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NET EFFECT OSOITTI, MITEN DEMOKRATIA TOIMII
Arvasikohan opetusvirasto, mikä myrsky nousee, kun konsultti tekee kylmän laskelman

koulutilojen kustannuksista. Tuskin oli tarkoituskaan tehdä esityksiä pelkästään tuon
ulkopuolisen arvioijan hyvin rajoitetun toimeksiannon tulosten perusteella. Eihän tätä oltu
pyydettykään ottamaan huomioon kaikkia pedagogisia ja muita kouluun liittyviä arvoja.
Eikä se olisi siten edes ansainnut saamaansa huomiota. Mutta kansa säikähti, että tässä on
jo virallisia esityksiä, ellei melkein päätöksiä, vaikka välissä ovat sentään vielä virkamiehet
(ihmisiä ehkä hekin) ja poliittiset päättäjät (joskus ajattelevia hekin).
Ylireagointiahan siitä tuli, mutta mitäpä haittaa siitä! Tulipa selväksi, että kansalaiset ovat

valppaina. Sitä paitsi viisainta kaikki on julkistaa, sillä nykyään kaikki mitä ei julkisteta on
salaamista.
Silti: Kansan Uutisten jutussa prosessia kuvataan "irvikuvaksi kunnallisesta demokratiasta"

siinä kun on jätetty huomioimatta "kunkin koulun pedagoginen erityislaatuisuus, aamu- ja
iltapäivähoidon tarpeet, jäljelle jäävien koulujen kunto ja sisäilman kapasiteetti, syntyvät
koulumatkat ja kielipolut jne.". Tulee mieleen, että voiko niin tyhmää konsulttiakaan olla,
joka millään rahalla suostuisi toteuttamaan toimeksiannon, jonka mukaan hänen pitää
ottaa huomioon käytännössä kaikki mahdollinen. Eiköhän arvojen punninnan sentään pidä
olla juuri päättäjien hommaa - ei konsulttien. He syöttäkööt vain kylmiä numeroitaan
arvojen punninnan taustaksi.
Mitä taas demokratiaan tulee, eikös tämä nyt ole mennyt oikein mallikelpoisesti; näinkin

mitätön, tausta-aineistoksi tarkoitettu selvitys on julkistettu ja ihmiset ovat saaneet
reagoida siihen sydämensä kyllyydestä ennen, kuin päättäjät ovat vielä edes asian päälle
ehtineet. Sehän se on aiemmin se ongelma ollut, kun asiat on valmisteltu pitkälle ennen
kuin kerrotaan.
Vaan nytpä seuraavat ihmiset valppaina, mitä virkamiehet ja poliittiset päättäjät tekevät.

Kiittäkäämme konsulttia!

MAKSAISITKO KUMPOSTISTA 8 EURON TILAUSMAKSUN?
Kumpostin kotiinkantajia kiitetään talkootyöstä (sivu 12). Lienee hyvä muistuttaa (myös

ilmoittajillemme), että koko lehti tehdään talkootyöllä. Ilmoitustulot käytetään painokuluihin
eli lehti ilmestyy aina senkokoisena kuin ilmoitustulot sallivat. Kalliimpaa ei voida tehdä,
koska Kumpula-seuralla ei ylimääräisiä rahoja ole. 
MUTTA: voisi tietysti ajatella, että jos kaikki kylän kodit maksaisivat Kumpula-seuran

jäsenmaksun, lehteä voisi julkaista vapaammin asioiden eikä ilmoitustulojen määrämässä
muodossa. 8 euroa vuodessa ei kai olisi paha, jos se perittäisiin Kumpostin tilausmaksuna.
Olisi hienoa, jos talkootyömme antaisi tätä kautta seurallekin vähän taloudellista
liikkumavapautta. 
Eli kävisikö näin: hoidetaan kerrankin kaikki se jäsenmaksu! Tilinumero on 800011-

179465.

TOIMITUS SEURAA AIKAA - KAUSKIN TAAKSEPÄIN
Kumposti jatkaa alueemme historian kartoittamista. Tällä kertaa haastateltavana on

Kumpulan pitkäaikaisin asukas. Hänen kotitalonsa Limingantie 13 on tietääksemme
ensimmäinen tänne valmistunut talo sen jälkeen, kun rakentaminen oikein kaavan mukaan
alkoi. Sitä edeltävältä ajaltahan on jäljellä ainakin kolme taloa, ns. Hurstin talo (v. 1888),
talo Kymintien takana puistossa (n. 1900) ja Jyrängöntie 7 (n. 1910). Täysin varmaa tietoa
meillä ei Limingantien alkupään talojen valmistumisjärjestyksestä ole, joten tutkikaapa
talojenne historiaa ja kertokaa vaikka meillekin, mitä mielenkiintoista löydätte.
Vaikka Helvi Alestalo ilmeisesti on asunut täällä pisimmän ajan, häntä vanhempiakin

henkilöitä täällä asuu, hekin saamme toivottavasti vielä haastateltaviksi.
Nykypäivän asioista kertovalle Kylän kuulumisia -palstalle toivomme asukkailta myös

vinkkejä, niin ihmisistä kuin asioistakin, pienistä ja suuremmista. Ilman vinkkejänne kun
lehteen päätyvät vain ne asiat, joista me tekijät omissa pienissä piireissämme saamme
tietää. Ja valokuvat, ne ovat erityisen tervetulleita. Vinkkipalkkioksi voimme aina antaa
vaikka ilmaista palstatilaa pikkuilmoituksia varten.
Olemme muuten ihmetelleetkin, miksei juuri kukaan ole tarttunut tarjoukseemme

pikkuilmoituksista. Ei kai hinta liian kova ole (ks. s. 19)? Ehkä kukaan ei vaan halua myydä
mitään omaansa, eikä tarvitse mitään ostaakseen. Jos kuitenkin joku haluaa ANTAA  jotain
pois ilmaiseksi, sovitaan että sen sitten julkaisemmekin ilmaiseksi.
Kohta kello lyö. Pitää lähettää tämä lehti painoon, kiitokset vielä Antti Virenille siitä, että

meillä on tämä kanava käytettävissämme.
Antakaa aikuiset lapsille lempeä joulu. Niin saatte sen itsekin,

tuumii päätoimittaja, keskiviikkona 13. joulukuuta 2006 klo 00.20.

KUMPULA-SEURAN
JOHTOKUNTA V. 2007

Ulla Agopov, puheenjohtaja
Limingantie 24
09 757 3264
ulla.agopov@triticum.inet.fi

Ann-Louise Laaksonen, sihteeri 
Valtimontie 3 C 47
050 351 0841
annlouise_laaksonen@hotmail.com

Hannu Hakala
Limingantie 90
09 797 770
hannu.hakala@om.fi

Leila Melart
Limingantie 41-43 B
09 794 414
leila.rasanen@nettiviesti.fi

Ulla Neuvonen
Limingantie 56
09 790 885
ulla.neuvonen@helsinki.fi

Miro Reijonen
Väinö Auerin katu 4 A 1
0400 770 987
miro@iki.fi

Sari Väntänen
041 523 4850
sari.vantanen@kolumbus.fi

Varajäsenet:
Sirkkaliisa Jetsonen
Kymintie 75
09 757 2020
jetsonen@saunalahti.fi

Salme Kauppila
salme.kauppila@pp.inet.fi

KumPosti 4/2006
 22. vuosikerta 

ISSN 1235-8959
Julkaisija: Kumpula-seura  
Jakelu: jokaiseen  Kumpulan

postiluukkuun

Painos: 2200 kpl.

Tilaukset muualle:
10 euroa/vuosi  (maksu Sampo

800011-179465)

Toimituksen osoitteet:
kumposti@netti.fi

Limingantie 9/Heikkola
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Paino: 
Paintmedia Oy, Helsinki

Kannen kuvat: 
Helvi Alestalon rippikuva
(Helvin kotiarkisto, 1930-luku)

Kumpulan metsää pinossa
(Ulla Agopov, 2006)

Kari Lindströmin maalaus
Kumpulan koulun puolesta 
(Tuomo Heikkola, 2005)
Antti Viren
(Antti Tiainen, 2006)
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Kumpulan ja Toukolan välille suunnitellaan
sekä siltaa että tunnelia

Esitys Intiankadun yhdistävästä jalankulkutunnelista Kustaa Vaasantien ali tehtiin
syksyllä. Nyt virastossa aletaan tehdä siitä jo suunnitelmaa. 
Rakennusrahoista ei ole tietoa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7. joulukuuta, että
Kustaa Vaasan tien alitukseen Intiankadun kohdalla teh-
dään tunnelisuunnitelma. Asemakaavassa varaus tunne-
lille  on  vanhastaan  olemassa,  joten  asiasta  tehtyihin
aloitteisiin oli helppo vastata myöntävästi.  

Kaupungin suunnittelijat aikovat tehdä jalankulkutunne-
lista suunnitelman valmiiksi ensi vuoden alkupuolella. 

-Kustannuksia  en  rupea  edes  arvailemaan,  sanoo
diplomi-insinööri  Matti  Kivelä kaupunkisuunnitteluviras-
tosta. -Kustaa Vaasan tien alla menee vesijohtoja, vie-
märeitä,  kaukolämpöputkia  ja  kaapeleita.  Tästä  tulee
joka tapauksessa useamman viraston yhteishanke. Mut-
ta pidän sitä todennäköisenä, että hanke toteutuu. Ainoa
este voisi olla, että rahat eivät riitä.

Myös lopullinen aikataulu on vielä täysin auki. -Raken-
nusviraston intresseissä on, että kaikki tällaiset pienem-
mät  hankkeet  saataisiin  käyntiin  mahdollisimman  no-
peasti, Kivelä korostaa.

