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Tarvitsetko työtilaa 
Kumpulasta?
Ikkunallinen kellaritila, 
noin �0m� 
Juuri remontoitu
Kalustamaton
Oma keittonurkkaus
Mahdollisuus wc:n käyttöön
Osoite: Limingantie 48
Vuokra: 450€/kk
Lisätiedot: Isännöitsijä Raija 
Backman, puh. 040 5957 474

Haluaisimme ostaa 
asunnon Kumpulasta/
Toukolasta 
70–�00 m�, � h+k tai vastaa-
va. Meillä on 40 m�, � h+k, 
hyväkuntoisessa taloyhtiössä 
Limingantiellä, joten myös 
vaihto on mahdollinen.
Kaisa ja Juha, p. 050 �8� 965�, 
juha.lento@csc.fi

Siivoustalkoot 
taas toukokuussa
Kumpulan perinteiset siivous-
talkoot pidetään torstaina 8.5. 
klo 16–19. Rakennusvirasto 
tuo roskalavan koulun pihaan. 
Lisäksi sovimme mahdollisuuk-
sien mukaan parista muustakin 
paikasta, johin roskasäkkejä 
voi jättää. Kumpula-seura tar-
joaa talkoolaisille munkkeja ja 
limsaa koulun pihalla klo 19.

Kumpula-seura kutsuu kyläläisiä Piirissä luetaan 
Maileria ja Ozia
Lukupiiri kokoontuu Kylätilassa 
joka kuun ensimmäisenä maa-
nantaina klo 19. Seuraava ta-
paaminen järjestetään 7.4. ja 
aiheena on Norman Mailerin 
romaani Adolfin linna (Gumme-
rus, 2007). Toukokuun kirja on 
vielä päättämättä. Kesäkauden 
kirjaksi valittiin Amos Ozin Ta-
rina rakkaudesta ja pimeydestä 
(Tammi. 649 s.) 

Oikaisu
Viime Kumpostissa 4/2007 ol-
leessa Päivi Takalaa koske-
vassa jutussa oli virhe. Takalan 
edellisen elokuvan Tuhansien 
takkien tie aiheena oli kuvatai-
teilija Kaarina Kaikkosen Tie-
niminen takkiteos Senaatinto-
rilla. Takala on ohjannut eloku-
van, mutta toisin kuin Kumpos-
ti väitti, itse Tie -teokseen hä-
nellä ei ole osaa eikä arpaa; 
kunnia siitä kuuluu yksinomaan 
kuvataiteilija Kaikkoselle.

Kumpulan taloista löytyy lähes kaikkia mahdollisia eri lämmitystapo-
ja: puuta, sähköä, öljyä, maakaasua, kaukolämpöä, aurinkopanelei-
ta. Illan tarkoitus on saada eväitä järjestelmän valintaan niille, joiden 
talossa ratkaisuja joudutaan pohtimaan lähitulevaisuudessa.

Tulonsa jo varmistaneita asintuntijoita on illassa mukana ainakin 
Helsingin Energiasta, rakennusvalvontavirastosta ja ympäristökes-
kuksesta sekä Ilmatieteen laitokselta. Asiantuntijoita ovat myös kum-
pulalaiset eri lämmitysjärjestelmien käyttäjät, joilta saadaan koke-
muksia eri järjestelmien hyvistä ja huonoista puolista.

Tule paikalle kommentoimaan, keskustelemaan ja saamaan tie-
toa! Pannaan Kumpulan lämmitysjärjestelmät ajan ja ilmastonmuu-
tosuhan tasalle!

Suuri energiailta 
Kylätilalla maanantaina 28.4. klo 18.30

Käpylän kylä-
juhlat 7.–8.6.
Kaksi viikkoa Kumpulan jälkeen 
juhlitaan Käpylässä. Siellä suu-
ria kyläjuhlia alettiin järjestää 
vuonna 1992 eli heti seuraava-
na vuonna Kumpulan ensim-
mäisen kyläkarnevaalin jälkeen.

Nyt Käpylässä ollaan asialla 
jo yhdeksättä kertaa. Mutta 
nyt on siellä kyläjuhlia varten 
perustettu oma yhdistyksensä: 
Käpylän kyläjuhlat ry. Sen pu-
heenjohtaja ja juhlien yhteys-
henkilö on Eiju Saurila, eiju.
saurila@hotmail.com.

Sekinhän on joskus tutkittu, että luola on vähiten 
energiaa kuluttava asumismuoto.

Loppujen lopuksihan ongelma ei ole se, mitä hait-
taa minkäkin energian käyttämisestä on. Ongelma 
on se, kun ihminen käyttää mitä tahansa energiaa 
niin h-vetin paljon. Täysin haitatonta, mihinkään vai-
kuttamatonta kuluttamista ei ole. Ihmisen vaikutus 
luontoon loppuu vasta, kun ihmiset loppuvat. Elämi-
sen vaikutus vasta, kun elämä loppuu.

Niinpä suomalainen ei ihan heti hätkähdä, kun 
tullaan sanomaan, että puun polttaminen saastuttaa 
ilmaa. Kumpulan kampuksella työskentelevä profes-
sori Risto Hillamo sohaisi kuitenkin terävästi suo-
malaisen eko-omaatuntoa. Ei ole vaikea arvata juu-
ri Hillamon joutuvan tiukaan tenttiin, kun mies tulee 
tutkimustuloksineen Kumpula-seuran järjestämään 
energia-iltaan Kylätilalle 28. huhtikuuta.

Energian kanssa on vähän kuin syömisen kans-
sa: mitä tahansa liikaa, niin terveyden päälle se 
käy. Vaan syömisessä tulee yleensä sentään joku 
raja vastaan, energiankulutuksen kanssa ei taida 
tulla.  

Ei se ilman- ja ilmastonsuojelu loppujen lopuksi 
niin vaikeaa olisi. Jos väitämme ymmärtävämme, et-
tä luonnon sietokyvyllä on rajansa, lasketaan vain, 
mikä esimerkiksi Suomessa on sellainen määrä 
energiankulutusta, että syntyvät ongelmat pystytään 
hoitamaan. Ja siihen pannaan tietysti katto: enem-
pää energiaa ei vaan tuoteta. Siihen se loppuu se 
energiantuhlaus. Ja alkaa valtaisa kekseliäisyyden 
kiihdytys niin yrityksissä kuin kodeissakin; miten saa-
daan energia riittämään. 

Mutta nyt tämän itsestäänsel-
vyyden sijasta energiaa pitääkin 

tuottaa ihan niin paljon kuin ih-
miset vaan ikinä keksivät sitä 
kuluttaa. Mikähän jumala se 
senkin lain on laatinut? Medi-
an maalaama kauhea uhkaku-
vahan on se, että jonain yhte-

nä ankaran paukkupakkasen lauantai-iltana sähköä 
ei riitäkään jokaikiseen Suomen saunaan! Vähintään 
yksi ydinvoimalahan sellaisen uhan edessä pitää ra-
kentaa lisää! Ja tulevaisuuden varalle vielä yksi, kos-
ka kulutuksen ”ennustetaan” senkin jälkeen kasva-
van. 

Totta kai se kasvaa, jos sitä ei millään rajoiteta. 
Vapaaehtoisella säästämisellä, hah! Mehän on va-
paaehtoisesti säästetty energiaa jo vuosikymmeniä! 
Ei vielä kovin monta vuotta sitten oli Lapissa ihan 
normaalia, että sähköä ei riittänyt yhtäaikaa kaikil-
le vempaimille. Piti vaan vähän suunnitella sitä ku-
lutusta.

Samahan se olisi esim. bensan kanssa: os-
tetaan Suomeen yksinkertaisesti tietty määrä 
bensaa. Ammattikäytöstä yli jäävä määrä jae-
taan käyttöoikeuksina tasan kaikille. Ja jos et 
itse tarvitse, voit vapaasti kaupata osuuksiasi 
kaverille. Näin valjastetaan markkinatalous 
kerrankin toimimaan luonnon hyväksi.  

Mutta sehän olisi sitä kauheaa säännöste-
lyä! Niinpä: sota vielä kelpaisi syyksi bensa-, 
energia- tai mille tahansa korteille, mutta ei elä-
män edellytysten tuhoaminen! Yksikään poliitikko 
ei uskalla puhua säännöstelystä, koska hänet nau-
rettaisiin ivahuudoin ulos. Niin hyvin me ymmärräm-
me luonnon rajat.

• • •

PALAUTE PANI SIVUKOON TAAS UUSIKSI
Viime vuonna suurensimme lehden sivukokoa. 

Moni on sitten valittanut, että lehteä on hankala ar-
kistoida, kun se on liian korkea kirjahyllyyn ja liian le-
veä mappikoteloon. Niinpä lehti on nyt taas lähes ai-
empien vuosien A4-koon korkuinen. Leveyttä jätim-
me vähän enemmän – liikaako? Palautetta saa lait-
taa tulemaan tästäkin tuttuun osoitteeseen kumpos-
ti@yahoo.com.

...toivoo päätoimittaja tiistaina 4.3. klo 12.40
 

Ainoa ekologinen asumisratkaisu: takaisin luoliin!

Vipinää naapuri-
kaupunginosissa
Arabianranta-Toukola-Vanha-
kaupunki-kaupunginosayhdis-
tyksen uudet kotisivut on avattu! 
Yhdistys uudistuu radikaalisti ja 
avaa toimintansa asukkaille sekä 
muille alueen toimijoille. Avau-
tumisen ensimmäinen osa ovat 
juuri kyseiset uudet kotisivut, 
jotka löytyvät osoitteesta www.
kaupunginosat.net/artova. 

Sivuilla on tarkoitus keskittyä 
kaikkeen siihen, mikä koskettaa 
Arabinrannan, Toukolan ja Van-
hankaupungin asukkaita, niin 
toiminnan kuin rakentamisen 
kannalta. Haluamme saada tou-
kolalaiset kuuluvasti mukaan.

