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leila oksa

Kävelykatu ja tori Kumpulaan?

Intiankadun läpiajo on estettävä. Muuten ei kylän pääraittia enää saa rauhoitettua. Yliopistonmäki on kasvattanut liikenteen haitat asukkaille sietämättömiksi. Kuten kaupungin liikennesuunnittelija toisaalla tässä lehdessä toteaa, läpiajoa ei pelkällä kieltomerkeillä estetä. Ainoa keino on panna katu poikki.
Toukolan puolella katu jouduttiin aikoinaan sulkemaan toisesta päästään. Kumpulan
puolella niin ei voi tehdä: se pidentäisi asukkaidenkin monia ajoreittejä kohtuuttomasti.
Siksi Intiankatu on pantava poikki keskeltä; kylätilan ja Tanu-kaupan kohdalta. Näin
kaikkialta Kumpulasta pääsee silti Intiankadulle sekä Koskelantien että Kustaa Vaasan
tien suuntaan yhtä sujuvasti kuin nyt: Limingantien ja Kymintien alkupäästä Allastien
(uimalan tien) kautta ja loppupäästä Kymintien kautta.
Läpiajo noiden mutkien kautta on tietysti sen jälkeenkin mahdollista, mutta ei enää
houkuttelevaa. Ja nekin reitit voi osoittaa kielletyiksi liikennemerkeillä: ”Ajoneuvolla ajo
kielletty. Tontille ajo sallittu.”
Kylätilan ja Tanun kohdalle, Kymintien ja Limingantien väliin saadaan näin pätkä kävelykatua: Kumpulan tori! Penkkejä, kylätilan terassi, kirpputoreja, muuta ohjelmaa ja koristeet
kadun ylle: ”Tervetuloa Kumpulaan”. Tanussa kävijöille muutama parkkipaikka kuten nytkin.
Hintana voi olla Intiankadun bussilinjojen menetys. Paitsi jos tingitään ”Kumpulan
torin” tasosta sen verran, että sallitaan bussien kulku. Senkin voi järjestää joko liikennemerkeillä tai etäavattavilla puomeilla.
Joka tapauksessa: Intiankadun katkaisu on ainoa ratkaisu!
•••
Kumpulan uusimmat talot suunnitelleelle arkkitehdille on selvästikin käynyt hassusti.
Tuli pantua tätä tämän ajan hullutusta, lasiseinää, sellaiseen paikkaan, jossa siitä on
vaikea löytää järjen hiventäkään. Samalla suunnittelija tuli itse piilottaneeksi oman
veikeän ideansa punatiiliseinästä. Tällä kertaa tuo kummajainen ei tullut kovin tärkeään
paikkaan, tuli vain Kustaa Vaasan tien varteen. Mutta miten yliopistonmäeltä kaikkein
kauimmaksi loistavasta rakennuksesta pääsikin tulemaan niin hirveä?
Kun seuraavia uusia rakennuksia näille nurkille puuhataan, pitäisikö esim. Kumpula-seuran perustaa oma asiantuntijaryhmänsä, joka valvoisi toteutusta yksityiskohtia
myöten? Kaikilla arkkitehdeillä kun ei ole enää silmää. Tilalle on laitettu lasisilmä!
...päättelee päätoimittaja sunnuntaina 16.12.2007 klo 19.50

Kumpulan kylänväki proudly presents:

KYLÄJUHLAT 24.5.2008

Leila Oksa

Tule ihmeessä
mukaan järjestämään
kevään parhaita
kemuja. Ensimmäinen
suunnittelupalaveri
pidetään Kylätilassa
sunnuntaina 13. tammikuuta klo 14.
Tervetuloa!



Ensi vaaleissa käydään
koululla äänestämässä
Kumpulan eli alueen 24A äänestyspaikka
siirtyy pois Kylätilasta. Helsingin vaalilautakunta on päättänyt, että tulevissa vaaleissa
äänestetään Kumpulan koululla.
Kylätila kompastui invaramppiin. Vaalilautakuntaa oli pyydetty osallistumaan kunnollisen rampin rakentamiseen, jotta kylätilaan
pääsy olisi esteetön myös pyörätuolilla. Kun
rampin rakentamiseen ei löytynyt ratkaisua
eri toimijoiden kesken, vaalilautakunta vaihtoi
äänestyspaikkaa.
Äänestyspaikkana koulu on varmasti hyvä.
Ratkaisematta jää nyt se, miten pyörätuolilla
pääsy kylätilaan järjestetään. Taloyhtiö ei ole
halukas maksamaan rampin rakentamista.
Kun kylätilalla on sentään invavessakin, on
toki outoa, että sisään ei pääse henkilö, joka
invavessaa tarvitsee.

Uutukaiset HOAS-talot mullistavat Kumpulan rakennusperinnettä:

Puuta, tiiltä ja LASITIILTÄ
Arkkitehtonisia erikoisuuksia:
1. Talon seinä näyttää muovipleksiltä, mutta onkin lasia.
2. Kun selität mielessäsi, että
outo pinnoitus varmaan liittyy talon erityisiin äänieritysvaatimuksiin, niin kuulet, että eipäs liity.
3. Talon varsinainen seinä lasin
takana on punatiiltä. On haluttu
jäljitellä tien toisella puolella olevaa vanhaa tiilitaloa (Oljenkorren
talo). Mutta sitten tiiliseinä on
laitettu piiloon käyttämällä sen
edessä läpinäkymätöntä lasia!
Suurin mullistus Kumpulan
rakennushistoriassa on kuitenkin
talojen koko: ala-auloissa on 80
asunnon luettelot! Opiskelijaasuntosäätiö HOAS:n taloja on
kaksi, osoitteet veikeästi Intiankatu 20 ja 21, vaikka juuri niiden
välissä ei Intiankatua olekaan.
On vain parkkipaikka sekä Väinö
Auerin kadun ja Kustaa Vaasan
tien välinen jalankulkureitti. Hankala osoite?
– No on, ei tänne kukaan osoitteen perusteella löydä. Yleensä
opastamme tulijoita, että ne plexitalot Kustaa Vaasan tien vieressä,
sanoo taloon vastikään muuttanut
Maija Mäntyranta.
Niin, pleksiä... HOAS:n talojen
seinät ovat muovia, koska taloille
on asetettu erityisen tiukat äänieristysvaatimukset... VÄÄRIN,
kaksinkertaisesti väärin! Maija on
erehtynyt. Niin erehtyy ohikulkijakin. Se vaan näyttää pleksiltä.
– Seinät ovat lasitiilielementtiä, sanoo HOAS:n projektipäällikkö Jouni Hiltunen. Eikä
se seinä ole siinä äänierityksen
vuoksi, vaan estämässä lumen
tuloa käytäville.
Lasiseinän takana tosiaan on
luhtitalojen tyylinen käytävä,
jossa on sisäänkäynnit asuntoihin.
Lopputulos on erikoinen; kun
astut ulos asunnosta, olet kuin
lasitetulla parvekkeella. Vaan
tämänpä lasin läpi ei näe! Se on
sumennettu.

Hiltunen: – On siellä kohtia,
joista näkee läpi. Arkkitehti on viisaudessaan ajatellut jotain kuviota.
Eikö lasi olisi voinut sitten olla
kokonaan läpinäkyvä?
Hiltunen: – Siinä on varmaan
ajateltu, että sitten ei käytävällä
olisi mitään yksityisyyttä.
Miksi sitten on pitänyt tehdä
lasiseinä, jos tarkoitus ei ole nähdä
läpi? Olisihan siinä voinut olla
vaikka lautaseinä ja tavallisia ikkunoita lumisuojana?
Hiltunen: – ??
Maija: – Taloja rakennettaessa
vielä näkyi se punainen tiiliseinä,
joka oli minusta hieno. Nyt se on
pilattu.
Paljonko on arvioitu lämpötilan lasi- ja tiiliseinän välisellä
käytävällä olevan aurinkoisella
kesäkuumalla?
Hiltunen: – Selvähän se on, että
se lämpiää, mutta on siellä tehokas
ilmanvaihto.
Entä tuliko yllätyksenä, kun

HOAS
Kumpulassa

Väinö Auerin katu 1 ja 3:
huoneistoja 154, asukkaita 413
Väinö Auerin katu 13:
huoneistoja 91, asukkaita 142
Intiankatu 20 ja 21:
huoneistoja 154, asukkaita 182

Toukolan puolella nyt valitetaan,
että talojen seinät heijastavat
liikenteen melun nyt sinne entistä
vahvempana?
Hiltunen: – Ei se ole yllätys.
Korkea rakennus heijastaa, oli
seinät mitä materiaalia tahansa.
Itse asiassa laskelmien mukaan
lasiseinä heijastaa vähemmän kuin
betoni.
Mutta entäs se äänieristys
sitten? Talojen vieressä on yksi
Helsingin vilkkaimmista liikenneväylistä, eikä tällaiseen paikkoihin
Tuomo Heikkola

kaupungissa sallita uutta asuntorakentamista. Tällä kertaa rakennuslupa myönnettiin, koska taloon
tulee ”vain” opiskelijoita ja koska
rakentajat vakuuttivat pystyvänsä
eristämään asunnot melulta.
No, onnistuivatko?
Maija: – Kyllä, ei tänne kuulu
mitään. Paitsi tietysti, jos avaa
ikkunan.
Hiltunen: – Vaaditut arvot on
täyttyneet komeasti. Tarkkana on
oltu, seinistä tehtiin täysin umpinaisia. Niissä ei ole ikkunoita, ei
postiluukkuja, ei edes ovikellojen
johdonreikiä. Ja ovet ovat sellaista
mallia, että sitä löytyi vain yksi
koko Pohjoismaista. Mutta seinärakenteessa ei sinänsä ole mitään
erikoista. Normaali betonielementti ja sitten se tiilivuoraus.
Ekstrana tosin on niiden välissä 17
cm:n eristevilla. Ja on se lasiseinä
itse asiassa tuonut vähän vielä
ylimääräistä äänieristystäkin.
Tuomo Heikkola

Maija Mäntykoski
Maija Mäntykoski pääsi muuttamaan Intiankatu
21:een ensimmäisten joukossa syyskuun alussa.
Oulussa syntynyt maantieteen opiskelija oli ehtinyt
sitä ennen asua Kumpulassa reilun vuoden, vuokralla
Limingantiellä.
- Olin käynyt aistimassa Kumpulan idylliä aiemmin
puu-Vallilassa asuessani. Täällä on luontoa ihan eri
tavalla: metsää, vihreää ja merenrantakin suht lähellä.
Myös omintakeisuus,
kylämäisyys ja vahva
kaupunginosaidentiteetti
viehättivät. Ihan oma
tunnelmansa.
Maija maksaa asuinkumppaninsa kanssa
46 m²:n asunnosta
vuokraa 645 e/kk. Se on
HOAS:n hinnaksi kallis
ja noin 100 e enemmän
kuin vanhemmissa Kumpulan HOAS-taloissa.
Tästä huolimatta Kumpulan talot ovat nyt HOAS:n Maijan ikkunasta näkyy
halutuimpia kohteita.
Kustaa Vaasan tie.



