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T E K ST I  R I I TTA  L A M P ELTO

VEERA valmistui fysioterapeu  ksi kolme vuo  a sit-
ten. Hän aloi    työt omalla toiminimellään Fysio-
spot tämän vuoden helmikuussa Väinö Auerin katu 
4:ssä. Veera tekee akupunk  ohoitoja, hierontaa ja 
fysioterapiaa, lisäksi hän on pilatesohjaaja. ”Yhdistän 
työssäni eri osaamisalueitani. Ihmisen yksilöllisyys ja 
kokonaisuus on aina ote  ava huomioon.” 
 Oman toiminimensä ohella Veera tekee töitä 
Pasilassa kiipeilijöiden Boulderkeskuksessa sekä Lyhty 
ry:ssä. Veera on erityisen kiinnostunut akupunk  osta ja 
sen mahdollisuuksista asiakkaan tuki- ja liikuntaelinten 
ongelmien hoidossa. Niskajännityksen aiheu  aman 
päänsäryn hoidossa se voi au  aa sekä muissa lihasjän-
nitys- ja kipuongelmissa. Myös alaselkäkivut, migree-
ni, iskias ja polven nivelrikko ovat tyypillisiä vaivoja, 
joiden vuoksi hoitoon hakeudutaan. Veera on käynyt 
fysioterapeu   en lääke  eteellisen akupunk  okoulu-
tuksen ja opiskellut akupunk  ota mm. In  assa. 
 Pilastesohjaajana Veera on kiinnostunut pien-
ten ryhmien ohjaamisesta. ”Silloin voin antaa jokaisel-
le henkilökohtaista ohjausta ja korjata mahdolliset vir-
heet he  .”  Veera tekee asiakkaalle tarvi  aessa myös 
henkilökohtaisen pilatesohjelman.

VEERA on viihtynyt Väinö Auerin kadulla ja Kum-
pulassa. ”Täällä on luontoa ja rauhaa, ja kuitenkin 
palveluita ja tekemistä löytyy läheltä. Viihtyvyy  ä 
lisää, e  ä olemme useiden ystävien kanssa pääty-
neet tänne parin kilometrin säteelle. Oonan kans-

sa lenkkeilyyn on helppoa yhdistää kyläily.” Oona ei 
ole oikein kunnolla kotonaan koirapuistoissa. ”Sik-
si emme ehkä ole Oonan kanssa kovin perusteelli-
ses   tutustuneet Kumpulan koiraväkeen!” 
 Tuoreena yri  äjänä Veera toivoo In  ankadun 
yri  äjien kesken yhä enemmän yhteistyötä. ”Uskon, 
e  ä hyvä yhteistyö hyödy  ää meitä kaikkia.” 

Veera Hallmaniin saat yhteyden: 
Väinö Auerin katu 4 A18, puhelimitse 
050 352 8358 tai  mma.fi /fysiospot ja 
Facebookissa FysioSpotKumpula.

VEERA - TUORE YRITTÄJÄ VÄINÖ AUERIN KADULLA
Veera Hallman lähti 18 vuotta sitten Kuopiosta, Alahovin saarelta ja päätyi Väinö Auerin kadulle.  ”Tulin 
kaksi vuo  a si  en sa  umalta tänne katsomaan asuntoa Limingan  etä pitkin. Vau, täällä olisi mukava asua, 
aja  elin he  ”, Veera kertoo. 

OONA -VI LLAKOI RA  TARKKA ILEE  USE I N  VI ERESSÄ ,  KUN VEER A 

TEKEE  TÖITÄ .

EDELLISESSÄ Kumpos  ssa kirjoite   in Kum-
puodin lope  amisesta. Jutussa maini   in, 
e  ä vain ihme tai joku joka uskoo kivijalkoi-
hin voi estää lopun. Näin kävi, ja sosiaalinen 
investoin   pelas   Kumpuodin.  

Kesätauon jälkeen ovi on käynyt vilkkaas  . 
”Olen valtavan mo  voitunut pyöri  ämään 
kyläkauppaa ja tarjoamaan päivi  äistä pal-
velua ruoka-arkeen”, iloitsee kauppias Erja 
Salo. ”Pieni puo   iloitsee kaiken kokoisista 
ostoksista. Tervetuloa hakemaan leipää, mai-
toa, hillopurkki, kalaa tai muuta päivi  äin 
kuluvaa.  Kiitos kaikille asiakkaille, ostoksia 
tehdään nyt paljon enemmän. Tästä on hyvä 
jatkaa.” KUMPUOT I  VI ETTI  KAHDEKSA NVUOTI SSYN TTÄ REITÄÄN ELOKUUN LOP USSA .

E L Ä K Ö Ö N  K U M P U O T I!
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Isonniityn puut ja lapset ovat 30 vuodessa kasvaneet, mu  a 
perusasiat säilyneet: ihmisen kokoinen, vihreän ympäröimä alue, 

lähellä keskustaa ja metsiä. 
T E K ST I  A IR I  V I LH U N E N 

K UVAT  SA N T T U  SÄR KÄ S  J A  A R KI STOT

”TÄÄLLÄ me eletään kuin para  isin puutarhassa”, to-
tesi Isonniityn asukas 30 vuo  a si  en, kun Kumpos   
teki ju  ua uusista naapureista. Alueen suunni  elusta 
oli järjeste  y kutsukilpailu, jonka voi    arkkiteh   Reijo 
Jallinojan suunnitelma Populaari. Suunni  elija kirjoi    
vuoden 1988 Arkkiteh  -lehdessä, miten alueen ”asema-
kaavallisena tavoi  eena on ollut toisaalta Olympiakylän 
kaltainen esikaupunkimainen rakenne, toisaalta sopeutu-
minen viereiseen Kumpulan pientaloalueeseen”. 
 Rakentaminen osui kiivaaseen 80-luvun nousu-
kauteen ja rakennusbuumiin, ja rakennuskustannukset 
nousivat. Hitas-järjestelmä, Helsingin kaupungin omista-
mille tonteille rakenne  ujen asuntojen hinta- ja laatuta-
son sääntelyjärjestelmä oli vielä uusi asia. Rakennusalan 
ylikuumentumisen myötä myös hitas-valvo  ujen asun-
tojen hinnat nousivat, ja nousua hillitsemään kaupunki 
kehi    ns. ton  nluovutuskilpailun, jota ensimmäisenä 
kokeil  in Isonniityn alueella. Kaupunki suunni  elu    
koko alueen valmiiksi taloja, pihoja ja puita myöten. Itse 
rakennustyön sai se, joka tarjoutui toteu  amaan valmiit 
suunnitelmat halvimmalla. 

Isossaniityssä onnistu   in ainakin siinä, e  ä rakennetut 
asunnot pysyivät kohtuuhintaisina. Luvatussa hinta-
tasossa pysy   in suunnitelmia karsimalla, ja Jallinoja 
vali   kin ”suunnitelmien summi  aisesta riisumisesta 
urakkakilpailun jälkeen”. 

