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Hyvä kumpulalainen!
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UUTTA VAI VANHAA
Suuri lehtiuudistus! Kuulostaako tutulta? Lehdet hakevat lukijoita
ja tätä päivää uudistamalla ulkoasua kiihtyvällä tahdilla. Uudistunut
on Kumpostikin, mutta uskaltaisimme yhä mainostaa lehteämme
myös tyyliin ’Vanha tuttu Kumposti taas täällä’.
Lähilehti luetaan, koska se kertoo asioista ja tarinoita, jotka
ovat muutaman kilometrin säteeltä. Kumpulalaisista ja Kumpulalle
tärkeistä asioista ja tapahtumista kertoo tämäkin Kumposti. Aihepiirien maantieteellinen halkaisija tuskin ylittää kahta kilometriä.
Mutta itse juttujen perspektiivi on paljon laajempi.
Tämän vuoden ensimmäisen numeron sisällössä ovat mukana
Kumpulan historia, tulevaisuus ja tietysti tämä päivä.
Suunnitteluvaiheessa oleva Helsingin uusi yleiskaava määrittää
myös Kumpulan tulevaisuutta. Yleiskaavan lähtökohtana on visio
tiiviistä ja urbaanista kaupungista, ja meidän kaupungissa asuvien
kyläläisten kannattaa kyllä seurata, mitä suunnitellaan, ja aktiivisesti myös osallistua tulevaisuuttamme koskevaan suunnitteluun.
Paljon läheisempää tulevaisuutta on kylän perinteinen voimanponnistus ja yhteisöllisyyden osoitus, ensi toukokuussa taas toteutettavat Kyläjuhlat. Tässä numerossa on jo esimakua Kyläjuhlien
ohjelmistosta sekä paljon hyödyllistä tietoa järjestelyistä. Lisää talkooväkeä tarvitaan aina.
Helsingin 70 vuoden takaiset raskaat ilmapommitukset ovat olleet näyttävästi esillä lehdissä ja näyttelyissä. Kumpulakaan ei välttynyt pommeilta ja niiden tuhoilta. Vielä löytyi kumpulalaisia, jotka
muistavat, miltä vuoden 1944 pommitukset Kumpulassa tuntuivat.
Aktiivisen kylän aktiiviset ihmiset ovat esittelyssä henkilökuvina
ja omin kirjoituksin. Yhteistä nimittäjää ei tarvitse kaukaa hakea
vanhalle kumpulalaiselle ja vasta vuoden Kumpulassa asuneelle.
Ylistys yhteisöllisyydelle, ystäville, naapurisovulle ja -avulle löytyvät
kaikkien ajatuksista ja kaikista kirjoituksista.
Airi Vilhunen
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Kumpostin uudistuneesta ulkoasusta ja taitosta vastaavat KatiMarika Vihermäki ja Lasse Määttä, viime kesänä Kalliosta Sofianlehdonkadulle muuttaneet. Mukaan Kumpostiin he tulivat valokuvaajamme Santtu Särkäksen kautta.
Kati-Marika on TaiKista valmistunut graafinen suunnittelija,
joka tekee freelancerina kuvitusta ja taittoa. Lasse taas muusikko,
joka soittaa neljässä bändissä rumpuja ja bassoa. ”Yhteistyötä Lassen kanssa ollaan tehty nelisen vuotta. Aloitettiin tekemällä Lassen
bändille yhdessä julisteita ja pikkuhiljaa ollaan tehty paljon muutakin”, kertoo Kati-Marika.
Uudistuneen Kumpostin suunnitteluvaiheessa Lasse keskittyi
typografiaan ja logon ja kannen hiomiseen, Kati-Marika taas taittosuunnitelmaan. Lopullinen ulkoasu on yhteistyön tulos ja molempien hyväksymä. Itse numerot toteutetaan yhteistyössä suunnitelman
pohjalta, ja käytännössä se, jolla on enemmän aikaa, tekee, ja lopullinen taitto viimeistellään yhdessä.
”Olen itse hieman kärsimätön ja nopea liikkeissäni, Lasse taas
jaksaa viilata ja viimeistellä ja rauhoittaa työtahtiani”, kuvaa KatiMarika yhteistyön etuja. Lasse taas tiivistää yksiselitteisesti: ”Kati
on paras.”
Kati-Marikan kuvitusblogi
http://kati-marika.tumblr.com

Kumpostin uutena päätoimittaja aloitti Airi Vilhunen, kumpulalainen Kymintieltä jo melkein 24 vuoden ajan.
”Kumpulalaisena kuulun jo kalustoon, mutta muuten elän uutta
elämänvaihetta. Aprillipäivänä alkaa virallinen eläkeikä, ja nyt on
aikaa ja intoa kyläaktivistiksi toisella tapaa kuin aikaisemmin.”
Lehtityö on Airille uutta, mutta 30 vuotta Yleisradiossa ja tv-työssä on usein johdattanut myös kirjoittamaan. Kumpostiin liittyvissä
asioissa päätoimittajan tavoittaa osoitteesta airi.vilhunen@yahoo.
com.

PARTURI-KAMPAAMO

Hair X
MAARIT, MERVI JA PAULIINA
INTIANKATU 25
P. 050 555 7381
AUKI ARKISIN 9-17, LAUANTAISIN SOPIMUKSESTA
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Teksti: Airi Vilhunen Kuvat: Santtu Särkäs ja Jussi Liskin kotiarkisto

JUSSI LISKI
– TÄYDEN PALVELUN MUUSIKKO
Teksti: Riitta Hämäläinen Kuvat: Santtu Särkäs

KAAMOSALAKULON LIEVITYSTÄ
JA LETKEÄÄ LIIKUNTAA
”Pehmeästiiiii, suutele minua, haluan tuntea huulesiiii…”. Imelähköt espanjakieliset lyriikat ja nopea rytmi
täyttävät Kylätilan. Kymmenkunta paria pyörii ja askeltaa merenguen, karibialaislähtöisen tanssin, tahtiin.

E

räs ulkomaalainen ystäväni kysyi kerran, miksi suomalainen tanssilattiatunnelma on niin ilotonta. Tangoa hiihdellään väkinäisen vakavasti, eikä valssin pyörteissä paljoa
hymyillä. Ehkäpä niin, mutta Kylätilan lattaritunnilta on
ilottomuus kaukana. On edetty perusaskelista kuvioihin.
Monia naurattavat jopa ääneen monimutkaiset ja moneen
suuntaan kääntyvät pyörähdykset. Oliko se nyt vasemmalle vai oikealle? Onnistuneen pyörähdyksen jälkeen ollaan solmussa, ei vahingossa, vaan ihan tarkoituksella. Vielä pitäisi päästä
liukumaan solmusta sulavasti pois, tanssiaskelin ja rytmissä tietysti,
unohtamatta käsien oikea-aikaista liikettä. Apua, mitä nyt? Helpoksi
mainostettu merengue ei olekaan niin yksinkertaista.
Käpyläläinen, unkarilaislähtöinen tanssinopettaja Victor Azim
rientää apuun. Kärsivällisesti hän näyttää, mitä tapahtuu, jos miehen
käsi on liian ylhäällä tai alhaalla tai kohoaa liian aikaisin tai myöhään.
Victor pilkkoo mahdottomalta vaikuttaneen kuvion pieniin osiin ja
yhtäkkiä kiepsahdus käsien umpisolmusta takaisin perustanssiasentoon ei olekaan enää vaikeaa.
Kylätilassa on tanssittu parilatinotansseja aina keskiviikkoisin syksystä 2013 asti. Merenguen tultua tutuksi siirrytään vähän tuntemattomampaan ja romanttisempaan bachataan. Sitten otetaan haltuun
salsa. Ja lopuksi vielä cha-cha.
Ihan helppoja eivät lattarit lähtökohtaisesti ole meille humppa-

ja hevikulttuuriin syntyneille. Suomalainen, hieman marssimainen
tanssiperinne perustuu pitkälti musiikin pääiskuille, ykköselle ja
kolmoselle. Synkopoidut latinorytmit puolestaan kätkevät sisäänsä
monia pieniä hienovaraisuuksia, joita tanssiaskeleet noudattavat –
tai voivat noudattaa sitten kun asiassa vähän edetään. Pelkkä rytmin
hahmottaminen ja kuuntelu vie usein latinotanssin vasta-alkajalta
kotvasen pidempään kuin humpan opettelu.
Siinä missä suomalainen tanssikulttuuri on liikekieleltään melko
yksinkertaista, latinotansseissa taas liikettä tapahtuu moneen suuntaan ja vieläpä nopeasti. Rytmin ja perusaskeleiden lisäksi pitäisi vielä
huomioida lantion liike, mikä sekin saattaa olla ”Eipä keikistellä tai
koreilla ”-vaatimattomuuskulttuurin jäykkälantioiselle edustajalle
vaikeaa.
Mutta kun perusaskel alkaa sujua ja rytmi selvitä, on palkitsevaa
huomata, että samat kuviot ja logiikka pätevät moneen tanssilajiin.
Tanssi saa vivahteita ja kuvioita voi varioida niin paljon kuin vain
mielikuvitus (miehen!) antaa periksi. Yllättävän moni harrastuksen
kerran aloittanut ajautuu jonkinlaiseen lattaritanssihulluuteen ja
-koukkuun. Näin kävi itsellenikin. Vaan onko pieni hulluus ja koukuttuminen pahasta!? Tanssi kun on mitä mainioin liikuntamuoto ja
loistava kaamosalakulon ja stressin estäjä. Ja hauska yhteinen pariharrastus ihan kodin lähellä.

TERMISTÖÄ
Salsa: Syntynyt New Yorkissa 70-luvulla. Perustuu kuubalaiseen soniin
ja cha cha:han. Väitetään, että salsa-nimi syntyi, kun kuubalaiset, New
Yorkissa soittaneet muusikot huusivat biisien aikana toisilleen espanjankielisiä kannustushuutoja ”Sal, sal!” (Sananmukaisesti: Suolaa, suolaa!
Vapaammin: Anna mennä!). Amerikkalaiset nimesivät musiikin salsaksi.
Suomalaisissa tanssikouluissa tanssitaan erityylisiä salsoja: New York tai
LA -tyyliä tai kuubalaista salsaa. Erona lähinnä se, tanssitaanko vastatusten vai vieretysten.
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Bachata: Syntynyt Dominikaanisessa tasavallassa Karibialla 60-luvulla. Rauhallisempaa kuin salsa.
Merengue: Nopeatempoinen tanssi Dominikaanisesta tasavallasta.
Cha-Cha: Alkuperältään kuubalainen tanssi. Syntyi 50-luvulla.
Son: Kuubalainen tanssi ja musiikkilaji, jossa paljon afrikkalaisia vaikutteita. Syntyi jo 1800-luvulla, yleistyi maailmanlaajuisemmin 30-luvulla.

Kun 53-vuotias voi juhlia 40 vuotta muusikkona, tarkoittaa se sitä että ura on käynnistynyt
13-vuotiaana. Näin nuorena aloitti kumpulalaisille tuttu muusikko Jussi Liski, eikä ihan kevyesti
aloittanut. Kolme iltaa viikossa kului Taavetin kanuunassa Castra-yhtyeen basistina: keskiviikkona,
perjantaina ja lauantaina.
”Itse en päästäisi omaa lasta sillä meiningillä soittamaan. Ei sitä silloin pidetty minään eikä kukaan käräyttänyt, vaikka joku saattoikin
sanoa että ettehän te itse asiassa saisi täällä ravintolassa soittaa”,
ajattelee Jussi nyt.
Castran kanssa keikkoja riitti parhaimmillaan yli kaksi sataa vuodessa. Ravintoloiden lisäksi kierrettiin seurantaloja ja kesäisin lavoja.
”Kun muut kaverit olivat tanssimassa tai bailaamassa, olin itse
aina keikalla. Varmasti jäi paljon pahuuksia tekemättä, mutta kyllä
paljon oli töitä jo nuorena.”
Into musiikkiin ei varsinaisesti syntynyt kodin esimerkistä, mutta kotitalosta kuitenkin. Kätilöopistolla syntymässä käynyt Jussi
seurasi Inkeroisissa saman talon poikien bändin treenaamista ja sai
kipinän soittamiseen tosi varhain, jo 2-vuotiaana. ”Olin aivan pienestä asti katsomassa ja pääsin soittamaan jotakin vibrafonia.”

