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Yhteyshenkilö

Pankkiyhteys (*)

Voimassa Pankkitili 
FI2312683000102748

Toiminta

Toiminnan tarkoitus:
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry ylläpitää Kumpulan 
Kylätilaa, alueen vireää asukastaloa. Asukastalon ydintoimintaa 
on tarjota kaikenikäisille alueen asukkaille kerho- ja 
kurssitoimintaa, erilaisia koko perheen tapahtumia sekä ylläpitää 
harrasteryhmiä. 1. kerhotoiminta 2. lyhytkurssit 3. tapahtumat 
4. harrasteryhmät 5. Kumpulan Kyläjuhlat ja muut 
kaupunginosatapahtumat 6. muuta: asukasillat, 
kansalaistoiminnan tukeminen, luo puitteet muiden paikallisten 
toimijoiden kokouksille ja toiminnalle sekä asukkaiden 
merkkipäiväjuhlille 
1. Kerhotoimintaa järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille. 
Kylätila tarjoaa korkeatasoista harrastetoimintaa asukkaiden 
kysynnän ja toiveiden mukaan turvallisessa, kotia lähellä 
olevassa ympäristössä ja lisää näin keskinäistä verkostoitumista 
ja tutustumista. Ohjaajina käytetään mahdollisuuksien mukaan 
paikallisia eri alojen ammattilaisia. Kysyntää olisi jopa enemmän, 
mutta Kylätila tilana asettaa haasteen lisäryhmien 
perustamiseen; viikoittaiseen lukujärjestykseen on lähes 
mahdotonta sijoittaa enempää harrasteryhmiä. Kerhojen ja 
kurssien hinnat pidetään mahdollisimman alhaisina, jotta alueen 
monilapsiset perheet pystyvät osallistumaan niihin, eikä 
osallistumismaksuista tule taakkaa. 
2. Aikuisten keskuudessa erilaiset lyhytkurssit ovat olleet vuosi 
vuodelta suositumpia. Vuonna 2015 kursseja on järjestetty lähes 
yksinomaan aikuisille. Erityisesti musiikkiin liittyvät 
viikonloppukurssit ovat muodostuneet erittäin suosituiksi, ja niitä 
järjestetään kysynnän mukaan. 
3. Eriteemaisia tapahtumia järjestetään Kylätilassa kuukausittain 
useita. Tarjoamalla tilan muille toimijoille tapahtumien kirjo on 
laajentunut, mutta yhdistys itse järjestää vuosittain tapahtumia, 
joissa on aina musiikki-, teatteri-, tanssi- tai muuta esittävää 
ohjelmaa. Lähtökohtana on saada tapahtumiin eri-ikäisiä ihmisiä, 
niin aikuisia, nuoria kuin lapsiperheitäkin, ja tarjota kiinnostavaa 
ja korkeatasoista ohjelmaa lähellä kotia. Näin myös lapsiperheillä 
on mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumiin. Alueen eri-