UUSI asuinalue ei saanut ohikulkijoilta varauksetonta 
kiitosta. Sitä kutsu   in arabikyläksi ja smurffi  taloistakin 
puhu   in. Asukkaat kuitenkin nau   vat siitä, minkä ark-
kiteh   muotoili kirjoituksessaan näin: ”Pienehköt ra-
kennukset, aidat ja pihavarastot kytkeytyvät rönsymäi-
siksi järjestelmiksi ja muodostavat pieniä pihapiirejä. 
Miljööstä syntyy hyvinkin vaihteleva, vaikka rakennus-
ten perustyyppejä on vähän. Kapeahko runko ja kylmät 
ulkoportaat luovat pientalomaista tunnelmaa. Puuston 
kasve  ua alue sulautuu osaksi Kumpulanlaakson puis-
toa.”
 Kylmät ulkoportaat eivät kaikkia mielly  äneet, 
mu  a pienistä pihapiireistä tuli erinomaisia leikkipaik-
koja talojen lapsille, joita alueella rii   . Alle 15-vuo  aita 
oli alueelle muu  aneista 1300 asukkaasta kolmannes. 
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paljon pensaita ja puita. Talot ovat sen ikäisiä, e  ä 
pientä remon   a on taloyh  ön suunnitelmissa koko 
ajan. ”Kylpyhuoneet uusitaan tänä vuonna, julkisivut 
pes  in, rappuja on lasite  u, vesihanat on vaihde  u”, 
taloyh  ön hallituksessa istuva Pekka lue  elee. 
 Molempia harmi  aa, e  ä samaan taloyh-
 öön kuuluva en  nen kaupungin nuorisotalo ei ole 

enää juurikaan käytössä. ”Talo on rakenne  u mu-
siikkipaino  eiseksi nuorisotaloksi ja siellä on mm. 
äänieristetyt huoneet”, muistu  aa Ki   ja toivoisi toi-
minnan taas viriävän.

Paljasjalkainen paluumuu  aja 

LAURA Lus  g voisi tässä jutussa edustaa sekä lap-
suutensa ja kouluvuotensa Isossaniityssä asunu  a 
e  ä alueelle muu  anu  a uu  a sukupolvea. Lauran 
syntyessä 1988 perhe asui jo Isossaniityssä, ja opis-
keluvuosina viisi ja puoli vuo  a muualla Helsingissä 
asu  uaan Laura palasi kolme vuo  a si  en lapsuu-
denko  insa, jossa asuu nyt poikaystävänsä kanssa.
 Päätös palaamisesta oli helppo, kun asunto 
vapautui äidin muu  aessa muualle. Ympäristö oli tut-
tu ja asunto  lava ja lähellä keskustaa. ”Alkuun tuntui 
vähän hassulta muu  aa takaisin lapsuudenko  in, ja 
mie  n, miten suhtaudun tähän omana ko  na. Mu  a 
kun sai omat tavarat sisään ja sisuste  ua, aika no-
peas   pääsi siitä ajatuksesta yli.” Molemmat arvos-
tavat hyviä liikenneyhteyksiä ja luontoa sekä alueen 
väljyy  ä uusiin asuinalueisiin verra  una. Lähikaup-
paa Laura kuitenkin alueelle kaipaisi.
 Laura ei ole ainoa paluumuu  aja. Samassa 
taloyh  össä on kaksi muuta nuorta, jotka ovat Lau-
ran tavoin palanneet vanhemmilta vapautuneeseen 
asuntoon. ”Kumpula ja Käpylä ovat sellaista alue  a, 
e  ä kaikkihan tänne jossakin vaiheessa palaa”, Laura 
nauraa ja lue  elee lapsuudenystäviään, jotka taas 
asuvat lähistöllä. ”Turvallinen paikka lasten kasvaa 
ja kehi  yä, ja si  en lapset voivat hyvillä mielin myös 
palata tänne.”

LAURAN varhaisimmat muistot lii  yvät pihan hiek-
kalaa  kkoon sekä hevosiin. ”Jos olin kiukkuinen, niin 
men  in äidin kanssa katsomaan parvekkeelta hevo-
sia ja rauhoituin he  .” Talojen valmistuessa Kumpu-
lanlaaksossa oli vielä Hager  n tallit ja hevosia käy  in 
katsomassa kauempaakin. Asukkailla ei ollut mitään 
talleja vastaan, mu  a tarina kertoo, e  ä läheisim-

"Jos olin kiukkuinen, niin 
men  in äidin kanssa katso-

maan parvekkeelta hevosia ja 
rauhoituin he  ."

mästä päiväkodista valite   in hevoshaan keräävän 
kärpäsiä, ja niinpä talli sai lähteä.
 Lapsia oli Isonniityn pihoilla rii    ja yhteisiä 
leikkejä: kirkonro  aa, poliisia ja rosvoa ja penkkiper-
sikseksi kutsu  ua. Pesäpalloa pela   in Kumpulan-
laakson nurmikoilla. Lauran muutamaa vuo  a van-
hempi isoveli järjes   pikkusiskolle jäynää ja kavereille 
hauskuu  a mm. hilaamalla siskon kengät lipputan-
koon. Kerran kengät löytyivät pihan ruusupuskasta. 
Lauran ikäluokka -88 syntyneet aloi    koulunsa Kum-
pulan uudessa parakkikoulussa ensimmäisinä eka-
luokkalaisina.
 Kymmenvuosi  ain Lauran taloyh  ö on jär-
jestänyt juhlat, mu  a 30 vuo  a ei vielä ole juhli  u. 
Taloyh  ön talkoot kaksi kertaa vuodessa olivat lapsil-
lekin tärkeä tapaus. ”Siellä on ollut aina kaikki. Se on 
ollut mukava, iso tapahtuma. Yhdessä on haravoitu ja 
tehty muita töitä.” 

Isonii  yläinen jo 40-luvulla

PALJASJALKAINEN isonii  yläinen on myös Heikki 
Laukkanen, vaikka ikäeroa Laura Lus  giin on yli 40 
vuo  a.  Heikin syntyessä vuonna 1944 perhe asui 
Heikin mummon talossa, Kumpulanpuron vieressä 
Mäkelänrinteen alapuolella. Osoite oli Kumpula 9. 
Mummolassa käy  in ahkeras   vielä silloinkin, kun 
perhe oli muu  anut muualle. Purossa myös pulikoi-
 in, vaikka vesi olikin sameaa ja haisevaakin. Keskellä 

Helsinkiä mummolla oli pieni maalaistalo, lehmä ja 
kanoja. Sofi anlehdonkadun poikakodista mummo sai 

L AURA LU ST IG
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PERUSTIN blogin eli kirjoitussivuston ne   in loppusyk-
syllä 2015. Blogit keski  yvät usein yhteen asiaan, 
esimerkiksi kirjojen arvioin  in, sisustamiseen tai ruo-
karesepteihin. Tästä linjasta poiketen pää  n pitää ai-
hepiirin laveana, joten blogini sai nimekseen Taide  a, 
tarinoita, journalismia. 
 Toimi  ajana olen kirjoi  anut eri aiheista 
hyvin laaja-alaises  , taidearvosteluista uu  siin, repor-
taaseihin ja henkilöhaasta  eluihin. Halusin säily  ää 
blogissa saman linjan, mu  a aste  a henkilökohtai-
semmalla ja kevyemmällä o  eella. Niinpä blogi kertoo 
asioista, joita koen ja näen ja paikoista, joissa kuljen 
kamerani kanssa. Blogini sisältää muun muassa mat-
kaju  uja, kuvauksia taidenäy  elyistä ja museoista, 
ennakkoju  uja tulevista tapahtumista, kirja-arvoste-
luja ja kissatarinoita, olenhan kissafani. Kun Kumpu-
lassa tapahtuu jotain, kuvaan ja kirjoitan tapahtumas-
ta blogiini. 