Tervetuloa siis sivuille sekä 
kaupunginosayhdistykseen! Kuu-
lemme mielellämme toiveita alu-
een kehittämiseksi sekä kehitys-
ehdotuksia sivuista ja kaupungin-
osayhdistyksen toiminnasta.

Terveisin hallituksen ja toimi-
tuksen puolesta

Janne Kareinen
Hallituksen puheenjohtaja

Arabianranta-Toukola-Vanha-
kaupunki-kaupunginosayhdistys

Kumpulan kuoro 
laulaa äideille
Kumpulan kuoron äitienpäivän 
kahvikonsertti järjestetään Ky-
lätilassa 11.5.2008 klo 14. 
Arpajaiset, vapaa pääsy!

Kumpula-seura on Kumpulan iki-
oma kaupunginosayhdistys, jonka 
kautta asukkailla on mahdollisuus 
saada ehdotuksensa ja huolen-
aiheensa kaupungin virkamiesten 
ja päätöksentekijöiden kuuluviin. 
Kumpula-seura on HELKA Hel-
singin kaupunginosat ry:n jäsen. 
Seura antaa lausuntoja ja välittää 

asukkaiden toiveita päättäjille 
päätöksenteon eri vaiheis-

sa; monissa asioissa vir-
kamiehet kysyvätkin 

kaupunginosayh-
distyksen kantaa.

 Seuran kan-

den tilinpäätös ja toimintakerto-
mus), mutta varaamme aikaa myös 
keskustelulle ja jäsenten kuulemi-
selle. Tule paikalle, kerro mikä asia 
itseäsi askarruttaa ja mietitään yh-
dessä, mitä olisi tehtävissä.
 

Tervetuloa!
P.S. Kumpula-seuran jäsenmak-
sun, 8 e/perhe, voit maksaa tilille 
8000��–�79465 tai paikan päällä 
kevätkokouksessa. Kumpula-Seu-
ran jäsenmaksuilla kustannetaan 
myös Kumpostia, jonka saat kotii-
si kannettuna neljästi vuodessa.

nan ratkaisevat tietenkin ne, jotka osallistuvat 
ratkaisujen tekemiseen. Oli asiasi pieni tai suuri, 
riittää, kun tulet mukaan ja vakuutat siitä muut 
jäsenet. Seuran nimissä asiasi eteenpäin viemi-
nen on helpompaa.

Tällä hetkellä pyrimme vaikuttamaan mm. lii-
kenneongelmien ratkaisuun ja terveyskeskusten 
siirtosuunnitelmiin. Mihin suuntaan ja missä asi-
oissa vaikutamme, se ratkaistaan seuran kokouk-
sissa. Toimiessasi Kumpula-seurassa olet aitio-
paikalla kaupunginosamme tapahtumien ja asioi-
den suhteen!

 KUMPULA-SEURAN KEVÄTKOKOUS PIDE-
TÄÄN MAANANTAINA ��.�.�008 KLO �8 AL-
KAEN KYLÄTILASSA. Kokouksessa käsitellään 
normaalit sääntömääräiset asiat (viime toimivuo-

iceBREAK 
IceBREAK-koskimelontatapahtu-
ma kokoaa lajin suomalaiset hui-
put Vanhankaupunginkoskelle 
nyt jo kahdeksannen kerran. Pai-
kalla oli viime vuonnakin yleisöä 
tuhatmäärin. 

Boatercross-laskukisassa las-
ketaan neljän melojan erissä pu-
dotuskilpailuna. Ohjelmassa ovat 
myös näytösluontoiset kanootti-
poolo-ottelu ja  vauhdikas slalom-
melontakisa. Erityisen näyttävä 

on airBREAK-kajakkihyppyrikisa, jossa melojat 
lähtevät kuin katapultista ja tempaisevat ilma-
lennon aikana voltteja tai kärrynpyöriä.

Yleisö voi myös tutustua melontaseurojen 
toimintaan ja melontavarusteisiin sekä osallis-
tua ohjattuun yleisömelontaan. Tapahtumasta 
otetuilla kuvilla voi osallistua kilpailuun. 

 IceBREAK -tapahtuman järjestää KOHINA 
-koskimelonta ry talkootyönä. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

Lisätietoja ja kuvia: www.icebreak.fi
KOHINA-sivut: www.kohinaa.com

Vanhankaupunginkoskella 
sunnuntaina 13.4. klo 12–16
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Kumpula-seura ei saattanut arvata seurauksia, kun 
aloitti muisteloiltojen järjestämisen kylätilassa. Tam-
mikuun 20. päivänä tarinoita kuunneltuaan Jorma 
Ikonen innostui kokoamaan paikalla olleiden muis-
toja, keräämään muistoja lisää ja yhdistämään niitä 
muiden aiemmin kirjoittamiin tietoihin. Näin hän tuli 
polkaisseeksi käyntiin melko ainutlaatuisen historian-
kirjoituksen paikallisesta yritystoiminnasta.

Kumposti suosittelee apurahan hankkimista tä-
män vapaaehtoisen hankkeen jatkamiseen  ja julkai-
see nyt ensimmäisen osan Ikosen kirjoituksista.

Oikeastaan se onkin jo toinen osa. Tarina kau-
poista eli Kumpulan kolmesta kauppakeskuksesta 
julkaistiin Kumpostin numerossa 1/2006. Se on luet-
tavissa Kumpulan nettisivuilta kaivautumalla sieltä 
Kumposti-lehden ko. numeroon.

Myös Ikosen kokoama historia tulee aikanaan 
nettiin, samoin kuin mahdollisuus oikaista ja täyden-
tää sitä. Kyselkää vanhemmiltanne, sillä ne, jotka 
muistavat, saattavat olla pian täältä pois. 

Kumpulan historiaa ovat aiemmin koonneet mm. 
Ari Kallinen (ks. www.kumpula.info) ja Aleksi Neu-
vonen. Ikonen korostaakin, että hän on käyttänyt 
myös heidän kokoamiaan tietoja. Mutta yksityiskoh-
taisemmat, yritystoimintaa koskevat tiedot on pitänyt 
koota monista lähteistä:

“Seuraava perustuu hyvinkin pienistä palasista 
koottuihin muistitietoihin. Vuosiluvut, jopa vuosikym-
menetkin saattavat poiketa totuudesta. Harvasta toi-
minnasta on tarkkoja tietoja – onneksi edes joista-
kin. Muisteloillan jälkeen on tietoa kertynyt lisää, ja 
toivottavasti sitä tulee vielä lisää tämän artikkelin in-
noittamana jälkipolville tallennettavaksi”, kirjoittaa 
Ikonen saatesanoissaan.

Ja näin tarina alkaa:

Lisää muisteloiltoja tulossa - tässä seuraukset edellisestä 20.1.2008:

Kumpulan historian  tallennus jatkuu

Ensimmäinen maininta vuodelta 1460
Ensimmäinen kirjallinen maininta Kumpulasta on 
löydetty vuodelta �460. Kumpulan kartanon historia 
alkaa vuodesta �48�. 

Kartanon ympärillä sijainneeseen kyläyhteisöön 
kuului �700-luvun alussa noin 40-50 asukasta. Tämä 
yhteisö sai tulonsa myymällä maataloustuotteita sil-
loin noin  tuhannen asukkaan suuruiseen Helsinkiin. 

Alueella sijaitsi myös tiilitehdas, 
jonka savimyllyt saivat  käyttö-
voimansa joesta. 

Sittemmin kartanon maat 
vuokrattiin maanviljelijä Isak Saar-
lalle, jolla oli mm. lähes �50 leh-
mää. Maidontuotannon oheen ke-
hittyi Maanviljelijäin maitokeskus, 
joka toimi myöhemmin nimellä 
Kotisaari, josta sitten tuli osa Ing-
mania. Nyt tehtaan tiloihin on ra-
kennettu  Arabian kauppakeskus.

Vaan eipä kerrota 
pirtutrokareista tässä
Pasi Mäkisen tiedon mukaan 
Kumpulan kartanon mailla 
sijainneet talot ja torpat oli ennen 
alueen kaavoitusta luetteloitu 
aakkosin. Näitä taloja on yhä 
jäljellä kolme. 

Yksi niistä on Lit Ö-talo ny-
kyisessä osoitteessaan Kymintie 
6. Siinä sijaitsi aikoinaan Auvisen 
hevostalli, josta osa on pystyssä 
vieläkin. Auvinen oli hevosmies, 

eli miehen ja hevosen saattoi tila-
ta tarvittaessa töihin. Auvisen ty-
tär Meeri Pitkänen (90-vuotias, 
asuu nykyisin Vantaalla) kertoo 
hevosten saaneen sota-aikana ta-
lon viereiselle kalliolle pudon-
neesta pommista sirpaleita, min-
kä vuoksi ne jouduttiin lopetta-
maan. Toisen tarinan mukaan 
hevoset kuolivat pommin aiheut-
tamaan paineaaltoon. 

Jos pysytään laillisessa yritys-
toiminnassa (kieltolaki), niin aju-
rit olivat todennäköisesti ensim-
mäisiä alueen ammatinharjoitta-
jia. Rakennukset talleineen olivat 
Kumpulan kartanon ympäristös-
sä. Jyrängöntien mäessä yhä si-
jaitsevaa taloa kutsuttiin nimel-
lä Jamppa, myös sen pihalla on 
vielä entisiä hevostalleja. Samoil-
ta ajoilta peräisin on myös komea 
hirsihuvila Kumpulan laaksossa 
osoitteessa Lit Y (nykyisin ns. 
Hurstin talo, ks. Kumposti nro 
4/�005). Vuodesta �9�9 vuoteen 
�9�0 siinä toimi kahvila Novilla.

Tämä kaikki edellä mainittu 
tapahtui ennen Kumpulan kaa-
voittamista ja järjestelmällisem-
pää rakentamista.

