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MEILLÄ AIKUISENA Kumpulaan muuttaneilla 
ei ole lapsuuden muistoja metsäleikeistä tai 
uimalan aidan yli kiipeilystä. Sitä innokkaam-
min kuuntelemme ja keräämme täällä pitkään 
asuneiden tarinoita. Kasvatamme juuriamme 
entistä syvempään.

Muistoja voi lukea tästäkin Kumpostis-
ta. Kumpulan suvut -sarjassa on tällä kertaa 
kertojana Mirjam Sjöblom, jonka voinemme 
julistaa tällä hetkellä pisimpään Kumpulassa 
asuneeksi. Hän muutti vanhempiensa kanssa 
Limingantielle vuonna 1930, 85 vuotta sitten. 
Hyvämuistisena, oikeastaan pitäisi kirjoittaa 
erinomaisen muistinsa ansiosta, hänellä oli 
paljon kerrottavaa Annina Holmbergille. 

Yksi tapa tallentaa Kumpulaan liittyviä 
muistoja ovat olleet Kumpula-seuran järjes-
tämät muistelot. Lokakuisen tilaisuuden aiheena 
olivat Kumpulan rikokset, kiinnostava aihe, joka 
sai liikkeelle monta entistäkin kumpulalaista. 
Monta tarinaa, monta rikosta. Isoja ja pieniä, 
joista tarkemmin jutussamme. Oli myös tarinoi-
ta fillarivarkauksista ja oman asuintalon vint-
tikomeroiden tyhjennyksistä. Tarinoita myös 
siitä, miten naapurivalvonta toimii ja joskus 
liiankin tehokkaasti. Kun muisteloista astui 
ulos sunnuntairauhalliselle Intiankadulle, oli 
vaikea uskoa, että lintukodossamme on muu-
taman lähivuosikymmenen aikana tapahtunut 
niinkin paljon rikoksia. 

Muisteloissa jäin myös miettimään, miten 
rikollinen Kumpula on sitten oikeastaan ollut 
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sodan jälkeen ja vielä 70-luvulla muihin Helsin-
gin kaupunginosiin verrattuna. Kallio ja Vallila 
varmasti päihittävät Kumpulan mennen tullen 
rikostilastoissa, mutta miten muut kaupungin-
osat? Kumpulassa lapsuutensa 50-luvulla elä-
neet eivät muista kylää väkivaltaisena tai pelot-
tavana. Pimeän viinan myyntipaikkana Kumpula 
oli legendaarinen, mutta viinaa sai muualtakin. 
Seuraava jutunaihe siis jo valmiina.  Kuka tarttuu 
ja lähtee penkomaan arkistoja?

K U M P U L A  R A K E N N E T T I I N  helpottamaan 
1920-luvun asuntopulaa. Helsingissä oli työtä, 
muttei asuntoja.  Jotakin tuttua tälläkin het-
kellä? Sama tavoite, lisää asuntoja Helsinkiin 
muuttaville, on uudella yleiskaavallakin, joka 
nytkähti eteenpäin kaupunginsuunnittelulau-
takunnan hyväksyttyä luonnoksen kaavaehdo-
tukseksi. Nyt on asukkaiden aika ja vuoro ottaa 
kaavaan kantaa. Asuntotarpeen kaikki myöntä-
nevät, ja varsinkin ne jotka joutuvat kamppaile-
maan Helsingin ylikalliiden vuokrien kurimuk-
sessa. Mutta mistä tila uusille rakennuksille? 
Yksi suunnitelluista asunnoille kaavoitettavista 
kohteista on Kymintien metsässä Intiankadun 
itäpuolella. NIMBY vaanii tässäkin. Ei meiltä, 
mutta mistä? Vaikuta kaavaan esim. tulemalla 
Kumpula-seuran vuosikokoukseen kertomaan 
oma mielipiteesi.

ISOISOISÄNI  PERHEINEEN muutti 
tänne kaukaa ulkosaaristosta eli 
Mustikkamaalta. Hän rakensi ta-
lon, joka merkittiin valmistuneeksi 
1924. Arabian tehtaiden kasvavat 
tarpeet toivat kulmille paljon 
vuokralaisia. Talonkirjat ovatkin 
mielenkiintoista selattavaa. Oma 
veljenpoikani on talon asujien vii-
dettä sukupolvea.

En ole todellakaan mikään han-
dy man. Köllöttelisin varmaan ihan 
tyytyväisenä jossakin kätevässä 
kerrostalossa. Soittelisin taloyh-
tiölle, mikäli joku harmittaisi. Kun 
viimeksi muutin tänne takaisin, talo 
oli ollut tovin tyhjillään. Salaisen tai 
ainakin täysin villiintyneen puutar-
han keskellä odotti vanha mestari. 
Sitä ovat aikoinaan ympäröineet 
pihan hyötykasviviljelmät, kanala 
ja naapurissa majaillut vuohikin. 
Kaikki maa-alat ovat olleet tehok-
kaasti käytössä. Nyt jäljellä ovat 
enää omena- ja luumupuut sekä 
muutama marjapensas.  

Kuten moni kanssaeläjä tie-
tää, on tämmöinen elämänmuoto 
jatkuvaa laittelemista. Muutaman 
vuoden aikana olen sijoittanut kat-
toon ja vesiputkiin ja kaikenlaiseen 
siltä väliltä. Ihan tarkalleen tietää, 
mihin jokaisen senttinsä laittaa. 
Pankki ja talon kivijalka kiittävät 
alueen arvonnoususta. 

T Ä M Ä  K Y L Ä M E I N I N K I  oli minul-
le ennen aivan vierasta. Olin ai-
ka erakkona omissa töissäni ja 
vapaa-ajalla pirtissäni. Yhtenä iltana tulin 
myöhään kotiin enkä löytänyt kuin hernekeit-
topurkin ilman sitä modernia klipsua. Eikä töl-
kinavaajaa missään. Lähin pizzeria oli kiinni, 
joten rohkaistuin ensimmäistä kertaa ravintola 
Oljenkorteen, jota pidin synnin pesänä. No ei 
sieltäkään enää silloin ruokaa löytynyt, mutta 
jotain aivan muuta. Vuosien varrella elämäni 
on avartunut paikalliseen ainutlaatuiseen ky-
läkulttuuriin. Olen tavannut huikeita erilaisia 
persoonallisuuksia ja toimijoita, joista moni 
toivottavasti säilyy ikuisina ystävinä. 

Kirjoittaja unohtaa usein auvoisasti olevansa keski-ikäinen  
asuntovelkainen pätkätyöläinen.

En ollut erityisemmin koskaan oppinut 
pyytämään apua. Paikallisinkin talkoovoimin 
on nyt täältäkin lähtenyt kuormalavatolkulla 
ryönää ilmaa pilaamasta. Paikallinen yrittäjä 
on slammannut vuosia käyttämättömänä olleita 
tulisijojen hormeja. Pienempääkin apua on ai-
na löytynyt kädettömälle miehelle. Kunnioitan 
paikallisia sankareita, jotka esimerkiksi kun-
toliikunnan varjolla ovat suorittaneet alueella 
kolmekin muuttoa päivässä. 

  

VANHA PERINTÖNSÄ tunteva talo 
juttelee. Kelien mukaan se pauk-
kuu ja naksuu. Hirret hengittävät. 
Putket kujertelevat kuljettaessaan 
vettä ylös ja alas. Kuuntelen usein 
vanhan mestarin antamia merk-
kejä. Muutama vuosi sitten olin 
kipeä ja korvat ummessa. Paranin, 
mutta korvat humisivat edelleen. 
Aloin ihmetellä, mistä se johtuu. 
Ihmeellinen resonointi tuntui koko 
talossa, mutta missään ei mikään 
vaikuttanut vuotavan. Jälleen mi-
nua nokkelammat ystävät ottivat 
asian vakavampaan tutkimukseen. 
Ainoa uskottava analyysi oli, että 
taloon vettä tuova putki vuotaa 
jossain maan alla. Pyysin korjaus-
työstä tarjouksen. Se oli summal-
taan ainakin minulle järisyttävä. 
Ystävät ottivat selvää asioista, lu-
vat saatiin kuntoon ja kaivaustyöt 
tehtiin ammattilaisen johdolla ja 
lapiohommia taas talkoilla. Sääs-
töä tuli oikein kiitettävästi. Ja kii-
tos taas naapurikyläläisille naisille 
ja miehille sekä muiden alueiden 
ystäville. Muistan ikuisesti kuinka 
talkoolaiset repivät paljain käsin 
maata talon kivijalan alta. Kaupun-
gin tekijät asensivat sutjakasti uu-
den modernin putkiston. 

Olen jatkanut kiitollisena kotini 
kuuntelemista. Jos on aivan hiljaista, 
olen aivan varma, että kyllä täällä 
nyt sitten vähintäänkin joku säh-
köpalo täytyy olla. Silloin on vain 
parempi rauhoittua yksiin maailman 
rentouttavimpiin ääniin. Mikään ei 

ole kotoisampaa kuin Koskelan halleille yök-
si palaavista ratikoista lähtevä leppoisa ääni. 
Isoisäni oli muuten aktiivinen nimienkerääjä 
Toukolaa suojaavan meluaidan rakentamisen 
puolesta.

TOUKOLAN JA Kumpulan rinnakkaiselo on rau-
haisaa ja Arabiaakin vielä opetellaan. Mutta 
älkää aliarvioiko meitä. Meillä toukolalai-
silla on tapana viedä kumpulalaisten naiset. 
Ja heidänkin kädenjälkensä näkyvät täällä 
kiitettävästi. 

Teksti Sami Aaltonen Kuva Santtu Särkäs

Airi Vilhunen

Kumpula-seuran syyskokous

tiistaina 15.12.2015 klo 18.00 Kylätilassa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
ja valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan 

jäsenet seuraavalle kaudelle.
Tervetuloa vaikuttamaan Kumpulan asioihin 

kaupunginosayhdistyksen kautta. Kokouksessa 
esillä mm. Kumpula-seuran kanta Helsingin 

yleiskaavaehdotukseen. 

Glögitarjoilu.
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ON KUULAS lokakuinen päivä. Istumme Hei-
di Köngäksen kanssa toukolalaisen omako-
titalon olohuoneessa keskustelemassa hänen 
syyskuussa julkaistusta romaanistaan Hertta. 
Hertta Kuusisen ja Yrjö Leinon rakkaustari-
naan pohjautuva romaani on Heidin kuudes.

”Minulle on ollut yllätys, että romaani on 
saanut näin hyvän vastaanoton. Mediahuomiota, 
lehtijuttuja ja vierailupyyntöjä sinne ja tuon-
ne on tullut enemmän kuin koskaan.  Tähän 
asti olen tuntenut olevani jotenkin katveessa 
kirjallisella kentällä.  Elokuvaohjaaja, joka 
varsinaisen työnsä ohella kirjoittaa romaa-
neja. Minusta on tuntunut, että minua ei ole 
otettu vakavasti kirjailijana. Vaikka itse minä 
kyllä otan itseni hyvinkin vakavasti. Varsinkin 
kirjailijana.”

Heidi uskoo, että syy romaanin saamaan 
huomioon piilee sen päähenkilössä, Hertta 
Kuusisen persoonassa. ”Suomessa ei Hertan 
jälkeen ole ollut naispoliitikkoa, jonka ura olisi 
ollut niin pitkä ja häikäisevä. Kun puhutaan ka-
rismaattisimmista suomalaisista kautta aikain, 
niin Hertta Kuusinen on kiistämättä yksi heistä. 
Me olemme myös aika pitkälle unohtaneet sel-
laisen asian kuin suomalainen kommunismi. 
Siitä aihepiiristä ei ole viime aikoina tehty juuri 
mitään. Hertan kautta minä oikeastaan kerron 
tästä, ideologiasta.”

Hertan tarinaan enemmän emootioita. Ajattelin 
proosan keinoin kokeilla ja yrittää saada sel-
ville, mitä Hertta tuntee, miten hän ajattelee. 
Siinä vaiheessa kirjoitin tekstin, joka on aika 
pitkälle romaanin ensimmäinen luku. Ja kun 
sitten katsoin kirjoittamaani, tajusin, että tässä 
on joku ihan toinen ihminen! Tai no, ainakin 
jotain muuta kuin TV-käsikirjoituksessa.  Näytin 
tekstejäni kustannustoimittaja Jaana Koistisel-
le, joka luettuaan sanoi vain: ”Jatka”. Ja minä 
jatkoin. Romaani Hertta syntyi tällä tavalla. Yl-
lättävän nopeasti aikaisempiin romaaneihini 
verrattuna. ”

”KIRJAILIJA ALOITTAA työnsä siitä, mihin tämä 
kirjapino lopettaa”, Heidi sanoo ja läimäyttää 
pöydälle keräämäänsä historiankirjapinoa niin 
että tärähtää. ”Historia kiinnostaa mielettö-
mästi. Mutta kirjailija kirjoittaa samalla aina 
myös itsensä kautta. Kirjailija ei ole tutkija. 
Faktat antavat vain kehikon. Kirjailijan on 
nähtävä ihmisen sisälle.”

”Kun kirjoitan ensimmäistä kertaa, en ajat-
tele mitään. Annan vain tulla, mitä tulee ilman, 
että menen älyllä väliin. Se että antaa itselleen 
luvan kirjoittaa, on suurin asia kirjailijana ole-
misessa. Että pääsee semmoiseen tilaan, että 
vaan antaa mennä.  Minun täytyy ainakin teh-
dä niin, mennä iloisesti hyppien ja pomppien 

H E I D I  J A  H E R T T A

Teksti Kari Paljakka Kuvat Santtu Särkäs ja Yle Kuvapalvelu

HERTAN JA  Leinon suhde sekä Suomen his-
toriaan ja kohtaloon liittyvä kuvio heidän 
ympärillään punoutuvat romaanissa yhteen 
mieltä vangitsevalla tavalla. Romaanin ihmis-
suhteen läpi näkyy kansakunnan ja kokonaisen 
aikakauden kuva. ”Hertan persoona on minulle 
selvä ja ehjä. Hertta on pyyteetön vallanku-
mouksen pyhimys, joka tekee työtä toisten 
hyväksi. Tarinoissa Hertasta tulee toistuvasti 
esiin, kuinka hän auttoi muita ihmisiä, niin 
yksityiselämässään kuin kansanedustajanakin. 
Hän oli todella hyvä ihminen. Hän ei ajanut 
omaa etuaan. Uskon, että varsinkin nuorem-
pana Hertta oli vilpitön ja uskoi siihen, että 
kommunismi vapauttasi ihmiset sorron ja 
ikeen alta. Uskoi, että riisto on väärin. Siihen 
on hyvin helppo samaistua.” 

”Samalla Hertta oli mielestäni kommu-
nistisen ideologian uhri. Aate oli voimakas ja 
oikeutti kaikki teot. Se on sen vaara ja paha. 
On olemassa oikeastaan vain tekoja. Mutta ei 
ole olemassa niille kaikille oikeutusta. Varsin-
kaan väärille teoille. Me tiedämme kyllä mikä 
on sallittua, mikä ei. Mutta sillä hetkellä, kun 
sanotaan, että meidän asiamme on niin oikea, 
että me voimme käyttää vääriä keinoja, silloin 
ollaan heikoilla jäillä.”

Romaanin taitekohdissa Hertta joutuu 
nielemään omaa katkeraa lääkettään, hän saa 

maistaa teoriaa käytännössä. ”Hertta menettää 
poikansa. Se on se kaikista suurin ja vaikein 
asia. Hän jättää Jurin Moskovassa lastenkotiin 
ja ajattelee, että viipyy maanalaisessa työssä 
Suomessa vain muutaman kuukauden. Hertta 
kuitenkin vangitaan Suomessa heti ja hänet 
tuomitaan viideksi vuodeksi vankilaan.  Hän 
ei enää koskaan näe poikaansa, joka menehtyy 
työleirillä vain 17-vuotiaana.

HEIDIN MATKA romaanin päähenkilön Hertta 
Kuusisen luokse on ollut pitkä ja monivaiheinen 
prosessi.  ”Teimme Taina Westin kanssa vuon-
na 1992 taistolaisnuorista kertovan tv-elokuvan 
Kalliolle kukkulalle. Jo silloin puhuttiin Tainan 
kanssa teemasta aatteelle itsensä uhraavat nai-
set ja kommunismin pyhimykset.  Esimerkiksi 
Kerttu Nuorteva. Aina vuosien mittaan kun 
tavattiin, puhuttiin tästä aiheesta. Lopulta 
päätimme kirjoittaa aiheesta kolmiosaisen 
TV-sarjan.  Ajan myötä sarjan päähenkilöiksi 
valikoituivat Hertta Kuusinen, ompelija Martta 
Koskinen ja Yrjö Leino.”