 
RUNSAAN puolentoista vuoden aikana blogissa Tai-
de  a, tarinoita, journalismia on ilmestynyt yli 160 
blogites  ä. Lukijoita on ollut yli 130 000.  Tilastoista 
on hauskaa seurata, kuinka blogia luetaan ympäri 
maailmaa. Siksi kirjoitan osan teksteistä englanniksi. 
Muutaman blogiteks  n olen kirjoi  anut myös venä-
jäksi. 
 Eniten seuraajia blogillani on Suomessa ja 
Yhdysvalloissa. Suosituin teks   on ollut lemmikkieläi-
men hyvää tekevästä vaikutuksesta kertova teks   ”Jo 
ajatus kissasta lievi  ää mielipahaa”. Muutenkin kissa- 
ja eläinaiheet keräävät helpos   tuhansia lukioita. Kir-
joi  n haasta  elun suomen lisäksi englanniksi ja venä-
jäksi, joten se lisäsi kissan kansainvälistä kuuluisuu  a. 

T E K ST I  J A  K U VAT

S IR PA  PÄÄ K KÖ N E N

Blogiteks  t säilyvät verkossa ja vanhoja tekstejä löy-
tyy googlaamalla. Niitä voi myös kommentoida, mu  a 
kommen  eja tulee paljon harvemmin kuin Face-
book-päivityksiin.  

BLOGIN kirjoi  amisen hauskuus on vapaudessa. Toi-
mi  aja sopii ju  unsa esimiehen tai tuo  ajan kanssa, 
mu  a bloggari keksii itse aiheensa ja voi kirjoi  aa 
mistä vaan, kunhan aihe pysyy hyvän maun ja journa-
lismin ee   sten sääntöjen rajoissa. 
 Amma  llinen kirjoi  aminen on työtä, mu  a 
itse koen, e  ä se antaa samalla energiaa. Kirjoi  ami-
nen on luovaa ja hauskaa, eikä siihen väsy. Valokuvaa-
minen on minulle tärkeä harrastus. Blogissa yhdisty-
vät molemmat, kirjoi  aminen ja kuvaaminen. 
 Suomessa ilmestyy paljon blogeja. Esimerkiksi 
blogit.fi  listaa yli 6000 blogia, jotka ryhmitellään ai-
hepiirin mukaan. Blogeissa kirjoitetaan muun muassa 
lifestylestä, kirjoista, perheestä, matkailusta, käsitöis-
tä ja terveydestä. Sävy on usein henkilökohtainen ja 
kirjoi  aja kirjoi  aa päiväkirjamaises   minä-muodos-
sa. 
 Blogi Taide  a, tarinoita, journalismia löytyy 
googlaamalla blogin nimellä tai linkillä taidetarkkailija.
blogspot.fi /. Blogista löytyy ju  uja vaikkapa Kum-
pulan kyläjuhlista, juhannuksen vietosta Kumpulan 
siirtolapuutarhassa ja tarinaa Kumpulan kasvi  eteelli-
sestä puutarhasta. 

S I R PA  PÄ Ä K K Ö N E N  O N  Y K S I  I S O N I I T Y N 

A LK UP ER ÄISASUK KA ISTA .
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YLLÄTTIKÖ omenasadon suuruus? Etkö jaksa poimia ja 
käy  ää kaikki omenoita? Pyydä omenasieppari apuun 
ja auta osatyökykyisiä työllistymään.   
 Viime vuoden ennätyksellinen omenasa-
to sai Susanna Pykäläisen mie   mään, miten estet-
täisiin ylijäämäomenien päätyminen kaatopaikoille. 
Esikuva löytyi Norjasta, missä on työlliste  y osatyö-
kykyisiä omenan poimintaan. Susanna perus   Oman-
sieppari Oy:n, jonka ensimmäinen poimintakausi al-
koi elokuun lopussa omenien kypsyessä.  

 Yritys työllistää tällä hetkellä 10 henkilöä, jot-
ka toimivat ohjaajien vetämissä kahdessa  imissä. 
Työntekijät ovat kehitysvammaisia tai au  smin kirjon 
henkilöitä. Susanna Pykäläinen korostaa, e  ä työnte-
kijöille maksetaan normaalia kunnon tun  palkkaa, 10 
€ tun  . Mistään vaikeas   työllistyvien hyväksikäytös-
tä muutaman euron päiväpalkalla ei siis ole kysymys.
 Kerätyistä omenista puristetaan mehua, jota 
myydään Omanasieppari-nimellä mm. Stockmannin 
Herkussa. Luovu  ajille ei omenista makseta, mu  a kii-
tokseksi saa pullon mehua ja hyvän mielen. 

Ilmoi  audu omenanluovu  ajaksi yrityksen 
ne   sivujen kau  a osoi  eessa omenasieppari.fi  tai 
soita 010 318 13 70.

Omenasiepparit apuun
A I RI  V I L H U NE N

Vil la Novil la  tyhjeni

TOUKOKUUSSA seurasimme, kun Veikko ja Lahja 
Hurs  n Laupeudentyön väki tyhjensi Villa Novil-
laa, Kumpulanpuron partaalla sijaitsevaa vanhaa 
hirsitaloa. Talo oli ollut Hurs  n hallinnassa lähes 
20 vuo  a.     
 Kirsi Salonen kaupunkiympäristön toi-
mialalta vahvis  , e  ä Helsingin kaupunki on ot-
tanut kohteen vastaan takaisin Hurs  n järjestöl-
tä. Salosen mukaan toimiala on pää  änyt myydä 
kohteen, mu  a aikataulusta ei ole varmaa  etoa, 
koska määräalaselvitys ja muita myymisen vaa  -
mia selvityksiä on vielä tekemä  ä. Kaupunki pyrkii 
kuitenkin ak  ivises   etenemään asiassa syksyn ai-
kana. Ilmoitus myynnistä tulee kaupungin sivuille 
ja myös Oiko  elle. Kohde  a ei enää haluta vuok-
rata, vaan myyminen on ensisijaista. Talo sijait-
see kaupungin maalla, joten myös ton  n vuokra-
sopimuksen solmiminen on kiintoisa asia. 
 Talossa on sauna, mu  a ei vesijohtoa eikä 
viemäröin  ä. Rakennus on suojeltu, joten mahdol-
liset korjaukset on tehtävä Museoviraston valvon-

