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yörittelen olutpurkkia kiinnostu-
neena ja tutkin tekstejä. Mosaic, 
Galaxy, Comet ja Saphir. Nämä 
ovat siis erilaisia humalalajik-
keita. Oluessa taitaa olla paljon 

humalaa, siitä oluen katkerahko maku. Ja 
niinhän purkissa lukeekin: vahvasti huma-
loitu, sitruksinen, täysmallas pintahiivaolut, 
suodattamaton. Oluttyyppi: India pale ale. Nyt 
tiedän, että Intia oluen merkissä kertoo, että 
oluttyyppi on kehitetty Englannin siirtomaa-
kaudella ja kestämään pitkää kuljetusmatkaa.

Ei tarvittu kuin lyhyehkö haastatteluhetki 
asiaansa paneutuneen olutharrastajan kans-
sa, kun kaltaiseni viinin ystävä ja kotimaisen 
lagerin makuun (jonkun mielestä mauttomuu-
teen) tottunut saunaoluen juoja löysi paljon 
uutta ja kiinnostavaa olutpurkista ja erilaisesta 
oluesta. Innostus tarttui.

TäMäN KuMpOSTIN teemana ovat harrastuk-
set, mutta harrastus on liian laimea sana ku-
vaamaan sitä paneutumista ja intohimoa, joka 
juttujen kumpulalaisista välittyy. Kuutena 
päivänä viikossa treeneihin aamuin ja illoin, 
hyiseen veteen tai kosken kuohuihin pienellä 
kajakilla, kärsivällinen viinin kypsymisen 
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s i s ä l l y s

Miksi ostaa kaupasta, kun voi itsekin tehdä?  Tämä voisi 
olla Anu Braskin, Markku Toikan ja Pate Pesoniuksen 
yhteinen tunnuslause. Anu on armoitettu kokki ja kokei-
lija, joka ei halua heittää kompostiin nahistuneitakaan 
kasviksia. Markun puutalon seinustalla kiipeävät komeat 
viiniköynnökset. pate on pahan kerran hurahtanut oluen 
kotipanemiseen ja miettii pienpanimon mahdollisuuksia.

Raaka-aineiden hypistely, uuden keksiminen ja kokei-
leminen, lopputuloksesta nauttiminen yhdessä muiden 
kanssa. Siinä parhaat palat viehätyksestä, mitkä jokaisen 
heidän harrastukseensa liittyy.

odottelu tai villit ruokakokeilut. Vähintään 
harrastuksesta ellei sitten intohimosta käy 
hyvässä olutkapakassa istuminenkin, eri-
tyisesti kun siellä voi kerran viikossa kisata 
tiedoissa. 

Ja sitten se oluen valmistaminen. Miten 
paljon erilaista pystyykään valmistamaan ve-
destä, maltaista, humalasta ja hiivasta. Joskus 
tarvitaan vain ripaus kuusenkerkkiä joukkoon.

KuMpuLALAISILTA EI  harrastuksia puutu ei-
kä harrastusmahdollisuuksia. uimalan kesä 
vaihtuu Kylätilan syksyyn.  Kylätilassa voi 
aloittaa uuden harrastuksen tai jatkaa entistä. 
Kiinnostavien viikoittaisten harrastusten ja 
viikonloppujen kurssien valikoima on todel-
la laaja. Kylätilan syksyn esittely täyttääkin 
tästä Kumpostista monta sivua. Valitse mie-
leisesi. Käsityö vai pilates? Vai menisinkö 
molempiin? paitsi jos Oljenkorren omistaja 
toteuttaa Lauri Törhösen jutussaan antaman 
vihjeen kapakan pienestä kasvojen kohotuk-
sesta, saattaisinkin liittyä tietokisaajiin ja 
nauttia pintahiivaolueni hanasta.

 

Airi Vilhunen
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O M e n a K e T S U P P I 

2 kg omenoita (myös vähän rupiset omput sopivat tähän hyvin)
3 sipulia
2 dl vettä
1 rkl keltaisia sinapinsiemeniä
6 dl sokeria
5 dl väkiviinaetikkaa
1 rkl suolaa
1-2 tl cayannepippuria
1/4 tl jauhettua neilikkaa 
1/4 tl maustepippuria

Anu Brask on Kumpulassa asuva ruokatoimit-
taja ja kokki, joka säilöö, kuivattaa, pikkelöi ja 
purkittaa ja tekee ruoka-aiheisia juttuja lehtiin. 

onkinasteinen hulluus ruo-
kaan ja säilömiseen kulkee 
Anun suvussa jo kolmannes-
sa polvessa.  ”Ruokamummo 
keitteli mehuja ja kiisselei-
tä, äiti pakastaa kaiken, ja 
siskon kanssa tehtiin villejä 

ruokakokeiluja ja raaka-aineita haettiin Mar-
tinlaakson metsiä koluamalla.  Luonnossa 
kulkeminen on minulle nykyään enemmän 
kuin harrastus, se on elämäntapa, rentou-
tumiskeino ja liittyy samalla myös vankasti 
työhöni”, Anu toteaa. 

”Reseptien muuntelu ja eri ruoka-ainei-
den yhdistely on luovaa ja herkullista puuhaa. 
Ja kokkihan saa leikkiä ruualla”, Anu nauraa, 
”vaikkei ihan risuja ja keppejä ruokalautaselta 
löytyisikään.” Anua kiehtoo myös  resepteihin 
liittyvät tarinat sekä uuden ja vanhan yhdis-
tely. Rajana on vain mielikuvitus.

TeKSTI Eija Reeves  KUva Santtu Särkäs

R u o k A k u L t t u u R i n  M u u t o s t A  siivittävät 
trendit, ja nyt aallonharjalla ovat super-
food ja villiyrtit. Mistään uudesta ilmiöstä 
ei kuitenkaan ole kyse. olemme syöneet 
trendikkäästi superruokaa mummojemme 
ja äitiemme keittämissä mehuissa, hilloissa 
ja raasteissa vuosikymmenet. 

Anu on tyytyväinen tähän villiruuan uu-
teen tulemiseen ja toivoo, että ilmiö on tullut 
jäädäkseen: ”Metsät, niityt, puistot ja pihat 
ovat täynnä erinomaisen ravintorikasta ruo-
kaa, todellista lähiruokaa ja keskellä kaupun-
kia. Ennen luonnon antimia kerättiin senkin 
vuoksi, että ruokaa ei vain ollut ja vitamiinien 
lähteet piti kerätä talteen pitkän talven varal-
le”, Anu muistuttaa.  ”siksi nykyinen ruuan 
tuhlaus niin perheissä kuin suuratalouksissa 
surettaa. Vihanneslaatikon perukoille nuh-
jaantuneet vihannekset ja sipulit lentävät liian 
usein bioastiaan, muka käyttökelvottomina, 

sen sijaan että ne vaikkapa pikkelöisi eli pis-
täisi etikkakylpyyn ja salaatin jatkeeksi.”

omenapuiden omistajat kamppailevat 
syksyisin omenasadon hävittämiseksi. ”Ei 
koko satoa tarvitse aina piirakoiksi leipoa tai 
mehuksi puristaa. omenista voi kuivata lastuja 
tai tehdä vaikkapa ketsuppia”, Anu neuvoo.

kAikki  MAAssA kasvava vihreä ei ole kuiten-
kaan syötävää eikä kaikkialta kannata kerätä. 
Pölyiset tienvarret kannattaa jättää kolua-
matta, ja samat säännöt pätevät marjoihin 
ja sieniin. Villiruoan saloihin vihkiytyminen 
kannattaa aloittaa tutustumalla pariin uu-
teen lajiin kerrallaan ja muistaa myös vanhat 
tutut: nokkoset, voikukat ja vuohenputket.

”Villiruuan sesonki ei rajoitu vain kevää-
seen, myös kukinnot ja siemenet voi hyödyn-
tää”, Anu muistuttaa.  Lisäbonuksena saa 
luonnosta vielä silmänruokaa, lasipurkkei-
hin säilötyt värikkäät vihannekset tai kaikissa 
maanväreissä hehkuvat kuivatut sienet ovat 
minkä tahansa keittiön koristus.

 
 
 
 
ohessa kumpostin lukijoille Anun ohje, jossa 
syksyn omenasatoa hyödynnetään. 

HEdELMiEn kyPsyMistä saa kuitenkin vie-
lä odottaa. Rypäleet ovat rusinan kokoisia. 
Viinirypäleen matka versosta viiniksi kestää 
noin vuoden. oksat leikataan syksyllä. ke-
säisin ne hurahtavat pituutta monta metriä. 
Hedelmät voi korjata alkusyksystä. Markku 
toikka murskaa rypäleet käsin, vaikka pitää-
kin viinipuristinta ihmiskunnan hienoim-
pana teknisenä saavutuksena. 

Viinin käyminen kestää joulun tienoille 
tai tammikuun alkuun. sen jälkeen seuraa 
raakaviinin pullotus, ja viini on valmista 
seuraavana kesänä.

toikka on viljellyt viiniköynnöksiä 

Näyttelijä Markku Toikan kotitalossa Limingan-
tiellä viiniköynnös kiemurtelee pitkin seinää. 
Elokuun puolivälissä kasvu on jo niin pitkällä, 
että oksat tavoittelevat kattoa. 

kymmenisen vuotta. ”Viime kesänä säät oli-
vat upeat. köynnöksistä tuli kuusikymmentä 
litraa hedelmiä. Mäskin poistamisen jälkeen 
viiniä valmistui 26 pullollista. tämän kesän 
säät eivät ole olleet yhtä suosiolliset”, toikka 
sanoo puutarhassaan.

talon seinustan lisäksi köynnöksiä on 
kasvihuoneessa ja pihalla. Viime vuoden viini 
on väriltään hyvin tummaa ja maultaan aro-
mikasta. Siinä on paljon flavonoideja. ”Maku 
vaihtelee vuosittain ja myös lajike vaikuttaa 
makuun.”

toikan puutarhassa on monta eri lajiket-
ta, muun muassa Zilga, Hazan Zladkij, no-
vgorody Pride, Fabian, sucribe ja Adalmina. 
”Viininviljely siirtyy yhä pohjoisemmaksi. 
Latvialaiset ovat varsinaisia viherpeuka-
loita viininviljelyksessä. Venäjällä on vil-
jelyksiä, mistä johtuen monien lajikkeiden 
nimet ovat venäläisperäisiä. Myös suomessa 

on muutamia viinitiloja.” kumpulassakin on 
toikan mukaan viiniköynnöksiä muutamalla 
pihamaalla.

toikan viinit ovat luomutuotteita. Mitään 
säilöntäaineita niissä ei ole. sokeria täytyy 
kuitenkin lisätä, koska rypäleissä ei ole soke-
ria riittävästi. Viiniä toikka viljelee omaksi ja 
ystäviensä iloksi. kyläreissulla kotona tehty 
viini on verraton tuliainen.

syksyn oHJELMAssA näyttelevällä viinivil-
jelijällä on muun muassa kumpula-kantaatin 
ohjaaminen. kumpulan kuorolle 1990-luvun 
lopussa kirjoitettu kantaatti esitetään uudel-
leen marraskuussa karjala-talolla.

toikka kirjoittaa myös kirjaa stand upista. 
kauhavalle valmistuu monologinäytelmä Jean 
sibeliuksesta.

Markku toikan 
talon seinustalla  
kumpulassa  
kasvaa 
viiniköynnöksiä.

TeKSTI ja KUva Sirpa Pääkkönen

kuori ja paloittele sipulit ja omenat. Laita sipulit ja omenat katti-
laan ja lisää vesi ja sinapinsiemenet. keitä miedolla lämmöllä välillä 
hämmentäen kunnes omena- ja sipulikuutiot ovat kypsyneet peh-
meiksi. soseuta sauvasekoittimella tai paseeraa tiheän siivilän läpi. 
Laita sose takaisin kattilaan, lisää joukkoon sokeri, etikka, ja 
mausteet. 
keitä ketsuppia hiljaisella lämmöllä noin tunti. 
Tölkitä desinfioituihin pulloihin tai lasitölkkeihin kuumana. Sulje 
kannet ja anna jäähtyä huoneenlämmössä. säilytä viileässä. KUvITUKSeT  Lasse Määttä
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TeKSTI Airi Vilhunen, KUvaT Pate Pesonius

K U M P O S T I 6

Jo ensimmäinen suullinen kertoo maallikol-
lekin, ettei nyt ole kyse mistään takavuosina 
suositusta olutuutteesta valmistetusta ”ku-
rasta”. Ja kun Pate Pesonius kuvailee oluen 
väriä ja makua, selviää sekin, että oluen ko-
tipanijana hän on asiaansa hyvin perehtynyt 
ja oluista enemmän kuin innostunut.

oluthifistelijäksi Pate ei kuitenkaan 
itseään laske. ”Joillakin hifistelijöillä on 
puhelimessa appsit, joilla he rekisteröivät, 
missä ovat juoneet ja mitä ovat juoneet, an-
tavat pisteitä ja suosituksia. se on vähän kuin 
lintubongausta.” On myös hifistelijöitä, jotka 
etsivät mahdollisimman erikoisia oluita. osa 

on insinööriluonteita ja heitä kiehtoo laitteisto 
ja sen valmistaminen. ”miten voisi kehittää 
vanhasta tiskialtaasta mäskitynnyrin.” Hi-
fistelijöitä kuvatessaan Pate myöntää, että 
ehkä hänessä on vähän kaikkea tuota, vaikkei 
hän bongailijaksi tunnustaudukaan. niitä-
kin joukossa on, jotka pyrkivät valmistamaan 
mahdollisimman vahvaa olutta. ”Kiljujengi 
tavallaan”, Pate toteaa.