”Mutta se miksi aloin samalla kirjoittaa tätä 
romaania oli tavallaan vahinko.  Televisiosarjan 
käsikirjoituksen teko oli pitkä prosessi. Jou-
duimme tekemään paljon tutkimustyötä, pe-
rehtymään aiheeseen ja menemään arkistoihin. 
Tarina eteni paljolti faktojen varassa. Halusin 

eteenpäin. Kun sitten alan käsitellä ja katsoa 
kirjoittamaani, silloin olen kyllä hyvin tarkka.”

”Kun sain ensimmäisen romaanini ulos, 
muistan ajatelleeni, että se oli kauhean luon-
nollista. Tajusin, että olen aina ollut kirjoitta-
ja, kirjailija syvimmältä olemukseltani. Olen 
enemmän ujo ja syrjäänvetäytyvä tarkkailija. 
Ensimmäinen ammattinihan oli toimittaja. 
Tavallaan siitä olisi ollut luonnollinen tapa 
jatkaa kirjailijana, mutta tämä juttu ei silloin 
vielä auennut.”

HEIDI  KÖNGÄKSEN varsinainen ammatti on 
elokuvaohjaaja. Se on myös tarkkailijan am-
matti. Ohjaaja on kameran takana ja katsoo, 
mitä kameran edessä tapahtuu. ”Siellä kameran 
takana on turvassa. Tajusin tämän kirjoitta-
essani romaania Vieras mies, jonka päähenkilö 
Iris on ammatiltaan valokuvaaja.”

Kun puhumme Heidin erilaisista rooleista, 
hän kertoo, että alettuaan kirjoittaa romaaneja 
hän alkoi ymmärtää näyttelijöitä paremmin. 
”Näyttelijähän on samanlainen kuin kirjailija: 
hän sukeltaa sisään toisen henkilön maailmaan 
ja nahkoihin. On se joku toinen. Minulle oli suu-
ri hämmästyksen aihe ensimmäistä romaania 
kirjoittaessani huomata, miten sinne alkaa tulla 
ihmisiä, henkilöitä. Mistä se syntyy? Niitä ih-
misiä vaan tuli ja tuli tuolta olkapääni takaa 

”Tuntuu ihanalta tietää, että on vielä kirjoitettavaa. Aiheita 
on vaikka kuinka paljon. Minulla on koko ajan sellainen  

lapsellinen ja riemukas olo. Ihan kuin niitä aiheita – niitä 
henkilöitä, joista haluan kirjoittaa – istuisi minun päässäni 

vuoroaan odottamassa!”

kirjoittaessani. Ajattelen, että näyttelijän työ 
on juuri tätä: yhtäkkiä toinen persoona valtaa 
oman mielen ja alkaa tuottaa hänen ääntään, 
liikkeitään, tekojaan.” 

”En olisi varmasti jaksanut TV-ohjaajan työ-
tahtia, jollen olisi kirjoittanut välillä. Ohjaajan 
työssä joutuu – kun on  jatkuvasti 20 ihmisen 
ympäröimänä – sellaisen hybriksen valtaan, joka 
uuvuttaa tavattomasti. Ihmisistä saa voimaa, 
mutta samalla se kuluttaa. Siksi ajattelen, että 
tämä kirjoittaminen on ollut minulle kertakaik-
kinen onni.  Ja nimenomaan näin, että tämä 
kirjoittaminen tuli minulle vasta nyt. Minusta 
tuli kirjailija vasta syvässä keski-iässä. Minulla 
on vielä paljon aiheita tekemättä.”

Tv-sarja Punainen Kolmio Yle TV1 Kotikatso-
mossa sunnuntaisin klo 21.05 13.12. alkaen.

Heidi Köngäs: Hertta. Otava. 2015

Hertta Kuusinen oli legendaarinen puhuja. Heidi Köngäksen  
ohjaamassa Punainen kolmio -tv-sarjassa Herttaa esittää  
Vappu Nalbantaglu. Sarja alkaa Yle TV1:ssä joulukuussa.

Heidi Köngäs on toukolalainen kirjailija ja ohjaaja. Hänen  
tänä syksynä ilmestynyt kirjansa Hertta, tarina Hertta Kuusisen 

ja Yrjö Leinon myrskyisestä suhteensa, on löytänyt lukijansa.



K U M P O S T IK U M P O S T I 3  2 0 1 5 K U M P O S T I
K U M P O S T I 6

”NYT OLISI  hyvä tehdä tosi intiimi, pieni teos 
ja käsitellä maanläheisiä ja arkisia aiheita.” 
Vielä ei kuitenkaan ole sen aika, ja Kapusiinis-
sakin puhumme siitä, mistä Susanna parhaiten 
tunnetaan eli politiikan käsittelemisestä näyt-
tämöllä dokumenttiteatterin keinoin, tavalla, 
joka vaatii äärettömän paljon taustatyötä, lu-
kemista, haastatteluja, arkistojen kahlaamista. 

”On vaikea sanoa, mistä juuri tämän esi-
tyksen valmistelu alkoi, sillä me tehdään samaa 
isoa, isoa projektia vuodesta toiseen. Me tut-
kitaan, mihin raha menee, miten se jakautuu 
ja miten yhteiskunnalliset voimasuhteet ke-
hittyvät Suomessa. Meillä on aina kaksi linjaa: 
me seurataan talouspolitiikkaa ja me seurataan 
sosiaalipolitiikkaa.”

Mutta kerrataan ensin, mitä projektiin on 
kuulunut – näyttämöllä, sillä projekti on poi-
kinut myös paljon journalismia ja mm. alku-
vuodesta kohinaa aiheuttaneet Porttikielto Poriin 
-pienoisdokumentit. Nyt Ryhmäteatterissa jou-
luun asti esitettävä Eduskunta III on trilogian pää-
tösosa. Sitä ennen oli Ylioppilasteatterin myös 
trilogiaksi kasvanut Valtuusto-kokonaisuus. 
”Tämän viimeisen osan tekemisessä vaikein-
ta oli rajaus. Materiaalia oli kertynyt paljon, ja 
viimeisessä osassa meidän pitää tehdä synteesi. 
Tajusin, että meidän pitää käsitellä politiikkaa 
laajemmin, politiikan arvoja. Esittää meidän 
näkemys siitä, mitä politiikkaa on.”

Eduskunta III:n valmistelua ei helpottanut, 
että hallitus oli istunut vasta vähän aikaa.  ”Piti 
tarkasti miettiä, miten valikoisin esityksen ai-
heet niin, että ne antavat ikään kuin lukuohjeet 
uudelle hallituskaudelle ja etteivät ne vanhenisi 
jo ennen ensi-iltaa.”

PALJON USEAMMIN kuin minä, Susanna sa-
noo me. ”Meille on muotoutunut hyvin kiin-
teä työyhteisö.” Jari Hanskan kanssa Susanna 
on pitkään tehnyt yhteistyötä. Jari, Susanna ja 
kolmantena Olga Palo tekevät dokumenttiteat-
terissa niin olennaisen taustatyön.  Akse Pet-
tersson on lavastaja ja esitysdramaturgi. Jukka 
Viikilä, Susannan opiskelukaveri ja hänkin 

Teksti Airi Vilhunen Kuvat Santtu Särkäs

aikaisemmin kumpulalainen, on Eduskunta 
III:ssa toiminut dramaturgina, tehtävässä jos-
sa Valtuusto-trilogiassa ja kahdessa aikaisem-
massa Eduskunta-esityksessä oli Ruusu Haarla. 
”Jukka oli mukana jo miettimässä Valtuusto 
I:n dramaturgiaa ja tuli nyt, Ruusun jäädessä 
pois, luontevasti sulkemaan ikään kuin pitkän 
jatkumon, jota on ollut aloittamassa.” 

Myös Eduskunta III:n näyttelijät ovat olleet 
mukana aikaisemmissa trilogian osissa. ”Hyvä 
casting on puoleksi tehty. Kun oikeat tyypit te-
kevät oikeita asioita, on ainakin hyvin vaikea pa-
hasti epäonnistua. Harjoitusten alkaessa meillä 
ei ole valmista käsikirjoitusta ja ennakotkin ovat 
kesken.” Dokumenttiteatterissa eivät Susannan 
mukaan toimi samat säännöt kuin draamassa. 
”Olen miettinyt ankarasti, miksei me koskaan 
onnistuta saamaan valmiimpaa käsikirjoitusta. 
Se johtuu tekstin luonteesta. Joku kuvio, joka 
saattaa paperilla näyttää hyvinkin jännittävältä, 
ei olekaan käyttökelpoinen.”

Paljosta pitää harjoitusvaiheessa luopua, 
eikä se ole koskaan helppoa. ”Akse on ankara 
leikkaaja, Jukka vähän lempeämpi.  Aika vähän 
me riidellään. Joskus mulla saattaa nousta kapi-
na-ajatus ja puolustan verissä päin jonkin koh-
tauksen säilyttämistä.” Vaikka työ tehdäänkin 
tiiviisti työryhmässä, viimeinen sana on ohjaa-
jalla. ”Teatterihierarkiassa sen on oltava niin, 
koska joku myös kantaa lopullisen vastuun.”  
Eduskunta-trilogian tyyppisessä prosessissa 
ohjaajan työ muistuttaa Susannan mielestä 
päätoimittajan tai ylimmän dramaturgin vir-
kaa. Ohjaaja tekee isot linjaukset ja päätökset, 
valitsee esityksen teemat ja isot kattoaiheet. 
”Mutta mulla on niin helvetin hyvät kollegat, 
että olisin tyhmä, jos en suhtautuisi tosi vaka-
vasti siihen, mitä he sanovat.”

KIINNOSTUS POLITIIKKAAN ja se seuraaminen 
on Susannalle tuttua jo lapsuudesta Lahdessa. 
Susannan isoäiti oli ”hard core politiikan teki-
jä”, 25 vuotta politiikassa mukana mm. Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa de-
mareiden riveissä. ”Minulle politiikka ei ole 

mitään mystiikkaa.  Olen nähnyt, miten sitä 
tehdään. Se lähtee ihmisen arvomaailmasta ja 
siinä on päämääriä. Ja poliitikot tekevät helve-
tisti töitä. Seurasin isoäitini toimintaa. Aamulla 
rupesi puhelin soimaan, oli tavalliset ihmiset, 
puolueen kysymykset, eri instanssit, järjes-
töt, kaupungin omat elimet. Minun kriittinen 
suhteeni politiikkaan on arvostuksen osoitus. 
Ymmärrän ja näen politiikan tärkeyden.”

Usein Susannan ja esitysten kritiikin kärki 
osuukin virkamiehiin. ”Poliitikot ovat meidän 
edustajia eivätkä voi olla joka alan asiantun-
tijoita . Siksi olisi äärimmäisen tärkeätä, että 
virkamiehiin voisi luottaa.  Virkamiehet ovat 
poliitikoilla töissä, mutta ei se niin näytä me-
nevän. Poliitikkojen pitäisi ottaa se vastuu, 
jonka me olemme heille antaneet ja jonka he 
ovat halunneet.”

Eduskunta III osoittaa syyttävästi erityisesti 
Valtiovarainministeriön virkamiehiä ”vilpil-
lisen lainsäädännön tekemisestä” hallinta-
rekisterilakia valmisteltaessa.  Syytökset ovat 
kovia, mutta tarkasti harkittuja ja taustoitet-
tuja. ”Selustan pitää olla täysin aukoton, koska 
vastustus on niin kovaa. Ensimmäinen hyökkäys 
on aina se, että te keksitte nää jutut, tää ei oo 
totta. Politiikkaan liittyvät ilmiöt ja prosessit 
ovat todellisuudessa sen verran värikkäitä, että 
sieltä löytyy esimerkkejä. Ei todellakaan tarvit-
se keksiä. Käytämme paljon aikaa ja mietimme 
tarkkaan prosessit, koska ei meillä ole mitään 
intressiä menettää uskottavuuttamme tai jou-
tua oikeuteen herjaussyytteistä. Emmekä ole 
koskaan joutuneetkaan. ”

VIRKAMIESTEN LISÄKSI  Susanna Kuparinen 
kohdistaa arvostelunsa tiedotusvälineisiin. 
”Toimittajat eivät käytä sitä sananvapautta, 
mikä niille on annettu. Keskeiset tiedotusvä-
lineet ovat hallituksen ajaman politiikan ää-
nitorvia, hallituksen omia tiedotusvälineitä. 
Tiedotusvälineet ottavat voimakkaita poliittisia 
kantoja, joita ne eivät vaivaudu perustelemaan. 
Meillä on monella tavalla ongelmallinen tilanne 
tällä hetkellä. Sitä me yritämme esityksessä 

S U S A N N A  K U PA R I N E N ”Olen ihan uupunut vielä”, sa-
noo Kapusiinin pöytään istahtanut 

Susanna Kuparinen. Eduskunta III:n 
ensi-illasta on vasta muutama viik-

ko, ja urakka on ollut iso. 
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POLITIIKAN TODELLISUUTTA dokumentoiva, 
osin fiktiivinenkin Eduskunta III Ryhmäteatte-
rissa on voimakas kannanotto Suomen nykyi-
sen hallituksen, talouselämän valtaapitävien ja 
eduskunnan toimiin. Esitys on trilogian kolmas 
ja viimeinen osa. Minun politiikan seurantani 
on viime aikoina perustunut lähinnä Helsingin 
Sanomien ja Suomen Kuvalehden varaan, Voi-
ma-lehti silloin tällöin tukenani. Huomaa-
mattani ja vaivihkaa olin luisunut ajattelussani 
vasemmalta oikealle päin, laiskasti. Eduskunta 
III herätti unesta säälimättömästi, satiirin kei-
noin. Tunteita nostattaen, naurattaen, itkettäen 
ja silmiä avaten.

Ensimmäinen puoliaika dokumentoi 

Pirjo Alapoti

Ryhmäteatteri; ohjaus Susanna Kuparinen, dramaturgia 

Jukka Viikilä, esitysdramaturgia ja lavastus Akse Pet-

tersson, musiikki Kerkko Koskinen, videosuunnittelu 

Anna Paavilainen, äänisuunnittelu Markus Bonsdorff, 

valosuunnittelu Ville Mäkelä, puvustus Saara Rymin. 

Rooleissa Noora Dadu, Jari Hanska, Mitro Härkönen, 

Santtu Karvonen, Martina Myllylä, Matti Onnismaa, Piia 

Peltola, Pihla Penttinen, Robin Svartström. Esitykset 

jatkuvat jouluun asti.

perusteellisesti ja pitkään eduskunnan istuntoja 
järkyttäen kuitenkin totuudellisuudellaan. Toi-
nen puoliaika on ensimmäistä teatterillisempi, 
yllätyksellisempi ja eloisampi, karnevalistinen-
kin. Syylliset suomalaiseen tragediaan, hyvin-
vointiyhteiskunnan sortumiseen yksilöidään 
säälimättä. Näyttämöllä piipahtaa jo edellisestä 
esityksestä tuttu suosikkini Pekka Korpinen. 
Lasse Laatunen hurmaa, mutta Erkki Liikanen 
melkein säälittää karussa kaksoisvalotetussa 
pettäjän roolissaan, ja pääministerimme Sipi-
lä, eestaas hamppaava insinöörismies päättää, 
peruu, laskee luikuria, sipisee, sopisee. 

Pahimmat roistot ovat kuitenkin Valtio-
varainministeriön huppupäiset virkamiehet ja 

pääpirun roolissa Olli Rehn. Perussuomalaisilla 
on vain huutosakin rooli, varsin osuva. Karis-
maattinen Varufakis, Kreikan entinen valtiova-
rainministeri on videohaastattelussa kauniisti 
puhuva, loistava guru (sädekehää kaipailin).  

Käsikirjoitus elää todellisten tapahtumien 
myötä, joten esitys muuttaa muotoaan päivän 
politiikan niin vaatiessa viimeiseen asti. Teos 
on vaatinut ohjaaja Susanna Kuparisen työryh-
mältä valtavan taustatyön. Teatterilaiset tekevät 
tutkivan journalistin hommia, tosin taiteellisia 
vapauksia ottaen, kärjistäen ja läiskien syylli-
siä, pahoja ja rumia. Hyviä ovat viattomat ja 
vilpittömät teatterintekijät itse sekä hienon 
puheenvuoron pitävä Outi Alanko-Kahiluoto. 
Esitys on kiinnostava, rakenteeltaan perusteltu 
ja ehdottomasti katsomisen arvoinen, mutta 
olisin armahtanut katsojia lyhentämällä kestoa 
käsiteltäviä asioita karsien. 

PS.  HALLINTAREKISTERI  (sinne voi piilottaa 
omistuksia, jos on tosi paljon, muut ei näe)

Eduskunta I:ssa Pekka Korpisen hahmo 
esitteli käsitteen hallintarekisteri niin kou-
riintuntuvan selvästi, että kuohahdin suuresti 
ja saarnasin asiasta päiväkausia puolustusky-
vyttömille työtovereilleni. Edellinen hallitus ei 
ottanut hallintarekisteriä Suomeen vasemmis-
ton kovan vastustuksen vuoksi, mutta nykyinen 
on kaivanut jo hylätyn lakiesityksen taas esiin. 
Siitä voi päätellä, kenen etuja kyseinen rekisteri 
ajaa. Ei mun eikä sun. Helsingin Sanomien otsikko 
13.10.15: ”Virkamiehet jyräävät hallintarekis-
terin lakiin.” Huppupäät asialla.