T EK ST I  U L L A  AG O P OV  KU VA SAN T TU  SÄ RKÄ S

nassa. Villa Novillan rakennu    teurastajamestari Gustav Adolf 
Wikström ja talo valmistui todennäköises   vuonna 1888. Valli-
lalainen paikallishistorian tutkija Ou   Koste on kirjoi  anut Villa 
Novillan historiasta Kumpos  in nro 4/2011.
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INKA-MAARIA ei halua “luoda uraa”, vaan taiteen teke-
minen on Santun ja koirien lisäksi elämän luonnollinen 
sisältö ja ydin. Piirustuksissaan taiteilija kuvaa kiehtovas   
ajan moninaisuu  a, useita aikatasoja sekä lineaarista ai-
kaa e  ä samanaikaisia tapahtumia. Teos saa  aa olla kuin 
kirja, jonka kaikki sivut näkyvät yhtä aikaa tai kuin elo-
kuva, jota katsellessa silmä liikkuu kohtauksesta toiseen. 
Vanerilevyille ilmaantuvissa piirustuksissa kuvastuu sekä 
vuosien aikana kertynyt taito e  ä sisällöllinen paneutu-
minen, merkitysten virta. Surrealis  en perintö näkyy tyy-
lissä. Inka-Maarian eräs lempitaiteilija onkin Max Ernst. 

T EK ST I  P I R J O  A L A POT I

KU VA SA N TT U  SÄ RKÄS

Kumpulassa kulkeva Inka-Maaria Jurvanen on 
kiinnostava nuori taiteilija, vanerilevylle piirtä-
jä, lyijykynän rakastaja. Intohimoinen, määrä-
 etoinen ja valintoihinsa tyytyväinen nainen, 

joka pää    jo 9-vuo  aana oppia piirtämään 
mitä tahansa mallista hyvin ellei täydellises  . 

V UOR I I I ,  20 14
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Kylä  lan vuokrasopimus allekirjoite   in Helsingin kau-
pungin kanssa 1.9.1997, 20 vuo  a si  en. Mitä oli eh  nyt 
tapahtua tätä ennen?

Tila oli saatu käy  öön yksityiseltä omistajalta kaksi 
vuo  a aikaisemmin siivousta ja remontoin  a vastaan. 
Ensimmäisiä avajaisjuhlia viete   in joulukuussa 1996, 
kun  la oli saatu siivo  ua melkoisten talkoiden jälkeen. 
Seuraavan vuoden alussa käynnistyivät erilaiset kerhot, 
mm. jooga- ja laihdutusryhmä, askartelu- ja taideryhmät 
ja kuoro. Kaupunginhallitukselle läh   kirje  lan hankki-
misesta ja maaliskuussa peruste   in Kumpula-Toukola 
Kylä  layhdistys ry.

Toiminta keskeytyi välillä, kun  lan omistaja halusi 
vuokraa, jota yhdistyksellä ei ollut maksaa. Vuoden lo-
pussa Raha-automaa   yhdistys myönsi 100 000 markan 
avustuksen vuosille 1997 – 1999, jos yhdistys onnistuu 
neuvo  elemaan vähintään viiden vuoden vuokrasopi-
muksen. Kaupungille lähete   in taas uusi kirje, ja lopulta 
toukokuussa kaupunginhallitus keho   , vastoin esi  elijän 
ehdotusta, kiinteistölautakuntaa hankkimaan  lan ja 
tekemään yhdistyksen kanssa vuokrasopimuksen. Heinä-
kuussa kiinteistölautakunta teki päätöksen ja elokuussa 

kaupunginhallitus myönsi varat  lan ostoon. Viiden vuo-
den vuokrasopimuksen päivämäärä on 1.9.1997.

The rest is history, ei kuitenkaan he  , sillä  la vaa   kun-
non remon  n. Miten se hoide   in?

Heikki Pyykkö, kumpulalainen arkkiteh   teki muutos-
suunnitelmat ja marraskuussa alkoi remon   . Remon    
oli pitkä ja raskas prosessi, suurin osa työstä teh  in 
talkoilla ja vapaaehtoisvoimin. Rahankeruukaan ei jää-
nyt ensimmäiseen sataan tuhanteen, sillä yhteensä re-
mon   in kului 350 000 markkaa. Lopputulos oli hieno, ja 
virallisia avajaisia viete   in maaliskuussa 1999. Toiminta 
 lassa oli alkanut jo aikaisemmin.

Alkuvuosinakin toiminnassa oli mukana paljon kyläläisiä 
ja talkootyönä teh  in paljon. Poimi muutamia nimiä, 
jotka olivat silloin keskeisessä roolissa. 

Yhdistyksen puheenjohtajat Hilkka Uusivirta, Jussi Ti-
ainen ja Liisa Isotalo olivat keskeisiä henkilöitä, jos vain 
muutaman saa mainita. Hilkkaa muuten saamme kii  ää 
siitä, e  ä Kylä  lassa on iso ja toimiva kei   ö. Heikki Pyy-
kön osuus jo tulikin esille. Kylä  lalla ja vuodesta 1991 
järjestetyillä Kyläjuhlilla oli yhteys, oikeastaan kylän yh-

Kuka olisi parempi kertomaan Kumpulan Kylätilan vaiheista kuin Kylätilan 
Sari eli Sari Väntänen. Hän ei ole ollut mukana alusta lähtien, mutta faktat 
on kaivettu pöytäkirjoista ja vanhoista lehdistä, katsottu kuvista ja kuultu 

Kylätila-veteraaneilta. Kysytään siis Sarilta, mitä 20 vuoteen on 
ehtinyt sisältyä.

K YL ÄT IL AN E T EEN O L I  PA RK K EER AT TU L AST ENVAU N UJA MA N N ER HE IMIN L A STEN SU OJ ELUL I I TO N JU HL A SSA TAM MI KUUSSA 19 96 .

K UVAT  K Y L ÄT IL AN  AR K I STOISTA
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SA R I VÄ NTÄ N EN O N T YÖSK EN NELLY T K Y L ÄT IL A N TOIMIN N A NJO HTA JAN A V UO DESTA 2007.

Yli 10 vuoteen on mahtunut paljon. Mitkä asiat tulevat 
keskeisimpänä mieleen?

Raha on ollut sellainen asia, josta on saanut vuosi toisen-
sa jälkeen tapella. Viimeisen kolmen neljän vuoden aika-
na asiat menivät melko kivas  , kun oli valmisteilla uusi 
rahoitusmalli. Kun se astui käytäntöön, niin joudu   in 
taas tappelemaan. Ihan randomis   tulee uu  nen, e  ä 
teille ei nyt myönnetäkään rii  äväs   rahaa toimintaan. 
Yleensä aina rahat ovat jostakin löytyneet, mu  a nyt 
vuoden 2017 rahoitus on yhä auki. Paljon olen oppinut 
kunnallispoli  ikasta!

