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Lokakuussa 2005 – metro Kumpulaan?

Joukkoliikenteelle ei ole helppo l yt  tukea, ei edes nyky-Kumö ää -
pulasta.

Helsingin  joukkoliikenteen  alkuper inen  ongelma  on  poikittaiä -
syhteyksien surkeus. Kaikki sujuvat tiet viev t keskustaan ja sieltä ä
pois. Virheen korjaus j lkikä äteen on vaikeaa; valmiit v yl t ovatä ä
valmiiksi ruuhkaisia ja uusia v yli  vastaan nousee aina vastarinta.ä ä
Paikalliset asukkaat onnistuivat yli 20 vuotta estäm n Eliel Saaää -

risentien jatkamisen tunnelin kautta l pi Pohjois-Haagan. Paljonkoä
mahtaa  siell  nyt  asukkaita  haitata,  mutta  valmistuttuaan  tuoä
joukkoliikennekatu on ollut ruuhka-aikoina uskomaton apu tak-
seille ja busseille. Eli siis niiden k ytt jille.ä ä
Ruuhka-aikojen  ulkopuolella  sit  ei  k yt  kuin  reittilinjan  iso,ä ä ä

ruma, likainen bussi silloin t ll in , joten haagalaiset saavat pitä ö ää
idyllins  n. 20 tunä tia vuorokaudesta.

Helppoa ei ollut saada toteutettua Viikin ja Oulunkyl n v listä ä ä-
k n joukkoliikennekatua. Mutta mik  ihaää ä na apu bussilla matkus-
taville! Ja mahtava maisemareitti.

Bussissa istuja harmistuu tiet t ytt vist  autoilijoista. Sama henä ä ä -
kil  kotonaan harmistuu, jos nurkalta kulö kee bussi.

Joukkoliikennett  sanovat  monet suosivansa, mutta kun pit isiä ä
tehd  jotain, vastassa ovat yhteisrintamasä sa sek  omalla autollaä
ett  bussilla kulkevat. Ei siin  paljon j  tukijoita.ä ä ää
Noin 20 vuottani Kumpulassa olen kaivannut parempia bussiyh-

teyksi  l nteen, it n. Kun aina ei haluaisi kiert  S rkan, Hakaä ä ää ää ö -
niemen ja keskustan kautta. Kun sellaisia yhteyksi  sitten oikeinä
tyrkytet n, niin t ll  aletaankin panna hanttiin. On vaikea kää ää ä ä-
sitt  olevan ik v  asia, jos tuosta vierest  kulkisi silloin t ll inää ä ä ä ä ö
bussi, jolla p sisi Pasilaan ja Meilahää teen ja aina Espooseen asti.
Ja Arabianrantaan, Viikkiin ja miksei It keskukseen asti. Mik h nä ä ä
onkaa ymp rist yst v llisyytt  ja mik  yksityisautoiluun yllyttä ö ä ä ä ä ä -
mist ?ä
N k j n oma auto on OK, ja polkupy r  on OK, ja vaikkaä ö ää ö ä

bussilla kiertely etel n kautta on OK, kunhan vaan ei iso, ruma,ä
likainen bussi tule meit  kotinurä kilta hakemaan.

10 ja 100 pistett  niille kumpulalaisille, jotka yksioiä koisen vastus-
tuksen sijasta alkoivat mietti  vaihtoehä toja  Pietari  Kalminkadun
jatkeelle – eli hakemaan etujen sovittamista. Satamaradan uusio-
k ytt ajatus saattaa viel  johä ö ä taa koko t h nastisen v yl suunnitä ä ä ä -
telun  mullistavaan  joukkoliikenneyhteyteen,   jota  muualla  kau-
pungissa ei ollut tultu ajatelleeksikaan; ett  Pasilan asemalta saaä
sittenkin nopean yhteyden S rn istenkin metroasemalle. Vaikkaö ä
edes bussilla.

Mutta miksei panna samantien viel  paremmaksi. Ymp rist ysä ä ö -
t v llinen raideliikenne jatkukoon  satamaradalla:  muutetaan seä ä
metroradaksi!

Metron jatkamista Pasilaan on mietitty muutama vuosikymmen,
suunnitelmia tehty monia – ja toinen toistaan kalliimpia. Nyt yh-
t kki  onkin tarjolla valmis v yl  S rn isten kalasatamasta Pasiä ä ä ä ö ä -
laan.

Kun kumpulalaiset  nyt  saavat  kunnian  siit ,  ett  satamaradanä ä
uusi k ytt mahdollisuus huomattiin, voivat kumpulalaiset samanä ö
tien ottaa kunnian uuden, entisi  malleja merkitt v sti halvemä ä ä -
man metrohaaran esille tuomisesta.  

Sit  paitsi ns. Tiedelinja on bussilla joka tapauksessa niin hidas,ä
ettei sit  kukaan ainakaan kampuksien v liseen kulkemiseen k ytä ä ä -
t isi, vaikka reitti  v h n oiottua saataisiinkin.ä ä ä ä
Kumpulan metroasema: (sijaitsee Vallilan siirtolapuutarhan vie-

ress ):  puolessa  minuutissa  Arabiä aan,  minuutissa  Hermanniin,
kahdessa S rkkaan ja alle kymmeness  keskustaan! Ja minuutissaö ä
Pasilaan! Avoinna it , avoinna l nsi! Joskus viel  Espoota myä ä ä ö-
ten. Ei ruuhkaa, ei saasteita.

Terveisin Tuomo Heikkola

autonkuljettaja

tuomoheikkola@yahoo.co.uk

www.kaupunginosat.net/kumpula kumposti@netti.fi 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää asiasta vuoden vaihteessa:

Satamarata korvannee Pietari Kalmin kadun

13.  lokakuuta  Helsingin  kaupunkisuunnittelulauta-
kunta  päätti  yksimielisesti  palauttaa  Pietari  Kalmin
kadun rakentamisen uudestaan valmisteltavaksi.

Lautakunnan puheenjohtajan Maija Anttilan
mukaan satamarata-vaihtoehto täytyy yksinkertaises-
ti selvittää ennen kuin päätöksiä tehdään.

- Täytyy nopeasti tutkia satamaradan mahdollisuu-
det  ja jos ne vaikuttavat  hyviltä,  niin valmistella  se
niin hyvin, ettei tule valituksia, hän linjaa.

Hanketta  valmisteleva  kaupunkisuunnitteluvirasto
ei  ollut  tehnyt  tarkempaa  kartoitusta  satamaradan
mahdollisuuksista ennen lokakuun 13:nnen kokousta,
koska radan valjastaminen joukkoliikenteen käyttöön
vaatisi asemakaavan muutosta.

Pietari  Kalmin kadun jatkeen valmistelu tuli  ajan-
kohtaiseksi, kun uusi  Tiedelinja (bussi 506) aloitti
liikennöinnin elokuun lopussa. Kaupunki oli jo aikoi-
naan luvannut Helsingin yliopistolle ja muille Kum-
pulanmäen  toimijoille  sujuvat  joukkoliikenneyhtey-
det Pasilan suuntaan. 

31. elokuuta Tarja Tenkula ja neljätoista muuta kau-
punginvaltuutettua  tekivät  vielä  Pietari  Kalmin  ka-
dun rakentamisesta valtuustoaloitteen.

- Olemme sitoutuneita päätöksiin ja elämme niiden
mukaan. Maalaisjärjellä ajateltuna olisi outoa, jos ru-

peaisimme muuttamaan voimassa olevaa asemakaa-
vaa. Päättäisimme yhtäkkiä ettei tie tuohon tule, vaan
johonkin  toiseen  paikkaan,  kuvailee  tilannetta  lii-
kennesuunnittelija Pekka Nikulainen.

Kumpulan osayleiskaava tosin on laadittu jo vuonna
1984, jolloin ei vielä ollut tietoa siitä, että satamara-
taa  ei  enää  tulevaisuudessa  tarvitakaan  junaliiken-
teen käyttöön. Satamaradan päässä oleva Kalasatama
kun  muutetaan  kuluvan  vuosikymmenen  lopulla
asuinalueeksi.

Nikulainen ei usko, että lautakunnan viimei-
sen päätöksen jälkeen Pietari Kalmin katu oli-
si enää ajankohtainen hanke.