ikäisten ihmisten osallistuminen ja yhdessä tekeminen lisää 
asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja sosiaalista 
hyvinvointia. Kylätilayhdistyksen tavoitteena on, että naapurit 
tutustuvat toisiinsa vaivattomasti, ja uudet asukkaat pääsevät 
mukaan toimintaan helposti. Kaikki yhdistyksen järjestämät 
tapahtumat ovat pääsymaksuttomia. 
4. Harrasteryhmiä perustetaan asukkaiden toiveiden mukaan. 
Niihin kokoonnutaan harvemmin, ja päävastuu ryhmien 
vetämisestä on niiden jäsenillä itsellään. Yhdistys antaa tilan 
käyttöön veloituksetta, kun toiminta on kaikille avointa. 
Harrastepiirit ovat luonteeltaan sivistäviä.
5. Kyläjuhlien järjestäminen joka toinen kevät on koko kylän 
yhteinen ponnistus. Sitä suunnittelee kevään aikana n. 50 
talkoolaista ja itse juhlapäivä toteutetaan n. 200 vapaaehtoisen 
voimin. Joka toinen vuosi järjestettävien Kyläjuhlien välivuosille 
järjestetään Koko Kylän kirppispäivä. Molempien yhteydessä 
järjestetään myös Kumpula-juoksu. Vuosi 2016 on jälleen 
Kyläjuhla-vuosi. Asukkaille järjestetään myös joka elokuu 
Limingantien valtaus, jossa katu suljetaan autoliikenteeltä 
asukkaiden juhlapöytiä varten.
6. Kylätilassa järjestetään asukasiltoja tärkeiden omaa 
asuinaluetta koskevien asioiden tiimoilta. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi paloturvallisuutta, liikennejärjestelyjä tms. koskevat 
asiat. Lisäksi yhdistys pyrkii tukemaan asukkaiden 
kansalaistoimintaa tarjoamalla kokoustilan, tiedotusväylän 
sähköpostilistojen kautta sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
auttamalla käytännön toimissa. Jos kalenterista löytyy vapaata 
aikaa, vuokrataan Kylätilaa mieluusti asukkaiden omiin 
merkkipäiväjuhliin. Alueella asuu runsaasti lapsiperheitä, joten 
tilasta on muodostunut suosittu nimenantojuhlien ja 
syntymäpäiväjuhlien viettopaikka. 
Asukastalona Kylätila toimii alueen hermokeskuksena. Kylätilan 
tiedotusväylien kautta asukkaiden ja muiden toimijoiden on 
vaivatonta saada asiansa muiden tietoon. Alueen muut toimijat 
ja esimerkiksi taloyhtiöt käyttävät Kylätilaa kokouspaikkana. 
Yhdistys osallistuu aktiivisesti myös paikallislehti Kumpostin 
tekemiseen.
Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa Kylätilan monipuolisen 
tapahtumatoiminnan toteutumisen. Vuonna 2015 
vapaaehtoistyötä tehtiin n 1.200 tuntia. Se vastaa n 8 
kuukauden vapaaehtoista työpanosta alueen asukkaiden 
toimesta. Lisäksi muut toimijat toteuttavat vapaaehtoistöinä 
tapahtumia Kylätilassa.
Kylätilassa tapahtuva toiminta kaikkineen on vahva osoitus 
elävästä, keskusta-alueiden ulkopuolisesta kaupunkikulttuurista. 
Toiminta tuo alueelle yhteisöllisyyttä ja me-henkeä, luoden 
alueelle omaleimaisen identiteetin ja oman paikalliskulttuurin 
muodon: lähikulttuurin. Kylätilassa perheet pystyvät paitsi 
harrastamaan lähellä kotia, myös nauttimaan taiteen ja 
kulttuurin eri muodoista tutussa ympäristössä, kokonaisina 
perheinä. Tapahtumien pääsymaksuttomuus ja kerhotoiminnan 
edulliset hinnat ovat keskeinen tekijä asukasdemokratialle: 
jokaisen on mahdoll

Yhteisö harjoittaa 
liiketoimintaa:

Kyllä
Ei

Jäsenmäärä ja jäsenmaksut



Yhteisön jäsenmäärä ja jäsenmaksut edellisenä toimintavuonna

Koko jäsenmäärä Näistä helsinkiläisiä

Henkilöjäsenet Yhteisöjäsenet Henkilöjäsenet Yhteisöjäsenet

Hakijayhteisö 504 0 504 0

Alayhdistykset 0 0 0 0

Alaosastot 0 0 0 0

Jäsenmaksun suuruus:
Henkilöjäsen, euroa: 15,00
Yhteisöjäsen, euroa: 0,00

Haettava avustus

Avustuslaji (*):
Yleisavustus

Euroa (*): 93 190,00

Haettava summa (EUR/kirjaimin):
Yhdeksänkymmentäkolmetuhatta satayhdeksänkymmentä

Avustuslaji (*):
Toiminta-avustus

Euroa (*): 5 000,00

Haettava summa (EUR/kirjaimin):
Viisituhatta

Yhteensä: 98 190,00

Haetun avustuksen käyttötarkoitus:
Yleisavustusta haetaan asukastalon henkilöstökuluihin sekä 
tilavuokraan ja asukastalon ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.
Toiminta-avustusta haetaan kaupunginosalehti Kumpostin 
toimintaan

Selvitys edellisen avustuksen käytöstä:
Avustukset vuodelle 2016:
Sote-virasto: toiminnanjohtajan palkkauskustannuksiin
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta: tilavuokraan

Muut saadut avustukset



Yhteisö Vuosi Tänä 
vuonna 
haettu

Myöntänyt 
viranomainen

Käyttötarkoitus

0 0,00

Etuisuudet
Tilat jotka kaupunki on osoittanut hakijan käyttöön 
(Neliömäärä ja tiloista maksettava korvaus):