Kyläjuhlat on toinen, mikä rytmi  ää täällä toimintaa. En-
simmäiset kyläjuhlani 2004 oli pienet ja vaa  ma  omat, 
mu  a sitä rakkaammat. Iltapäivällä alkoi tulla räntää 
vaakatasossa. Lapset halusivat lähteä ko  in lämmi  ele-
mään, mu  a sanoin, e  ä e  e lähde, kun äi   on järjestä-
nyt rokkifestarit. 2006 alkoi iltapäivällä sataa kaatamalla, 
mu  a siitä läh  en on ollut aivan loistava keli.  

A LKUV UO DESTA 1997 K Y L ÄT IL AS SA SA I K ÄY T TÄ Ä TA K K I A S ISÄ LL Ä .

Kaupunginhallitus palkitsi sinut Helsinki-päivänä 12.6. 
kultaisella Helsinki-mitalilla, joka annetaan ”ansioitu-
neelle kansalaiselle tunnustuksena toiminnasta kau-
pungin hyväksi”. Koko Kumpula onni  elee! Mitä muuta 
Kylä  lavuodet ovat antaneet sinulle?

Kylä  lan joukkoihin lii  yminen on merkinnyt minulle 
paljon, itseni löytämistä ja amma  n. Myös koko per-
heelle Kylä  la on ollut iso asia. Kössi alkoi musisoida 15 
vuoden tauon jälkeen. Ville ja Val  eri löysivät musiikin 
leireiltä ja haluavat soi  aa mieluus   ihan amma  kseen. 
Anni puolestaan oppi koulu- ja katutaisteluista, e  ä 
asioihin voi oikeas   vaiku  aa ja tähtää juris  ksi. Ystäviä-
kin ollaan kaikki saatu ihan hirveäs  .  En edes osaa aja-
tella, miten erilaista elämä olisi, jos tätä kaikkea ei olisi. 

K YL ÄT IL AN SA R I PA LK I T T I IN K ESÄLL Ä KU LTA I SELL A H EL SI N K I- MI-

TAL IL L A " TOIMIN N A STA K AUP U NGI N HY VÄKSI ".

K UVA :  SAN T T U  SÄR K ÄS

K UVA :  SAN T T U  SÄR K ÄS
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K Y L ÄT I L A N  TA PA H T U M A K A L E N T E R I  S Y K S Y  2 0 1 7

MA 25.9. KLO 18    KYLÄTILAN KÄYTTÄJIEN VALOKUVAUS INTIANKADULLA

LA 30.9. KLO 18   SYYSKAUDEN AVAJAISET: Kylät i la 20 vuotta

2.-30.10.   VAUVAIMPRO  (ks .  eri l l inen i lmoitus)
2.-30.10.    TAAPEROIDEN TAIDEPAJA (ks. er i l l inen i lmoitus)

SU 8.10. KLO 10-14    AFROBEAT-PÄIVÄ (ks. er i l l inen i lmoitus)

LA-SU 14.-15.10. KLO 11-17 AIKUISTEN BÄNDILEIRI (ks. er i l l inen i lmoitus)
SU 15.10. KLO 16   KAIKILLE AVOIN BÄNDILEIRIN PÄÄTÖSKONSERTTI

SU 22.10. KLO 12.30-15   TRE-ALKEISKURSSI (ks. er i l l inen i lmoitus)

LA 28.10. KLO 19   OSB-MUSAILTA: Osb (Oljenkorsi Small  Band) vierail ijoineen viihdyttää.

LA JA SU 11.-12.11 .   NUORTEN BÄNDILEIRI (ks. er i l l inen i lmoitus)

SU 12.11 .  KLO 16   KAIKILLE AVOIN BÄNDILEIRIN PÄÄTÖSKONSERTTI

SU 19.11 .  KLO 14    KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI: 
   Ohjelmassa mm. Beethoven: Jousikvartetto Op. 18. Vapaa pääsy. 

MA 20.11. KLO 18   KUMPULA-SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

LA 2.12. KLO 14-16   LASTEN JOULUJUHLA

SU 3.12. KLO 11-15   KÄSITYÖLÄISTEN JOULUBASAARI
   Pöytävaraukset kylat ila@kolumbus.f i (Jäsenet 10 euroa / muut 15 euroa)

KE 6.12.   ITSENÄISYYSPÄIVÄN KYLÄTILA 20 -GAALA (Lisät ietoa lähempänä)

SU 10.12.   KUMPULAN KUORON JOULUKONSERTTI

SU 17.12. KLO 14   KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI: Ohjelmassa mm. Bartok, Bach ja
    Schubert: Jousikvintetto c-moll i. Vapaa pääsy, maksullinen käsiohjelma.

SU 17.12. KLO 17   LAULAVA KYNTTILÄKULKUE
   Kulkue lähtee Kylät i lan edestä kiertämään Kumpulan katuja. 
   Ota oma lyhty mukaan!

Jäsenmaksulla on suuri merkitys loppuvuoden kulun kannalta, joten jos et vielä ole maksanut 
jäsenmaksuasi ,  voit pyytää laskulomakkeen uudel leen sähköposti isi  Kylät i lasta. 

Toivomme, että kaikki Kylät i laa käyttävät l i i ttyis ivät jäseniksi . 
Sen voi tehdä maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun 15 euroa / talous yhdistyksen t i l i l le

Kumpula-Toukola Kyläti layhdistys ry 
FI23 1268 3000 1027 48

Erityisen tärkeää on kirjoittaa viestikenttään oma sähköpostiosoite jäsenrekisteriä ja tulevien 
jäsenmaksujen vastaanottamista varten.

KYL ÄTILAYHDIST YS K I ITTÄ Ä!

Kamarimusi ikkikonsert it jär jestää Kumpulan Kamarimusi ikk iyhdistys .
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VAU VA I M P RO
Maanantaisin 2.–30.10. (ei 16.10.) Klo 14-14.45

Vauvaimprossa kokeillaan erilaisia tapoja liikkua 
ja käyttää ääntä vauvan kanssa. Tea  eri-improvi-
saa  osta laina  u hyväksynnän periaate kannustaa 
vastaamaan vauvan aloi  eisiin avoimin mielin. Lei-

kitäänkö? – JOO!

Pääosassa on vanhemman ja lapsen iloinen vuo-
rovaikutus. Yhdessä leikkiessä on helppo olla 
läsnä, havainnoida vauvaa ja antaa syliaikaa. 
On myös arvokasta tutustua muihin lapsiin ja 
vanhempiin ja pitää hauskaa muiden samassa 

elämän  lanteessa olevien kanssa.

Kokoonnumme kerran viikossa yhteensä 4 ker-
taa. Tarvitset mukaasi joustavat vaa  eet, ha-
lutessasi sisätossut (ei kenkiä) ja vesipullon – 
lämmin tulee varmas  ! Kurssi sopii parhaiten 
lapsille, jotka eivät vielä kävele, 3-12 kk. Ryhmään 

mahtuu 10 osallistujaa.