Satiiri yhden totuuden 
maasta

E
D

U
S

K
U

N
T
A

 
I
I
I

kuvata. Politiikka ei ole rikki. Politiikka on po-
litiikan tekemistä, mutta peili on rikki.”

Erityisesti Kuparinen kritisoi sitä, että tie-
dotusvälineet ovat lähteneet kritiikittä mukaan 
Suomen taloudelliseen tilanteeseen liittyvän 
”kriisitietoisuuden” kasvattamiseen. ”Minusta 
tiedotusvälineiden tehtävä on suhtautua kriitti-
sesti kaikkeen”, hän korostaa. ”Nyt politiikassa 
tapahtuu isoja ja merkittäviä muutoksia. Se on 
mahdollisuus medialle, meille kaikille toimit-
tajille, herätä kriittisyyteen. Nyt ne rakenteet, 
millä politiikkaa tehdään, ovat niin paljaita. On 
iso ero siinä, mitä sanotaan ja miten tehdään. 
Niin valtavan iso ero, että sitä suorastaan hie-
rotaan naamaan.”

KUM PUL A A N S US A NNA  muutti jo 1998, alun 
perin vain vuodeksi. Keskusta-asujaksi, kivi-
taloihmiseksi, Kallion kolliksi itsensä määri-
tellyt Susanna on mielellään lähtenyt ”kissa-
vahdiksi” ystävien asuntoihin Kallioon. Nyt 
hän on kuitenkin huomannut ”salavihkaa” 
tottuneensa siihen, että kun astuu ulos ovesta, 
ympärillä on rajaton reviiri puistoja. ”Jollain 
tavalla en pääse irti Kumpulasta. Ajatusten 
virta koko alue.”

Susanna Kuparinen on hyvä ravistelemaan 
suomalaista politiikkaa ja päättäjiä. Miten hän 
ravistelisi meitä kumpulalaisia? Saarnata hän ei 
halua, vain vähän varottaa kumpulalaisia siitä, 

että nyt eletään konservatiivisempia aikoja kuin 
moneen vuosikymmeneen. ”Konservatiivien 
anarkistiseksi vallankumoukseksi”, Susanna 
määrittelee ajan ilmiöt kotoilusta perhearvo-
jen korostamiseen ja heittää meille mietittävää: 
”Keskiluokkaistuva ja yhä itsetyytyväisemmäk-
si, luomusuklaata puputtavaksi hedonistiksi 
heittäytyvä keskiverto kumpulalainenkin voisi 
miettiä, mihin itsensä asemoi. Onko suvaitse-
vaisuutemme vain abstrakti ajatus, jota monella 
tapaa etuoikeutettuina vaalimme? Onko niin, et-
tä on helppo täällä jumalattoman kauniin puis-
ton keskellä kannattaa kaikkia ikuisen elämän 
ja humanismin hyveitä, mutta oma toleranssi 
onkin huono ja huononemassa?”

Ilkka Saastamoinen
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vielä toiseenkin murhaan.
Ei 2000-luvullakaan ole selvitty ilman veri-

tekoja. Kumpulan kidutusmurhan nimellä tun-
netaan 18-vuotiaan opiskelijan murha Limin-
gantiellä, toisen murhaajista asunnossa kesällä 
2001. Huumevelat olivat syynä raakaan kidu-
tukseen, joka sitten aiheutti uhrin kuoleman. 

SOTIEN AIKANA ja sodan jälkeen 40-luvulla 
elettiin poikkeuksellisia ja väkivaltaisia aikoja. 
Aseet ja räjähdysaineet eivät olleet sodan jäljil-
tä harvinaisia.  Sodasta selvinneistä miehistä 
moni jäi tyhjän päälle ja osa heistä alkoholisoi-
tui. Joskus ryyppyporukoissa tuli riitoja, jotka 
päättyivät ikävästi. Oli myös itsemurhia ja am-
pumatapauksia. Paikallinen poliisikin ampui 
Intiankadulla sanaharkan päätteeksi yhden 
laitapuolen kulkijan. Kymintie 14:n ammuske-
lussa 40-luvulla naapureiden kesken tuli riitaa 
ja ”toinen kuoli ja toinen joutui rautoihin”.  

Murheellisen tapauksen kertoi Kumpulassa 
lapsesta asti asunut Anja Pursiainen. Kumpu-
lassa asui paljon autoilijoita, kuten taksinkul-
jettajia ennen kutsuttiin. Myös Anjan isä, Uuno 
Pulkkinen oli autoilija. Hän lähti tavanomaisesti 
töihin 14.1.1946. Kyytiin tuli kolme nuorta mies-
tä ja Herttoniemen sillan kohdalla yksi heistä 
ampui kuljettajaa korvan kohdalta, toinen pään 
läpi. Nuorten miesten tarkoitus oli ryöstää au-
tosta renkaat, joista sodan jälkeen oli kova pula. 

Uuno Pulkkisen hautajaisista muodostui iso ta-
pahtuma, jossa pitkä letka taksiautoja saattoi 
vainajan arkkua ja Helsingin kadunvarret olivat 
täynnä surevia katsojia.

HUUMEISTA JA tyttökaupasta oli kysymys ri-
koksessa, joiden tapahtumaympäristö, ruu-
misarkkuja ja hautakiviä myynyt liike, ei ole 
tavanomaisin rikospaikka. Liike sijaitsi Inti-
ankadun ja Limingantien kulmauksen talossa. 
Naapureissa herätti epäilyksiä se, että hauta-
liikkeessä kulki iltaisin ja öisin niin paljon asi-
akkaita, osa heistä nuoria naisia. Poliisi ratsasi 
amfetamiiniluolaksi osoittautuneen paikan 
tammikuussa 1969. Yleisradion tv-jutussa ker-
rottiin tästä ”pahuuden pesäksi” nimetystä 
paikasta, että ”liikkeen edustaja hankki lisä-
tuloja öisin käyttämällä huoneistoa rikollisiin 
tarkoituksiin omistajan tietämättä”.

PARHAITEN KUMPULA muistetaan rikoksis-
ta, joita ei edes rikoksina osattu pitää, eli pi-
meän viinan myynnistä. Jo kieltolain aikana 
(1919-1932) tunnettuja pirtun myyntipisteitä 
oli Kumpulassakin. Sotien jälkeen tilanne oli 
toisenlainen. Pullon sai ostettua Alkosta vain 
arkipäivisin, ja juotavaa sai vain viinakortilla, 
silläkin rajallisen määrän. Lauantai oli työpäivä 
ja sen päätteeksi avattiin monessa perheessä 
lauantaipullo. 

Teksti Jorma Ikonen ja Airi Vilhunen   

Kuvat Sami Seppänen

Alkon aukioloajat ja rajoitukset takasivat 
kysynnän pimeillä markkinoilla. Pimeän vii-
nan myyntipaikkoja oli muutamia ja ne pitivät 
matalaa profiilia, eikä kaikille käryn pelossa 
edes myyty. Kulmilta löytyi kuitenkin huikan 
toivossa hakumies, joka otti kyselijältä rahat 
ja toi hetken päästä pullon. Hakijalle kuului 
palkaksi hakuryyppy, joka joskus venyi niin 
pitkäksi, että ostaja hermostui. Hakumiehenä 
toimi usein joku kulmilla notkuvista nuorista. 
Heistä osa alkoholisoitui jo varsin nuorena, ja 
puliukkoperinne jatkui pitkälle 80-luvulle asti. 

Myöhemmin viinanmyyjien määrä Kumpu-
lassa lisääntyi ja asiakaskuntana oli koko Hel-
sinki. Tuon tuosta taksi kaartoi kohti Kumpulaa. 
Kauppa oli avoimempaa, ja runsaslukuisten, 
muualtakin paikalle hakeutuneiden myyjien 
kesken syntyi jopa kilpailua siitä, kuka pullonsa 
pääsee myymään. Useat Kumpula-seuran muis-
teluissa kertoivat tarinoita siitä, miten poliisit 
talojen vinteiltä valokuvasivat kulmien tapahtu-
mia ja keräsivät todistusaineistoa kaupanteosta. 
Sittemmin kaupanteko tyrehtyi, mutta Allastien 
ja Intiankadun kulmataloon muuttaneen näyt-
telijä Mikko Kivisen ikkunaan koputettiin yön 
tunteina viinakauppojen toivossa vielä vuonna 
-89: ”Onks tietoo?” 

Jorma Ikonen oli kerännyt  
tilaisuuteen muistia virkistämään lehtien 
uutisotsikoita tapahtuneista rikoksista.

Leena Pietilä muisteli, miten  
Jyrängöntien surman jälkeen  

pelotti kävellä yksin pimeässä.

Fillarivarkaudet olivat yhdessä vaiheessa 
Kumpulan riesana. Juha  

Pyhälällä oli kerrottavaa niistä.

RIKOKSET VAIHTELIVAT lievästä pilailusta vakaviin 
henkirikoksiin, ja jottei heti olisi syöksytty syvimpiin 
syövereihin, aloitettiin Limingantien viuhahteluista. 
50-luvulta oli muistossa tapaus, jossa Kätilöopiston 
työmaalla viinapullosta vetoa lyöneet miehet juok-
sivat talvella Limingantiellä hatut päässä ja saap-
paat jalassa. Poliisi oli valppaana paikalla ja juoksijat 
päätyivät ”maijaan”. Tapaus ei jäänyt viimeiseksi, 
sillä useammankin kerran on nuoria miehiä nähty 
ilkosillaan juoksemassa pitkin Kumpulan teitä. Ettei 
vain koko viuhahtelu olisi Kumpulassa keksitty.

Ehkä eniten mediajulkisuutta saanut rikos oli 
16-vuotiaan tytön surma Jyrängöntiellä, nykyisen 
kartanon päärakennuksen ja Limingantien välisellä 
osuudella vuonna 1963. Tyttö oli palaamassa ilta-
koulusta asunnolleen Koskelantielle, kun häntä puu-
kotettiin kuolettavasti. Rikoksesta tuomittiin Torsti 
Ossian Koskinen, joka oli ollut kavereidensa kanssa 
ryypiskelemässä ja lähtenyt naisystävänsä kanssa 
hakemaan lisää viinaa ns. Putkinotkosta. Ryyppää-
minen oli ollut niin rajua, ettei Koskinen muistanut 
tapahtumista mitään.

Seitsemän vuotta istuttuaan Koskinen vapautettiin 
syyttömänä. Oikeus totesi, että hänet oli alun perin 
tuomittu liian kevyin perustein. Koskinen oli aikai-
semmin illalla tapellut naisystäväänsä kiusanneiden 
nuorten kanssa ja viiltänyt keittiöveitsellä yhtä heistä 
poskeen. Oliko hän palannut myöhemmin kostamaan 
ahdistelijoille ja luullut kotimatkalla ollutta tyttöä 
yhdeksi kiusaajista?  Näin oikeus oli olettanut, mutta 

Kumpula-seuran muisteloihin lokakuisena sunnuntai-iltapäivänä oli saapunut pit-
kä pöydällinen entisiä ja nykyisiä kumpulalaisia keskustelemaan ja muistelemaan 
kylämme pimeämpää menneisyyttä. Ulla Agopov palautti mieliin eri tapauksia ja 

keskustelua taustoittivat Jorma Ikosen kokoamat valokuvat ja lehtiartikkelit.

murha-ase ei ollut keittiöveitsi vaan puukko. Murhan 
ehti tunnustaa jo toinenkin mies, mutta hän ei vastan-
nut tapauksen silminnäkijöiden kuvausta syyllisestä. 
Murha on yhä selvittämättä, ja tapauksesta on julkaistu 
kirja Torsti Ossian Koskinen: syyllinen – syytön. Kumpulan 
nuorissa tytöissä tapahtuma aiheutti ymmärrettävästi 
pelkoa, varsinkin jos he kulkivat iltaisin yksin.

70-LUVULLA KUMPULAA järkytti ja puhutti kaksi 
henkirikosta, joista toinen oli lentovirkailijan murha 
Sofianlehdonkadulla, naisen asuintalon kellarissa. 
25-vuotias Finnairin lentovirkailija oli viettänyt 
lauantai-iltaa keskustan ravintoloissa, viimeiseksi 
hotelli Hesperiassa, josta hän lähti kotimatkalle noin 
klo 3:n aikaan. Sofianlehdonkatu 9:n asukas löysi nai-
sen pyöräkellarista seuraavana päivänä iltapäivällä 
raiskattuna ja raa’asti murhattuna. Tämäkin rikos 
sai paljon julkisuutta ja poliisille satoi vihjeitä, mutta 
tekijää ei ole onnistuttu löytämään. Kun samoihin 
aikoihin Helsingissä paljastui kaksi muutakin nuoren, 
tummatukkaisen naisen kellarimurhaa, alettiin jo 
puhua sarjamurhaajasta. Poliisin tiedot eivät tätä 
teoriaa kuitenkaan tukeneet.

Ainakin lähtökohdiltaan klassisempi suomalainen 
murha oli ns. säkkimurha vuonna 1972: laitapuolen 
raju ryyppyporukka Kymintien parakeilla, keskinäi-
set kahinat ja lopputuloksena yhden ryyppyporukan 
jäsenen, tällä kertaa naisen raaka tappo ja ruumiin 
kuljettaminen säkissä ns. Hirsikalliolle Arabianran-
taan. Pari päivää myöhemmin sama porukka syyllistyi 
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Kumpuset ja Horsmala asuvat puutalossa Kumpulassa, Kumpuset alakerrassa ja Horsmala yläkerrassa. 

Antto Kumpunen  
Timon poika 
edellisestä liitosta

Diana Kuikka 
Ullan tytär

Hottentotti  
Kiinan harjakoira 

Heimo K. Horsmala 
meteorologi, 
työtön

Tatjana
löytökissa  
HESYstä

Timo Kumpunen  
toimittaja,  
valokuvaaja

Ulla Kuikka-Kumpunen  
lastentarhaopettaja,
tekstiilitaiteilija

Kalevi
”Kalle” 
Kumpunen  

Kun aamusta iltaan puhkuu ja puhisee
on äänessä aina ja vain minä itse
ei ehdi  millään mitään missään funtsata
pakenee ajatukset veks, sun editse

Tietäähän sen lapsi pieni seimenkin
ei pärjää elämässä ilman  stand-uppia
suustaan lahjaton jää jalkoihin joulunakin
trimmaa suntiokin jo showhun leipäpappia

Kärsimys kasvaa siitä kuin ei osaa olla yksin,
filosofoi jo fransmanni Pascalin Blaise.
“Shh... shh... “, kuiskaa Horsmalan Heimokin
siitä joulumielen sydämeensä sai se.

Kumpuset & Horsmala   Joulun huutoja ja kuiskauksia                                                   Teksti Tapio Liinoja, kuvat Virpi Liinoja

 
Keväällä Kumpulan kuoron puuhanainen Marjo Hyötyläinen otti yhteyt-
tä, kun Kumpula-kantaatin uutta esitystä suunniteltiin syksyksi Karjala-
talolle. Hän kertoi ohjaaja Markku Toikan toivovan, että kantaattiin kirjoi-
tettaisiin hiukan jatkoa, joka kuvaa nykypäivää, malliin ”rikas mies tulee 
ostamaan taloa Kumpulasta”. Kohtaus sijoitettaisiin loppulaulun jälkeen. 
Vastasin, että voin kyllä tällaisen päivityksen tehdä, mutta se pitäisi 
sijoittaa ennen loppulaulua, johon kantaatti kuuluu minun mielestäni 
lopettaa. Se sitoo kantaatin yhteen. Tähän Hyötyläinen vastasi jonkin 
ajan kuluttua, että uutta tekstiä ei sitten tarvitakaan.

Tähän uskoon jäin. Keskiviikkona 4.11. avasin HS:n kaupunki-osaston 
ja näin jutun, jossa puffattiin lauantaista esitystä ja ihasteltiin kantaattiin 
päivittämistä 2015-luvulle. Kuka oli päivittänyt? En minä ainakaan.

Rupesin ottamaan selvää asiasta. Viestittelin Hyötyläiselle, joka ke-
hotti puhumaan suoraan Markku Toikalle. Kysyin Toikalta, eikö kokenut 
teatteri-ihminen ollut koskaan kuullut tekijänoikeuden suojasta teoksen 
tekijälle, ja yhtä kiinnostuneena kysyin, kuka mahtoi olla uuden tekstin 
haamukirjoittaja, joka kätkeytyi tekijännimeni taakse.