Jazzia, humppaa ja kirkkomusiikkia
Ensimmäinen soitin oli piano, sitten tuli viulu ja vielä kitara.
Castrassa Jussin soitin oli sähköbasso.
”16-vuotiaana rupesin opiskelemaan kontrabassoa. Ihan sen
takia, että yksi kaverini sanoi, ettei jazzia voi soittaa sähköbassolla.
Niin kova juttu jazz oli minulle 16-vuotiaana. Keikoilla soitin humppaa, mutta jazzia kuuntelin ja treenasin.”
Aimo Mansnerus oli Jussin ensimmäinen kontraopettaja Kotkan
musiikkiopistossa. Hän oli Helsingissä asuessaan soittanut monissa
jazz-kokoonpanoissa, mm. Heikki Sarmannon kanssa. Opettajan
vaikutus oli suuri ja hänen kanssaan soitettiin tunneilla kevennykseksi myös jazzia. Mansneruksen kehotuksesta Jussi myös pyrki Sibelius
Akatemiaan ja pääsi ensimmäisellä yrittämällä vuonna 1979.
Lukion ensimmäisen luokan jälkeen Jussi soitti kotikunnan Miehikkälän kesäkanttorina, ja kun talveksikaan ei saatu varsinaista
kanttoria, pesti jatkui viikonloppuisin koko vuoden.
”Ei ollut mitenkään harvinaista, että ensin soitin kirkossa vihkiäisissä ja sitten illalla hääjuhlassa bändin kanssa. Täyden palvelun talo.”

Myös
hautajaiset tulivat lukiolaispojalle
tutuiksi.
”Enemmänhän
niitä
oli kuin vihkiäisiä. Siinä
tehtävässä kuolemaan ja
suruun oppi suhtautumaan
musiikin ammattilaisena,
eräänlainen ammattitaito
sekin.”

Iskelmää, rockia,
progea
Tapani Kansa, Kari Tapio, Kirka, Jukka Kuoppamäki, Sonja Lumme, Reijo Taipale, Seija Simola, Jonna Järnefelt, Taneli Mäkelä, Anneli Saaristo, Kojo, Juha
Björninen, Frank Robson, Pekka Huuska, Lapinlahden linnut jne.
Lista kokoonpanoista, joissa Jussi on soittanut
40-vuotisen uransa aikana, ja solisteista, joiden kanssa
hän on tehnyt yhteistyötä säestäjänä, sovittajana tai tuottajana, on todella pitkä ja täynnä suomalaisen kevyen musiikin
kärkinimiä.
Huippuhetkiksi hän suostuu pyydettäessä nimeämään pari vaihetta. Pekka Pohjola Groupin kosketinsoittajana Jussi oli vuosina
1981-1987. Vuosiin kuului useita levytyksiä ja kiertueita Suomen
lisäksi myös Keski-Euroopassa.
” Se oli ihan älyttömän iso juttu. Kuuden vuoden ajan kierrettiin
Eurooppaa: Saksa, Sveitsi, Itävalta, Hollanti, Puola, Tanska ja Ruotsi.”
Yhteistyöstä Kari Kuusamon ja Ami Aspelundin kanssa alkoi
studiomuusikon ura, ja siitä edelleen työ tv-muusikkona.
”90-luvulla työtä riitti Ylellä ja Maikkarilla, tehtiin revyytä, viih-
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Olli Hakasen visio siitä, miltä Kustaa Vaasan
tie voisi tulevaisuudessa näyttää. Vasemmalla
Kumpulan kampuksen mäki, sitten viisikerroksinen
asuintalo nykyisten ajokaistojen kohdalla. Yhden
pikaraitiokaistan matkustajien enimmäismäärä
vastaa seitsemän ajokaistan yksinautoilijoiden
enimmäismäärää tunnissa.
Tästä kaikki alkoi
vuonna 1974.
Castra-yhtye: Jussi
Liski oikealla, vas.
Ralf Arhosola,
Jukka Korpela, Juha
Joenpolvi, Alpo
Anttila.

dettä ja konsertteja. 90-luvun lamaakaan en huomannut, kun Ylekeikkaa riitti Olli Ahvenlahden studio-orkesterissa.”
Työ oli monipuolista, solistit vaihtuivat ja mukana oli ulkomaisiakin solisteja.
”Piti olla valmis soittamaan mitä vain. Pääsin tekemään kaikkea,
jopa kirjoittamaan sinfoniaorkesterille sovituksia. Orkestraatio oli
tehtävä kunnolla, sillä harjoitusaikaa ei juuri ollut vaan kerralla piti
onnistua. Tosi mukavia töitä. Enää tällaista ammattikuntaa ei ole.”
Yksi viime vuosien huippuhetkistä oli Svenska Teaternin Kristina från Duvemåla -musikaali, jossa Jussi soitti kontra- ja sähköbassoa. ”Siinä sai seurata suuren maailman meininkiä ja sain tavata
myös Benny Andersonin.”

Säveltäjänä ja tuottajana
Myös säveltäminen kuuluu tämän monipuolisen kumpulalaismuusikon repertuaariin: musiikkia tv-sarjoihin, elokuvaan, itsenäisiin
kokeellisiin esityksiin ja lauluihin. Junnu, Janne ja Mozart -kappaleen Jussi myös lauloi itse.
”Aihe oli niin absurdi, ja sillä se levytyssopimuskin tuli. Hauskaa
oli tehdä ja hauskaa, että sitä yhä kuulee radiossa.”
Säveltäjä-Jussin teoslistassa on myös pianokonsertto, joka yhä
odottaa esittäjäänsä ja kantaesitystään. (Toim.huom. Kumpulan
pianistit, lukekaapa tämä tarkasti!)
Bändejä ja kokoonpanoja on ollut paljon, mutta niin on Jussi
myös monen soittimen taitaja: kosketinsoittimet, kontrabasso, kitara. Tärkeintä soitintaan hän ei suostu nimeämään.
”Kontrabasson kanssa on eniten tehty töitä. Pianolla ja kosketinsoittimilla on hauska soittaa kaikenlaista, mutta kontrabasso on
erilainen soitin. Sen kanssa pääsee eri rooliin.”
”Lähestyn kaikkia soittimiani ikään kuin tuottajan näkökulmasta.
Minua ei kiinnosta mikään kovin virtuositeettisen tason soitto. Soitin
vaihtuu ja mietin, miten soitin istuu muuhun kokonaisuuteen.”

Soitetaan yhdessä
Jussi Liskin monipuolisesta muusikkoudesta ja vuosien kontakteista hyödymme kumpulalaiset joka kuukausi. Oljenkorsi Small
Bandin kantavana voimana hän on kutsunut solisteiksi ja iltojen
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esiintyjiksi koko joukon eturivin muusikoita. Sama on toistunut
Kumpulan kyläjuhlilla vuodesta 2006, ja toistuu taas kun ensi kesän
kyläjuhlien esiintyjälista rakentuu.
Jussin organisoimana syntyneet Kylätilan lasten- ja nuorten
bändileirit ja niitten jatkona aikuisten bändileirit ovat sysänneet
eri-ikäiset kumpulalaiset aivan uudella tavalla musiikkiharrastuksen pariin. Jussin ne ovat vieneet uusiin opintoihin, nyt Metropolia
Ammattikorkeakoulun Pop/Jazz-musiikin pedagogisiin opintoihin
bassonsoiton opettajaksi. Opinnäytetyön aiheena ovat Kumpulan
aikuisten bändileirit ja erilaiset metodit opettaa musiikkia.
Myös opettajana Jussille kokonaisuus on tärkeä. Itä-Helsingissä
on meneillään Pop/jazz Konservatorion Tule ja tööttää -nimen saanut, lainasoittimilla toimiva ala-asteikäisten big band -projekti, jossa Jussi vetää komppiryhmää.
”Uskon että tulee paljon parempi lopputulos, kun alusta lähtien
opetellaan yhdessä kaverin kanssa sen sijaan, että jokainen treenaisi kotonaan. Opetustapoja pitää vain keksiä ja soveltaa. Siinä minulle on paljon hyötyä Kumpulan bändileirien kokemuksista.”

Sulkeutuvia ympyröitä
Tätä kirjoitettaessa helmikuun puolivälissä Jussi Liski oli juuri lopettanut konserttikiertueen Jukka Kuoppamäen ja Pieni Joukko
-orkesterin kanssa. Edellinen yhteistyö Kuoppamäen kanssa oli
70-luvun lopulla.
”40 vuodessa levyteollisuus, tv ja radio ovat muuttuneet ihan
mielettömästi. Tekijänoikeuslaki laahaa perässä, kun ei osata ennustaa, mihin suuntaan mennään. Mutta ei soittaminen tai keikoilla käynti ole muuttunut. Eikä musiikkikaan välttämättä ole muuttunut. Vaikutteet tulevat aaltoina ja vuosikymmenten takaisiin
säveliin palataan uudelleen.”
Muuttumattomana on pysynyt myös jazz Jussi Liskin läheisimpänä musiikkina, mutta ei yhtä ehdottomana ja muut poissulkevana
kuin teini-ikäisenä.
”Kaikki lajissaan hyvä musiikki on minulle mieluista ja tärkeää.”

Teksti:
Ulla
Agopov
Piirros:
Olli
Hakanen
Teksti:
Ulla
Agopov
Piirros:
Olli
Hakanen