Ohjaaja: taidekasva  aja Iida Santalah  

HINTA :  30  EUROA /  4  KERTAA

IL MOIT TAUT UMISET  MA 25 .9 .  MENNESSÄ :

KYLATI LA@ KOLUMBUS .F I

H INTA :

AF ROBEAT -R UMP UKURSSI  1 5€ ,  TANSSIK URSSI  1 5€

YHT EISHINTA  25€

ALEN NETT U  HINTA  (T YÖTTÖMÄT ,  OP ISKEL I JAT ,  E LÄ KELÄISET ,  NUOR ET  1 2 -

1 8V . ,  KULTT UURIKAMELEONT IT  RY :N  JÄSENET )  1 3€ ,  YHTE I SHI NTA  22€

IL MOIT TAUT UMISET  4 . 10 .  MEN NESSÄ :  F E LAWAYS@ GMAIL . COM

K U M P O S T I

A F R O B E AT - PÄ I VÄ 
Su 8.10. klo 10-15

Afrikkalaisia rytmejä, afrotanssia ja energisoivaa yhdessäoloa!

PERHEAFRO KLO 10-10.55 Afrikkalainen rumpu-ja tanssityöpaja lapsille ja vanhemmille

Päivä alkaa perheafrolla, jossa lapset ja vanhemmat pääsevät tutustumaan djembe-rumpujen 
saloihin, afrikkalaisiin rytmeihin, lauluun ja halutessa tanssiinkin. Päätavoi  eena on mukava 

yhdessäolo. Perheafroon on vapaa pääsy! Ope  aja Lassina Oua  ara

RUMPUKURSSI KLO 11-12.30
TANSSIKURSSI 12.35-14.05

Afrobeat-rumpukurssi sekä länsiafrikkalaista tanssiopetusta live-rumpusäestyksellä. Vetäjinä 
toimivat Beninistä kotoisin oleva muusikkopedagogi Akim Color sekä Burkina Fasosta kotoi-
sin oleva tanssija-muusikko Lassina Oua  ara. Rumpu- ja tanssikurssien ikäraja on 12 vuo  a.

HINTA :  32  EUROA /  4  KERTAA

IL MOIT TAUT UMISET  MA 25 .9 .  MENNESSÄ :

KYLATI LA@ KOLUMBUS .F I

TA A P E R O  J A  A I K U I N E N 
- TA I D E PA J A

Maanantaisin 2.–30.10. (Ei 16.10.) 

Tuoksuuko oranssi appelsiinilta? Mikä on 
mus  kan punainen? Taaperoiden taidehet-
kissä tutustutaan kuvataiteiluun moniais-
 ses   oman aikuisen sylissä. Neljän kerran 

aikana sukelletaan värien ja materiaalien 
maailmaan katsomalla, koskemalla, haista-
malla, ehkä maistamallakin… Leikitään, lo-

ruillaan ja lotrataan!

Otathan mukaasi äidin, isän, mummin tai 
kummin, sotkun kestävät vaa  eet ja intoa 
tutkia ja taiteilla! Ryhmään mahtuu 8 osal-

listujaa ja se on suunna  u 1-2-vuo  aille.

Ohjaaja: taidekasva  aja Iida Santalah  
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Sari Väntänen, kutsu  u talouden-
hoitaja ja palka  u toiminnanjohtaja

1. En oikein enää muista normaali-
elämää ennen Kylä  lan joukkoihin 
lii  ymistä.
2. Ihmisistä, keskusteluista, hyvästä 
ruuasta (loppujen lopuksi kaikki ruo-
ka on hyvää), punaviinistä, ruuanlai-
tosta, auringosta, helteestä, merestä.
3. Oikeudenmukaisuu  a, epäitsek-
kyy  ä, rehellisyy  ä. Pyyteetöntä 
ihmisistä väli  ämistä ja lähimmäisen 
apua.
4. Atlé  co Kumpulan Huomenna
5. Prinsessa Ruusunen. Saisi nukkua 
ilman huonoa omaatuntoa niin pit-
kään kuin huvi  aa.
6. Osallistuin matkalahjakor   in ja 
vein cavaa mukanani.
7. Seuroihin hakeutuva, ruokaorien-
toitunut, ylpeäs   kumpulalainen.

Vera Karvonen, puheenjohtaja

1. Suunni  elen seuraavia kujeita näppistä naputellessa.
2. Lista on pitkä, koska yritän aina nähdä asioiden po-
si  ivisen puolen. Juuri nyt pitäisin itsestäni istumassa 
lentokoneessa. 
3. Hyvää ruokaa, yhdessä oloa, rauhaa ja rakkau  a
4. Hector: Yhtenä iltana
5. Jostain syystä vampyyri tuli ensimmäisenä mieleeni. 
Lieneekö niin, e  ä vastakohdat täydentävät toisiaan?
6. Kaivurikirjan kummipojalle syn  ärilahjaksi
7. Huulipuna, kulmikas, herkkä

Pate Pesonius, hallituksen jäsen ja 
Laura Hänninen, henkilökohtainen varajäsen

1. Pate: Normaali? Heh! Päätyökseni olen Q-teat-
terin valokuvaaja-graafi kko. Viime vuonna olu-
enkei  äjä Suomenlinnassa. Lauran sanoin: Kyyk-
kii ja kökö  ää kädet erilaisissa vehkeissä. 
2. P: Musiikki, meri, lukeminen, kävelemi-
nen, käsityöoluet, hyvä seura, parhaat TV-sar-
jat… L: Nesteistä; merestä ja oluesta 
3. L: Hiljaista, viisasta huumoria. Eikä siinä ää-
nekkäässä, pöljässäkään mitään vikaa ole. 
Kunhan nauraa itselleenkin. Terry Pratche   
ja Eddie Izzard ovat hyviä mielialalääkkeitä. 
P: Vaimoa  etys  ; eli älykkyy  ä ja suoruu  a. 
4. P: CSN&Y:n Our House osuu aika hyvin.
”Our house is a very, very, very fi ne house  
With two cats in the yard  
Life used to be so hard  
Now everything is easy ‘cause of you 
And our la, la, la…”  
5. L: Corto Maltese; hänellä on hieno 
ha  u. P: Joo, ja sitä hiljaista huumoriakin. 
6. P: Itsetehtyä olu  a serkulle 50-vuo  slahjaksi.
7. L: Höpö  äjä, pikkutarkka ja avulias. P: Oi, kiitos.

Heidät tapaat OSB-illan kei   östä myyjinä, tyhjien pullojen kerääjinä
toiminnassa koko syksyn, vaikka Helsingin kaupungin myöntämä avustus

vapaaehtoisia) työllistävät Kyläjuhlat.