Kustaa Vaasan tien turvallisempi ja vaivattomampi ylit-
täminen on ollut  esillä jo 80-luvulta lähtien,  mutta siitä
luovuttiin 90-luvun alussa. Tällä kertaa aloitteen asiasta

tekivät Sirkku  Ingervo (vihr.) ja kahdeksan muuta kau-
punginvaltuutettua.

Kansalaisaloitteen asiasta teki taiteilija Kaarina Kaikko-
nen. Kumpula-seura ja Toukolan-Vanhankaupungin yh-
distys ovat tukeneet aloitetta.

Vielä 80-luvulla kaavailtiin jalankulkusiltaa Kustaa Vaa-
san tien yli. Nyt kaupunkisuunnittelijatkin pitävät alikulku-
tunnelia  parempana:  ”Jalankulkusillan  rakentaminen
edellyttäisi  sillan  nostamista  raitiotien  ajojohtimien  ylä-
puolelle.  Tästä  seuraa  se,  että  sillalle  johtavat  rampit
ovat pitkiä ja niitä on vaikea sijoittaa kaupunkirakentee-
seen. Pitkät  rampit  aiheuttavat kiertomatkoja,  mikä vä-
hentää niiden käyttöä. Silta tarvitsisi hissit  toimiakseen
hyvin”,  todetaan  kaupunginsuunnittelulautakunnan  esi-
tyksessä.

Alikulkukäytävän  kohdalla  voidaan  soveltaa  Toukolan
ja Arabianrannan suunnittelussa noudatettua periaatetta,
jonka mukaan investoinneista 1-2 % on varattava taiteel-
liseen  yhteistyöhön.  Tällöin  tunnelin  viihtyisyydestä  ja
näyttävyydestä vastaisi  Arabianrannassa sijaitseva Tai-
deteollinen korkeakoulu.

Antti Tiainen

Kävelysiltaa suunnitellaan Hämeentien risteyksen kohdalle. Hanke etenee erillään - ei
vaihtoehtona Intiankadun tunnelille.

Yliopistoalueelle Kustaa Vaasantien puoleiseen rin-
teeseen ollaan mahduttamassa vielä kuutta neliker-
roksista rakennusta lisää yliopiston tarpeisiin.

Viereinen  kuva  niistä  on  viime  vuonna järjestetyn
arkkitehtuurikilpailun voittaneesta ehdotuksesta. (Ku-
van tummemmat rakennukset tulevat samalla näyttä-
neeksi,  kuinka  valtaisa entisen metsän  tilalle  viime
vuosina rakennettu kompleksi onkaan.)

Uusia rakennuksia  varten tehdään nyt asemakaa-
vaa ja sen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta
johtaa kävelysilta Kustaa Vaasantien yli ns. Kumtäh-
denkentälle. Tarkoitus on kaavoittajan mukaan "muo-
dostaa Kustaa Vaasantien  varteen Kumpulan kam-
puksen  portti,  joka  kertoo  olemuksellaan  yliopiston
olemassaolosta Kumpulan mäellä."

Tavoitteena on,  että lopulliset kaavapäätökset  voi-
daan tehdä ensi syksynä. Kaavaehdotus valmistunee
keväällä, jolloin siitä voi vielä tehdä muistutuksia.

Tuomo Heikkola

Kustaa Vaasantie on yksi Helsingin
vilkkaimmista kaduista. Sillä kulkee

vuorokaudessa noin 45 000 autoa.
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Kumpulan pitkäaikaisin asukas täytti 85 v.,
Limiksen vanhin talo 80 v.

Limingantie 13 oli ensimmäinen talo, joka valmistui Kumpulaan, kun järjestel-
mällinen rakentaminen alkoi 1920-luvun puolessa välissä. Heti v. 1926 kansikuva-
tyttömme Helvi Alestalo muutti siihen, alle kouluikäisenä. 
Helvi on siten pisimpään Kumpulassa asunut henkilö. Marraskuussa hän täytti

85 vuotta. Tässä Kumpostin syntymäpäivähaastattelussa hän kertoo elämästään.

Helvi  Alestalo  on  80  vuoden  aikana
nähnyt  Kumpulan nousun ja  laskun lä-
heltä; rakentamisen, palvelujen syntymi-
sen ja myös niiden leikkaukset. 

Yhden  sodan  hän  on  myös  kokenut
Kumpulassa ja miten surullista kaikki sil-
loin  monesti  olikaan,  silloinkin  ihmiset
pärjäsivät kekseliäisyyttään hyväksikäyt-
täen.

Helvin talo valmistui Limingantien var-
teen ensimmäisenä ja Helvin perhe pääsi
muuttamaan siihen v. 1926. Sen jälkeen
talossa  onkin  tapahtunut  monenlaista;
elämää monessa muodossa. 

Tällä hetkellä Helvi Alestalo asuu siellä
yksinään, kun sisar joutui lähtemään ylä-
kerrasta  dementian  vuoksi  sairaalaan.
Yksinäiseksi ei Helvi itseään silti tunne.  

1920- ja 1930-luku

Helvin  perhe  muutti  taloon  hevosella,
niin oli silloin tapana eikä autoja vielä ollutkaan. Päin-
vastoin naapurissa olevalla  perheellä  oli  oma hevonen,

jota he vuokrasivat mm. muuttotarkoituksiin. Helvillä oli
neljä sisarusta, isä oli kivityömies ja äiti hoiti kotia. 

Helvin pahin painajainen tapahtui koulun alkami-
sen yhteydessä. Äiti nimittäin laittoi hänet ruotsin-
kieliseen kouluun, joka  silloin oli Kumpulan ainoa
koulu. Äiti ei halunnut lastaan kaukana keskustassa
oleviin kouluihin, koska pelkäsi liikennettä. 

Helvi ei osannut sanaakaan ruotsia,  mutta opetus
tapahtui ruotsiksi. Helville se aiheutti suuria painei-
ta, ja hän heräsikin öisin painajaisiin. Onneksi Käpy-
län koulu aloitti toimintansa ja hän pääsi jatkamaan
opintoja suomenkielisessä koulussa.

Talon viidessä huoneessa asui siis seitsemänhenki-
nen perhe ja sen lisäksi vuokralaisia. Talon hankki-
miseksi oli otettu lainaa, ja sehän piti maksaa pois.
Lisätuloja oli saatava jostakin. 

Sen lisäksi talossa asui vaihteleva määrä sukulaisia,
jotka tulivat maalta tänne kouluun, mm. Kruunun-
haan Kulmakouluun. Voi siis  kuvitella,  että talossa
oli elämää - runsain mitoin. Helvi Alestalon sanojen
mukaan elettiin kuin sillit suolassa, mutta sehän oli
siihen aikaan tapana. 

1940-luku ja sota

Sota-aika  tuli  myös  Kumpulaan ja  Helvin  kotona
laitettiin  pahvit  ikkunoihin  ja  hälytyksien  aikana
mentiin kellariin turvaan.  Myös naapureista tultiin
Helvin perheen luokse turvaan; pidemmälle ei halut-Helvin perhe ja alivuokralainen (kuokka olalla) kotipihalla

1920-luvulla (Kuva Helvin kotiarkistosta)

4



tu  lähteä,  koska  siinä  oli  omat
riskinsä.  Helvi  muistaa  surulli-
sen  tapauksen  naapurista;  Sal-
misen tädin ainoa tytär sai sur-
mansa  pommituksessa,  koska
oli lähtenyt hakemaan sellaisten
henkilöiden  hopeita  keskustas-
ta,  jotka  olivat  tulleet  suojaan
Kumpulaan.  Tapauksen  seu-
rauksena täti sekosi eikä toipu-
nut asiasta pitkään aikaan. 

Koska ruokaa oli vähän, myös
Limingantiellä  hankittiin  kotie-
läimiä hoidettaviksi ja teurastet-
taviksi. Helvi muistaa, että heil-
lä olisi  ollut lammas ja porsas-
kin  pesutuvassa.  Kasvatuksen
hyöty  oli  tosin  niukanlaista;
eläimet eivät heikolla ravinnolla
- lähinnä perunankuoria -  eri-
tyisemmin kasvaneet  ja  teuras-
tajakin  otti  osuutensa  lihoista.
Maalta  käytiin  monesti  hake-
massa elintarvikkeita kuponkien
lisäksi.  Kuponkiruualla  ei  tultu
toimeen; oli pakko keksiä muu-
ta lisäksi.

Iloisena hetkenä Helvi muistaa sodan loppuessa kahvi-
paketin  hakemisen  Stockmannilta.  Korvikkeen  sijasta
juotu kahvi maistui  taivaalliselta ja Helvin vanhemmat
laittoivatkin kahviveden porisemaan jo  tyttären ilmoi-
tettua  kahvipaketin hakemisesta.  Kahvin he ”ryystivät”
vanhanaikaisesti lautaselta.

Sodan jälkeinen aika

Sodan  jälkeen  moni  liike  lopetettiin  Limingantieltä,
vaikka  muuten  olikin  jälleenrakennusta.  Limingantie
11:ssä oli hyvänä aikana mm. Elanto,  josta käytiin hake-
massa  leipä lämpimänä,  kun se  tuli.  Helvin  äiti  huusi
lapsille silloin aina ”Leipä tuli”.  Oli  myös paikka, jossa
saattoi käydä mankeloimassa pyykkiä ja monia muitakin
liikkeitä, kuten lihakauppa ja nappikauppa. Nappikaup-
pa oli tärkeä - yllättäen - ja oli ikävää, kun se lopetti toi-
mintansa.   