Kylätila hakee
harjoittelijaa
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry ja sen
ylläpitämä asukastalo, Kylätila, on alueen
asukkaiden kohtauspaikka Intiankadulla.
Yhdistys järjestää kerhoja ja kursseja, erilaisia
tapahtumia, klubeja, musiikki- ja teatteriesityksiä sekä juhlia kaikenikäisille.
Etsimme omatoimista, yhteistyökykyistä ja
luotettavaa harjoittelijaa tammikuusta eteenpäin kolmeksi kuukaudeksi. Työ- tai harjoittelusuhde toteutetaan Työvoimatoimiston tuella,
joten sinun tulee olla tällä hetkellä työtön.
Työskentelet yhteistyössä yhdistyksen hallituksen, toiminnanjohtajan ja vapaaehtoisten
kanssa järjestäen tapahtumia ja tilaisuuksia,
ja osallistut päivittäisiin rutiineihin, joihin kuuluu toimistotyötä ja Kylätilan ylläpitotehtäviä.
Ajokortti on välttämätön.
Lähetä esittely itsestäsi sähköpostilla kylatila@kolumbus.fi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lukupiirissä
luetaan Lessingiä
Tammikuun lukupiirissä 7.1. aiheena on
nobelisti Doris Lessingin teos Mies joka ei
halunnut naimisiin ja muita novelleja. Käännös
on vuodelta 1979, yllätysvoittajan tuoreita
kirjoja ei ole ollut saatavilla.
Lukupiiri kokoontuu Kylätilassa aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 19.
Tietoa käsiteltävistä kirjoista löytyy Kylätilan
ilmoitustaululta ja Kumpula-Forumin sivuilta,
http://kumpula.info. Kiinnostuneet voivat myös
ilmoittautua lukupiirin sähköpostilistalle osoitteeseen ulla.neuvonen@helsinki.fi.
Kevään 2008 ohjelmaan on sovittu myös
kirjailijavierailusta: Eeva-Kaarina Aronen
tulee kertomaan uudesta romaanistaan Hän
joka näkee.

Tervetuloa jälleen
muistelemaan!
Kumpula-seura järjestää Muistelot II -tapaamisen sunnuntaina 20.1. klo 13–16 kylätilassa. Aiheena on tällä kertaa käsityöläisyys
Kumpulassa.
Tule kertomaan, mitä
tiedät ja muistat talossasi/naapurissasi asuneista
käsityöläisistä – suutareista, kraatareista,
pikipöksypietareista,
leipureista, kultasepistä...

Vähentäminen yhä tavoitteena, mutta Koskelan terveysasemalla voi olla vielä toivoa:

KOKO TERVEYSASEMAUUDISTUS MENI UUTEEN HARKINTAAN
Koskelan terveysaseman lakkauttamisesta noussut keskustelu sai
poliittiset päättäjät miettimään
Helsingin suuren terveysasemien keskittämissuunnitelman
perusteita uudelleen. Päättäjät
huomasivat, että asemien vähentämistä ei voi tehdä pelkällä matematiikalla. Asemien suuruus
ei olekaan ainoa arvo, vaan pitää
myös ottaa huomioon, miten asemat kaiken kaikkiaan palvelevat
ihmisiä parhaiten.

Terveyslautakunta teki kaksi vuotta sitten periaatepäätöksen kaupungin terveysasemien vähentämisestä 30:
stä 20:een vuoteen 2020 mennessä. Virkamiesten velvollisuutena on ollut tuoda tarjolle sen mukaisia esityksiä.
Vaan tuo päätös ei ole mitenkään ehdoton, sanoo
terveyslautakunnan puheenjohtaja Suzan Ikävalko.
Poliittisten päättäjien tehtävä onkin nyt harkita, mitkä
toimet todella ovat järkeviä ja mitkä eivät. Kaikki valta heillä siihen on, kukaan ei heitä ole kahden vuoden
takaiseen linjaukseen hirttänyt. Virkamiesten vaan
kuuluu kertoa, miten linjaus olisi toteutettavissa.
Alkuperäisen linjauksen mukaan terveysasemien
vähentämisen toisessa vaiheessa yhdistetään mm.

Sami väätänen

Koskelan ja Oulunkylän terveysasemat. Asiaa valmistellut
työryhmä päätyi sitten viime
syksynä esittämään sen toteuttamista niin, että Koskelan terveysasema lopetetaan ja siirretään
Oulunkylän aseman yhteyteen.
Siellä tilat soveltuisivat paremmin
terveysasematoimintaan, ja sinne
sopisi myös hammashoitola. Koskelan N-rakennuksen tiloihin taas
voitaisiin yhdistää Oulunkylän ja
Malmin psykiatriset poliklinikat.

Entä jos jokainen saisikin
valita terveysasemansa itse?

Monet eivät sitä tiedäkään: kunnalliseen hammashoitoon voi Helsingissä mennä mihin haluaa.
Sen ei tarvitse olla oman asuinalueen hammashoitola. Käytännössähän hammashoito on
levinnyt kaupungin hallinnasta niin, että vapaalla
valinnalla ei juuri merkitystä ole. Pitkät jonot joka
paikkaan. Mutta periaatteessa se on sallittua.
Terveysasematoiminnassa vapaa valinta ei
ole periaatteessakaan mahdollista. Vaikka siitäkin on puhuttu. Se on tavoite, jonka suuntaan
vaan ei ole edetty.
Tämäkin asia on noussut esille nyt, kun
terveysasemauudistus on joutunut uuteen
tarkasteluun. Kumpulalaisille vapaa hakeutuminen merkitsisi sitä, että voisikin mennä vaikkapa
Vallilan terveysasemalle sitten, jos Koskelan
asema siirretään Oulunkylään. Monellehan
Vallila olisi suht lyhyen kävelymatkan päässä.
Tai esimerkiksi työmatkaan sopivasti osuvalle
terveysasemalle.
Vaikka vapaata valintaa ei olisi jatkossakaan,
voisivat kumpulalaiset pyytää siirtoa Vallilan
terveysaseman piiriin, jos Koskela lopetetaan.
Mutta Vallila on kovin täynnä jo nytkin. Sinne
tarvittaisiin lisää henkilökuntaa. Riittäisivätkö
tilat? Oman epävarmuutensa tuo se, että Vallilan
terveysasema on suunniteltu siirrettäväksi joskus Kalasatamaan.
Niinpä esim. Kumpula-seura on päättänyt
ajaa nykyisen tilanteen säilyttämistä. Sen mielestä Oulunkylä on liian kaukana, varsinkin vanhuksille ja pienten lasten vanhemmille.

Tähän mennessä tapahtunut:
18.9.

Terveyskeskus järjestää yleisötilaisuuden Maunulassa

Terveysjohtaja Matti Toivola
esittelee lähinnä Paloheinän terveysaseman lopettamissuunnitelmaa
ja tulee samalla maininneeksi Koskelan aseman lopettamisaikeista.

20.9.

Terveyskeskus järjestää yleisötilaisuuden Oulunkylässä

Muutama käpyläläinen ja kumpulalainen ehtii asiasta kuultuaan
paikalle. Oulunkyläläiset hurraavat
sitä, että heidän terveysasemansa
on suunnitelmassa säilytetty. Kumpulassa, Käpylässä ja Koskelassa
aletaan toimiin Koskelan aseman
puolesta. Ryhdytään keräämään
adressia ja ottamaan yhteyksiä
terveyslautakunnan jäseniin.

9.10.

Koskelan, Käpylän ja
Kumpulan asukasyhdistykset lähettävät
terveyslautakunnalle
kannanottonsa Koskelan aseman säilyttämisen puolesta

järjes17.10. Terveyskeskus
tää yleisötilaisuuden
Koskelassa

Koskelan aseman puolustajat
pääsevätkin jo ääneen. Suunnitelmasta tiedottamista moititaan.

esittelee suunnitelman23.10. Terveysjohtaja
sa terveyslautakunnalle

14.11.