Kumpulan Kylätila, Intiankatu 31. 258 m2 vuokra 1.311,55 / kk 
= 15.740 e/vuosi

Kaupungilta saadut lainat ja/tai takaukset:
Ei

Lisätiedot
Kumpulan Kylätila on lähes 20 toimintavuotensa aikana 
vakiinnuttanut asemansa merkittävänä alueellisena toimijana. 
Viimeisen viiden vuoden aikana kävijämäärät ovat kasvaneet 
huippulukemiin. Kylätilassa käy viikoittain keskimäärin 440 
kerhokävijää, ja kun kurssiosallistujat ja tapahtumien kävijät 
lasketaan yhteen, Kylätila tavoittaa toimintakauden aikana 440 
kävijää/ vko. Tämä tekee yhteensä n. 18.500 vuosittaista 
käyntiä Kylätilassa. Kun lisäksi lasketaan vielä yhdistyksen 
ulkoilmatapahtumien, kuten Kirpputoripäivän + Kumpula-
juoksun (yhteensä 10 000) sekä Kyläjuhlien (25 000) kävijät 
laajasti koko Helsingin alueelta, koskettaa Kylätilan aktiivinen 
toiminta tuhansia helsinkiläisiä. Kumpulassa on 3 900 asukasta. 
Asukastalon käyntikerrat asukaslukuun nähden sietävät hyvin 
vertailua muiden kaupunginosien vastaaviin. 

Asukastoiminnan merkitys alueiden viihtyvyydelle ja asukkaiden 
hyvinvoinnille on nykyään jo yleisesti tunnustettu tosiseikka. 
Pieni, yhdistysjohtoinen Kylätila on onnistunut luomaan 
toimintakulttuurin- ja tavat, joita muut kaupunginosat pitävät 
esikuvinaan. Kylätila hoitaa paikallisesti sivistys-, kasvatus-, 
liikunta- ja kulttuuritoimea ja edistää toiminnallaan asukkaiden 
fyysistä ja henkistä terveyttä, arjessa selviytymistä ja 
ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Taiteen ja kulttuurin merkitys 
ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille on tunnustettu lukuisin 
tutkimuksin, ja liikunta tulee nähdä toimintana, jolla saadaan 
merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveystoimelle. 
Vapaaehtoistyön merkitys ei rajaudu pelkästään yhdistyksen 
saamaan lisäresurssiin, vaan se on merkityksellistä myös yksilön 
kannalta. Vapaaehtoinen on valmis antamaan omaa aikaansa 
yhteisön hyväksi saadessaan tarpeellisuuden ja onnistumisen 
tunteita. Oppimisen näkökulmaa ei myöskään tule sivuuttaa.

Tarve kerhotoiminnalle lisääntyi entisestään, kun Kumpulan 



toiminta/nuorisotalo Isoniityssä lakkautettiin v. 2011. Kylätila on 
aina ollut mukana tukemassa asukkaiden kansalaistoimintaan 
liittyviä hankkeita. Asukkaiden osallisuutta on lisätty mm. 
järjestämällä vaalipaneeleita ja ns. lähidemokratia-iltapäiviä, 
puoluepoliittisesti sitoutumattomia kansalaiskokouksia, joissa 
saatetaan alueen päättäjät ja asukkaat saman pöydän ääreen. 

Kaupunginosan identiteetti ja imago ovat muodostuneet osittain 
Kylätilan aktiivisen toiminnan myötä. Tapahtumatoiminnassaan 
Kumpula on ollut edelläkävijä koko kaupungin mittakaavassa. 
Kumpulan Kyläjuhlat v. 1991 olivat ensimmäinen 
tämänmuotoinen kaupunginosatapahtuma Helsingissä, ja 
Limingantien valtausta, eräänlaista block-partya, alettiin viettää 
jo v. 2005. Runoiltoja, ruokakulttuurikerhoja ja lukuisia muita 
tapahtumia on järjestetty jo kauan ennen nykyisiä, näkyvämpiä 
ja ammattimaisiakin toimijoita. Kylätila osoittaa, että pienessäkin 
pitäjässä voi olla elinvoimaista kaupunkikulttuuria. Omalta 
toiminnalta vapaaksi jäävä aika vuokrataan muille toimijoille ja 
yksityishenkilöille. 

Uusien kaupunginosien asukastilojen rahoitus näyttäisi olevan 
turvattua, sillä asukkaat maksavat asukastoiminnan tiloista ja 
palveluista vuokrissaan. Vanhassa kaupunginosassa tällainen ei 
ole mahdollista, ja siksi Helsingin kaupungin on 
avustuspäätöksissään tunnustettava myös Kumpulan arvokas 
alueellinen työ. Yhdistyksen oma varainhankinta on n. 60 % 
yhdistyksen kuluista. Vapaaehtoistyön euromääräinen arvo 
mukaan laskettuna (1.200 tuntia x 12,44 euroa = n. 15.000 
euroa, perustuen Juhani Laasasen laskemaan vapaaehtoistyön 
rahalliseen arvoon) luku nousee 75 %:iin.