Toikka vastasi, että vähäiset muutokset (mm. yksi uusi henkilö 
kohtauksineen!) ovat ”normaalia esityksen sovittamiseen liittyvää 
toimintaa”. ”Koska esitys on siirretty sisätiloihin, se vaatii pienen 
dialogin alkuun, jotta draama potkaistaan käyntiin.” ”Muutokset ovat 

M I TÄ  O N  T E K I J Ä N O I K E U S ? 

Eeva-Kaarina Aronen, Kumpula-kantaatin kirjoittaja 

Vuonna 1998 ensiesityksensä saanut Kumpula-kan-
taatti on historiallisista episodeista koostuva musiik-
kinäytelmä, jonka on sanoittanut kirjailija Eeva-Kaa-
rina Aronen ja säveltänyt sekä sovittanut Päivi Takala. 
Seitsemäntoista vuotta piti kulua, ennen kuin kuoro-
laisten haave kantaatin uusintaesityksestä toteutui. 

Uudistetun esityksen ohjasi Markku Toikka, jo-
ka myös sovitti kantaatin Karjalatalon näyttämölle 
sopivaksi. Markku Toikalla oli esityksessä myös oma 
henkilöhahmo – hän näytteli kommunisti Javanaisen 
roolin. 

Kantaatin sanoittajan Eeva-Kaarina Arosen koko 
kirjallinen tuotanto ammentaa historiasta. Kirjailijan 
toinen romaani Hän joka näkee (2007) onkin eräänlai-
nen toisinto kantaatin aihepiiristä. Kirjassa nähdään 
mm. Kumpulan historiaa kuvaava kulkue. 

Arosen alkuperäinen sanoitus sai 7.11. nähdyssä 
esityksessä humoristisia piirteitä ja juttu tuli kokonai-
suudessaan päivitetyksi nykyaikaan. Tarina on upo-
tettu kehyskertomukseen, jossa talokauppoja hierova 
varakas, mutta hieman boheemi herra Huber (Kari 
Paljakka) saapuu Kumpulaan taloa ostamaan ja saa 
kuulla kertojalta (Veikko Neuvonen) kylän tarinan. 
Esityksessä kuoron esittämät laulut vuorottelevat 
tarinaa eteenpäin vievien kertojan ja näyttelijöiden 
osuuksien kanssa. Päivi Takala sovitti kaikki laulut 
uudestaan – onhan kuoron taso noussut vuodesta 
1998 aivan ratkaisevasti. Kantaattiin lisättiin myös 
lasten esittämä Kumpulan koulun laulu, jota lapset 
lauloivat, kun kylän väki puolusti kaksiluokkaista 
viipalekouluaan.

Kantaatti kertoo Kumpulan monenkirjavista vaiheista. 
Siinä muistetaan niin kartanonisäntiä kuin Kuppalaan 
pakkohoitoon teljettyjä pahasuisia hoidokkeja. Mervi 
Takatalo esittää Kuppalan naista aivan lyömättömästi. 

Puiset omakotitalot kohoavat kirveiden ja vasaroiden 
paukkeessa, viinaa trokataan kieltolain aikaisessa 
Kumpulassa ja karjalaisevakot muistelevat Viipuriin 
jäänyttä kivitaloaan. Lopulta päädytään keskiluok-
kaistumisen kokeneeseen nyky-Kumpulaan.

Teoksen ensiesitys oli Kumpulan koulun pihal-
la. Ulkoilmaesitykseen saattoi leipoa paljon sellaista, 
mitä ei sisätilassa pysty toteuttamaan. Mieleeni on 
jäänyt vuoden 1998 esityksestä etenkin Simo Vin-
havan mopopojat, jotka päräyttivät yllättäen koulun 
pihalle. Sisätiloihin siirretyssä esityksessä ohjaaja 
keksi käyttää näppäriä ääniefektejä. Simon kokoel-
masta löytyi kaksi mopoa, joita saattoi polkea kuin 
polkupyörää. Niiden käyntiääninä kuultiin Harrikan 
ääntä! Sota-ajan episodit alkavat pommitusten äänillä 
ja sireenien ulvonnalla. 

Puvustuksessa kuorolaiset joutuivat venyttämään 
mielikuvituksensa äärimmilleen, sillä jokaisessa koh-
tauksessa he pukeutuivat eri vaatteisiin. Kuoron pri-
mus motor Marjo Hyötyläinen kertoikin laatineensa 
puvustusohjeet, joiden perusteella kuorolaiset suun-
nittelivat puvut itse. Jokainen etsi oman pukunsa, 
paitsi alkukohtausten huput, jotka lainattiin Vanhan-
kaupungin nuorisoseuralta. Lahjoituksena saadusta 
kankaasta ommeltiin lisää huppuja. Lavastelakanat 
ommeltiin kolmen naisen voimin. Näyttelijöiden 
asut kerättiin kuorolaisilta ja Karjalaisen näyttämön 
puvustosta. 

Pienessä orkesterissa soittivat Pekka Nylund (ki-
tara), Anna Sammalkorpi (lyömäsoittimet), Patrik 
Pesonius (basso) ja Päivi Takala (piano). Karjalais-
evakkokohtauksen instrumentaaliosuus oli mielestäni 
aivan erityisen mieleenpainuva.

Esitysten valmistamiseen on kulunut käsittämä-
tön määrä työtunteja. Kuoronjohtaja Noora Hirn sai 
kuoron soimaan välillä kovaäänisesti paasaten, vä-
lillä hienovireisesti tunnelmoiden. Haikea loppulaulu 
sai monen kuulijan silmät kostumaan. Loppulaulusta 
onkin muodostunut jo kumpulalainen klassikko, jota 
kuoro esittää myös muissa tilaisuuksissa. Kantaatin 
kaksi esitystä olivat kuoron huima voimannäytös – 
osoitus siitä, että kaikkea voidaan tehdä, jos vaan on 
tarpeeksi tahtoa! Mitä kaikkea osaamista Kumpulasta 
löytyykään! Kolminkertainen eläköön! -huuto kuorolle 
ja Kumpulalle!

Teksti Ulla Agopov  

Kuva Sami Seppänen

Karjalatalon iso sali täyttyi lauantaina 7.11.2015 
kahdesti viimeistä paikkaa myöten, kun Kum-
pulan kuoro, näyttelijät ja soitinyhtye esittivät 

Kumpula-kantaatin kuoron 20-vuotisjuhlan 
kunniaksi.
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Perinteisiä käsitöitä uudella otteella 
& valloittavaa suomalaista designia 
laadukkaista luonnonmateriaaleista.
Ilahduta itseä tai ystävää –
tervetuloa ostoksille!

Käpylän paras
JOULUPUOTI

Joukolantie 1B (Käpylä)
Avoinna ti–pe 12–18 • la 11–15

ILOISET JOULUKUKAT
ja kotimaiset  JOULUKUUSET 

P U U TA R H A K E S K U S  
S O F I A N L E H T O

www.sofianlehto.fi
 

Olemme avoinna joka päivä  
vuoden loppuun.

 TERVETULOA

syntyneet improvisoinnin tuloksena”, hän selvitti. Haamukirjoittaja 
olikin yleinen improvisaatio.

En halunnut enää kantaatin esittämisen kynnyksellä heittää kapuloi-
ta rattaisiin, vaan annoin Toikalle luvan esittää se sellaisena kuin he 
olivat sen kokoon keittäneet. Hyväksyin siis muutokset, joita en ollut 
nähnyt enkä halunnutkaan enää nähdä. Monien syyttömien ihmisten 
työ ja vaiva olisi mennyt hukkaan, sillä kuorolaiset eivät suurimmaksi 
osaksi tienneet asioiden kehityksestä mitään. Tuli tunne, että pesen 
käteni tästä esityksestä ja sen puuhaihmisistä.

Mutta vieläkään en ymmärrä, miksi minuun ei tekstin päi-
vittämisessä oltu yhteydessä. En ole Anton Tšehov, jonka hau-
taan ei saada enää yhteyttä. Asun 50 metrin päässä Kylätilasta. 
Kysehän ei ole muuttelemisen tai lisäilemisen määrästä - se voi olla 
pientä tai suurta - , vaan siitä periaatteesta, että alkuperäistä tekstiä 
ylipäänsä muutetaan. Siinä tekijän on oltava mukana, ja yhteiseen kä-
sitykseen lopputuloksesta yleensä aina päästäänkin.

Yhtä huonosti käsitän sen, että edistyksellisyyttään mai-
nostavassa kaupunginosassa tunnetaan näin heikosti tekijän-
oikeus. Sehän on ainoa luovien ihmisten ja taiteilijoiden suoja. 
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MIRJAM oli kuuden, kun muutti Antti-isänsä ja Alina-äitinsä 
kanssa 1930 Käpylän Pellervontieltä heidän Kumpulaan pari 
vuotta aikaisemmin rakentamaansa taloon. Se oli suunni-
teltu pienen perheen tarpeita vastaavaksi niin, että tilaa jäi 
myös vuokralaisille. Alivuokralaiset olivat siihen aikaan lähes 
pakollinen käytäntö, koska pulaa oli kaikesta ja varsinkin 
rahasta. ”Isä jäi työttömäksi valtavan laman koittaessa ja 
pelkäsimme menettävämme talomme, kun siitä oli vielä 
velkaakin. Onneksi hän sai hätäaputyötä kaasulaitokselta 
ja rupesi maalaamaan Suvilahden kaasukelloja.”

Isä oli maalari, joka olisi halunnut tehdä keikkatyötä, 
mutta taloudenpidosta enemmän tajuava äiti painotti vaki-
tuisen palkan tärkeyttä. Äiti kutoi kotona kutomakoneellaan 
vaatteita ja muita tarpeellisia tuotteita ja vei niitä kauppoi-
hin. ”Silloin tehtiin koko ajan jotain”, Mirjam naurahtaa. 
”Lämmitettiin kakluunia tai keittiön puuhellaa; juostiin 
kaupoissa, koska säilytystiloja oli vähän eivätkä nekään jää-
kaapin veroisia; ommeltiin vaatteita; siivottiin sisätiloja ja 
pihaa; viljeltiin hyötykasveja ja marjoja. Sota-aikana kasva-
tettiin kanoja ja kaneja. Yhden kanin nimi oli Jopi, ja kun se 
laskettiin pihalle jaloittelemaan, se juoksi heti katsomaan 
naapurin kaneja. Kun kutsui ’Jopi, Jopi’, se kipitti takaisin 
kotiin. Monessa talossa oli sika ja naapurissa lehmäkin, joka 
laidunsi metsän reunassa ja tuotiin yöksi talon kellariin.” 
Sodan jälkeen eläinten pito kiellettiin. 

Kun lamavuosista oli selvitty ja velat maksettu, syttyi 
sota, jonka jälkeinen jälleenrakennusaika oli taas niukkuuden 

P I E N I  M U T TA  S I T K E Ä 
S U K U  O M E N A P U I D E N 

K AT V E E S S A

Kumpulan suvut osa 3
 

Sarja suvuista, jotka ovat asuneet  
Kumpulassa pitkään.  

Nyt ovat vuorossa Kuhanen-Söderblomit

Teksti Annina Holmberg   

Mirjam Sjöderblomin kotialbumit

poikaa”, Mirjam kertoo huvittuneena vailla katkeruutta.  
”Matti oli hänelle toiveiden täyttymys ja valtavan rakas.” 
Kolmen kuukauden äitiysloman Mirjam kyllä tuplasi vaa-
timalla pomoltaan lisäaikaa, jonka yllätyksekseen saikin. 
”Hän oli kauhean reilu, sillä sain pitää kaikki edut ja jatkaa 
työtä kuin katkoa ei olisi ollutkaan.” 

Mirjam teki pitkän työuran Wärtsilässä eri tehtävissä 
ja Ifi telakalla. ”Wärtsilän toimipisteitä oli silloin ympäri 
Suomea, ja se valmisti vaikka mitä, koneitakin, joista itse en 
ole koskaan ollut kovin innostunut.” Mirjam oppi hoitamaan 
keittiötyöt ilman turhia vempaimia ja illat menivätkin ruoan 
laittamisessa ja huoneiden lämmittämisessä. ”Nostin aa-
mulla Matin leikkikehään ja hän levitti kätensä halatakseen 
minua. Sitten hän jäi tyytyväisenä lelujensa keskelle äidin 
hoitoon ja minä lähdin raitiovaunulla Sörnäisiin.”

Vaikka kodinhoito vei niin paljon aikaa, ettei vapaata 
juuri ollut, Mirjam muistelee tuota työteliäisyyttä vähän 
kaihoisana. ”Silloin oppi tuntemaan kaikki, kun ihmiset 
kohtasivat kaupoissa, jotka olivat pieniä, kun yksi myi lihaa, 
toinen sekatavaroita ja kolmas maitoa. Sitä haettiin omalla 
kannulla päivittäin. Kyllä siinä tuli koko Kumpula tutuksi.” 
Ystävät löytyivät kotikulmilta ja Mirjam muistaa kaikki ni-
meltä. Hän kertoo olleensa pienestä pitäen hyvämuistinen 
ja osaa luetella jopa joululahjat, jotka sai kolmevuotiaana. 

Talon valmistumisen jälkeen kesäiset 
sunnuntaikahvit juotiin tuttavien kans-

sa ulkona. Kahvia kaatamassa Mirja-
min äiti, Mirjam on kuvassa keskellä.

Mirjam Söderblom on asunut samassa talossa 85 vuotta ja muistaa kaiken.

Mirjam iloitsee silminnähden suvun jatkumi-
sesta. Neljättä polvea edustaa pojantyttärel-

le heinäkuussa syntynyt Urho Elmeri.sävyttämää. Elintarvikkeita sai – jos niitä oli saatavilla – 
säännöstellysti, ja kaikki oman pihan tarjoama käytettiin 
hyväksi. ”Silloin omenavaraskin joutui poliisin kynsiin”, 
Mirjam kertoo ja vertaa tilannetta nykypäivään, jolloin ih-
miset jakavat ylituotantoaan ilmaiseksi. Hänenkin portis-
saan oli pari vuotta sitten syksyllä lappu, jossa kehotettiin 
hakemaan omenapuiden runsasta satoa. 

MIRJAM on omaa sukuaan Kuhanen, mutta elänyt valtaosan 
elämästään Söderblomina. Aviomies Ivar, jota kutsuttiin 
Ifiksi, kävi ruotsalaista koulua, mutta kaveerasi suomen-
kielisten kanssa. Mirjamin ja Ifin tarinaan vaikutti hutikas-
sa oleva Toukolan teräksen kassanlaskija, jolle Mirjam vei 
juhannusjuhlien lippaan laskettavaksi. Laskeminen kesti 
niin kauan, että vanhemmat ehtivät lähteä kotiin ja Mirjam 
sai saattajakseen Ivarin, jonka oli tavannut aikaisemmin 
heidän työpaikkojensa toimihenkilöiden juhlissa. Ivar oli 
Toukolan teräksen perustajajäseniä ja Mirjamia vanhempi. 
Häitä tanssittiin pari vuotta myöhemmin Berghyddanissa 
ja komeasti tanssittiinkin, vieraita oli satakunta. ”Se oli 
sellainen kerran elämässä -juhla”, Mirjam hymyilee. Itse 
vihkiminen tapahtui Käpylän kirkossa.

Nuoripari muutti yläkertaan ja vanhempi sukupolvi jäi 
alas, mikä on ollut yhtä yleinen käytäntö kuin vuokralais-
ten pito. Siinä vaiheessa vuokralaisia ei enää ollut, vaan 
asukaslukua kasvatti Matti-poika, jota Mirjamin Alina-äiti 
hoiti innokkaammin kuin omaa lastaan. ”Äiti toivoi aina 

ALINA-ÄITI  eli yli 80-vuotiaaksi ja Ifi 96-vuotiaaksi. Mirjam 
toimi viimeiset vuodet miehensä omaishoitajana. Antti-isän 
kuoltua leskeksi jäänyt Alina pysyi Limingantien talossa 
osana tyttärensä perhettä. Nykyään Mirjamin Matti-poika 
asuu Vuosaaressa, mutta käy tuunaamassa moottoripyörää 
lapsuudenkotinsa autotallissa ja auttaa äitiään juoksevissa 
asioissa. Mirjam viihtyy kotona ja toivoo voivansa olla siellä 
loppuun saakka. 