Pate Pesonius tuntee kotipanijoiden ja 
olutharrastajien joukon hyvin, sillä hänen 
perustamassaan facebook-ryhmässä Hombre 
Helsinki – pääkaupunkiseudun kotipanijat 
on kolme ja puoli sataa jäsentä. Paten oma 
lähiryhmä Kumpulan kotipanijat on kahdek-
san miehen ryhmä, jolla on yhteiset laitteet 
ja yhteinen innostus oluen valmistamiseen. 
Pate laskee, että keskimäärin Kumpulan ko-
tipanijat valmistaa olutta joka toinen viik-
ko, ”kotona tai kodinomaisissa” tiloissa niin 
kuin laki määrittelee, n. 40 litraa kerrallaan 
omaan käyttöön ja kavereille ja naapureille 
tarjottavaksi, niin kuin nyt tässä taloyhtiön 
grillipaikalla. Kotivalmistajan oluen litrahinta 
jää alle euron.

muutamassa vuodessa oluen kotipane-
minen on räjähdysmäisesti kasvanut. Pää-
kaupunkiseudun ainoa kotitarpeisiin raa-
ka-aineita myyvä liike oli vielä kolme vuotta 
sitten, Kumpulan kotipanijoiden aloitellessa, 
enemmän marjaviinien ja siiderin valmistajille 
suunnattu. nyt oluttarvikkeiden vuoret nou-
sevat liikkeessä kattoon asti ja mallassäkkien 
välissä on puikkelehtimista. Postimyynnin 
kauttakin raaka-aineita voisi tilata, mutta 
”maltaiden hypistely on se juttu”, Pate kuvaa.  
”Me myös tykkäämme rouhia maltaat itse, se 
on vähän niin kuin kahvin jauhaisi pavuista.”

K a iK K i  l ä H t i  Kumpulan omenista. Kolme 
vuotta sitten omenasato oli niin runsas, et-
tä Kumpulassa kävellyt Pate joutui väistele-
mään, ettei olisi astunut omenien päälle, ja 
tiet olivat autojen liiskaamia omenia täynnä.  
Patelle syntyi ajatus Kylätilan siiderityöpa-
jasta, mutta netistä löytyneet siideriohjeet 
vaikuttivat kovin mutkikkailta. ”sattumalta 
siinä surffaillessani osuin opetusvideoon, 
jossa näytettiin, miten helppoa on tehdä 
olutta. Voi vitsi, tällainenhan meidän pitää 

järjestää, ajattelin, ja ne omenat unohtuivat.”
Työpajan opettajaksi löytyi André Brunns-

berg Käpylästä. Kurssin 15 osanottajasta kuusi 
vahvistettuna parilla naapuruston kiinnostu-
neella hankkivat yhteiset laitteet ja porukalla 
aloitettiin oluen valmistus. ensin yritettiin 
toistaa sama, mitä kurssilla oli tehty. sitten 
valittiin reseptikirjasta olut, josta kaikki 
pitivät. ”Siitä tuli ihan mielettömän hyvää, 
edelleenkin meidän parhaita oluita. se oli tie-
tysti hirveän kannustavaa”, Pate muistelee 
olutharrastuksen alkua. 

G r i l l i P a i K a l l e  t u l e e  toinen kotioluen 
valmistaja, Timo Pesonen, hänkin yksi 
Kumpulan kotipanijoista. maisteluvuoros-
sa on kuusenkerkillä maustettu pale ale, 
amerikkalaistyylinen vaalea olut, jossa on 
vähän vehnää mukana. Kuusenkerkät Pate 
on kerännyt alkukesän purjehdusretkellä, 
murskannut ja höyryttänyt steriiliksi ja li-
sännyt kypsymässä olleeseen olueen.  maku-
kokeiluja ryhmä on harrastanut muutenkin. 
on kokeiltu chiliä, kahvia, kaakaota. Yksi 
maistiaisoluista on maustettu ruusunmarjalla 

Haastattelu on sovittu kerrostalon gril-
lipaikalle ja Pate Pesonius tulee paikalle 
kantaen ämpäriä, jossa on muutama olut-
pullo. Ensimmäisenä avataan pullo, jonka 
täyttää melkein musta olut.

ja aprikoosilla. Pate kehuu timon tanskasta 
tuomalla raakalakritsijuurella maustettua 
7-8-prosenttista stoutia: ”Jos meillä olisi 
yksi tuote, jolla pitäisi lähteä markkinoille, 
se olisi tämä laku imperial stout.”

markkinoille lähteminen ei ole Pate Pe-
soniukselle täysin vieras ajatus.”Kyllä olis 
ihanaa perustaa tänne panimo. on tää niin 
kivaa hommaa.” Pari vuotta sitten Pate las-
ki, mitä oljenkorren matalan osan muutta-
minen panimoksi maksaisi. lopputulos oli, 
että kannattavan panimon pitäisi olla paljon 
isompi. Tehtaan pyörittäminen ei olutharras-
tajaa kiinnosta vaan enemmänkin artisaani-
pohjainen toiminta. ”nyt alkaa pikkuhiljaa 
hahmottua, miten panimo voisi toimia. siinä 
pitäisi olla muutakin toimintaa ja ravintola”, 
Pate kuvailee. Panimo ei olisi ensimmäinen 
Kumpulan nurkilla, sillä vanhoista kartoista 
voi Vanhankaupungin alueelta löytää merkin-
nän useammasta olutpanimosta.

samassa tahdissa, kun olutharrastus on 
muutaman vuoden aikana kasvanut räjähdys-
mäisesti, myös suomalaisten pienpanimoiden 
määrä on kasvanut. Lainsäädäntö ei niitä vielä 

helli. Pienpanimoilla ei esimerkiksi ole ulos-
myyntioikeutta, toisin kuin kotiviinitiloilla. 
asenteet ovat muuttumassa ja lain tulkinnat 
joustavampia kuin ennen, mutta vielä aina-
kaan ei ole mahdollista perustaa pienpanimon, 
oluttarvikemyymälän ja olutkulttuurikeskuk-
sen kaltaista kokonaisuutta, joka voisi olla 
juuri se, mitä Pate yhdessä muiden kanssa 
mielellään pyörittäisi. 

KumPulan KotiPaniJoille oluen valmista-
minen on kaveriporukan yhteinen harras-
tus. Pate vertaa sitä bänditreeneihin: ”se on 
vähän niin kuin soittaisi bändissä. saahan 
levykaupasta hyviä levyjä, mutta palkit-
sevaa on se itse tekeminen, treenaaminen 
ja kehittyminen, ja sitten kaverien kanssa 
soittaminen. sama juttu tässä. Pari kertaa 
olen tehnyt yksin, mutta ei se ole yhtä kivaa.”

Kylätilassa järjestetään 1.11. Kotiolut work- 
shop II. Ks. lisää Kylätilan tapahtumista tässä 
Kumpostissa. Workshop on niin suosittu, että 
uusikin on jo tulossa.

Pate Pesonius ja muut Kumpulan kotipanijat haaveilevat oman pienpanimon perus-
tamisesta. tältä voisi Pate näyttää panimon mainoksen edessä.
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Kari Lehtinen 
(vas) on palannut 
rakkaan harras-
tuksensa, kajak-
kimelonnan pariin 
vuosien tauon 
jälkeen. Jukka Ol-
likaisen kajakilla 
melotaan hurjis-
sakin tyrskyissä.

Koskimelonta 
vaatii harras-

tajalta rautais-
ta fysiikkaa.

Si beribusciat 
idellit ioriandel 
molupicient 
et et dolup-
tios quis et eos 
dolorruptur 
rerro blabo. 

m a r r a s K uu o n lopuillaan, ilta sysimusta 
ja lämpötila hädin tuskin plussan puolella. 
Kari Lehtinen on Vantaanjoella tekemässä 
vetotreeniä kajakillaan. olosuhteet ovat kel-
volliset, mitä nyt tuuli hiukan temppuilee. 
Vesi melan alla on tummaa ja hyytävää ja 
lihakset alkavat spurtin jälkeen olla hapoilla. 
Kari ryhtyy kääntymään takaisin rantaan, 
kun kesken käännöksen tuuli tarttuu me-
laan ja kaataa kiikkerän kajakin nurin. Kari 
horjahtaa hyiseen veteen. matkaa takaisin 
on viisi kilometrä. Kari saa tyhjennettyä ka-
jakin ja kiivettyä takaisin kyytiin. Vaatteet 
on riisuttava ja rutistettava kuiviksi. matkan 
pituus arveluttaa. Paleltuisiko mies matkalla? 
Kari uskoo selviytyvänsä matkan ja päättää 
meloa rantaan eikä kutsu apua. Vaatteet ta-
kaisin päälle ja melomaan. 

ehkä tässä yksi syy, miksi kajakkimelonta 
ei ole suomessa massojen laji. Vedet ovat ly-
hyen aikaa sulat ja olosuhteet usein karut. siitä 
huolimatta Karin harrastamaa ratamelontaa 
on suomessa menestyksekkäästi harrastettu 
jo Helsingin olympialaisista, vuodesta 1952 
saakka. silloin Karin naapurissa asunut, jo 
edesmennyt kumpulalainen Yrjö Hietanen 
meloi lajissa kultaa sekä 1000m että 10 000m 
matkoilla parinsa Kurt Wiresin kanssa. 

Kari innostui lajista 17-vuotiaana, ja suurin 
haaste oli kiikkerän kajakin kanssa tasapai-
non löytäminen. Tasapaino kuitenkin löytyi 
ja vauhtiakin on riittänyt, jopa niin, että nyt 
vuosien jälkeen Kari on voittanut ikäryhmänsä 
sm-taistoissa kolminkertaista kultaa. tänä 
vuonna irtosi 500m ja 100m matkoilta pronssia 
ja loppukesän tavoitteena elokuisissa kisoissa 
on 200m voitto.  treenipainetta siis riittää.

muunkinlaista menestystä Karille on lajin 
parissa siunaantunut, sillä aikoinaan saman 
seuran riveissä meloi lahjakas neitokainen, 
jonka sydämen Kari voitti itselleen. rakkaus 
lajiin yhdisti Eevan ja Karin, ja avioliitto toi 
miehen Kumpulaan pysyvästi. Eeva on myös 
sm-tason meloja, mutta pariskunnan lasten 
syntymän myötä harrastus tyrehtyi ja samoin 
kävi Karille. nyt kun lapset ovat kasvaneet ja 
työpaineet hieman hellittäneet, treenaami-
seen on taas aikaa. 

Kari kevensi äskettäin lähes 10kg kropas-
taan ja aloitti vimmatun treenaamisen sou-
tulaitetta vastaavalla melontaergometrillä. 
Karin yllätykseksi varusteet olivat 17 vuoden 
tauon aikana muuttuneet, ja uudet kapeat 
kajakit tuntuvat Karista suorastaan pelot-
tavan kiikkeriltä. muistikuvat olivat paljon 
leveämmistä menopeleistä. Kellarin katosta 

roikkuu vielä Karin 50 vuotta vanha mahon-
kinen kajakki, jollaisilla melottiin 80-luvulle 
saakka. niillä tosin ei yltänyt nykyisiin 5m/s 
vauhteihin.  Vauhti onkin Karin mielestä se 
huumaannuttava asia, joka saa koukuttumaan 
lajiin. "Jos ei kajakki nyt aivan plaaniin lähde, 
niin lähestulkoon. tunne on uskomattoman 
mahtava."

