
Liite 4. Kumpula-seura ry ja Kumposti-lehti 

Toiminnasta 

Kumpula-seura on vuonna 1981 perustettu helsinkiläinen kaupunginosayhdistys, johon 

vuonna 2015 kuului 237 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Seuran sääntöihin kirjattu 

tarkoitus on ”työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten 

olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja 

paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien; toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön 

tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon, 

kulttuuriperinnön vaalimisen ja matkailun aloilla; olla toimialueensa asukkaiden ja eri 

yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja 

paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa” 

(Kumpula-seuran säännöt, 2009). Kumpula-seura on Helsingin kaupunginosat ry Helkan 

jäsen. 

2000-luvulla seuran toiminnassa ovat olleet esillä rakennusperinne, luonnonhoito, 

ympäristö- ja kaavoitusasiat, liikenne sekä lähipalveluiden säilyttäminen. On järjestetty 

Kumpulaan tutustuttavia kävelykierroksia ja Muistelot-nimisten tapahtumien sarja alueen 

suullisen kansanperinteen ja mikrohistorian keräämiseksi ja tallentamiseksi. 

Seura julkaisee Kumposti-nimistä lehteä (4 nroa vuodessa, painos 2800 kpl), joka jaetaan 

jokaiseen kumpulalaiseen talouteen. Lehden toimittaminen ja jakelu perustuvat täysin 

vapaaehtoistyöhön.  

Kumpula-seura tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden yhdistysten, kuten Kumpula-

Toukolan kylätilayhdistyksen, Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen, Käpylä-seuran, 

Koskela-Forsby-seuran ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-yhdistyksen (Artova) 

kanssa. Yhteydet alueella toimivaan urheiluseuraan (Toukolan teräs) toimivat myös hyvin. 

Kumposti-lehti 

Paitsi että Kumposti-lehti on tärkeä alueellinen tiedostuskanava, se taltioi ajankuvaa ja 

kerää Kumpulan historiaa ”yksiin kansiin”. Lehti on perustettu vuonna 1985 ja aluksi se oli 

kopiokoneella kopioitu tiedotuslehtinen. 30-vuotisen historiansa aikana lehti on kokenut 

monenlaisia muutoksia, mutta se on aina tehty ja jaettu Kumpulan postilaatikoihin 

talkoovoimin. Tällä hetkellä painos on 2.800 kpl ja sitä viedään myös 

naapurikaupunginosien kirjastoihin, kahviloihin, liikeyrityksiin, palvelutaloihin ym. 

luettavaksi.  

Kumpula-seurassa iloitaan tilanteesta, jossa lehden taloudellinen tilanne ei uhkaa 

jatkuvuutta, vaan päinvastoin vakaa pohja mahdollistaa ”työrauhan” vapaaehtoisille 

kirjoittajille, taittajalle, päätoimittajalle ja valokuvaajille. Lehteä on pystytty kehittämään ja 

mainostulojen turvin lehti pystytään nykyään painamaan värillisenä.  

Seura hakee 5.000 euron toiminta-avustusta ilmoitusmyyjän palkkakustannuksiin ja 

sijoittaa itse vastaisuudessa jäsenmaksutuotot (n. 2.300 euroa/vuosi) sekä osuuden jo 

kertyneistä jäsenmaksuista (yhteensä 5.000 euroa/vuosi) palkkaan. Jatkossakin 



työnantajana toimii Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys laskuttaen Kumpula-seuralta 

palkanmaksua vastaavan summan.  