Vaikka aika tuntuu pysähtyneen pikkutalon kodikkaissa 
huoneissa (Mirjam ei tosiaan ole haalinut turhia koneita), 
siellä ei ole synkkää saati ummehtunutta, vaan sievää ja 
siistiä. Vanhat tavarat ja valokuvat kertovat omaa tarinaansa 
Kuhanen-Söderblom-suvusta, joka ei leviä laajalle, mutta 
kasvaa korkeutta kuin hoikkarunkoinen tammi Mirjamin 
tontin rajalla. Pitkäikäisyys ja sitkeys leimaavat sitä samoin 
kuin valoisa katsantokanta, jonka puhdasverinen edustaja 
Mirjam on. Ainoa asia, josta hän ̀ valittaa´, on kaupungin ja-
kama laitosruoka. ”Jaksoin sitä kaksi viikkoa, sitten lopetin. 
Se ei maistunut miltään, joten ajattelin että teen mieluum-
min itse ruokani.” Sanojensa vakuudeksi hän lataa kahvin-
keittimen täyteen, nostaa pöytään pullia ja muffinsseja ja 
tarjoilee vielä viinirypäleitäkin. ”Näin tehtiin sunnuntaisin, 
jolloin vieraat tulivat ilmoittamatta. Lauantaina siivottiin 
ja leivottiin ja sunnuntaina seurusteltiin.” Hyvä että edes 
silloin, koska juttua on ilmeisesti riittänyt ja riittää edelleen. 
Mirjamin muisti on aarreaitta, jonne jokaisen historiasta 
kiinnostuneen soisi pääsevän. 

Elämä oli 50-luvulla monella lailla erilaista.  
Vesi kuumennettiin puuhellalla ja lapsen iltape-

su suoritettiin keittiössä puisessa ammeessa.

Talon valmistumisen jälkeen kesäiset 
sunnuntaikahvit juotiin tuttavien kans-

sa ulkona. Kahvia kaatamassa Mirja-
min äiti, Mirjam on kuvassa keskellä.
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Tuuli Aitolehti,  
Paavalin seurakunnan yhteisöpappi, Arabianranta
 
Se oli elokuussa yksi maanantai-iltapäivä. Mietin, olisiko 
taas aika kerätä vaatteita Kaarlenkadun vastaanottokeskuk-
seen. Soitin sinne ja sovin, että Paavalin seurakunta laittaa 
keräyksen pystyyn. Tein keräyksestä Facebook-tapahtuman. 
Viimeksi tein saman pari vuotta sitten.

Tai no, ei oikein voi sanoa että saman. Tällä kerralla 
asiat menivät ihan eri tavalla. Jo samana iltana tapahtu-
maa oli jaettu parikymmentä kertaa. Osallistujia oli yli sata. 
Parissa päivässä lahjoituksia alkoi tulvia Paavalinkirkolle. 
Keskiviikkona soitin Kaarlenkadulle ja kerroin, että vaat-
teita on tullut sellainen määrä, että tuomme ensimmäiset 
jo perjantaina. Siellä oltiin tyytyväisiä. Torstaina huhuilin 
Facebookissa auttavia käsiä perjantain lajitteluun kirkol-
le ja avuksi kuljetukseen. Somessa sana oli viikon aikana 
kiirinyt, sain puheluja Savonlinnasta, Turusta ja Mikkelistä 
asti. Kaikki halusivat auttaa.

Ensimmäisenä perjantaina meitä kokoontui kymmen-
kunta Paavalinkirkolle. Lajittelimme ja lastasimme autoihin. 
Silloin jo ajattelin, että tämä ei ole enää minun ja meidän 
seurakunnan juttu pelkästään. Keräyksestä alkanut kan-
sanliike oli pyörähtänyt käyntiin. 

Kun pakettiauto oli lastattu täyteen, soitin iloises-
ti Kaarlenkadun vastaanottokeskukseen ja kerroin, että 
täältä tullaan. Nyt siellä sanottiin, että älkää vaan tulko. 
Heidän varastot ja autotalli olivat jo täynnä lahjoituksista, 
joita ihmiset olivat tuoneet suoraan vastaanottokeskukseen. 
Työntekijä melkein vaikeroi puhelimessa, että täällä on täysi 

 
Sanna Valtonen, tutkija, Käpylä 

Tämän piti olla vain muutaman tunnin juttu. Olin jo vienyt 
vaatteita vaatekeräykseen, kun sain tietää, että lahjoituksia 
on liikaa, eikä niitä ehditä käsitellä. Ajattelin kantaa korteni 
kekoon ja auttaa auttajia – lähdin siis “pariksi tunniksi” 
lajittelemaan vaatteita. Mies kommentoi lähtiessäni, että 
taitaa Sanna käydä niin, että taas mennään. No niin men-
tiin – elokuun jälkeen ei ole ollut vapaa-ajan ongelmia.  
Ensimmäisen lajittelupäivän illalla huomasin koordinoi-
vani kymmeniä lajittelijoita ystäväni kanssa. Perustimme 
facebook-ryhmää ja huhuilimme verkostoissamme kyy-
tejä lajitelluille vaatteille. Loimme verkostoja vastaanot-
tokeskuksiin, jossa toiminta oli vielä aivan lapsenkengis-
sä. Aikaa paloi, joka hetki jonka palkkatyöltä ja perheeltä 
kykeni irrottamaan ja vähän enemmänkin. Järjestin ke-
räyksiä lasteni koululla ja päiväkodilla. Vaatelajittelusta 
siirryttiin vastaanottokeskusten jakelutoiminnan ke-
hittämiseen ja lopulta yhdistyksen perustamiseen. Yk-
si askel johti toiseen, vaikka polku oli alusta asti arvat-
tavissa – järjestöihminen ja kansalaisaktivisti kun olen.  
Vaikka mukaan lähtemisen syyt olivat jotenkin satunnaiset, 
ensimmäinen vastaanottokeskusvierailu selvensi, että sitä 
mitä teemme todella tarvitaan. Mikä onni ja autuus löytää ken-
gät hänelle, joka on palellut Suomessa viikon ilman sopivia! 
Mikä mieletön ilo antaa hammastahna ja hammasharja sille, 
jolla ei näitä ole viikkoihin ollut. Konkreettisia pieniä asioita, 
välitöntä palautetta. Hymyjä. Merkityksellisyyden tunnetta.  
Lisäksi ympärille löytyi ihan uusia ihmisiä – positii-
visia, energisiä, toimeen tarttuvia, myötätuntoisia 
tyyppejä. Sellaisia ei ole liikaa kenenkään kuplassa.  
Eikä tämä nyt ihan vailla ammatillista tulokulmaakaan 
ole – yhteiskuntatieteilijä ja viestintäihminen nauttii, 
kun voi kehittää organisaatiota puhtaalta pöydältä, ihan 
vapaasti. Voi vain ihmetellä, miten joustavasti ja ketterästi 
kaikki on käynyt – parissa kuukaudessa meillä on jokaisen 
vastaanottokeskuksen oman tiimin ja tukiryhmän lisäksi 
yhdistys, sillä kotoisa kotipesä, vaatevastaavien oma ryh-
mä, logistiikkaryhmä ja suunnitelmia vaikka millaisesta 
kotouttavasta ja integroivasta toiminnasta. Keräyksiä, 
konsertteja, Yimby-päivällisiä. Yhteistyökanavat auki niin 
vastaanottokeskusten, Helsingin kaupungin kuin toisten 
– suurten ja kauniiden – järjestöjen suuntaan. Mutta en-
nen kaikkea meillä on samanmielisten ja sallivien joukko, 
joka haluaa jatkaa maailman korjaamista. Monin tavoin, 
tyylistä riippumatta, tarkoitus edellä iloisesti ja kokeillen. 
Se, jos mikä on hienoa. Hapuilevaa ehkä, mutta kaunista. 

 
Sari Väntänen, asukastalon toiminnanjohtaja, Kumpula.  

Elokuun puolivälissä kuulin, että Evitskogin vastaan-
ottokeskukseen kerättiin huopia ja niitä saattoi viedä 
kahteen eri paikkaan. Ajattelin heti, että moni kokee 
taatusti työlääksi viedä yhden viltin toiseen kaupun-
ginosaan. Huopakeräys jäi takaraivoon hautumaan.  
Muutaman päivän päästä sain kuulla, että Koskelaan pe-
rustetun vastaanottokeskuksen ympärille oli perustettu 

Loppukesästä Suomi heräsi uuteen tilanteeseen.  
Eurooppaan saapuvista pakolaisista aikaisempaa 

useampi hakeutui Suomeen asti. Pika pikaa perus-
tettiin uusia vastaanottokeskuksia, yksi aivan naa-

puriimme Koskelaan. Myös ihmisten auttamisenhalu 
heräsi. Auttajia oli paljon, mutta tiedonkulku räjäh-

dysmäisesti kasvavan turvapaikanhakijoiden määrän 
ja uusien vastaanottokeskusten alkukaaoksessa oli 

haasteellista.
Toimeliailla vapaaehtoisilla ja Paavalin seurakunnalla 
on ollut iso rooli turvapaikanhakijoiden auttamisessa. 
Kolme vapaaehtoistoiminnan aktivistia kertoo, mitä 

syksyn aikana on ehtinyt tapahtua.  

hässäkkä päällä eikä kukaan ehdi tehdä niille vaatteille yh-
tään mitään, ja niitä vaan tulee ja tulee. Silloin älysin kysyä, 
tarvitsetteko sinne muutaman vapaaehtoisen auttamaan 
lajittelussa. He ottivat avun ilolla vastaan. 

Siitä alkoi yhteistyö vastaanottokeskusten kanssa. Siitä 
kahden viikon kuluttua olimme organisoineet vaatejake-
lut kaikkiin Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksiin. 
Kirkolla oli ennennäkemätön tekemisen meininki, vapaa-
ehtoisia taisi olla parhaana päivänä vaatteiden parissa yli 
40 henkeä. Itselläni menivät päivät siinä, että vastasin pu-
helimeen ja sähköposteihin ja koordinoin koko keräystä, 
yhdessä ydintiimin eli Vaatevastaavien kanssa. Meillä oli 
kokous kasvokkain joka viikko, ja siellä jaoimme tehtäviä 
ja mietimme, miten asiat kannattaa hoitaa. Olimme nopea, 
joustava, mukautuvainen, älykäs, taitava, sähäkkä joukko. 
Teimme lähes mahdottomasta hommasta hyvin organisoidun 
kokonaisuuden. Sitten perustettiin Turvapaikanhakijoiden 
tuki -yhdistys, jota kautta yhteistyö järjestöihin ja kaupun-
kiin on helpompaa. 

Seurakunnalle sopii hyvin olla aloittamassa asioita. 
Olemme edelleen joustava yhteisö, joka kykenee tarttu-
maan asioihin. Tunnen, että tämä oli oman työni tähtijuttu 
monella tavalla. Tässä kaikessa mukana oleminen on tuonut 
itselleni ja seurakunnalle intoa, iloa ja luottamusta siihen, 
että myös moderneina aikoina voimme yksilöt yhdessä saada 
aikaan paljon enemmän kuin voisi kuvitella.

Sanna Valtonen oli yksi ensimmäisistä vapaa-
ehtoisista, jotka lähtivät mukaan organisoi-
maan vaatekeräyksiä turvapaikanhakijoille.

Tuuli Aitolehti (oik) ja Sari Väntänen Paavalin kirkon  
pihalla. Paavalin seurakunta on ollut  

tärkeässä roolissa keräyksiä organisoitaessa.

v apaaehtoiset tur v apaikanhak ijoiden tukena

tukiryhmä. Lähdin mukaan silloin vielä kovin pieneen, mutta 
sitä tehokkaampaan porukkaan, joka toimi vapaaehtoisena 
Paavalin seurakunnan vaatekeräyksessä ja koordinoi parhail-
laan vaatejakelua Koskelan, Metsälän, Kaarlenkadun ja Uu-
denmaankadun vastaanottokeskuksiin. Tyhjästä. Intuitiolla.  
Ensimmäisessä kokouksessa, johon osallistuin, olin ällikällä 
lyöty. Kuulin, että Koskelassa rakennettiin kerrossänkyjä 
talkoovoimin asukkaiden saapumista edeltävänä iltana. 
Kuulin, että turvapaikanhakija odottaa ensimmäistä huimaa 
(92,40) kuukausirahaansa jopa kolme viikkoa. Kuulin, että 
asukas saa talon puolesta VAIN patjan ja viltin - ei saippuaa 
tai shampoota, ei hammasharjaa tai -tahnaa. 

Melko pian järjestimmekin Kylätilassa sekä vaate- et-
tä hygieniatuotekeräyksen. Veimme kolmen keräyspäivän 
jäljiltä Kylätilan Vera Karvosen kanssa Koskelaan reilut 200 
reppua ja treenikassia, 290 kenkäparia, hurjan määrän vaat-
teita ja yhteensä 390 hygieniapakettia (saippua, shampoo, 
hammasharja ja -tahna).Tuskin uskoin, miten upeasti 
ihmiset auttoivat; jos ei ollut lahjoittaa vaatetta, tuotiin 
saippuaa, partahöyliä, kaupasta ostettuja uusia sukkia. Sa-
takunta shampoota jäi uupumaan, ja Kumpulan yhdistykset, 
Kumpula-seura ja Kylätilayhdistys ostivat puuttuvat putelit. 

Olin tavattoman ylpeä kaikista lahjoittajista ja onnel-
linen, kun me kaksi kääpiötä, Vera ja minä, suhasimme 
säkkeinemme ja pusseinemme useita kertoja Koskelan 
vastaanottokeskuksen pihaan. Kantaa meidän ei tarvin-
nut kuin Kylätilan päässä: Koskelassa asukkaat tarjoutuivat 
avuksi mitä kohteliaimmin.

Nyt verkostomme on rekisteröitynyt yhdistykseksi. 
Olemme saaneet Helsingin seurakuntayhtymältä käyt-
töömme liiketilan vuodenvaihteeseen asti lajittelua varten, 
olemme saamassa leasing-firmalta pakettiauton jakaaksem-
me tavarat. Meillä on tukiryhmät jokaisella keskuksella  
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VANHANKAUPUNGIN ALUESUUNNITELMATYÖN pohjus-
tukseksi järjestettiin vuoden 2014 puolella nettikysely. 
Kyselyn tuloksissa korostui mm., että asukkaat arvostavat 
lähipuistojaan ja luontoalueitaan ja toivovat niiden maltil-
lista hoitoa.  Asukaskyselyn tuloksiin voi tutustua HKR:n 
nettisivuilla osoitteessa http://www.hel.fi/www/hkr/fi/
palvelut/suunnitelmat/vanhakaupunki. Vastaukset ovat 
varsin kirjavia ja myös ristiriitaisia. On asukkaita, jotka 
toivovat, että osa luontoalueista jätettäisiin mahdollisim-
man luonnontilaisiksi, ja myös asukkaita, joiden mielestä 
”metsät ovat sikamaisessa kunnossa” ja kaipaavat perus-
teellista hoitoa. Kaikkia puistoja ja luontoalueita kuitenkin 
arvostetaan: asukkaat etsivät niistä ulkoilumahdollisuuk-
sia, elämyksiä ja luontokokemuksia.

Eniten kunnostusta kaivattiin Arabianrannan puistoon. 
Se kuulostaa erikoiselta, kun kyseessä on uusin puisto, jo-
hon on upotettu miljoonia. Ilmeisesti arabianrantalaiset 
vierastavat hoitamattomia puistokaistaleita, joita siellä 
täällä vielä on. 

Kyselyssä tuli esille myös yksittäisiä hienoja ideoita. 
Käpyläläiset ehdottivat Taivaskalliolle mm. infotauluja, joissa 
kerrottaisiin paikan historiasta. Arabianrantaan ehdotettiin 
saunaa ja uimamahdollisuutta. 

Intiankadulle, Länsi-Käpylään ja Kunnalliskodintielle 
Koskelaan toivottiin läpiajon hillitsemistä. Yksi vastaaja 
ilmoitti kuitenkin, ettei missään nimessä halua lisää ra-
joituksia Intiankadulle.

Puisto- ja luontokyselyjen vakioteema ovat koirat. 
Tässäkin kyselyssä valiteltiin koirankakkaongelmaa, toi-
saalta toivottiin uusia koirapuistoja. Vanhankaupungin 
alueelle onkin viime kesänä valmistunut uusi, superhieno 
’teknokoirapuisto’. 

O N K O  PA R A N N E T TAVA A? 

Teksti Ulla Agopov  Kuva Sami Seppänen

Vanhankaupungin aluesuunnitelmatyö käynnistyi asukkaiden  

nettikyselyllä ja jatkui työpajoina.  

Valmista on ensi vuoden aikana. 

Lisätietoja suunnittelusta antavat: 

Anni Tirri, aluesuunnittelija, p. 09 310 38355 

Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, p. 09 310 75252 

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi 

Postiosoite: PL 1530, 00099 Helsingin kaupunki 

Käyntiosoite: Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki

ASUKASTYÖPAJASSA SEKÄ käpyläläiset että kumpulalai-
set toivat esille pyöräteiden kehittämistarpeet. Pyörätiet 
koettiin turvattomaksi, koska pyöräilyvauhdit ovat kovia. 
Kevyen liikenteen väylillä syntyy paljon ristiriitatilanteita 
eri käyttäjäryhmien välillä. Myös pyöräilybaanan jatkamista 
ehdotettiin Vallilanlaakson läpi Arabiaan ja siitä eteenpäin. 
Työpajan jälkeen lehdissä on kirjoitettu Käpylään kaavail-
lusta radansuuntaisesta uudesta baanasta.