Vaikka kunnon ylläpitäminen on Karille 
tärkeä osa harrastusta, pelkkä sunnuntai-
harrastelu ei edelleenkään riitä, vaan mies 
tähtää vielä 52 vuoden iässä kansainvälisil-
le kilpakentille vuonna 2017 järjestettäviin 
World masters Gamesiin uuteen-seelantiin.

naaPurissaKin melotaan,  sillä edesmen-
neen Yrjö Hietasen sekä Eeva ja Kari Lehtisen 
lisäksi Kumpulan naapurustossa asuu vielä 
neljäskin meloja. orapihlaja-aidan toisella 
puolella nurmikolla lojuu kuitenkin tyystin 
toisennäköinen kajakki. Karin pitkän, kapean 
ja kiiltävän kajakin sijaan Jukka Ollikaisen 
pihalla pötköttää lyhyt, pullea ja hyvin kol-
hiintunut kajakki. Kajakki, jonka omistajansa 
saa pyöräytettyä koskessa volttiin. 

Jukka ollikainen kertoo, että yhteistä 
naapurin ja hänen kajakkiharrastuksellaan 
on oikeastaan vain nimi. Hän myöntää, ettei 

uskaltaisi astua Karin kajakkiin, eikä Karia taas 
saisi Jukan perässä koskeen. tekniikat ovat 
niin erilaiset Karin meloessa suoraa rataa ja Ju-
kan laskiessa runsasvetisiä koskia ja tehdessä 
kuohuissa erilaisia temppuja. Kummassakin 
lajissa fysiikan pitää olla kunnossa. lajit vaa-
tivat harrastajaltaan aktiivista harjoittelua, 
jota kummallakin miehellä on takanaan n. 
30 vuotta. 

Kun Jukka aikoinaan pääsi koskeen, hän 
tiesi, ettei enää halua tehdä mitään muuta. 
Hän onkin ollut perustamassa lajiseura Ko-
hinaa, joka järjestää mm. vuosittain Van-
hankaupunginkoskella huhtikuun puolessa 
välissä vesien tulvimisaikaan iceBreak-kisat. 
Koskessa  voi kisata bater crossissa, jossa neljä 
melojaa laskee rinnakkain samanlaisen ra-
dan ja nopein voittaa erän. Koskimelonnan 
toista kilpailulajia freestyleä ei voi Vanhan-
kaupunginkoskessa harrastaa, sillä koskeen ei 
synny lajin vaatimaa isoa vaahtopäistä stop-
pariaaltoa. Sen päällä ikään kuin surffataan 
paikallaan ja tehdään mahdollisimman paljon 
erilaisia temppuja. Juuri tässä lajissa Jukka 
heittää itsensä ja kajakkinsa volttiin.

Kerran vuodessa Jukka pakkaa kajakkinsa 
ja varusteensa ja suuntaa norjaan, josta maail-
manluokan kosket löytyvät. Koska olosuhteet 

koskenlaskuun ja freestyleen ovat etenkin 
etelä-suomessa suhteellisen vaatimattomat, 
on haastavien laskujen perässä reissattava 
ympäri maailmaa. nyt kesällä Jukka vaikuttui 
laskettuaan norjassa kanjoniin, josta kapean 
kosken ympäriltä kohoaa 30m korkeat pysty- 
suorat seinämät. Kuohuvan kosken mutkainen 
loppu oli laskettava käytännössä sokkona, eikä 
mahdollisia vaarapaikkoja nähnyt. 

laji on riskejä täynnä, onhan vesi voi-
makas ja osin arvaamaton elementti. tur-
vallisuus ja pelastuskoulutus kuuluvatkin 
jatkuvasti harjoituskalenteriin. Harjoiteltuja 
taitoja jouduttiin ottamaan käyttöön äsket-
täin Kreikassa, jossa kosken yli rakennettiin 
köysirata olkapään teloneen toverin saami-
seksi turvaan hankalasta paikasta. Jukalle 
kuitenkin juuri arvaamattomien reittien 
tuoma adrenaliini on se, mikä ajaa kerta 
toisensa jälkeen vesille.

a u r i n K o i s e n a  s u n n u n t a i n a  Kumpulan 
melontakeskittymässä on hiljaista. Pihoil-
ta ovat kajakit kadonneet, sillä nyt jos kos-
kaan sää suosii niiden vesillelaskua. Pienen 
hetken vesi on niin lämmintä, ettei haittaa, 
vaikka tuuli temppuilisi ja joutuisi hieman 
pulahtamaankin. 

TeKSTI  

Riitta Helminen,  

KUvaT  

Santtu Särkäs,

Jukka Ollikainen
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TeKSTI Airi Vilhunen, KUvaT Santtu Särkäs

Kymintien omakotitalossa on SM-tason 
taitoluistelijoita kaksin kappalein. Alka-
nut kausi merkitsee 19-vuotiaalle Vilma 
Lehtiselle pyrkimistä SM-senioreihin, 
18-vuotias Mona Lehtinen jatkaa vielä 
vuoden SM-junioreissa. Hänen kautensa 
on alkanut monelle huippu-urheilijalle tu-
tulla tavalla: jalkapöydän rasitusmurtuman 
takia harjoituksissa on tauko. 

Vilma on mäkelänrinteen urheilulukiossa viimeistä vuottaan aloittava 
abiturientti, monalla on samassa lukiossa jäljellä vielä kaksi vuotta. 
Tytöt ovat luistelleet jo pitkään: Vilma oli aloittaessaan 5-vuotias, 
mona 4. seura on alusta asti ollut tikkurilan taitoluisteluklubi. nyt 
he ovat seuran yksinluistelun edustusryhmän kokeneimpia sm-tason 
kilpailijoita.

Yhteinen harrastus on merkinnyt samoja treeniaikoja, ja kun tytöt 
enimmäkseen ovat olleet vielä samassa koulussakin, on perheen arjen 
järjestäminen ollut helpompaa. nyt molemmilla on ajokortti, joten 
vanhempia ei enää tarvita kuljettamaan heitä harjoituksiin ja kilpai-
luihin. mutta on sisarusten yhteinen harrastus joskus rasittavakin. 
”Kun on pitkiä leirejä ja ollaan yhdessä 24/7, niin kyllähän siinä välillä 
riidaksi menee”, he toteavat hymyillen.

Vaikka jääprinsessoista puhutaankin, mitään prinsessapäiviä eivät 
tämän vaativan urheilun harrastajat vietä. Harjoituksia on kuutena 
päivänä viikossa, vain sunnuntai on vapaa, ja kolme tuntia päivässä: 
aamujää, iltajää ja sen jälkeen vielä ”oheinen” eli balettia, voimahar-
joitus tai jotakin vastaavaa.

Kysymykseen, mikä saa harrastamaan kuutena päivänä viikossa, 
tytöt vastaavat yhteen ääneen: ”Me tykätään siitä.” Ja selittävät sit-
ten vähän tarkemminkin. ”Kun on pienestä asti luistellut, niin ei sitä 
päivittäin kysele itseltään, että haluaako mennä harkkoihin. tässä 
lajissa koko ajan on mahdollisuus mennä eteenpäin. ei ole tullut vielä 
vastaan tunnetta, ettei voi enää kehittyä”, täsmentää Vilma. Myös 
monalle lajissa kehittyminen on tärkeää: ”on kiva tunne, kun kehittyy 
ja oppii jotakin uutta. Vaikka välillä ei jaksaisikaan lähteä, niin jäällä 
sellaista oloa ei ole koskaan.”

taitoluistelijan jää ei sula kesälläkään, ja kesäleireillä harjoittelutahti 
vain kiihtyy. Päättyneenä kesänä tytöt leireilivät Obertsdorfissa, Ice 
dome -leirillä, jolla oli osanottajia ympäri maailmaa. ”obertsdorf on 
todellinen taitoluistelukeskus, jossa on erittäin hyvät olosuhteet, monta 
jäätä ja paljon valmentajia. Siellä ovat harjoitelleet myös suomalaiset 
taitoluisteluhuiput Kira Korpi ja Valtteri Virtanen”, tytöt kertovat. 

VaiKeinta mutta myös kiinnostavinta taitoluistelussa ovat hypyt. Niitä 
opetellaan ja hiotaan vuosikausia. ”nykyisin tekninen osaaminen on 
tärkeintä, siitä pisteet tulevat”, Vilma toteaa ja kertoo, että hän treenaa 

toista kolmoishyppyä päästäkseen nyt 19-vuotiaana seuraavaan eli 
sm-seniorisarjaan kilpailemaan. salchow on jo hyväksyttynä, vielä 
tarvitaan rittin onnistuminen testissä. ”siitä kun hyppy onnistuu 
ensimmäisen kerran, menee varmasti kolmekin vuotta ennen kuin 
hypyn voi sisällyttää ohjelmaan. Vaatii ihan hirveästi onnistuneita 
toistoja.” monan vahvuus ovat piruetit, mutta hypyt hänkin mainitsee 
kivoimmaksi harjoitella: ”siinä on haastetta, ja kun onnistuu, se on 
niin hyvä tunne.” 

Jokaisella luistelijalla on kaksi ohjelmaa, lyhkäri ja vappis, niin kuin 
tytöt lyhytohjelmaa ja vapaaohjelmaa kutsuvat. Yksi ohjelma on ohjel-
mistossa kaksi vuotta ja sinä aikana sitä myös vaikeutetaan. Musiikin 
valintaan vaikuttavat tytöt itsekin ja nyt isompana enemmän myös 
ohjelmien sisältöön, jonka koreografi kuitenkin suunnittelee.  Ohjel-
mien elementit ovat tarkasti määritelty. ”Vappiksessa on seitsemän 
hyppyä, kolme piruettia, askelsarja ja vielä sellainen koreografiaosuus.” 

KilPailemiseen suHtautumisessa tytöt ovat erilaisia. Monalle kil-
paileminen ei ole se paras asia taitoluistelussa: ”mua jännittää tosi 
paljon, varsinkin ennen kilpailua.” ”mä tykkään kilpailla, jotenkin 
nautin siitä tilanteesta. Kun on pitkään harjoitellut ohjelmaa ja vaikkei 
kaikki meniskään ihan nappiin, saa kuitenkin yksin luistella jäällä”, 
Vilma kuvailee kilpailun viehätystä.

mutta kunnianhimoinen pitää olla. ”Kun luistelu on taitolaji, niin 
tulee paljon myös epäonnistumisia, ja silti pitää jaksaa. Nuoremmista 
luistelijoista huomaa, että jotkut ovat selvästi tavoitteellisempia ”, 
Vilma kuvailee. ”Jos haluaa pärjätä, niin ei oikein voi vain harrastaa 
huvikseen”, Mona jatkaa. ”Muusta pitää sitten tinkiä.” Tytöt eivät 
kuitenkaan koe, että heidän olisi pitänyt jostakin erityisesti tinkiä. 
Kavereita on tullut luisteluryhmästä ja urheilukoulussa kaikki kaveritkin 
urheilevat. ”ei ole tullut sellaista tilannetta, etteivät muut ymmärtäisi, 
mitä urheilu harrastuksena vaatii.”

Vuotta monaa vanhemmalla Vilmalla on lähempänä vaihe, jossa 
joutuu miettimään, mitä jatkossa.  ”ainakin tämän kauden loppuun 
asti luistelen. mutta opiskelun aloittaminen voi vaikuttaa ja tietysti 
sekin, miten tämä kausi menee. Olen myös miettinyt, että olisi kiva 
hakea Disney on ice –ryhmään mukaan. luistelu jatkuisi, vaikkei enää 
kilpailisikaan.”

Harvemmin mona 

(vas) ja Vilma leh-

tinen (oik) ehtivät 

pidellä luistimiaan 

sylissä. Harjoi-

tuksia on kuutena 

päivänä viikossa.

K U M P O S T I
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local PuB on englanninkielinen nimitys sil-
le, mitä oljenkorsi ei nyt tai vielä ole. se vaa-
tisi syvempää kapakkakulttuuria, vähempää 
paheksuntaa ja tiheämpää juottolaverkkoa, 
johon väestöpohjan tavat eivät riitä. Kapakan 
täällä löytää suunnilleen kilometrin kävel-
tyään, kotoa tai edellisestä.