1664:n allekirjoittajan adressi Koskelan
terveysaseman säilyttämisen puolesta
annetaan ennen kaupunginvaltuuston
kokousta kaikkien valtuustoryhmien
edustajille

Valtuustoryhmien edustajilta kuultua:
Arja Karhuvaara (kok): ”Oulunkylän tontilla
voidaan laajentaa ylöspäin!” Selitti suunnittelijanäkökulmaa tyyliin: ”te asukkaat ette osaa kuvitella, miten
vaikeaa tämä on”. Isoihin palvelukeskuksiin voidaan
keskittää hoito, tutkimus, kuntoutus yms.
Maija Anttila (sdp): ”Taustalla näissä jutuissa
on terveyskeskusten henkilökuntakriisi – esimerkiksi
Myllypurossa näkyy selvästi...”
Minerva Krohn (vihr) (lääkäri, siviilissä työssä
yksityisellä lääkäriasemalla, poliitikkona kehittämässä
yleissairaanhoitoa!): ”Vihreät eivät ole muodostaneet
yhteistä kantaa asiaan, mutta periaatteessa kannatetaan
riittävän kokoisia terveysasemia; hyvinkin toimivan aseman voi kaataa henkilökunnan liian suuri työmäärä.”
Sirpa Puhakka (vas): Puolusti pieniä asemia:
”Terveysasemia ei pidä kehittää pelkästään lääkärien
ehdoilla – isojen asemien taloudellisesta tehokkuudesta
ei ole laskelmia.”
Lasse Liemola (rkp): Ei kantaa koko asiaan.
Sole Molander (kesk): ”Meillä on vaikeuksia niellä
tämä suunnitelma.”
Olli Sademies (per): ”Laki määrää antamaan hyvää hoitoa! Yhden lääkärin asemilla ei tähän pystytä,
koska erikoisosaaminen puuttuu. Pohjoisessa matka
terveysasemalle voi olla satoja kilometrejä – täällä
Hgissä muutama kilometri!”
Yrjö Hakanen (skp): ”Itäkeskuksessa suuri yksikkö
on johtanut katastrofiin.”

jär15.11. Terveyskeskus
jestää ylimääräisen
yleisötilaisuuden
Käpylässä

Terveyslautakunnan jäseniltä kuultua:
Suzan Ikävalko (vihr): ”Lautakunta on tehnyt periaatepäätöksen,
että kaikki asemat käydään yksitellen läpi. Otamme aikalisän ja asioita arvioidaan uudestaan. Halutaan
myös tietää, mitä kokemuksia on
jo toteutuneista fuusioista. Päätös
Koskelan asemasta siirtyy helmimaaliskuulle. Asia on sen laatuinen,
että se pitäisi viedä valtuuston
päätettäväsi. Johtosäännön mukaan
asia ratkaisee kuitenkin terveyslautakunta.” ”Taustalla on lääkäreiden
halu toimia kollegoidensa kanssa.
Nuoret lääkärit eivät halua olla
vastuussa potilaista yksin.”
Satu Heinäluoma-Siitonen
(sdp, Mellunkylä): ”Virkamiesten
valmistelutyö on tehty hätäisesti
ja organisaation omista toiveista
käsin. Pitäisi selvittää, mitkä ovat
pääterveysaseman (monipuolinen palvelukeskus, jossa on myös
laboratorio ja erikoissairaanhoito)
ja lähiterveysaseman (vähemmän
monipuolinen palvelupiste) kriteerit. Aseman on palveltava alueensa
väestötyyppiä.” ”Alimmat väestövastuut ovat 1700 henkilöä per lääkäri. Tässä on isot erot kaupunginosien välillä. Homma toimii liikaa
lääkärien ehdoilla. Keskustassa on

Kumpulalaisten nykyinen terveysasema löytyy Koskelan sairaala-alueen perukoilta.

erittäin vähän potilaita. Tasa-arvo
puuttuu palveluista. ”
Kati Peltola (vas): ”Isot yksiköt
eivät välttämättä pysty luomaan
kontaktia alueen asukkaisiin.
Lautakunnan pitäisi ensin kehittää
kriteerit ja vasta sitten ryhtyä
tähän saneeraustyöhön.”

20.11.

Terveyslautakunta
päättää yksimielisesti palauttaa
suunnitelmat virkamiesten uudelleen
valmisteltavaksi

teksti: Tuomo Heikkola (Ulla
Agopovin muistiinpanojen pohjalta)

LVI-asennus ja -urakointi
LVI-mittaus ja perussäätö
LVI-saneeraus

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI, puh/fax 09 694 2756
Jukka Olander, puh 0400 535 125 jukka.olander@soputyo.fi
Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.


Uutta esitystä odotetaan ennen kevättä:

KAIKKI NÄKÖKOHDAT OTETTAVA PAREMMIN HUOMIOON
Kun terveyslautakunta pani
virkamiehet valmistelemaan
terveysasemauudistusta uudelleen,
se ei antanut heille evääksi mitään
ohjetta, mihin suuntaan nyt hyllytettyä esitystä pitäisi reivata. Lautakunnan puheenjohtajan Suzan
Ikävalkon mukaan nyt vain pitää
miettiä kokonaisuutta paremmin.
Mitään aikarajaakaan ei annettu, mutta asiaan palattanee helmimaaliskuussa, sanoo Ikävalko.
Lautakunta on antanut ohjeita

virkamiehille vain epävirallisissa
keskusteluissa ja sähköpostein.
Suzan Ikävalko listaa valmistelulle
ainakin seuraavat vaatimukset:
1. Mitä tulee tapahtumaan
terveysasemaverkostossa laajemmin? Milloin esimerkiksi suunniteltu Kalasataman uusi suuri
terveysasema voisi valmistua?
2. Miten joukkoliikenneyhteydet toimivat missäkin ratkaisumallissa? Pääseekö kotoa terveysasemalle yhdellä välineellä?

3. Mitä väestöennusteet eri alueilla vaikuttavat?
4. Miten hoidon kokonaisuus toimii parhaiten?
Terveysasemien sijoittelussa pitää huomioida myös
hammashoito, psykiatrinen hoito, kodinhoito ja
äitiysneuvolat.
5. Mitä kaikkea ns. pääterveysasema pitää
sisällään? Mitä lähipalveluja pitäisi järjestää, kun
terveysasemat keskitetään suuremmiksi yksiköiksi?
Ikävalko muistelee, että kun uudistuksen linjoista
päätettiin 2005, oli puhetta myös pienempien lähipalvelupisteiden järjestämisestä. Sellaisten, joissa olisi terveydenhoitaja ja kenties yksi lääkäri hoitamassa vähäisempiä terveysongelmia. Jonkinlaista yritystä olikin järjestää

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

niitä Kruununhakaan, Viikkin ja
Myllypuroon, mutta niistä on tullut
lähinnä itsepalvelupisteitä.
Ikävalkon mukaan aiempi linjapäätös on vain strateginen: visio
ja tavoitetila on ne 20 terveysasemaa Helsingissä. – Mikään kiveen
hakattu päätös se ei ole.
Koskelan terveysaseman
kohtalosta Ikävalkolla ei ole tässä
vaiheessa omaa mielipidettä. Niin
Koskelassa kuin asuukin.
Tuomo Heikkola

Kampaamo

Amarillo

Käpyläntie 1, puh. 720 6800
Erikoshammaslääkäri
Pirkko Aho – iensairaudet
Hammaslääkärit
Marja Romu, Elina Saaristo
Suuhygienisti
Marika Peltola

Satu ja Kikka
Kiitos kuluneesta vuodesta!
Tervetuloa ensi vuonnakin.
Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17, la 9–14

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.
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1. Kihlajaiskuva 31.3.1936
2. Saara ja Uno Pulkkisen häät
Kauhavankujalla 21.6.1936
3. Saara Pulkkinen tyttärensä
Railin kanssa Kumpulan
maisemissa vuonna 1942
4. Kauhavankujan talo 1985
5. Saara Laasonen tuntee asuneensa Kumpulassa ”aina”.

4.

72

vuotta
elämää
Kumpulassa

Kauhavankuja 5:n talosta

Kauhavankujan talo valmistui siis vuonna
1935 ja seuraavana vuonna talossa juhlittiin
jo Saaran ja taksinkuljettaja Uno Pulkkisen
häitä. Saara ja Uno rakensivat talon itse.
Saara oli tuolloin 20-vuotias.
Myöhemmin talossa on asunut erinäisiä
ihmisiä, sota-aikaan varsin paljonkin, koska
sellaiset olivat silloin määräykset. Talon
huoneet olivat tupaten täynnä asukkaita,
mutta niin oli muissakin taloissa.
Talo oli alunperin rapattu, myöhemmin
se päällystettiin mineriitillä ja maalattiin

vihdoin neljä vuotta sitten. – Jokainen levy
ja naulanpää maalattiin erikseen, kertoo
Saara. Talossa on hyvä asua ja ainoa asia,
jota hän toivoo on, että omakotialueen
siisteys ja rauhallisuus olisi kaikille alueen
asukkaille yhteinen päämäärä. Pensasaitojen
leikkaaminen, ja yhteisestä ympäristöstä
huolehtiminen on tärkeä asia, Saara toteaa.
Lasten äänet ovat mieluisia, mutta riehunta
on asia erikseen. Intiankadun toisella puolella on kuulemma eletty joskus rauhallisempiakin aikoja.

92-vuotias Saara Laasonen asuu itse
rakentamassaan talossa Kauhavankujalla.
Työnteosta
Saara on toiminut monessa ammatissa ja monissa eri työpaikoissa.
– Kun ei ole ollut koulutusta, niin on ollut pakko ottaa, mitä
on saanut, hän kertoo. Arabian tehtaassa hän oli töissä 14 vuotta
ja teki siellä mm. vessanpyttyjä. Saara toimi myös parikymppisenä lyhyen ajan presidentti Relanderin siskon seuraneitinä.
Pitkiä aikoja hän oli myös kotona ja hoiti varhain diabetekseen
sairastunutta tytärtään Railia.
Työnteko on ollut Saaralle tärkeää, samoin itsensä hillitseminen positiivisessa mielessä. - En ole riehunut, toteaa Saara. Työtä
hän on usein tehnyt ”laulellen”. Hän on ollut monen kuoron
jäsen ja laulanut myös kotona.

Anja Pursiainen

Saara Laasonen asuu
Kauhavankujalla yhdessä
tyttärensä Anjan ja tämän
miehen kanssa. Vaalean
talonsa Saara rakensi miehensä kanssa vuonna 1935.
Saara on ehtinyt kokea
paljon: sota-ajan, kahden miehensä kuoleman,
sairastuneen lapsen hoidon
ja kuoleman, muiden
lähiomaisten poismenon.
Mikään ei kuitenkaan ole
lannistanut sitkeää ja iloista
luonnetta.