Rakentajat tulevat
Vuonna �9�5 Kumpula sai ra-
kennuskaavan heti Käpylän ja 
Toukolan jälkeen. Ensimmäiset 
vuokrasopimukset tehtiin vuon-
na �9�6. Silloin kolmekymmentä-
viisi tonttia Kumpulan kartanon 
lähettyviltä luovutettiin rakenta-
jille (Limingantien alkupää). 

Ennen kuin alue oli rakennet-
tu, koettiin mm. �9�0-luvun syvä 
lama. Sen aikana osa taloista 
vaihtoi omistajaa tai joutui jopa 
“vasaran alle”. Jotkut talot päätyi-
vät kaupungin omistukseen. Kau-
punki alensi vuokralaisten puut-
teessa vuokratasoa, ja siitä tuli 
jonkinmoista sananvaihtoa kau-

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H Puh. 020 741 1820

Puutarhakeskus Sofianlehto Garden Center
Sofianlehdonkatu 12, 00610 Helsinki
Puh: 796 230, 0400 690 381
www.sofianlehto.com, sofianlehto@sofianlehto.com

Iloiset kukat! 
Ruusut

Köynnöskasvit
Hedelmäpuut

Perennat

Kätevästi 

Käpylässä

Kevään ihanat kasvit löydät Sofianlehdosta!

Tervetuloa Sofianlehtoon! 
Kevätterveisin Kati ja Börje

Suunnitteluapu
Siemenet

Terveelliset yrtit!
Wanhat 

pensasruusut

Kärhöt
Viiniköynnökset

Pionit
Istutusapu 
Tarvikkeet

pungin virkamiesten ja yksityis-
ten talonomistajien välillä.

Maailmansotien välissä Kum-
pula kuitenkin tuli rakennetuksi. 
Talot olivat pääsääntöisesti puu-
lämmitteisiä. Polttopuuvarastot 
veivät ison osan kellaritiloista, sa-
moin kuin lähes joka talossa ol-
lut pesutupa, joista on muistona 
monien talojen pihoilla kesäisin 
kukkivat valurautapadat. 

Hesarista oli tuplahyöty 
1920-luvulla
Talot rakennettiin paljolti omin 
voimin.  Alueella oli luonnostaan 
paljon osaavaa väkeä: puuseppiä, 
kirvesmiehiä, maalareita, kivi-
miehiä jne. Rakennusaineista oli 
kova pula, ja niitä hankittiin mil-
loin mistäkin. Niinpä monen ta-
lon välipohjaa vahvistavat vielä 
tänäänkin VR:n konepajalta Pa-

silasta hankitut ratakiskot. Erään 
talon lattialautojen alla on �0-lu-
vun Helsingin Sanomien pahviset 
valumuotit vetoa estämässä. 

Taloihin hankittiin paljon 
vuokralaisia, sillä vuokratuloilla 
hoidettiin lainojen lyhennyksiä. 
(TOIM. HUOM. samoissa tilois-
sa, joissa nyt kaksi ihmistä tun-
tee olonsa ahtaaksi, saattoi vielä 
�960-luvulla asua lähes kymme-
nen ihmistä.) Osa kellaritiloista-
kin muutettiin asuinkäyttöön, ja 
siinä käytössä niitä oli vielä aina-
kin 60-luvun loppupuolella. Yl-
lättävän moniin taloihin, etenkin 
suurempiin, rakennettiin jo tuol-
loin autotallit.

Perkele, mehiläiset karkaa!
Alueen suurin työllistäjä oli Ara-
bian posliinitehdas. Kumpulan 
alkuaikojen  käsityöläisyydestä  ja 

muusta yrittäjyydestä ei ole enää helposti tietoja saa-
tavilla, mutta puutarhatuotteita varmaan riitti jos-
sain määrin myös myyntiin. Kaneja, sikoja, lampaita 
ja kanoja sota-aikana kasvatettiin ehkä lähinnä vain 
oman hengen pitimiksi.

Simo Vinhavan mukaan heillä harjoitettiin hu-
najantuotantoa. Limingantie �:n pihalla oli sodan 
jälkeen yli kymmenen pesän mehiläisfarmi, joka 
tuotti hunajaa niin paljon, että sitä riitti myytäväksi 
asti. Jotkut kanta-asiakkaat ostivat sitä suurissa, jopa 
kymmenen litran astioissa.  Näin tuli perheelle ar-
vokkaan ja makean ravintolisän ohella lisätienistiä 
aikana, jolloin pula oli lähes kaikesta. 

Simo muisteli poikana kiipeilleensä kaikki lähi-
seudun puut ja naapurien piiputkin karanneita parvia 
hakiessaan. Rotuna oli alussa ärhäköitä “härmäläisiä” 
lajikkeita, joiden piston sai moni tuntea nahoissaan. 
Myöhemmin siirryttiin italialaisiin lajikkeisiin. �970-
luvulla Simon isä siirsi pesät mökilleen Espooseen. 
Mehiläisten “muutto” lienee näkynyt  pidemmälläkin 
omenapuiden yhtäkkisenä huonovointisuutena.

�970-luvulla oli Jyrängöntiellä Kumpulan karta-
non vierellä puutalo, jossa yli 80-vuotias Karl Lind-
berg eli vielä 60-luvulla. Hän tuotti maillaan mar-

joja ja vihanneksia. Pasi Mäkisen 
mukaan viljelmät olivat käytössä 
vielä �984. Viljelmien yläpuolella 
vastapäätä kartanoa sijaitsi Viljo 
Tiljanderin talo, joka lienee vii-
meinen Limingantien eteläpuo-
lella sijainnut puurakennus, olisi-
kohan viimeiset viljelijätkin löy-
tyneet sieltä. Rakennuksen naa-
purissa lähempänä Limingantietä 
oli pienehkö ajuri Ahlgrenin talo 
talleineen, joka  60-luvulla  paloi 
maan tasalle, eikä ihmisuhreil-
takaan vältytty. Jyrängöntiellä 
kartanoon liittyvän pienen kivi-
rakennuksen jälkeen oli sillikella-
ri, jossa säilytettiin puisia sillityn-
nyreitä. Rakennuksessa oli komea 
luonnonkivijalka ja lautarakentei-
nen yläosa. Muistitiedon mukaan 
rakennus oli alkuaan Helsingin 
kaupungin Kumpulan sairaalan 
ruumishuone.

Jorma Ikonen

Autoilija Aarno Leivo 
muutti Kumpulaan 1941
Mikä yhdistää �400-luvun kar-
tanon ja autoilijan Kymintieltä? 
Nykyisiä autoilijoita haastatel-
lessani löytyi henkilö, joka on 
asunut Kumpula ��:ssä, vanhalta 
osoitteeltaan Lit Y. Talo on edel-
leen pystyssä oleva hyväkuntoi-
nen Villa Novilla.  Aarno Leivo 
asusti kartanon mailla vuodes-
ta �94� alkaen, 8-vuotiaasta 
pojannassikasta �� ikävuoteen 
asti, jolloin hän meni naimisiin 
suutarimestari Svante Vatamon 
tyttären Railan kanssa (joka 

esiintyy tämän lehden kannessa 
kera Kristiina-veljentyttärensä). 

Aarno, Arska, Leivo asuu ny-
kyisin Kymintie 67:ssa. Hänen ja 
Railan kanssa keskustellessamme 
tarkentui moni mielenkiintoinen 
Kumpulan historiaan liittyvä asia, 
joista kerrotaan tulevissa artikke-
leissa lisää. 

Muistelimme Arskan kanssa 
menneitä aikoja eräänä aurinkoi-
sena lumettomana tammikuun 
päivänä kävellessämme Kymin-
tieltä kohti Arskan vanhaa koti-

Näkymä Vallilasta nykyiselle Yliopistonmäelle 1950-luvulla. Edessä silloinen 
Kumpulankatu ja taustalla Jyrängöntie, jossa keskivaiheilla näkyy nyt jo puret-
tu sillikellari ja oikella niinikään purettu Toukolan koulu.

Helsingin kaupunginmuseo

aarno leivo

Aarno Leivon ensimmäiset kuorma-autot Kymintie 67:n pihalla.
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LVI-asennus ja -urakointi
LVI-mittaus ja perussäätö

LVI-saneeraus

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI, puh/fax 09 694 2756
Jukka Olander, puh 0400 535 125 jukka.olander@soputyo.fi

Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ 
toivottaa Pizzeria Parmesan

– Tuossa puussa oli iso oksa, joka 
ylettyi lähelle kattoa. Kiipesimme 

talon toisella puolella olevia tikkai-
ta katolle, hyppäsimme oksalle ja 
tulimme puuta pitkin alas, Aarno 

Leivo kertoo Villa Novillan pihalla.

seutua, Kumpulanlaaksoa. Hän 
muisti hyvin Villa Novillan enti-
set sen aikaiset asukkaat ja ympä-
ristön vanhoine rakennuksineen. 
Muut rakennukset on jo purettu, 
mutta näistä asukkaista, asuinra-
kennuksista ja talleista kerrotaan 
myöhemmissä artikkeleissa. Piir-
simme alueesta jopa kartan.

Arskan kävellessä vanhan ko-
tinsa ympäristössä hän muisteli:

– Nuo puut olivat jo silloin, ja 
toi käytävä johti viereiselle Topi 
Toivosen kauppapuutarhalle. Hä-
nellä oli parin hehtaarin alue, jos-
sa oli lasiset kasvihuoneet ja jossa 
talon lapsetkin kävivät välillä 
auttamassa. Toivonen itse asui Li-
mingantie �9:ssä. Noiden puiden 
välissä oli pyykkinaru, jota las-
kimme alemmaksi ja hypimme 
yli pyykkiseipään kanssa. Tuossa 
oli hiekka-alue, joka toimi urhei-
lukenttänämme. Oma kasvi-
maamme oli tuossa, ja paikka on 
aivan niiltä jäljiltä. 

Arska näytti ajuri Odelin 
asunnon ja hevostallien sijainnit.  