Kun intiankadulta pääsi ajamaan autolla 
Kustaa Vaasan tielle, vanhan elannon mai-
to-leipäkaupan paikalla oli muistaakseni rau-
takauppa. sitten nytissä oli juttu kapakasta, 
jossa oli suomen laajin pullo-olutvalikoima, 
170 merkkiä. Hämmästyin, kun sen osoite oli 
kävelymatkan päässä. Paikan nimi oli Grand 
canyon ja kun uskaltauduin ensi kerran sisään, 
en voinut kuin ihailla kapakoitsijan huumoria: 
peräseinää peitti huonoin näkemäni naivisti-
nen fresko, joka kuvasi Grand canyonia. Ka-
pakoitsija oli kokenut moottoritien kiitoradan 
samanlaisena kuiluna kaupungin kasvoissa 
kuin me kumpulalaiset ja toukolalaiset sen 
koimme. 

nimi muuttui Viimeiseksi oljenkorreksi, 
muistaakseni. Viimeinen juottopaikka ennen 
lahtea, tai edes mäntsälää. matkustavan vii-
meinen oljenkorsi. sitten Viimeinen putosi 
nimestä. ehkä olen sen vain itse keksinyt…

Kanjonifresko on maalattu peittoon mutta 
siihen liittyvät intiaanilinnakkeen madon- 
syömät varustuspuut seisovat sijoillaan, ke-
hystämässä mustaa seinää.  Hauska oluiden 
luettelo ja hinnasto on pyyhitty taululta. enna-
koiko se inflaatiota vai eivätkö uudet, nuoret ja 
asiantuntevat baarimikot enää osaa tekstata, 
en tiedä. aikanaan tekstit kirjoitti palkintoja 
voittanut naismikko. Kunnianhimoisena hän 
yritti muuttaa kantakapakkamme oikeaksi 
olutravintolaksi, mutta teki sen tavalla, joka 
melkein vaihtoikin asiakaskunnan.

KaPaKalla Pitää olla sielu. sielu on taval-
lisesti joko johtava baarimikko tai omistaja. 

M U I S T a a K S e n I …

Kumpi hyvänsä, sielullakin pitää olla uskot-
tava profiili.

2004 oljenkorren pihalle ilmestyi asun-
tovaunu. Vuosia siinä asui J-T Hartikainen, 
joka tuli suorittamaan lepäävät maantieteen 
maisterin opinnot loppuun oljenkorren baa-
rimikkona. Hiljaisena iltana baariin pelastau-
tunut asiakas saattoi nähdä, miten baarimikko 
tiskin takana kirjoitti pro gradua. 

J-T:n profiili oli sekä korkea että leveä. 
maisteriksi valmistuttuaan hän jatkoi kuusi 
vuotta baarimikkona ja joutui lopulta suku-
puolisidonnaisen valtataistelun seurauksena 
tekemään johtopäätöksen ja voi nyt erinomai-
sesti mikkelissä. meillä on enemmän ikävä, 
mutta itsehän J-t oli alaisensa naiset valinnut. 
sitten naiset eivät tulleet toimeen keskenään. 
Myöhemmin ilmestyivät nykyiset mikot, jotka 
ovat joustavia ja ystävällisiä ja tietävät kaikis-
ta oluista kaiken. He ovat jopa houkutelleet 
nykyisiä Kumpulan yliopiston opiskelijoita 
paikallisten asukkaiden kantapaikkaan. 
 

KantaPaiKKamme Profiili  oli vuosia oljen-
korsi small Band -soittokunnan varassa. or-
kesteria pyörittävät kaikkien instrumenttien 
äiti Jussi Liski, kaikkien tyylilajien isä Mikko 
Tohkanen ja kylätilan osaavan toiminnan-
johtajan Sari Väntäsen viisas mies Kössi. 

liskin vaimolla Riitalla on lista, jota ke-
nelläkään muulla missään ei ole. 

Bändi-illoissa on esiintynyt valtakunnan 
ehdoton kerma, olutpalkalla, ja yhä useammin 
vesipalkalla: Fredi, Pirkko Mannola, Jukka 
Kuoppamäki, Markku Toikka ynnä muita. 
Helpompaa on listata ne, jotka eivät (vielä) 
ole laulaneet bändi-illoissa: Matti & Teppo, 
Riki Sorsa, Hector ja Benny Andersson. Kaik-
ki he kuitenkin ovat kierroksessa Kylätilaan, 
jonne bändi-ilta mitättömästä syystä, parin 
savukkeen vuoksi siirtyi ja joka toimii siellä 
paremmin. Kyläyhteisö voitti kohtauksen, 
jonka kantakapakka hävisi.

 
YKsi   J-t H a rt i K a ise n parhaista perinteistä 
kuitenkin elää ja voi hyvin: tiistaisin seit-
semän jälkeen kylän viisaat kerääntyvät 
oljenkorteen tietovisaan. 

Pub-tietokilpailut ovat kasvaneet kapak-
katoimialan tukikepiksi. maanantaisin kapa-
koitsijoilla ei ole paljon toivoa, mutta hyväl-
lä syyllä tiistaina voi taipua houkutukselle. 
Houkutus on älykäs joukkue, johon liittyä. 

Hyvän kapakan merkki on, ettei asiakas 
muista kaikkea mitä on sanonut, kuullut tai 
tehnyt. Bar Oljenkorsi, tai vain Oljenkorsi, 
on pikku hiljaa ”kasvanut” kumpulalais-
ten ja toukolalaisten kantakapakaksi. Erään 
henkilön kerrotaan muuttaneen takaisin 
Kumpulaan asuakseen kävelymatkan pääs-
sä ”Korresta”.

TeKSTI  Lauri Törhönen, KUva Santtu Särkäs 

Lauri Törhönen 
muistelee oljenkor-
ren vaiheita ja kisaa 
itsekin ahkerasti 
matti-joukkueessa.

Visassa voitto on ehdottomasti tärkeämpi kuin 
ensimmäinen tai toinen palkinto ja melkein 
yhtä hyvä kuin kolmas palkinto.

Kilpailua vetää matti, joka on oikea dip-
lomi-insinööri. Koulutus takaa, että hän 
tuomarin roolissaan tietää oikean vastauk-
sen paremmin kuin esimerkiksi Wikipedia. 
asiakas ei aina ole oikeassa, mutta oikeudel-
liset kiistat voittaa matti, vaikka olisi kuinka 
väärässä. Joukkueemme nimi myös on Matti, 
jolla alun perin yritettiin kalastaa matilta suo-
siota. turhaan. 

muita joukkueita ovat esimerkiksi mesi-
mäyrät (Kalaharin autiomaassa skorpioneja ja 
käärmeitä syövät eläimet, joiden nahka on niin 
löysä ja paksu, ettei vihollinen pysty siihen), 
apioli (mystinen happo), Besserwisser (tar-
koittaa saksalaista rikkiviisasta), Koproliitti 
(fossiilista paskaa) ja Pienet sammakot, joka 
koostuu suurista persoonista. 

matti-joukkueen (lisättynä nimeen kolme 
kertaa illassa vaihtuva epiteetti) vaihtuvina 
jäseninä ovat kaupungin kulttuurijohtaja Stu-
ba, kaikkien luonteiden näyttelijä Tapio, Petri, 
joka on sekä geologi että teologi, Sami, jonka 
morsian ei ole päästänyt häntä tietovisaan 
kihlauksen jälkeen, apulaisprotokollapäällik-
kö Outi sekä Seppo, joka on sekä kuppikunnan 
että paikkakunnan viisain.

on VaiKea e n n us t a a, miten kantakapal-
lemme käy. omistajia neuvottiin, ettei taloon 
kannata ottaa ”normaaleja” vuokralaisia, 
koska he valittamalla estävät perinteisen 
”Tanssit puutarhassa” taiteiden yön aikaan 
ja myöhemmin ehkä sulkevat koko kapakan. 
tansseja ei tänä vuonna järjestetä.

oluita oljenkorressa on yhä riittävästi. 
Jopa makutietoiset Väntäset, jotka juovat 
vain italialaista, löytävät janoonsa. 

Vain hiukan kehittyneellä tyylitajulla, 
yleisellä suhteellisuudentajulla, keskimää-
räisellä rohkeudella ja käymällä henkisissä 
varkaissa muutamassa local pubissa lontoos-
sa tai Kööpenhaminassa omistaja voisi tehdä 
oljenkorresta version 2.1. 

Pienillä kasvojenkohotuksilla kaupungin- 
osiemme rouvat, joiden miehet käyvät tieto-
visassa, suostuisivat tulemaan oljenkorteen, 
eikä kovin paljon tarvitsisi korjata, että jopa 
omat kasvonsa kohottaneet arabianrannan 
hienommat rouvat uskaltaisivat astua tuuli-
kaapista peremmälle.
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Kesäilta hämärtyy Kumpulassa, kun Antti Mä-
kipää ja Taina Niskanen levittävät kodikkaan 
keittiön pöydälle kiinalaisen Qin-lautapelin 
ja alkavat jakaa pelikortteja ja nappuloita. 
Peli sijoittuu Kiinaan noin 200 eKr. maa on 
jakautunut neljään keskenään sotivaan val-
tioon, jotka pyrkivät haalimaan vallan it-
selleen. Pelaajien tehtävä on ottaa haltuun 
maan reuna-alueita ja yhdistää ne omaan 
alueeseen. Vallan symboliksi rakennetaan 
mahtavia pagodeja. 

Peli on ollut tovin kaapissa ja antti joutuu 
hetken miettimään, millainen valloitusstra-
tegia pitää valita. aika pian pelin luonne pa-
lautuu mieleen. antti alkaa hankkia maata 
pagodien rakentamiselle.

lautapelit tulivat antille tutuiksi 
12-13-vuotiaana, kun Kumpulassa asuvat TeKSTI ja KUva Sirpa Pääkkönen

vanhemmat Raisa ja Olli Mäkipää opettivat 
pojalle niitä. Pelaaminen oli mukava tapa 
viettää aikaa yhdessä. Koulusta löytyi myös 
lautapeleistä kiinnostuneita kavereita. Po-
rukassa on mukana noin seitsemän nuorta 
pelaajaa, jotka edelleen tapaavat silloin tällöin 
pelipöydän ääressä.

aalto-yliopistossa tietotekniikkaa opis-
keleva 22-vuotias antti arvelee, että hän on 
pelannut 15-20 erilaista lautapeliä. omasta 
kaapista pelejä löytyy tusinan verran. ”Peli-
kaudet menevät aalloittain. Joskus uusi peli 
koukuttaa niin, että peli-iltoja voi olla pari 
viikossa. Välillä pidetään kuukauden tauko”, 
antti kertoo.

lapsuudesta hän muistaa, että vanhempien 
kanssa pelattiin usein carcassonnea. shakki, 
tammi, alias ja afrikan tähti tulivat tutuiksi.

Pelisilmä kehittyy pelatessa. ”Hyvät pelit 
ovat vaihtelevia. ne tarjoavat kerrasta toiseen 
erilaisia mahdollisuuksia. shakki on muita 
pelejä vaikeampi. monopoli on aika tylsä peli”, 
antti arvioi.

Myös aikuislukiossa opiskeleva Taina 
aloitti pelaamisen vanhempiensa kanssa. 
Yksi lempipeli on alias.

”se on mukava seurustelupeli”, taina 
sanoo.

antin lempipelit vaihtelevat. tällä het-
kellä häntä kiinnostaa erityisesti korttipeli 
munchkin.

molempien mielestä pelaaminen on mu-
kavaa aivojumppaa. Pelaaminen voi kehittää 
älykkyyttä ja se virkistää mieltä.

antti mäkipää ja 
taina niskanen 
pelaavat Qiniä 
Kumpulassa.

Kumpulan uimala on ihmeellinen. Kauan 
sitten, joka-aamuisella uinnillani kel-
luin kesäaamun auringossa, eteläisen 
turkoosissa vedessä, pääskysiä ja pilviä 
tiiraillen. Yhtäkkiä, salamannopeasti 
pääni yli lensi kuningaskalastaja. Hetken 
verran epäilin näkemääni, sitten riemas-
tuin ja kerroin jokaiselle kuuntelemaan 
kykenevälle ihmeestä. Pyörittelivät sil-
miään. tänä kesänä yllättäen uimalan 
takametsässä kukkui käki viimeisiä 
kukkujansa ennen oikeaa juhannusta. 
onnellisia ja monia vuosia meille kaikil-
le, myös niille, jotka kuivana viihtyvät! 
Kun tätä uimalakokemusta trendikkäästi 
”jaoin”, moni sanoi arkisesti käen ma-
jailleen metsässä jo kauan. Kuningas-
kalastajaa sen sijaan ei ole tietääkseni 
enää näkynyt. 

Uimalassa on ihmisillä myös ihmeel-
linen tapa toivottaa tuntemattomille hy-
vää huomenta ja lyöttäytyä juttusille. 
itseksensä, vaitikin saa uida.

Vuosikymmeniä sitten, kun muutin 
perheineni Kumpulaan, olin unohtanut 
nuoruuteni uimareissut maauimalaan. 
Harrastin noihin aikoihin uintia viikoit-
tain, mieluiten Yrjönkadun uimahallissa. 
nyt oli koko kesän oma allas pyrähdyk-
sen päässä. ihastuin, koin olevani onne-
kas ja kotonani kultaisessa Kumpulassa.