5.

Kohti Kyläjuhlia

Saara on ollut aina terve,
ensimmäisen infarktin hän
sai vasta vähän aikaa sitten.
Muisti pelaa edelleen hyvin,
mutta näkö on huonontunut, ja se on tällä hetkellä
suurin ongelma. Töitä hän
tekee edelleen: kitkee puutarhassa, tiskaa ja silittääkin.
Pitkä ikä on geeneissä: äitikin eli lähes 100-vuotiaaksi.
Saaran tytär auttaa äitiään
asumalla talossa, joten yksin
hän ei joudu olemaan.

Vuosi 2008 aloitetaan tarmokkaasti Kyläjuhlia suunnitellen.
Kylätilayhdistys kutsuu sunnuntaina 13.1. klo 14 kaikki halukkaat
Kyläjuhlien järjestäjät koolle
ensimmäiseen palaveriin. Muodostamme taas useampia ryhmiä,
joista jokainen ottaa vastuulleen
tietyn osa-alueen. Valmiita suunnitelmia ei ole, vaikkakin hyvä
peruskonsepti on olemassa.
Tervetuloa siis kaikki uudet ja
vanhat talkoolaiset; hyvän sään
olen jo tilannut ja täten tilaan
myös hyvät juhlat! Muusikot,
kirjailijat, runoilijat, taiteilijat,
sirkustemppuilijat, jonglöörit,
laulajat; ottakaa myös te yhteyttä,
rakennetaan monipuolinen ja
mielenkiintoinen ohjelma.

Kumpulasta ja elämästä
Kumpula on paras paikka asua,
toteaa Saara. Täällä hän ajattelee
asuneensa aina, vaikka on asunut
myös muualla. Laasosten ja Pursiaisten perhe käy kaupassa Tanussa,
harvoin muualla. Kauppias tilaa
valikoimiinsa asioita, joita asiakkaat
pyytävät, kertoo Saara. Elämässä on
Saaran mielestä tärkeää työnteko,
jota hän ajattelee jatkavansa loppuelämänsä. – Rauhallinen elämä
on tavoite, hän toteaa, ja ajattelee
itse eläneensä rauhallista ja hyvää
elämää jo melkein satavuotiaaksi.
teksti: Riitta Aitonurmi
kuvat: Laasosten perhealbumi

pulaan vuokralaisiksi on ikuistettu
myös Eeva-Kaarina Arosen
uuteen kirjaan (Hän joka näkee,
Teos, Helsinki 2007, s. 29).
Hauskaa omakotiyhdistyksen
kirjassa on haastateltavien monenkirjavuus: ikähaitari ulottuu kaksikymppisestä yli yhdeksänkymppiseen. Suorastaan kulttuuriteko oli
saada kirjoihin ja kansiin Kumpulan vanhimman asukkaan Saara
Laasosen haastattelu. Toukolalaisista haastatelluista Raili Niemenkari ja hänen 91-vuotias isänsä
Urho ovat kiinnostavia kertojia.
Nuoremmasta päästä taas ovat
Japaninkadulla asuvat Marjamäen
tytöt, joilta opin, että EU-direktiivien mukaan kaupungissa saa taas
pitää kotieläimiä – tytöt nimittäin

pitävät kanoja ja kukkoa
omalla pihallaan. (Tulikin
mieleen, että jospa ottaisi
vaikka alpakan meidän
pihaan. Ne ovat kuulemma
yhtä älykkäitä kuin koirat
ja viihtyvät Suomen kylmässä ilmastossa…)
Mukava oli lukea myös
käpyläläisestä ”koko kylän
Kinnusesta” eli Aimo Kinnusesta,
joka rouvansa Annikin kanssa piti pientä kioskin
kokoista kauppaa Taivaskalliontiellä vielä 1990-luvun
alkupuolella, kun itse vuokrasin työhuonetta hänen
naapuristaan. Taivaskalliontielle Käpylän musiikkiopistoon tunneille tuleva tyttäreni kävi aina ostamassa namia Kinnusen kaupasta. Käpyläläiset sanoivatkin, että
Kinnunen piti kaupassaan koululaisten iltapäiväkerhoa.
Kuten arvata saattaa, monet haastateltavat pohtivat vanhojen talojensa remontteja. Remonttityylejä



on yhtä monta kuin isäntiäkin: on
hissunkissun -tyyli ja kaikki-uusiksi-heti -tyyli, joista molemmista annetaan kirjassa annetaan
havaintoesimerkkejä. Käpylässä
naapureita ja virkamiehiä puhuttaneen omakotiasujan haastattelu
(Reijo Urho) asettuu samalle
viivalle Museoviraston entisen
osastonjohtajan Pekka Kärjen
haastattelun kanssa.
Urho perustelee remonttityylin
valintaansa näin: ”Tämä (Taivaskallio) on 30-luvun lopulla ollut sellaista
Eiran tyyppistä hienostoaluetta.
Nykyajan tekniikalla on ollut mahdollista palauttaa talo ja koko alue
vastaavasti samalle tasolle”. Jää
epäselväksi, tarkoittaako hän alueella omaa tonttiaan vai koko Taivas-

kalliota… Näitä pohdintoja remonteista ja yleensä elämäntyylistä olisi
lukenut mielellään enemmänkin.
Kirjasta on tehty vain 600 kappaleen painos. Nopeimmat voivat
ehtiä vielä hankkia sen omakotiyhdistyksen hallituksen jäseniltä
(www.kolumbus.fi/kantahelsinginomakotiyhdistys). Kumpulassa
ainakin Kirsti Lumialalta voi
kysyä 20 euroa maksavaa opusta
(omakotiyhdistyksen jäsenille 10 e,
yksi kirja per talo). Yhdistyksen 60vuotisjulkaisua Keidas kaupungissa on sitäkin vielä saatavana (mm.
kylätilassa on pieni käsivarasto
kirjaa – kiinnostuneet voivat kysyä
vaikkapa minulta). Kirjoissa ei ole
juurikaan päällekkäisyyttä.
Ulla Agopov

Sami väätänen

”Jes! Kiitos ihanista Pikkujouluista.
Olette parhaita ja osaatte homman!
Ihmettelemme vain, miten aina
osaatte yllättää ja keksiä jotain
uutta. Teihin voi luottaa. Kiitos. T:
Lapset”
Moniko meistä voi aloittaa
maanantaiaamun lukemalla näin
positiivista palautetta? Juuri
palaute antaa voimia ja motiivin
järjestää tapahtumia Kylätilaan.
Syksyn mittaan niitä onkin ollut
valtavasti, ja otaksun, että runsas
osanotto on myös myönteistä
palautetta! Kiitoksia siitä kaikille
Kylätilan kävijöille.

Terveydestä

Vihreä kylä – monta tarinaa -kirja: kulttuuriteko!
Neljänkymmenen eri-ikäisen asukkaan kuvaukset asumisesta Toukolassa, Kumpulassa, Käpylässä ja
Koskelassa ja siitä, miten aikoinaan
päätyivät juuri näille kulmille. Hienot
valokuvat. Oiva ajankuva lähimenneisyydestä näillä seuduilla.
Kanta-Helsingin omakotiyhdistys juhlisti 80-vuotista taivaltaan
paitsi juhlilla Käpylän työväentalolla, myös julkistamalla kirjan Vihreä
kylä – monta tarinaa. Margit Jousen toimittama ja Lena Malmin
valokuvin kuvitettu kirja on tuhti
paketti entistä ja nykyistä kantahelsinkiläistä omakotiasumista.
Kumpulalaisista jututettavina
ovat olleet mm. Henkka ja Jane
Blomerus, joiden kertoma tarina
Sielun veljien asettumisesta Kum-

Kylätilan vuosi alkaa touhukkaasti

Uutta ja vanhaa kerho- ja
kurssirintamalla
Sunnuntaina 20. tammikuuta ko
13 Kumpula-seura järjestää järjestyksessä toiset Muistelot. Katsomme valokuvia ja elokuvia, ja
muistelemme aikaa, jolloin kaikki
oli vielä hyvin…
Tammikuussa jatkaa myös
Maailman makunautinnot kokkikerho. Teema on vielä auki,
mutta jos hallitset jonkin tietyn
maalaisen ruokakulttuurin, jaa se
kanssamme. Illat toimivat niin,
että erikoisasiantuntija laatii ruokalistan ja kokkioppilaat jakavat
materiaalikustannukset keskenään. Kevään aikana kokoonnutaan kolme kertaa.
Helmikuun aloittaa Joe Whiten isännöimä Folk-klubi 2.2.
Folk-klubille kaikki ovat tervetulleita esiintymään. Esitykset voivat
olla musiikkia, runoja, akrobatiaa,
ihan mitä vaan. Katsojillehan tämä
on todella mielenkiintoista, sillä
jokainen Folk-klubi on erilainen
esiintyjistä riippuen.
Joogasta saamme nauttia kevään aikana viikonloppukursseilla.
Ensimmäinen on helmikuun
alussa, toisen päivämäärä vahvistuu myöhemmin. Joogan ohjaa
tuttuun tapaan Pia Snellman.
Lapsille ja aikuisille on tarkoitus
järjestää muitakin harrasteviikon-

Kylätilan pikkujouluissa joulukuun ensimmäisenä päivänä oli lämmin tunnelma.

loppuja, ensimmäisenä kirjansidontakurssi sekä
keramiikkapaja ja elävän mallin piirustuskurssi
myöhemmin keväällä. Lasten ja nuorten bändiviikonloppukin saa toivottavasti jatkoa. Tässäkin
kohtaa voisi sanoa niin, että jos omaat jonkun
taidon ja haluat kurssittaa kyläläisiä, niin ota yhteyttä Kylätilaan, uudet ideat ovat tervetulleita.
Kylätilayhdistys jatkaa syksyllä aloitettua
käytäntöä järjestää teemailta jokaisen kuun ensimmäisenä lauantaina. Folk-klubin jälkeen siis
tapahtumia maalis- ja huhtikuun alussa sekä
poikkeuksellisesti 30.4., jolloin järjestämme
koko perheen Vappujuhlan. Maalis- ja huhtikuun teemat ovat vielä auki, mutta elävään musiikkiin tai konsertteihin ne tulevat liittymään.
Viikoittaiseen kerho-ohjelmaan tulee pieni
muutos, sillä aamujooga ja valokuvauskerho päättyvät. Valokuvauskerhon tilalle tulee
Rakentelupaja tiistaisin. Kerho on tarkoitettu
8–12-vuotiaille ja siellä tehdään pieniä kolmiulotteisia rakennelmia useista eri materiaaleista
ja kokeillaan ainakin saven, pahvin, paperimassan, kierrätys- ja luonnonmateriaalien käyttöä.
Ohjaajana toimii taidekasvatuksen opiskelija
Rauni Eskelinen.