Erikoisena paikkana Helvi Alestalo muistaa myös silli-
kellarin, joka sijaitsi kartanoon johtavan tien kupeessa.
Nyt se on purettu,  kivijalkaa näkyy vähän.  Keskustaan
kuljettiin silloin lähinnä ykkösen ratikalla ja bussejakin
alettiin käyttää vähitellen.

Lapsia oli silloinkin Kumpulassa paljon ja Limingantie
14:ssa  oli  mm. lasten seimi,  josta  Helvi  olisi  halunnut
perheeseen  vauvan.  Hän  muistaa,  että  lapset  leikkivät
tuolloin paljon ulkona, mm. piilosilla oltiin ja tynnyrei-
den renkaita kepin kanssa pyöritettiin. 

Nykyaikaa Limingantiellä ja Kumpulassa

Helvin  oma  perhe,  johon  kuului  mies  ja  kolme lasta
asui  myös  Helvin  lapsuudenkodissa.  Pitkän  päivätyön
Helvi teki poliisilaitoksella toimistotehtävissä, josta hän
jäi  eläkkeelle  63-vuotiaana.  Helvi  Alestalon  mies  kuoli
vuonna  2004.  Lapsia  pitkästä  avioliitosta  on kolme ja
lapsenlapsia 7, joista yksi on kuollut. 

Kumpula on Helvin mielestä hyvä ja rauhallinen paikka
asua,  jossa  on  onneksi  luontoa  vielä  jäljellä.  Kaihoten
Helvi muistaa aikaa, jolloin Limingantiellä oli oma posti-
laatikko ja Kätilöopistolla apteekki. Kaupassa käynti hä-
neltä onnistuu rollaattorin avulla, mutta mielellään hän
ei  mene  Arabian  kauppakeskukseen,  koska  risteys  on
siellä hankala. Hän käykin lähinnä Käpylän marketissa.
Helvi  harrastaa  pihanhoitoa  sekä  lukemista  ja  toivoo
pärjäävänsä toisen silmän varassa, koska toisesta silmäs-
tä meni näkö epäonnistuneessa kaihileikkauksessa. Helvi
toivoo  asuvansa  vielä  pitkään  Limingantien  vihreässä,
kodikkaassa omakotitalossa. 

Teksti: Riitta Aitonurmi, Kuva Helvistä: Ulla Agopov

Helvi ja muita lapsia Limingantie 13:n aidalla 1920-luvulla. 
Taloa ei ole vielä vuorattu.(Kuva Helvin kotiarkistosta)
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KUNNIAA SAMMALLAHDEN PENTILLEKUNNIAA SAMMALLAHDEN PENTILLE

Tasavallan  Presidentti  on  myöntänyt  Limingantiellä
asuvalle valokuvaaja Pentti Sammallahdelle Pro Finlan-
dia -mitalin. 

Tätä Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkkiä on
myönnetty suomalaisille taiteilijoille vuodesta 1945 läh-
tien. Tänä vuonna sen sai kaikkiaan kymmenen eri alo-
jen taiteilijaa.

V. 1950 Helsingissä syntynyt Pentti Sammal-
lahti  tunnetaan  maailmallakin  hyvin  ja  hän
on saanut  urallaan lukuisia  palkintoja,  mm.
valtion valokuvataidepalkinnon kolme kertaa.
Hänen  Archipelago-kirjansa  Suomen  kirja-
taiteen komitea valitsi  vuoden 2004 kirjava-
lioksi:  "Kuvien  sävykkyys  on silmiä  hivele-
vää.  Miten upea,  näyttävä kuvateos  voikin
olla kooltaan näin pieni!"

 Pentin valokuvia on esillä kokoelmissa eri puolilla Eu-
rooppaa, Moskovan Pushkin-museossa sekä Yhdysvalto-
jen Santa  Fessä,  Houstonissa ja New Yorkissa. Pelkäs-
tään tämän ja viime vuoden aikana Sammallahden töitä
on ollut lisäksi mukana kolmessatoista kokoomanäytte-
lyssä eri puolilla maailmaa, parhaillaankin Ranskan Lil-

lessä. Omia näyttelyitä Pentillä oli viime vuonna Baselis-
sa,  Pariisissa ja Tampereella,  tänä vuonna Helsingissä,
New Yorkissa, Jyväskylässä ja Karjaalla.

Kirjoja Pentti on myös tehnyt useita. Viime keväänä jul-
kaistu  Staden - Kaupunki (Opus 45) sisältää valokuvia
1960-luvun alun Helsingistä nykypäivään ja niiden ohes-
sa Bo Carpelanin Helsinki-aiheisia ruoja. Kirjaa on näi-
nä päivinä tulossa lisää Akateemiseen kirjakauppaan.

Netissä joihinkin Sammallahden valokuviin pääsee tu-
tustumaan esim. osoitteissa  www.photoeye.com/gallery
ja www.schaden.com

Pentti kuvaa ihmisiä, eläimiä, luontoa ja kulttuurimai-
semaa -  aina mustavalkoisena. 

Aivan erityisesti on häntä kiitetty valokuvan painome-
netelmien  jalostamisesta,  mille  tämän sivun  ylälaitaan
kopioitu kuva (Ulug-Khem, Tuva 1997) ei tietenkään tee
oikeutta, anteeksi vain. 

Sammallahtea  on  luonnehdittu  suomalaisen  valoku-
vauksen peruskallioksi ja itse hän on sanonut, että "va-
lokuvaa ei oteta, se saadaan".

TH

VANDO SUVANTO:

VASENKÄTINEN 

RISCD 010
Saatavana hyvin varustetuista

levykaupoista tai 

www.outosite.fi
Katso myös:

www.riskirecords.com
www.vandosuvanto.net

KYLÄN KUULUMISIAKYLÄN KUULUMISIA
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TIAISEN JUSSILTA KIRJAA KIRJAN PERÄÄNTIAISEN JUSSILTA KIRJAA KIRJAN PERÄÄN

Vauhtia on pitänyt johtava suomalai-
sen arkkitehtuurin  valokuvaaja  Jussi
Tiainenkin (s.  1954).   Hän  asuu  Li-
mingantiellä Sammallahden naapuris-
sa.

 Helsingin nykyarkkitehtuuria esitte-
levää  valokuvanäyttelyään  Jussi  on

kiikuttanut  tänä  vuonna  Kanadassa   Torontoon,  Ot-
tawaan ja Vancouveriin sekä Kiinassa Beijingiin, Shang-
haihin ja nyt viimeksi Wuhaniin. Sieltä näyttely  siirtyy
ensi vuoden puolella vielä Shenzheniin ja Hongkongiin
ja sitten Helsingin kautta Pietariin. 

Helsingin  Jugendsalissa  Tiainen  edusti  Suomea  poh-
joismaista  arkkitehtuuria  esittelevässä  näyttelyssä  ja
oma näyttely Oulussa päättyi juuri. 

Tiaisen kirjavalikoimaan puolestaan tuli syksyllä kaksi
uutuutta:  toinen  esittelee  kuvanveistäjä  Pekka  Jylhän
töitä  ja  toinen  Marjatta  Tapiolan maalauksia.  Ja  ensi
vuoden alussa on tulossa kolme kirjaa lisää. Yksi esitte-
lee viime helmikuussa avatun Tallinnan taidemuseo Ku-
mun, jonka on suunnitellut suomalainen arkkitehti Pek-
ka Vapaavuori. Kuvanveistäjistä pääsevät Tiaisen valo-

kuvateoksiin seuraavina Vesa-Pekka Rannikko ja  Tapa-
ni Kokko.  Kirjansa Jussi julkaisee nykyään itse (www.-
parvspublishing.com).

(Viereinen  Jussi  Tiaisen
kuva on Malmilla sijaitse-
vasta  Soinisen  koulusta.
Kouluhan rakennettiin ai-
van  erityisen  huolellisella
suunnittelulla  ja  herätti
valmistuttuaan  suurta
huomiota.  Nyt  valmistau-
tuessaan  juuri  10-vuotis-
juhlaansa  Soinisen  koulu
on  konsultin  laatimalla
lakkautuslistalla  ja  adres-
sia  kerätään  senkin  puo-
lesta.)

Jussin nettisivut ovat osoitteessa www.jussitiainen.com

Netissä Tiaisen Jussin kuvia on esim. osoitteessa
http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showar-
ticle.asp?intNWSAID=26575

TH

LINDSTRÖMIN KARI ESITTELI BENININ KUVANSALINDSTRÖMIN KARI ESITTELI BENININ KUVANSA

Kuvataiteilija  Kari  Lindströmin (s.  1943)
viimeisin näyttely  Pirkko-Liisa  Topeliuksen
Galleriassa, Uudenmaank. 40,  ehtii pahim-
moilleen päättyä heti tämän lehden ilmesty-
misen  jälkeen.  Mutta  vielä  viikonloppuna
16.-17.12  ehtii klo 12-16 käydä katsomassa,
miten  Kari  kuvaa  näkemäänsä  vietettyään
pari kuukautta Atlantin rannalla Länsi-Afri-
kan Beninissä, suomalais-afrikkalaisen kult-
tuurikeskuksen Villa Karon stipendiaattina.

Karin kuvailun mukaan "rannalla kulkies-
sa horisontissa näkynyt ison valaan ruho
muuttui  lähemmäksi  mennessä  kirkkaan
ruosteen  punaiseksi,  umpihapertuneeksi
isoksi  proomuksi",  "rantametsän  notkeat
palmut muuttuivat tuulen ja sateen piiska-
tessa  kiemurteleviksi  käärmeiksi"  ja  "no-
peasti vaihtelevat pilvet esittivät värikästä
barokkiteatteria". Siinä vieressä hämmenty-
nyt Lindström "piirteli  ja maalaili  kaiken-
laista pientä". 