Aamuiselle uinnille pyöräillessä ta-
pahtuu yhtä ja toista, vaikka mitä. Joskus 

TeKSTI ja KUva Pirjo Alapoti-Nieminen

Kirjoittaja on kuvataideopettaja, joka nauttii uudesta joutilaasta elämästään, kesästä, uimisesta ja Kumpulassa asumisesta.

kettu vilahtaa intiankadun yli, liikennettä hal-
veksien, aina jossain kulkee kissa ja muuta-
ma koira isäntineen. Koskisten Tonttu-kissa 
seuraa emäntäänsä uimalalle asti ja marisee 
loukkaantuneen itsepintaisesti portilla, 
kunnes saa Pirkon mukaansa kotimatkalle. 
usein joku naapurustosta tepastelee kodik-
kaasti aamutakissaan uimaan. Louhelaiset 
tunnistaa raidoista, herran sinisistä ja rouvan 
punaisista. Kaarinan kylpytakki on violetti 
niin kuin talokin.

Joskus joku kylpytakissaan kulkija herät-
tää joidenkin uimareitten keskuudessa pa-
hennusta, koska solahtaa veteen käymättä 
uimalan suihkussa. minä pidän omieni puolta 
ja ilmoitan heidän peseytyneen jo kotonaan. 
Kaikille tämä selitys ei kuitenkaan kelpaa, jo-
ten uiskentelen vaivihkaa poispäin myrskyn 
silmästä. 

Jotkut asiat toistuvat samankaltaisina. 
Kumpulan Leena ja Kumpulan Vode painelevat 
iloisesti peräkkäin kohti allasta vuodesta toi-
seen. samat pojat hyppäävät pellehyppyjänsä 
sukupolvi toisensa perästä, samoja asentoja 
toistellen ja leikkivät ”kanavassa” hippaa 
samoin elkein kuin ennenkin. 
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takaan nähneeni lökäpöksyuimareita vähään 
aikaan. ”Pojat ovat samanlaiset vaikka aika 
muuttuu…” 

Samat tytöt kieppuvat ja hyppelevät vil-
listi veteen taitojaan testaillen. Myös samat 
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ennen kumpulalaisilla teineillä oli tapana 
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ymmärtäväisesti, kehottivat poikia uimaan 
nopeasti ja lähtemään sen jälkeen kiltisti ko-
tiin. Sittemmin ilmiöstä kirjoitti Helsingin 
Sanomien kuukausiliite, ja öisestä pulahta-
misesta tuli trendi ikävine lieveilmiöineen. 
lähimmät asukkaat kärsivät metelistä, ja 
kaikenmoista tuhoa tuli muutenkin. eräille 
jäi salauinti pelkäksi haaveeksi.

aamu-uinti on koko kesän kestävä rituaali. 
Se ravistaa yön nahkeuden ja unen rippeet 
kirkkaaseen veteen, mahdollinen aamu- 
äreyskin liukenee. sadeaamut ovat salainen 
rakkauteni. uiminen lähes tyhjässä altaassa 
on hiljainen nautinto. Jälkeenpäin on suloista 
polkea kesäisessä vehreydessä kotiin aamiai-
selle. Kiitollisena kumpulalaisuudestaan. 

KUMPUlaSTa KaTSOen 
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tänä kesänä(kään) Kylätilassa ei ole hiljaista päivää nähty. Kun lasten päiväleiri juhannuk-
sena lopetti, Kylätila tyhjennettiin ja remontti alkoi. Remonttimiehet ovat paiskineet töitä 
koko kesän ja tätä kirjoittaessa niin sali kuin keittiökin alkavat valmistua ja loppusiivous 
häämöttää. Vielä tavarat paikoilleen ja syksy voi alkaa!

syksyn lukujärjestykseen olemme saaneet uusiakin ryhmiä, vaikka melkein kaikki 
vanhat tutut ryhmät jatkavat. Viikonlopuille on sovittu tapahtumia ja kursseja jouluun 
asti. niistä voit lukea enemmän näiltä sivuilta ja muistathan, että päivitämme Kylätilan 
omille nettisivuille aina tuoreimmat tiedot.

lisäksi muistuttaisin teitä vielä Kylätilayhdistyksen jäsenyydestä. Jäsenmaksuilla on 
suuri merkitys yhdistyksen taloudelle. niillä katamme erilaisia kerhojen ja tapahtumien 
kuluja sekä pystymme muutoinkin uudistamaan ”kalustoa”. niinpä toivotammekin kaikki 
Kylätilan käyttäjät tervetulleiksi yhdistyksen jäsenistöön. Perhekohtainen vuosittainen 
jäsenmaksu on 15 euroa, ja niin vanhat kuin uudetkin jäsenet voivat maksaa sen yhdis-
tyksen tilille nordea fi23 1268 3000 1027 48. Viestikenttään tulee kirjoittaa nimi, osoite 
ja tärkeimpänä sähköpostiosoite tulevia jäsenmaksulomakkeita varten. 

Syyskauden avajaisia vietämme OSB-musaillan myötä lauantaina 26.9. klo 19 alkaen. 
Tervetuloa viimeistään silloin tekemään tupatarkastusta!
 
terveisin   

Kylätilan sari

Entistä ehompi Kylätila kutsuu  
harrastuksiin ja rientoihin!

www.kumpulankylatila.fi, kylatila@kolumbus.fi
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Jättipalsami voi tehokkaalla levittäytymisel-
lään syrjäyttää alueen alkuperäistä lajistoa. 
sen isot kukat houkuttelevat tehokkaasti 
hyönteisiä, joten se kilpailee alkuperäisen 
lajiston kanssa pölyttäjistä.

Koska Kumpulassa kasvustoja on vähän 
joka puolella, torjuntaan pitäisikin ryhtyä ko-
ko kylän voimin. Talkootyö on ollut tehokasta 
pujon kasvustojen torjunnassa; siellä, missä 
kasvustoja on kitketty systemaattisesti, pujo 
on saatu pysymään kurissa.

V i e r a s K a s V i l a J e i s t a  K i t K e m i s e s t ä  tai 
niittämisestä syntyvän kasvijätteen jatko-
käsittely tai hävittäminen on ongelmallista. 
Kompostointi ei aina tule kyseeseen, sillä jo 
siementämään ehtineen vieraskasvin kom-
postointi on hyödytöntä. Kasvin mädättä-
minen mustissa jätesäkeissä taas on ikävää 
ja haisevaa puuhaa. Puutarhajätteen poltta-
minen puutaloalueella on paitsi riskialtista, 
Helsingissä myös ympäristömääräyksissä 
kiellettyä. Kaikenlaisen puutarhajätteen 
läjittäminen yleisille puisto- ja metsäalueil-
le on kielletty ja lain mukaan rangaistavaa 
roskaamista. 

Kannattaisikin miettiä, löytyisikö innok-
kaita talkooporukkoja esimerkiksi Kumpulan 
kevättalkoiden yhteydessä, jolloin voisimme 

TeKSTI Ulla Agopov  

KUva Terhi Ryttäri/SyKE

Vieraslajiportaali-verkkosivustoon on 
mahdollista ilmoittaa kaikkien haital-
listen vieraslajien havainnot sähköisellä 
karttapohjalla. Portaalista löydät myös 
ilmoittamisen avuksi neuvoja lajien 
tunnistamiseen. Vieraslajiportaalin 
löydät osoitteesta Vieraslajit.fi.

Tietoa jättipalsamista löytyy osoit-
teesta http://www.vieraslajit.fi/lajit/
mX.39158/show

saada rakennusviraston puisto-osaston va-
paaehtoistyön koordinoinnilta apua kitketyn 
kasviaineksen hävittämisessä. Jättipalsamin 
kitkentätalkoot yhteistyössä palstaviljelijöi-
den ja siirtolapuutarhaihmisten kanssa ovat 
tehokas tapa torjua haitallisia vieraslajeja. 
Myös Suomen Luonnonsuojeluliiton paikal-
lisyhdistykset (Helsingissä Helsy) järjestävät 
haitallisten vieraslajien torjuntatalkoita. 

ieraslajit ovat luontoon le-
vinneitä puutarha- ja piha-
karkulaisia, jotka eivät kuulu 
alkuperäiseen lajistoomme. 
tällaisia lajeja ovat mm. tien-

pientareet vallannut villilupiini ja ikäviä al-
lergiaoireita aiheuttava jättiukonputki. siir-
tolapuutarhoissa on tänä kesänä havahduttu 
huomaamaan myös jättipalsamin levinneen 
laajalle. Kumpulan siirtolapuutarhayhdistys 
on pyrkinyt torjumaan jättipalsamin leviä-
mistä mm. kitkemällä sitä siirtolapuutarhan 
alueella sijaitsevasta metsiköstä. Kasvustoa on 
kuitenkin runsaasti myös Kumpulan pihoilla 
ja luontoalueilla, joihin yhdistyksen torjun-
tatoimet eivät yllä. Vapaaehtoiset puutarha-
kummit ovat kitkeneet jättipalsamia myös 
Vallilanlaaksosta.

Jättipalsami on yksivuotinen, korkeakas-
vuinen ruoho. Parhaiten se menestyy rehevillä 
ja kosteilla kasvupaikoilla, joilla se on erittäin 
kilpailukykyinen. laji uudistuu tehokkaasti 
siementen avulla. Yksi yksilö voi muodostaa 
tuhansia siemeniä kasvukaudessa. siemenet 
leviävät sinkoutumalla ympäristöön. Myös 
linnut saattavat levittää siemeniä. oma ar-
veluni on, että siemeniä saattaa olla rikka-
siemeninä myös lintujen ruokintaan tarkoi-
tettujen auringonkukansiementen joukossa. 
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08:00—10:00 
VIJNANAJOOGA 
crista.soskolne@gmail.com

10:30—11:30 
AFROKARIBIALAISET TANSSIT 
lablancanieve@gmail.com

16:00—16:45 
LUOVA LIIKE 
3—4 v. 
ilm. Kylätilaan

16:50—17:35 
LUOVA LIIKE 
5—7 v. 
kts. edellä

19:00 
LUKUPIIRI 
Jokaisen kuun 2. maanantai

12:00—13:00 
METHOD PUTKISTO + 
MP PILATES –YHDISTELMÄTUNTI 
hanna@sportslady.fi
16:50—17:50 
BASSO- JA KITARA- 
PIENRYHMÄTUNNIT 
ilm. Kylätilaan

17:50—18:50 
BASSO- JA KITARA- 
PIENRYHMÄTUNNIT
19:00—20:00 
BODY-LIHASKUNTO 
ilm. Kylätilaan

20:00—21:00 
LATIN-MIX 
ilm. Kylätilaan

KUMPULAN KYLÄTILAN 

10:00—12:00 
ARKI ROKKAA 
Pienten lasten ja 
vanhempien  
aamukahvit

13:00—14:30 
TOTE:N  
SENIORIJUMPPA 
Hokkanen  
050 363 8199

16:30—17:20 
KUVIS-KERHO 3—6 V. 
ilm. Kylätilaan

MUSKARIT 
9:30—10:15 SISARUSRYHMÄ 
10:20—10:50 1—2 V. 
10:55—11:25 2—3 V. 
11:30—12:00 ALLE 1 V. 
mllmuskari@gmail.com

16:30—17:20 
KUVIS-KERHO 3—6 V. 
ilm. Kylätilaan

17:30—18:20 
KUVIS-KERHO 7—10 V. 
kts. edellä

11:00—11:45 
VANHEMPI-LAPSI- 
CAPOEIRA-RYHMÄ 1—3V. 
ilm. Kylätilaan

15:00—17:00 
LASTEN BÄNDIKERHOT 
lisätietoja Kylätilasta

17:30—21:00 
AIKUISTEN BÄNDIKERHOT 
lisätietoja Kylätilasta

18:30—19:30 
KAHVAKUULA 
hanna@sportslady.fi

19:40—20:40 
PILATES 
sanna.karvonen@ 
outlook.com

Intiankatu 31 
00560 Helsinki 
kylatila@kolumbus.fi 
facebook.com/kumpulankylatila 
www.kumpulankylatila.fi 
041 527 8932

17:00—17:45 
CAPOEIRA 2-3 V. 
ilm. Kylätilaan

17:45—18:30 
CAPOEIRA 4—6 V. 
kts. edellä
18:30—20:30 
KÄSITYÖPIIRI 
ilm. Kylätilaan 
1-2 krt./kk