Ja pakolliset tiedotteet
Lopuksi vielä jäsenasiaa. Vanhat
jäsenet saavat tammikuun aikana
postitse kutsun Kumpula-Toukola
Kylätilayhdistys ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään sunnuntaina
10.2. klo 14 Kylätilassa.
Jäsenkirjeen mukana saatte
myös jäsenmaksumaksukaavakkeen. Kyläjuhlavuonna onkin erityisen tärkeää maksaa jäsenmaksu,
sillä Kyläjuhlat nielevät melkoisen tukun rahaa. Viime vuonna
muuttunut Helsingin kaupungin
avustuspolitiikka ei vielä ole täysin
selvillä, mutta yritetään pärjätä.
Kylätilayhdistyksen jäseneksi
voi liittyä maksamalla perhekohtaisen jäsenmaksun 8 euroa
Kylätilayhdistyksen tilille Nordea
126830-102748. Uuden jäsenen on
tärkeää kirjoittaa viestikenttään

JATKUU SIVULLA 9...
Sami väätänen



Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Kumpulan alle tulee

Kun käynnissä oleva Hakamäentien levennys eritasoristeyksineen
valmistuu, tulee taas eteen se, mitä
tehdään Koskelantien ruuhkille.
Hakamäentien remonttihan on
itse asiassa vain osa suurta Pasilanväyläsuunnitelmaa, jota tehtiin
pitkin 1980-lukua. Sitä vastaan
syntyi silloin mm. laaja Monoa
moottoriteille -kansalaisliike. Sen
mielestä kun verovaroille olisi
muutakin käyttöä kuin parantaa
autoliikenteen sujuvuutta. Adressiin nimiä kertyi peräti 15 000.
No, tuli 90-luvun lamavuodet
ja niihin juuttui mahtava Pasilanväyläkin. Vasta pari vuotta sitten
päästiin rakentamaan keskiosaa
siitä. Nyt alkaa jatkosuunnittelu.
Valmiina on vanha suunnitelma
tietunnelista, jonka toinen pää on
Koskelantiellä Käpylän urheilupuiston kohdalla ja toinen Kustaa
Vaasan tiellä. Tunneli tulee siis
Kumpulan alle!
Helsingin kaupungin ja Uudenmaan tiepiirin edustajat istuvat

palaveriin vuoden alkupuolella. Siitä lähtee käyntiin v.
1992 valmistuneen Pasilanväylän yleissuunnitelman
tarkistaminen. Valmistuttuaan väylä yhdistää Turun,
Hämeenlinnan, Tuusulan ja Lahden moottoritiet
uudella poikittaisyhteydellä, eräänlaisella Kehä 0:lla.
Tietunneli Kumpulan ali lienee käpyläläisten
haaveissa. Kylän halki kulkevasta Koskelantiestä tuli
jo ajat sitten valtaväylä. Nyt sitä pitkin huristaa 24 000
autoa vuorokaudessa, ennuste vuodelle 2020 on jo
32 000 autoa/vrk. Sikäli kun uusi Hakamäentie alkaa
vetää liikennettä ihan toiseen malliin kuin nyt, tullee
nykyistä useampi auto törmäämään tulppaan, kun
eritasoristeykset tylysti loppuvat Mäkelänkatuun.
Vaan mitä sanovat kumpulalaiset nyt? 1990-luvun
alussa tunnelisuunnitelmaa vastustettiin ankarasti
paitsi periaatteellisista syistä (Monoa moottoriteille),
myös tunnelin vaatimien ilmanvaihtohormien vuoksi.
Hormeja kun oli suunniteltu tunnelin päiden lisäksi
myös Kumpulan maisemiin, mm. maauimalan ja Intian leikkipuiston väliseen metsään. Hormi on hieman
harhaanjohtava sana. Kyse oli kolmen päällekkäin
asetetun omakotitalon kokoisista rakennelmista,
kertoo tuolloinen Kumpostin päätoimittaja Antti
Viren. Eikä se koko vielä, vaan niistä lähtevä melu se
kauhistutti!
Mutta tunnelille ei ole vaihtoehtoja, sanoo Matti
Kivelä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.
− Se on yleiskaavan mukainen tapa, jolla Pasilanväylän itäpää tullaan toteuttamaan.
Tunnelin itäpää on Kustaa Vaasan tiellä oheisen
kuvan osoittamalla paikalla. Lännestä tultaessa väylä
sukeltaa tunneliin pääradan ylittävän sillan jälkeen
Käpylän urheilupuistossa, josta sille on asemakaavas-

Intiankadun liikenne laskettiin kaupunkisuunnitteluviraston toimesta
maanantaina 15. lokakuuta. Selkeää vertailutietoa aiemmilta vuosilta
ei ole. Kuitenkin vuonna 2002
laskettiin Lahdentien suuntaan
menneet autot, silloin määrä oli
2000/vrk, nyt 2500/vrk. Kokonaismäärä oli nyt lokakuussa
5500 autoa, sanoo viraston liikennesuunnittelija
Pekka Nikulainen.
Keskimääräinen ajonopeus oli
Limingantien ja
Kumpulantaipaleen
välisellä kohdalla
33 km/t. Melkein
joka kolmas ajoi lujempaa kuin 39 km/t.

Nikulainen kävi mittaustulokset saatuaan keskustelemassa Kumpula-seuran edustajien
kanssa, mitä liikenteen haittojen
vähentämiseksi olisi tehtävissä.
Nikulainen totesi, että kaikki
”keveät” toimenpiteet on Intiankadulla nyt jo tehty (hidasteet
ja kavennukset). Jäljellä olisi
ainoastaan järeitä toimia kuten

kadun katkaiseminen toisesta päästään kokonaan.
Läpiajokieltoa Nikulainen ei pitänyt toimivana, koska
sen valvonta on vaikeaa. Pelkkä kieltomerkki taas
ei läpiajoa estä. (Poliisi varsinkaan ei siksi yleensä
kannata läpiajokieltoja.)
Kumpula-seuran syyskokouksessa keskusteltiin sitten kadun katkaisemisajatuksesta. Yleisesti sen arveltiin rajoittavan liiaksi asukkaiden omaakin liikkumista.
Läpiajokiellon sen sijaan arveltiin saavan asukkailta
paljon kannatusta. Vaikka sitä eivät kaikki noudattaisikaan, sitä pidettiin sopivana signaalina siitä, että
läpiajoliikenne ei ole tervetullutta.

Mitä sitten tulee ajonopeuksiin, Nikulainen kertoi,
että Helsinkiin ollaan saamassa 20 uutta nopeusnäyttöä. Yhden niistä voisi yrittää saada Intiankadulle.
Nopeusnäyttö vaikuttaa psykologisesti ajonopeuksia hillitsevästi. Lisäksi se kokoaa jatkuvasti
tietoa nopeuksista ja automääristä liikennesuunnittelun tueksi. Nopeusnäyttöä voi myös
tarvittaessa siirtää toiseen kohtaan katua.
Väinö Auerin kadun
liikenne on lisääntynyt
yliopistoalueen kasvun
myötä. Katu on etuajo-oikeutettu, joten
mäeltä voi huoletta
kiihdyttää Intiankadun
risteyksen yli. Juuri
siinä on keskeinen
jalankulku- ja
pyöräilyreitti.
Nikulaisen
mukaan korotettu
suojatie on tulossa
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Hyvää alkavaa vuotta kaikille,
Kylätilan Sari
p. 041 527 8932

Sami väätänen

P.S. Päivystän maanantaisin klo
18–19 Kylätilassa, tervetuloa käymään. Voit noutaa Voima-lehden
ja vaihtaa kuulumisia, ja tietenkin,
ostaa Kumpula-Toukola t-paidan
vaikkapa pukinkonttiin. Kokoja
on sekä lapsille että aikuisille.

Kaupunkisuunnitteluviraston havainnekuvasta vuodelta 1992 selviää, miten suunniteltu tunneli kulkisi Kumpulan alla.

sa varattu alue.
Tunnelin kustannusarvio vuonna 1992 oli 546 miljoonaa markkaa, eli vajaat 100 miljoonaa euroa.

Matti Kivelä arvioi suunnitelman
toteuttamisen hinnaksi nyt 160–
180 miljoonaa euroa. Summaa voi
verrata siihen, että nyt rakenteilla

oleva osuus Hakamäentietä neljine
eritasoristeyksineen maksaa ”vain”
100 miljoonaa euroa.
Tuomo Heikkola

LISÄÄ LIIKENTEESTÄ
Intiankadun
liikenne aisoihin
katkaisemalla katu?

Kylätilan tapahtumia keväällä 2008

nimi, osoite ja mahdollinen
sähköpostiosoite, jotta saan tiedot
jäsenrekisteriin.
Muistutan myös, että tiedotan
Kylätilan tapahtumista paitsi Kylätilan ikkunan ja Tanun ilmoitustauluilla, myös sähköpostitse. Jos
haluat postia pari kertaa kuussa,
lähetä osoitteesi tänne: kylatila@
kolumbus.fi. Uutena tiedotuskanavana toimii myös www.kumpula.
info, jonne päivitän tapahtumia
sitä mukaa, kun uusia ilmenee.
Kumpula.infosta voi lukea myös
muiden paikallisten toimijoiden
kuulumisia.