– Kuppala virtasi tuossa, ja 

Villa Novan sauna ja nelireikäinen puucee oli ihan 
sen rannalla. Talon seinässä oli vielä silloin muisto-
na menneiltä ajoilta isolla kirjaimilla maalattu kafe-
teksti kohti Hämeentietä.  Muistan, kun kerran 
kymmenvuotiaana pikkupoikana ryömin talon alle 
ja löysin upean vanhan venäläisen tikarin, jossa oli 
hieno kaiverrettu metallituppi. Tämän arvokkaan ti-
karin vaihdoin sittemmin ystäväni kanssa ilmaki-
vääriin. Talon omisti vanha rouva Toukolasta, jossa 
kävimme maksamassa vuokran, mutta useimmiten 
rouva kävi itse sen perimässä. 

Kävelimme kartanon alakautta Jyrängöntielle 
katsomaan vanhan ruumishuoneen paikkaa, joka 
myöhemmin toimi sillikellarina. Nämä kivirauniot 
löytyivät läheltä  Hämeentietä. Lähellä oli sijainnut 
myös Toukolan koulu, jossa molemmat olemme 
aloittaneet opintien. 

Arskan autoilijan taival
Arska toimi �960-luvulla Vara-Hakassa varaosa-
myyjänä. Hänellä oli jo tuolloin �966 hankittu oma 
kuorma-auto, jota ajoi palkattu kuljettaja. 

Työsuhde Vara-Hakassa loppui v. �974, jonka jäl-
keen hän alkoi itse ajaa kuorma-autoaan. Arska kertoi, 
että tässä vaiheessa hankittiin toinenkin kuorma-auto 
ja että ensimmäinen puoli vuotta meni autojen kun-
nostamiseen. Myöhemmin hankittiin kolmaskin auto. 

Talvisin autot olivat lumenajossa, ja niitä lastat-

tiin vanhalla Fergusonin etukuor-
maajalla. Vuonna �976 hankittiin 
kaksi Allis Chalmers -pyöräkuor-
mainta ja perustettiin Tehokai-
vin Oy. 

Aluksi Arska toimi ammatin-
harjoittajana nimellä A Leivo, jo-
ka myöhemmin muutettiin A Lei-
vo Ky:ksi. Tämä yritys lopetti toi-
mintansa vuonna �000, ja hänen 
oli aikomus siirtyä ansaitulle eläk-
keelle. A Leivon Tehokaivin toimii 
kuitenkin edelleen yhdellä pyörä-
kuormaimella tehden kesä- ja tal-
vikunnossapitoa. Ahkeran, kovaan 
työntekoon tottuneen Arskan ei 
ole helppo hypätä pois puikoista.  

Tätä haastattelua  tehdessäni 
Arska oli juuri tullut Koskelan 
halleilta lumitöistä. Lunta siis oli 
todistettavasti tänäkin talvena, 
vaikka sitä emme myöhemmin 
näin muistaisikaan. Onneksi tä-
mäkin tuli muistiin kirjoitetuksi. 
Mitenhän käy tulevien autoili-
joiksi ryhtyvien, jotka perustavat 
toimintansa lumenajoon? Arskal-
la ajoitus osui nappiin.

Jorma Ikonen

Jutun kirjoittaja Jorma Ikonen (vas.) ja Aarno Leivo kävivät kiertelemässä jälkimmäisen lapsuuden 
maisemissa. Jyrängöntien varrelta löytyivät viimeksi sillikellarina toimineen ruumishuoneen rauniot.

”Kerran kymmen-
vuotiaana 
pikkupoikana 
ryömin talon alle 
ja löysin upean 
vanhan venäläisen 
tikarin, jossa oli 
hieno kaiverrettu 
metallituppi.”

29.–30.3. Elävän mallin piirustuskurssi
5.4. klo 19 Haluatko 
kyläjuhlatähdeksi? -bileet
5.–6.4. Lasten ja nuorten 
bändiviikonloppu
12.–13.4. Keramiikkapaja
30.4. koko perheen 
yhteinen Kylätilan Vappu
24.5. KYLÄJUHLAT (tietoa 
seuraavalla aukeamalla)

Ilmoittautumiset ja lisätiedot  
Kylätilasta & netistä: 
www.kumpula.info

Kylätilan tapahtumia 
keväällä 2008

Kylätilalle 
uusi hallitus
Kumpula-Toukola Kylätilayhdis-
tyksen vuosikokouksessa �0.�. 
puheenjohtajaksi valittiin Hilla 

Blomberg ja jäseniksi Rau-
ni Eskelinen, Riitta Hämä-
läinen, Eija Reeves, Sinik-
ka Grönberg-Kykkänen,

 Marjo Hyötyläinen, 
Markku Tuurna, Jussi 
Liski, Kyösti Väntänen 

ja ja Sari Väntänen. 
Puheenjohtaja jätti kui-

tenkin eroilmoituksensa �5.�., ja 
nyt puheenjohtajana toimii vara-
puheenjohtaja Jussi Liski aina seu-
raavaan, ylimääräiseen jäsenkoko-
ukseen asti. Jäsenkokous järjeste-
tään �4.8. klo �6 Kylätilassa.

Oljenkorressa:

pe 28.3. 

klo 19.30 17th 

Music Heaven 

ja Oljenkorsi 

Small Band

Tunnelmia Kylätilan alkuvuoden klubeilta: 
Arvi Kemppi esiintyy Musakerhoillassa 

1. maaliskuuta (isompi kuva)  
ja Joe White & kumppanit jamittelevat 

Folk-klubin loppuiltaa 2. helmikuuta.

Tuomo Heikkola sami vääTänen

le
il

a 
o

ks
a
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Koko kylä ja Kylätila paikoillanne.... valmiit...

KYLÄJUHLAT  LÄHESTYVÄT!
KuMPulan KuOrO kajauttaa juhlat käyntiin lauantaiaamuna 

Kylätilan edessä klo �0. Tämän jälkeen, kuten edellisilläkin kylä-

juhlilla, elävää musiikkia kuullaan kahdelta esiintymislavalta: klo 

�0–�5 Limiksen varrella olevalta pikkulavalta ja klo �5–�� jalka-

pallokentän suurelta lavalta. Tarjolla on monipuolinen musiikki-

kattaus aina iskelmästä rockiin, kantriin ja funkiin. 

KylätilaSSa on päivän aluksi tapahtumia, kuten huutokauppa, 

ja myöhemmin illalla viinibaari, jossa esitetään elokuvia, kuul-

laan sanataidetta ja akustista musiikkia sekä nähdään perfor-

mansseja ja taideteoksia. 
Kylätilayhdistys myy ruokaa kahdesta pisteestä päivän aikana 

sekä pitää kahvilaa ja viinibaaria Kylätilassa. Paikallisen ravinto-

lan kanssa neuvotellaan anniskelusta Kyläjuhlilla.

KilOMetrin Mittainen KirPPutOri valtaa Limingantien, jot-

ta asukkaat saavat taas tyhjentää komeronsa kierrätystä varten. 

Kirppis aukeaa klo �0. Keräämme tuttuun tapaan päivän aikana 

8 euron pöytämaksun, mutta Kylätilayhdistyksen jäsenmaksu 

kattaa sen. 
(Muistathan, että jäseneksi voi liittyä maksamalla 8 euroa yh-

distyksen tilille Nordea ��68�0-�0�748. Kirjoita viestikenttään 

nimi ja osoite. HUOM! Kylätilayhdistys on eri kuin Kumpula-

seura – molempien jäsenmaksu tosin on samansuuruinen eli 

8 euroa. Ohjeet Kumpula-seuraan liittymiseen löytyvät sivulta �.)

Juhlien rahOituS tulee osin huutokaupan tuloista, osin esit-

teeseen myytävästä mainostilasta sekä asukkailta kerättävistä 

kirppispöytämaksuista. Lehden ilmestyessä myös raha-anomus 

kulttuuriasiankeskukselle on jätetty.

Huikea esiintyjäkaarti!
VuOdeSta 1991 lähtien Kumpulan Kylä-
juhlilla on esiintynyt satamäärin muusikoita: 
bändeissä, kuoroissa, erityisissä kyläjuhlako-
koonpanoissa ja solisteina. Tänä vuonna kau-
punkifestivaali ei tule poikkeamaan edeltäjis-
tään. Juhlilla nähdään niin täällä asuvia lahjak-
kaita, potentiaalisia tulevia tähtiä kuin kaikki-
en suomalaisten jo tuntemiakin artisteja.

VanhOiSta KOnKareiSta mukaan on tulos-
sa esimerkiksi Lapinlahden Lintuja ja Freuk-
kareita erityiskokoonpanoissa sekä come-
backin tekevä, taatusti huomiota herättävä 
Lentävä Siemen! Mutta samaan ohjelmaan 
mahtuvat esimerkiksi Pikku Kukka, Kumpulan 
lasten bändileirillä syntyneet useat kokoonpa-
not ja maamme tiukin kyläorkesteri.

KuMPOSti eSittelee osan esiintyjäkaartista 
alla ja seuraavalla aukeamalla. Ohjelmisto täy-
dentyy kaiken aikaa, ja koko ohjelma julkais-
taan hyvissä ajoin ennen toukokuista Kyläjuh-
laa, mm. viikkoa ennen tapahtumaa ilmesty-
vässä Kumpostin seuraavassa numerossa. 

KUMPULAN
KYLÄJUHLAT

2 4 . 5 . 2 0 0 8

laPSille järjestetään tänä vuonna poikkeuk-

sellisen paljon toimintaa. Kylätilassa alkaa klo 

�0.�0 Jaana Raivion vauvaväelle suunnattu mu-

siikkiesitys Vauvan Päivät. Kirjastoauto saapuu 

Intiankadulle, joten kirjastokortit mukaan. Au-

tosta saa myös uuden kortin, jos ei ole vielä ai-

emmin kirjastoa käyttänyt. 