-  Se  on asemakaavassa,  joten se  elää  sillä  tasolla.
Hyvin hankala sitä  olisi  kuitenkaan ruveta viemään
eteenpäin.  Se  on  jatkossa  jollain  tavalla  mukana,
mutta  lähinnä  varmaan  vertailulukuna  satamarata-
vaihtoehdolle.

Satamaradan valmistelutyö kestää noin vuodenvaih-
teen tienoille, jolloin kaupunkisuunnittelulautakunta
päättää, lähdetäänkö vaatimaan asemakaavan muu-
tosta, joka mahdollistaisi satamaradan käytön jouk-
koliikennekatuna. Nikulaisen mukaan Satamaradan
tai Pietari Kalmin kadun lisäksi muita varteenotetta-
via vaihtoehtoja ei ole näköpiirissä.
Jatkuu seuraavalla sivulla...



Nikulaisen hyvin alustavan arvion mukaan Satama-
rata tulee olemaan kustannuksiltaan vähintään tupla-
hintainen Pietari Kalmin katuun verrattuna. Kaupun-
ginsuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Maija Ant-
tilan mukaan raha tuskin on este, koska satamaradas-
ta koituu muutakin hyötyä.

- Erityisesti suora yhteys Pasilan asemalta Kalasata-
maan, kunhan linjaa vain jatketaan. 

Satamaradan  vaatima  asemakaavan  muutos  taas
kestää ainakin kolme vuotta.  Anttila  toivookin,  että
mahdollisesta muutospäätöksestä ei valitettaisi.

- Toivottavasti yliopisto ei rupea painamaan päälle.
Käsittelyprosessi kestää sen kolme vuotta ja jos tulee
valituksia,  niin kaksi  vuotta  lisää, ensin hallinto-oi-

keus ja sitten korkein hallinto-oikeus.

Täysin mahdollista siis on, että satamaradan raken-
taminen päästään aloittamaan vasta ensi vuosikym-
menen puolella.

Sitä ennen ratkaistavana on monta kimuranttia ky-
symystä.

- Miten katu liittyy Hämeentiehen? Käykö se kam-
pusalueella? Ja miten hoidetaan Mäkelänkatuun liit-
tymiseen  liikennejärjestelyt,  liikennesuunnittelija
Pekka Nikulainen tiivistää.

Ihan  ensiksi  kaupunkisuunnittelulautakunnan  on
kuitenkin tehtävä joukkoliikennekadun kohtalosta lo-
pullinen päätös.

Antti Tiainen

 Mikä on Pietari Kalmin katu?
* Pietari Kalmin katu kulkee Kumpulan yliopistoalueella Kustaa Vaasan tieltä Jyrängöntielle. Asema-

kaavassa se on suunniteltu jatkumaan Kumpulanlaakson läpi aina Isonniityntielle asti.

* Jatko-osuus olisi niin sanottu joukkoliikennekatu eli siinä olisi sallittu vain joukkoliikenne ja huol-
toajot. Bussilinjoja kadulla kulkisi vain yksi, Tiedelinja 506.

Miksi  katua ylipäänsä haluttiin  jatkaa?

*  Elokuun  lopussa  aloitti  liikennöintinsä  ns.  Tiedelinja
(bussi 506), jonka tarkoituksena on osaltaan parantaa itä-
länsisuuntaista joukkoliikennettä  sekä erityisesti  kulkuyh-
teyksiä eri yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden osaamis-
keskusten välillä. Linja kulkee väliä Viikki – Arabianranta –
Kumpula – Pasila – Meilahti – Otaniemi – Pohjois-Tapiola.

* Tällä hetkellä Tiedelinja tulee Pasilan asemalta Kumpu-
laan reittiä Ratapihantie – Koskelantie – Intiankatu – Kus-
taa Vaasan tie. Pietari Kalmin katu olisi lyhentänyt kyseisen
etapin  3,8  kilometristä  2,4:ään  ja  nopeuttanut  samalla
ajoaikaa 14 minuutista yhdeksään, mistä olisi YTV:n arvion
mukaan kertynyt vuosittain noin 70 000 euroa säästöä.

* Tiedelinjan piti suunnitelmien mukaan edustaa innova-
tiivista kalustoa, joten sen pitäisi olla joko kaasu- tai sähkö-
bussi ja siis kulkea melko äänettömästi.

* Tällä hetkellä linja ei myöskään pääse Väinö Auerin ka-
tua pitkin varsinaiselle yliopistoalueelle, koska katu nousee
bussiliikenteelle liian jyrkässä kulmassa. Pietari Kalmin ka-
dulla edessä tosin olisi sama ongelma, mutta se vältettäisiin
katulämmityksellä,  joka  estäisi  busseja  liukumasta  talvi-
säällä.

Miksi Kumpulassa vastustetaan  kadun jatkamis-
ta?

*Kumpulalaisilla oli ja on lukuisia hyviä ja vähemmän hy-
viä syitä vastustaa Pietari Kalmin kadun rakentamista, esi-
merkiksi:

- Pietari Kalmin katu olisi pilannut Kumpulanlaak-
son  ulkoilualueen,  ristennyt  Kumpulantaipaleen
pyöräilytien kanssa ja kulkenut läheltä sekä Kesä-
heinän päiväkotia että Hyötykasviyhdistyksen hal-
linnoimia viljelypalstoja.

- Isonniitynkadun  liikenneturvallisuusongelmat,
erityisesti  z-kirjaimen muotoisessa  käännöksessä
Kumpulanportin  kohdalla  ja  ahtaassa  kohdassa
Kätilöopiston  parkkipaikan  vierellä,  olisivat  li-
sääntyneet.

- Jospa linjalla ei todellisuudessa ole tarpeeksi käyt-
täjiä.

- Joukkoliikenteelle varatut kadut eivät säily sellai-
sina  pitkään,  vaan  avautuvat  ensin  pikku  hiljaa
muulle liikenteelle ja lopulta kaavoitetaan tonteik-
si.

- Pietari Kalmin kadulle ei valmisteltu muita vaih-
toehtoja, vaikka Tiedelinjan liikennöintisuunnitel-
missa oli esitetty yhtenä vaihtoehtona satamarata,
joka olisi mahdollista toteuttaa vuonna 2008. 

Mikä on satamarata?

* Satamaradalla tarkoitetaan Sompasaaren satamaraidet-
ta, joka lähtee Pasilan asemalta, putkahtaa Kumpulaan tun-
nelista Mäkelänrinteen uimahallin kohdalla, jatkuu Vallilan
siirtolapuutarhan ja Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan
välistä Hämeentien ali Hermannin rantatielle ja siitä edel-
leen eteenpäin.

* Kun Vuosaaren satama valmistuu vuonna 2008, Kalasa-
tama muutetaan asuinalueeksi.  Silloin Sompasaaren sata-
maraidetta ei  enää tarvita  nykyiseen käyttöönsä ja se va-
pautuisi vaikkapa joukkoliikenteelle.

*  Vallilan siirtolapuutarhayhdistys  vastustaa  bussikatua,
joka kulkisi aivan mökkien vierestä.

Millainen joukkoliikennekatu satamaradasta voi-
taisiin tehdä?

* Kumpula-seuralla on tarjota kolme erilaista ehdotusta,
jotka pohjautuvat YTV:n Tiedelinjan alustaviin liikennöin-
tisuunnitelmiin.

* Kaikissa vaihtoehdoissa joukkoliikennekatu tulisi  Pasi-
lasta Radanrakentajantieltä Mäkelänkadun kautta ja ohit-
taisi  Mäkelänrinteen  uimalan  pohjoispuolelta,  jolloin  se
myös joutuisi koukkaamaan nykyisen puistoalueen kautta.

*  Koko matka Pasilasta Kumpulaan olisi joukkoliikenne-
tietä Jyrängöntien itäpäähän saakka. Kahdessa ensimmäi-



sessä vaihtoehdossa Jyrängöntien itäpäähän rakennettai-
siin Jyrängön aukio, johon tulisi bussipysäkkejä ja sisään-
käynti  Yliopiston  kasvitieteelliseen  puutarhaan.  Jyrängön
aukiolta eteenpäin jatkaisivat  linjat,  jotka kulkevat  työni-
millä Palveleva ja Nopea.