BULEVARDEJA JA PIKARAITIOTEITÄ
- YLEISKAAVAIDEAT DEMOKRATIAKAHVEILLA
Mitä merkitsisi vaikkapa Kustaa Vaasan tien ja Lahdentien bulevardisointi
Kumpulan ja Toukolan näkökulmasta? Tätä kysyttiin alkuvuoden Lähidemokratiakahveilla – asukkaiden ja alueen poliitikkojen tapaamisissa, joita
Kumpulan kylätila ja Artovan Kääntöpaikka isännöivät vuorotellen.
Työn alla olevassa yleiskaavavisiossa uumoillaan Helsingin asukasluvun kasvavan jopa 260 000 ihmisellä vuoteen 2050 mennessä. Tilaa uusille asunnoille raivattaisiin liikenneväyliltä ja kantakaupunkia
laajentamalla. Näin kaupunki tiivistyisi ja autoistumiseen perustuva
kaupunkisuunnittelukulttuuri alkaisi murtua. Kaupunkiin tulevien
sisäänajoteiden bulevardisointiajatus on lähtöisin kaupunkisuunnitteluviraston nuorilta suunnittelijoilta ja se voi heijastella täyskäännöstä viraston perinteessä.
Tammikuisilla demokratiakahveilla raideliikenteen asiantuntija
Antero Alku esitteli Keski-Euroopassa toteutettuja pikaraitiotiehankkeita. Kaupunkisuunnitteluviraston ehdottama kaupungin
sisääntuloväylien bulevardisointi tuottaisi pikaraidelinjan tarvitseman liikennetilan, koska sekä yksityisautoilu että bussiliikenne vähenisi. Ajatus kantakaupunkiin suuntaavan autoliikenteen pysäyttämisestä vaikkapa Kehä I:n kohdalle perustettaviin robottitoimisiin
liityntäpysäköintitaloihin kuulosti houkuttelevalta. Bulevardisointi
vapauttaisi valtavasti uutta rakennusmaata, kun osa liikenteen käyttämästä maasta vapautuisi muihin tarkoituksiin.
Keskusteluun saatiin konkretiaa helmikuun kahveilla, kun kumpulalainen visionääri, arkkitehti Olli Hakanen esitteli havainnekuvia Kustaa Vaasan tien Velopodium-arkkitehtuurista. Tässä visiossa
tiivisvuoroinen pikaraideyhteys Kustaa Vaasan tiellä (jo Lahdentieltä alkaen) kasvattaa liikenteen välityskykyä niin paljon, että puolet
nykyisistä autokaistoista voidaan ottaa rakennusmaaksi.
Liikenteeltä vapautuvalle katualueelle voi suunnitella asuinrakennuksia, joiden katutasossa kulkisi säältä suojattu kävely- ja
muun yksilöliikkumisen väylä. Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehtien mukaan Kustaa Vaasan tietä ei ole vielä suunniteltu. Hetki
uusille ideoille on siis otollinen.
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Tuuli Kunnas ehdotti, että alueen kaupunginosat ryhtyisivät rohkeasti esittämään pilottihanketta Kustaa Vaasan tien ja Koskelantien pikaratikasta. Bulevardisointi- ja pikaratikka-ajatuksia voisi myöhemmin

soveltaa myös muihin kaupunginosiin. Vaihtoehtoiset liikkumisen
ratkaisut kiinnostavat kaikkialla, missä asutaan läpikulkureiteillä.
Pikaratikan saaminen olemassa olevia kaupunginosia palvelemaan
on järkevää siltäkin kannalta, että matkustajavirrat ovat jo olemassa
– ei tarvitse odottaa yleiskaavan 40 vuotta!
Yleiskaavan aikajänne on pitkä ja tavallisen asukkaan voi olla
vaikea hahmottaa asioita, jotka toteutuvat ehkä vasta 2036-2046.
Tulevaisuuden kehityspolut luodaan tämän päivän unelmilla. Siksi
asukkaiden kannattaa olla niitä luomassa.
Demokratiakahveilla listattiin myös asioita, joista useissa kaupunginosissa ollaan melko yksimielisiä. Kumpulalaisten ja artovalaisten yhteiseltä listalta löytyvät nyt mm. ilmanlaadun, äänimaiseman, luonnonvesien laadun ja viheryhteyksien parantaminen sekä
uuden poikittaisen viheryhteyden avaaminen (poikittainen keskuspuisto), poikittaisen liikkumisen yhteyksien parantaminen Pasilan
ja Töölön suuntiin, Kumpulan ja Toukolan parempi yhdistyminen
Kustaa Vaasan tien yli ja asuinrakentaminen keinoilla, jotka edistävät yllä lueteltujen tavoitteiden toteutumista sekä vesiliikenteen
kehittäminen.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laatii yleiskaavan aina
noin 10 vuoden välein. Edellinen yleiskaava valmistui vuonna 2002, joten nyt laadittava kaava on jo ’myöhässä’.
Tämänhetkisen arvion mukaan yleiskaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä vuonna 2015 ja
kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyssä
vuoden 2016 aikana. Lain mukaan yleiskaava ohjaa asemaja muuta alemman tason kaavoitusta.
Lisätietoa voi hakea ja keskustelua yleiskaavasta ja tulevaisuuden Helsingistä käydä osoitteessa www.yleiskaava.fi.
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Koonnut: Riitta Hämäläinen, Jussi Liski ja Sari Väntänen

KYLÄ KUTSUU KYLÄÄN
LAUANTAINA 24.5. VUOROSSA
KYMMENENNET KYLÄJUHLAT!
Kevään merkkejä ilmassa? Kyllä, ainakin Kylätilassa! Vuorenvarma kevään merkki on tammikuussa käynnistynyt Kyläjuhlien suunnittelu. Samoilla, tutuilla linjoilla
mennään tänäkin vuonna, mutta kuten aina, uusien ihmisten liittyminen mukaan
suunnitteluun tuo mukanaan uusia ideoita.

K
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umpula-juoksun lähtölaukaus
käynnistää Kyläjuhlat maauimalan parkkiksella klo 9.00. Kirpputorikansa pääsee etsimään
Kumpulan asukkaiden aarteita
Limingantien kilometrin mittaiselta kirpparikadulta klo 10 ja
samaan aikaan aloitetaan Kylälavan musiikkiohjelma. Kylätilan kahvila aukeaa myös
klo 10 ja päivän mittaan Kylätilassa on erilaista kirjallisuuteen ja sanataiteeseen liittyvää ohjelmaa, huutokauppa ja Kyläjuhlia
varten toteutettu näyttely.
Lapsille järjestetään tuttuun tapaan liikunta- ja kädentaitopajoja koulun tontilla.
Oranssin taloilla Bengalinpolulla on kirppisten lisäksi ohjelmaa lapsille. Teatteriteltan ohjelmassa on varsinaisten esitysten
lisäksi myös paneelikeskusteluja. Taiteiden
kujalla ainakin seniorigraffitiryhmä SixFive Crun teos nousee ihailtavaksemme
ja Luma-keskus Kumpulanmäellä toteuttaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan
painottuvaa ohjelmaa vauvasta vaariin.
Tämä on tietenkin vasta alkua, sillä ohjelma
muotoutuu maaliskuun aikana. Tule mukaan kaikille yhteisiin suunnittelukokouksiin kuulemaan lisää!

Kirppiksen pelisäännöt

Kokouspäivät Kylätilassa,
kaikki klo 18.00
ma 31.3.
ma 5.5.
ma 19.5.

Suunnittelu on toki vielä alkuvaiheessa, mutta kaikki tapahtuman osa-alueet ovat saaneet
omat suunnitteluryhmänsä. Lehden ilmestyessä on kuitenkin vielä mahdollista hypätä
mukaan ryhmiin. Tammikuussa perustetut
suunnitteluryhmät ovat:

Kylätilayhdistyksen jäsenet voivat pystyttää
myyntipöytänsä Limingantielle jäsenmaksun hinnalla, ja muilta asukkailta kerätään
sama 15 euron pöytämaksu päivän aikana.
Jäseneksi voi liittyä etukäteen maksamalla
Kylätilayhdistyksen jäsenmaksun 15 euroa
tilille FI23 1268 3000 1027 48. Muista samalla kirjoittaa viestikenttään nimesi sekä
katu- ja sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriä
varten.
Kirppispaikat on tarkoitettu vain alueen
asukkaille, ja myyntituotteiden tulee olla perinteistä käytettyä kirppistavaraa tai itse tehtyjä käsitöitä / taidetta. Asukkaan oikeudella
saamme häätää ammattimyyjät tiehensä, sillä
Kylätilayhdistys vuokraa kadun käyttöönsä
vain asukkaiden myyntipöytiä varten.
Limingantie suljetaan autoliikenteeltä
aamulla klo 8 ja avataan illalla klo 23. Asukkaita pyydetään siirtämään autot pois hyvissä ajoin. Hälytysajoneuvojen tulee päivän
aikana mahtua tarvittaessa ajamaan läpi,
joten kirppispöydät sijoitetaan kadun laitoihin niin, että keskelle jää ajoväylä. Myös
Vuoksentien alalaitaan tulee tästä syystä jättää pöydätön pätkä.

Suunnitteluryhmät

Ruokaryhmä
Kylätilan tapahtuma: kirjallisuus, sanataide, näyttely, huutokauppa
”Tietotori”
Lasten tapahtuma
Teatteri
Koristelu
Kumpula-juoksu
Logistiikka: kuljetukset, teltat yms. rakenteet
Järjestyksenvalvonta
Siivous ja huolto
Info ja ensiapu
Musiikkiohjelma
Tiedotus ja markkinointi, netti-sivut
Oranssin oma tapahtuma
UUSI: Palautukset, porukkaa juhlien jälkeiselle viikolle erilaisiin tavaroiden palautuksiin

Talkooväkeä tarvitaan!
Meklari, juontaja, nikkari, roudari, hananvääntäjä, järkkäri, monenmoiseen hommaan saa tarttua, jotta saamme Kyläjuhlat
toteutumaan ja juhlavieraat vastaanotettua.
Ennen juhlia, juhlapäivän aikana ja vielä
juhlien jälkeenkin hommia riittää jopa parille sadalle talkoolaiselle makkaranpaistajasta sairaanhoitajaan ja pakettiautokuskista koristelijaan.
Talkoisiin ilmoittaudutaan Kylätilaan
joko puhelimitse 041 527 832 tai sähköpostilla kylatila@kolumbus.fi. Talkoovuorojen kellonajoista sovitaan lähempänä
juhlia kaikkien ilmoittautuneiden kanssa
erikseen. Vuoroja on eripituisia ja eri ai-

koihin; näin talkoolaisille jää itselleenkin
aikaa nauttia juhlista. Jos pidät kirppispöytää, voit osallistua perjantain pystytykseen, lauantai-illan purkuun tai vaikkapa
maanantain palautusurakkaan. Vaunuissa
nukkuvan vauvan kanssa voit kerätä kirppispöytämaksuja ja samalla tutustua laajaan
kirppisvalikoimaan. Kumpula-juoksun liikenteenohjauksesta ehdit vielä omankin
pöydän pitämiseen ja ruokamyyjänä kuulet
koko musiikkiohjelman lavojen vieressä!
Tässä esimerkkejä viikonlopun aikana
tarjolla olevista tehtävistä:
Pakettiautokuskeja perjantaille, lauantaille ja maanantaille telttojen, pöytien ja
tuolien noutoon ja palautukseen sekä elintarvikkeiden kuskaamiseen Sörnäisten tukkutorilta. Oma pakettiauto eduksi, peräkärrykin käy!
Teltan pystyttäjiä ja purkajia: perjantaina
aloitellaan telttojen pystytys, osa puretaan
jo lauantaina illansuussa, loput päätöstanssiaisten jälkeen. Raavaat miehet hoi!
Kahvilanpitäjiä: Kylätilan kahvilaan klo
10-18 sekä kahvilan järjestelyihin jo perjantaina.
Ruuanmyyjiä: paistelemaan makkaroita ja
perinteistä pyttipannua klo 10-22.
Järjestysmiehiä: kortillisten lisäksi myös
muuten reippaat ja kookkaat kansalaiset
käyvät.
Ensiapuhenkilöstöä: sairaanhoitajia ja
lääkäreitä päivystämään puhelimen päähän
päivän ajaksi hätätapauksia varten – joita
muuten ei viimeksi ollut laisinkaan

Info-pisteen ja tietotorin tietäjiä: tietotorilla ammattiapua esim. asumiseen ja
puutarhanhoitoon liittyvissä pulmissa sekä
tietoa paikallisista yhdistyksistämme
Koristelijoita
Lavavastaavia esiintymislavoille ja teatteritelttaan: vastuunaan esiintyjien
vastaanottaminen ja kamojen säilyminen
lavalla
Kirppispöytämaksujen kerääjiä
Mainosten jakajia ennen juhlia jakamaan
esitteitä ja julisteita lähialueille
Apukäsiä lasten tapahtuman nikkarointija askartelupajoihin
Siivoojia juhlapäivälle ja sunnuntaille – ja
toki kukin meistä voi nostaa roskan sellaisen nähdessään!