19:00—21:00 
KUMPULAN KUORO 
Hyötyläinen  
0400 290 173

16:45—17:30 
CAPOEIRA 4—6 V. 
Ilm. Kylätilaan

17:30—18:30 
CAPOEIRA 7—10 V. 
kts. edellä

19:00—20:30 
JOOGA 
ei enn.ilmoittautumista

TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI

PERJANTAI SUNNUNTAI

SYKSY 2015

MAANANTAI

ilmoittautumiset sähköpostilla
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CAPOEIRA 7—10 V. 
kts. edellä

19:00—20:30 
JOOGA 
ei enn.ilmoittautumista

TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI

PERJANTAI SUNNUNTAI

SYKSY 2015

MAANANTAI

ilmoittautumiset sähköpostilla

08:00—10:00 
VIJNANAJOOGA 
crista.soskolne@gmail.com

10:30—11:30 
AFROKARIBIALAISET TANSSIT 
lablancanieve@gmail.com

16:00—16:45 
LUOVA LIIKE 
3—4 v. 
ilm. Kylätilaan

16:50—17:35 
LUOVA LIIKE 
5—7 v. 
kts. edellä

19:00 
LUKUPIIRI 
Jokaisen kuun 2. maanantai

12:00—13:00 
METHOD PUTKISTO + 
MP PILATES –YHDISTELMÄTUNTI 
hanna@sportslady.fi
16:50—17:50 
BASSO- JA KITARA- 
PIENRYHMÄTUNNIT 
ilm. Kylätilaan

17:50—18:50 
BASSO- JA KITARA- 
PIENRYHMÄTUNNIT
19:00—20:00 
BODY-LIHASKUNTO 
ilm. Kylätilaan

20:00—21:00 
LATIN-MIX 
ilm. Kylätilaan

KUMPULAN KYLÄTILAN 

10:00—12:00 
ARKI ROKKAA 
Pienten lasten ja 
vanhempien  
aamukahvit

13:00—14:30 
TOTE:N  
SENIORIJUMPPA 
Hokkanen  
050 363 8199

16:30—17:20 
KUVIS-KERHO 3—6 V. 
ilm. Kylätilaan

MUSKARIT 
9:30—10:15 SISARUSRYHMÄ 
10:20—10:50 1—2 V. 
10:55—11:25 2—3 V. 
11:30—12:00 ALLE 1 V. 
mllmuskari@gmail.com

16:30—17:20 
KUVIS-KERHO 3—6 V. 
ilm. Kylätilaan

17:30—18:20 
KUVIS-KERHO 7—10 V. 
kts. edellä

11:00—11:45 
VANHEMPI-LAPSI- 
CAPOEIRA-RYHMÄ 1—3V. 
ilm. Kylätilaan

15:00—17:00 
LASTEN BÄNDIKERHOT 
lisätietoja Kylätilasta

17:30—21:00 
AIKUISTEN BÄNDIKERHOT 
lisätietoja Kylätilasta

18:30—19:30 
KAHVAKUULA 
hanna@sportslady.fi

19:40—20:40 
PILATES 
sanna.karvonen@ 
outlook.com

Intiankatu 31 
00560 Helsinki 
kylatila@kolumbus.fi 
facebook.com/kumpulankylatila 
www.kumpulankylatila.fi 
041 527 8932
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  klo 12 Babysauna – tanssiesitys vauvoille perheineen. (ks. erillinen info) 

 klo 19 osB-musailta 

 klo 9.15-15 luonnollista hyvinvointia – minimessut, (ks. Villa finon ilmoitus) 

 Kumpulan komediaklubi vol. 11 

 klo 13 Kumpula-seuran muistelot – aiheena rikollinen Kumpula 

 klo 14.45-18 Kuunnelma: Wenla Männistö (ks. erillinen info) 

 klo 19 osB-musailta 

 klo 19 Kumpulan komediaklubi vol. 12 

 klo 10-15 lastenvaatekarnevaalit (ks. erillinen info) 

 klo 18 osB-musailta ja Kylätilan perinteiset Pikkujoulunyyttärit 

 klo 10-15 Käsityöläisten Joulubasaari. (Pöytävaraukset kylatila@kolumbus.fi) 

 klo 19 Kumpulan komediaklubi vol. 13 

 lasten joulujuhla 

 Kumpulan kuoron joulukonsertti 

 klo 19 osB-musailta 

 klo 17 laulava kynttiläkulkue lähtee Kylätilan edestä 

su 13.9. 

la 26.9.  

la 3.10.  

la 3.10.  

su 4.10. 

su 11.10.   

la 31.10.  

la 7.11.  

su 15.11.  

la 28.11. 

la 5.12. 

la 5.12.   

la 12.12. 

su 13.12.  

la 19.12.   

la 20.12. 

 

 aikuisten bändileiri. lisätiedot www.kumpulankylatila.fi 

 aikuisten bändileiri 

 klo 10-19 Kotiolut-workshop + 16.11. klo 18-21 (ks. erillinen info+ juttu s. 6-7) 

 klo 12-16 afrobeat-viikonloppu lapsille ja perheille (ks. erillinen info) 

 lasten bändileiri (ks. erillinen info)

 

19.-20.9.  

24.-25.10.  

1.11.  

7.-8.11. 

21.-22.11.  
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K U R S S i TT A P A H T U m A T

KOTiOLUT-wORKSHOP ii  

tutustutaan laadukkaamman kotioluen saloihin tekemällä yhdessä yksi erä american Pale 
ale -tyyppistä olutta vedestä, maltaista, humalasta ja hiivasta, ei siis mistään valmispakka-
uksista. oppaana toimii samalta kurssilta kolme vuotta sitten kipinän saanut Pate Pesonius, 
joka on mm. perustanut kotiolutharrastajien HomBre Helsinki -ryhmän.
ma 16.11. klo 18–21 kokoonnutaan vielä pullottamaan valmis olut. 
Kurssin jälkeen jokaisella pitäisi olla valmiudet jatkaa harrastusta kotona.

mukaan mahtuu 15 innokkainta aikuista. materiaalimaksu 20 euroa kerätään käteisenä  
paikan päällä.
Ilmoittautumiset: kylatila@kolumbus.fi

su 1.11. klo 10–19BABySAUNA  
 
Babysauna-esitys tarjoaa taide-elämyksen ja erilaisia aistikokemuksia vauvaikäisille 
katsojille. Babysauna johdattelee katsojat suomalaisen saunakulttuurin äärelle. esityk-
sessä aistitaan rauhallista saunomisen tunnelmaa veden äänien, kiuaskivien rytmit-
tämän tanssin sekä värikkäiden pesuämpäreiden seassa. BabySaunassa nähdään myös 
tuttuja peseytymisen eleitä sekä vedessä leikkimisen iloja. Esityksen jälkeen yleisö 
pääsee kokeilemaan esityksessä koettuja ja nähtyjä elementtejä.
Kohdeyleisöä ovat 0–1-vuotiaat perheineen, esitys sopii kaikenikäisille ja -kielisille.
esityksen kesto: 30 minuuttia.

liput: lapset 5€ (0-15v.), aikuiset 10€
Lippuvaraukset: loiske.info@gmail.com
Varaathan lippusi etukäteen, esitykseen on rajattu katsojamäärä!

su 13.9. klo 12

KUmPULA RAdiOSSA   
 
Riina Katajavuoren Wenla Männistö kuunnelmana Kylätilassa  

Wenla Männistö. Kuunnelmaksi dramatisointi: Riina Katajavuori. ohjaus: Alma Leh-
muskallio. Kuunnelmaan sävelletty musiikki: Kerkko Koskinen. äänisuunnittelu: 
Kasperi Laine. Pääroolissa: Milla-Mari Pylkkänen. tuotanto: Erja Manto, Yle Draama, 
radioteatteri 2015.

Aleksis Kiven päivän jälkeistä päivää on hyvä viettää vähemmän tunnetun Kiven 
hahmon, Männistön Wenlan kanssa. Riina Katajavuoren Wenla Männistö -romaaniin 
(Tammi, 2014) perustuva kuunnelma kertoo Kumpulassa asuvan röyhkeän ihanan 
Wenlan elämästä, jossa Jukolan seitsemän jolppia aiheuttavat hämminkiä löysine läp-
pineen. Ja koska Kumpulassa ollaan, kuvioissa on tietysti myös bändi.
 
tervetuloa kaksiosaisen kuunnelman 1.osa  ensi-iltaan ja 2.osan ennakkokuunteluun 
sekä keskustelemaan yhdessä työryhmän kanssa! Vapaa pääsy ja pientä tarjoiltavaa.
Kuunnelma alkaa tasan klo 15. saavuthan noin 10 min. etukäteen.

su 11.10. klo 15-18.

LASTENVAATEKARNEVAALi 
 
lastenvaatekarnevaali on uusien, kotimaisten lastenvaatteiden pop up -myyntita-
pahtuma. mukana on merkkejä, jotka sekä suunnittelevat että valmistavat tuotteensa 
Suomessa: Hellä Design, Nöpsis-puoti, Pipsaliina, Teelikamentten, Tuuni & Loru sekä 
monta muuta lastenvaatemerkkiä, joista kerrotaan lisää syksyn aikana tapahtuman 
facebook-sivuilla ja nettisivuilla.

lastenvaatekarnevaalin takana on kaksi tapahtumajärjestäjää, pienten lasten äitiä,  
Anna Vikström ja Veera Rusanen, jotka pitävät lankoja hyppysissään tällä hetkellä ko-
toa käsin. Yhteistyökumppanimme on Veeran yritys MAU markkinointitoimisto.
lisätietoja: www.facebook.com/events/920222034687679

su 15.11. klo 10-15

AfROBEAT-ViiKONLOPPU  

Toiminnallisessa Afrobeat-työpajassa viihtyvät niin pienet kuin isotkin! Molempina päi-
vinä järjestetään afrikkalaista rumpu- ja tanssiopetusta lapsille sekä vapaampaa ohjelmaa 
kaiken ikäisille. Työpaja rakentuu yleisestä osiosta, jossa lapset ja perheet pääsevät tutustu-
maan ja kuulemaan Afrikasta sekä afrobeatista, ja mukana on myös toiminnallinen osio. 
rumpu- ja tanssiopetukseen ikäraja on 12 v. Vetäjinä toimivat Beninistä kotoisin oleva Akim 
Color sekä Burkina Fasosta kotoisin olevat koreografit Sibiri Konaté ja Lassina Ouattara. 
Yleiseen osioon vapaa pääsy (tarkoitettu erityisesti lapsille ja perheille), rumpu- ja tanssi-
opetus pienellä ovirahalla, ks. alla.

rumpukurssi 2 päivää (la ja su) 25€, 1 päivä (la tai su) 15 €
afrikkalaista tanssiopetusta 2 päivää (la ja su) 20€, 1 päivä (la tai su) 15€
Ilmoittautumiset  felaways@gmail.com
tarkempi ohjelma ja lisätietoa osoitteessa https://www.facebook.com/afrobeatfromtheheart

afrobeat-viikonlopun järjestävät Kulttuurikameleontit ry ja alvar Gullichsen/afrojazz club. 
Mukana myös Afrobeat from the Heart -musikaaliyhteisön väkeä. 

la-su 7-8.11.2015 klo 12-16

LASTEN JA NUORTEN BäNdiViiKONLOPPU  
10-16-VUOTiAiLLE  
 
leiri on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita bändisoittamisesta. Viikonlopun aikana saadaan instru-
menttikohtaista ryhmäohjausta kitarassa, bassossa, koskettimissa, rummuissa sekä laulussa ja kokeillaan 
yhdessäsoittoa pienissä ryhmissä. Mukaan voi ottaa myös muun oman soittimen, kuten viulun, huilun tms. 
Aiempaa bändisoittokokemusta tai nuotinlukutaitoja ei tarvita. Kaikille löytyy mielekästä tekemistä vasta-al-
kajista jo kokeneempiin soittajiin. leirin aikana harjoitellaan rock- ja pop-biisejä erilaisilla kokoonpanoilla, ja 
ne esitetään valmiina esityksinä päätöskonsertissa perheille ja ystäville sunnuntaina klo 16.00.

opettajina pitkän linjan ammattimuusikot ja -pedagogit Jussi Liskin johdolla (leirin reksi, kiipparit ja erikois-
soittimet): Mikko Tohkanen (laulu), Jarkko Lepistö (rummut), Pauli Halme (kitara) ja Pille Peltonen (basso).
Hinta: 75 euroa, johon sisältyy lounaat ja välipalat Kylätilassa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: kylatila@kolumbus.fi

la-su 21.-22.11. klo 10-17

KUvITUS Kati-marika Vihermäki
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KäSiTyöPiiRi 1-2 krt/kk ti klo 18.30-20.30