Kumpulalaiset toivat esille Kumpulanpuron kehittämis-
tarpeen. Muistutimme, että hulevesihankkeen yhteydessä on 
vuonna 2014 luvattu tarkastella puron koko valuma-aluetta 
ja tutkia keinoja puron veden laadun kohentamiseksi. Kä-
pylästä tuleva viemäri on jo uusittu ja kolibakteerihaitat 
ovat poistuneet. Puron ympäristö voisi toimia erinomaisena 
viheryhteytenä, joka tuottaa myös ekosysteemipalveluja eli 
toimii hulevesien imeytysalueena ja tulvasuojana.  

MUISTUTIMME MYÖS,  että metsien säilyminen mahdolli-
simman luonnonmukaisina on meille tärkeää. Tietty ’kes-
keneräisyys’ ja myös hoitamattoman metsän olemassaolo 
on sallittua. 

Vanhankaupungin aluesuunnitelmaluonnos tulee lä-
hiaikoina nettiin ja myös alueen kirjastoihin tutustutta-
vaksi. Asukkaat voivat edelleen lähettää kommentteja ja 
ehdotuksia. Suunnitelma valmistuu vuoden 2016 keväällä.

A l u e s u u n n i t e l m a t  o v a t 

Hels ingin  kaupungin  Ra-

k e n n n u s v i r a s t o n  k e h i t -

yshankkeita,  jo issa  suunnitel laan 

s u ur p i i r e i t t ä i n  o l e m a s s a  o l e v i e n 

puistojen ja  katualueiden käyttöä 

j a  p eruskor j austa.  Kump ula  kuu -

luu Vanhankaupungin suurpi ir i in. 

Aluesuunnitelman laatimista edel-

t ä ä  t a r v e s e l v i t y s ,  j o n k a  p o h j a l t a 

t o i m e n p i t e i t ä  e h d o t e t a a n .  A l u e -

suunnitelma laaditaan n.  10 vuoden 

jaksolle,  mutta kaikki  si inä ehdote-

tut  toimenpiteet  e ivät  välttämättä 

toteudu ko.  a janjaksona.

ja erillinen logistiikkaryhmä kuljetuksia varten. 
Meillä on ihmiset auttamassa niin pikkuviallisten 
vaatteiden korjaamisessa kuin vilttien, veden ja 
banaanien jakamisessa ulkona poliisiaseman edes-
sä jonottaville turvapaikanhakijoille. Ja tekemässä 
kaikkea siltä väliltä.

Toimin ”vaatevastaavien” ryhmässä ja autan Kos-
kelan keskuksessa ja Viikin lajittelutilassa keräysten 
koordinoinnissa. Lähdin suin päin mukaan auttamaan 
turvapaikanhakijoita, koska koin sen melkeinpä vel-
vollisuudeksi: osaan, pystyn ja haluan olla mukana 
toiminnassa, jonka palkkio on välitön ja konkreetti-
nen. Olen tutustunut vapaaehtoistyön kautta ihmisiin, 
jotka ajattelevat ja toimivat samankaltaisesti. Ryhmä 
on täynnä uusia ystäviä, joilla kaikilla on suuri sydän. 

Keräyksiin vastaanotetaan vain tavaraa, joilla on välitön ja akuutti tarve. Tavarat kootaan Viikin lajittelutilaan.

Turvapaikanhakijoiden tuki  -yhdistys or-

ganisoi vaate- ja hygieniatarvikekeräyksiä, 

lajittelee lahjoitukset ja huolehtii niiden ja-

kelusta Helsingin kaupungin vastaanottokeskuk-

sille. Yhdistyksen tarkoituksena on myös järjestää 

kotouttavaa ja yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa 

ja tilaisuuksia turvapaikanhakijoille yhteistyös-

sä vastaanottokeskusten ja muiden toimijoiden 

kanssa.

Jokainen lahjoitus keräykseen, muutaman tunnin 

talkoovuoro tai kuljetusapu on arvokasta. Ajankoh-

tainen tieto ja yhteystiedot löytyvät facebookista. Käy 

tykkäämässä Turvapaikanhakijoiden Tuki -sivusta.  
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Enemmän puistoa puistoon eli kumpulalaisille  

tärkeitä yleiskaavatasoisia hankkeita

Kumpulanpuron kaupunkipuisto (nimi on toistaiseksi 

epävirallinen työnimi) on sisällytettävä yleiskaavaan 

osana poikittaista viheryhteyttä. Puropuiston toteut-

taminen hyödyttäisi myös Mäkelänrinteen urheilulukion 

yhteyteen kaavailtua urheiluakatemiaa.  Toteutumisen 

ehtona on kuitenkin, että puromaisema avataan ja säi-

lytetään avoimena. Yleiskaavaehdotuksessa Mäkelänka-

dun reunaan kaavaillut rakennusruudut eivät siihen sovi. 

Kumpulanpuron ympäristö on erinomainen viheryhteys, 

joka tuottaa ekosysteemipalvelua toimimalla hulevesien 

siirtäjänä ja tulvasuojana. 

Kumpula-seura haluaa viritellä keskustelua myös In-

tiankadun varteen piirretyistä rakennusruuduista: Ky-

mintien metsään on kaavailtu lähes kolmelle hehtaarille 

asuntorakentamista. Mikä on metsän merkitys meille? 

Löytyykö sille puoltajia?

KIPPARINTALOSSA ON avoimien ovien päivä ja Ilmari Jetsosen 
ensimmäisessä omassa asunnossa on tupaantuliaiset. Ilmari 
vastaanottaa tupaantuliaislahjoja, paistinpannuista herkku-
koreihin, mutta juuri nyt illan isännän huomion on vienyt kah-
vikone, jolla voi valmistaa kahvia kuppi kerrallaan. Sellainen 
on ollut toiveissa, sillä kahvia saadakseen sitä on aina täytynyt 
lähteä juomaan talon yleisiin tiloihin rakennuksen pohjaker-
rokseen. ”Kuten sanottua, erinomaista kahvia”, analysoi Ilmari 
ensimmäisestä testikupista hörpättyään. Kahvia siemailee sil-
minnähden onnellinen uuden asunnon isäntä. Ilmari ja 13 muuta 
kehitysvammaista nuorta ovat vihdoinkin päässeet muuttamaan 
omiin  vuokra-asuntoihinsa.

Kumpulassa koko ikänsä asuneen Ilmarin ja muiden talon 
asukkaiden matka uuteen taloon ei ole ollut aivan yksinkertainen, 
vaan lähes 15 vuoden työn tulos. Vuonna 2002 joukko kehitys-
vammaisten pienten lasten vanhempia istui kahvittelemassa, 
kun he huomasivat murehtivansa lastensa tulevaisuutta. Missä 
ja miten he asuisivat aikuisiksi kasvettuaan. Vaihtoehtoja oli 
tuolloin hyvin rajallinen määrä. Samassa kahvipöydässä asialle 
päätettiin tehdä jotakin ja Savulaiset ry sai alkunsa. Kipparintalo 
on savulaisten aktiivisen työn tulos. 

Kullakin asukkaalla on oma tyylikäs, pienellä keittiöllä va-
rusteltu huoneistonsa. Pohjakerroksessa on yhteisiä tiloja, pe-
sutuvat ja harrastehuone. Asunnot ovat asukkaitten itsenäisesti 
hallinnoimia, ja kaikki ovat saaneet sisustaa asuntonsa itse. Erona 
tavalliseen kerrostaloon on vain jatkuvasti paikalla oleva avustava 
henkilökunta.

Miltä Ilmarista sitten asuinpaikan vaihdos tuntuu? ”Hyvältä. 
En kaipaa Kumpulasta mitään.” Vaikka Ilmari myöntääkin, että 
vanhaan kotiin Kymintielle on mukava välillä tulla yökylään äidin 
ja isän patojen äärelle. 

ILMARI  ON tuttu näky Kumpulan raitilla. Nyt Ilmaria nähdään 
kotikylässään siis enää harvemmin. Vakituiseksi muodostu-
neet perheen sunnuntaipäivälliset toki pysyvät, mutta muuten 
Ilmarin on pitänyt totutella täysin uudenlaiseen asuin- ja elin-
ympäristöön. Siinä missä vanha kotikatu koostuu muutamasta 
omakotitalosta ja metsäkaistaleesta, Kalasatamassa korkeimmat 
talot ovat yli 10-kerroksisia ja korttelit massiivisia. Alue kasvaa 
vauhdilla ja suunnitteilla on Suomen korkeimmat 130-metrisiä 
tornitalot.

Ilmariin ei tunnu ympäristön vaihdos kuitenkaan suuresti 
vaikuttaneen, sillä hän on tottunut liikkumaan itsekseen koulu- 
ja työmatkoja. Nuori mies suorastaan rakastaa julkisilla liikku-
mista. Bussikortti roikkuu kaulassa ja bussilinjojen käyttö sujuu 
kuin vettä vaan. Niinpä Kalasataman uusien liikenneyhteyksien 
oppiminen oli helppo nakki. Liikenne taitaa toisaalta hieman 
huolettaa Ilmarin vanhempia Jaria ja Sirkkaliisaa, jotka saivat 
kuulla heti ensimmäisen Kipparintalo-päivän iltana, että Ilmari 
oli Kalasatamassa jäänyt pyöräilijän alle ja joutunut tikattavaksi 
sairaalaan. Onni onnettomuudessa, ettei yhteentörmäyksessä 
käynyt pahemmin.  Silti Kalasataman alueen liikenteen eri mitta-
kaava hieman arveluttaa etenkin vanhempia. Kumpula on lopulta 
kuitenkin pieni ja turvallinen myös liikenteellisesti.

Kumpula on perheen mukaan aina tuntunut kaikin puolin 
turvalliselta paikalta, eikä Ilmari ole koskaan kokenut oloaan 
uhatuksi, turvattomaksi tai kiusatuksi. Nyt ”pikkukylästä” muutto 
isoon maailmaan on aiheuttanut oppimisen paikan. 

Ilmari käy päivittäin töissä toimintakeskus Tyynelässä Töölös-
sä.  Hän odottaa innon ja pelonsekaisin tunnelmin keskuksessa 
järjestettäviä Halloween-juhlia. Ilmari arvelee, ettei välttämättä 
uskalla osallistua koko juhliin ”jos vaikka pelottaa liikaa”. Il-
mari onkin herkkä nuori mies, jolle musiikki on hyvin tärkeää. 
Onneksi Kipparitalosta löytyy karaokelaitteet ja Ilmari pääsee 
avaamaan sisintään tulkitsemalla Olavi Virtaa sydämensä kyl-
lyydestä. Musiikki on tarjonnut tärkeitä yhteisiä hetkiä ystävien 
kanssa, joista useat asuvat myöskin Kipparintalossa. Talossa on 
hyvä yhteishenki ja puuhaa keksitään ja tehdään yhdessä, vaikka 
omaakin rauhaa riittää.

KUN KIPPARINTALOSSA kiertelee, tulee kieltämättä hyvä mieli. 
Hyvä mieli tulee siitä, että pienellä aktiiviryhmällä ja yhteistyöllä 
kaupungin ja muutaman muun tahon kanssa voi saada aikaiseksi 
jotakin näin suurta. Hyvä mieli tulee siitä, että talo on hyvin 
tehty ja materiaalit ovat laadukkaita ja se on juuri asukkaittensa 
tarpeisiin sopiva. Kuitenkin paras mieli tulee siitä, että 14 nuorta 
on saavuttanut elämässään sellaisen pisteen ja sellaiset taidot, 
että itsenäinen asuminen on mahdollista. Vanhemmat voivat 
huoahtaa helpotuksesta ja olla onnellisia lastensa puolesta.

 

Teksti: Ulla Agopov  

”Monipuolinen urbaani kaupunkitila syntyy liikenneväyliä bulevar-

disoimalla.” (Yleiskaavaehdotus)

”Vihersormien reunoja on osoitettu osin rakentamiseen, mutta aluei-

den yhtenäisyys ja keskeiset arvot turvataan.” (Yleiskaavaehdotus)

”Yleiskaavaehdotuksessa oikeusvaikutteisiksi on merkitty varsinai-

sen kaavakartan ohella teemakarttojen esitykset valtakunnallisesti 

merkittävistä maisema- ja kulttuuriympäristöistä, Natura-alueista, 

luonnonsuojelualueista sekä Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 

2015–2024 suojeltavista alueista.” (Yleiskaavaehdotus)

”Virkistys- ja viherverkosto -teemakartalla vihersormista korostu-

vat erityisesti Keskuspuisto ja Helsinkipuisto.”  (Yleiskaavaehdotus)

Ulla väittää ja kysyy: Bulevardisoinnin toteuttamisessa ei uskalleta olla 
rohkeita, vaan otetaan maata sieltä, mistä sitä on helpoiten saatavissa 
eli puistoista ja luontoalueilta. Mm. Pro-Tuomarinkylä-liike laski, että 
yleiskaavaehdotuksessa esitetty asuntorakentaminen Tuomarinkylässä 
ylittää paikoitellen Ylä-Malmin rakennustiheyden. Onko liikenneväylien 
bulevardisoiminen osoittautumassa harhautukseksi? 

Ulla kysyy: Keskuspuistosta ollaan leikkaamassa nyt 34 hehtaarin 
aluetta kerrostalorakentamiselle. Eikö helsinkiläisille rakas ja tärkeä 
Keskuspuisto enää olekaan pyhä ja koskematon, vaan potentiaalista 
rakennusmaata? Onko Keskuspuistolle käymässä samoin kuin Helsingin 
siluetille, jota aiemmat kaupunkisuunnittelijat kunnioittivat? 

elsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi marraskuun 
10. päivä yleiskaavaehdotuksen. Se perustuu yleiskaavaluon-
nokseen, josta Kumpostissa on kirjoitettu jo aikaisemmin (Kum-

posti 1/2014 ja 1/2015). Kaupunkilaiset jättivät luonnoksesta runsaasti 
palautetta ja 70 % palautteesta koski puistojen ja luontoalueiden riit-
tävyyttä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen jälkeen yleis-
kaavaehdotukseen voi jättää muistutuksia kahden kuukauden ajan. 
Lopullisesti yleiskaavasta päättää kaupunginvaltuusto ensi vuoden 
lopulla. Yleiskaavaehdotus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.
yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/

Kumpula-seuran puheenjohtaja Ulla Agopov poimi yleiskaava-
ehdotuksesta kohtia, jotka ovat saaneet hänet väittämään vastaan ja 
kysymään lisää. 

Ulla väittää ja kysyy: Yleiskaavaprosessissa on kuultu mielipiteitä, joi-
den mukaan työn alla oleva kaava olisi viimeinen Helsinkiin laadittava 
yleiskaava. Jos tämä pitää paikkansa, taistelut kaupunkitilasta siirtyvät 
asemakaavavaiheeseen ja yleiskaava menettää ohjaavan roolinsa. Miten 
kaavan oikeusvaikutteisuutta tulkitaan? Vaatisiko päätös yleiskaavoi-
tuksesta luopumisesta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta? Onko 
vaarana, että joustava yleiskaava avaa ovet lobbareille, ja tavalliselle 
kansalaiselle jää vahtikoiran tehtävä, joka nielee mm. kaupunginosayh-
distysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden voimavarat? 

Ulla kysyy: Helsinkipuisto on kaupunginsuunnitteluviraston vastaus 
vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslain luomaan mahdollisuuteen 
perustaa kansallisia kaupunkipuistoja. Helsinki ei silloin halunnut sitoa 
kaavoittajiensa käsiä, vaan lanseerasi oman puistokonseptinsa. Kulu-
neiden 15 vuoden aikana kansallisia kaupunkipuistoja on perustettu jo 
mm. Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin ja Turkuun. Ympäristöminis-
teriöstä on kuulunut ääniä, joiden mukaan kansallisia kaupunkipuistoja 
mahtuu Suomeen olemassa olevien lisäksi enää kaksi. Eikö Helsinki 
halua olla niistä toinen?

ansalaisjärjestöt ovat yleiskaavatyön yhteydessä jälleen olleet 
aktiivisia ja julkistaneet kunnallisaloitteen kansallisen kau-
punkipuiston perustamisesta Helsinkiin. Yleiskaavan laatijat 

ohittavat kuitenkin aloitteen kokonaan. Jos aloitteen taakse saadaan 
10 000 allekirjoitusta, kaupungin päättäjien on otettava siihen kantaa. 
Aloitteen taakse on asettunut jo 58 helsinkiläistä yhdistystä, joista 48 
on kaupunginosayhdistyksiä. 