Viereinen kuva sikäläisestä kenkäkaupasta
jäi viime tippaan ja valmistui parin valvotun
yön jälkeen juuri ennen näyttelyn avajaispäivää. (TH)

ANNINA HOLMBERG KIRJAILEE KIVIJALASSAANNINA HOLMBERG KIRJAILEE KIVIJALASSA

Kumpulan  talojen  kivijaloissa  on  kautta  aikain  ollut
pieniä verstaita, joissa on työskennellyt monenlaisia am-
mattilaisia  suutareista  kultaseppiin.  Vaikka  ammatit
ovat  ajan myötä muuttuneet,  vielä nykyäänkin on mo-
nessa kivijalassa työhuone. Yhdessä niistä  työskentelee
kirjailija Annina Holmberg.

Annina ja hänen puolisonsa Jarmo Ritvanen muuttivat
Kumpulaan viitisen vuotta sitten. Lapsia on nyt kolme,
Irina, Mitja ja Katinka. Työhuone löytyi saman talon ki-

vijalasta ja kun vielä oma kustannustoimittaja asuu sa-
man kadun toisessa päässä, ovat työolot järjestyneet mu-
kavasti. Perhe vierailee usein mummolassa Töölössä.

-Töölöstä  löytyvät  ne  ainoat  asiat,  joita  Kumpulassa
kaipaan; meri, kaupunkimaiset pikkukaupat ja kahvilat.
Kumpulassa yhteisöllisyys ja toisaalta myös kaupunkilai-
nen yksityisyys miellyttävät  minua ja  olemme kotiutu-
neet tänne hyvin, Annina kertoo.

(Jatkuu seuraavalla sivulla...)

Kuva: Mauri Kymäläinen
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Jatkuu ed.sivulta

Anninan lasten- ja nuortenkirjoissa seikkaillaan ja nii-
den tarinat kietoutuvat usein mystiikkaan. Viime vuonna
hän aloitti  lasten lorukirjan kirjoittamisen, mutta mat-
kan  varrella  se  muuntui  nuorten  aikuisten  fantasiaro-
maaniksi. Lumotuissa matkataan Tonavalle, jossa lumo-
tut serkukset seikkailevat varjojen ja vampyyrien maail-
moissa. 

Shakespearea tarinoiksi

Fantasiaa ja magiaa on myös Anninan uudessa  Taru-
kuninkaat –kirjassa. Hän on sovittanut William Shakes-
pearen  näytelmät  Kuningas  Lear ja  Macbeth tarinan
muotoon. Projekti sai alkusysäyksen, kun näytelmät pää-
tettiin  suomentaa uudelleen.  Sovittaminen on työlästä,
koska näytelmistä puuttuu täysin tunnelmien ja ympä-
ristön kuvaaminen. 

- Oli löydettävä Shakespearen maailma, luotava ympä-
ristö ja kieli, jotka ovat uskollisia sekä alkuperäiselle että
myös uusille suomennoksille. Oli tapettava oma kirjaili-
jan ääni, Annina kuvailee tätä vaativaa mutta mieluisaa
projektia. Shakespearen maailma lumosi hänet jo lapse-
na. Isän,  Kalle Holmbergin,  Turun kaupunginteatteriin
ohjaama Kuningas Lear piti 8-vuotiaan tytön tiiviisti ku-
lisseissa. 

-Kaikki oli niin uskomattoman hienoa, muistelee Anni-
na. -Vaikka kirja onkin itsenäinen teos, aion jatkaa Sha-
kespearen parissa. Seuraavaksi käyn nuoruuden ja rak-
kauden kimppuun sovittamalla  Kesäyön unelman sekä
Romeon ja  Julian.  Vaikka kirjat  luokitellaan lasten-  ja
nuortenkirjoihin,  ovat  monet  aikuiset  ystävät  kiitelleet
näytelmien  tuomista  helpommin  lähestyttäviksi  tari-
noiksi.

Elokuvaa, romaania, keittokirjaa...

Annina on kirjoittanut useita TV:n pitkien kausisarjo-
jen käsikirjoituksia. Nyt on valmistunut elokuvakäsikir-
joitus nuorten elokuvaan, jolle Elokuvasäätiö on jo näyt-
tänyt vihreää valoa. Sen tuotantoa suunnitellaan parhail-

laan.  Vuoden  alussa
hän aloittaa  uuden,  ai-
kuisille  suunnatun  ro-
maanin  kirjoittamisen.
Naapurissa  asuvan  ys-
tävänsä,  valokuvaaja
Ullamaija  Hännisen
kanssa on lisäksi tekeil-
lä  fantasiakeittokirja,
jossa  liikutaan  tarun-
hohtoisissa  maailmois-
sa. Kahdeksassa eri tee-
makokonaisuudessa
saamme  lukea  seiree-
nien herkuista,  avaruu-
den  gastronomiasta  ja
vampyyrien ruokavaliosta. Kirja valmistuu ensi syksyksi.
Suomenlinnan lastenkierroksella Kuningas Kustaa III on
löytänyt kruununsa jo yhdeksän vuotta,  ja ensi kesäksi
hän kirjoittaa uuden Lumotun holvin salaisuus -nimisen
tarinan. 

Monista käynnissä olevista projekteista huolimatta kol-
milapsisen perheen äidille jää myös vapaa-aikaa. Jarmon
vuorotyö mahdollistaa joustavan rytmin ja se jopa hel-
pottaa perheen arkea.

- Ja kun seuraavan kerran löytyy sopiva rako, aion to-
teuttaa omilta lapsilta tulleen vaatimuksen uudesta las-
tenkirjasta. Aihe on jo valmiiksi mietitty, haluan kirjoit-
taa helsinkiläisen lastenkirjan ihailemani Astrid Lindgre-
nin hengessä. On tullut aika työntää varpaat syvälle koti-
kylän multaan ja kertoa tämän ajan lasten elämästä mo-
dernissa melukylässä Kumpulassa, paljastaa Annina.

Vallankumouslaulut  saivat  Anninan  aikoinaan  liitty-
mään Amnestyyn, nyt aktivismi on saanut uuden konk-
reettisemman muodon. Siitä Annina saakin kertoa seu-
raavilla tämän lehden sivuilla.

Teksti: Sari Väntänen, Kuva: Ullamaija Hänninen

OPISKELIJAT TEKIVÄT NETTITEOKSEN KUMPULASTAOPISKELIJAT TEKIVÄT NETTITEOKSEN KUMPULASTA

Stadian eli Helsingin ammattikorkeakoulun viestinnän
opiskelijat ovat aloittaneet projektin, jossa kerätään ai-
neistoa Arabianrannan, Toukolan ja Kumpulan alueilta.
Sen pohjalta he tekevät radio-, tv- ja verkkojulkaisuko-
keiluja.   Kumpulassa  kuvattiin  ja  tehtiin  haastatteluja
marraskuussa. Nyt valmistunut teos sisältää sekä kuvaa,
ääntä  että  kirjoitettua  tekstiä.  Kumpulassa  kierrelleen
ryhmän ajatuksena oli kerätä pieniä tarinoita Kumpulas-

sa  ja  kumpulalaisille  tapahtuneista.  Juuso  Mäkilähde
kertoo aineistossa olevan niin nuoruuden intoa, vanhaa
rakkautta  kuin  vähän  kauhuakin.  Hän  uskoo  teoksen
saavan kyyneleetkin liikkeelle. Juuson, Jasu  Merikarin,
Aki  Vallin ja  Toni  Niemisalon opinnäyte  tullee  näinä
päivinä nähtäville Internetiin joko www-sivulle stadia.fi
tai kumpula.info (TH)

KUMPULAN KUORO KEIKKALI MALMILLA JA KYLÄTILALLAKUMPULAN KUORO KEIKKALI MALMILLA JA KYLÄTILALLA

Kumpulan kuoro vieraili lokakuun lopussa Malmitalol-
la. Ohjelmistona oli kooste kuoron 10 vuoden aikana lau-
lamasta  ohjelmistosta.  Mukana oli  musikaalimusiikkia,

ikivihreitä,  kansanmusiikkia  ja  Päivi  Takalan ja  Sergei
Sokolovin kuorolle säveltämää musiikkia.
Kumpulan terveiset Malmille vietiin Päivi Takalan Kum-
pula-kantaattiin säveltämällä ja Eeva-Kaarina Arosen sa-
noittamalla laululla Aamu toukokuun sekä Sirpa  Pääk-
kösen sanoittamalla Kesäpäivä Kumpulassa -laululla.
Vastaanotto  oli  hyvä.  Tulkaa  toistekin,  toivotti  eräs
kuuntelija. Yleisö kiitteli myös valaistusta. Kuoro näytti
kauniilta  valojen  vaihtuessa  laulujen  tunnelman  mu-
kaan.
Kuoron joulukonsertti oli Kylätilalla 10. joulukuuta. 

Teksti: Sirpa Pääkkönen, Kuva: Joe White
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Net Effect -yhtiö pisti vipinää vanhempiin 

Koulunpuolustajat taas asemissa
Teksti: Annina Holmberg
Keskellä kylää seisoo pieni punainen koulu. Sitä kutsutaan Kumpulan kouluksi, mutta virallisesti se on
Käpylän ala-asteen viipale, jossa on vain kaksi luokka-astetta, ykköset ja kakkoset. Koulu täytti syksyllä
kymmenen vuotta, ja sitä juhlittiin perinteisin menoin kattamalla pihamaalle nyyttikestipöytä ja laulamalla
”Koulumme on punainen, pieni ja neliskulmainen...” Nimikkolaulun sanoitti ja sävelsi aikoinaan opettaja
Liisa Hirvonen-Tiensuu.

