)
4 kanamunaa
1/2 tl soodaa

6 isoa eroteltua kananmunaa
150 g sokeria
50 g tummaa kaakaojauhetta
1 tl vaniljasokeria tai -uutetta
5 tl pölysokeria koristeluun
Kuorrutus:
175 g tummaa suklaata
250 g pölysokeria
225 g pehmeää voita
1 rkl vaniljasokeria tai -uutetta
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Etusi arvo

Optikon

Policen silmälasien
ostajalle Policen kello
kaupan päälle.

Furlan silmälasien
ostajalle Furlan
laukku kaupan päälle .

näöntarkastus

0€

Etusi arvo

240€

€

Ei muita alennuksia

Ei muita alennuksia

ARABIANRANNAN SILMÄSET

Kauppakeskus Arabia, Hämeentie 111, 1. krs
puh. (09) 2780 0160, ma-pe 10-18 la 10-15

Paista 180 °C 20 minuuttia.
1. Vatkaa kananmunanvalkuaiset paksuksi vaahdoksi
ja lisää vaahtoon vatkaten 50 g sokerista.
2. Sekoita toisessa astiassa keltuaiset ja loput sokerista, kunnes seos on vaaleaa ja paksua. Siivilöi ja kääntele joukkoon vanilja ja kaakao.
3. Lisää keltuaisseokseen pieni osa valkuaisvaahdosta ja sekoita kunnolla. Tämän jälkeen kääntele varovasti loput valkuaisvaahdosta seokseen.
4. Vuoraa pelti leivinpaperilla ja kaada taikina koko
pellille, kuten kääretorttua tehdessä.
5. Kakun valmistuttua, anna sen ensin jäähtyä, käännä se sitten toisen leivinpaperin päälle, jonka päälle on siroteltu hieman sokeria tarttumisen ehkäisemiseksi.
6. Kuorrutusta varten sulata suklaa vesihauteessa.
Sekoita voi ja pölysokeri esimerkiksi monitoimikoneessa ja yhdistä ne jäähtyneeseen sulatettuun suklaaseen. Lisää vanilja.
7. Lisää kuorrutetta kakulle ja rullaa tiukahkoksi rullaksi. Käytä rullaamisen apuna leivinpaperia. Leikkaa päädyistä pienet palat, joista tulee oksantyngät
halkoon.
8. Levitä kuorrutetta kauttaaltaan kakun päälle. Tee
puun pinta kuorrutteeseen haarukan avulla, muista
myös pyörylät halon päihin. Päälle voi sirotella pölysokeria lumeksi ja tehdä muovailtavasta sokerimassasta esimerkiksi käpyjä.

Christmas cake
kuva: James E. Petts

Christmas log
kuva: Helen T.

teksti: Christa Prusskij
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