KOulun Pihalla ja sen ympäristössä on run-

saasti pajatoimintaa. Partiolippukunta Käpy-

tytöt tulee esittelemään toimintaansa ja järjes-

tää koulun metsässä luonto-rastiradan. Perintei-

seen tapaan nikkaroidaan puusta ja askarrellaan 

kierrätysmateriaaleista, ja uusina toimijoina 

mukaan astuvat Kumpulan nuorisotalo sekä 

Paavalin seurakunta, jotka järjestävät ohjelmaa 

lapsille. Sirkuskoulukin tulee mukaan opetta-

maan sirkustemppuja omas-

sa pajassaan.
Pajat suunnataan hieman 

eri-ikäisille lapsille ja ne toi-

mivat kukin parin tunnin 

ajan.

Talkooväkeä tarvitaan runsaasti!
Ennen juhlia, juhlissa ja juhlien jälkeen on paljon erilaisia hommia pakettiautokus-kista kokkaajaan ja roudarista sairaanhoitajaan sekä teltan pystyttäjään. Kaikkiin hommiin voi ilmoittautua Kylätilan kautta, puh. 04� 5�7 89�� (Sari) tai kylätila@ko-lumbus.fi. Ainakin tälläisen pestin voi itselleen valita:

• PaKettiautOKuSKeJa tarvitaan perjantaina, lauantaina ja maanantaina. Teltto-jen, tuolien, pöytien, elintarvikkeiden nouto ja palautus. Lauantaina aamulla tukku-reissut ja päivän aikana täydennykset Sörnäisten tukkutorilta. Käytössämme on ai-nakin kaksi autoa.
• teltan PyStyttäJiä – perjantaina iltapäivällä/illalla pystytetään 6-8 telttaa. Osa puretaan lauantaina iltapäivällä, loput sunnuntaina. Tarve kolme kuuden hen-gen ryhmää.
• SulKuMerKKien aSetteliJOita aamulla klo 8 ja illalla klo �� – mahdollisesti merkit voisi tuoda Limingantien alku- ja loppupään sekä Vuoksentien asukkaille, jotka voisivat helposti hoitaa homman.
• aitaaJia – pari-kolme virittelemään aitoja ravintolan ympärille perjantaina.• KahVilanPitäJiä – kahvilavuoroja Kylätilassa klo 9–�6 ja �9–0�. Parin tunnin vuorot, kolme myyjää/pullanpaistajaa kerrallaan. Hommia myös perjantaina, kun Kylätila koristellaan ja kahvila laitetaan valmiiksi.
• ruuanMyyJiä – myyntiä klo �0–�� ensin Limiksen varrella, sitten jalkapallo-kentällä. Parin-kolmen tunnin vuorot, kolme-neljä myyjää/valmistajaa kerrallaan.• JärJeStySMiehiä – ainakin kymmenen järjestysmiestä, löytyisikö ihan kortilli-sia? Järjestämme ennen juhlia palaverin lähipoliisin kanssa.
• infO-PiSteen hOitaJia – neuvontaan Limikselle tarvitaan klo �0–�6 pari kol-me henkilöä.
• enSiaPuhenKilöStöä – tarvitaan muutama lääkäri/sairaanhoitaja takapäivystä-jäksi puhelimen tavoitettaviin.
• MiKSaaJa vauvojen musiikkitapahtumaan ja illan viinibaariin.
• KOriSteliJOita – viirit, banderollit ja kyltit kylille ja päälavalle perjantain aikana.• KirPPiSPöytäMaKSuJen KerääJiä tarvitaan muutama.
• MainOSten JaKaJia – ennen juhlia tiedotteet kyläläisille, julisteiden kiinnitys ja esitteiden jakelu lähikaupunginosiin.
• SiiVOJia – päivän ajalle pari, sunnuntaille muutama.
• grillien Ja ruOKaPiSteen SiirtäJiä klo �5 Limikseltä päälavalle, neljä-viisi henkilöä.
• PurKaJia – kymmenkunta henkilöä ja pakettiautokuski purkamaan Limiksen ruokaravintolan telttaa sekä pikkulavaa & telttoja. Ravintolan purku klo �� – grillit ja muut nippuun, ruuat Kylätilalle, kuusi henkilöä ja pakettiautokuski.
• rOudareita – päälavan toimittaja purkaa lavan heti tapahtuman päätyttyä, joten kymmenkunta soitinten ja vahvistimien niputtamiseen ja pakettiautokuski.
• aPuKäSiä lasten pajatapahtumaan. 
• MunKinPaiStaJia – olisi mukavaa saada kylän kuuluilta munkkileipureilta yksi satsi kultakin Kylätilan kahvilaan myytäväksi! Toimitus aamulla klo 9.�0.
• yleiSMieS-Jantunen – nikkarointitaitoinen takapäivystäjä odottamattomia yl-lätyksiä varten.

Ilmoittautukaa vaikka kaveriporukat yhdessä; sovitaan työvuorojen kellonajoista ilmoittautumisten alettua ropista Kylätilalle. Vuorot pidetään kohtuullisen pitui-sina, jotta kaikille jää aikaa myös nauttia itse juhlista. Talkooväki palkitaan Chef Wotkin’sin ravintolakojun ruoka-annoksella.
Hauskimmat työt ja parhaat vuorot viedään käsistä!

KahVilaa PitäVien tulee ilmoittaa myyntituotteensa ympäristökeskukseen. Kaavake löytyy kätevästi netistä suomi.fi-sivustolta: Ilmoitus elintarvikkeiden tila-päisestä myynnistä, valmistuksesta tai tar-joilusta, www.suomi.fi/suomifi/suomi/asi-ointi_ja_lomakkeet/index.jsp tai www.hel.fi ja sieltä ympäristökeskuksen kautta. Lomakkeet voi toimittaa Kylätilaan, josta ne kaikki lähetetään yhdessä nipussa Kylä-tilan oman, “päähakemuksen”, kanssa. Tar-vittaessa Kylätilasta voi hakea kaavakkeen itselleen. Lähetämme pumaskan eteenpäin huhtikuun lopulla.

liMingantie SulJetaan liikenteeltä lauantaiaamuna klo 8 ja avataan uudelleen klo ��. Autoilijoita pyydetään siirtämään ajoneuvot pois hyvissä ajoin ennen aamu-kahdeksaa.
Hälytysajoneuvojen tulee tarvittaessa päästä ajamaan Limingantien läpi juhla-päivän aikana, joten kirppispöydät sijoite-taan kadun molemmille puolille niin, että keskelle jää ajoväylä. Vuoksentien kohdalle tulee jäädä aukko huoltoajoneuvoja varten.

Seuraava Kyläjuhlien järjestelykokous 
pidetään Kylätilassa maanantaina 14.4. klo 18. Tervetuloa joukolla paikalle!

Koonneet: SARI VäNTäNEN, SATU IRISVIK, RIITTA HäMäLäINEN ja LEILA OKSA

toukokuun 24. päivän Kyläjuhlien valmistelut ovat 
alkaneet. Suunnitteluporukat ovat kokoontuneet jo 
muutaman kerran, ja juhlapäivän runko alkaa olla valmiina. 

Jos sinulla on elävää kuvamateriaalia menneiltä Kyläjuhlilta, niiden val-
misteluista tai muista Kumpulan tapahtumista, voisitko lainata? Pätkistä 
tehdään kooste, jota on voi ihastella Kylätilassa juhlapäivänä. 

Ota yhteyttä Elli Rintalaan puh. 040 704 6718 tai elli.rintala@taik.fi.

elävää kuvaa aiemmilta juhlilta ja Kumpulasta

WANTED: 

Maamme tiukin kyläorkesteri ja huippusolistit
Ison lavan ohjelma päättyy jo tuttuun tapaan ”kylätansseihin”. Tuolloin saamme naut-
tia niin iskelmästä, soulista, hevistä kuin rockistakin toivottavasti lämpimässä kevät-
illassa. Tuskin koskaan, tuskin missään muualla kuin Kumpulan Kyläjuhlilla esiintyy 
vastaava joukkio maamme huippumuusikoita yhtä aikaa samalla lavalla: Anssi Ny-
känen (rummut), Pille Peltonen (basso), Vesa Anttila (kitara), Timo Seppänen (ki-

tara), Alvar Gullichsen (perkussiot), Jussi Liski (koskettimet), 
Jari Lappalainen (viulu), Tapio Waismaa (viulu), Aleksi Ahonie-
mi (saksofoni), Antti Snellman (saksofoni), Hanne Salonen (sak-
sofoni) ja Antero Priha (trumpetti).  Soittajista kuusi 
on Kumpulasta tai Toukolasta. Solisteina kyläorkes-
terilla ovat ainakin Taneli Mäkelä, Jonna Kosonen 
(Nylon Beat), Sami Saari ja Mikko Tohkanen. Saa-
tammepa kuulla joitain melko odottamattomiakin esi-
tyksiä. Kuulkaa ja yllättykää!
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“heräsin, kun takapihallani 
tehtiin soundcheckiä”
Pikku Kukka -yhtye pitää Kumpulan Kyläjuhlilla esiintymistä 
tärkeänä nimenomaan sen harvinaisuuden tähden.

– On todella ainutlaatuista, että tällaista enää järjestetään 
kokonaisen kylän voimin, yhtyeen laulaja Lotta Savolainen 
toteaa.

Savolaisen henkilökohtainen ensikosketus Kumpulan Ky-
läjuhliin oli niin positiivinen kokemus kokonaisuudessaan, et-
tä muisto hymyilyttää häntä edelleen.

– Olin juuri muuttanut Kumpulaan viisi vuotta sitten, kun 
eräänä aamuna heräsin siihen, että takapihallani tehtiin sound-
checkiä. Se oli todella iloinen yllätys, Savolainen nauraa.

Iloista kesäpoppia soittava Pikku Kukka kuvailee itse 
omaa musiikkiaan innostavaksi, rohkaisevaksi ja rehelliseksi. 

– Sanoisin, että suomenkieliset sanoituksemme laittavat 
ihmiset ehkä ajattelemaan niitä tavallisia ja jokapäiväisiä asi-
oita elämässään, kuvailee Pikku Kukan laulaja.