1. Palveleva linja

* Aukiolta Tiedelinjan reitti nousisi kohti yliopistoaluetta
yhtyen nykyiseen Pietari Kalmin katuun kiihdytinlaborato-
rion kohdalla. Mäeltä reitti laskeutuisi samaa katua pitkin
Kustaa Vaasan tielle ja sieltä edelleen Hämeentielle.

* Vaihtoehtoinen jatkomahdollisuus olisi  Pietari  Kalmin
kadulta suoraan Floorantietä pitkin Hämeentielle.

* Nousu yliopistoalueelle olisi yhtä jyrkkä kuin muissakin
vaihtoehdoissa eli tienpinnat vaatisivat lämmityksen.

2. Nopea linja

* Jyrängön aukiolta bussit siirtyisivät nykyisille ajoväylil-

le, eikä Tiedelinja koskaan nousisi Kumpulanmäelle.

* Kumpulan kampuksen pysäkit sijoittuisivat Kustaa Vaa-
san  tien  ja  Hämeentien  risteykseen,  mistä  linja  jatkaisi
edelleen Hämeentietä pitkin Arabianrantaan.

3. Miniterminaali

*  Bussit  siirtyisivät  Jyrängöntieltä  nykyisille  ajoväylille,
eikä Jyrängön aukiota rakennettaisi ollenkaan.

* Kumpulanmäeltä rakennettaisiin kevyen liikenteen silta
Kustaa Vaasan tien yli Arabian kauppakeskuksen suuntaan.

*  Silta  päättyisi  ”miniterminaaliin”,  jossa  pysähtyisivät
kaikki bussit ja raitiolinja 6. Terminaalista pääsisi kevyen
liikenteen sillalle myös hissillä.

Jotain  muuta;  edullisia  pikavoittoja  kevyen  lii-
kenteen puolesta

Kumpula-seura on myös ehdottanut ratkaisuja, joissa pa-
rannettaisiin vain kevyen liikenteen yhteyksiä Kumpulan-
mäelle. Ne eivät kuitenkaan nopeuttaisi joukkoliikenneyh-
teyttä välillä Pasilan asema Kumpulan yliopistoalue, joten
ne yksistään tuskin kaupunkisuunnittelulautakunnalle riit-
tävät.

- Pietari  Kalmin katu  jatkuisi  hiekkapohjaisena  ja
valaistuna kevyen liikenteen väylänä, jolloin Kum-
pulanmäeltä pääsisi nopeasti Kätilöopiston bussi-
pysäkille.

- Rakennettaisiin  rappuset  Kumpulanmäeltä  alas
sekä Kumpulantaipaleelle että Kustaa Vaasan tiel-
le.

Antti Tiainen

PALVELEVA – LÄHELLÄSI
EDULLINEN

AVOINNA
ARK. 9.00 – 19.00
LA     9.00 – 16.00

HANNU AURANEN

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 250, 791 282



Mitä kuuluu, Musakerho?

Roope M: Ihan jees, tulin just rouskumett lt , tuli v h nä ä ä ä
huhuiltua. Huolestuttaa v h n t n teollisen kauden aiheutä ä ä -
tama ilmaisulukko, se ik n kuin on alkanu pesim n ihmiää ää -
sen  sis ll ,  vaikka  me  ollaan  vanhaa  tarinankertojakansaa.ä ä
Karatkaa, ilmapallot!

Antti  M: Niin just,  vanhasta  kunnon laulannasta  on tullut
eka esitt mist  ja se on muuttunut  jotenkin ulkokohtaseksä ä
suorittamiseks, tissit ja kaikki..

Antsu M: Se hukkuu jotenki estoihin se kaikkein yksinkerta-
sin ja luonnollisin halu ilmasta, munki trumpettiin kaadettiin
90-luvulla liikaa rahaa ja oma saundi meni tukkoon. Musa-
kerho jeesaa t mm siin..ä ö
Teill  on siis missio?ä
Veikka M: Jokamiehen lauluoikeus yhteiskunnallisella tasolla
on menetetty ja se pit  palauttaa. Laulu ja tarinat on olluää
kumminkin  meiss  niin  kauan  kun  muistetaan.  Oikeestaanä
viimenen  vuosisata  on  vasta  alkanu  tukahduttaa  meid nä
luonnollista nt , arkilaulussa, siis  semmosessa mik  vaanää ä ä
tulee, ei ole oikeita tai v ri  ni , niit  vain on.ää ä ää ä ä
Jussi M: Tismalleen, entisaikaan koko kyl  kokoontu kertoä -
maan ja laulamaan, nuoret ja vanhat. Nyky n eri ik polviaää ä
erottaa erilaiset musiikkigenret ja kieli yleens kin. Se on kauä -
pallisuuden tarpeisiin luotua luonnottomuutta.

Miten Musakerho sai alkunsa?

Antsu M: No, Musakerhojahan on ollu l pi aikojen, t  onä ää
enemm nkin sama ku keksis py r n uudelleen. Jo Aristoteä ö ä -
leen ja Pythagoraan monokordeineen tiedet n py ritt neenää ö ä
omia Musakerhojaan. Siis tapahtumia jossa kaikilla on mahdol-
lisuus p st  neen. Tai t ss  ajassa joku Buena Vista Socialää ä ää ä ä
Club. Neki veivas ihan fiilispohjalta, Kuuban  Musakerho, toti-
sesti.

Mik  Musakerhossa on kivointa?ä
Allu M: No kun voi tavata monipuolisesti ihmisi , jutella, lauä -
laa ja soittaa. Niin ja tanssia. Et paikalla on kaiken ik sii ja ohä -
jelma monipuolista. Ikin  ei tii  mit  tapahtuu kun menee laä ä ä -
valle.  Mut  silti  kaikki  vaan  jotenki  taianomaisesti  onnistuu!
T ytyy kyll  my nt  ett  musakerholaisena m  tunnen oloä ä ö ää ä ä -
ni onnekkaaksi.

Kiitos haastattelustanne Musakerho, onnea matkaan!

Musakerho koostuu paikallisista all around
toimijoista musan, kulttuurin ja muun työn kentältä.
Kerhon pyrkimyksenä on edistää suorituspaineetonta
ilmaisukulttuuria Kumpulassa. Paikalle voi tulla sekä
esiintymään että seuraamaan, kerhon alussa on usein
ollut ohjelmaa myös lapsille, myöhemmin
monimuotoista kerhotoimintaa sekä yllätysesiintyjiä.
Tähän mennessä Klubilla ovat  vierailleet mm. Pirjo
Bergström, Yrjänä Sauros, Jyrki Kiiskinen, Erkki
Pirtola ja Erin. 

(Kumpulan Musakerho Kylätilalla joka kuun ensimmäi-
senä  lauantaina,  seuraavan kerran 5.11.  Lisätietoja
Kylätilan Sarilta tai musakerho.net)

Tilitoimisto R. Turtiainen OyTilitoimisto R. Turtiainen Oy
Isonniitynkatu 3Isonniitynkatu 3

00520 HELSINKI00520 HELSINKI
Puhelin (09) 799 811Puhelin (09) 799 811

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



Vanhaa koirapuistoa ei yleensä hevillä siirretä, mutta yrittää aina voi:

 Kumpulan koiratarha 
on viranomaistenkin mielestä huono 

Yksi  Helsingin  vilkkaimmista koirapuistoista  si-
jaitsee  Kumpulassa.  Koira-aitausta  käyttää  jatkuvasti
useita  kymmeniä,  jollei  satakunta  koiraa  omistajineen.
Koirapuiston kokoon nähden Kumpulan tarha on kaik-
kein suosituimpien joukossa.

Jo vuosien ajan niin koiranomistajat kuin muutkin
Kumpulan asukkaat  ovat  olleet  yhteydessä  kaupunkiin
koiratarhan huonosta kunnosta ja paikasta. Koira-aitaus
sijaitsee  lähellä  asutusta,  mäelle  koirapuiston  välittö-
mään läheisyyteen on valmistunut lisää asuntoja. Kum-
pulalaisten yhteydenottojen seurauksena tarhalle ilmes-
tyi muutama viikko sitten yörauhaan kehottava kyltti.