1. Mitä teet normaalielämässäsi? 
2. Mistä asioista pidät? 

3. Ketä tai mitä arvostat? 
4. Mikä biisi kuvaa suhdettasi 

Kumpulaan?
5. Kuka fi ktiivinen hahmo 

haluaisit olla ja miksi? 
6. Minkä lahjan olet viimeksi antanut?
7. Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua?
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ANU BRASKIN Vegaanimä  öä -resep  kirja tarjoaa 
aimo ka  auksen vegaanisia ruokia pienistä suupaloista 
päivällisiin. Ajatuksena on mässäillä, ei piperrellä pupun-
ruuan parissa. Aavistuksen yllä  ävää on, e  ä kirjasta 
puu  uvat kokonaan jälkiruuat, mu  a toisaalta tällaista 
pikemminkin suolanhimoista ruokailijaa seikka ei harmi-
ta lainkaan. 

KIRJASTA ensimmäinen puolikas on pyhite  y pelkille 
ruoka- ja tunnelmakuville, toiselta puolikkaalta löytyvät 

Vegaanimättöä? Kyllä kiitos!

T EK ST I  J A  KU VA M AT I L DA  G RO NO W

HERKKUSIENI IN  SAA  ETAN APANNUI STA  TUTUN MAUN  MAUSTEVOI LLA . 

OLUTHIIVAHIUTA LEET  TEKEVÄT  P INTAAN JUUSTOISEN RAKEN TEEN ,  KUN 

S IEN ET  PAA HDETAAN UUN ISSA .

resep  t. Ne löytääkin nopeas   vaikka kirja olisi kiinni, 
sillä resep  sivut ovat pohjaväriltään pinkit ja kirjan voi 
saman  en avata niiden kohdalta. Hauska juju, vaikka 
allekirjoi  anut kanna  aakin perinteistä resep  en ja 
kuvien ase  elua vierekkäin; olisi kiva nähdä, miltä työn 
alla olevan ruuan tulisi näy  ää ilman, e  ä kuvaa täytyy 

plärätä kirjan alkupuolelta. Ruokakuvat ovat houkut-
televia, selkeitä ja kauniita. Resep  en ja kuvaosion 
löytämiseen neuvotaan erikseen useammassakin 
kohdassa kirjaa, mikä tuntuu lukijan aliarvioimiselta.
 Resep  t on jae  u kategorioihin perusjutut, 
veganisoidut pääruoka-ainekset, ne helpot perussa-
 at, näistä mummo tykkäisi, sekä mätöt eli go cra-

zy. Kokkauksen kesto on ilmoite  u hauskan rennos   
tyyliin ”huomenna valmis”.  Ihmetystä kuitenkin 
herä  ää, miten ”helppoihin perussa  oihin” eksyy 
sellaisia ainesosia kuten vaalea miso, jota ei löydy 
peruskaupasta, vaikka onkin kyseessä ”iso market-
 ”, jollaisesta kirjan mukaan tahnaa pitäisi saada. 

Perusaineksien listassa on muitakin aineksia, joiden 
perus-luokituksesta voisi varsinkin joku ei-vegaani 
olla eri mieltä (sana perus tuntuu muutenkin hie-
man yliedustetulta kirjassa), mu  a tämä lienee jo 
saivartelua, joten mennään itse asiaan.

Tes  ssä vegoni ja mukaetanat

LIHANSYÖNTIAJOILTANI on ollut toisinaan ikävä 
pekonia, ja nyt tarjoutui oiva  laisuus kokeilla herk-
kua vegaanisena. Päädyin testaamaan muutamista 
vaihtoehdoista riisipaperiversiota. Tekotapa oli mel-
koista näpertämistä, eikä lopputulos raadin mielestä 
ollut vaivan arvoinen. Osa vegoneista oli sitkeitä 
jyyste  äviä, osa liiankin rapsakoita, eikä suolaisuu  a 
imeytynyt paperiin tarpeeksi, ainakaan jos vertaa 
possupekoniin. Riisipaperisuikaleita pi   valella vielä 
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1920-luku

HELSINGIN kaupungin johto innostui siirtolapuutar-
ha-aa  eesta ja osoi    alueen Kumtähden puutarhal-
le. Alueen rakentaminen alkoi 1924. 

Vuonna 1927 peruste   in Kumpulan siirtolapuutar-
hayhdistys. Aloi  eentekijöinä oli virkamiehiä, kuten 
kaupunginpuutarhuri Aarne Hellman ja puutarha-
konsulen    Elisabeth Koch, mu  a myös työväenliik-
keen edustajia, esimerkiksi Sosialidemokraa   sen 
puolueen järjestösihteeri Emil Sallila. 
 Siirtolapuutarha-aate oli uusi ja sen levi  ä-
minen vaa   työtä. Vuonna 1929  kaikki  palstat oli 
kuitenkin merki  y  ja jäseniäkin oli jo lähes sata. 
Viljelijöiden  edot ja taidot eivät aina olleet häävejä. 
Niinpä järjeste   in luentoja ja koulutusta, kirjasto 
peruste   in ja leh  in kirjoite   in. Intoa vahviste   in 
omien tuo  eiden näy  elyillä ja palstanhoitokilpailuil-
la.                    

1930-luku

YHDISTYS toimi täysillä. Yhteises   hanki   in siemeniä 
ja lannoi  eita. Keväisin ruiskute   in hedelmäpuut, 
ja satoa var  oi  in vuoro  ain. Varoja kerä  in arpajai-
silla. Pulakausi vaikeu    elämää, ja kaupungille läh   
anomus, e  ei maksujen viivästymisestä sakote  aisi. 
Anomukseen ei suostu  u.
 Siirtolapuutarha-aa  eeseen kuluu viljelyn 
lisäksi yhteisöllisyys. Opintokerho ja käsityökerho 
olivat esimerkkejä ensimmäisistä kerhoista. Kaikkien 
suosituimpia taisivat olla urheilukilpailut. Jostain 
aikaa löytyi myös juhliin, kuten elojuhliin ja juhannus-
kokkoon.
 Siirtolapuutarhayhdistykset vierailivat ah-
keras   toistensa luona ja myös Tallinnassa käy  in. 
Heinäkuussa 1934 Kumpulassa juhlalipute   in poh-
joismaisen siirtolapuutarhakokouksen kunniaksi. 
Kaupunkikin oli rakentanut kaivatun ”paviljonkin”. Se 
toimii edelleen, korja  una ja Kerhotaloksi laajennet-
tuna, puutarhan juhla- ja kokous  lana. 

1940-luku

SOTAVUODET toiminta oli säästöliekillä. Puutarhalai-
set veivät sotasairaaloihin kukkia ja lähe   vät rinta-
malle pake  eja. Juhliakin järjeste   in, tarjoilut olivat 
tosin niukkoja ja juomana oli ”korvike”.
 Rauhan tultua alkoi kiivas kehitys. Vanhoja 
muutaman neliön majoja sai suurentaa, ja joihinkin 
vede   in sähköt. Mökeissä ei sil   saanut asua ympäri 
vuoden, vaikka valtavan asuntopulan oloissa tätäkin 
ehdote   in. 