Yhtyeen kaksi naislaulajaa ja kolme miessoittajaa halua-
vat saada Kyläjuhlien kuulijat ja kävijät hyvälle tuulelle, kos-
ka siitä Kumpulan omassa kyläfestivaalissa on kyse.

– Kyläjuhlilla on aina hyvä tunnelma, ja ihmiset ovat hy-
vällä tuulella. Me haluamme, että kaikilla meitä kuuntelevilla 
on mukavaa. Ja tottakai toivomme auringonpaistetta, Savo-
lainen luettelee. 

Kappale kauneinta 
freukkaria
Vanhaa koulukuntaa perinteikkäissä Kum-

pulan Kyläjuhlissa edustavat Pekka Myl-

lykoski ja Markus Raivio. Molemmat 

herrat tunnetaan parhaiten yhtyeestään 

Freud Marx Engels & Jung. Ja sehän tun-

netaan erityisesti amerikkalaisten kantri-

laulujen suomenkielisistä käännöksistä. 

Kokoonpanon uusin single, Meidän rumi-

en rakkauslaulu, ilmestyi viime syksynä. 

Koko valtakuntaa jo vuosia viihdyttä-

neitä Freukkareita säestää kyläjuhlilla 

Oljenkorsi Small Band – tuttu mm. Taitei-

den yöstä. OSB on talven mittaan esiinty-

nyt myös paikallisessa pub Oljenkorres-

sa kuukausittain pidetyssä musiikki-illas-

sa. Kyläjuhlilla yhtye esittää Freukkarei-

den kanssa rockia ja kantria. 

Maamme lapinlahdenlintuisin katu on Limingantie: 

Kylänmiehet plays lapinlahden linnut
Koko Helsingin historian ensimmäisen suuren kyläjuhlan ensimmäisenä esiinty-jänä lauantaina toukokuun 18. päivänä klo 12 vuonna 1991 oli Lapinlahden Lin-nut – Kumpulassa. 

Tänä vuonna Lapinlahden Linnut viettävät  25-vuotisjuhlaansa. Huumorilla rockiaan höystävän yhtyeen suosio ei näytä hiipuvan lainkaan, vaan yhtye ve-tää aina keikkaillessaan talon täyteen. Lapparien tv-sketsit  ovat vahvassa kult-timaineessa. 
Lintujen jäseniä on ollut kyläjuhlilla esiintymässä tuon historiallisen keikan jäl-keenkin. Tämän vuoden juhlassa mukana on erityinen Kylänmiehet-kokoonpano eli kolme “lapparia” suoraan Limingantieltä: Tapio Liinoja, Markku Toikka ja Jussi Liski. Kitaristi Puka Oinonen tulee vahvistukseksi hieman kylän ulkopuo-lelta. 
Kylänmiehet esittävät akustisesti kitaran ja pianon säestyksellä Lapparien tunnettua ohjel-

mistoa. Lappari-
biisit akustises-
ti alkuperäisesit-
täjiltään ovatkin 
harvemmin kuul-
tua herkkua!

(Ps. Lapinlahden 
Lintujen 25-vuo-
tisjuhlakeikka on 
Vanhalla 11.4. 
otsikolla “Paluu 
rikospaikalle”.)

Kuka ottaa selvää lentävästä 
Siemenestä?
Lentävä Siemen 
oli 90-luvun mer-
kittävimpiä suo-
malaisia instru-
mentaalibände-
jä, jonka musiik-
kia on lähes mah-
dotonta kuvailla: 
rockia, progea, fol-
kia, jazzia kamari-
musiikillisin vaikut-
tein iloisena keitok-
sena. Bändi halu-
si aikoinaan tuulet-
taa tuon ajan kan-
gistuneita käsityksiä 
rockista ja jazzista ja 
onkin tiettävästi ainoa 
bändi, joka on esittä-
nyt jazz-festareilla 
Jukka Kuoppamäen biisejä. Tai vaikkapa Tavastialla kansallis-
puvussa  Debussyltä kuulostavia pianotilutuksia – rockin ohella. 

Lentävän Siemenen yllätyksellisyys ei ollut pelkästään musii-
killista, vaan kulttisuosiota bändi saavutti myös poikkeuksellisella 
lavashow’llaan, välijorinoillaan ja ulkonäöllään – asut saattoivat 
vaihtua kesken keikan kuin euroviisujuontajalla konsanaan. Vä-
lillä saattoi rumpalikin vaihtua. Esiintymisten yllätyksellisyys yh-
distyi kauniisiin melodioihin ja järjettömästi svengaavaan musiik-
kikyytiin. Lentävä Siemen tuli tunnetuksi myös harvoin kuulluis-
ta cover-versioista kuten Matti Jurvan Jazztyttö tai Shadowsien 
Kauriinmetsästäjän teema. 

Huippukokoonpanon alkuperäisjäseniä olivat Anna-Mari Kä-
härä (piano ja haitari), Vesa Anttila (kitara), Anssi Nykänen 
(rummut), Pille Peltonen (basso) ja Jussi Liski (koskettimet). 
Kyläjuhlilla bändin riveissä nähdään myös synavelho Tommi 
Lindell. Vuonna 1992 ilmestynyt kokopitkä albumi Lentävä Sie-
men on nykyisin keräilyharvinaisuus. 

Bändin kauan odotettu comeback tapahtuu Kumpulan Kylä-
juhlilla! Erästä fania lainaten: “Ehdottomasti tärkein comeback. 
Zepit ovat paperia näiden verttien rinnalla!”

Kumpulan lapset 

esiintyvät 
pikkulavalla
Kumpulan lasten bändileirille osallis-

tui joukko 10–13-vuotiaita mahdol-

lisesti tulevia muusikoita. Leiri tuotti 

useampia kokoonpanoja, jotka esit-

tävät Kyläjuhlilla tunnettuja rock-ja 

popbiisejä aina Beatlesista Hurriga-

nesiin – häkellyttävällä soittotaidolla. 

happoradio tulee 
Kyläjuhlille!
Soittolistoja lähes kaikilla ra-

dioasemilla valloittanut Happo-

radio vetää Kyläjuhlille yleisöä 

kauempaakin.  Kukapa ei oli-

si joskus kuullut tarttuvia ral-

leja Tavikset tahtovat tosi-tv:

n tai Päästäkää minut pois 

Kalliosta. Erittäin hyvänä li-

vebändinä tunnettu nelihen-

kinen Happoradio soittaa 

siis rockinsa suomeksi, oi-

valtavilla ja ihmisläheisillä 

sanoituksilla.

 

Marika ara Band 
tavoittelee 
atmosfäärejä 
Vuonna 2005 perustettu Marika 
Ara Band soittaa oman kuvauk-
sensa mukaan pianovetoista, at-
mosfäärihakuista poprockia. Pia-
nistin lisäksi bändissä on myös 
urkuri, joka on kumpulalainen 
Herkko Eskelinen. Yhtyeen levy 
ehtii ilmestyä sopivasti keväällä 
juuri ennen Kyläjuhlia. 

groovy eldorado 
tuo afrikan rytmit 
Kumpulaan
Groovy Eldorado Ensemblelle 
ei aivan pieni lava riitä, sillä yh-
tyeessä on peräti kahdeksan jä-
sentä. Suomalais-afrikkalainen 
kokoonpano kutkuttelee varmuu-
della kyläläisten tanssijalkoja, sil-
lä odotettavissa on letkeää reg-
gaeta, afrobeatia, funkia ja dub-
bia. Yhtyeen kantavana voimana 
on toukolalainen kuvataiteilija-
muusikko Alvar Gullichsen, lau-
lajana BB Lindström. Groovaili-
joiden sinkku Mami Wata ilmes-
tyy kesäksi. 

acorn esittää 
maailmanluokan 
akustista poppia
Acornin musiikkia voi luonnehtia 
maailmanluokan akustiseksi po-
piksi. Yhtyeeltä on ilmestynyt  var-
sin vakuuttavalta kuulostava, kiitelty 
ensialbumi  The First Album vuonna 
2007, ja toinen levy on tulossa vie-
lä tänä vuonna. Monien Acornin bii-
sien takana ja levyn tuottajana on 
kumpulalainen Antti Vuorenmaa, 
joka soittaa bändissä myös kitaraa 
ja dobroa. Laulaja puolestaan on 
upeaääninen Christa Renwall, joka 
onkin maamme käytetyimpiä taus-
talaulajia ja laulanut kymmenillä le-
vyillä ja jopa Euroviisuissa. 

Kylätilan ”Haluatko Kyläjuhlatähdeksi” -bileissä 
lauantaina 5.4. klo 19 alkaen otetaan varaslähtö 
Kyläjuhliin ja nostatetaan juhlatunnelmaa. Saam-
me mahdollisesti joitain juhlien esiintyjiä vieraak-
semme tai voimme järjestää koelaulukilpailun. 
Karaokelaitteet asennetaan ainakin, jotta kaikki 
saavat mahdollisuuden laulaa! 

Haluatko sinäkin 
kyläjuhlatähdeksi?

lisää Kyläjuhlien nimiartisteja esitellään seuraavassa Kumpostissa! 
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KOSKELAN 
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Käpyläntie 1, puh. 720 6800

Erikoshammaslääkäri
Pirkko Aho – iensairaudet

Hammaslääkärit
Marja Romu, Elina Saaristo

Suuhygienisti
Marika Peltola

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.

Kampaamo

Amarillo
Satu ja Kikka

Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17, la 9–14

Palveleva – edullinen lähikauppiaasi

Hannu Auranen

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 282

Avoinna arkisin 9–19, lauantaisin 9–16

Niin sanottu tiedelinjan bussi 506 
alkaa  kesän jälkeen kulkea Väinö 
Auerin kadun ja Kumpulan kam-
puksen kautta. YTV:n hallitus 
päätti reittimuutoksesta �9. hel-
mikuuta. Katuun rakennetaan 
kesän aikana lämmitys, jotta bus-
sit selviävät jyrkästä mäestä lumi-
senakin talvena. 