Uusi: työnimellä ”Erjan yöllinen purkupartio” Juhlalavan aitojen, ravintoloiden ym.
purkuun
Uusi: palautukset juhlia seuraavalla viikolla.
Kyläjuhlien etenemistä voit seurata netistä www.kumpulankylatila.fi/kumpulankylajuhlat/ tai facebookissa Kumpulan Kyläjuhlat 24.5.2014.
Facebookista löytyy myös Kyläjuhlien
talkoolaisten oma ryhmä Kumpulan Kyläjuhlien talkoolaiset.
Kyläjuhliin liittyvistä asioista voit myös
soitella Kylätilaan p.041-527 8932 tai lähettää sähköpostia kylatila@kolumbus.fi

Kumpula-juoksu
Kyläjuhlapäivän avaa jälleen Kumpula-juoksu,
jonka reitti kulkee ympäri Kumpulan. Lähtö ja
maali ovat maauimalan parkkiksella, jonne myös
ilmoittaudutaan klo 8-8.40. Lähtölaukaus pamahtaa klo 9.00.
Kumpula-juoksussa kilpaillaan kolmessa
sarjassa: naisten, miesten ja alle 13-vuotiaiden
lasten sarja. Reippailusarjaan toivotaan mukaan
perhekuntia lemmikkeineen ja vanhempia lastenvaunuineen. Vaikka kilpailusarja on totista totta,
niin toki Kumpulassa järjestettävässä juoksukilpailussa on jotakin leikkimielistäkin. Numerolap-

pu rinnassa ei välttämättä tarkoita verenmakua
suussa, ja palkinnot arvotaan osallistujien kesken.
Tärkeintä ei ole voitto, vaikka mitaleitakin jaetaan!
Ennakkoilmoittautumiset sunnuntaihin 19.5.
mennessä kylatila@kolumbus.fi, viestiin nimi, ikä ja
sarja.
Osallistumismaksut: 5 euroa ennakko / 7 euroa paikan päällä. Yli viiden hengen ryhmät 4 /
6 euroa.
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Tässä esimakua Kyläjuhlien laajasta musiikkitarjonnasta. Loput
esiintyjät ja lavojen Loput esiintyjät ja lavojen aikataulut Kumpostin
toukokuun numerossa ja netissä www.kumpulankylajuhlat.fi.

TUURE KILPELÄINEN JA KAIHON
KARAVAANI – ETNOMAUSTEISTA
JA RIEHAKASTA POPPIA

JENI PACKALEN
– VAELTAVAN KISÄLLIN LAULUJA
Jeni Packalen - laulu
Marko Hilpo - piano

Kyläjuhlat ovat monena vuonna alkaneet klassisen musiikin tahtiin. Näin tänäkin vuonna, kun
lavalle astuu kumpulalainen Jeni Packalen, joka
on yksi maamme valovoimaisimmista mezzosopraanoista.
Hän debytoi Suomen Kansallisoopperassa
syksyllä 2009 Ullan roolissa oopperassa Isän
tyttö. Tämän jälkeen hänen roolejaan Kansallisoopperassa ovat ollet mm. Taikahuilun 3. nainen, ja Rusalkan 3. vedenneito.
Kumpulan Kyläjuhlat saavat arvokkaan
avauksen, kun pikkulavan ensimmäinen esiintyjä
kajauttaa ilmoille Gustav Mahlerin lied-sarjan
” Vaeltavan kisällin lauluja. ”Kyläjuhlat saavat
arvokkaan avauksen, kun musiikkiohjelman ensimmäinen esiintyjä kajauttaa ilmoille Gustav Mahlerin lied-sarjan Vaeltavan kisällin lauluja.

WHITE KNUCKLES TRIO
FEATURING KNUCKLEBONE
OSCAR – SUPERENERGISTÄ
ADHD-BLUESIA
Knucklebone Oscar – laulu, kitara Mr. Hillside Kumpulainen – piano Yukka White rummut

Alueella asuva Knucklebone Oscar on kitaristi/laulaja, jonka esiintyminen pursuaa puhdasta energiaa. Itse hän on luonnehtinut villiä
tyyliään muun muassa ”psykobluesiksi” tai ”ADHDbluesiksi”. Vuonna 2012 perustetun White Knuckles Trion muodostavat roots-konkarimme lisäksi
nuoremman polven bluesmiehet Yukka White ja
Mr Hillside Kumpulainen. Kokoonpano saa kunnian päättää pikkulavan ohjelman – näiden herrojen jälkeen ei kukaan lavalle uskaltautuisikaan.

AILI IKONEN JA SWING 42
– JAZZBASILLIN TARTUTTAMAT
Aili Ikonen - laulu Janne Toivonen - trumpetti Arska ja Kalle Outila - akustiset kitarat Markku Kyyhkynen - kontrabasso

Pikkulavalla tarjoillaan herkkua Suomi-jazzin ystäville, kun estradille nousee Laila Kinnusen kappaleita vastikään Jazzbasilli-levyllään versioinut
Aili Ikonen. Monipuolinen laulajatar on nähty mm.
UMO:n, Norrbotten Big Bandin, Rajattoman ja
Don Johnson Big Bandin riveissä, oman HERDyhtyeensä lisäksi.
Aili on vahvasti paikallinen artisti, joka vastikään muutti Kumpulasta Toukolaan. Kumpulan
Kylätilan musaillasta alkanut yhteistyö käpyläläisen
Swing 42 -yhtyeen kanssa jatkuu nyt Kyläjuhlilla.
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ANTTI VUORENMAA
- AKUSTISTA JA RULLAAVAA
FOLKROCKIA LIMINGANTIELTÄ
Antti Vuorenmaa – laulu, kielisoittimet Topi
Karvonen – basso Janne Mathlin - rummut

JUKKA KUOPPAMÄKI
JA PIENI JOUKKO
– SUOMALAISEN ISKELMÄN
LEGENDA KIIPEÄÄ ISOLLE
LAVALLE
Jukka Kuoppamäki – laulu Häkä Virtanen
– basso Markus Raivio – rummut, akustinen
kitara
Jussi Liski - kosketinsoittimet, haitari Miika
Kurtakko – sähkökitara, huuliharppu

Kukapa ei olisi kuullut kappaleita Sininen ja Valkoinen, Pieni mies ja Kultaa tai kunniaa. Jukka
Kuoppamäkeä voi hyvällä syyllä pitää Suomi-iskelmän legendana. Hän on säveltänyt ja sanoittanut suomalaista sielunmaisemaa koskettavia
lauluja vuodesta 1965.
Tähän päivään mennessä lauluja on kertynyt
jo pari tuhatta ja levyjulkaisuja 34. Uusin albumi
Perintö ilmestyi helmikuussa 2014. Kumpulassa
kuullaan sekä kestohittejä että materiaalia uudelta levyltä.
Jukka kertoo, että hänelle tärkeää ei ole ollut
vain musiikki, vaan hän on aina halunnut ymmärtää maailman ja ihmiselämän salaisuuksia.
Salaisuuksien verhoa Jukan lisäksi ovat isolla
lavalla raottamassa oma yhtye Pieni Joukko. Pienen joukon soittajista ¾ on alueen omia miehiä,
Kumpulasta ja Käpylästä. Jukalla on itselläänkin
vahva kytkös alueeseen. 80-luvun alussa hän toimi maauimalassa uimaopettajana ja -valvojana.

Antti Vuorenmaa on kumpulalainen muusikko, lauluntekijä ja tuottaja. Sooloartistina Antti on julkaissut jo parikin albumillista tarttuvaa folkrockia:
Päiväkirja (2012) ja Pohjavirta, joka ilmestyi helmikuussa 2014. Kyläjuhlilla kuullaan lauluja Antin
soololevyiltä. Epäilemättä myös radiokanavilla
soinut Rikas, rakas, köyhä, varas, jonka musiikkivideokin on kuvattu kumpulalaisissa tunnelmissa.
Soolouransa ohella Antti Vuorenmaa on kirjoittanut lauluja muille artisteille kuten Kari Tapiolle, Mikael Konttiselle ja Emmille sekä tuottanut monien
bändien (mm. Kim Curly Band, Tres Fogos, Emmi,
Acorn) levyjä. Hänet tunnetaan myös amerikkalaisen perinnemusiikin multi-instrumentalistina, joka
soittaa kitaran lisäksi niin pedal steeliä, dobroa
kuin mandoliiniakin.

Tuure Kilpeläinen - laulu, kitara Jiri Kuronen - koskettimet, haitari, laulu Jarno T.
Karjalainen - basso, laulu Rocka Merilahti
- kitara, laulu Sampo Haapaniemi - rummut,
laulu Aarne Riikonen - perkussiot, laulu

Supersuosittu Tuure Kilpeläinen Kaihon Karavaaneineen kulkee myös Kumpulan isolle lavalle!
Toukokuinen alkuilta täyttyy hyväntuulisella, ajoin
jopa riehakkaalla, etnomausteisella akustisella
popilla, joka saa tanssilanteet keinumaan.
Tuure Kilpeläinen kuvailee yhtyeen tekevän
karavaanimusaa koko kansalle. Kappaleissa
käsitellään suvaitsevaisuutta ja ihmisten välistä
yhteyttä.
Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani on
kasvattanut suosiotaan tasaisesti. Yhtyeen ensimmäinen albumi Valon pisaroita (2010) myi
kultaa, kakkoslevy Erämaa (2011) jo platinaa,
samoin kolmas pitkäsoitto Afrikan tähti (2012).
Bändin tunnetuimpia kappaleita ovat Valonpisaroita ja Ystävänpäivä.
Bändin basistin, Jape Karjalaisen, keikkamatka
taittuu tällä kertaa jalan, lava kun on lähes omalla takapihalla.

MAINIO JUHA VAINIO
Tapio Liinoja, Jore Marjaranta - laulu Olli
Ahvenlahti - piano

Musiikin moniottelijat Tapio Liinoja, Jore Marjaranta ja Olli Ahvenlahti tuovat Kumpulaan lyhennelmän maata menestyksekkäästi kiertäneestä
konserttikokonaisuudestaan.
Kyläjuhlien pikkulavalla on tilaisuus kuulla Junnu Vainion rakastetuimpia kappaleita, ja mahtuu
joukkoon joku harvinaisempikin helmi mestarin
laajasta tuotannosta. Ainakin Albatrossi on varmasti esitettävien listalla, samoin Elämää ja erotiikkaa, jota kyllä Kumpulassa ymmärretään.
Mainiosta kokoonpanosta 1/3 on alueen
asukkaita.

REINO NORDIN
– LETKEÄÄ LEMPEE
PIKKU LAVALLA
Reino Nordin – laulu ja akustinen kitara

Monista elokuvarooleistaankin tunnettu näyttelijä, muusikko, lauluntekijä ja toimittaja Reino Nordin on todellinen taiteen sekatyöläinen. Laulajana hän keikkailee ahkerasti kokoonpanoillaan
Reino and the Rhinos sekä Bongo Rock. Hän on
tuttu myös Soul Captain Bandistä ja Komposti
Sound Systemsistä.
Kyläjuhlille kosiskeltaessa hän kuitenkin päätti
heti tulla esiintymään ”mies ja kitara” -periaatteella. Ohjelmisto pikkulavan keikalla on taatusti mielenkiintoinen sekoitus säveltäjä-Nordinin laajasta
tuotannosta ja laulaja-Nordinin biisikierrätyksistä.
Luvassa on varmuudella letkeän keinuvaa reggaeta ja poppia.

ELINAT TUOVAT
KYLÄJUHLILLE VAUHDIKASTA
NYKYKANSANMUSIIKKIA
Arja Heinonen - kaksirivinen haitari Pauliina Pajala – viulu

Vuonna 2011 perustettu Duo Elinat soittaa suomalaista nykykansanmusiikkia. Elinoiden vauhdikas ja energinen kansanmusiikki ammentaa sekä
suomalaisen pelimannimusiikin uusista sävellyksistä että arkistojen kätköistä löytyneistä helmistä,
omin sovituksin. Arja ja Pauliina ovat molemmat
Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kasvatteja.
Arja, duon toinen osapuoli on jo pidempään asunut Kumpulassa, eikä keikkamatkaa pikkulavalle ole kuin korkeintaan kivenheiton verran.
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Teksti: Jouni Flinkkilä Kuvat: Santtu Särkäs

”SAIN KUMPULASTA VALTAVAA KANNUSTUSTA”

TAISTELE,
ANDY,
TAISTELE!