Aloitteen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta voi al-
lekirjoittaa osoitteessa: www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2057   
Myös kylätilassa on allekirjoituslomakkeita.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA MUUTTI  Hämeen-
linnanväylän kaupunkibulevardin suunnitelmia pienentä-
mällä kuudella hehtaarilla Keskuspuistosta asuntoalueeksi 
leikattavaa aluetta. Lisäksi lautakunta  linjasi, että virkistys- 
ja viheralueiden kehittämisessä huomioidaan yleiskaavassa 
esitetty metsäverkosto, jonka metsäinen luonne säilytetään.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA MUUTTI alkuperäistä 
ehdotusta ja Tuomarinkylän kartanon eteläpuolelta vä-
hennettiin neljä hehtaaria asunnoiksi määriteltyjä alueita, 
jotka muutettiin virkistys- ja viheralueeksi. Vantaanjoen 
varresta Veräjänmäestä Vanhankaupungin vedenpuhdis-
tamon pohjoispuolelta kolmen hehtaarin alue muutettiin 
asuntovaltaisesta viher- ja virkistysalueeksi.

k y s y m y k s i ä 
j a  v ä i t t e i t ä K Y M I N T I E LTÄ 

K I P PA R I N TA L O O N

Teksti Riitta Helminen  Kuva Jari Jetsonen

Meri tuoksuu vastavalmistuneen kerrostalon par-
vekkeella. Sinne näkyy lahden takaisen Mustikka-
maan kallioiset rannat ja aurinko paistaa aamusta 

iltaan. Aurinko hellii tänäänkin vieraita, joita virtaa 
neljännen kerroksen asunnon ovesta sisään. 

Ilmari Jetsonen viihtyy erinomaisesti ensimmäisessä 
omassa asunnossaan Kipparintalossa Kalasatamassa.



K U M P O S T I

KYLÄTILA KYLÄTILA

3  2 0 1 5 K U M P O S T I

K UMPULAN KYLÄTILASSA tanssii, maalaa, piirtää, taapertaa, 
musisoi ja temppuilee viikoittain lähes 250 lasta. Määrä on mel-
keinpä puolet Kylätilan kokonaiskäyttäjämäärästä. Lapsille on 
tarjolla monenmoista kurssia, kerhoa tai ihan vain tavallista 
yhdessäoloa lähes viikon jokaisena päivänä. Vain lauantait ovat 
varattuja yksityiskäyttöön, vaikkapa lastenjuhliin. 

Maanantai-iltapäivisin Kylätilan valtaavat 3-7-vuotiaat luovat 
liikkujat. Siellä improvisoidaan, harjoitellaan kehonkäyttöä ja 
liikutaan iloiten rennosta ilmapiiristä nauttien. Ryhmiä on kaksi, 
3-4-vuotiaille sekä hieman isommille 5-7-vuotialle.    

Tiistaiaamuisin Kylätilan edusta täyttyy vaunuista ja rattaista. 
Tuoreen kahvin tuoksu vetää sisään kolmisenkymmentä äitiä ja 
isää vauvoineen ja taaperoineen. Täällä arki rokkaa. Vapaamuotoi-
nen aatteeton aamukerho on toiminut nykymuodossaan jo kym-
menen vuotta. Saliin on katettu ilmainen aamupala vanhemmille 
ja lapsille, Kylätilan lelut ja kirjat ovat vapaassa käytössä. Vauvat 
konttailevat ja ryömivät, maistelevat leluja. Isommat juoksente-
levat, kiipeilevät ja leikkivät omia leikkejään. Välillä joku muk-
sahtaa nurin, silloin äiti tai isä ryntää lohduttamaan.  Käyttäjät 
kiittelevätkin yhtä suurta tilaa: vanhempien on helppo seurata 
jälkikasvuaan kahvikupin ääreltä. Kiitosta kerää myös kerhon oh-
jelmattomuus. ”Tunnelma on rento, tänne on helppo tulla”, totea-
vat yhteen ääneen tämänhetkiset vakiokävijät Inka, Hanne, Helka 
ja Anni, jaloissaan yksivuotiaat kriitikot Iisa, Neri, Selma ja Unto. 
Tiistai-iltapäivisin vuorossa on Capoeira, afro-brasilialainen 
tanssi. Liikkeitä opetellaan rennosti leikkien musiikin tahtiin. 
Lapset pääsevät myös kokeilemaan hieman erikoisempia soitti-
mia, kuten berimbauta.  Capoeira-ryhmiä on eri-ikäisille lapsille, 
pienimmille yhdessä vanhempien kanssa.

Torstaiaamuisin Kylätilan sali täyttyy intoa hihkuvista vau-
voista ja hieman isommista taaperoista. On musiikkileikkikoulun 
aika. Mannerheimin lastensuojeluliiton muskareissa on sisa-
rusryhmät 1-3-vuotiaille ja oma ryhmänsä 0-1-vuotiaille muu-
sikonaluille. Iltapäivällä marakassit vaihtuvat siveltimiin. On 
pienten kuvataiteilijoiden vuoro: kuviskerho 3-6-vuotiaille ja 
7-10-vuotiaille.  Täällä leikataan, liimataan, muovaillaan, piir-
rellään ja askarrellaan!  Kun maalijäljet on pyyhitty ja pensselit 
järjestelty takaisin kaappeihin, alkavat isommat Capoeira-taiturit 
tömisyttää salin lattiaa. 

Perjantai-iltapäivällä kylätilassa raikaa rokki tai poppi. Tai 
rappi. Tai vaikka folk. Täällä lapset saavat päättää, mitä soite-
taan!  On suosittujen lasten bändikerhojen vuoro. Opettajana on 
toiminut jo seitsemän vuoden ajan muusikko Mikko Tohkanen. 
Tällä hetkellä ryhmiä on kaksi: 10-12-vuotiaat ja 14-16-vuoti-
aat. Ryhmät muotoutuvat vuosittain osallistujien mukaan, jo-
ten mitään varsinaisia ikärajoja ei bändikerhoihin ole.  Tohkasen 
mukaan bändikerhoon voi tulla jopa täysin musiikillisena um-
mikkona, vaikka useimmilla kerholaisilla onkin jo jonkinlaista 
soittotaustaa.  Suurin osa lapsista on tullut bändikerhoon lasten 
bändileirin kautta. Ryhmät hitsautuvat hyvin yhteen ja jatka-
vat soittoharrastustaan usein myös kerhon ulkopuolella. Tällä 
hetkellä toimiva Isompien ryhmä on tehnyt jo omia kappaleita 
tavoitteenaan demon äänittäminen studiossa tammikuussa.    

L A S T E N  K Y L Ä T I L A

Teksti Mirjam Gamrasni  Kuvat Vera Karvonen ja Sami Seppänen

Capoeiran,  
afro-brasilia-
laisen tanssin 
tunnilla pienim-
mät liikkuvat 
ja iloitsevat 
yhdessä vanhem-
piensa kanssa. 
Näille tunneille 
jonotetaan.

Lapsille suunnattu kerho- ja kurssitarjonta jatkuu Kylätilassa yhtä monipuo-
lisena myös kevätkaudella 2016. Kevään lukujärjestys julkaistaan loppuvuodesta. 
Seuraa ilmoittelua Kylätilan nettisivuilla www.kumpulankylatila.fi tai facebookissa.  
Ota rohkeasti yhteyttä ja ilmoita oma lapsesi harrastamaan! Kylätilaan on helppo 
tulla, vaikka ei vielä osaisi edes kävellä.

Linnean, Milon, Jetron ja Pekan bändi on pian menos-
sa äänittämään ensimmäistä demoaan. Kuvasta puuttuu yk-
si bändiläinen eli Nuutti. Mikko Tohkanen (toinen oik.) on 

lasten ja nuorten bändikerhojen armoitettu vetäjä.

Tarkkaa on pienenkin kuvataiteilijan työ, kun vuorossa on pai-
naminen. Kuviskerho kokoontuu aina Kylätilan keittiössä, mis-

sä saa luovuuttaan toteuttaa roiskeita pelkäämättä.
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Vaikka vuosi ei vielä ole päätöksessään, niin virittäydytäänpä jo 
tammikuussa alkavaan Kyläjuhlien 2016 suunnitteluun. Juhlapäivä 
lauantai 28.5. häämöttää vielä kaukana talven takana, mutta suun-
nittelu polkaistaan käyntiin heti alkuvuodesta. 

Kevätkauden aikana juhlia pääsette suunnittelemaan te, Kum-
pulan asukkaat. Juhlista tulee joka kerta suunnittelijoidensa ja te-
kijöidensä näköinen juhla. Toteutuakseen juhlat tarvitsevat kevään 
ajan kymmenkunta eri toimintojen ympärille perustettua suunnit-
teluryhmää ja juhlapäiväksi runsaat 150 talkoolaista. Tarkoitus on 
jälleen tarjota parillekymmenelle tuhannelle vieraalle kirpputorin 
lisäksi erilaista ohjelmaa ja tekemistä. Tavoitteena on saada esille 
alueen omia taiteilijoita ja ammattilaisia mahdollisimman moni-
puolisesti: konsertti, valokuva- tai taidenäyttely, lasten tapahtuma, 
teatteriteltta, sanataidetapahtuma, tietotori. Edellisten Kyläjuhlien 
nettisivuilta voi käydä toteamassa, kuinka laajasti juhlat on mah-
dollista toteuttaa! Tai sitten ei, sinä päätät!

Ensimmäinen varsinainen ideointi- ja suunnittelukokous on 
Kylätilassa maanantaina 11.1.2016 klo 18.00. Silloin selvitäm-
me, minkä tyyppisiä juhlia lähdemme rakentamaan. 
Olet lämpimästi tervetullut!

Kylätilan Sari  

AMERIKAN YHDYSVALLAT on iso maa. Se on myös ympäri 
maailmaa tulleiden maahanmuuttajien maa, minkä ta-
kia jouluperinteet alueittain, kaupungeittain ja kylittäin 
vaihtelevat suuresti. Jopa samassa perheessa voi olla eri 
jouluperinteet!

Olen viettänyt lapsuuteni Philadelphiassa, Yhdysvaltojen 
itärannikolla. Äitini kasvoi saksalais-irlantilaistaustaisessa 
perheessä. Äitini perhetaustan takia minunkin lapsuuteni 
suurin juhla oli joulujuhla, jota Yhdysvalloissa yleisimmin 
vietetään joulupäivänä. Isäni eli lapsuutensa Intiassa, eikä 
hänen lapsuudessaan vietetty joulua. Hän kuitenkin omaksui 
amerikkalaisen elämäntavan nopeasti ja vietti mielellään 
juhlia amerikkalaiseen tapaan.

Joulupukkia tapasimme kauppakeskuksessa muutamia 
viikkoja ennen joulua. Odotimme aina kovasti pääsyä hänen 
syliinsä kertomaan joululahjatoivomuksemme. Sen jälkeen 
ei joulupukkia näkynyt, ei varsinkaan jouluaattona. Meille 
lapsille selitettiin, että pukilla oli kiire tehdä lasten lelut ja 
pelit Pohjoisnavalla.

Jouluaattona menimme serkkujeni luo nauttimaan ison 
jouluaterian. Serkkumme ovat skotlantilaistaustaisia, joten 
skottiperinteen mukaan he avasivat lahjat heti jouluaterian 
jälkeen eli jouluaattoiltana. Minun ja sisareni piti vielä odot-
taa lahjojen aukaisemista seuraavaan päivään. Joulupukki 
ennättäisi käymään meillä kotona vasta joulupäivän vas-
taisena yönä, kun me lapset olimme jo nukkumassa. Ennen 
nukkumaan menoa laitoimme joulupukille yöpalaa, lasillisen 
maitoa ja muutaman keksin keittiön pöydälle. Pukki tuli aina 
öisin savupiipun kautta olohuoneeseemme ja jätti lahjaka-
san runsaasti koristellun joulukuusen alle. Aamulla olimme 
aina yhtä hämmästyneitä nähdessämme tyhjän maitolasin 
ja keksinmurut pöydällä.  Joulupukki oli tosiaan vieraillut 
kodissamme ja syönyt pöydälle jättämämme herkut!

Yhdysvalloissa monet kokevat joulunajan myös stres-
saavana. Joulukiireet alkavat varhain, rahaa kuluu ja kau-
punki on täynnä mautonta joulukrääsää. Työn ohessa äitini 
valmisteli jouluruokia ja -herkkuja pitkälti ennen joulua, 
isäni piti huolehtia ja kiittää vakioasiakkaitaan erityisen  

J O U L U  O N  M O N TA

Lisanna Kukk  

H Ä I D  J Õ U L E !

VIROSSA JOULUA vietetään nykyään samalla tavalla kuin 
muuallakin länsimaissa. Lapset kirjoittavat joulupukille 
lahjatoiveistaan ja jouluaattona tontut tuovat lahjat kuu-
sen alle. Joissakin kodeissa käy joulupukkikin. Joululahjat 
avataan joko aattona tai joulupäivänä riippuen siitä, kum-
pana päivänä joulua perheessä vietetään.

Virolaiset jouluruuat eroavat täysin suomalaisista. 
Virossa jouluisia perinneruokia ovat uunissa haudutettu 
hapankaali, siankylki, verimakkara ja peruna, lisukkeeksi 
puolukkahilloa tai puolukoita. Muita jouluherkkuja ovat 
myös siansorkat, maalaispatee, rosolli smetanalla ja syltty 
eli lihahyytelö, joka syödään piparjuuritahnan tai erittäin 
vahvan virolaisen sinapin kanssa. Ja herkullisen jouluruuan 
päälle otetaan napsu. Joulupöytään ei Virossa kuulu suoma-
laisille tutut juureslaatikot eikä kinkku. Punaviinipohjainen 
hehkuviinikin hõõgvein on suosittu, ja sitä saa ennen joulua 
melkeinpä joka ravintolasta.

Tallinnan raatihuoneen torilla, Vanhan kaupungin sy-
dämessä, on tunnelmallinen joulutori, jonka turistitkin ovat 
löytäneet. Pienistä kojuista voi ostaa virolaisia käsitöitä, 
herkullisia ruokia ja lämmintä glögiä, joka paukkuvassa 
pakkasessa lämmittää ja maistuu.  

Neuvostoliiton aikaan ei jouluja juhlittu. Venäläinen 
vastine joulupukille oli pakkasukko, näärivana, joka liittyy 
uuden vuoden juhlintaan. Virolaiset kuitenkin pitivät omat 
vanhat perinteensä ja viettivät joulua, vaikkei sitä niin 
suopeasti katsottukaan. Esimerkiksi joulukuusten myy-
minen julkisesti oli kielletty. Ketään ei kuuleman mukaan 
kuitenkaan pidätetty tai karkotettu Siperiaan joulunvieton 
vuoksi.

Koska joulua ei virallisesti vietetty, vapaapäivät eivät 
aina osuneet ”oikean joulun” kohdalle eikä joululomia ollut. 
Jouluaatto saattoi olla tavallinen työpäivä, ja niinpä joulua 
juhlittiin silloin, kun siihen oli mahdollisuus.

Neuvostoaikaan laitettiin joulukalenteri eli tossu ik-
kunalaudalle ja sinne tontut toivat aina aamuksi pienen 
herkun: suklaata, hedelmän tai karkkia. Virolaiset joulu-
herkut olivat samat myös neuvostoaikaan.

Ajay Meswani

Joulutunnelmia herättelemään Eija Reeves kokosi 
kumpulalaisilta ja heidän ystäviltään muiden  

maiden joulutapoja ja -muistoja. 

KURKISTUS KYLÄJUHLIIN 2016 KYLÄTILAYHDISTYS ETSII HARJOITTELIJAA

Intiankatu 31:ssä sijaitseva asukastalomme, Kumpulan 

Kylätila, on alueen asukkaiden kohtauspaikka, jossa 

järjestetään kerhoja, kursseja, tapahtumia, musiikki- 

ja teatteriesityksiä sekä juhlia kaikenikäisille.

Etsimme omatoimista ja yhteistyökykyistä kaveria 

työkokeiluun noin kolmeksi kuukaudeksi. Aloittaa voi 

mahdollisimman pian. Työkokeilusopimus (harjoitte-

lua varten) tehdään TE-toimiston kanssa, joten sinun 

tulee olla TE-toimiston asiakkuudessa ja työtön.

Työskentelet yhdessä yhdistyksen hallituksen, toimin-

nanjohtajan ja vapaaehtoisten kanssa. Olet mukana 

järjestämässä tapahtumia ja musiikkiin liittyviä ker-

hoja ja kursseja, kenties myös toukokuisia Kumpulan 

Kyläjuhlia. Työnkuvaasi kuuluu Kylätilan PA-laitteiden 

ylläpito ja tapahtumien ja kerhojen/kurssien yhtey-

dessä niiden pystyttäminen ja purkaminen ja käyttö. 

Töitä on myös viikonloppuisin ja silloin tällöin iltaisin. 

Ajokortti on välttämätön.

Lähetä meille esittely itsestäsi sähköpostilla kylatila@

kolumbus.fi, niin otamme sinuun yhteyttä.