Tervetuloa aloittelija tai käsitöiden konkaritekijä harrastamaan yhdessä erilaisia käsi-
töitä aikuisten käsityöpiiriin Kylätilan keittiöön 1-2 krt / kuussa, osallistujien toiveiden 
mukaisesti. 
Harrastepiirissä voi tehdä omia keskeneräisiä käsitöitä, virkata, kutoa ja ommella om-
pelukoneella. Periaatteena on, että ryhmässä kävijät voivat neuvoa toisiaan, eikä ryh-
mällä ole varsinaista vetäjää. Käsityöpiirissä voi esimerkiksi tehdä lapasia ja villasuk-
kia, kangaskasseja ja -pussukoita, huiveja, kauratyynyjä ja ommella ompelukoneella 
korjausompelua tai vaatteita. Jos joku kävijöistä osaa jotakin erikoista käsityötekniik-
kaa, esim. huovutusta tai korujen tekoa, voidaan sopia joillekin kokoontumiskerroille 
yhteisiä työpajoja. 
Harrastepiiri on maksuton, mutta tarvikkeet on hankittava omakustanteina. ota mu-
kaan oma keskeneräinen käsityösi tai tarvikkeet sen aloittamiseksi. 
Ilmoittautumiset: kylatila@kolumbus.fi

ViJNANAJOOgA ma klo 8.00-10.00 

aloitamme jokaisen maanantaiaamuisen tapaamisemme puolen tunnin Just sitting- 
meditaatiohetkellä klo 8-8.30. tämän jälkeen on viiden minuutin tauko, jonka 
aikana voi rentoutua. tauon jälkeen aloitamme pranayama-asanaosuuden, jos-
sa tutkimme hengitystä ja asanoita teemamme mukaisesti. tapaaminen päättyy 
loppurentoutukseen. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot ohjaaja: crista.soskolne@gmail.com 
2 tunnin sessio: viikoittainen kahden tunnin tapaaminen, (sis. meditaation): 210 euroa 
/180 euroa opiskelijat, työttömät, eläkeläiset
1,5 tunnin sessio: viikoittainen puolentoista tunnin tapaaminen (ilman meditaatiota): 
180 euroa/150 euroa opiskelijat, työttömät, eläkeläiset
7.9.-21.12. (ei 12.10.)
Tarkemmin: www.kumpulankylatila.fi

AfROKARiBiALAiSET TANSSiT ma klo 10.30 – 11.30

afrokaribialaiset tanssit yhdistelevät karibialaisia tansseja salsasta, bachatasta, me-
renguesta, cha cha chahan ja afroon. tunneilla on tarkoitus nauttia Karibian rytmeistä 
ja saada hiki pintaan. tunti on alkeistunti, joka lähtee perusteista liikkeelle, aiempaa 
kokemusta ei tarvita.
7.9.-14.12. (12.10.) 14 kertaa / 85 euroa, kertamaksu 8 euroa
tunnin vetäjät ja ilmoittautumiset: Marjo Sánchez ja Elisa Sillfors,  
lablancanieve@gmail.com, mangoelisa@hotmail.com 

VANHEmPi-LAPSi CAPOEiRA 1-3 –VUOTiAiLLE 
pe klo 11.00-11.45

Tule pikkulapsesi kanssa nauttimaan liikeilmaisusta, musiikista, rytmistä, energiasta!
tällä tunnilla lapset (1-3 v.) ja aikuiset pääsevät yhdessä tutustumaan afro-brasilialai-
sen capoeiran saloihin temppuillen, leikkien, laulaen ja soittaen. capoeira on erittäin 
monipuolista liikuntaa, joka soveltuu kaiken ikäisille. se kehittää mm. motorisia ja 
sosiaalisia taitoja sekä rytmitajua. tunnit tarjoavat erittäin hyvää liikuntaa ja onnistu-
misen kokemuksia niin aikuisille kuin lapsillekin. opettajana toimii kokenut ja suosittu 
brasilialainen José Santos alias Bom cabelo”. Hän on erikoistunut capoeiran käyttämi-
seen pedagogiikan välineenä ja opettaa useita lapsi- ja aikuisryhmiä ympäri Helsinkiä.
11.9.-11.12. (ei 16.10.) 13 krt / 65€
Ilmoittautumiset: kylatila@kolumbus.fi

mETHOd PUTKiSTO JA mETHOd PUTKiSTO-  
PiLATES yHdiSTELmäTUNTi ke klo 12-13

tunti on yhdistelmä method Putkisto -syvävenyttelyä ja Pilatesta. method Putkisto on 
kehonhallinnan ja liikkeen harjoitusmenetelmä, joka keskittyy dynaamiseen syväve-
nyttelyyn ja syvähengitykseen. mP on oppi omasta kehosta ja 3-ulotteinen systeemi. 
Pilates on kehonhallinta- ja voimistelumenetelmä, jonka tavoitteena on vahva ja toi-
minnallinen keskivartalo. method Putkiston ero on liikkeiden tekemisessä ja niiden 
“annostelussa” eli mikä riittää juuri sinulle. Menetelmässä keskitytään yksilöön ja 
harjoitteet sekä liikejatkumot valitaan suhteessa käyttäjään. liikkeet opitaan suoritta-
maan puhtaasti ja joustavasti.
9.9.-9.12. (ei 14.10.) 13 krt./145€
Ilm. hanna@sportslady.fi

U U d E T  K E R H O T

oskelaan perustettiin elokuun 
lopussa turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskus. Kylätila on 
mukana alueen toimijoista (mm. 

Kääntöpaikka, Paavalin ja Oulunkylän srk, 
Käpylän Klubi ja monet muut) koostuvassa 
ryhmässä, joka organisoi apua vastaanot-
tokeskuksiin. Kylätilan vuoro kerätä vaate-
lahjoituksia ym. jää myöhempään syksyyn. 
Vapaaehtoistyötä järjestetään SPR:n ja SoTen 

K

VASTAANOTTOKESKUS

kautta. Myös useiden seurakuntien kautta 
voi kokoontua auttamaan. Järjestäytyminen 
järjestöjen kautta on ennen kaikkea tur-
vallisuus- ja koordinointikysymys - ettei 
vastaanottokeskuksia rasiteta yksittäisillä 
yhteydenotoilla ja että turvapaikanhakijoille 
taataan asumisrauha keskuksissa. Vaate-
lahjoitusten lajitteluun ja jakeluun tullaan 
tarvitsemaan apukäsiä. Facebookista löydät 
mm. ryhmän Koskelan vaatevapaaehtoiset.
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Jos KirJan tehtävä on välittää lukijan kuulta-
vaksi kirjan kirjoittajan puhe ja puheenparsi, 
niin Lauri Törhösen uusin kirjoituskokoel-
ma Kotiryssä peilissäni on varsin onnistunut 
teos. on vaikea lukea kirjasta lausettakaan tai 
riviä ilman, että lukijan pääkopassa kaikuu 
monelle kumpulalaiselle tuttu Törhösen luja 
ääni: asiastaan varma, haastamaan halukas ja 
suorasukainen. ääni jota kuunnellessa usein 
huomaa miettivänsä, missä kulkee suora-
puheisuuden ja hienotunteisuuden, rehelli-
syyden ja oikeassa olemisen välinen, joskus 
hiuksenhieno raja. 

törHönen ei  jätä kynttiläänsä vakan alle, 
paloi siinä sitten liekki tai ei. tämä hänen 
hiukan epäsuomalainen luonteenpiirteensä, 
joka on vuosien saatossa muuttunut miltei 
tavaramerkiksi nimeltä Törhönen, tuntuu 
ärsyttävän monia ja jakavan mielipiteitä voi-
makkaasti sekä puolesta että vastaan. seikka, 
jota Lauri monesti tuntuu käytöksellään ja 
puheellaan hakevankin. Hän on mielipide-
tykki ja -automaatti ja -johtaja yhdessä ja 
samassa persoonassa, ja merkillepantavaa 
hänessä on se, että hän on vuosien varrella 
ollut lähes yhtä monessa asiassa oikeassa 
kuin on ollut väärässä. se on saavutus johon 
harva meistä kykenee. Ja tässä kohtaa nostan 
Laurille hattua. Chapeau!

intianKaDun liiKenneratKaisut ovat pu-
huttaneet kumpulalaisia pitkään. alkukesäs-
tä päätettiin Intiankadun pyöräilyyn tulevista 
muutoksia. Kumpulan alueen liikennesuun-
nittelija Jaakko Heinonen kertoi Kumpostille 
uusista pyöräliikenteen järjestelyistä.

Pyöräily siirretään ajoradalle Kymintien 
ja Väinö Auerin kadun välisellä osuudella. 
”Intiankadulla pyöräilyratkaisut ovat tällä 
hetkellä hyvin vaaralliset, ja pyöräily ajo-
neuvoliikenteen parissa on nykyratkaisuja 
huomattavasti turvallisempi vaihtoehto. 
intiankadun reunalla, missä jalankulku ja 
pyöräily tällä hetkellä ovat, on hyvin vähän 
tilaa molemmille ja lisäksi katuun rajautuvi-
ssa taloissa on oviaukkoja kadulle. samassa 
tilassa on myös bussipysäkki ja siinä ihmisiä 
odottamassa. intiankadun poikkikaduilta on 
olemattomat näkymät pyörätielle”, Heino-
nen luettelee ongelmia. ”Katujen risteyksissä 
onkin tapahtunut onnettomuuksia, kun au-
toilija on tullut kolmion takaa eikä ole nähnyt 
pyöräilijää.”

Koskelantien ja Kymintien väliselle osuu-
delle erotetaan ajoradasta yksisuuntaiset 
pyöräilyalueet.  Kumpulan suuntaan ajetaan 
nykyistä pyörätietä ja Käpylään päin kadusta 

Lauri Törhönen:  
Kotiryssä peilissäni

Kustannusosakeyhtiö  
Auditorium.  
2015. 432 s.

TeKSTI Kari Paljakka KUva Santtu Särkäs

TeKSTI Airi Vilhunen KUva Santtu Särkäs

tartuin siis uteliaana Kotiryssä peilissäni 
-nimiseen kirjaan, jota kuvittelin ensin lauri 
Törhösen muistelmiksi. Olin väärässä. Kysees-
sä on pikemminkin muistelusten sekainen 
kokoelma sattumuksia, tarinointia ja vää-
rentämättömiä Lauri Törhönen -mielipiteitä 
vuosien varrelta.  ilman kustannustoimittajan 
sensuroivia saksia kuten nykyään on tapana. 
ellei anna kirjan alun hm…runsauden sar-
ven vuodatuksen pelästyttää/ raivostuttaa/ 
naurattaa itseään läkähdyksiin ja lukukyvyt-
tömäksi, pääsee kuulemaan varsin osuvaa ja 
tarkkaan aikalaishavainnointia Lauri Törhösen 
varttumisvuosien varrelta: Herttoniemessä 
kasvaneena lentäjän poikana, 60-lukulaisena 
arkkitehti- ja elokuvaopiskelijana, kapinan-
lietsojana, konformistina ja vastarannan kiis-
kenä, elokuvaohjaajana ja -ammattilaisena, 
kulttuuripolitiikan mielipidetykkinä,  Jörkan 
kaverina, kännykkäkulttuurin edelläkävijä-
nä, elokuvakoulun johtajana ja suomalaisen 
alamaisuuden tunnon ruoskijana.

t ö r H ö s e n  K a l e i D o s K o o P i n  mielenkiin-
toisimpia siruja ovat hänen kokemuksensa 
amerikkalaisten elokuvantekijöiden apulai-
sohjaajana 80-luvun suomessa. osaava elo-
kuvantekijä osaa arvostaa amerikkalaisen 
ammattitaidon virtuoosimaisuutta. mutta 
samalla Törhönen näkee olennaisempaan. 

merkinnällä erotettua pyöräkaistaa. ”Helsin-
gin kaduilla pyritään jatkossa toteuttamaan 
merkittävät pyöräily-yhteydet yksisuuntai-
sina”, Heinonen kertoo.

intianKaDun aJonoPeuKsia pyritään hil-
litsemään rakentamalla Kumpulantaipaleen 
risteyksen kohdalle keskikoroke. samalla 
puretaan vanhat tyynyhidasteet, jotka ovat 
aiheuttaneet tärinähaittaa lähitaloihin.