”

Kumpulasta oli tullut
Andylle, Sarille ja
heidän neljälle pojalleen
unelmiensa paikka asua.
”Kumpulasta vain puulaatikossa...”

Elämässä tarvitaan vain pieni sattuma- ja kaikki voi muuttua.
Tämän tietää kumpulalainen Andy Langdon. Hänelle elämän
kantavat voimat ovat rakkaat läheiset – perhe ja ystävät.

Varhain eräänä lauantaiaamuna Andy ja Steve kiersivät Kumpulan
taloja ja kiinnittivät 60 talon ulko-ovelle lapun, jossa Andy ilmoitti
olevansa valmis ostamaan talon.
”Kaikkien ´laputettujen´ talojen asukkaat ovat nyt naapureita
ja ystäviä. Muistan myös nykyisen talomme. Se oli huonoimman
näköinen aaltopeltikattoinen talo, joka tulikin yllättäen julkiseen
myyntiin.”
Myyjä soitti Andylle ja kertoi, että jos talo ei ole kolmeen kuukauteen mennyt kaupaksi, hän ottaa yhteyttä.
”Ystävieni kehotuksesta menin vierailulle ennen näyttöä. Sanoin
myyjälle, että maksan pyydetyn hinnan, 1,2 miljoonaa markkaa.”
Ovikello oli soinut koko ajan. Kun Andy lähti talosta, oven edessä
oli ainakin 60 ihmisen jono.
”Kerroin heille, että talo on myyty. Oli vuosi 1998.”
Andy ja Sari teettivät taloon perusteellisen remontin. Se oli raskasta aikaa erityisesti Sarille, sillä perhe oli kasvanut, Andy kiersi
työn vuoksi ympäri maailmaa ja asuttiin remontin keskellä. Kumpulasta oli tullut kuitenkin Andylle, Sarille ja heidän neljälle pojalleen
unelmiensa paikka asua.
”Joskus mietiskelin, että jossain vaiheessa muutan takaisin Englantiin tai kerrostaloon Katajanokalle, mutta nyt tiedän, että lähden
Kumpulasta vain puulaatikossa. Emme koskaan muuta pois.”
Syynä oli kolmas sattuma.

”Nyt minä kuolen”

L

imingantien varrella sijaitsevan omakotitalon kellarikerroksen kirjahyllyn eräällä hyllyllä oleva eräs kirja
avaa salaoven, josta pääsee baarin hallitsemaan tilaan ja
siitä entiseen pannuhuoneeseen, jota hallitsee vihreän
veran peittämä biljardipöytä.Joka perjantai-ilta kesää
lukuun ottamatta biljardipöydän ympärille kerääntyy
Andyn ystäviä ratkomaan oopperamusiikin inspiroimana illan mestaria. Pelit pelataan tarkkojen sääntöjen mukaan aina
pukeutumista myöten.
Opera Bar on Andyn mukaan hänen vaimonsa Sarin ”uhraus”,
kun Englannista Kentistä kotoisin oleva Andy päätti aikoinaan jäädä
Suomeen.
”Sari tietää, kuinka vaikeaa on löytää kavereita toisessa maassa,
varsinkin kun työssäni ei ole suomalaisia työtovereita, vaan työskentelen kaksoisveljeni Steven kanssa kahdestaan henkilöstövalmennusta tekevässä yrityksessä.”

”Etsimäni nainen löytyi”
Andyn tulo Suomeen ja Kumpulaan oli ensimmäinen sattuma.
” Steve tapasi Kreikassa suomalaisen naisen ja avioitui hänen
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kanssaan. Olin kuokkavieraana Steven vaimon ystävän häissä Parikkalassa. Siellä tapasin Sarin”.
Andy kertoo, että hänellä oli vaimon etsinnässä kolme ehtoa: ehdokkaan pitää olla hyvä juhlimaan, hänen on oltava intohimoinen
lukija ja pidettävä klassisesta musiikista.
”Sari täytti kaksi ensimmäistä ehtoa. Kun kysyin häneltä jossain
vaiheessa, minkälaisesta musiikista hän pitää, Sari vastasi, että en
ollut varmasti kuunnellut hänen mielimusiikkiaan. Ajattelin, että
se olisi punkkia tai vastaavaa. Sari vastasi: Dmitri Soštakovitšin
musiikki”.
”Silloin tiesin, että hän on etsimäni nainen”.
Sari asui Andyn kanssa vuoden Lontoossa ja toimi hänen sihteerinään – ilman työlupaa. Vuoden 1993 lopussa pariskunta muutti
Helsinkiin Kallioon.
Sattuma kaksi oli, kun perheen kaksivuotias poika, Alf, jäi vanhanaikaisen hissin veräjän ja oven väliin ja putosi noin kolme metriä hissikuilun pohjalle. Alf selviytyi. Silloin Andy ja Sari päättivät,
että kerrostalo ei ole heille oikea paikka asua ja alkoivat etsiä taloa
Kumpulasta.Andy on intohimoinen uimari. Kumpulan maauimala
oli yksi ratkaiseva asia talon etsinnässä.

Elettiin kesää 2008. Andy perheineen oli lomalla Kreikassa, kun
yhtäkkiä hän sai tuskallisen kohtauksen. Se meni ohi ja Andy luuli
saaneensa ruokamyrkytyksen. Kuuden viikon kuluttua kohtaus iski
uudestaan tosi kovaa. Andy oli kolme kertaa hoidossa sairaalassa,
mutta kohtausten syy ei selvinnyt. Epäiltiin vain munuais- eli virtsatiekiviä. Vasta lähes vuoden kuluttua perusteellisten tutkimusten
jälkeen todellinen syy selvisi.
”Lääkärini totesi puhelimessa, että ´siellä on jotain pahaa, mutta emme tiedä mitä´. Hän ei antanut selviä vastauksia. Lääkäriystäväni Arto totesi: Andy, tämä ei kuulosta oikealta, jotain on mätää,
mennään Hyksiin ja pyydetään potilaspaperit.”
Andy ja Steve menivät Hyksiin. Andy pyysi osaston sihteeriltä
potilastietonsa. Alussa sihteeri ei suostunut niitä antamaan, mutta
taipui lopulta Andyn tiukan painostuksen jälkeen.
”Luen papereita käytävällä. Niistä ilmeni, että minulla on kasvain haimassa ja se on jo levinnyt maksaan, jossa on neljä syöpäkasvainta. Potilaalle ei ole vielä kerrottu. Potilastietoni nähnyt kirurgi
oli todennut, että on liian myöhäistä leikata.”
”Muistan, miten suuni kuivui. Kerroin kotona, että nyt minä
kuolen. En itkenyt, ainoa asia, mikä ärsytti, etten ollut mennyt kuvauksiin aikaisemmin. ”
”Näytin tulokset myös Suomen ehkä parhaalle alan yksityislääkärille, joka antoi elinaikaa vuoden, ehkä kaksi...”
”Minulla oli sama syöpä kuin Microsoftin perustajalla Steve Jobsilla. Kivut johtuivat kasvaimesta, joka tukki verisuonen.
Kipu oli hellittänyt, kun hiussuonisto rakensi omat kiertotiensä”,
Andy kertoo.

STEVE JA SÄRKYNYT PATSAS
Teksti: Salli Hakala Kuva: Santtu Särkäs

Muutamat kumpulalaiset saivat yllättävän kutsun tammikuussa Steve Langdonilta, Andyn identtiseltä kaksoisveljeltä taidenäyttelyyn Jorman kellariverstaalle Limingantiellä. Kukaan ei oikein tiennyt, mistä on kyse. Kellarioven
takaa avautui hieno tunnelma: kynttilävalot, kuohuviinilasit ja cocktail-tarjoilu sekä peitetty patsas. Mistä oli kyse?
Steve oli ostanut Belgiasta upean Apollon-patsaan. Taidelähetys
saapui sopimusten mukaan pakettina kotiin Metsälään. Kun Steve aukaisi innokkaana tilauksensa, sisältö järkytti: koko upea figuuri oli palasina.
Sähköpostien ja vakuutuskorvausten jälkeen Steve oli heittämässä palasia
pettyneenä roskiin. Mutta kaksoisagentti Andy alias James Bond ehti hätiin.
Hänellä voisi olla ratkaisu: Kumpulassa on eräs henkilö, joka varmaan osaisi
korjata patsaan entisen näköiseksi.
Tämä eräs oli kumpulalaisten hyvin tuntema monitaitoinen Jorma Ikonen, joka tunnetaan autojen ja puutöiden asiantuntijana. Mutta että kipsityö ja antiikkisen patsaan korjaus?
Jorma mietti hetken ja otti tehtävän vastaan. Hän perehtyi taideasiantuntijoiden avulla, miten kipsipatsaan voi korjata. Vaikeinta oli jäljittää antiikkista patinointia. Kokeilujen kautta alkoivat oikeat värit ja tekniikat löytyä.
Sitten vain Jorma teki seokset, ja kädet kipsiin ja palasista muovautui patsaan uusi elämä. Maallikot eivät ainakaan erottaneet, missä patsaan arvet ovat. Hieno tarina lisäsi patsaan tunnearvoa. Uuden patsaan paljastus
pidettiin tammikuussa Jorman verstaalla.
Sellaista on ystävyys. Se auttaa hädässä, olipa hätä iso tai pieni. Andyn
syövässä Steve varautui jo luovuttamaan puolet maksastaan pelastaakseen
veljensä hengen. Sitä ei onneksi tarvittu, kun leikkaukset ja sytostaattihoidot
toimivat. Andyn arpisesta kehosta tuli uusi ja Steven patsaasta nyt.
Särkyminen on vahva tarina elämässä. Andyn syövässä kansainvälisen ystävätiimin paidoissa luki ”Andy team winning - Cancer is a fight for
friends! ”. Kreikkalainen Apollon sen tietää, hänen alaansa olivat parannustaito, ennustus ja runollinen innostus.

>>
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”Tee elämäsi projekti”
Nyt tulivat ystävät mukaan rajuun peliin. Andyn ystävä sanoi, että
”Andy, tee tästä elämäsi projekti, laita kaikki voimavarasi tähän”.
”Minulla oli sekä Suomessa että Englannissa 30 - 40 hengen fiksu ja lääketieteen kanssa tekemissä oleva porukka, joka yhteistyössä heitti verkot ja ulotti tuntosarvet joka mahdolliseen paikkaan.”
Lopulta Englannista löytyi kirurgi, joka vaativassa ja pitkään kestäneessä leikkauksessa poisti haimasta puolet. Jatko sytostaattihoitoineen tapahtui Hyksissä.
”Kun olin päässyt täällä niin sanottuun putkeen, hoito oli – ja on
ollut – loistavaa. Suomessa on tunnetusti maailman huippua oleva
syöpähoito.”
Nyt neljä vuotta myöhemmin Andy kertoo olevansa OK.
”Olen paremmassa seurannassa kuin tavallinen kadunmies. Minut kuvataan ja tutkitaan pari kertaa vuodessa.”