Kun  viisihenkinen  perheemme
reilu neljä vuotta sitten muutti Kum-
pulaan,  panin  ensimmäiseksi  mer-
kille kyläkaupan (Tanu), kylä nähtä-
vyyden (maauimala), kylän kokoon-
tumispaikan (Kylätila)  ja  kyläkoulun
(Kumpulan  viipale).  Tunsin  välittö-
mästi kuuluvani johonkin. 
Kaksi vuotta rauhaiselon jälkeen jy-

sähti ensimmäinen pommi: koulu ai-
ottiin lakkauttaa! 
Värväydyin välittömästi koulutais-

telijaksi ja olin mukana keräämässä
nimiä adressiin (niitä saatiin lyhyes-
sä ajassa yli 1100), viemässä adres-
sia  opetuslautakunnalle,  tarjoile-
massa lautakunnan jäsenille mehua
koulun pihalla talvitapahtumassa ja
pommittamassa päättäjiä sähköpos-
teilla. 
Ilmaisin myös närkästykseni yleisö-

nosastoissa  ja  puin  rähinäremmin
kanssa nyrkkiä milloin kenenkin keittiössä: moni talo tuli
tutuksi koulutaistelun aikana.
Kuinka ollakaan, me voitimme sen erän. Kyläläiset va-

kuuttivat päättäjät vilpittömyydellään ja faktoillaan: emme
huutaneet koulun puolesta minkään idyllin varjolla, vaan
vetosimme turvalliseen koulumatkaan. 
Kuka tahansa tajuaa, ettei kaikkein pienimpiä voi laittaa

ylittämään  Käpylän  pääkoululle  vievää  Koskelantietä
taikka Arabianrantaan johtavaa KustaaVaasantietä. 
Tarjosimme  selkeitä  lukuja  ja  korostimme  olevamme

vaatimattomia: parakkikoulu on kierrätyskamaa eikä mi-
kään  hienostorouvien  pykäämä  pytinki.  Paremmankin
ansaitsisimme.
Kumpulassa on ollut koulu,  joitain notkahdusvuosia lu-

kuunottamatta, 1930-luvulta lähtien. Sen paikka on vaih-
dellut, mutta aina se on taannut kylän lapsille turvallisen
matkan. 
Kahden  vuoden  takaisessa taistelussa  opetuslauta-

kunta päätti säilyttää koulun ja lupasi, ettei sitä retuuteta
enää lähiaikoina. 
Toisin kuitenkin kävi. Opetusvirasto ei ollut tyytyväinen

lautakunnan  päätöksiin,  vaan  tilasi  ulkopuoliselta  kon-
sulttitoimistolta  60.000  euroa  maksaneen  selvityksen,
joka  ehdottaa nuijan alle  kahtakymmentä helsinkiläistä
koulua,  niiden joukossa Käpylässä sijaitseva Yhtenäis-
koulu ja meidän Kumpulamme.
Ensimmäinen reaktio - pyhä viha - tuli viiveellä, koska

Kumpulan nimeä ei julkaistu, vaan se löytyi yli nelikym-
mensivuisesta nettipumaskasta sivulauseessa. Siellä se

kuitenkin oli,  ja  rähinäremmin täytyi jälleen kokoontua.
Tämä tapahtui noin kuukausi sitten.
 Sen jälkeen asiat  ovat vyöryneet vauhdilla. Hätäänty-

neet  vanhemmat  ovat  järjestäytyneet  yhteiselle  sähkö-
postilistalle, jolla vaihdetaan tietoja ja laaditaan ehdotuk-
sia erilaisiksi tempauksiksi. 
Uusin käänne on sen verran raju, että se on herättänyt

arvokeskustelua koko Helsingin lapsista,  ei  ainoastaan
omistamme. Kaupunki tekee voittoa, tänäkin vuonna yli
300 miljoonaa euroa, mutta ei suo siitä pisaraakaan kou-
luille. Päinvastoin Helsinki säästää. 
Yhtälö on epämiellyttävä: kiinteistövirasto on korottanut

vuokriaan,  ja ahdinkoon ajautunut  opetusvirasto yrittää
ratkaista ongelman luopumalla rakennuksista. Viimeisen
laskun maksaa sitten sosiaalivirasto - kaikki  kolme sa-
man kaupungin hiekkalaatikoita.
Ensimmäinen tempaus on jo takana. 
Kumpula oli hyvin edustettuna opetusviraston kuulemis-

tilaisuudessa,  jossa  puheenjohtajana  toimineen  Ilkka-
Christian Björklundin pasmat saatiin totaalisesti sekaisin.
Monessa liemessä keitetty apulaiskaupunginjohtaja tui-
jotti  silmät  ymmyrkäisinä  surupukuista  Leena  Nuoraa,
joka tarjosi hautajaispullaa tulevien, Koskelantiellä kuole-
vien koululaisten muistoksi. 
Performanssi sai raikuvat suosionosoitukset myös muil-

ta  kuulemistilaisuudessa olleilta, sillä heidänkin huolen-
sa huomioitiin esityksessä. Kun Sari Väntänen sitten ky-
syi koulun jatkamisesta, Ilkka-Christian pamautti:  ”Kum-
pulan koulua ei  lakkauteta  vuonna 2007” -  toisin  kuin
konsulttitoimiston esityksessä lukee. 

Jatkuu seur. sivulla

Opetuslautakunta vaikuttui Kumpulan koululla maaliskuussa -05.
Entä jatkossa? Kokoonpano on lähes sama. (Kuva: Tuomo Heikkola)
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Tämä tieto välittyi myös Helsingin Sanomiin, jossa se
julkaistiin seuraavana päivänä.
Moni kyläläisistä on lähettänyt sähköpostia päättäjille.

On käynyt ilmi, että lautakunta, tai ainakin suurin osa sen
jäsenistä, on puolellamme, heitä on siis turha hätyyttää
enempää. 
Sen sijaan opetusvirastolle kannattaa lähettää terveisiä;

sähköpostia, joulukortteja, säästöpossuja, miksei puhe-
luitakin. Heidän on hyvä tietää, että olemme valppaina.
Björklundin hepuli  vie meitä ainoastaan vuoden eteen-
päin, eikä se riitä - Kumpulassa on lapsia tulevaisuudes-
sakin.
Ensi  vuoden  alussa ilmoittaudutaan  ensimmäiselle

luokalle.  Vanhemmat  marssivat  eskareidensa  kanssa-
kouluille  ja  täyttävät  läjän papereita.  Käpylän koulussa
asioivat  ruksaavat,  haluavatko  pääkoululle  vai  Kumpu-
laan. Joskus he tuntevat epävarmuutta pelätessään pik-
kukoulun lopettamista ja lasten tuuliajolle jäämistä. Jos-
kus he jopa ilmoittavat ekaluokkalaisensa aivan muualle
- varmuuden vuoksi. 
Tämä on ymmärrettävää - ja vaarallista. Kaupunki ho-

kee että lapset  vähenevät,  mutta  ainakaan vielä se ei
näy Kumpulan väestöennusteissa. Päiväkodit pullistele-
vat ja pikkukouluun riittää tulijoita; sinne on kuitenkin il-
moittauduttava, ei Arabiaan, Vallilaan eikä edes Käpylän
pääkoululle. 
Kaupungin mantrasta tulee itseään toteuttava ennustus,

jos rupeamme kuskaamaan lapsiamme jenkkityyliin mer-

ta edemmäs kalaan. Tällä hetkellä vahvat argumenttim-
me ovat turvallinen koulumatka ja tieto, että Kumpulassa
riittää lapsia -  ei  kyseenalaisteta näitä hätäisillä ratkai-
suilla.
Eilen (29.11) järjestettiin Kumpulan koululla pikkujou-

lupajat - perinne sekin. Vanhemmat ja lapset koristelivat
pipareita, askartelivat joulukortteja, tunnistivat kaloja, vis-
kelivät  saappaita,  söivät  yhteisiä  herkkuja  ja  lauloivat
joululauluja. Pikkusiskot ihmettelivät koululaisten harjoi-
teltuja esityksiä ja ynnäilivät, koska itse olisivat estradilla.
Yhteishenki oli käsinkosketeltava.
Meidän perhe on kaksi vuotta elänyt tiivistä "Kumpulan

koulu on ihana!" -aikaa, kiitos esikoisemme Irinan. Hä-
nellä oli tapana laulaa luokkatoverinsa Ilonan kanssa Li-
mingantiellä: ”Hyvä Sini, paras koulu Kumpula!” niin että
se kaikui Käpylään asti. Hänen pikkuveljensä Mitja ja si-
sarensa Katinka, joiden koulutaival alkaa 2008 ja 2009,
ovat  porhaltaen  menossa  Kumpulan  kouluun,  sillä  he
ovat siitä paitsi tietoisia myös ylpeitä. 
Pienten kyläläisten oppivelvollisuuden alun turvaami-

seksi pitäkäämme kiinni viipaleestamme, ja jos se rojah-
taa, rakentakaamme uusi. Kaikki, jotka haluavat osallis-
tua  Kumpulan  koulun  puolustamiseen,  ilmoittautukoot
sähköpostilistalle  (Leena.Nuora@kotiportti.fi)  ja  tulkoot
mukaan tuleviin tempauksiin; esim. Rautatientorin luistin-
radan valtaukseen tammikuussa.
Vaaditaan lapsillemme parasta. Se ei ole hienoa eikä it-

sekästä, vaan turvallista ja välttämätöntä.

Annina Holmberg

Jatkuu ed. sivulta
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Mikä kouluverkkoselvitys?

