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oukko taiteilijoi-
ta on lähtenyt tai-
teen keinoin avaa-
maan päättäjien
silmiä Tuomarin-
kylän kartanon ja
sen lähiympäris-
tön luonnon mer-

kityksestä ihmisille ja myös
eläimille. Malmitaloon pys-
tytetyllä näyttelyllä halu-
taan vaikuttaa alueen sääs-
tämiseen rakentamiselta.

Tapaninvainiossa pitkään
asunut, mutta sittemmin es-
poolaistunut kuvataiteili-
ja Maaria Märkälä järjes-
ti 2000-luvun alussa Pro
Kapteenskanmäki näyttelyn

Malmitaloon. Koko Kap-
teenskanmäkeä ei saatu pe-
lastettua, mutta osa kuiten-
kin.

Tällä kertaa hän on koon-
nut taiteilijoita mukaan Pro
Tuomarinkylä-näyttelyyn,
jolla halutaan säästää Tuo-
marinkylän Uusipellon mai-
semat ja luonto, Tuomarin-
kylän kartano, sen hevostal-
lit ja vinttikoirakeskus um-
peen rakentamiselta.

Tuomarinkylän maise-
mista inspiroituivat Maari-
an ohella Sari Bremer, Ina-
ri Krohn, Aulikki Nuka-
la, Leena Palonen, Johanna
Pihlajamaa, Kirsti Puhakka

ja Rauni Sipilä, jotka kukin
loivat omalla tyylillään Tuo-
marinkylän ainutlaatuisuut-
ta esiin tuovaa taidetta.

– Maaria soitti minulle
ja kysyi lähdenkö taas mu-
kaan. Ilman muuta lähdin,
sillä Tuomarinkylä on ai-
nutlaatuinen maalaismaise-
ma, jollaista toista ei Hel-
singistä löydy. Siellä sijaitsee
Suomen vanhin, eli ensim-
mäinen viljely peltokin, tie-
tää pihlajamäkeläinen tai-
teilija Kirsti Puhakka.

Kirstin töissä ovat hevoset
pääosassa, tosin kauniiseen
metsämaisemaan ovat pääs-
seet mukaan myös Tuoma-
rinkylässä asustavat sirot
kauriit.

–Luonto tekee hyvää ih-
misen mielenterveydelle, se
on jopa tärkeämpi mielen
parantaja kuin taide, myön-
tää Maaria Märkälä.

– Senhän huomaa jo sii-
tä, että luonnossa liikku-
vat ihmiset ovat iloisempia
ja myönteisempiä, toteaa
Tuomarinkylässä ahkeras-
ti maalaamassa käynyt Pu-
hakka.

Aulikki Nukala huomasi
käydessään Tuomarinkyläs-
sä maalaustelineen kanssa

kuinka arkoja eläimiä hevo-
set ovat. Jopa maalausteline
ja ihminen sen takana saat-
toivat seisauttaa hevosen
paikoilleen.

–Mitä sitten tekisi raken-
taminen, ihmismassat ja au-
tot? Ei täällä silloin enää
voisi ratsastaa ollenkaan,
Nukala huomauttaa.

Herkkiä kukkatauluja
maalannut Nukala kertoo,
että sinikelloja on Helsingis-
tä vaikea enää löytää, Tuo-
marinkylässä niitä vielä kui-
tenkin on.

Kasveja on näyttelyyn
maalannut myös Rauni Si-
pilä, mutta pelkistetymmin
ja työt ovat usein useam-
man taulun sarjoja, kuten
Pellon laidalla I ja II. Hän-
kin on huolissaan siitä, mi-
ten rakentaminen köyhdyt-
tää luontoa.

Leena Palosen maalaama
koivikkomaisema on yksi
esimerkki niistä näkymistä,
jota ulkoilijat eivät haluaisi
menettää.

– Metsät ja aukeat tilat
ovat yhtä tärkeitä luonto-
kohteita säilyttämisen kan-
nalta. Ne antavat valoa ja
varjoa ja tarjoavat elinolo-
suhteet monille hyönteisille.

Taiteilijat kertovat, että
teosten tarkoitus on herät-
tää huomaamaan kulttuuri-
historiallisen maiseman
kauneus ja ainutlaatuisen
kaupunkiluonnon arvo.
Alueella on harvinainen leh-
tikuusimetsä ja kanahaukka
on pesinyt maisemissa jo
kahdeksan vuoden ajan.
Viime vuosina alueelle on
ilmestynyt myös neljä kau-
rista.

–Kaupunkipuistoalueiden
tyypillisten eläinten kuten
rusakot ja oravat lisäksi alu-
eelta on löydetty aivan oma
kärpäslajinsa, leppälattari ja

myös lepakot kuuluvat alu-
een eläimistöön ja asukkaat
ovat näistä harvinaisuuksis-
ta todella ylpeitä. Muissa
kaupungeissa osataan luon-
toa säilyttää, miksi ihmees-
sä Helsinki pitäisi rakentaa
täyteen, Puhakka ja muut
taiteilijat kummastelevat.

Teija Loponen

Malmilla puolustetaan
Tuomarinkylää
Heinäseipäitä tumman taivaan alla, hevosia ratsastajineen, pellonpientareen
kukkia ja muita kasveja, tuttuja näkymiä ja symbolisia kuvia Tuomarinkylän
miljööstä on nähtävänä Malmitalon aulassa ja parvella.

TEIJA LOPONEN

Pro Helsinkiluonto
19.8. – 12.9. Malmitalo aula
ja parvi. Taidenäyttely kult-

tuurimaiseman ja luonnonih-
meiden suojelun puolesta.

Rauni Sipilä, Maaria Märkälä, Kirsti Puhakka, Leena Palonen ja Aulikki Nukala viimeistelemässä viime viikolla avattua näyttelyä, jossa töitä on ripustettu myös aulaa
kiertäville parven seinille.

Kohti Uusipeltoa. Kirsti Puhakka

Suojelija. Inari Krohn
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