TIETUNNELI
Muut vaihtoehdot eivät
ole mahdollisia, sanoo
kaupunkisuunnitteluvirasto.
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Intiankadun liittymään. Selväksi
ei käynyt tuleeko se siis vain Intiankadun poikki. Tällöinhän sillä ei
olisi mitään vaikutusta Väinö Auerin
kadun nopeuksiin.
Kysymykseen, eikö koko risteysalue voitaisi korottaa, Nikulainen ei vastannut, kun Kumposti
sitä jälkikäteen kyseli. Sehän
helpottaisi paitsi jalankulkijoita
myös uusien talojen parkkipaikoilta
autoilla tulevia. Heidän kun pitää
nyt päästä liikennevirtaan keskelle
risteystä!

Väinö Auerin kadun
lämmityksessä
järki hukassa
– päätoimittajan kommentti
Väinö Auerin kadulle ollaan
rakentamassa 0,5 miljoonan
euron lämmitysjärjestelmää vain
parin vuoden tarvetta varten. Ns.
tiedelinjan 506 bussit halutaan
saada yliopistoväen oven eteen jo
ennen kuin lopullinen reitti Vallilan
puolelta valmistuu, todennäköisesti v. 2010. Bussit eivät talviliukkailla
pääse jyrkkää mäkeä, ellei sitä
lämmitetä sulaksi.
Kun yrittää kaupungin virkamiehiltä kysyä, miten on mahdollistakaan, että näin kallista hanketta
vakavasti ollaan toteuttamassa,

kukaan ei vastaa mitään. Liikennesuunnittelija Pekka Nikulainen
lähetti vastaukseksi kaupunkisuunnitteluvirastosta vain otteita
tehdyistä poliittisista päätöksistä.
Kaunis periaatepäätös (”Tiedelinjan pääsyä Kumpulanmäelle on
kiirehdittävä.”) on tehty ilmeisesti
Ilmatieteen ja muiden yliopiston
laitosten sekä Merentutkimuslaitoksen johtajien mieliksi. Sellainen
on ylemmällä tasolla (kaupunginhallitus) helppo tehdä, kun toteutuksen voi jättää alemmalle tasolle.
Ja jos siellä järki jo sanoisikin, että
ajatus on taloudellisesti absurdi, se
periaatepäätös sitoo. Yliopistoherrojen taas ei tarvitse miettiä, mitä
heidän vaatimuksensa toteuttaminen tulee maksamaan.
Virkamiehen on ilmeisesti
viisainta olla tällaisessa sopassa
hiljaa. Kellä siis olisi valtaa ottaa
järki käteen?

SULANAPITOJÄRJESTELMÄN
Väinö Auerin kadulle on jo alustavastikin arvioitu maksavan
0,5 miljoonaa euroa. Ylläpidon
40 000 euroa vuodessa. Jos joku
tietäisi, kuinka moni yliopiston laitoksilta Tiedelinjan kyytiin on tulossa (sitä ei ole kukaan vaivautunut
tutkimaan), voisi laskea paljonko
hanke tulee maksamaan per matkustaja niiden parin vuoden aikana.

Mutta arvailla voi etukäteen, että
ne matkustajat päässevät nauttimaan Helsingin joukkoliikenteen
historian kalleimmista matkoista.
Jos nyt samalla lämmitettäisiin
myös jalkakäytävät, hyötyisivät
asukkaatkin jotain. Mutta ei:
nimenomaan jalkakäytäviä EI ole
tarkoitus pitää sulana.
Parin vuoden päästä joudutaan
rakentamaan taas uusi lämmitysjärjestelmä, kun linja pääsee lopulliselle reitilleen käytöstä poistuvalle
satamaradan väylälle Vallilan puolella ja sieltä ylös Yliopistonmäelle.
Mutta jo vuotta aiemmin tarvitsevat
nämä akateemikot pari minuuttia
nykyistä nopeamman yhteyden
Pasilaan! Yksikään Kustaa Vaasan
tietä ajava bussi ei kai voi koukata
heitä tuomaan ja hakemaan?
Jos rahaa on joka tapauksessa tuhlattava, teenpä kilpailevan
tarjouksen. Jos saan sen
0,5 miljoonaa euroa + vuodessa
40 000 euroa palkkaa, ostan itselleni pikkubussin ja tulen kuskaamaan nonstoppina 8 tuntia joka
arkipäivä herroja akateemikkoja
nykyisiltä pysäkeiltä ylös mäelle
ja takaisin. Kaupan päälle voin
vaikka hakea aamun ensimmäiset
kyytiläiset kotoa asti ja viedä illan
viimeiset kotiin asti.
Mahd. pik. vast. od.
Tuomo Heikkola

Paitakilpailun voittoehdotuksesta
tehtyjä Kumpula-Toukola- ja punaisia
Kumpulan tähti -paitoja myydään
Kylätilassa edulliseen 10 euron
kappalehintaan. Malleina Johannes
Brotherus, Anni Väntänen, Sari
Väntänen ja Robert Brotherus.

Kivointa on yhteensoittaminen!
Marraskuisena viikonloppuna
(17–18.11.) Kylätilassa järjestettiin
lasten bändileiri. Leirille osallistui
kahdeksan poikaa ja neljä tyttöä,
iältään 10–13-vuotiaita. Opettajina leirillä toimivat ammattimuusikot Anssi Nykänen, Mikko
Tohkanen, Pille Peltonen, Timo
Seppänen ja Jussi Liski. Toisena
päivänä Anssi Nykäsen korvasi
PMMP:n rumpali Heikki Kytölä.
Tiiviin viikonlopun aikana
Kylätilassa harjoiteltiin instrumenttikohtaisesti bassoa, koskettimia, rumpuja, kitaraa ja laulua
opettajan johdolla. Iltapäivällä
kokeiltiin yhteensoittoa ennalta
sovituissa biiseissä.
Hyvin riittivät lopulta Kylätilan
erilliset huoneet bändileirille: bassoopetusta tosin annettiin varastossa
ja koskettimia soiteltiin toimiston
perällä, kun keittiön olivat vallanneet kitaristit. Suurin osa lapsista
ei ollut koskaan ennen soittanut
bändissä, yhteen toisten kanssa.
– Leiri onnistui jopa yli odotusten, kertoo Jussi Liski, leirin
”rehtori”. – Lapset olivat yllättävän
valmiita yhteensoittoon, kaikille löytyi mielekästä tekemistä
ja kaikki olivat kiinnostuneita,
innostuneita ja jaksoivat keskittyä.
Leirillä oli hyvä tunnelma ja se oli
antoisaa jopa tällaisille monia bändileirejä vetäneille muusikoille.
Riitta Hämäläinen

Sami väätänen

Lasten bändileirille osallistui kaksitoista innokasta muusikonalkua.

Bändileirin jälkeen kuultua:
– Se oli uutta, että miten pystyy soittamaan yhteen hyvin ja kuuntelemaan
toisia, kertoo Valtteri, toinen leirin
basisteista.
– Mä opin sen, miten soitetaan
rumpujen kanssa yhteen rytmissä ja opin
soittamaan kaksi biisiä, jatkaa Pihla,
basisti hänkin.
– Kivointa oli se yhteensoittaminen,
koska mä en ole ennen soittanut bändin
kanssa ja nyt sai soittaa yhdessä toisten
kanssa, kuvailee Sini, kosketinsoittaja.
Myös Ville, jo pidempään kitaraa
soittanut, kertoo, että kitaran soitossa ei
varsinaisesti tullut uutta, mutta uutta oli
nimenomaan bändisoittaminen. – Ja tuli-



han siinä joitain uusia biisejä. Olen kyllä
ajatellut, että voisi vaikka jatkaa tätä ja
perustaa bändin, miettii Ville.
Saara, rumpali, mainitsee oppineensa Nylon Beatin Viimeinen-biisin kompin
ja nauttineensa erityisesti myös keikalla
olosta. Leiriläiset nimittäin esiintyivät
lopuksi vanhemmille sekä myöhemmin
Kylätilan pikkujouluissa. – Tunsi, että
osaa oikeasti soittaa, kun sai esiintyä
toisille, kuvailee Saara.
Pojat tosin myöntävät, että esiintyminen vähän jännittikin, vaikka hyvin menikin. – Mä kyllä toivoisin jatkoa bändileirille, se olis kivaa, kiteyttää Valtteri monen
leiriläisen yhteisen toiveen.

Kylään iski keittokirjavillitys

Kumpostilla on ilo ja kunnia esitellä samaan aikaan neljä Kumpulassa tai kylän liepeillä hiljattain ilmestynyttä opusta.
Perinteiseksi keittokirjoiksi yhtäkään niistä on vaikea sanoa.