Ohjat omiin käsiin
Syöpä opetti Andylle paljon. Ensinnäkin jos kipuja ilmaantuu, hoitoon on mentävä heti ja otettava asiat omiin käsiinsä. Eikä saa luottaa yhden lääkärin mielipiteeseen.
”Yksi oppi oli, että jos jotain pahaa sattuu, älä jää yksin uhriksi
murehtimaan, sillä koskaan et voi tietää, mistä tai keneltä saat tukea. Minulla on loistavia ystäviä ja sairauteni syvensi ystävyyksiä.
Esimerkiksi Jukka kävi joka päivä vuoden ajan minua katsomassa
kotona. Olen saanut valtavaa tukea kumpulalaisilta. Voin vain itkeä,
kun ajattelen, kuinka hyviä ihmiset olivat.”
”Ennen oli perhe ykkönen ja sitten ystävät. Nyt he ovat yhtä rakkaita. Ajattelin, että vaikka kuolen, olen saanut olla Sarin kanssa 20
vuotta. Ihminen, joka on löytänyt elämänsä rakkauden, voi helpommin hyväksyä kuoleman.”
”Tosin Sari sanoi kerran: ’Andy, ehkä asiat olivat pikkuisen helpompia, kun olit sairaana, silloin ihmiset tulivat auttamaan, pesivät ikkunoita, leikkasivat nurmikon, huolehtivat lapsista ja tekivät
ruokia’.”
Andy sanoo, ettei enää suunnittele liikaa tulevaisuutta.
”Viikko, kuukausi tai kesä riittää, mutta en ajattele, mitä teen
kolmen vuoden kuluttua. Ja aina täytyy muistuttaa itseään, kuinka
tärkeitä ovat ystävyys ja rakkaus.”

Pari kilometriä joka päivä
Andy hoitaa kuntoaan uimalla. Näin talvisin hän käy aamulla Mäkelänrinteen uimalassa vetäisemässä pari kilometriä parhaimmillaan
33 minuuttiin.Kesäisin hänet nähdään kauhomassa Kumpulan uimalassa aamulla ja illalla.
Kumpula on hänen mielestään hieno alue, vaikka hän ei pidä talojen ja asuntojen hintojen noususta, sillä lapsille ei ole hyvä, jos ei
ole varaa asua Helsingissä.
”Englannista voi kyllä löytää tällaisen kylän, mutta kaikki asukkaat ovat keskiluokkaisia. Täällä on rentoa erilaista väkeä: varakkaampaa ja köyhempää. Vain englantilainen pubi puuttuu.”
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Teksti: Jorma Ikonen Kuvat: SA-kuva, Santtu Särkäs

”NYT SE TULEE, SE TULEE!”

KUMPULAN KAUHUNYÖT
Helmikuun 1944 pommitusvaurioita
Käpylässä Sampsantie 13:n kohdalla.

”Ensimmäisen pommitusyön aikana
olimme kotona. Ilmatorjunnan ampuessa tuntui kuin koko talo olisi
liikkunut edestakaisin tykistötulen
äänestä.” Näin muistelee kumpulalainen Mirjam Söderblom 70
vuotta sitten tapahtuneita Helsingin pommituksia.

H

elmikuussa 1944 Suomella oli kohtalonhetket käsillä,
kun Neuvostoliitto yritti pakottaa Suomea ankariin
rauhanehtoihin pommittamalla Helsinkiä kolmena
helmikuun yönä. Stalinin pyrkimyksenä oli siviiliuhreista välittämättä tuhota koko kaupunki.

Ensimmäinen pommitus koettiin helmikuun 6. ja 7.
päivien välisenä yönä. Yli 700 konetta pudotti noin 7 000
pommia. Niistä vain 280 putosi Helsinkiin. Helsinkiläiset olivat turhautuneet jatkuviin aiheettomiksi osoittautuneisiin ilmahälytyksiin, joten
raju pommitus yllätti ja uhrien määrä oli kolmesta pommitusyöstä suurin.

Seuraava hälytys tuli 16. päivän iltana. Helsingistä oli lähdetty
pommituksia pakoon ja kaupunkiin jääneet hakeutuivat nyt pommisuojiin. Lähes 400 konetta pudotti 4 300 pommia, joista vain 100
osui Helsinkiin. Uhrien määrä oli tällä kertaa huomattavasti pienempi kuin ensimmäisenä yönä.
Jälleen kymmenen päivän kuluttua 26. päivän vastaisena yönä
Helsingin ylle ilmestyi useassa aallossa lähes 900 pommikonetta,
joiden pudottamista yli 5 000 pommista vajaa 300 putosi Helsinkiin.

Pommisuoja viemäritunnelissa
Toisena pommitusyönä pommeja putosi myös Kumpulan kaupunginosaan, ja kolme pommia osui omakotialueelle. Kohtalokkain
pommi putosi Kymintie 24:n pihalle. Arkistotietojen mukaan pommin sirpaleet surmasivat talon kellariasunnossa leskirouva Jennyn
ja aiheuttivat portailla olleelle Antton-nimiselle miehelle useita
haavoja päähän.
Limingantie 49 - 51:ssä asunut Ensio Hytönen kertoi toisen
pommituksen aikaisista tapahtumista: ”Menimme kirkkaana iltana
potkukelkkoihin istumaan ja odottamaan pommitusta. Kun hälytys
tuli, menimme Saksansaaren luona olevaan pommisuojana toimivaan viemäritunneliin. Likavesi virtasi avo-ojassa ja lattialla oli märkiä puuralleja, joiden päällä ihmiset seisoivat kapealla käytävällä.
Vaara ohi -merkin tultua lähdimme kotiin ja näimme kuinka Limingantie 55:n kohdalle pudonnut pommi oli tehnyt tuhoja. Asukkaat
olivat suojassa talon kellarissa eikä kukaan ollut loukkaantunut.”
Jokainen voi kuvitella, millainen kokemus oli olla kellarissa, kun
sokkelin ulkopuolelle putoaa 250 kilon miinapommi ja tekee syvän,
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Ola Lindström muistelee
7-vuotiaana kokemiaan
Helsingin pommituksia.
Limingantie 55:n
kohdalle putosi pommi ja
talon nurkkaan repesi iso
aukko.

Olemme avoinna arkisin 6.30–17.00
ja viikonloppuisin 9.30–16.00
Intiankatu 25,Väinö Auerinkatu 1, 00560 Helsinki, Puhelin: 09 7572087

koko kadun levyisen kuopan ja repii aukon talon seinään. Sota-arkiston tiedoissa kerrotaan tapauksesta niukasti. Sen mukaan rakennus vaurioitui lievästi ja naapuritalossa asunnossaan olleelle Johannimiselle miehelle kirjattiin rikkoutumia kasvoissa. Paineaallon
johdosta laajalla alueella oli ikkunavaurioita.
Paineaallon voimakkuuden sai kokea myös kirjoittajan pappa.
Hän oli juuri pommin putoamishetkellä astumassa ovesta ulos ja
paiskautui nurin eteisen lattialle.

26.-27.4.2014

”Kuin laskisi kraanasta vettä”
Mirjam Söderblom, 89, asuu vanhempiensa rakentamassa idyllisessä talossa Limingantiellä. Istumme Mirjamin kanssa hänen keittiössään kahvikupin ääressä. Mirjam muistaa sota-ajan ja Helsingin
suurpommitukset hyvin.
”Ilmahälytysten aikana olimme kotona. Useimmiten makoiltiin
sängyssä ja vedettiin vain peitettä korviin. Niin oli ensimmäisen
suurpommituksenkin aikana. Emme me edes uskaltaneet lähteä
pommisuojaan, kun pelättiin niitä ampumissirpaleita. Ilmatorjunnan ampuessa tuntui, että ensin talo olisi liikkunut toiseen suuntaan
ja sitten toiseen, oli semmoinen tunne kuin koko talo olisi liikkunut
edestakaisin siitä äänestä.”
Toisena pommitusyönä Mirjam makasi sängyssään. Hän oli kuullut, että kun pommi tulee lähelle, se pitää erilaista ääntä, sellaista
kuin laskisi kraanasta vettä.
”Kun sitten sellainen ääni kuului, juoksin puuhellan viereen
isän ja äidin sängyn luokse ja huusin, että nyt se tulee, se tulee! Ajattelin, että se tulee päälle. Äiti, joka oli huonokuuloinen, kysyi mikä
tulee. Samassa kuului kova ’kraks’ ja ikkuna meni rikki. Pommi
putosi läheiselle kalliolle Ö-talon taakse. Talon tallissa olleet kaksi hevosta saivat vammoja sirpaleista. Toinen hevosista kuoli heti
ja toinen jouduttiin lopettamaan. Sirpaleita lensi myös naapurissa
asuvan lapsen, Pasi Mäkisen, vuoteen yläpuolelle.”
”Kun seuraava hälytys tuli, äiti ei olisi halunnut lähteä pommisuojaan, mutta minun takiani hän sanoi, että lähdetään nyt sitten”,
Mirjan kertoo. ”Meillä oli potkukelkka, johon laitettiin meidän aarteita, kuten lakanakangaspakka, jonka äiti oli ostanut ja jotain muuta ihan hassua. Kun kuljimme Kymintietä, oli ampuminen jo kovaa.
Usein olikin niin, että heti hälytyksen tullessa alkoi kuulua koneiden
jyrinää ja pommit putoilivat. Muistan aina pommilasteissa tulevien
koneiden jyrinän, se oli semmoinen junnaava ääni. Kun kuljimme
metsätietä Koskelantien suuntaan, puissa vain rapisi. Luulen, että
ne olivat jotain ammuksien osia, jotka putosivat, kun ilmatorjunta
ampui Taivaskalliolta, Viikistä ja raviradalta sellaista ristitulta.”
”Kelkka ei oikein luistanut, kun välillä oli sulaa maata, toinen
työnsi ja toinen veti. Lopulta pääsimme pommisuojan ovelle. Vahti avasi ja sanoi, että tulkaa nyt pian sisälle. Siellä huhut liikkuivat,
puhuttiin että Limingantiellekin oli tullut paljon pommeja. Äiti oli
aina tomera ja hän sanoi vahdille, että hänen pitää päästä pois, sillä
hän menee pelastamaan tavaroita, joita on jäänyt jäljelle. Sehän oli
ihan tyhmä ajatuskin, eikä vartijakaan sieltä laskenut pois ennen
vaara ohi -merkkiä. Tulimme kotiin vasta aamulla, mutta ei siellä
ollut mitään tapahtunut. Kaikki oli paikoillaan, onneksi.”
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HELSINGIN PELASTUS
Liittoutuneiden tuhoamiin Saksan suurkaupunkeihin verrattuna Helsinki pääsi lopulta vähällä. Kolmena pommitusyönä Helsingissä kuoli 146 ja loukkaantui 356 ihmistä. Rakennuksia tuhoutui 109 ja vaurioitui n. 300.
Helsingin pelastuminen täydelliseltä tuholta oli monen asian summa ja
suurin kunnia kuuluu everstiluutnantti Pekka Jokipaltion tinkimättömästi kouluttamalle ja johtamalle Helsingin ilmapuolustusrykmentille. Siitä meitä muistuttaa Taivaskalliolle museoitu it-tykki ja sinne johtava Pekka Jokipaltion tie.
Helsingin ilmapuolustus oli tuolloin varustettu hyvinkin moderneilla yli 70
raskaalla ja noin 40 kevyellä it-tykillä, ja ilmatilaa valvoivat Saksasta hankitut viimeistä huutoa olevat ilmavalvonta- ja tulenjohtotutkat. Ensimmäisen
pommitusyön jälkeen Saksasta saatiin vielä kuusi Messerschmitt-hävittäjää
lentäjineen. Koneet oli varustettu yölennon mahdollistamilla laitteilla toisin
kuin Suomen ilmavoimien vastaavat koneet.
Suurien konemäärien pudottamisen tiedettiin olevan hyvällekin kalustolle ylivoimainen tehtävä, joten Helsingin ilmapuolustukseen jouduttiin
miettimään uusia keinoja. Everstiluutnantti Jokipaltion johdolla kehitettiin
uusi sulkutulimenetelmä, jonka tarkoitus oli estää koneiden pääsy kaupungin päälle.
Helsinki jaettiin puolustussektoreihin. Kukin sektori ampui tarkkaan suunnitellun ja lasketun sulkutulen, ikään kuin verhon, kaupunkia kohti saapuvien
koneiden eteen. Räjähtäviin kranaatteihin oli pelotteeksi lisätty kirkkaasti
loistavia ainesosia.
Kolmantena pommitusyönä vain noin 100 konetta 900:stä uskaltautui
sulkutulen läpi. Loput kääntyivät ympäri ja pudottivat pommilastinsa mereen. Sektorien reunoilla kevyempien pattereiden tehtävänä oli tulittaa
sulusta päässeitä koneita. Niitä jahtasivat myös saksalaiset Messerschmitthävittäjät.
Helsingin puolustajille merkittävinä etuina toimivat vihollislentäjien huono
yölentokokemus sekä vihollisen puuttunut tutkahäirintä.
Pomminsa mereen tai metsiin pudottaneet, lennoilta palanneet lentäjät raportoivat Helsingin täydellisestä tuhosta. Tätä tietoa vahvistettiin
kaikin mahdollisin keinoin. Siinä auttoi myös ruotsalainen iltapäivälehti, jossa
kirjoitettiin Helsingin täystuhosta. Apuna toimi myös vangiksi saatu desantti,
joka pakotettiin morsettamaan virheellistä tietoa Helsingin tilasta.
Kolmannen pommitusyön jälkeen Helsinkiin ei enää tehty ilmahyökkäyksiä. Kun valvontakomissio aikanaan saapui Helsinkiin, pystyssä seisova
kaupunki oli heille täydellinen yllätys.