Intiankadun päädystä Väinö Auerin kadun 
jälkeen pyöräily johdetaan aukion kautta Kus-
taa Vaasan tielle. Kysymykseen eikö Intianka-
dun nykyisen Kumpuotin ja r-kioskin välinen 
osuus ole ajotiellä pyöräilevälle vaarallinen, 
kun kapeaan kohtaan pahimmillaan ahtautu-
vat kääntyvät ja kohtaavat bussit, Heinonen 
totesi, että pyöräilijän näkökulmasta tilanne 
on helpompi kuin autoilijalle, koska pyörä vie 
vähemmän tilaa sivusuunnassa. ”risteyksessä 
on selkeät väistämissuunnat ja pyörä rinnas-
tetaan ajoneuvoksi ja sen mukaan toimitaan. 
eikä kukaan yritä kääntyessään tarkoituk-
sella ajaa pyöräilijän päälle. Eihän niin ta-
pahdu muuallakaan kantakaupungissa, missä 
liikennettä on paljon enemmän”, Heinonen 
lisäsi, tosin ennen elokuussa tapahtunutta 

pyöräilijän kuolemaan johtanutta onnetto-
muutta Töölössä. 

Entä sitten pienet pyöräilijät, joita var-
sinkin kesällä uimalan aukioloaikaan inti-
ankadulla on paljon?  alle 12-vuotiaat saa-
vat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta heidän 
vanhempansa eivät. Heinonen myöntää, että 
pyöräilyn siirtäminen ajotielle ei ole paras 
ratkaisu, jos vanhemmat haluavat pyöräillä 
lastensa seurassa. ”mutta kyllähän vastaa-
via tilanteita on muuallakin kaupungissa”, 
Heinonen perustelee.

Parhaana vaihtoehtona Intiankadun pyö-
räilijöille Jaakko Heinonen pitää ajoradan ta-
sossa toteutettuja yksisuuntaisia pyöräkais-
toja, jotka olisi erotettu tavallisesta asfaltista 
myös erillisellä värillä. ”Tämä toteutus vaa-
tisi täyttä remonttia intiankadulle ja pysä-
köintipaikkojen poistamista ainakin kadun 
toiselta puolelta.” Erillisten pyöräkaistojen 
rakentaminen Intiankadulle myös maksaisi 
huomattavasti enemmän kuin pyöräilyn siir-
täminen ajoradalle.

intiankadun Koskelantien puoleisella 
osuudella muutokset toteutetaan todennä-
köisesti jo tänä vuonna, mutta suurin osa 
muutoksista siirtyy ensi vuoteen.

Kuinka pienet, inhimilliset mutta toissijaiset 
tekijät muovaavat tekemisiämme ja eloku-
viamme budjetin koosta ja tuotantomaasta 
riippumatta. Ja kuinka ajan asenteiden ja 
oman tarkasteluperspektiivimme vankeja 
me kaikki lopulta olemme.  tämä käsitys 
kaiken suhteellisuudesta ja inhimillisen 
toimeliaisuuden pienistä motiiveista saa 
Törhösen kirjassa paikoin lähes ihmisviha-
mielisiä sävyjä. Törhönen näkee pienuutta 
ja ahdaskatseisuutta kaikkialla. Ja muistaa 
sen myös. Soisin hänen välillä unohtavan. 
mutta ei. tottahan tuo kaikki on. Vaikkei ko-
ko totuus niin totta kumminkin. Kotiryssä 
minunkin peilissäni. 

 Kotiryssä peilissäni on suomalaisen (kult-
tuuri)elämän tarkkasilmäistä havainnointia 
Törhösen originaalista perspektiivistä. Suo-
sittelen kaikille kulttuurihistoriasta kiinnos-
tuneille. niitä varsinaisia laurin muistelmia 
odotellessa.
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Kumpulan kuorolle sävelletty kantaatti esi-
tettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998, kun 
Kumpulan kaupunginosa täytti 500 vuotta. 
Kantaatin uusintaesitystä varten on perus-
tettu teatteriseurue Kumpulan kuplat, johon 
20 toimintavuotta juhliva Kumpulan kuoro 
kuuluu osana. 

Näyttelijöille, kuorolle ja bändille kir-
joitettu teos kertoo Kumpulan 500-vuotisen 
vaiherikkaan historian: metsäisen alueen 
ensimmäisten asukkaiden saapumisesta, 
Kumpulan kartanosta, joka sittemmin muuttui 
sukupuolitautisairaala Kuppalaksi, tehdastyö-
läisten hökkelikylästä, puutaloyhdyskunnan 
rakentamisesta, kieltolain aikaisen viinan 
salakaupan kukoistuksesta, levottomasta 
elämästä, pommituksista ja evakkovirrasta. 
Kantaatti kertoo myös Kumpulan nykyisestä 
kukoistuksesta.

Kantaatin ohjaa ohjaaja-näyttelijä-kä-
sikirjoittaja Markku Toikka. sen on käsikir-
joittanut kirjailija-toimittaja Eeva-Kaarina 
Aronen ja musiikki on säveltäjä, äänisuun-
nittelija Päivi Takalan käsialaa. Kuoroa johtaa 
Noora Hirn. 

Kumpula-kantaatti esitetään kahdesti klo 
15 ja klo 18 lauantaina 7. marraskuuta Helsin-
gin Käpylän Karjalatalossa.

Kumpulan kesää ilahdutti koulukasvitar-
hoilla auki ollut utopiha-kahvila. nuorten 
puutarhatyöpaja Vihreän oksan werstas ja 
nuorisoasiainkeskus vastasivat yhdessä täs-
tä kesäkeitaasta. Vielä ei ole tietoa, jatkaa-
ko Utopiha ja koko alue samanlaisena myös 
ensi kesänä, mutta sellainen toive kannattaa 
lähettää päättäjien suuntaan. niin kuin yksi 
työpajan nuorista, Arttu kirjoitti: ”ravintoa 
sielulle ja ruumiille, ole hyvä!” 

Kaupunginsuunnittelulautakunta hyväksyi 
elokuussa Gadolininkadun asemakaava-
muutoksen, ja seuraavaksi ovat vuorossa 
kaupunginhallituksen ja -valtuuston pää-
tökset. Lähiluonnon tuhoaminen on saanut 
ainakin jotkut asukkaista aktiivisiksi. Zino 
Mäkivaara on pyrkinyt vaikuttamaan päät-
täjiin havainnollisella videollaan Helsingin 
Kumpulan luonnon tuhoutuminen. Videon voi 
käydä katsomassa Youtubesta tuolla nimellä.

K U M P U S e T  &  h O r S M a l a

lokakuun alusta Helsingin kaupunki ottaa 
Kumpulassa ja toukolassa vastuulleen jalka-
käytävien talvikunnossapidon ja liukkauden 
torjunnan. Näin myös vastuu mahdollisista 
liukastumisonnettomuuksista ja niistä aiheu-
tuvista ehkä suuristakin korvauksista poistuu 
talon omistajilta. 

Jorma ikonen talvikunnossapidon kustannukset kau-
punki perii alueen kaikilta taloilta, niiltäkin, 
joilla varsinaista jalkakäytäväosuutta ei ole. 
Jalkakäytävät ovat kaikkia varten, ja kaikki 
me myös niitä käytämme. 

tilanne tulee olemaan haasteellinen nii-
den talojen kohdalla, joissa omistajat sulkevat 
jalkakäytävät puomeilla varotoimenpiteenä 
katolta mahdollisesti putoavan lumen ja jään 

takia. sellaisille osuuksille ei aurauskalusto-
kaan mene. Kaikki vastuutkin säilyvät edelleen 
näiden talojen omistajilla, ja vakuutusyhtiöt 
saattavat mahdollisessa onnettomuustapauk-
sessa suhtautua korvausasiaan nihkeästi. ti-
lanteeseen varautuminen kannattaa aloittaa 
jo nyt. Vastuu katolta putoavan lumen tai 
jään aiheuttamista vahingoista on aina ta-
lon omistajalla.
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Suunnittelu

KVV työnjohto

KorjauS ja huolto

nopea

luotettaVa

päiVyStyS 24h
puh. 020 741 1820

naisille ja miehille

KISaKYlÄn KaMPaaMO

Koskelantie 9 
00610 helSInKI     

p.09 793872

Kikka ja Pirjo 

Tervetuloa!

 

H Y V Ä Ä  S Y K S Y Ä  t o i V o t t a a 
p a r m e S a n i n  V Ä K i

Amarillo
P A r t u r i - k A m P A A m o

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

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

k e  s u l j e t t u ,  L a  9 - 1 4

V ä i n ö  A u e r i n  k A t u  3                                                    
k u m P u L A

Lihatukku Veijo Votkin oy
tehtaanmyymäLä

ma-pe 7-21, la 7-18, su 11-18
 Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki 
☎ 09-774 33 477, www.votkin.fi

chef wotkin’s paLVeLutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

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

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047 Lihatukku Veijo Votkin oy
tehtaanmyymäLä

ma-pe 7-21, la 7-18, su 11-18
 Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki 
☎ 09-774 33 477, www.votkin.fi

chef wotkin’s paLVeLutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

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

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

Ruusut, 
KlematiKset, 
PeRennat, 
KesäKuKat, 
taimet ja 
taRviKKeet 

- 10 % 

Tällä kupongilla myymälöistämme 31.10. asti

Kaikki norm. hint. tuotteet

alennuskoodilla  
RT4Q1H6G

Tarjouksen saat 
31.10. asti myös 
Ruohonjuuren 

verkkokaupasta

Fiksuja valintoja hyvinvointisi 
tueksi, helposti ja herkullisesti.

Luomuruokaa, superfoodeja,
ja luonnonkosmetiikkaa
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PArturi-kAmPAAmo

Hair X
mAArit, merVi jA PAuLiinA 

 

 
intiAnkAtu 25
P. 050 555 7381

Auki Arkisin 9-17, LAuAntAisin soPimuksestA

I n T I a n K a T U  3 4  C  7  0 0 5 6 0  h K I  g S M  0 4 5 8 9 7 7 1 8 1  

k o t i m a a l a r i @ g m a i l . c o m  w w w . k o t i m a a l a r i . f i

Vekarakirppis on Kumpulassa sijaitseva 
viihtyisä ja vilkas lastentarvikkeiden 
itsepalvelukirppis, joka tarjoaa 
helpon ja ekologisen tavan 
kierrättää ja samalla ansaita rahaa!

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

(maanantaisin kirppis suljettu)

TERVETULOA Vekarakirppikselle, Helsingin Kumpulaan, Intiankatu 20

Varaa pöytäsi 

0400-575474
Pöytävuokra on 37€ / vko

7€ lisäpäivät

KIrjanPITOPalvelUa  
PIenIlle YrITYKSIlle

www.MIKrOTIlIT.fI   
P. 040 7336869

VETULOATE

R-kiOski kUmpULA
VÄINÖ AUERINKATU 3, 00560 HELSINKI

mA-pE 7.00–21.00  | LA 8.00–21.00  | SU 9.00–21.00

Tervetuloa Täyden Palvelun 
R-kioskille Kumpulaan!

Eväs-
kassi

Nämä kaikki  
yhteensä HSL-matkakortit   Paistotuotteet   

Paninit   Pokkarit   Ruokaa-valikoima   
Vuokraelokuvat

PANIMONURKKA.FI
LAATUTAVARAA    KOTIPANIJOILLE

Voit tutustua tarkemmin koko valikoimaamme kotisivultamme löytyvästä 
linkistä.

Tilauksia otamme vastaan sähköpostitse tai puhelimitse.

 Voimme toimittaa tavarat Helsingissä kotiovelle (10€), postitse (postikuluja 
vastaan) tai tilauksen voi noutaa varastoltamme sovittuun aikaan (ilmaista).

 varasto: Vellikellontie 4 B, Helsinki (Malminkartano)
info@panimonurkka.fi

044 3099837

 

TARJOAMME:
perus- ja erikoismaltaita ml. luomu- ja gluteenittomia (myös rouhittuna)

olut- ja siiderihiivoja kuivina ja tuoreina

valikoima humalia ympäri maailmaa

aloituspakkauksia ja uutekittejä

erilaisia muita raaka-aineita ja välineistöä

neuvoja ja vinkkejä harrastukseen
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Kauppakeskus Arabia, 1. krs.

ma-pe 10-18, la 10-15

ARABIANRANNAN

OPTIKON

NÄÖN-

TARKASTUS

0€

Nyt koko kehysvalikoimasta

TOISET LASIT
KAUPAN PÄÄLLE

21osta
maksa

TUPLAPÄIVÄT

+ BONUS TUPLANA

syyskuussa

ETUSI JOPA 733€

S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10% syyskuussa maksetuista ostoksista.

Voimassa 30.9.2015 asti. Etusi jopa 733 €. Ei muita alennuksia.

+