Parempia paikkoja koiratarhalle löytyy Kumpulasta
helposti.  Kaupungille  on ehdotettu  tarhan siirtoa  mm.
kasvitieteellisen  puutarhan  lähelle  tai  maauimalan  ja
siirtolapuutarhan  viereiseen  metsään.  Näissä  paikoissa
maasto olisi parempi ja sijainti kauempana asutuksesta.
Nykyinen koiratarha on käyttöön nähden selvästi  liian
pieni  ja  vääränlaisessa  kosteassa  maastossa.  Niinikään
varustetasoltaan  tarha  on  erittäin  huono.  Näistäkin
asioista  koiranomistajat  ovat  olleet  yhteydessä  viran-
omaisiin.

Kaupungin viranomaiset ovat myöntäneet, että tar-
ha ei ole parhaimmassa mahdollisessa paikassa ja että
parempia paikkoja löytyisi. Kaikki on kiinni tässäkin ta-

pauksessa rahasta. Parannusta tilanteeseen ei ole luvat-
tu. Periaatteena on, että uusia puistoja rakennetaan vain
uusille  asuinalueille.  Vanhojen  siirtämiseen  ei  ryhdytä
kuin maankäytön muutosten takia. ”Asukkaiden aktiivi-
suudella  on  vaikutusta.  Asukasyhdistyksen  kannattaisi
lähettää hyvin perusteltu esitys koirapuiston siirtämises-
tä  rakennusvirastoon ja  yleisten töiden lautakunnalle”,
toteaa aluesuunnittelija Tomas Palmgren. 

Kaupungin  koira-aitauksien kunnossapitoon  tar-
koitetut määrärahat ovat sen verran pieniä, että tarhoi-
hin pystytään takaamaan vain minimivarustus: kunnos-
saoleva  aita,  roska-astia  ja  ilmoitustaulu.  Tomas
Palmgrenin mukaan nykyrahoilla ei mitään ylimääräisiä
varusteita pystytä järjestämään.

Helsingissä on verotettavia koiria n. 20000. Koi-
ravero on50 euroa vuodessa. Koira-aitauksia on Helsin-
gissä 82 kpl. Niiden keskimääräinen koko on 3600 m2.  

Kaikesta huolimatta Kumpulan  koirapuiston  kävi-
jät, niin koirat kuin omistajatkin kokoontuvat ilta illan ja
päivä toisensa jälkeen aitojen sisälle. Kantaporukka tun-
tee toisensa hyvin, pikkujouluja ja syntymäpäiviä juhli-
taan, ihmis- ja koirasuhteita puidaan. Ainakin Kumpu-
lassa porukkahenki taitaa sittenkin olla tärkeämpi kuin
ulkoiset puitteet.



Kumpulan tähtitaivas, osa 1:
Kumposti-lehti  aloittaa  Kumpula  elokuvissa  -sarjan  esittelemällä  ensiksi  muutamia  nuoria.
Kumpulassa voi näet törmätä moneen telkkarista tai leffasta tuttuun vesseliin, sillä täällä kas-
vaa uusi, innostunut näyttelijäsukupolvi. 

”Kameran edessä on helpompaa”
Roope  Karistolla,  15,  on

takanaan  jo  kaksi  elokuva-
roolia  ja  kolmas  on  tuloil-
laan.  Karismaattinen  nuori-
mies bongattiin koulun koe-
kuvauksista kymmenvuotiaa-
na.

-  Olin  Haaveiden  kehän
koekuvauksissa tokana, mut-
ta roolin sai poika, joka osasi
nyrkkeillä,  harmittelee  Roo-
pe.  Koekuvaus poiki  kuiten-
kin suhteita ja Roope sai kut-
sun  Kylmäverisesti  sinun
castingiin ja nappasi roolin.

-  Silloin  aluksi  en  tajunnut
leffan  teosta  mitään,  Roope  muistelee.  Ensimmäinen
rooli  johti  pian  toiseen,  Minä  ja  Morrison -elokuvan
Joonas-pojaksi. 

- Se oli rankkaa, Roope kertoo. Joonas oli niin surulli-
nen  ja  katkera  lapsi.Tyttöystävän  Minnan  mukaan
Roope on oikeasti kaikkea muuta: ihana, sympaatti-
nen, kiltti. Ja ujo.

- Joo, mutta kameran edessä on helpompaa, paljas-
taa Joonas. Siinä ei tarvitse olla oma itsensä ja jos te-
kee jotain tyhmää, niin se en ole minä vaan hahmoni.

Roopen näyttelemisestä on pidetty piireissä niin pal-
jon, että hän sai kutsun ensi vuonna televisiossa esi-
tettävään minisarjaan R.I.P.

- Siinä on kuusi nuorta, jotka yrittää pelastaa purku-
uhan alla olevan koulunsa, kertoo Roope. 

- Tällä kertaa sain esittää vähän iloisempaa tyyppiä.

Näytteleminen elokuvissa on lapsellekin kokopäivä-
hommaa.  Minisarjan  kuvaukset  kestivät  30  päivää,
mutta  Käpylän  yhtenäiskoulussa  yhdeksättä  käyvän
pojan  opettajat  uskalsivat  antaa  vapaata.  Keskiarvo
on kuulemma yhdeksikön pinnassa ja läksyt hoituvat
kuvausten  jälkeen.  Roope  hakee  Kallion  ilmaisutai-
don lukioon ja myöhemmin teatterikorkeaan. 

Kun Roopelta kysyy, mistä rohkeus ja taito kumpuavat,
hän vastaa ujosti hymyillen liinatukkansa alta:

- Kaipa se vain tulee jostain sielun sisimmästä.

Johannes Paljakka, 10, näytteli yhtä päärooleista elo-
kuvassa Eläville ja kuolleille (Kari Paljakka 2005), jossa
perhe yrittää selviytyä nuorimman lapsen kuolemasta.

- Lasten kanssa on mukava ja helppo työskennellä, sillä
lapset  osaavat  luonnostaan  olla  näyttelemättä,  läsnä,
kertoo Johanneksen isä, ohjaaja Kari Paljakka. Elokuvan
ensi-ilta oli keväällä Suomessa,  Ruotsissa syyskuussa ja
ensi vuonna mm. Japanissa. 

Nuori tähti itse on sitä mieltä, että näytteleminen on ki-
vaa ja helppoa – tekee vain mitä käsketään. Iskän kanssa
työn tekeminen kuulemma sujuu ilman kähinöitä.

- Surullista on helpompi esittää kuin iloista,  Johannes
Paljakka pohtii.

- Vaikka oikeesti mä olen kyllä kova puhumaan ja riehu-
maan, hän tunnustaa.

Johannes Timona elokuvassa Eläville ja kuolleille

ME SOPULIT

Piirros:
Topi-Matti Heikkola
Teksti:
Me sopulit

Roope Joonaksena



Risto Törhönen, 8, on Salatuissa elämissä koko kansan tuntema Niko.
Risto tekee sarjan parissa töitä noin kerran viikossa.

- Aikataulut suunnitellaan lasten ehdoilla, kertoo Riston äiti, Salkkareiden
tuotannosta vastaava  Stiina Laakso.

- Työpäivät tv-sarjassa ovat lyhyitä, sillä lasten täytyy käydä koulua ja viet-
tää normaalia elämää.  Tärkeätä on myös, että lapsinäyttelijöillä on hyvät
suhteet roolivanhempiinsa, jotka auttavat ja tukevat, eivätkä hermostu pie-
nestä kiukuttelustakaan, toteaa Stiina Laakso.

Riston  luokkakaveri  Vilhelmiina  Seppä   Kumpulan  koulusta  esittää
Salkkareissa Oonaa.

- On hyvä asia, että esiintyjät ovat samalla luokalla. Lapset voivat jakaa ko-
kemuksiaan ja kestää mahdollisen kiusaamisen paremmin. 

Mitä lapsinäyttelijältä sitten vaaditaan?

- Avoimuutta, kykyä kommunikoida ja esiintymisviettiä. Sen on tultava it-
sestään, ei esimerkiksi vanhempien halusta, Stiina Laakso toteaa. 

Heli Visti

Tulossa: Kumpulan tähtitaivas, osa 2
Tiedot Kumpulassa kuvatuista elokuvista 
ja sarjoista talteen

Kerro tietosi Kumpostille!
Uutta Kummeli-elokuvaa kuvattiin
hiljattain mm. ToTe:n toimistolla.
Mutta missä kaikessa Kumpulaa
onkaan käytetty kuvauspaikkana?
Lähetä tietosi ja muistosi
seuraavaa Kumpostia varten
postitse tai sähköpostitse  lehdestä
löytyvään päätoimittajan
osoitteeseen.

