1950-70-lukujen viihdettä ja vapaa-aikaa Kivistössä

Timo Uusitalo pyöritti viimeiset vuodet puolisonsa Arja Ryhäsen kanssa
eläkeläisten kerhoa Kivistössä. Helsinkiin matkustettiin julkisilla jo Timon
lapsuudessa ja palveluiden määrä näyttää pysyneen vakiona. Kilparadan arki
näyttäytyi asukkaille puolestaan parkkipaikkojen puuttumisena.
Lapsuuden lämpimät muistot Kivistöstä
Timo vietti lapsuutensa 1950-60-lukujen Kivistössä. Hän muistaa miten hänen
äitinsä keitti pajuja, joista tehtiin pajukoreja. Leikkikavereita oli lähistöllä paljon.
Ulkona pelattiin pallopelejä, kymmenen tikkua laudalla, pehvistä, jalkapalloa ja
talvisin lätkää. Parina kesänä pikku-Timo osallistui uimakouluun Valkjärvellä
(Nurmijärvellä), johon oli bussikuljetus Elannon kaupan edestä. 60-luvun
puolivälissä Timo kävi elokuvakerhossa kirkon kellarissa. Lapsuus Kivistössä oli
huoletonta aikaa.
Elokuvaretkiä
Timo tykkäsi käydä elokuvissa. 60-luvulla bussimatka Kivistöstä Helsingin
keskustaan Bio Rexiin elokuvateatteriin ja takaisin, leffalippu sekä kioskilta ostettu
hodari maksoivat yhteensä 9,50 markkaa. Kivistöntien päässä oli bussipysäkki.
Vanhalla Hämeenlinnanväylällä meni busseja suht tiheään. Bussilla pääsi nopeasti
Helsingin keskustaan koska Husaaritien päiväkodin viereisessä T-risteyksessä
sijaitsi yhden bussin kääntöpaikka ja bussi ajoi Hämeenlinnanväylää pitkin suoraan
Helsinkiin. Ajoaika oli reilu puoli tuntia Helsingin keskustaan. Moottoritie valmistui
vuonna 1987.
Keimolan moottorirata
Keimolan moottoriradan kisat ovat jääneet Timon mieleen automeren vuoksi:
Kylätiet olivat niin täynnä autoja, ettei välillä päässyt edes kotiin. Timo myi
pikkupoikana pari kertaa parkkipaikkoja muutamalle pihalle kisojen aikaan.
Kerran Pitäjänmäen ABB (silloinen Strömberg Oy) järjesti radalla työntekijöilleen
Strömbergin moottorikerhon ajot. Timon äiti oli töissä Strömbergillä ja hän

osallistui näihin ajoihin Austin A40:llä. Siihen aikaan oli tapana, että työnantajat
sponsoroivat erilaisia kerhoja työntekijöilleen.
Yhtenä vuonna (1972 ja myös vuonna 1973) moottoriradan alueella järjestettiin
musiikkitapahtuma Keimola Rock Festival. Timo oli tässä ”mutarokissa” mukana.
Ensimmäisinä päivinä satoi vettä ja koko maasto meni aivan mutaiseksi. Keimola
rockia on joskus jopa kutsuttu Suomen epäonnistuneimmaksi
festaritapahtumaksi. Myöhemmin Timo kävi joskus katsomassa ajoja radalla.
Silloin hän ei vielä tiennyt, että kaksi poikaa jotka ajoivat radalla, olivat
myöhemmin mainetta ja menestystä saavuttaneet Formula 1 kuljettajat Mika Salo
ja Mika Häkkinen.
Kivistön palvelut
Timo koki Kivistön yhteisölliseksi paikaksi asua. Aina sai apua, jos sitä tarvitsi.
Kivistössä oli aikoinaan kaksi kauppaa yhtä aikaa: Elanto ja K-kauppa Viljanen.
Lisäksi oli oma posti. Nykyisen Pub Laziganan rakennuksessa oli K-kauppa Viljanen
yhdessä päässä, kahvila keskellä ja osuuspankki toisessa päässä. Osuuspankin
seinässä oli seteliautomaatti. Lisäksi alueelta löytyi autokorjaamoita ja
hirsiveistämö, joka sijaitsi Kivistöntien ja Vanhan Hämeenlinnantien risteyksessä.
Lähellä oli myös puutavaraliike.
Tämä artikkeli perustuu Timo Uusitalon (s. 1955) kanssa 3.2.2020 tehtyyn haastatteluun. Haastattelun
toteutti Pia Ranna.

Timo ja moottoripyörä.
Kuvat Timo Uusitalon arkistoista.

Kivistön koulun poikien veistontunti syksyllä 1965. Opettaja Summanen.