HKL aikoo nyt siirtää myös 
bussilinjan 55 käyttämään tuota 
reittiä. Tiedelinjan reittimuutos 
runnottiin läpi asukkailta kysy-
mättä. 55:n kohdalla mielipiteitä 
sentään edes kysytään (ks. www.
hkl.fi ja sieltä Päätöksenteko > 
Liikennehankkeita).

Monet ovat jo aiemmin il-
maisseet vastustavansa bussien 
tuloa Väinö Auerin kadulle. He 
kokevat, että kadulla on nykyään 
liikennettä haitaksi asti jo muu-
tenkin: melua, tärinää, pakokaa-
suja ja liikaa vauhtia. Kumpula-
seurakin on tästä jo lähettänyt 
suunnittelijoille huomautuksen.

 Tiedelinja 506 tuo kadulle 
käytännössä �00 bussia päiväs-
sä – molemmat suunnat laskien 
– linja 55 vielä �46 bussia lisää. 
Yhteensä  siis arkisin �46 bussia. 
Mutta tiedelinjaa ajetaan vain ar-

Väinö Auerin kadulta kysytään juuri nyt:

kisin, kun taas linjalla 55 ajetaan 
myös lauantaisin ja sunnuntaisin, 
��4 vuoroa päivässä.  

Linjan 55 reittimuutos olisi 
pysyvä. Sen sijaan 506 käyttää 
Väinö Auerin katua vain vuoden, 

pari. Tiedelinjan reitti Pasilan ja 
Kumpulan kampuksen välillä nä-
et oikaistaan kulkemaan uutta 
Vallilan joukkoliikennekatua pit-
kin heti, kun se saadaan raken-
nettua nykyisen junaradan pai-

Helsingin terveysasemien suuri vähentämishanke py-
sähtyi viime syksynä siihen, kun Koskelan terveys-
aseman lakkauttamisaikeista nousi mekkala. Poliit-
tiset päättäjät panivat virkamiehet suunnittelemaan 
jatkotoimet uudelleen. Terveyslautakunnan puheen-
johtaja Suzan Ikävalko arveli joulukuun Kumpostis-
sa, että asiaan palataan helmi-maaliskuussa. Asia 
lykkääntyy nyt kuitenkin vielä paljon pidemmälle.

Helsingin terveystoimen ylin johtaja Matti Toivo-
la sanoo, että uudistuksen jatkaminen odottaa nyt si-
tä, että terveysasemien johtajalle, eläkkeelle jäävälle 
Outi Kupiaiselle saadaan valittua seuraaja. Se ta-
pahtuu alkavan kevään aikana. Toivola haluaa 
uuden henkilön valmisteluun mukaan, vaikka hänen 
oma kantansa ei kuulemma ole muuttunut miksi-
kään. Se tarkoittanee, että Koskelan terveysaseman 
siirtämiseen Oulunkylän terveysaseman yhteyteen-
kin palataan heti, kun ehditään. Silloin ollaan ainakin 
tämän vuoden lopulla ellei ensi vuoden puolella.

Taustalla on jo aikaa sitten tehty strategiapäätös: 
kaupungin terveysasemien määrä pitäisi vähentää 
noin 20:een. Aikanaan niitä oli 30, jäljellä on vielä 25. 

Tuomo Heikkola

terveysasemauudistukselle 
lisää aikalisää

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha avataan ylei-
sölle kesäkuussa 2009 – yli 20 vuotta kestäneen  
perustamisurakan jälkeen. Se edellyttää vieraille 
myös bussipaikkoja. Jyrängöntien varteen, kasvitie-
teellisen puutarhan pääportin kohdalla olevaan mut-
kaan aiotaan rakentaa ensi kesän aikana pysäköin-
tialue busseja varten. Kysymys on puistoalueeseen 
koskemisesta, joten asia tulee kevään aikana vielä 
rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Siinä on asiaan-
kuuluvat valitusmahdollisuudet.

Muutama viikko sitten kasvitieteellisen puutarhan 
ympäriltä kaadettiin 16 puuta: 14 pajua, yksi haapa 
ja yksi raita. Myös pusikoita raivattiin. Savotan tar-
koituksena oli turvata yliopiston arvokkaiden kasvien 
kasvua. Puut ja pusikot kun olivat alkaneet varjostaa 
niitä. Sitä paitsi puutarhan harvinaisten kasvien on 
tarkoitus näkyä myös puutarhan ulkopuolelle, eikä 
jäädä muun kasvillisuuden piiloon. Tavoitteena 
on “saada kasviteteellisen puutarhan vehreys tulvi-
maan aitojen yli ja avata näkymiä ulkoilutieltä puu-
tarhan sisään”.

Tuomo Heikkola 

Tilitoimisto R. Turtiainen OyTilitoimisto R. Turtiainen Oy

Isonniitynkatu 3,00520 HELSINKIIsonniitynkatu 3,00520 HELSINKI
Puhelin (09) 799 811Puhelin (09) 799 811

www.tilitsto-turtiainen.comwww.tilitsto-turtiainen.com

Haluatko 246 bussia päivässä 
ajamaan kotisi editse?

Tiedelinja 506 on luotu yhteydeksi korkeakoulujen laitosten välil-
lä Viikissä, Kumpulassa ja Otaniemessä ja näiltä laitoksilta Pasi-
lan asemalle. Kaupunginhallitus määräsi 25.6.2007 virkamiehet 
järjestämään yhteyden Kumpulan kampukselle väliaikaisesti Väi-
nö Auerin kadun kautta, vaikka tuolloin 0,5 miljoonan euron hin-
taiseksi arvioitua kadun sulanapitojärjestelmää pidettiinkin kallii-
na. Hyödyn lyhytaikaisuutta ei kaupunginhallitukselle asian esitte-
lytekstissä tuotu esiin. 

Kadun asukkaita asiassa ei kuultu, eikä  heitä esittelytekstissä 
edes mainita. Teknisenä ongelmana tosin todetaan, että ”pysäk-
kiparin sijoittamisessa saattaa syntyä vaikeuksia asumuksille koi-
tuvien häiriöiden takia”. Painoarvoa ei ollut sellaisillakaan HKL:n 
huomioilla kuin ”Reitti olisi vaikeasti liikennöitävä ja riskit joukkolii-
kenteen luotettavuudelle, toimivuudelle ja liikenneturvallisuudelle 
keskimääräistä suuremmat”, ”bussien liikennöinti jyrkillä kaduilla 
aiheuttaa merkittäviä meluhaittoja” tai ”henkilöautojen kadunvar-
sipysäköinti on poistettava”.

Vallilan joukkoliikennekatu tullaan rakentamaan nykyisen juna-
radan paikalle. Se kulkee Pasilasta suoraan Hämeentien sillan 
alle. Väylälle suunnitellaan myös uutta raitiolinjaa. Bussien reittiä 
väylältä ylös kampukselle ei vielä ole päätetty.

tauStaa 

kalle. Ja junat kulkevat radalla nyt 
viimeistä vuottaan.   

KALLIILLE KADUN LÄM-
MITYKSELLE ON KEKSITTÄ-
VÄ PERUSTELUT!

55:n reittimuutos auttaisi kau-
punginhallitusta säilyttämään 
kasvonsa. Kaupunginhallitus 
päätti viime kesänä  yliopiston 
laitosten johtajien vaatimuksesta, 
että bussiyhteys Kumpulan kam-
pukselle järjestetään jo ennen 
kuin tuo lopullinen suora reitti 
Pasilasta siirtolapuutarhan laitaan 
valmistuu. 

Sulanapitojärjestelmä katujen 
mäkiosuuksille maksaa uusim-
man kustannusarvion mukaan 
0,7 miljoonaa euroa! Jos Väinö 
Auerin kadun lämmitys jäisi heti 
kohta hyödyttömäksi, voisi pää-
töstä  moittia holtittomaksi rahan 
tuhlaukseksi. 

On siis oletettavaa, että 55 siir-
retään Väinö Auerin kadulle, ha-
lusivat asukkaat sitä tai eivät. 
Vain siten kadun lämmitykselle 
saadaan taloudellinen perus-
telu – edes jälkikäteen.

Tuomo Heikkola  

Viiden bussin mentävä alue raivat-
taisiin pusikkoiseen pellon laitaan, 
isoja puita ei kuulemma tarvitsisi 
kaataa paljon, kertoo Juha Lahti 
rakennusvirastosta.

Kumpulan puutarha 
aukeaa 2009: busseille 

parkki ja villipajut nurin

Helsingin kaupungin rakennusvirasTo/FCg suunniTTelukeskus
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Kyläsaarenkatu 10, 00580 Helsinki, puh. 09-731 340

VALLILAN
PUUTAVARA

Terassilauta
OREGON PINE
(Douglas kuusi)
26x90 PHL

TERASSIT KUNTOON

VALLILAN

a
PINE

Pohjoisen pienioksaista
Kyllästetty
terassilauta
25x90 PHL vs

www.sahakonttori.fi
Klikkaa nettikauppaamme www.sahakonttori.fi/shop

1,10/jm/jm1,10

2,95/jm2,95/jm

Hinta nyt!

0,99

Sisustustaan uusinut Pizzeria 
Parmesan Intiankadulla tarjoaa 
seinätilaa vanhojen Kumpula-ai-
heisten valokuvien näyttämiseen 
asiakkaille. Parmesanin pojat toi-
vovat, että ensinnäkin kanta-asi-

Parmesan tarjoaa tilaa Kumpula-kuville

Katso myös nettikauppamme: www.uuttakotiin.fi

Maarit 
Herranen 

ja 
Mervi 

Koskinen

Intiankatu 25
p. (09) 875 4554 

Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

Kumpulan Kylätila on saanut 
uuden työntekijän. Hänen 
nimensä on Matti Laine ja 
hän aloitti työt tammikuussa, 
toiminnanjohtaja Sari Väntäsen 
oikeana kätenä. 