Hyvää elokuista sunnuntaita
Limiksellä – täst edes joka vuosi!

Risto Ristona oman koulun pihalla

Kuva: Jouni Flinkkilä



Kumpulan kuoro juhlii kymmentä
vuottaan iltamilla 29.10.

- Syksyllä 1995 Kumpostissa ilmestyi pieni ilmoitus, joka kutsui halukkaita kumpulalaisia laulamaan
yhdessä. Myös alueen pylväisiin ilmestyi pieniä lappusia, joissa kerrottiin, että kuoro oli perusteilla.

-  Idean takana oli  kumpulainen Marjo  Hyötyläinen.  Hän oli  keskustellut  monien kumpulalaisten
kanssa siitä, miten hauskaa olisi laulaa. Odottelun sijasta Marjo Hyötyläinen ryhtyi toimintaan ajatuk-
senaan, että yksinkin ihminen voi vaikuttaa.

– Kumpulaan syntyi kuoro, joka tänä syksynä juhlii kymmentä vuottaan.

Kuoron historiassa on monenlaisia vaiheita, mutta olen-
naisinta on aina ollut  hyvä henki.  Kuorossa on laulettu
sydän avoinna ja iloisella mielellä. Kaikki halukkaat ovat
aina olleet tervetulleita kuoroon, eikä pääsykokeita ole pi-
detty.  Kuoron  kokemuksen  mukaan  laulamaan  oppii
laulamalla.  Ihmisen  ääni  kehittyy  eikä  aloittaminen  ole
iästä kiinni.

Niinpä kuoroon on virranut väkeä myös Kumpulan ulko-
puolelta  Espoota,  Vantaata  ja  Keravaa  myöten.  Tänä
syksynä  kuoron  listoilla  on  ennätykselliset  yli  viisikym-
mentä  laulajaa,  joista  kaikki  tosin  eivät  ehdi  joka
harjoituksiin. Suurin osa on naisia, mutta myös bassojen
rivit ovat vahvistuneet. Tenoreita kuoro ottaisi mielellään
lisääkin mukaan.

Kuoron ensimmäinen suuri Kumpulassa ja sen ulkopuo-
lellakin  huomiota  herättänyt  ponnistus  oli  Kumpula
kantaatti, jota esitettiin Kumpulan koulun pihalla syksyllä
1998.  Eeva-Kaarina  Aronen kirjoitti  laulujen  sanat  ja
näytelmäosuudet. Päivi  Takala sävelsi laulut Kumpulan
historiasta  kertovaan  kantaattiin.  Kuoroa  vahvistivat
Kumpulassa asuneet näyttelijät ja muusikot.

Kantaatista  kuoron  ohjelmistoon  jäi  elämään varsinkin
kieltolakilaulu, jonka kertosäe Kumpulaan joka iikka käy
juhlimaan / ja me hoilaamme tummat pilvet / ehkä saat-
taa  nousta  jossain  aivan  muualla kuvaa  Kumpulan
rentoa ilmapiiriä.

Teatteriyhteistyötä tehtiin myös Stadian taiteen ja vies-
tinnän opiskelijoiden kanssa,  jotka  opettivat  kuorolaisia

äänimaiseman teossa. Kuorolaiset olivat mukana Kustaa
Vaasan tiellä  järjestetyssä  performanssissa.  Kun ohjaaja
antoi  merkin,  tyhjät  kansiot  avattiin  ja  mölyttiin  minkä
kurkusta irti saatiin. Sen jälkeen kiitettiin ja kumarrettiin.
Ohi ajaneet autoilijat olivat ihmeissään.

Muutaman vuoden kuluttua kantaatista kuoro aloitti yh-
teistyön  englanninkielisen  The  Finn-Brit  Players
-teatteriryhmän kanssa. Kumpulalainen Joe White kir-
joitti  näytelmän  englantilaisesta  runoilijasta  ja
taidemaalarista William Blakesta, jota esitettiin Tennis-
palatsin  Blake-näyttelyssä  ja  Gloria-teatterissa.
Kuorolaiset  avustivat  esityksessä  luomalla  äänimaise-
maa.

Kuoron ohjelmisto on vuosien mittaan kasvanut moni-
puoliseksi. Ohjelmisto liikkuu kansainlauluista iskelmiin
ja  gospelista  musikaalisävelmiin.  Kaikkea  on  laulettu,
mistä pidetään. Konsertit keräävät kylätilan yleensä niin
täyteen, että tila uhkaa jäädä kuorolle jo liian pieneksi.

Kuoro  on  etuoikeu-
tettu  siinä  mielessä,
että sillä on omia sä-
veltäjiä.Päivi  Takalan
lisäksi kuorolle sävel-
tää  pietarilaissyntyi-
nen Sergei  Sokolov.

Hänen  kaksi  uutta  sä-
vellystään  saavat
kanta-esityksensä  kuo-
ron  iltamissa.  Päivi
Takalan  uudet  sävel-
lykset  säästetään  5.
helmikuuta  pidettä-
vään juhlakonserttiin. 

Lokakuun  lopussa  pi-
dettävien  iltamien
ohjelmassa  kerrataan
kuoron historiaa. Kuo-
ro laulaa suosikkilaulujaan vuosien varrelta. Lisäksi ilta-
missa vierailee monia kuoron kanssa yhteistyötä tehneitä
ihmisiä. Iltamissa nähdään mm. katkelma William Blake
-näytelmästä. Illan päättäjäisiksi on luvassa karaoketans-
sit.

Kumpulan kuoron iltamat kylätilassa lauantaina 29. loka-
kuuta klo 19.

Sirpa Pääkkönen

Kuoron nykyinen johtaja on Suomes-
sa opiskeleva virolainen Evi Rebina.

Marjo ja kumppanit treenaavat kylätilassa tiistaisin.



UUTISIA
Paavalin seurakunnan uusi kirkkoherra

haluaa jalkautua

Jorma Parviainen on syntynyt
Juankoskella.  Helsinkiin  hän  saa-
pui opiskelemaan teologiaa yliopis-
toon  ja  sille  tielle  jäi.  Aluksi  hän
työskenteli  Käpylän  seurakunnas-
sa, sen jälkeen Lahdessa 20 vuotta
ja  palasi nyt taas näille seuduille.
Paavalin  seurakunnan  alue  ja
Kumpula  on  hänelle  kuulemma
tuttu. Appiukko on kotoisin Inarin-
tien  kulmasta  ja  muitakin  siteitä
Kumpulaan on.  Hän asuu perhei-
neen  Oulunkylässä.  Perheeseen
kuuluvat vaimo ja kolme jo aikuis-
ta lasta.

Jalkautuminen ja yhteistyöhakuisuus

Nämä ovat ne asiat, joita Jorma Parviainen haluaa työssään
ajaa. Jalkautuminen tarkoittaa sitä, että Parviainen haluaa kir-
kon laajenevan omien seinien ulkopuolelle. Yhteistyöhakuisuus
tarkoittaa oikeastaan ihan samaa eli on otettava kontaktia - kir-
kon ulkopuolelle. Uutena kirkkoherrana hän kertoo, että alussa
hän  pyrkii  oppia  tuntemaan  toimintaympäristöään;  hän  on
käynyt tutustumassa mm. alueella oleviin oppilaitoksiin yhtenä
Taideteollinen korkeakoulu Arabiassa. 

Kirkon merkitys ympäröivälle alueelle?

Kysymys saa kirkkoherran hetkeksi mietteliääksi. Kirkko tuo
ympäristölle  perusturvallisuutta,  jo  pelkkänä  rakennuksena.
Joulun aikaan kirkon pihalla on iso joulukuusi, ja valaistuna se
näkyy pitkälle. Samanlainen vaikutus on myös kirkon toimin-
nalla. Kirkko on pysyvä ja vakiintunut ja julistaa evankeliumia.
Kirkon  iltapäivätoiminta  (iltapäiväkerho  Toukolassa)  on  yksi
toimintamuodoista, mutta se on tärkeä, myös jalkautumisessa.
Kirkko on läsnä ihmisten arjessa, ja niin pitää ollakin. Toisaalta
on tärkeää, että kirkko muistaa oman perustehtävänsä, kaikkiin
haasteisiin ei voi mennä mukaan.