Tilitoimisto R.Turtiainen Oy
Isonniitynkatu 3, 00520 Helsinki
puh. 09 799 811
www.tilitsto-turtiainen.com

LVI - urakointi - korjaus - mittaus - perussäätö
Helsingin
toimipiste
Event on ecological
Ekologisen kulttuurin
ja
Päijänteentie
43
culture and sustainable
kestävän
elämäntavan
0400-535125
lifestyle
tapahtuma
00510 Helsinki
puh/fax
09 694 2756
jukka.olander@soputyo.fi

Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin
Yhteistyössä / in co-operation
Supported by Bassoradio

Parturi-kampaamo

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

PUH. 020 741 1820

Amarillo

puhelin 7572 117
Auki arkisin 9-17 Ke suljettu La 9-14
Väinö Auerin katu 3
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esällä 2012 teimme päätöksen muuttaa ydinkeskustasta Eduskuntatalon kupeesta hieman luonnonläheisempiin tunnelmiin. Perheessä oli kaksi pientä lasta
ja ajatus omasta pihapläntistä ja rauhallisemmasta
tienoosta tuntui aina vain houkuttelevammalta. Klassinen tilanne siis. Itselleni unelmavaihtoehdot omakotiasumiselle olivat aina olleet Toukola, Kumpula ja
Käpylä. Miehelle taas viisi kilometriä keskustasta poispäin oli yhtä
kuin viisi kilometriä kotiinpäin (savolainen kun on).
Puutaloasuminen pihatöineen ja askareineen vähän mietitytti,
mutta eivät meidänkään perusteet puutaloasumiselle olleet käytännöllisyys ja helppous, vaan mielikuvat, tunnelma ja fiilis. Käytännöstä viis. Muutamia taloja kierreltyämme osuimme Kymintielle
”punaiseen tupaan”. Ihana talo, jonka kahdesta asunnosta saisi pienillä muutoksilla yhden ison perheasunnon. Päätös oli tehty.
Myös ystävämme olivat pitkään jahdanneet alueelta taloa. Muutama vuosi aikaisemmin he olivat käyneet eräässä kumpulalaisessa
talossa, joka teki heihin lähtemättömän vaikutuksen. Kaupat peruuntuivat ja unelma tuosta talosta alkoi olla jo hiipunut. Samaan
aikaan muuttomme kanssa ystäviemme unelmatalo, uuden talomme viereinen talo, tuli jälleen myyntiin. Saimme ystävämme naapureiksi!

Talvi 2013

Teksti: Riitta Helminen Kuva: Santtu Särkäs

LUNTA, LUOMUJAUHELIHAA JA JÄTTIUNIKOITA

ENSIMMÄINEN VUOSI
KUMPULASSA
Kellarista kuului hätääntynyt huuto. Oli uudenvuodenpäivän aamu ja mies
oli mennyt kellariin hakemaan vaatteita pyykkinarulta. Siellä hän nyt kahlasi
nilkkoja myöten vedessä. Talon sisäpuolelle rakennetun kaivon pumppu oli
rikkoutunut ja massiiviset lumimäärät olivat nostaneet veden pintaa liian
korkealle. Pyhäpäivänä hälytettiin pumppauspartio ja pumpun korjaajat
paikalle. Selvisimme suuremmitta vahingoitta, mutta saatiinpahan vuosi uudessa talossa lähetettyä napakasti käyntiin.
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Muutimme Kymintielle marras-joulukuun taitteessa, juuri sopivasti
viettämään joulua Suomi-romantiikkaa pullistelevien kinosten keskelle. Lumen määrä tavoitti pian lähes koomiset mittasuhteet. Kumpulassahan satoi viime talvena eniten lunta koko Suomessa. Omakotiasumista harjoittelevalle perheelle se aiheutti hieman päänvaivaa.
Katosta tuli vedet läpi verannalle ja lumitöitä piisasi. Onneksi ulkopuuhat olivat myös lasten mieleen, joten pihatyöt sujuivat alkuinnostuksen voimalla helposti. Lisäksi saimme pian kosketuksen naapuriapuun, kun lähitiet olivat aurattu päivästä toiseen. Mahtavaa!
Jouduimme toteamaan saman, minkä niin moni muukin kantakaupungin alueen lapsiperhe: päivähoitopaikkoja ei
lähipäiväkodeista helposti irtoa. Yksityinen päiväkoti Arabianhelmi Toukolan puolella oli pelastus tilanteeseen, joka onneksemme
muuttui syksyllä 2013, kun kunnallisesta naapuripäiväkoti Koivikosta löytyi lopulta kummallekin tytöllemme paikat.
Alueen palvelut tulivat pian tutuiksi. Kunnostimme vanhoja
kalusteita Limiksen Puhti-verhoomossa, Kumpuodista saatiin luomujauhelihaa, Kapusiini tarjosi joutilaiden päivien lounashetket,
Vekarakirppis oli pikkulapsiperheelle aarreaitta, Kylätilassa lapset
pääsivät liikkumaan ja Kumpulan liikuntakeskuksesta löytyi itselle
sopivat jumpat. Pian huomasin, etten ollut käynyt keskustassa viikkoihin.

Kevät 2013
Pikkuhiljaa aurinko sulatti itsepintaisimmatkin lumikasat ja alkoi
pihan väijyminen. Mitä kaikkea pienellä tontillamme mahtoikaan
kasvaa? Ei-puutarhaihmisinä emme olleet katselleet ostohetkellä
tulevaa pihaamme muuten kuin todetaksemme, että rikkaruohot
rehottivat komeasti.

”

Heti kun aurinko alkoi
vähääkään lämmittää,
aterioimme pihalla ja otimme
kaikki irti uusista olosuhteista.
Vappuna vietimme jo pihalla
grillijuhlia paitahihasillaan.

Kun olin vähällä repiä särkyneet sydämet maasta rikkaruohoina,
ymmärsin, että oli aika perehtyä pihan kasvistoon. Hamstrasimme
kirjastosta erilaisia oppaita. Näin leikkaat pensaat ja puut oikein,
Kotipiha kuntoon ja Puutarhanhoidon perusteet oli kaikki syytä lukea tarkkaan, jottemme saisi ainakaan peruuttamatonta tuhoa aikaiseksi.
Kirjoista opin pian, että pihallamme kasvoi rikkaruohojen lisäksi jättiunikoita, idänunikoita, kolmea eri syreenilajiketta, tulppaaneja, särkyneitä sydämiä, akileijaa, kieloja, kurtturuusu, koristeomenapuu, karviaispensaita ja kriikunapuu. Ja koko tonttia kiersi
ränsistynyt orapihlaja-aita. Kaikki siis tyypillisiä kasveja alueella.
Innokkaina keltanokkina istuttelimme hiukan uusia kasveja ja hoidimme vanhoille olosuhteet kuntoon niin hyvin kuin taisimme.
Heti kun aurinko alkoi vähääkään lämmittää, aterioimme pihalla
ja otimme kaikki irti uusista olosuhteista. Vappuna vietimme jo pihalla grillijuhlia paitahihasillaan.

Kesä 2013
Kesä oli lämmin ja ihanteellinen ensimmäiseksi kesäksi Kumpulassa. Se tarjosi juuri sitä mitä uudelta asuinalueelta olimme
toivoneetkin: kylämäistä henkeä, rentoa hengailua ja lasten juoksentelua pihateillä. Saatoimme järjestää kummankin tyttäremme
syntymäpäiväjuhlat omalla pihalla ovet sepposen selällään. Luonto
huokui sisään ikkunoista ja ovista, ja talven huikeat lämmityslaskut
vaihtuivat rauhoittavaan 0-lukemaan. Intianpuiston kesäruokailut,
Kumpulan kirppispäivä, Käpylän kyläjuhlat ym. lähitapahtumat
koluttiin ja maauimala korkattiin.

Syksy 2013
Kesä alkoi olla ohitse ja syksyn ulkotyöt odottivat. Talon to do -lista
kasvoi jatkuvasti. Ensimmäisen talven suorasähkölaskujen jälkeen
investoimme ilmalämpöpumppuun, jonka logiikkaa tutkailemme
paraikaa. Pumpun ulkoyksikön ”mökki” odottaa vielä viimeistelyä,
kuten moni muukin talon pikkupuhde, mutta siihen on jo pikkuhiljaa totuttu.
Rutiineja on muodostunut jonkin verran. Jotkut asiat tuntuvat
vaivalloisemmilta kuin kerrostaloasumisessa, mutta monet huomattavasti helpommilta. Päivä päivältä tutustumme lisää taloomme, joka tuntuu tekevän yhteistyötä kanssamme mukavasti. Ymmärrämme talovanhuksen motkotuksia ja viilaamme asioita, joihin
on mahdollista puuttua.