Kouluverkkoselvitys on synnyttänyt valtaisan vastalauseryö-
pyn. Sitä vastustavat yhtälailla vanhemmat, koulujen rehtorit
kuin opetuslautakuntakin. Miksi se on oikein tehty ja mistä sii-
nä on lopulta kyse?

Opetusvirasto tekee kouluverkkoselvityksen joka toinen vuo-
si. Tänä vuonna sen sai toteutettavakseen poikkeuksellisesti
konsulttiyhtiö Net Effect. Opetusviraston perusteluna oli saa-
da  uusia  luovia  ajatuksia,  koska  opetuslautakunnan  omilla
toimilla koulujen kiinteistökuluja ei ole saatu karsittua.

Tällä hetkellä selvitys on lausuntokierroksella. Se valmistuu
keväällä ja menee sitten opetuslautakunnan kautta Helsingin
kaupunginvaltuustoon käsiteltäväksi. Esityksessä on ehdotet-
tu jopa kahdenkymmenen koulun sulkemista.

Erityisesti  on kouluverkkoesitystä kritisoitu siitä,  että se on
liian suoraviivainen. Pääosassa ovat väestöennusteet ja kou-
lujen  neliömäärät.  Näiden tietojen  perusteella  konsulttiyritys
Net Effect laski, paljonko oppilaita mahtuu mihinkin kouluun ja
mitkä koulut voidaan silloin vastaavasti lakkauttaa.

Pitkälti kyseisten perusteiden pohjalta Kumpulan viipalekou-
lua oltiin  lakkauttamassa jo edellisessä kouluverkkoselvityk-
sessä. 

Kouluverkkoselvityksen  tilaamiselle  konsulttiyritykseltä  tuli
hintaa 60 000 euroa. Nyt jo vaikuttaa selvältä, että kaupungin-
hallitus  tulee  vaatimaan  selvitykseen  enemmän  laadullisten
seikkojen, kuten ympäristötekijöiden ja opetuksellisten perus-
telujen, huomioimista.

Antti Tiainen

Kouluverkon tarkistamisen aikataulu:

• Helmi-maaliskuussa 2007: Opetusvirasto tekee
ehdotuksensa konsulttiselvityksen ja pyytämiensä
lausuntojen perusteella 

• Huhtikuussa: Opetuslautakunta tekee esityksensä 
• Kesä-elokuussa: Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

päättävät 

 Koulun puolesta -kampanjamme aikataulu:
• Joulukuussa lähetetään joulukortteja opetusviraston

väelle.  Tarkoituksena osoittaa kuinka paljon
Kumpulassa on lapsia, siksi lapset voivat
allekirjoittaa joulutervehdyksen. Vastaanottajiksi:
Marjo Kyllönen, Rauno Jarnila, Outi Salo tai Paula
Sermilä. Osoite: Opetusvirasto, PL 3000, 00099HKI

• Tammikuussa lähdetään kyselemään virkamiehiltä ja
poliittisilta päättäjiltä, missä vaiheessa suunnitelmat
ovat. Pyritään järjestämään tapaamisia. 

• Helmikuun alussa järjestetään tempaus
Rautatientorin uudella luistinradalla. Kutsutaan
mukaan myös muiden lakkautettavien koulujen
puolustajia. 

• Helmikuussa järjestetään ainakin yksi suuri
arvokeskusteluilta, johon kutsutaan mukaan myös
eduskuntavaaliehdokkaita.

 Maanantaina 22. tammikuuta klo 18 pidetään seuraava
kokous Kylätilassa. Tervetuloa mukaan!

Sari Väntänen



MA 12.00 - 24.00
TI-TO 16.00 - 02.00
PE 15.00 - 02.00
LA      12.00 - 02.00
SU  12.00 - 24.00

OLJENKORTEEN!
RAVINTOLA
TERVETULOA

U l k o l a i n e n  o l u t - j a  s i i d e r i v a l i k o i m a  y l i

150  merkkiä  ∞  Näytämme val io l i igaa  ja

m u u t a  u r h e i l u a  C a n a l +  ∞  A s i a k k a i l l e

i lmainen internet  -  myös  langattomana

∞  Hyvien juomien lisäksi mahdollisuus

pelata biljardia!

Kumpula-Toukolan perinnemaisemassa si jaitseva

O l u t r a v i n t o l a  O l j e n k o r r e n  v a l i k o i m a  o n

a s i a k a s y s t ä v ä l l i n e n :  m e i l l ä  v o i t  s a m m u t t a a

j a n o a s i  y l i  1 5 0  o l u t -  j a  s i i d e r i m e r k i l l ä

o m a l e i m a i s e s s a  i n t e r i ö ö r i s s ä m m e  t a i

aurinkoisella terassil la,  jossa voit  istua vaahteran

k a t v e e s s a  j a  t u n t e a  s a m a l l a  k u i t e n k i n

k a u p u n k i m m e ,  s e n  a i n o a n  o i k e a n  S t a d i n ,

v i lkkaan sykkeen.

K i i n t e i s t ö m m e  -  E l a n n o n  e n s i m m ä i n e n  o m a

m a i t o k a u p p a  -  o n  s u o j e l u k o h d e  j a  j o  s i n ä l l ä ä n

v i e r a i l u n  a r v o i n e n  k u l t t u u r i k o h d e .  V a i k k a  a i k a

o n k i n  v a i h t a n u t  m a i t o h i n k i t  k e g e i h i n ,  l e i j u u

t u u l a h d u s  m e n n e i l t ä  a j o i l t a  e d e l l e e n

r a v i n t o l a s a l i s s a m m e  -  j o t a i n  a r v o k a s t a ,  j o t a i n

l a p s u u d e s t a  t u t t u a ,  j o t a i n  k o v i n  s t a d i l a i s t a …

V a l k o k a n k a a l t a m m e  v o i t  s e u r a t a

 -  m i e l i o l u i t a s i  s i e m a i l l e n  -

k a i k k i a  t ä r k e i m p i ä  u r h e i l u t a p a h t u m i a :

M M - k i s o j a ,  f o r m u l o i t a ,  j a l k a p a l l o a ,  g o l f i a ,

tennistä…

OLJENKORSI
- Alueensa ykkönen

OLUTRAVINTOLA



Mr. Kumpula - 24 vuotta tehokasta peliaikaa
Kumpulan asukastoiminta on ilmiselvästi sukupolven/puolenvaihdoksen pyörteissä kärsittyään jo toisen
tappionsa lyhyen ajan kuluessa. Puuhamiesten puuhamies Antti Viren otti ja muutti pois. Viime vuonna
lähti Ari Kallinen. Marraskuun lopulla he saivat kaupunginosayhdistysten liiton Helkan tunnustusmerkit

ansioistaan kotiseututyössä. Seuraavilla sivuilla Antti Viren kertoo omista Kumpula-vuosistaan.

Jos nyt kerran 20 vuodessa oikein kahvit tarjottaisiin ja kuva lehteen otettaisiin, päätti Kumpula-seuran puheenjohtaja Ulla
Agopov (alh. oik.) ja kutsui  Kumpostin tunnolliset jakajat kylätilalle. Paikalle pääsivät takarivin Jussi Hakanen (vas.), Anneli

Pacius, Kristiina Pyykönen ja Vesa Keskinen sekä eturivin Veikko Neuvonen (vas.), Ulla Neuvonen ja läksiäishengessä ollut
Antti Viren, josta tuli ihan juhlakalu - juuri saatu prenikka rinnassa (ks. juttu seur. sivulla). Kuva: Antti Tiainen.

Kuka tuokaan Kumpostin kotiisi?
Neljä kertaa vuodessa joukko kyläläisiä lähtee rallatellen raitille mukanaan repullinen uusia Kumposteja ja
kolauttelee niillä naapureiden postiluukkuja - ja laatikoita.
Isoniityssä jakajina ovat jo pitkään olleet Anneli Pacius,

Olli ja Jussi  Hakanen sekä Riitta Alve. Sofianlehdossa
kiertävät Iris ja Joonas Simonen ja Lauri Poutanen. 
Limingantien alkupään on jakanut Jussi ja Riitta  Tiai-

sen perhe suunnilleen koko lehden 20-vuotisen histo-
rian  ajan,  samoin  Neuvosten perhe  ja  Camilla  von
Bonsdorff Limiksen keskipaikkeilla. 
Intiankadun itäpuolella  jaon on pitkään hoitanut Lauri

Jääskeläinen (tai välillä Suvi  Huovinen) sekä Kumpu-
lanmäellä Vesa Keskisen perhe. Lehden perustaja Antti
Viren on perheineen hoitanut alaosan Väinö Auerinka-
dusta sekä Valtimontien talot. Nyt kun Viren muutti pois
Kumpulasta on Jari  Jetsonen ottanut nämä alueet ilta-
lenkkikohteekseen.
Kumpula-seura kutsui jakajat kiitokseksi kakkukahveille
marraskuisen  syyskokouksensa  yhteyteen.  Jakotehtä-
vän hauskuutta  kuvasi  Camilla von Bonsdorffin lausah-

dus myöhemmin; hän ei uskaltanut tulla kahveille, kun
luuli  sen tarkoittavan homman loppumista.  Mielihyväk-
seen  hän  sai  kuitenkin  kuulla,  että  tuon  ensimmäistä
kertaa 20 vuoteen tapahtuneen ylenpalttisen palkitsemi-
sen  tarkoituksena  oli  vain  sitouttaa  jakajat  tehtävään
myös seuraaviksi 20 vuodeksi.

Jakelupäällikkönä ollut Antti Viren halusi edellämainit-
tujen lisäksi  kiittää myös  mm. Jari  Pantzaria,  Pouta-
sen poikia, Kristiina Pyyköstä, Eila Sammallahtea poi-
kineen, Pirjo Niemisen perhettä ja Eeva-Kaarina Aros-
ta sekä kaikkia muita Kumpostin jaossa auttaneita.