Kuinka löysit tiesi Kylätilaan?
– Olen alun perin käpyläläi-

nen, ja reissuvuosien jälkeen 
asuin taas Käpylässä viimeiset vii-
si vuotta. Putkiremontti ajoi kui-
tenkin Kumpulan puolelle. Kum-
pulan Kyläjuhlat on mulle tuttu 
tapahtuma jo lapsuudesta, ja Ky-
lätilan toimintaa olen myös seu-
raillut. Kylätilaan etsittiin ihmis-
tä hommiin, ja kun mulla ei nyt 
keväällä ollut alkamassa mitään 
muuta isompaa hommaa, niin 
otin yhteyttä. 

Olet ammatiltasi näyttelijä?
– Kyllä. Valmistuin teatteri-

korkeakoulusta �005, ja olen siitä 
pitäen toiminut freelancerina. 
Olen näytellyt mm. Helsingin 
kaupunginteatterissa ja vapaissa 
ryhmissä. Jonkin verran olen 

tuli
taloon

päässyt myös tekemään hommia kameran edessä. 
 Musta Jää -elokuva oli Berliinissä.
– Se oli mielettömän hieno juttu. Mä olen siinä 

Komu, se toinen taek-won-do-opettaja. Repliikkini 
jäivät aika tehokkaasti leikkauspöydän lattialle, mut-
ta niin se pikkuroolien kanssa joskus menee. 
Oli hienoa saada olla niin loistavassa projektissa 
mukana. 

Olet ehtinyt myös kirjoittaa kirjan.
– Muiden töiden ohessa. Vuosi siinä menikin. 

Pudotus ilmestyy maaliskuun alussa, ja se kyllä jän-
nittää. Tämä Kylätilan pesti on siinäkin mielessä 
hieno homma, että työn tekeminen täällä on miele-
kästä, mutta joustavasti pystyn myös viemään omia 
projekteja eteenpäin. 

Mitä sinä konkreettisesti Kylätilassa teet?
– Pyöritän vuokraustoimintaa, tuotan ja järjes-

telen kyläjuhlia Sarin kanssa ja hoidan juoksevia 

Kumpulalaisen Matti Laineen uu-
nituore esikoisromaani Pudotus on 
dekkari, joka ilmestyi Gummeruk-
selta hetkeä ennen tätä Kumpostia. 

Kyseessä ei ole agathachris-
tiemäinen perinteinen palapeli-
dekkari, jossa lukija yhdessä sa-
lapoliisin kanssa etsisi vihjeitä ja 
virheitä ja punnitsisi niiden sopi-
vuutta seitsemään epäiltyyn ja 
murhatun selästä tököttävään ti-
kariin suljetussa tilassa. Laineen 
dekkarissa setvitään päähenkilön, 

sarjakuvapiirtäjä-graafikko Arin, silmin sitä, mitä 
yleensä tapahtui: oliko lapsuudenystävä Samuelin, 
sittemmin Suomen EU-ministerin, yllättävä kuolema 
murha, itsemurha vai tapaturma ja mihin kaikki liittyy. 

Sitä pohdittaessa maisemat vaihtuvat tiheään 
Kallion kaduilta pohjoiseen, kahviloista keikkabussiin 
ja tapahtumat saavat hurjia käänteitä.  Minä-muotoi-
nen kerronta lisää tarinan intensiivisyyttä ja saa luki-
jan huokaisemaan aika ajoin helpotuksesta: Jes, 
päästiinpäs taas pakoon!

Kumpulakin on mukana dekkarissa. Tapahtumia 
käydään punnitsemassa säännöllisesti Kumpulan 
siirtolapuutarhassa ja välillä pyörähdetään myös Ara-

upeita kuvia 
kerta kaikkiaan!
Kumpulalainen arkkitehtuurivalo-
kuvaaja Jussi Tiainen on kuvan-
nut suomalaista nykyarkkitehtuu-
ria jo 30 vuotta ja hionut ainutlaa-
tuista tyyliään kohti täydellisyyttä. 

Wood Architecture in Finland 
-kirjaan hän on kuvannut suoma-
laista puuarkkitehtuuria viime vuo-
silta. Kirjaan valitut 10 kohdetta 
ovat Metla-talo, Finnforest Modular 
Office, Pyhän Henrikin ekumeeni-
nen taidekappeli, Kärsämäen kirk-
ko, Hösmärin koulu, Korttelitalo 
Leskenlehti, Miilukankaan koulu-
tuskeskus, Hiekkahovin kokoon-
tumis- ja lomapaikka, Asunto Oy 
Porvoon Jokineito ja Kotilo-talo.  

Rakennukset ovat erityylisiä, ja 
niissä on sovellettu hyvin erilaisia 
puurakentamisen menetelmiä al-
kaen 1700-luvun perinteisestä 
tekniikasta. Kuvien harkitut kuva-
kulmat, valon ja varjon vaihtelu 
sekä puhtaat kuulaat värit koros-
tavat puumateriaalin kauneutta.

Tuomo Heikkola

Matti

bian kauppakeskuksen kulmilla.
Pudotus on kirja, jonka haluai-

si lukea kertaistumalta ilman kes-
keytyksiä – se imaisee mukaansa 
nopeasti. Laineen dialogi on elä-
vää ja luontevaa, kerronta rytmi-
kästä, yksittäisillä luvuillakin tun-
tuu olevan pieni luvunsisäinen 
draaman kaarensa, ja tarinassa 
on sopivasti yllättäviä käänteitä. 
Pudotuksen voisi hyvin kuvitella 
elokuvana tai tv-sarjana.

Riitta Hämäläinen

asioita mainosten kiinnittämi-
sestä tukkureissuihin. Olen kyl-
lä viihtynyt, tähän maailman ai-
kaan on tosi hienoa, että on vielä 
olemassa Kylätilan tapaisia paik-
koja, jossa on sijaa  yhteisöllisyy-
delle. 

No miltä käpyläläisestä tun-
tuu Kumpula? 

– Kumpulassa on hyvät liiken-
neyhteydet, koulut ja kaupat lä-
hellä, pizzeria ja baari. Ja liikun-
takeskus ja hyvät lenkkimaastot. 
Ja Kumpulassa tuntuu asuvan 
pääsääntöisesti mukavaa poruk-
kaa. Mitä sitä muuta ihminen tar-
vitsee?

Tuomas Piironen    

Pudotus imaisee mukaansa

akkaat toisivat ravintolaan kuvia itsestään. Lisäk-
si he ryhtyvät keräämään seinille muita kuvia en-
tisajan Kumpulasta.

Jos haluat, että muutkin näkevät valokuva-arkis-
tosi aarteita, soita (09) 757 1011 tai käy juttelemas-
sa Parmesanissa. Alkuperäisestä ei tarvitse luopua.

lukijan 
ääni
Hai!
Luin Kumpostista “arabikylästä” ja siinä mainittiin 
mustalaiskuningatar Ellen Hagert a.k.a. Iris Ellen ja 
hänen hevostallinsa. Onhan se mietityttänyt, miksi 
Kumpulassa on asunut mustalaisia suht paljon (?) 
80-luvulla. Saisiko pienen historiikin tästä aiheesta 
muutaman kuvan kera johonkin tulevaan lehteen?

Valkolainen

TOIMITUS: Kumpulan historian kirjoitus on 
täydessä vauhdissa, kuten toisaalta tästä lehdestä 
huomaat. Ehdotuksesi on hyvä ja aihe epäilemättä 
ansaitsee oman juttunsa. Jahka ehditään...

sami vääTänen

Näillä seinillä seuraa kaipaa-
vat mm. Toukolan Teräksen 
C-junnut vuodelta 1993/94.
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Koirankusettaja on kuullut (ja 
nähnyt ynnä haistanut), että koi-
rankakkakuri on kovasti höltynyt 
Kumpulassa. Koirankusettaja eh-
dottaakin Kumpulan julistamista 
koirankakattomaksi vyöhykkeek-
si. Eikös olisi hienoa, jos kaduilla 
ja taipaleella astellessa ei tarvitsisi 
pelätä astuvansa koirankakkaan? 
Siis eikun pussit esille ja koiran-
kakkaa pussittamaan – ja pussi 
sitten roskikseen, eikä metsään! 

MuuanKin koirankusettaja on 
soittanut kartonginkerääjille 
Jyrängöntiellä Limingantien ja 
puistotien välillä olevista keräys-
säiliöistä. Miksi ne tyhjennetään 
niin harvoin, että ne ovat aina 
ylitsepursuavan täysiä? Asukkaat 
tuovat kartonkejaan sylin täydel-
tä kauempaakin, lähde niitä sit-
ten viemään takaisin kotiin! Mo-

ni jättää turhautuneena lastinsa 
säiliöiden viereen ja sotku on val-
mis. Ja moni saattaa ajatella tur-
hautuneena, että enpähän viitsi 
enää eritellä, kun ei kukaan sitten 
huolehdi pois kuljetuksesta.
Soittajille on sitten kerrottu, että 
keräysautot käyvät kyllä säännöl-
lisesti, mutta usein eivät ole pääs-
seet säiliöiden luo, koska Jyrän-
göntielle on parkkeerattu kulku-
pelejä tukkeeksi.

Kumpostin toimitus sattuu si-
jaitsemaan ko. paikan naapurissa, 
joten asia on nyt otettu puheek-
si viereisten taloyhtiöiden kanssa. 
Jatkossa ainakin talojen väki 
huomioi pysäköidessään jättää ti-
laa keräysautolle. Jos nyt sitten 
muut pysäköijät edelleen tukkea-
vat tien, pitää miettiä järeämpiä 
keinoja.

Koirankusettajan kuulemaa

Oletko kuullut hauskan tai 
kiintoisan Kumpula-jutun, 

jonka haluat kertoa 
koirankusettajalle? 
Toimita tarinasi:  

kumposti@yahoo.com tai 
c/oHeikkola, Limingantie 9.

Miksi tässä puussa 
on jotain rautalevyä 

sisällä? Puu sijaitsee 
Isonniityn alueen 

eteläpuolella, lähellä 
punaista ns. Hurstin 

taloa. Jos joku tietää, 
kerro Kumpostille!