KYLÄTILA

Ma 30.11.2015 klo 17-18.30  Kumpulan oman joulukadun avajaistapahtuma 
La 5.12. klo 10-15  Käsityöläisten joulubasaari
La 5.12. klo 19  Kumpulan komediaklubi
La 12.12. klo 14-16  Lasten joulujuhla, ohjelmassa mm. lastenteatteriesitys 
 ”Karhu, kettu ja susi maanviljelijöinä”
Su 13.12. klo 14  Kumpulan kuoron joulukonsertti
Ti 15.12. klo 18  Kumpula-seuran syyskokous
La 19.12. klo 19  OSB-musailta
Su 20.12. klo 17  Laulava kynttiläkulkue lähtee Kylätilan edestä kiertämään 
 Kumpulan katuja. Ota oma lyhty mukaan!
La 9.1. klo 19  Kumpulan komediaklubi 
Su 10.1. klo 10-19  Kotiolut workshop + pullotus ma 25.1. klo 18-21
Ma 11.1. klo 18  Kyläjuhlien ensimmäinen suunnittelukokous. Kaikki mukaan!
La-su 16.-17.1.  Aikuisten bändileiri
La 30.1.  OSB-musailta

Kevätkauden kerhot aloittavat viikoilla 2 ja 3. Ilmoittautumisia vastaanotetaan 
28.12. alkaen sähköpostitse osoitteessa kylatila@kolumbus.fi

Tarkemmat tiedot päivämäärineen ja hintoineen sekä ilmoittautumisohjeet eri 
ryhmiin ja kursseille: www.kumpulankylatila.fi

K Y L Ä T I L A N  T A P A H T U M A T  V U O D E N V A I H T E E S S A
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hyvin juuri joulun alla, olivathan hekin stressaantuneita... 
Myös minun vanhempani väsyivät joulunviettoon. Vuosien 
myötä, kun me lapset olimme jo kasvaneet isoiksi, äitini ei 
enää halunnut viettää perinteistä joulua kaikkine kiireineen. 
Koska suurin osa perheystävistämme ja tutuistamme olivat 
juutalaisia, hän sai idean, että miksemme viettäisi joulua 
kuten suurin osa ystävistämme: syömällä yhdessä hyvässä 
kiinalaisessa ravintolassa, minkä jälkeen mentäisiin eloku-
vateatteriin! Ei enää pipareita, kalkkunaa tai kinkkua, eikä 
ainaista joulukiirettä! Se oli suuri helpotus äidilleni ja ehkä 
sen takia joulusta tuli meille muillekin vähän mukavampaa. 

Oman perheeni lapset ovat saaneet tutustua sekä perin-
teiseen suomalaiseen jouluun että amerikkalaiseen joulun-
viettoon. Onnekkaat mukulamme nauttivat joka juhlasta!

ITALIASSA JOULUN valmistelut alkavat perinteen mukaan 
8.12, joka on Immacolata Concezione eli Neitsyt Marian py-
häpäivä. Silloin koristellaan joulukuusi ja upeat jouluvalot 
syttyvät kaupunkeihin. Joulu voi alkaa!. Koulut sulkevat 
ovensa 22. joulukuuta. Jouluaatto on tavallista lyhyem-
pi työpäivä, posti ja pankit sulkeutuvat tuntia normaalia 
aiemmin, ruokakaupat ovat auki yleensä kello kuuteen tai 
seitsemään asti illalla

Jouluaaton illallisen valmistelu aloitetaan varhain ja 
valmistelut ovat äitien ja erityisesti isoäitien kontolla. 
Alkupaloiksi tarjoillaan esimerkiksi oliiveja ja mozzarel-
laa, pääruokana on usein kalaa, erityisesti turskaa. Pu-
naista lihaa ei Italiassa jouluaattona suosita. Jälkiruoaksi 
tarjoillaan kuivakakkua, hedelmiä, pähkinöitä ja italialaista 
nougatsuklaata.  Aattona syödään noin kello 20.00 ja illal-
liselle myös pukeudutaan hieman näyttävämmin. Lahjat 
avataan aattoiltana ja ”skoolataan Jeesukselle” eli juodaan 
kuohuviiniä. Puolen yön aikaan hartaimmat italialaiset osal-
listuvat yömessuun ja juhlivat siten Jeesus-lapsen syntymää.

Joulupäivä on tunnelmaltaan hartaampi ja ruokaa 
ryhdytään valmistelemaan varhain aamulla. Aamupalaksi 
syödään kuivakakkua ja kello 13.00 aloitetaan varsinainen 
ruokailu. Silloin alkupaloina on kinkkua, salamia, oliiveja 
ja mozzarellaa, pastaa tai lasangea. Pääruoaksi tarjotaan 
karitsaa, erityisesti karitsan aivot ovat suurta herkkua, 
lisäkkeenä vihanneksia, salaattia, parsakaalia, voikukkaa ja 
lehtiparsaa. Jälkiruokana saattaa olla vähän koristeellisempi 
kakku. Päivä kuluu yhdessäolon merkeissä syöden ja seu-
rapelejä pelaten.

ス JAPANILAISILLE EI  joulu ole samanlainen juhlapäivä kuin 
esimerkiksi meille suomalaisille. Onhan japanilaisista vain 
yksi prosentti kristittyjä. Joulusta onkin muodostunut 
lähinnä kaupallinen juhla, ja se on suunnattu erityisesti 
pariskunnille. Länsimaisesta joulun vietosta on mukaan 
otettu sen hilpeimmät puolet. Jo lokakuun lopulla muo-
viset joulupukit ilmestyvät kauppoihin ja amerikkalaiset 
joululaulut raikuvat ravintoloissa, joihin kokoonnutaan 
ruokailemaan joulupäivänä. 

Perinteisiin japanilaisiin jouluruokiin kuuluu muun 
muassa ”ällömakea” kermainen Christmas Cake  ja Ken-
tucky Fried Chicken -kanankoivet. Uuden vuoden juhlapy-
hät ovat puolestaan japanilaisille tärkeä perhejuhla, jolloin 
kokoonnutaan yhteen ja syödään hyvin. Monet käyvät myös 
pyhätössä rukoilemassa hyvää onnea seuraavalle vuodelle.

MUISTAN ENSIMMÄISEN jouluaattoni Suomessa. Kaipa-
sin joulutunnelmaa ja keksin ratkaisun: “Lähden vähän 
keskikaupungille aistimaan tunnelmaa.” Sari loi minuun 
katseen, jonka nyt jo osaan tulkita tarkoittavan ”luuletko 
tosiaan, että se toimii…” Silti lähdin toiveikkaana liikkeelle, 
mielessäni Oxford Street jouluaattona, kun tuntui kuin olisi 
kävellyt lempielokuvan sisällä. Puoli tuntia myöhemmin 
Helsingin autioilla kaduilla olin kuin Clint Eastwood 
Unforgiven-filmissä. 

Jouluaatto Englannissa on paras pubi-ilta vuodessa. 
Juhlintaa. Carol singers, kiertäviä joululaulajia.  Aika saada 
uusia ystäviä ja rakastettuja.  Aika avata ovet vieraille. Lapset 
menevät aikaisin nukkumaan joulusukka sängynpäätyyn 
ripustettuna (joulupukki ei tule jos lapset ovat hereillä). 
Tähtipölyä ilmassa. Tunne, että TÄMÄ voisi olla vuoden paras 
ilta… Driving home for Christmas… mutta mihin aikaan ja 
kenen kanssa?

Samaan aikaan Suomessa: Joulurauha. Aika sulkea ovet 
ulkopuolisilta ja olla perheen kanssa. Lapset näkevät monia 
joulupukkeja – mikähän niistä on heidän. Ja jo aikaisin he 
tajuavat, että sehän on naapurin Hannu – tai pahempaa – 
Hanna – tai eno tai veli. Lapset menevät myöhään nukku-
maan, kaikki ovat väsyneitä. Kun aatto on ohi, tuntuu että 
joulu, kaikki jännitys, on ohi.

Joulupäivän aamu Englannissa: Lapset heräävät (niin 
kuin Juhani ja Liisi) noin kello viisi. Joulusukka on sängyssä 
ja täynnä pieniä yllätyksiä. Joulupukista ei näkynyt vilaus-
takaan, mikä on hyvä kahdesta syystä: 1) He uskovat vielä 
vuosia joulupukkiin, eihän kukaan ole nähnyt Jeesustakaan. 

2) Helppoa ja vapaata. Kaksi kertaa joululahjoja: joulusukka 
aamulla ja myöhemmin lahjat kuusen alla. Jotkut käyvät 
joulumessussa. Iltapäivällä on joululounas. Ei kinkkua vaan 
täytetty kalkkuna kaikkine lisukkeineen. Lopuksi pöytään 
tulee liekitetty Christmas pudding, jonka kanssa on brandy-
voita. Englantilaisia joulutorttuja, hedelmäkakkua ja tietysti 
Stilton-juustoa on myös pöydässä. Lounaan jälkeen avataan 
lahjoja. Ehkä katsotaan kuningattaren perinteinen joulu-
puhe. Ja sitten tulevat odotetut Christmas specials, joulun 
erityiset osat esim. Doctor Who tai Downton Abbey -sarjois-
ta. Illalla lapset ovat taas väsyneitä aikaisin. Mutta mikä 
jännittävä päivä. 

Joulupäivänä joulu on vieläkin vasta alussa. Edelleen 
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INTIANKADUN KIVIJALKALIIKKEIDEN yhteinen joulukadun avajaistapahtuma pidetään 
maanantaina 30.11.2015 klo 17-18.30. Ohjelmassa on kadun avausnauhan leikkaus klo 17. 

Paikalla arvovieraita mm. Joulupukki. Tapahtuma-alueena on Intiankadun ja Väinö Aue-
rinkadun kulman ja Saksanpuiston välinen katuosuus ja puisto. Joulukadulla tarjolla glö-
giä, piparia, arpajaiset ja ohjelmaa lapsille. Joulukatu toteutetaan toista kertaa ja yrittäjät 

haluavat muistuttaa, että kotikulmilta löytyy palveluita sekä tuotteita, jotka sopivat hyvin 
joululahjoiksi ja jotka tukevat samalla lähipalveluiden kukoistusta.

1 suuri munanvalkuainen 
3 ruokalusikallista riisiviinaa tai kuivaa sherryä 

3 ruokalusikallista soijakastiketta 
2 ruokalusikallista maissijauhoja , sekä noin 2 dl maissihiu-

taleita leivittämiseen 
1 pauna eli noin 450 g suuria katkarapuja, kuorittuna  

0,75 dl makeaa Thai-chilikastiketta 
vettä 

3 ruokalusikallista kasvis- tai pähkinäöljyä  
sekä lisää uppopaistamiseen 

2 parsakaalinippua, lohkottuna 
1 nippu kevätsipulia, leikattuna noin 4 cm pituisiksi paloiksi 

2 valkosipulin kynttä murskattuna 
½ - 1 teelusikallista paprikajauhetta tai -hiutaleita

1 l riisiä lisukkeeksi 

Vatkaa munanvalkuainen ja riisiviina (tai sherry), soija-
kastike ja maissijauhot isossa kulhossa. Lisää katkaravut ja 

sekoita; laita jääkaappiin odottamaan paistamista.Sekoita 
chilikastike, loput 2 ruokalusikallista riisiviinaa ja soija-

kastike, 1 ruokalusikallinen maissijauhoja ja 2,5 dl vet-

Tässä Ajay  Meswanin ki inalais- 

amerikkalais-juutalainen ruokavinkki  ni i l le,  

jotka ovat  kyl lästyneet  suomalaiseen jouluruokaan. 

on odotettavissa kaikkea hauskaa. Boxing day. Tapanin-
päivänä mennään katsomaan Pantomine, satuhupaelma, 
jossa esitetään vanhoja satuja – kuten Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä – pilaversioina. Yleisö on täysillä mukana. Pubit 
ovat auki. Juhlia eri paikoissa. Kaiken kaikkiaan, Englan-
nissa jouluna päällimmäisenä on tunne, että on mahdollista 
tavata uusia ihmisiä, olla yhdessä ja pitää hauskaa, ottaa 
yksinäiset mukaan, jakaa paukkukaramellit ja silkkihatut 
kaikille, viettää syntymän juhlaa. 

Suomessa heräsi vahva epäilys, kuoliko joku jouluna, kun 
pitäisi mennä hautausmaalle? Pidän Helsingistä. Rakastan 
ystäviä täällä Kumpulassa ja ainoa aika, kun koskaan haluan 
olla jossain muualla kuin täällä, on joulun aika. 

K U M P U L A N  O M A  J O U L U K AT U 
T R A D I T I O K S I

tä; siirrä odottamaan. 
Lämmitä 2 ruokalusikallista öljyä wokkipannussa keski-
kuumaksi. Lisää parsakaali, paista 3 minuuttia eli kunnes 
kaalissa näkyy tummia läiskiä.  Lisää reilu desilitra vettä 
ja keitä 1-2 minuuttia kunnes parsakaali on rapeaa; siirrä 
vadille. Vähennä lämpöä; lisää jäljellä oleva 1 ruokalusikal-
linen öljyä, kevätsipulit ja valkosipulit ja paprikahiutaleet. 
Paista 2 minuuttia. Lisää chilikastikesekoitus ja keitä 1 mi-
nuutti, välillä sekoittaen, kunnes kastike on paksuuntunut. 
Peitä ja jätä odottamaan. 
Lämmitä 2,5 cm paksuudelta öljyä syvässä kastikekatti-
lassa kunnes öljy on 185-asteista. Kierittele katkaravut 
maissihiutaleissa (tai -jauhoissa), paista öljyssä kunnes 
ne ovat rapeita ja kullanvärisiä, noin 3 minuuttia. Siir-
rä reikäkauhalla pois kattilasta ja kuivaa talouspaperin 
päällä. Lämmitä jäähtynyt kastike wokkipannussa. Lisää 
parsakaali ja katkaravut ja keitä, sekoitellen, 2 minuuttia 
kunnes ainekset ovat kuumenneet. (Lisää desilitra vet-
tä, jos kastike on liian paksua. ) Tarjoile riisin kanssa.

 
Kiitos ohjeesta, Food Network Magazine.
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A S I A K K A I L L E E N  H Y V Ä Ä  J O U L U A 

J A  O N N E L L I S T A  U U T T A  V U O T T A

Amarillo
PARTUR I -KAMPAAMO

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

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

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

V Ä I N Ö  A U E R I N  K A T U  3                                                    
K U M P U L A

- 10 % 

Tällä kupongilla myymälöistämme 23.12. asti

Kaikki norm. hint. tuotteet
Hyvän mielen

joululahjat
löydät 

Ruohonjuuresta,
tervetuloa!

Fiksuja valintoja hyvinvointisi 
tueksi, helposti ja herkullisesti.

Luomuruokaa, superfoodeja,
ja luonnonkosmetiikkaa
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PARTURI-KAMPAAMO

Hair X
MAARIT, MERVI JA PAULIINA 
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P. 050 555 7381

AUKI ARKISIN 9-17, LAUANTAISIN SOPIMUKSESTA

I N T I A N K A T U  3 4  C  7  0 0 5 6 0  H K I  G S M  0 4 5 8 9 7 7 1 8 1  

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

	  

Intiankatu 20, 0400-575474 vekarakirppis.fi 

Olet tervetullut 
löytöjen 

aarreaittaan! 
	  

Pöytävuokra 38€/vko  
(sis. myyntitakuun)	  

KIRJANPITOPALVELUA  
PIENILLE YRITYKSILLE

WWW.MIKROTILIT.FI   
P. 040 7336869

VETULOATE

R-kiOski kUmpULA
VÄINÖ AUERINKATU 3, 00560 HELSINKI

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

Tervetuloa Täyden Palvelun 
R-kioskille Kumpulaan!

HSL-matkakortit   Paistotuotteet   
Paninit   Pokkarit   Ruokaa-valikoima   

Vuokraelokuvat

Meiltä myös 
leipää, maitoa, 
valmisruokia ja 

puolivalmisteita! 
Ja paljon  
muuta!

Käpyläntie 1 , 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

Mikäli olet oikeutettu Kela-korvaukseen tarkastuksesta, vähennetään se 
vielä tarkastusmaksusta. Ei koske erikoishammaslääkärin tarkastusta.
Tarjous voimassa 1.12.2015-31.1.2016.

Hampaiden
tarkastus

Talvitarjous

39€
(norm. 54,50€)

 

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

PUH. 020 741 1820
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Kauppakeskus Arabia, 1. krs.

ma-pe 10-18, la 10-15

ARABIANRANNAN

NÄÖNTARKASTUS
OPTIKON 0€ AURINKOLASIT

KAIKKI -40%

ELI SILMÄLASIT -40%,
KUN OSTAT KEHYKSET JA LINSSIT.

Ei muita alennuksia. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan

päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €).

Tarjous voimassa 1.11.-22.12.2015.