Kirkon mainoskampanjat

Ne  näkyvät  myös  Kumpulan  katukuvassa.  Armo-sana  tulee
esiin  bussien  kyljistä.  Parviaisen  mielestä  mainoskampanjat
ovat ihan hyviä nostamaan kirkon profiilia - silloin tällöin, mut-
ta rahaa ne tietenkin nielevät. Armo-mainoskampanjaan liittyy
myös tilaisuuksia, joita Parviainen haluaa nostaa esiin. Kyse ei
siis ole pelkästään mainonnasta.

Maallistuuko maailma kampanjoista huolimatta?

Kysymys saa kirkkoherran toiseen kertaan mietteliääksi.  Ih-
miset usein pysyvät kirkossa, jos heidän vanhempansakin ovat
olleet.  Se  on tärkeä  havainto.  Uskonnon merkitys  ei  vähene,
vaikka  kirkkoon  kuuluminen  ja  kirkossa  käyminen  vähenee.
Syntyy uusia uskonnollisuuden ja hengellisyyden muotoja. Ih-
miset haluavat uskoa -johonkin, vaikkapa vain horoskooppiin.
Kirkon on otettava kirkkoon kuulumiseen väheneminen vaka-
vasti.  Se  vaikuttaa  myös kirkon toimintamuotojen vähenemi-
seen väistämättä - ainakin tulevaisuudessa.

Kirkko on ja pysyy - myös 50 vuoden jälkeen, jos se on ollut jo
2 000 vuotta.  Kirkon mahdollisuudet  toimia tulevat  muuttu-
maan, jos kirkkoon kuuluminen vähenee. Se on kirkolle haaste.

Uskonnollisuus ei ole vakaa käsite

Ei edes kirkkoherralle. Jokaiselle ihmiselle on sallittava epäi-
ly, se kuuluu asiaan ja kuuluu ihmisen psykologiaan. Suuret ka-
tastrofit voivat horjuttaa uskoa, mutta ne toisaalta saavat kään-
tymään kirkon ja uskonnon puoleen. Myös laman ja taloudellis-
ten sekä muiden vaikeuksien aikana etsitään turvaa uskonnos-
ta.

Kirkkoherran harrastukset

Ne ovat lukeminen (mm. tähtitiede) ja liikunta monessa muo-
dossa mm. suunnistaminen seuratasolla. Tähtitiede on nyt vii-
me aikoina kiinnostanut kovasti.  Maailmankaikkeuden synty,
ja sitä selittävät  teoriat  mietityttävät  ja antavat  sijaa pohdin-
noille. 

Riitta Aitonurmi

 



UUTISIA
Kumpulassa asuva toimittaja Eeva-Kaarina Aronen

julkaisi esikoiskirjansa

 Maria  Renforsin  totuus
(kustantaja  Teos)  on  kertomus
Renforsin kulttuurisuvun vaiheis-
ta  1800-luvun  lopulla.  Suomen
eturivin taiteilijat lähtevät Vienan
Karjalaan  innoitusta  etsimään.
Sinne lähtee myös Maria Renfors,
joka  on  kajaanilaisen  tehtailijan
Herman Renforsin sisar. 

Kuusamosta mukaan tulee myös
valokuvaaja I.K. Inha ja uhtualai-
nen  kauppias  Anton  Semjono-
vitsh Afanasjeff. Matka saa yllät-
tävän käänteen,  kun toinen mie-
histä kuolee. Mitä siitä seuraa, ja miten kuolema vaikuttaa Ma-
riaan. Siitä kirja kertoo - ja myös perhokalastuksesta, karjalai-
sista tavoista sekä rakkaudestakin. 

Kirja  on helposti  luettava,  sujuvasti  kirjoitettu ja mukaansa
tempaava. Kirjaa lukiessa tuntee tempautuvansa uuteen maail-
maan, erilaiseen ja vähän mystiseen. Itse koin koko ajan näke-
väni kirjan elokuvana edessäni.  Naisena Maria  Renforsiin on
helppo  samaistua;  hän  vaikuttaa  älykkäältä,  aikaansa  edellä
olevalta ja tunteikkaalta. 

Eeva- Kaarina Arosen kirjaa lukiessa tuntee. että kirjaa kirjoi-
tettaessa on tehty suuri määrä perustyötä;  aikojen ja tapojen
sekä ihmisten selvittämisessä. 

 Riitta Aitonurmi

Kumpula kirjoissa, osa 5

Taavi Soininvaaran uuden kirjan  Pimeyden ydin (Tammi
2005) ensimmäinen luku kuvaa yhden päähenkilön työskente-
lyä Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen
Exactumissa ja kampuksella. 

Vesa Keskinen

Kumpulaan sata uutta asukasta

Väinö  Auerinkadun  alkuun  valmistuu  vielä  tämän  vuoden
puolella neljä uutta taloa. Numeroon 4 tulee 21 asunnon Hitas-
asunto-osakeyhtiö. Asuntojen kokohaitari on 35,5 – 71,5 neliötä
keskikoon  ollessa  53,7  neliötä.  Nämä  Hitas-kämpät  myytiin
heti ennakkoon! Sijainti ja hinta ratkaisivat.

Osoitteeseen VAK 6 tulee kolmen talon rypäs, joissa on kau-
pungin vuokra-asuntoja. Näihin tulee 46 asuntoa, kooltaan kes-
kimäärin 63 neliötä. Pienimmät ovat 39 neliön asuntoja, suu-
rimmat 98 neliötä. Tyypillisin pohja on 2 huonetta ja avokeit-
tiö. 

Talot suunnitellut arkkitehti Kristiina Hannunkari luonneh-
tii  asuntoja  cityasunnoiksi  –  niissä  ei  ole  huoneistokohtaisia
saunoja vaan talosaunat. Yhteistiloissa on pesula ja kerhotiloja.
Talojen valmistuminen kohentaa myös Intiankadun Kumpulan
puoleisen pätkän. Kadun varteen tulee mm. puita. 

Talojen suojamuuriksi Kustaa Vaasan tien varteen on tulossa
kaksi HOAS:in opiskelijataloa ja niihin reilut 150 asuntoa. Talo-
jen urakkalaskenta on meneillään ja rakentamaan päästään jo
ehkä tämän vuoden puolella.   

Vesa Keskinen

Käsityöyrittäjien
perustama  

sisustusliike tarjoaa
monipuoliset palvelut

sisustajille!

Verhoomo Resorit
Verhoilija Leila Savolainen edustaa

perinteistä verhoomoalan osaamista,
kuten joustinhuonekalujen ja

nykyhuonekalujen verhoilua sekä
veneiden ja ravintolakalusteiden

päällystystä. 
Laaja valikoima verhoilukankaita eri

vuosikymmeniltä 

Puh. 041 433 0106
verhoomo@verhoomoresorit.fi

www.verhoomoresorit.fi

Avajaiset 16.11. 2005
klo 14-18

Kahvitarjoilu!

Sisustusompelimo Tip & Täp
Verhoratkaisut
Tyynynpäälliset
Helmalakanat
Päiväpeitteet

Verhokiskot, -tangot ja tarvikkeet
Tilauskankaat

Suunnittelu-, ompelu- ja asennuspalvelu

Sisustus-Aitta
Myymälässämme on ihastuttava valikoima

sisustustuotteita, kuten koristetyynyjä,
liinavaatteita, huopia, tilkku- ja päiväpeitteittä

sekä käsintehtyjä kynttilöitä, lyhtyjä ja
koriste-esineitä.

Puh. 09-2225 952
Monika Talik 044 3711371
Maarika Laur 040 9005 722

maarikal@mbnet.fi
www.tip-tap.com

Intiankatu 18
00560 Helsinki

Avoinna 
ma-pe klo 8-16

Seitsemäs Huone
sisustusmaalaus

Maalariartesaani Suvi Höglundin perustama
yritys pintakäsittelee ja korjaa uusia ja

vanhoja huonekaluja sekä tekee
pintaremontteja, sisustus-, erikois- ja

koristemaalausta.
Valittavanasi on useita

pintakäsittelytekniikoita, väri- ja
kuviointimalleja.