Näin tekee tässä nykyinenkin päätoimittaja ja toivoo,
että Kumpostien jakelu toimisi kävelylenkin motiivina jat-
kossakin niin, että vakinaisemmat jakajat saisivat naa-
purustostaan  aina  helposti  tuuraajia  silloin,  kun  eivät
ehdi itse hommaa hoitamaan. Tai jos joku muukin kuin
Virenin  Antti  ryhtyy  tyysten  muualle  majaansa  laitta-
maan. (TH)



Antti  Virenille  myönnetyn tunnustusmerkin  kunniakirjan
tekstissä häntä kiitettiin myös Kumpula-seuran perusta-
misesta, vaikka se taitaa olla Kumpulassa ainoa merkit-
tävä tapahtuma, johon Viren ei itse asiassa ole osallinen.
Virenien perhe kun muutti Kumpulaan 1982, ja seura oli
perustettu jo edellisenä vuonna.

Tietysti  Virenistä  tuli  Kumpulan-seuran  puheenjohtaja
pian muuton jälkeen. Vuoteen -86 asti hän toimi puheen-
johtajana  ja  seuraavat  kaksikymmentä  vuotta  varapu-
heenjohtajana – aina viime kuun loppuun saakka, jolloin
ympyrä sulkeutui.

 Hän oli  muuttanut  Kumpulaan Maunulasta,  jossa oli
ehtinyt jo herättää sikäläisen kaupunginosaseuran kuol-
leista.  Nyt marraskuussa Viren muutti  takaisin Maunu-
laan ja on tottakai ehtinyt jo käydä haistelemassa tunnel-
mia Maunula-seuran kokouksessa.

Kumpulan kylähengen ruumiillistuma ehti vajaassa nel-
jännesvuosisadassa saada niin paljon aikaan, että sitä ei
ole tämän päivän perspektiivistä ihan helppoa käsittää. 

Voittoja voittojen perään
Kumpulaa kaavoitettiin 80-luvulla rankalla kädellä: pal-

veluita, ulkoiluteitä, asuntoja, kouluja.  Silloin Antti Viren
vieraili kaupungin virastoissa ”harva se kuukausi”, kuten
hän itse asian ilmaisee.

- Se oli ihan kivaa puuhaa. Koko kylä oli vähän aktiivi-
sempi. Tapahtui kaikenlaista ja kaikkien piti olla pikkui-
sen hereillä, ettei oman ikkunan taakse rakennettu jotain
ikävää, hän kuvailee.

-  Väkimäärä  kaupunginosassa  yli  kaksinkertaistui,  se
motivoi.

Tuolloin  Viren  perusti  myös  Kumpostin  kertomaan
kumpulalaisille,  mitä  asuinalueella  tapahtuu.  Suosio oli
valtaisa, vaikka Viren kuvailee omaa kirjoitustyyliään ”vä-
hän asiatyyliseksi”.

Asiat  tosin  olivat  niin painavia,  että  ihmiset  soittelivat
päätoimittajalle kotiin, pysäyttelivät kadulla ja lähikaupas-

sa käynnitkin venyivät, kun haastelijoita riitti. Joku voisi
sanoa riesaksi asti, mutta puuhamiehet ovat erimiehiä.

Ensimmäinen suuri voitto oli Isonniityn päiväkodin saa-
minen Kumpulaan. Viren kuvailee vaatimattomasti oman
roolinsa olleen ”ihan viran puolesta puhemiehenä”. Kum-
pulan puhemieheksi Virenillä oli loistavat lähtökohdat:

- Olen ammatiltani suunnittelija, joten kaupunkiin yhtey-
dessä oleminen oli iisiä, kun oli valmiuksia ja tunsi oikei-
ta ihmisiä.

Myöhemmin Kumpulaa kuohutti muun muassa Pasilan
väylä, valtava Helsingin alla kulkenut tunneli, josta olisi
noussut ilmastointihormeja Kumpulan metsiin. Kaupunki
käytti väylän suunnitteluun isosti rahaa, mutta hanketta
vastustettiin näkyvästi ympäri Helsinkiä Monoa moottori-
teille -kampanjalla, joka huipentui väylän reittiä seuran-
neeseen marssiin. Marssi päättyi Intian leikkipuiston lop-
pujuhlaan.

Lopulta  koko  hanke  kaatui  kaupunginvaltuuston  ko-
kouksessa äänin 85-2. Viren oli kyseisessä kokoukses-
sa  paikalla  varavaltuutettuna.  Hän  pyrki  yhden ainoan
kerran  kaupunginvaltuustoon  sitoutumattomana  ja  sai
yhteensä noin 300 ääntä, lähinnä kumpulalaisilta.

Myös Kumpulan metsien hoitosuunnitelmat,  yksi Vire-
nin  kestoaiheista,  pistettiin  uusiksi  puuhamiehen  aloit-
teesta.

Mieleenpainuvin  seuraus  asukkaiden  aktivoinnista  oli
kuitenkin Kumpulan kyläjuhlat vuonna 1991. Sen järjes-
täjät  ponnistivat  osaltaan Virenin  ja  Intian leikkipuiston
väen organisoiman vuotuisen Kumpula-päivän pohjalta.

- Valtavasti ihmisiä. Koko Limingantien mittainen kirp-
putorikatu. Lopuksi Ismo Alanko ilmaiskonsertissa laula-
massa Tapsa Rautavaaran hittejä. Fiilis oli mahtava. Se
oli sitä edelleen, kun katsoimme sen jokin aika sitten vi-
deolta, Viren muistelee. - Kyläjuhlat levisivät ympäri kau-
punkia, ensin Käpylään, sitten aina Vuosaareen ja Tapa-
nilaan asti.

Jatkuu seur. sivulla

Mukavaa Joulua! 
Tulehan taas ensi vuonnakin,

olemmehan
palveleva, lähelläsi ja edullinen!

HANNU AURANEN

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

Avoinna arkisin 9-19, lauantaisin 9-16
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Jatkuu ed. sivulta
Suurenluokan  tempauksista  huolimatta  ei  löytynyt  niin
pientä kumpulalaisten huolta, etteikö Viren olisi aktivoitu-
nut asian suhteen. Muistan itse, kun harmittelimme ka-
verieni  kanssa  ala-asteikäisinä  joskus  80–90-lukujen
taitteessa, ettei  Kumpulan koirapuiston viereiseltä ken-
tällä voinut pelata kunnolla jalkapalloa, koska siellä ei ol-
lut maaleja. Eipä aikaakaan, kun Viren sai hommattua
sellaiset. Siellä maalit jököttävät edelleen, vaikka puisto
ei enää kovin pelattavassa kunnossa olekaan.

Kismittävät takaiskut
Tietenkään parhainkaan puuhamies ei onnistunut aina.

Yksi kovimmista takaiskuista oli niin sanottuun Kumpu-
lankiilaan  suunnitellun  palvelutalo-hankkeen  kariutumi-
nen.

Suunnitelmat muhivat pitkään. Piti tulla kirjasto, posti,
kauppa, liikuntatilat ja vanhusten palvelutalo, mutta tuli-
kin lama. Silloin kaupunki pisti jäihin käytännössä kaikki
rakennushankkeensa. Nyt, vuosien jälkeen,  Kumpulan-
kiilaan on noussut opiskelija-asuntoja, liikuntatilat  löyty-
vät Kumpulanmäeltä ja muut palvelut Arabiasta, joten ei
käynyt lopulta huonosti siinäkään.

Yliopistonmäki on myös hanke, joka on hiertänyt kum-
pulalaisten mieliä 80-luvulta asti. Viren oli tyytyväinen al-
kuperäiseen, arkkitehti Arto Sipisen tekemään napanuo-
ra-suunnitelmaan,  jossa  läpi  kampuksen  olisi  kulkenut
mutkittelevia kävelykatuja.- Kampuksesta tuli ihan erilai-
nen.  Siellä on suuria hehtaarien kokoisia rakennuksia,
eikä läpi pääse kulkemaan.

Jotain sekin taistelu tuotti, Kumpulanmäen korkeimmal-
le kohdalle entisen hyppyrimäen taakse jätettiin rakenta-
matta muutama talo.

Aika jälkeen puuhamiehen
Ensimmäinen merkki siitä, että puuhamiehen poistumi-

sesta on toivuttu, on se, että ylipäänsä luet tätä lehteä.
KumPostin perustamisesta lähtien Viren on hoitanut kai-
ken muun ohessa jakelupäällikön virkaa. Hakenut Kum-
Postit painosta ja toimittanut ne yhdelletoista paikalliselle
diilerille edelleen jaettavaksi.

Jäähyväiset  olivat  Virenille  haikeat.  -Tuntuu  melkein
häijyltä. Täältä Kumpulasta löytyvät melkein kaikki arki-
päivän tutut.  Nyt on sellainen tunne, että palaan tänne
vielä joskus. Hain täältä asuntoa, mutten löytänyt, Viren
kertoo. 

-Mutta ehkä täältä oli aikakin lähteä karkuun, kun on al-
kanut mennä vähän överiksi. Toimitusjohtajat ovat alka-
neet pyörimään täällä, hän jatkaa hyväntahtoisesti nau-
reskellen.

Näihin päiviin saakka Virenin ovat tunnistaneet Kumpu-
lan kaduilla lähes kaikki. -Onhan se mukavaa kun nykyi-
set kaksikymppiset, joita ei aina tunnistakaan, moikkaa-
vat tällaista melkein kuusikymppistä, kun tulevat kujalla
vastaan.