Talvi 2014
Ensimmäinen vuodenkierto Kumpulassa on ollut opettavainen,
kärsivällisyyttä kasvattava, riemastuttava ja avartava vuosi. Se on
muuttanut arjen fokusta huomattavasti, mutta ehdottomasti hyvään suuntaan. Toivottavasti ensimmäinen vuosi tulee olemaan
nimenomaan ensimmäinen ja saisimme nauttia pitkään kyläyhteisömäisestä asuinalueesta palveluineen, ja toivottavasti lapset saisivat
kuin saisivatkin vielä jonain päivänä käydä alueella kouluakin.
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KUMPULASTA KATSOEN
Minttu Muranen
Kirjoittaja on kumpulalainen muusikko ja eräopas.
Teksti: Seppo Kärki Kuva: Santtu Särkäs

JOUTAVAA JUTUSTELUA
Meillä Suomessa ei turista turhia eikä lässytetä latteuksia. Meille on luontevaa ja jopa sosiaalisesti suotavaa olla hiljaa. Istumme bussissa vuosia
saman ihmisen vieressä vaihtamatta koskaan sanaakaan, ja odotamme viisi
minuuttia korva kotiovessa, jotta naapuri ehtii poistua rappukäytävästä.
Huudamme kännyköihimme julkisissa liikennevälineissä, mutta tuntemattomille puhumme ainoastaan vääjäämättömän pakon edessä tai kolmen promillen kännissä. Kollektiivinen hiljeneminen on yhteisesti sovittu ja ihana asia.
Vai onko?
Minulla on tapana väittää kärsiväni tästä ilmapiiristä. Tämä omahyväinen kosmopoliitti asenteeni saa kuitenkin kolauksen joka kerta, kun matkustan maihin, joissa on tapana jutella niitä näitä (suomalaisittain: jauhaa
paskaa) täysin vieraiden ihmisten kanssa. Nuo tuntemattomat nimittäin
hakeutuvat seuraan (suomalaisittain: tungettelevat) eivätkä ymmärrä, että
haukottelu ja hiljaisuus on vihje. Ei hetken rauhaa!
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Sisäinen aleksanderstubbini kuitenkin heräsi yllättäen männä viikolla,
hetkellisesti. Pyörin kauppakeskus Kampin lähistöllä ilman sen suurempaa
päämäärää, ja mieleni teki jutella mitä vain, kenelle vain. Sosiaalinen normistomme kuitenkin esti minua aloittamasta turhaa jaappausta. Totesin, että
on parempi lähteä juttelemaan niille, jotka ovat pakotettuja juttelemaan.
Kauppakeskus tarjoaa tähän loistavat mahdollisuudet; valtava talo pullollaan eri tuotteiden esittelijöitä ja myyjiä, jotka palavat halusta puhua
turhuuksia kanssasi! Lörpöteltyäni pari tuntia joutavanpäiväisiä ties minkä
leivän kuitupitoisuuksista ja vapahtajan uudesta tulemisesta oli tarpeeni
tyydytetty.
Kotimatkalla Kumpulaan tuli jotenkin paha mieli. Tätäkö yksinäiset ihmiset tekevät Suomessa?
Oma elämäni on kyllästetty ystävillä, mutta myös erityislaatuisella
asuinpaikalla. Kuten tiedämme, Kumpulassa on hyvä olla, mutta miksi? Minäpä kerron.
Naapurin kanssa uskaltautuu samaan aikaan rappukäytävään tai pihalle. Ärrällä on aina joku, kenen kanssa jutella hetki Intiankadun metelistä.
Kapusiinia ei pysty ohittamaan moikkaamatta. Kumpuodissa käynti venähtää joka kerta. Oljenkorressa voi liittyä pöytäseurueeseen ja puhua joko
täyttä soopaa tai keskustella päivänpolitiikasta. Tai istua yksin baaritiskillä
ilman, että kukaan häiritsee.
Sain sen kuulostamaan melko ylevältä, ja sitä se onkin. On ylevyyttä
asua paikassa, jossa ihmisten välinen normaali kommunikointi ei ole kylähulluutta. Kumpulassa on ymmärretty, että on turha yrittää väistellä naapurin
katsetta ikuisuuksia, kun voi yhtä hyvin olla mutkattomasti arkitekemisissä. Tai
että on oikeastaan ihan kivaa, että puolituttuja ja -tuntemattomia voi moikata kadulla. Tai että koirankusettajat tietävät toistensa koirien nimet.
Emme ole ehkä niitä puheliaimpia, mutta jopa suomalaiselle iskee
joskus se hetki, että kauppakeskuksen myyjä kelpaa juttukaveriksi. Näinä
hetkinä on todella hyvä olla kumpulalainen. Jatkakaamme kumpulalaista
joutavaa jutustelua ja turhanpäiväistä päivittelyä jatkossakin!

SATUJEN MAAILMA EI
OLE LASTEN ETUOIKEUS
Yhteisöllisyys kumpuilee vahvana heti
Aikuisten iltasatujen avausiltana.
Yli sata päätä satuväkeä täyttää kaikki
kylätilan penkinnurkat, patjat ja kolot.
Aivan tolkuttomasti väkeä!

Ohjaaja Laura Jaakkolan kehittämässä konseptissa näyttelijät lukevat tekstin suoraan paperista, ja maailma loihditaan itse kunkin
kuulijan mielikuvituksessa. Tunnelma lainaa radioteatterin maailmasta.
Tove Janssonin Taikatalvi saa aloittaa ydintalven lämmikkeeksi
loihditut satuillat. Muumitarinasta huolimatta paikalla ei ole lapsia
- ei tarvitse olla lapsi, jotta tämä tarina tajuntaan uppoaisi. Salaperäinen talvitarina loihtuu esiin luettuna jopa paremmin kuin näytellyt muumit. Niissä aina pettyy muumimaskien tasoon - oma mielikuvitus ei petä koskaan.
Toisena tekstinä on Jussi Kylätaskun Maaria Blomma. Nyt on
väkevää lukemaa. Herätyskokous on melkoista raskaspoljentoa niin
tekstinä kuin esityksenä. Paula Vesalan ja Laura Rämän hanuriviulu-duetointi jatkavat samoissa syvissä, hyvissä vesissä.
Oliver Sacksin Mies joka luuli vaimoaan hatuksi valtaa kylätilan viimeisenä. Mielenterveys heilahtelee raiteiltaan monella eri
tavalla, kun tohtori Sacks ottaa vastaan vyörynä valuvia potilaitaan.
Tarinat etenevät välillä koskettavina, toisinaan järkyttävänä, hauskoina hulluuden ja normaaliuden analyyseina.
Parhaiten iltasaduista toimi muumitarina. Taikatalven maailma
valtasi vahvana mielikuvituksen - talven viekkaat varjot ja lumen
peittämä tienoo. Muissa tarinoissa mielikuvitus ei aivan samaan
laukkaan entänyt, olkoonkin, että tekstitasolla ne olivat lähempänä
aikuisille suunnattua iltasatua. Ehkä lapsille kirjoitetut tekstit toimivat vahvimmin myös aikuisille.
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KYLÄTILAN
TAPAHTUMAT
la-su 22.-23.3. Aikuisten bändileiri, lisätiedot
ja ilmoittautumiset kylatila@kolumbus.fi

ma 24.3. klo 17.30-20.30 Astioiden koristelutyöpaja. Koristellaan siirtokuvin valkoisia posliinilautasia. Osallistumismaksu 55 euroa, johon
kuuluu ohjaus, siirtokuvat, neljä lautasta ja astioiden poltto. Lisätiedot www.kaksitva.com tai
marjo@kaksitva.com

la 29.3. klo 19 Oljenkorsi Small Bandin musailta Kylätilassa.

ma 31.3. klo 18 Kyläjuhlien talkookokous
su 6.4. klo 14-16 Kumpula-seuran Muistelot
la-su 12.-13.4. klo 10-17. Lasten bändileiri
10-15-vuotiaille. Viikonlopun aikana treenataan rock- ja pop-biisejä eri kokoonpanoilla
sunnuntain klo 16 päätöskonserttia varten.
Hinta 75 euroa sisältää lounaat ja välipalat.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kylatila@kolumbus.fi

pe 25.4. klo 10.30, la 26.4. klo 13 ja su 27.4.
klo 13 Pohjatuulen kolme lahjaa – vauhdikas
komedia lapsille. Liput: 8 / 4 euroa, perhelippu
(2 aik. + 2 lasta) 20 euroa. Esityksen kesto 45
min. Suositellaan yli 4-vuotiaille. Toteutus Wusheng company. Tiedustelut ja lippuvaraukset
salli.berghall@gmail.com

ma 28.4. klo 18 Kumpula-seuran kevätkokous
ke 30.4. OSB:n musailta ja Kylätilan vappu samassa paketissa!

ma 5.5. klo 18 Kyläjuhlien talkookokous
to 8.5. klo 16-19 Kumpulan siivoustalkoot
la 10.5. Kumpulan kuoron kevätkonsertti ja iltamat

Vera ja Katariina
– Kylätilan uudet osaajat
Kylätilan kevätkausi on alkanut puuhakkaasti
Kyläjuhlien suunnittelun ja normaalin kerhotoiminnan merkeissä. Poikkeuksellista ja aivan mahtavaa on se, että pitkän tauon jälkeen Kylätilaan
on kevään ajaksi saatu kaksi harjoittelijaa, jotka
molemmat osallistuvat niin Kylätilan arkirutiineihin
kuin Kyläjuhlien järjestelyihin. Katariina Aro aloitti tammikuussa ja Vera Karvonen helmikuussa.
Molempien työt jatkuvat kesäkuulle asti.
Katariinan serkut ovat aina asuneet Kumpulassa ja Käpylässä, ja sitä kautta Katariinakin löysi tiensä Käpylään. Molemmissa asui myös paljon
kavereita teinivuosina. Katariinan poika Petja on
Kylätilan capoeira-konkareita, sillä hän on aloittanut harrastuksen heti ensimmäisten joukossa viisi
vuotta sitten.
Vera puolestaan muutti Kumpulaan siskon
perässä kolme vuotta sitten. Sen jälkeen myös
äiti on ostanut asunnon Kumpulasta, joten perhe
alkaa pikku hiljaa juurtua tänne.
Katariina on opiskellut kulttuurintuottajaksi
ja Vera harkitsee alanvaihtoa, joten Kylätila ja
etenkin Kyläjuhlat tarjoavat kivan mahdollisuuden tutustua asukastalotoimintaan ja päästä
näkemään aitiopaikalta Kyläjuhlien koko kevään
mittainen suunnitteluprosessi alusta loppuun.
”Hienoa päästä osallistumaan Kyläjuhlien
tekemiseen koko tuotannon ajan ja nähdä ja

ITSEPALVELUKIRPPIS
KAUPPAKESKUS
ARABIAN TAKANA
TI-PE 11-18
LA-SU 11-15
TOUKOLANKATU 13
P. 044 3130820
WWW.KIRPUNTORI.FI
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kokea, miten iloinen Kyläjuhla syntyy asukkaiden
talkoilla”, sanoo Katariina.
”Odotan innolla kevättä ja tapahtumarikasta toimintaa niin Kylätilassa kuin Kyläjuhlien parissa”, sanoo Vera ja jatkaa: ”Toivottavasti muillakin
alkaa olla jo kevättä rinnassa ja pahin kaamos
takanapäin.”

HAMMASLÄÄKÄRIT
Sanni Aho, Katariina Savijoki
Katja Kurhela

www.parmesan.fi

Teksti: Kylätilan Sari
Kuva: Santtu Särkäs

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI
Susanna Paju (iensairaudet)
SUUHYGIENISTI
Maria Jaakkola
Käpyläntie1, p.720 6800

www.koskelanhammas.fi

Vastaanotollamme on Kelan suorakorvaussopimus

Kylätilayhdistyksen jäsenmaksukaavake on tullut vielä tänä vuonna kaikille yhdistyksen jäsenille postitse,
mutta vuodesta 2015 alkaen vuosikokouskutsut ja jäsenmaksuasiat pyritään hoitamaan sähköpostitse. Jos et
vielä ole lähettänyt sähköpostiosoitettasi Kylätilaan, tee se nyt! Viestin
otsikoksi ”Jäsenrekisteri”.
Uusille jäsenille liittymisohjeet Kyläjuhlien kirppisjutun yhteydessä.
Onko sinulla hankaluuksia lukea tätä tekstiä? Varaa aika näöntutkimukseen. Nyt.

KISAKYLÄN
KAMPAAMO

MIEHILLE JA NAISILLE
KOSKELANTIE 9
AVOINNA 9-17 LA SOP. MUKAAN
PUH . (09)793872 KIKKA JA PIRJO
TERVETULOA !

Kauppakeskus Arabia, Hämeentie 111, 1. krs,
puh. (09) 2780 0160, ma-pe 10-18 la 10-15
www.silmaset.fi

ARABIANRANNAN

SILMÄSET
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