Vanhojen käpyjen
rakkaimmat
reseptit
Käpylän yhtenäiskoulu, 8B-luokka
Omakustanne, 2007
Kaikki alkoi keväällä. Äidinkielen
opettajamme ehdotti reseptikirjaprojektia luokkaretkirahaston
kartuttamiseksi. Idea oli mukaansatempaava ja yksinkertainen.
Uskoaksemme vieläpä kovin
tuottoisakin.
Lähtisimme kiertelemään ympäri Käpylää ja muita lähialueita.
Keräisimme reseptejä vuosikymmenienkin takaa. Kokoaisimme
käpyläläisten isoäitien ja isoisien
reseptikirjan, Vanhojen käpyjen
rakkaimmat reseptit, myisimme
sitä ja tuotoilla lähtisimme koko
luokka yhdessä etelään. Siinä oli
idea kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Osan reseptin antajista tunsimme jo ennestään, saattoivat olla
vaikka omia mummeja ja ukkeja,
mutta osa oli täysin tuntemattomia. Ovelta ovelle ryhmässä ja
yksin kulkiessamme saattoi hieman jännittääkin, mutta mitäpä ei
kasiluokkalainen tekisi luokkaretken eteen.
Tarkoitushan olisi kerätä saamamme reseptit yhdeksi kirjaksi,
mielellään niin houkuttelevaksi ja
herkulliseksi, että vakavammatkin
herkkusuut heltyisivät ja kuten reseptikirjan esipuheessa mainitaan:
”Ostaessasi tämän kirjan annoit
meille toivoa päästä yhdeksännellä
luokalla leirikouluun Taivaskal-

Käpyäijän kaalikeitto kahdeksalle
keskikokoinen kaali
noin 1 kg lampaan kylkeä luilla
tai ilman
3–4 porkkanaa
valkosipulin kynsi tai pari
pari sipulia (tuoreista myös
varret)
salottisipuli
pieni piparjuuri
pari laakerinlehteä
muutama maustepippuri
musta- tai valkopippuria
kourallinen fenkolia
lihaliemikuutio tai kaksi
meiramia tai oreganoa, timjamia, rosmariinia
loraus valkoviiniä

liota pitemmälle.” Eli tukisivat
hankettamme ostamalla kirjan.
Toden teolla projekti käynnistyi
vasta syksyllä, kun Yhtenäiskoulusta alkoi virrata reseptinnälkäisiä
8-luokkalaisia lähialueille kynät
valmiin kirjaamaan kaiken painamisen arvoisen muistiin. Pian
meillä olikin kymmeniä herkullisia
reseptejä valmiina nautittavaksi.
Kirjoitimme ne puhtaiksi
tietokoneille, keräsimme yhdeksi
kokonaisuudeksi, oikoluimme ja
piirsimme kuvituksen.
Sitten suunnistimme NupaExpressin kirjapainoon odottamaan lopputulosta. Myöhemmin
menimme katsomaan aikaansaannosta, ja tulos oli upea. Jopa odotukset ylittävä. Samalla reissulla
saimme kokeilla niin kierrevihkon

• Laita isoon kattilaan 2–3 litraa
vettä ja lihaliemikuutiot, ja keitä
lihoja siinä noin tunti.
• Pilko vihannekset.
• Nosta lihat pois kattilasta.
• Lisää liemeen muut ainekset,
ja keitä miedolla lämmöllä noin
tunti.
• Jos lientä on liian vähän, voit
lisätä vettä ja lihaliemikuution
tarpeen mukaan.
• Lisää lihat ja hauduta
15 minuuttia.
• Lorauta sekaan hieman valkoviiniä.
Resepti: Timo Salovaara,
Kumpula

rei’ittämistä, laminointia, kuin
leikkaamistakin. Voikin olla että
kirjapainoala ansaitsi siltä reissulta
muutaman työhönsä paneutuneen
nuoren työntekijän tulevaisuuden
varalle.
Siltä reissulta muukaan tarttui
50 kirjaa, jotka menivätkin kuin
kuumille kiville. Sen jälkeen kirjoja on painettu 550 kappaletta lisää.
Kirjoja saa ostaa Hakaniemen hallista lihakauppias Hakkaraiselta.
Niitä voi myös tiedustella äidinkielen opettajaltamme osoitteesta
angela.eriksson@edu.hel.fi.
Kirja on 10 euron hintainen.
teksti: Antti Mäkipää
ja Sofia Lindström
kuvat: Milja Koivurinta
ja Miika Fenell
Yhtenäiskoulun 8b-luokka

Tältä näyttää käpyläläisten ikioma keittokirja.

10

Jari Jetsonen, Sirkkaliisa Jetsonen
Tammi, 2007
Kumpulalaisen arkkitehtipariskunnan, Jari ja Sirkkaliisa Jetsosen,
lokakuussa 2007 ilmestynyt Arkkitehtien piparkakkutalot on kirja,
joka lumoaa välittömästi jokaisen
piparikakkutalojen ystävän. Kirjassa yhdistyy arkkitehtuurin, miniatyyrimaailman sekä Grimmin
Hannun ja Kertun piparimaailman
kiehtovuus. Johdantokappaleessa
Jetsoset muistuttavatkin, että pienoismalleja voi rakentaa monista
materiaaleista aina puusta kipsiin
ja jopa piparikakkutaikinaan.
Jari Jetsonen kertoo, että idea
kirjaan tuli alun perin kustantajalta. Aikataulu oli varsin tiukka,
ja projekti tuntui aluksi liiankin
haasteelliselta. Pienen miettimisen
jälkeen Jetsoset löysivät kuitenkin
omiin kokemuksiinsa perustuvan
näkökulman.
Kirjan kahdessa ensimmäisessä
osassa Koteja maailmalta ja Torneja ja linnoja esitellään maailman-

kuuluja arkkitehtuurin helmiä, jotka ovat
Jetsosia erityisesti
puhutelleet. Pipariluomuksina esitellään mm. Hvitträsk,
Mäntyniemi, Hämeen
linna, Taj Mahal, Prahan Tanssiva talo ja
Empire State Building.
Upeat rakennukset esitellään kuvina, piparitaloina
sekä pienin tarinoin.
Kolmannessa osassa, Toteutumattomia unelmia,
Jetsoset taas halusivat tuoda esiin nuoria arkkitehtejä. He ovat pyytäneet useita sellaisia eri puolilta
maailmaa suunnittelemaan toteutumattoman unelmansa kirjaa varten. Piparisina unelmina voi ihailla
esimerkiksi ”Kotkien ystävän mökkiä” tai japanilaista teehuonetta suomalaisessa järvimaisemassa.
Piparirakennusten toteutuksesta vastasivat
leipurimestarit Liisa ja Eeva Jäntti. Jari Jetsonen
ei turhaan kuvaa heitä kansallisaarteiksi. Kun
tarkastelee vaikkapa King Kongilla kuorrutetun
Empire State Buildingin yksityiskohtia, Jänttien
taidokkuus ei jää epäselväksi kenellekään. Arkkitehtiylioppilas Aapo Airas puolestaan piirsi kirjan
lopusta löytyvät kokoamiskaaviot. Näin pääsemme
kaikki kokeilemaan viimeistään ensi jouluna jotain
hieman haasteellisempaa sen tavallisen piparimökin sijaan.
Riitta Hämäläinen

Potut pottuina
Lauri Törhönen
Otava 2007

Näin se käy: yksi tekee, muut katsovat.

Tunnetko hänet?
Rauni Eskelinen. Joensuussa syntynyt ja viisi vuotta Helsingissä opiskellut taideopiskelija, asuu Kumpulassa
Intiankadulla. Pienen kaupungin
tyttö viihtyy puutalossa. Kämppisten,
Satun ja Oliverin kanssa.
Tanun kassaltakin tuttu Rauni
kertoo: – Halusin opiskella taidekasvatusta. Vaihtoehdot olivat
Rovaniemi ja Helsinki. Ja niin
päädyin Arabian TAIK:iin, josta
pian valmistun opettajaksi.
Aktiivinen kumpulalainen kuuluu Kylätilayhdistyksen hallitukseen. Hän ohjaa erilaisia kerhoja
kylätilassa, kuten kuviskerhoa ja
tänä syksynä valokuvakerhoa.
– Kerhossa tutkisteltiin camera
obscuraa, sitten valmistettiin itse
neulansilmäkamerat, kehitettiin
kuvia ja valmistettiin jopa kehykset otettuihin kuviin.
Taitavasti eri tekniikoita yhdis-

Arkkitehtien
piparkakkutalot

telemällä mielenkiinto säilyy, ja uusia asioita riittää
kerholaisten iloksi. Suositut kerhot ja kurssit jatkuvat
keväällä, ja suunnitteilla on ainakin keramiikkaa,
kirjansidontaa ja elävän mallin piirtämistä.
Muutkin ovat saaneet osansa kuin Kumpulan väki!
Kerhoja ja kursseja Rauni on ohjannut myös Puistolassa, Vantaalla, Virolahdella. Ja Ugandassa. Siellä hän ja
neljä muuta taideopiskelijaa ohjasivat paikallisia asukkaita animaation saloihin vuonna 2005. Sama projekti
toteutettiin seuraavana vuonna Arabian peruskoululla.
Afrikan, Kumpulan ja Arabian lomassa taiteilija ehtii vielä ulkoiluttamaan omaa Oliveria sekä Taru-äidin
kahta mäyräkoiraa ja tanssimaan Kumpulanmäellä.
Teksti ja kuva: Sami Väätänen

Raunin kerhot keväällä 2008
Rakentelupaja 15.1. alkaen
tiistaisin klo 15.15–16.45
Kirjansidontakurssi 8.–9.3.
Elävän mallin piirustus 29.–30.3.
Keramiikkapaja 12.–13.4.