1950-luku 

OLYMPIALAISTEN ansiosta kumpulalaiset saivat 
maauimalan.  Parikymmentä vuo  a aiemmin siirto-
lapuutarhalaiset olivat turhaan anoneet kaupungilta 
kahlaamoa lapsille ja suihkuja aikuisille, kun lähin 
uimapaikka oli Vantaanjoki. 
 Lapsille palka   in leikinohjaajia, sillä alueella 
oli paljon lapsia, vanhemmat kävivät töissä, myös 
lauantaisin, ja päivähoitojärjestelyjä tuskin oli. 

Kumpulan siirtolapuutarhayhdistyksen yhdeksän vuosikymmentä
T EK ST I  O U T I  BE RG HÄ L L

A RKI STO K U VAT  HE L SI N G I N KAUP U NK I

Kumpulan siirtolapuutarhayhdistys juhli heinäkuun lopun iloisessa kesäjuhlassa ja 
”perhepiirissä” vuosikymmeniään, joiden tapahtumia ja kohokoh  a 

Kumpos  n lukijoille on kerännyt Ou   Berghäll. 

1960-luku

SÄHKÖKAAPELIT kaive   in maahan. Kaupungilta 
ano   in pääpor  n sähköistämistä: yleisöpuhelimen 
käy  ö oli hankalaa ilman ulkovaloa.
 Kerhotalolla emän  en työ helpo  ui, kun 
sinne saa  in vesijohto ja puuhella väistyi sähkölieden 
 eltä.

S I IRTOL A P UUTA R HA L A IS I A V UON N A 1932 .



K U M P O S T I

Stara ilmoitti elokuussa aloittavansa metsänhoitotyöt Vanhankaupungin, Kumpulan, 
Toukolan ja Koskelan alueella. Suunniteltuja, isohkoja metsänhoitotöitä tehdään noin 
kymmenen vuoden välein – edellinen kierros oli vuonna 2006. Silloin työt herättivät 

Kumpulassa rajua keskustelua eikä tälläkään kierroksella selvitty ilman kärhämää.

METSÄNHOITOTÖISTÄ
 KUMPUL ASSA

KU VA:  SA N TT U  SÄ RKÄS

T EK ST I  U L L A  AG O P OV

KUMPULASSA olete   in, e  ä työt on 
tehtävä Yleisten töiden lautakunnan 
toukokuussa 2016 hyväksymän alue-
suunnitelman periaa  eita noudat-
taen. Kumpulalaiset osallistuivat ak  i-
vises   aluesuunnitelman laa  miseen. 
Käytännön toteutussuunnitelma eli 
luonnonhoitosuunnitelma (LHS) ei 
kuitenkaan kaikilta osin ole linjas-
sa aluesuunnitelman kanssa. LHS:n 
useissa kuvioissa ollaan Kumpulassa 
luopumassa kuusivaltaisesta metsästä 
ja korvaamassa sitä istute  avilla jalo-
jen leh  puiden taimilla. LHS:n laa  mi-
sessa ei ole ollut varsinaista vuorovai-
kutusprosessia.

VUONNA 2016 Ympäristökeskus kar-
toi    liito-oravan ydinalueita Hel-
singissä. Yhdeksi tällaiseksi alueeksi 

paljastui Kumpulan uimalan ja asu-
kaspuisto In  an takainen metsikkö. 
Näille alueille LHS:ssa on kohdiste  u 
toimenpiteitä. Suunnitelma edellyt-
tää niissä huonokuntoisten kuusien 
poistamista. Liito-oravan suojelussa 
on tärkeätä pesäpaikkojen, rii  ävän 
ruokailupuuston ja suojaa tarjoavien 
kuusten säily  äminen sekä kulku-
yhteyksien turvaaminen liito-oravan 
asu  amien metsäalueiden välillä. 

 Kumpula-Seura kirjelmöi 
luonnonhoidon suunni  elijoille ja 
Staran vastuuhenkilöille ja esi    mie-
lipiteenään, e  ä suunnitellut toimen-
piteet ovat ylimitoite  uja, ja toivoi ke-
vyempää ote  a. Kumpulalaiset Laura 
Kuivalainen ja Ulla Agopov o   vat 
yhtey  ä Ympäristökeskukseen ja Uu-
denmaan Ely-keskukseen ja pyysivät 
tutkimaan, toteutuvatko LHS:ssa vaa-
 mukset liito-oravan ydinalueiden 

säilymisestä häiriö  ä. Tutkimuksen 
ajaksi pyyde   in toimenpidekiel-
toa. Samaan aikaan myös polii  kot 
 Mika Välipir    (vas) ja Leo Stranius 
(vihr) ak  voituivat ja o   vat yhteyt-
tä Kaupunkiympäristön toimialaan 
ja metsänhoidon suunni  elijoihin. 
Työt keskeyte   in saman  en. Tätä 
kirjoite  aessa odotamme kaupun-STAR A N I LMOI T US M E TSÄ N HOI TOTÖISTÄ .

Yhdeksi liito-oravan 
ydinalueeksi paljastui 
Kumpulan uimalan ja 

In  an puiston 
takainen metsikkö.

gin vastausta Ympäristökeskuksen ja 
Ely-keskuksen esi  ämiin kysymyksiin.
 Luonnonhoitosuunnitelma 
tunnistaa liito-oravan ydinalueen ja 
sen vaa  mukset. Ris  riita aiheutuu 
kuitenkin siitä, e  ä paikka paikoin 
lähes kaikki kuuset ovat tyvilahoisia 
ja siis ’huonokuntoisiksi’ luokitel-
tavia. Johtaako niiden poistaminen 
liito-oravan ydinalueen heikentymi-
seen? Olisiko parempi sietää huono-
kuntoisia kuusia, jolloin liito-oravan 
elinolosuhteet eivät heikentyisi? Ha-
luammeko liito-oravien lisääntyvän ja 
leviävän mahdollises   laajemmalle-
kin alueellamme? 

VANHOJEN kuusien poistaminen ja 
korvaaminen jalopuilla oli esillä jo 
vuoden 2006 hakkuiden yhteydessä. 
Silloin Rakennusviraston metsänhoi-
don suunni  elija Tiina Saukkonen ve-
tosi kaupungin tarpeeseen ’varautua 
ilmastonmuutokseen’. LHS ka  aa kui-
tenkin kymmenen vuoden ajanjakson. 
Olisiko mahdollista hajau  aa töitä pi-
temmälle ajalle myös Kumpulassa ja 
seurata, mitä luonto itse saa aikaan?
 Kiiran päivän myrsky 
12.8. 2017 osoi   , e  ä Kumpulan met-
sistä kaatui enimmäkseen leh  puita: 
koivuja, haapoja, tuomia, pihlajia, 
pajuja, vaahteroita. Myös talojen pi-
hoista kaatui enimmäkseen leh  pui-
ta: lehmuksia, koivuja, omenapuita. 
Staran metsurit ovat nyt työllistyneet 
myrskynkaatojen raivaamiseen.
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