 Puh. 09- 250 9005
myynti@seitsemashuone.fi

www.seitsemashuone.fi



LUKIJAPOSTIA SAKSASTA
”Oikein mieltä lämmitti kun luin uusimmat tiedot Kylätilan

toiminnasta. Toivottavasti remontti koski myös sitä vanhaa lat-
tiaa!  Kiitos,  että  sain lukea kylätilan edelleen kasvavasta toi-
minnasta. Se lämmittää sydäntä. Olihan se alku melkoinen Wa-
terloo. 

Alussa mukanaolleena muistelen, kun istuimme kylätilassa ja
raapimme päätämme. Tuli vain tikkuja kynsien alle. Sitten nos-
ti  päätään  Kumpulan  tunnettu  talkoohenki.  Teimme suursii-
vouksen ja pienen pintamaalauksen. Pientä sisustusta ym. 

Sitten alkoi tapahtumia vyörytä, melkein tungokseen asti. Ne
olivat tärkeitä, jotta pystyimme näyttämään päättäville elimille,
kuinka tarpeellinen Kylätila olisi. Ikävä kyllä muutin pois, mut-
ta viikkoa ennen muuttoa minut kutsuttiin paikalle ja ilmoitet-
tiin, että nyt se on totta. 

Seuraan edelleen Kylätilan tapahtumia internetin kautta.

Rakkaita terveisiä  Vainion Peralta Saksasta, toivotan kaik-

kea hyvää jatkossakin.”

Seuraava Kumposti ilmestyy joulukuussa 2005

Varaa ilmoitustila 9.12.05 mennessä!

Sähköpostiosoite: kumposti@netti.fi
Postiosoite: c/o Heikkola, Limingantie 9 A 1, 00550 Helsinki.

l päätoimittaja Tuomo Heikkola, puh. 040-7790333,    tuomoheikkola@yahoo.co.uk  
l toimittaja Antti Tiainen, puh.040-7093461, antti.tiainen@cc.jyu.fi
l ilmoitukset: Ulla Agopov, puh. 050-5735923, ulla.agopov@triticum.inet.fi

Pieneenpä lehteen ei pienikään ilmoitus huku!

ILMOITUSHINTAMME:
1 sivu    300 euroa 2/3 sivua 200 euroa
½ sivua 150 euroa 1/3 sivua 100 euroa
¼ sivua   75 euroa 1/6 sivua   50 euroa

Toistoalennukset jopa 33 %:
- esim. koko sivun hinta alk. 200 euroa/numero

Rivi-ilmoitukset : 3 palstariviä 10 euroa, 6 palstariviä 20 euroa. 
Rivi-ilmoituksen voi jättää yllä oleviin osoitteisiin ja se on maksettava etukäteen Kumpostin

tilille n:o 800011-179465.  



KYMMENEN VUOTTA KYLÄTILAA
Siitä on jo 10 vuotta, kun Kylätila 3.12.1995 saa-

tiin  ensimmäistä  kertaa  kyläläisten  käyttöön.
Itse en siinä vaiheessa asunut Kumpulassa, joten
tietoni  alkuaikojen  uurastuksesta  pohjautuvat
Kylätilan arkistoihin ja valokuviin, kylän raitilla
kerrottuihin legendoihin ja Kumpostiin.

Kun 1990-luvun alussa ryhdyttiin järjestämään Kyläjuh-
lia, yhteishenki kasvoi ja Kumpulan identiteetti ”kylänä”
vahvistui. Mahtavien Kyläjuhlien myötä heräsi toive löy-
tää paikka, jossa voisi kokoontua muulloinkin kuin Kylä-
juhlien aikaan.  Monien vaiheiden jälkeen unelmasta tuli
totta; kaupunki osti vanhan liikehuoneiston ja vuokrasi
sen v.1997 perustetulle Kumpula-Toukola Kylätilayhdis-
tys ry:lle.

”Kymmenen vuottako  siitä  jo  on!”,  huudahtaa  Kyläti-
layhdistyksen puheenjohtaja Liisa Isotalo, ”kun Intian-
kadun tyhjä kauppapuoti vallattiin ja taisteltiin meidän
kyläläisten käyttöön. Tila remontoitiin talkoilla, neuvo-
teltiin ja läheteltiin delegaatioita kaupungin eri virastoil-
le. Kaikki virkamiehet ja poliitikotkin olivat sitä mieltä,
että hanke on hyvä,  muttei  valitettavasti  kuulu meille,
kysykää rahoitusta muualta! Useita vuosia puitiin kuu-
luuko toimintamme kaupungin kulttuuritoimen vai sosi-
aalitoimen  piiriin.  Vuokrarahat  saatiin  hankittua  kuu-
kausi kerrallaan. Välillä oli Kylätila suljettunakin, lappu
ovessa.  Kaupunginherrojen  juhlapuheissa  puhuttiin  eri
toimialojen tärkeästä yhteistyöstä, kansalaisten, järjestö-
jen ja laitosten yhteistoiminnasta poikki ja  ristiin, mutta
käytännössä siihen ei satsattu.” Tuntuupa tutulta.

”Vuodesta 1998 on kaupungin kulttuuritoimi kuitenkin
tukenut Kylätilan toimintaa samansuuruisella toiminta-
avustuksella kuin mitä kaupungin kiinteistövirasto meil-
tä vuosittain perii. Toimintaahan sekin on: taskusta toi-
seen  -anomuksia  tehdään,  papereita  täytellään  ja  ko-
kouksissa puidaan. Onneksi olemme pystyneet ylläpitä-

mään muunkinlaista kulttuurista toimintaa tähän asti!”,
huokaa Liisa.

Alusta  lähtien  mukana  on  ollut  intohimoisia  ihmisiä,
joille  yhteinen  asia  ja  yhteisöllisyys  on  ollut  tärkeää.
Muistiinpanoista, kirjeenvaihdosta ja valokuvista paistaa
ihmisten  innokkuus  ja  omistautuneisuus.  Valtavan  re-
montin  jälkeen  Kumpulassa  oli  paikka,  jonka  käyttö-
mahdollisuudet olivat lähes rajattomat. Lueskelin arkis-
toista  ”Ehdotuksia Kylätilan käytölle” ja  ilokseni
huomasin, että toiveet lähes 10 vuoden takaa olivat juuri
sen suuntaisia, minkälaiseksi Kylätilan toiminta on muo-
toutunutkin.

Uusia ideoita, ja tietenkin uusia innokkaita vapaaehtois-
toimijoita, kaivataan. ”Vanhojakin” ideoita on vielä pus-
sissa, mutta toteutuakseen ne tarvitsevat tekijöitä. Kylä-
tilan toimintaa voi tukea myös liittymällä yhdistyksen jä-
seneksi. Jäsenmaksu on 8 euroa/vuosi/perhe. (Nordea
126830-102748, viestikenttään nimi ja osoite.)

Minut tavoittaa puhelimitse arkisin ennen klo 18:a sekä
sähköpostilla, tai Kylätilassa voi tulla käymään maanan-
taisin klo 18-19. Päiväsaikaan työskentelen pienessä toi-
mistossani Kylätilan takapihan puolella, ja ovea saa tulla
kolkuttelemaan koska tahansa.

Tietoa  Kylätilan  monipuolisesta  tarjonnasta  löytää  il-
moitustauluilta Kylätilan  ikkunasta  ja  Tanusta,  sekä
netistä  www.  kaupunginosat.net/kumpula.  Voit
saada tiedon tapahtumista myös suoraan sähköpostii-
si lähettämällä osoitteesi minulle Kylätilaan.

Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia Kylätilan al-
kuaikojen sitkeitä idealisteja ja visionäärejä, sekä tieten-
kin kaikkia, jotka ovat vuosien varrella toimineet Kyläti-
lan puolesta: Kylätila on kiva! 

Kylätilan Sari 

p.041-527 8932      kylatila@kolumbus.fi

Menneen muistelua...
Kylätilan syksy lähti  vauhdikkaasti  käyntiin jo  elo-

kuussa.  Remontoidussa  kylätilassa  biletettiin  20.-
21.8.2005. Lauantaina opeteltiin salsaamaan Suvin
johdolla, ja KuuKuminan tahdissa jatkettiin erimuo-
toista salsaa sankoin joukoin auringonkukkien seas-
sa. Menoa ei haitannut muu kuin bändin lyhyeksi jää-
nyt sessio. 