Näin perusteista lähtevää
teosta keittiötaidoista ei ole
taidettu ennen tehdä. Kirja
siitä, mitä tulee tietää ENNEN
keittokirjoja.... niin, ja toisaalta keittokirjojen sijasta:
”En suosittele keittokirjoja. Ne vievät viimeisenkin halun oppia kokkaamaan
aikuisena miehenä. Keittokirjoja lukemalla vaivut
vain vielä syvempään epätoivoon... jossa alat kaivata
entistä vaimoasi takaisin”, kirjoittaa Törhönen.
Kirja sai alkunsa, kun Törhönen sai peräperää potkut työstään ja perheestään. Ja kun vaimo lähti, lähti
Törhösen talosta ”viiden tähden keittiö”. Ihana ruoka
oli tuotu valmiina pöytään vaimon niin kuin aiemmin

Palava jäädyke.
Fantasiaruokia
Annina Holmberg,
Ullamaija Hänninen
Otava, 2007
Annina Holmbergin ja
Ullamaija Hännisen Palava
jäädyke hurmaa upeilla,
ruokahalua herättävillä
kuvillaan ja mielikuvituksellisilla resepteillään. Keittokirjan
sivuilla seikkailevat vampyyrisiskokset Gilda ja Carmen, joilla on
laaja tuttavapiiri. Tuttavien kanssa
syödään hyvin, milloin keijujen
maailmassa, milloin avaruudessa.
Gilda ja Carmen esittelevätkin
kahdeksan täydellistä herkkumenuta: Keijujen kevätjuhlat,
Satumaan nautinnot, Avaruuden
gastronomia, Seireenien salaattipöytä, Merenneitojen herkut, Lohikäärmeen liekitykset ja Lumikuningataren lumous. Unohtamatta
tietenkään sisarusten ominta alaa:
vampyyrien ruokavaliota.
Mikäli makaronilaatikko ja makkarasoppa alkavat kyllästyttää, kannattaa yllättää perhe ja ystäväpiiri

äidinkin toimesta. Oma keittotaito puuttui, ”koska
minut oli aina pidetty poissa keittiöstä”.
Niinpä Lauri joutui opettelemaan perusasiat ja
teki siitä kirjan, jossa luvut on otsikoitu: KRAANA...,
...HELLA..., & ESILIINA, KATTILA JA KASARI,
PAISTINPANNU, PERUNAN KEITTO jne.
Omakohtaisten kokemusten, tarinoiden ja filosofistenkin elämänpohdiskelujen siivittämänä Törhönen sitten etenee keittotaidoissaan kohti ”Lammasta
punaviini-valkosipulimarinadissa”.
Varsinaisia ruokareseptejäkin kirjaan mahtuu. Ne
eivät ole pelkkiä kylmiä luetteloita raaka-aineista, vaan
Törhönen tosiaan kertoo, MITEN se tavoiteltu ruokalaji tehdään. Siten kirja kannustaa kaikkia, joiden
lähtökohdat ovat yhtä huonot kuin hänellä: ”Tämä
kirja on kuin aapinen lukutaidottomalle”, ”Kirja kaikille, joilta isoäiti, äiti, vaimo ja anoppi ovat riistäneet
oikeuden osata itse valmistaa ruokaa”, ”Älä masennu
keittokirjoista, ne on tahallaan tehty vaikealukuisiksi!” Ja vielä: ”Ruuanlaiton oppiminen on mitä parasta

kertaheitolla.
Fantasiaruokien
nautinnollisista resepteistä
löytyvät mm.
hiirenkorvahillo, tähtikakut,
mörköpörkölt,
Saturnuksen
suukot, jasmiinikuplat ja Nosferatun soosi.
Reseptit eivät ole pelkkiä
ruokaohjeita, vaan antavat mahdollisuuden tutustua vampyyrisiskosten kokemuksiin ja elämään,
kertovat tarpeellista tietoa möröistä, merenneidoista ja hiisistä mieltymyksineen ja tapoineen. Lisäksi
ohjeistusta annetaan ruokailuhetkiin: pöytä on aina katettava kauniisti ja ruokamusiikki valittava
huolella. Ja tietysti kulmahampaat
on pidettävä kurissa.
Itse en Kumpostin tiukan
aikataulun vuoksi ehtinyt kokeilla
vielä yhtään resepteistä. Ullamaija
Hännisen värikylläisiä kuvia ahmin
sitäkin enemmän ja nautin kirjan
menuiden tunnelmista ja tarinoista.
Riitta Hämäläinen

rakennusainetta itsetunnollesi.”
Paikallista historiaakin tulee
tarinoissa; miten Lauri haaveilee ravintolasta kolmeenkin eri
kiinteistöön Kumpulassa. ”Allin
kaupan” kanssa Limingantie
11:ssä oltiin pisimmällä. Mutta
talojen väet kaatoivat kaikki
yritykset. Virkamiesten tuella.
Yksi erityinen plussa tulee siitä,
että Törhönen osaa suomentaa oikein
termin know how. Tietenkin se on
Laurin munataitotieto. Siitähän on kyse: tietää
munakas on
miten tehdä käytännössä. Esimerkiksi lasten suosikki.
ruokaa. Kieleen pesiytynyt kummajainen tietotaito on jotain muuta: kykyä tietää, skill of
knowing. Se voi olla vaikkapa sillä, joka hallitsee kaikki
maailman keittokirjat, mutta ei osaa laittaa ruokaa.
Kirjan kruununa kirjan lopussa: TISKAUSOHJEET!
Tuomo Heikkola

Palveleva – edullinen lähikauppiaasi

Hannu Auranen

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 282

Avoinna arkisin 9–19, lauantaisin 9–16
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”Virret ovat avain alitajuntaamme”
Kumpulalaisohjaajan historiasta
ammentava animaatio menestyy
kansainvälisillä festivaaleilla.

Päivi Takalan ja Marjut Rimmisen kirjoittama ja
ohjaama puolituntinen animaatioelokuva Sydämeen
kätketty nähtiin TV1:llä itsenäisyyspäivänä. Palkintoja kerännyt teos on seuraavaksi mahdollista nähdä
DocPoint-festivaalilla tammikuussa.
Elokuvassa animaatio on liitetty arkistokuviin Suomen historiasta. Ensiesitys oli Tampereen lyhytelokuvajuhlilla viime maaliskuussa. Siellä elokuva valittiin
kotimaisen sarjan parhaaksi animaatioksi. Palkintoraati perusteli valintaa seuraavasti: Tarina nuoren
tytön muistikuvista on taitavasti, uudella ja raikkaalla
tavalla eri keinoja (dokumenttia, fiktiota ja animaatiota) yhdistäen toteutettu. Elokuva, joka poikkeuksellisin
keinoin kykenee välittämään sekä henkilökohtaisia
tuntemuksia että sukupolvensa historiaa. Taitavasti
rakennettu äänimaailma syventää tulkintaa.
Marraskuussa Sydämeen kätketty palkittiin
erikoismaininnalla taide- ja animaatioelokuvien
Aurora-festivaalilla Norwichissa. Marras-joulukuun
vaihteessa taas elokuva nähtiin alle 30-minuuttisten
elokuvien pääsarjassa Amsterdamin festivaalilla,
joka on dokumenttielokuvien suurin ja merkittävin
kansainvälinen tapahtuma.
Päivi Takalalle ajatus tästä elokuvasta tuli omaa
lapsuutta ajatellessa.
– Lapsena sota tuntui joltain joskus kovin kauan
sitten tapahtuneelta, jossa vanhemmat olivat olleet
osallisina. Myöhemmin vasta sitä tajusi, että hyvänen
aika, heillehän se oli tapahtunut ihan äsken. Sitten
tajusi, kuinka lähellä se siten oli ollut meidänkin elämäämme ja kuinka paljon se siihenkin on vaikuttanut.
Elokuvan musiikiksi Päivi
valitsi tuttuja virsiä:
– Virret ovat meidän
muistimme ja muistojemme
herättäjiä. Koko sukupolvi on
laulanut niitä koko kouluaikansa.
Ei niitä sanoja silloin pohdittu, niitä vaan laulettiin. Niitä istutettiin
meihin kahdentoista kouluvuoden
ajan. Niinpä ne ovat avain meidän
alitajuntaamme.
Tuomo Heikkola

Raja 1918
Ohjaus: Lauri Törhönen

Elokuva Sydämeen kätketty kertoo viisi tarinaa Suomen sodanjälkeisen
sukupolven lapsuudesta ja nuoruudesta. Taustalla soivat tutut virret.

Päivi Takala
• asuu Kauhavankujalla
• tehnyt elokuvia ja elokuvamusiikkia 1980-luvun lopulta
alkaen. Noihin aikoihin hän
vielä oli Helsingin kaupunginorkesterin viulisti
• Afrikka-aiheisista elokuvista
ensimmäinen oli Rumpu, ruokokitara ja honda vuonna 1988
• Sydämeen kätkettyä edellinen elokuva oli Tuhansien
takkien tie. Sen aiheena oli
Takalan ja Kaarina Kaikkonen takkiteos Senaatintorilla
• tällä hetkellä tekee musiikkia Milla Moilasen
kokeelliseen elokuvaan
• haluaisi seuraavaksi tehdä elokuvan Helsingin kaupungin
äänistä
• säveltänyt ”Kumpulan kansallislaulun” Kesäpäivä
Kumpulassa

Maarit Herranen
ja Mervi Koskinen
Intiankatu 25
p. (09) 875 4554
Auki arkisin 9–17,
lauantaisin
sopimuksesta.

HYVÄÄ JOULUA
JA UUTTA VUOTTA!
12

Tässäpä onkin yksi Suomen elokuvahistorian parhaista elokuvista. Joutuu vain hämmästelemään
elokuvista työkseen kirjoittavia,
jotka näyttävät valtaosin luonnehtivan tätä rakkausdraamaksi
tai traagiseksi rakkaustarinaksi.
Eihän se ole ollenkaan pääasia!
Vaikka se on sitäkin, enemmän se on ”yleispätevä kuvaus
siitä, miten sattumanvaraisesti
valtioiden väliset sodat repivät
eroon kansoja, jotka ovat pitkään
eläneet keskenään”. Tästähän elokuvassa on kyse: myös sodanjälkeinen rauha voi johtaa traagisiin ihmiskohtaloihin. Kysykää
vaikka korealaisilta, serbeiltä,
siirtomaavaltojen jakamilta
afrikkalaisilta... Elokuvan teema
on ajaton, sama on toistunut ja
toistuu kautta ihmiskunnan historian. Rajat ovat melkein aina
keinotekoisia.
Siksi Raja 1918 avaa silmiä
myös nykypäivän konflikteihin.
Siksi tätä elokuvaa pitäisi näyttää
koululaisille ympäri maata, eikä
jotain Tali-Ihantalaa. Onhan
tämä sitä paitsi viihdyttävä,
suomalaiseksi poikkeuksellisen
uskottavasti näytelty rakkausdraamakin.
Tuomo Heikkola