Sunnuntaina jatkettiin juhlia Limingantiellä (=koko
kylän yhteisellä terassilla).  Syksyn satoa nautittiin
yhdessä naapurien, perheen ja ystävien kanssa aurin-
koisena sunnuntai-iltapäivänä.  Vielä pari  tuntia  en-
nen  juhlafanfaaria  kaahasi  muutama  auto  pöydän-
kantajien seassa sukkuloiden juhlien alta pois. Yllät-
tävän kiltisti  olivat  autoilijat  kuitenkin kulkuneuvo-
jensa siirtokehoitusta noudattaneet.  Sadetta  ripsotti
juuri muutama tunti ennen pöytien ääreen asettumis-
ta, ja arimmat jättivät yhteiset syömingit sikseen. 

Ne,  jotka  jäivät  nauttimaan yhdessäolosta,  pöydän
antimista  ja  kiertelevistä  trubaduureista,  saivat  taas
aimo annoksen hyväntuulista yhteisöllisyyttä. Sitä Kum-
pulan elinvoimaa. 

Kylätilan kerhotoiminta on ollut vilkasta. Viikoittain

yhteisessä olohuoneessamme on käynyt pitkälti yli kak-
sisataa kerholaista, kurssilaista ja erilaista kokoontujaa.
Viikonlopun klubit esiintyjineen ovat myös vetäneet
kyläläisiä. Kävijöitä on  siis nykyisin yli 300 viikossa!

Sadonkorjuujuhlat on jo päätetty järjestää tästedes joka syksy.



... ja tulevan suunnittelua
Kylätilaa ja kerhojen tuotoksia on tarkoitus esitellä laa-

jemminkin ensi toukokuussa pidettävillä kyläjuhlilla. 

Kylätilassa työskentelee nykyään vain yksi työntekijä,
Sari Väntänen. Hänen määräaikainen työharjoittelukau-
tensa on päättymässä jo tämän vuoden marraskuussa.
Jatkoaikaa on anottu Helsingin työvoimatoimistolta. Pi-
detään peukkuja, että saataisiin pidettyä Sari pidem-
pään. Kylätilaan haetaan nyt kahta uutta työharjoitteli-
jaa marraskuusta lähtien, tähtäimenä Kumpulan kylä-
juhlat ensi toukokuussa. Alamme pikkuhiljaa valmistella
kyläjuhlia toukokuun 20. päivän lauantaiksi. 

Jos  sinua  kiinnostaa  osallistua  niiden  suunnitteluun,
järjestelyihin ja organisointiin, niin ota yhteyttä Kyläti-
lan Sariin.  Ensimmäinen  valmistelukokous pidetään
heti ensi vuoden alussa.

Kylätilan toimintaan kaivataan  lisää toimijoita!  Uu-
pumus kurkkii jo nurkan takaa… Jos kannatat Kylätilan
yhteisöllisyyttä ja toimivuutta tule tuuraamaan tunniksi
tai  pariksi  kerrallaan:  lipunmyyntiin,  kahvinmyyntiin,
verhojen  ripustamiseen,  pöytien  siirtelyyn,  kaappien
roudaukseen, kauppareissulle jne.  

Kylätilan  toiminnan  kymmenvuotisjuhlia  viete-
tään marraskuun 19.  Tervetuloa  kakkukahveille  klo  15
kaikki entiset ja nykyiset Kylätilan käyttäjät! Illalla jatke-
taan juhlimista vielä Kylätilassa. 

Teksti: Liisa Isotalo, kuva: Jouni Flinkkilä

Avoimia työpaikkoja

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry. etsii 

työharjoittelijoita
tekemään ja oppimaan.  Yhdistys järjestää kerhoja,
erilaisia tapahtumia ja klubeja sekä tuottaa teatteri-
ja musikkiesityksiä aikuisille ja lapsille.
Jos  olet  yhteistyökykyinen,  luotettava  ja  omatoimi-
nen, ehkä sinulla on ajokortti (sillä Kylätilassa rouda-
taan), ja jos pienet korjaustyötkin onnistuvat olet et-
simämme
Työharjoittelun aikana saat hyvää työkokemusta tu-
levaisuutta  varten:toimistorutiineista,  tilaisuuksien
tuottamisesta  ja  järjestämisestä  sekäosallistut  ensi
kevään Kumpulan kyläjuhlien organisointiin ja toteu-
tukseen.

Jos kiinnostuit ota yhteyttä: 
Sari  Väntänen  041-527  8932  tai  Liisa  Isotalo  050
367 5158 tai lähetä lyhyt esittely itsestäsi: kylatila@-
kolumbus.fi

Työharjoittelusopimus  tehdään  työvoimatoimis-
ton kanssa, joten etsimme työtöntä työnhakijaa.
Työharjoittelu  alkaa  1.11.2005  tai  sopimuksen
mukaan.

Kerhoaikataulu 
Ilmoittautumiset suoraan opettajille.

MAANANTAISIN
15-16.30 Kädentaidot 8-14 v.
(huovutus, käsityöt ym)
MLL/Sari Salmela 050-5281459
17.15-18 Luova lasten tanssi 3-6 v.
Hanna Brotherus 050-5648409
kk:n 1. ma klo 19           Lukupiiri  
kk:n 2. ma klo 18-20.30 Elävämalli
kk:n 3. ma klo 18 alk.    Kokoukset
kk:n 4. ma klo 20          Leffa-kerho
15-18 -vuotiaille

TIISTAISIN
19-21 Kumpulan kuoro
Marjo Hyötyläinen 050-3400291

KESKIVIIKKOISIN
9-10.15 Hatha-jooga, 
Pia Snellman 044-3370602
15.30-17 Sarjakuvan piirtäminen 
9-15 v.
MLL/Kirsi Länsitie 0400-480342
15.45-17 Teatteri-kerho koululaisille
Minna/Teatteri Ilmi-Ö 040-7724129
17.15-18 Luova lasten tanssi 7-10 v.
Hanna Brotherus 050-5648409
18-18.45 Luova lasten tanssi 3-6 v.
Hanna Brotherus 
19-20.30 Chi kung 
Riitta Kokko 040-5354975

TORSTAISIN
10-12 Arki rokkaa
Sari Väntänen 041-5234850
16.30-17.30 Kuvis-kerho 3-4 v.
Riikka Notkola 044-0780507
17.45-18.45 Kuvis-kerho 5-6 v.
Riikka Notkola
19-20.30 Jooga 
Kurt Walter 050-3823458

PERJANTAISIN
16-18 Break / Hip Hop 9-12 v. 
Toni 041-5278932

SUNNUNTAISIN 18-19 Salsa

Syksyn 2005 muita tapahtumia kylätilassa

la 29.10.  klo 19   Kumpulan Kuoro 10 v.        
-ohjelmalliset juhlailtamat ja karaoketanssit  
la   5.11   klo 19  Kumpulan Musakerhon klubi
la 19.11.  klo 15  Kylätilan 10 v. kakkukahvit
                klo 19  Juhla jatkuu yhteisellä illanvietolla  
su 20.11. klo 15   Djembe-rumpupiiri (oma rumpu mukaan)
la 26.11.  klo 11-14   Lasten Joulukorttipaja (Mll)

su 27.11. klo 14       Kumpula-seuran syyskokous
                klo 15       Omakotiyhdistyksen syyskokous
la   3.12.  klo 19       Kylätilan pikkujoulut ja            

          Musakerhon klubi
la 10.12.  klo 11       Taideopiskelijoiden joulubasaari
su 11.12.  klo 14       Kuoron Joulukahvikonsertti
su 18.12.  klo 15       Lasten Joulujuhla



Urheilua isolta screeniltä
Netti asiakkaiden käytössä

Myös langaton verkko omille koneille
Yli 150 olut- ja siiderimerkkiä

A-oikeudet

Viikolla auki aina klo 01:een!

Ystävällinen henkilökunta toivottaa Sinut tervetulleeksi
viihtymään

         OLEMME AVOINNA  :  
ma-to 15.00-01.00    pe 14.00-02.00

        la 11.00-02-00    su  11.00-24.00  