Entiset Kumpulan viipalekoululaisetkin muistavat Vire-
nin ”sinä äijänä, joka esitteli niitä puita”. Niin se oli yksi
niistä kylähullun tempauksista, haastaa kumpulalaiset et-
simään asuinalueensa isoimmat puut.

Kahdessakymmenessä neljässä vuodessa Kumpula on
muuttunut valtavasti. Aina kun jotain merkittävää tapah-
tui, Viren oli kaupunginosansa äänitorvena. Jokaisessa
taistelussa, neuvottelussa, väittelyssä,  ehdotuksessa ja
ideassa on kuitenkin aina ollut muita aktiivisia kumpula-
laisia mukana. Minään sooloprojektina Viren ei ole Kum-
pulaa suojellut.

- Onko tällä nykyisellä nuoremmalla polvella yhteisölli-
syyttä? Silloin  kun  me  muutimme  tänne,  tänne  muutti
myös paljon muita lapsiperheitä. Se oli tietyllä tavalla va-
likoitunutta  porukkaa,  pienituloisia  koulutettuja  ihmisiä.
Monilla oli tiukkaa ja pieniä lapsia ja tarvittiin naapurei-
den apua, oli vielä enemmän kanssakäymistä. Siitä se
yhteisöllisyys syntyi.

- Toisaalta jo ennen meidän sukupolvea Kumpulan pe-
rinteenä oli sellainen mutkattomuus ja reiluus, niin kuin
usein työväen kaupunginosissa. Sellaisessa kylän ilma-
piirissä  vähävaraiset  olivat  tottuneet  jeesaamaan  toisi-
aan. Tehtiin talkootöitä talon ja kylän eteen.

Vaikka Kumpulassa edelleen riittää tärkeitä asioita ajet-
tavaksi,  Virenin silmin meno vaikuttaa suorastaan rau-
haisalta. Kun Kumpula ei enää vie suurta osaa puuha-
miehen vapaa-ajasta, niin tietysti tilalla on jotain muuta.

YTV.n  kehityspäällikkö  on  valmistelemassa  väitöskir-
jaa…

Jälleen kerran pinnalla oleva koulukiista ja Kustaa Vaa-
san tien alikulkutunneli vievät tällä hetkellä kumpulalais-
ten suurimman  huomion.  Mutta  Herra  Kumpulalla  olisi
kuitenkin  esittää vielä pieni  toive omasta  kestoaihees-
taan:

- Kumpulan metsiin merkittyjä polustoja, sellaisia noin
60 senttimetriä leveitä lastupolkuja ihmisten tallattaviksi.
Toisaalta  siinä  on  se  riski,  että  sitten  kaupunki  tekee
niistä liian jämeriä, sellaisia hirmuisia bulevardeja, jäme-
riä, sorapintaisia ja kaksi metriä leveitä.

Teksti ja kuva: Antti Tiainen

Aivan Itäkeskuksen kyljessä, helppo tulla, 
parkkipaikat vieressä.

Matot ja kodin isot tekstiilit  – 
peitot, tyynyt, petauspatjat, jne, myös vesi-

pestävät urheilu- ja ulkoiluvaatteet. 

Allergiatestatut, hajusteettomat pesuaineet.

Toimitusaika 1-2 päivää,
kuluttajaystävälliset hinnat.

Tasopesua edellyttävät matot kauttamme 
Viiden Tähden Mattohuoltoon

Asiakkaankatu 5 /
Lyypekinkujan kulma, puh. 323 9001, 

www.pesumesta.fi

ma-pe 10.00 – 18.00, la 9.00-14.00
(huolto- ja lomaseisokki 24.12.-14.1.07)
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Virkamiehet myrskyäkin nopeampia:

Terveetkin puut pinoon
Metsänhoidossa  on  toisilleen  vastakkaisia  toi-

mintatapoja. Kumpulan vähissä jäljellä olevissa
metsissä voitti taas ns. "hallitun puunkaadon" fi-
losofia, jonka mukaan puut on varminta kaataa
ennen kuin myrsky ne kaataa.

Kaatajat  vaan  eivät  olleet  ehtineet  päivittää
omiakaan suunnitelmiaan ja  panivat  nurin ter-
veet puut sieltäkin, missä niitä yliopistorakenta-
misen jäljiltä vielä oli. 

"Myös keski-ikäinen puusto sai lähtöpassit. Ai-
nakin  elämyksellisyys  on  metsistämme  nyt  ka-
donnut", kirjoittaa seuraavassa Kumpula-seuran
puheenjohtaja Ulla Agopov.

Moottorisahat  ovat  tänä syksynä laulaneet  Kumpulan
metsiköissä.  Tappotuomion  saivat  niin  pyhät  pihlajat
kuin korkeuksiin kurkottelevat kuusetkin. Kuusikkojem-
me kohtalosta huolestuneina järjestimme 23.11.2006 ta-
paamisen  Rakennusviraston  luonnonhoitoyksikön  vas-
taavan suunnittelijan Tiina  Saukkosen ja  työnjohtajien
Kari Vuosalmen ja Matti Selänniemen kanssa. Tapaami-
sessa kumpulalaisista paikalla olivat Liisa  Isotalo, Sami
Väätänen ja tämän kirjoittaja.

Hävitystä yritettiin jo 80-luvulla

Metsien hoito herätti intohimoja Kumpulassa jo 1980-
luvulla, jolloin käytiin suoranainen metsäsota. Silloinkin
kaupunki halusi  raivata metsiä rankalla  kädellä,  mutta
uimalalle  linnoittautuneet  kumpulalaiset  onnistuivat
torjumaan laajamittaisen kuusien hävityksen. 

Jupakka päättyi  siihen,  että Kumpula-seura laaditutti
asiantuntijoilla  oman  vaihtoehtoisen  hoitosuunnitel-

mansa. Tämän suunnitelman mukaiseen työhön ei käsit-
tääkseni kuitenkaan koskaan ryhdytty, vaan metsät jäi-
vät aika lailla oman onnensa nojaan, kunnes 1990-luvun
loppupuolella  rakennusvirastossa  taas  havahduttiin  ja
ryhdyttiin laatimaan luonnonhoitosuunnitelmia. 

Nyt menetelmä oli  ”osallistava suunnittelu": pidettiin
asukasiltoja,  kuultiin  paikallista  väkeä  ja  jalkauduttiin
maastokävelyille. Suunniteltavat alueet olivat kuitenkin
liian laajoja eikä niiden hahmottaminen asukkailta vält-
tämättä  oikein  onnistunut:  meidänkin  suunnittelualu-
eemme alkoi Alppilasta ja päättyi Koskelaan. 

Työn tuloksena syntyi vuonna 2001 painettu kirjanen
kaupungin  luontoalueiden  hoidosta,  mutta  suunnitel-
mien valmistumisen jälkeen odotettiin vielä viisi vuotta,
ennen kuin moottorisahat käynnistettiin. 

Jatkuu seur. sivulla

Rakennusviraston luonnonhoidon strategiaan kir-
jattuja periaatteita:

- ympäristön  viihtyvyys,  kestävyys,  turvalli-
suus ja terveys

- toimivuus ja elämyksellisyys

- lähiluonnon arvojen säilyminen

- monimuotoisuuden säilyminen

- elinvoimaisuus ja kestävyys

- riittävä resursointi

- pienvesistöjen kunnostus

- vuorovaikutteisuus

Lue lisää Helkan sivuilta osoitteesta: www.helka.-
net  (mahdollisuus  ottaa  kantaa  rakennusviraston
luonnonhoidon strategiaan).
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Jatkuu ed. sivulta

Onko 100-vuotias puu vanha?

”Osallistava” suunnittelu ei ole ongelmatonta: asukkail-
ta tulevat kommentit ovat kirjavia ja ristiriitaisiakin, jo-
ten suunnittelijat päättävät usein toimia oman mielensä
mukaan.  RakV:n  ihmisten  kanssa  kävellessämme  saa-
toimmekin todeta, että myös Kumpulassa on monenlais-
ta ilmaa: on niitä, jotka toivovat metsiä karsittavan ko-
valla kädellä, ja niitä, jotka uskovat metsien luonnonmu-
kaiseen uudistumiseen ja näkisivät mielellään, että vain
kaikkein lahoimmat puut poistettaisiin. 

Metsänhoidon filosofiat törmäävät toisiinsa: suksessio-
teorian kannattajat näkevät vanhoissa kuusissa vain klii-
maks-vaiheessa olevia puita, jotka pitää kaataa ”hallitus-
ti”, ennen kuin ne seuraavassa myrskyssä kaatuvat, kun
taas ne, jotka uskovat luonnon jatkuvaan pienimuotoi-
seen uudistumiseen ja kasvutilan muodostumiseen luon-

nollista tietä, katsovat tuulenkaatojen ja kuivuustuhojen
olevan luonnon oma menetelmä karsia metsää. 

Yksien  mielestä  Helsingin  metsät  ovat  vanhoja,  kun
puuston ikä alkaa Kumpulan tavoin olla 80 – 100 vuotta.
Toisten mielestä taas vasta 600-vuotias mänty on ”yli-
ikäinen” ja kuusikin saattaa elää 400 vuotta. 

Hakkuut tehtiin vanhentuneilla suunnitelmilla

Ongelmallista on myös suunnittelun ylipitkä aikajana:
sekä  suunnittelijat,  että  toteuttajat  ja  asukkaat  ehtivät
vaihtua ja luonnossa ehtii  tapahtua paljon, ennen kuin
suunnitelmia  päästään  toteuttamaan.  Kumpulassa  on
käynyt juuri näin: 1990-luvun lopussa nämä suunnitel-
mat  olisivat  ehkä  olleetkin  jossain  määrin  kurantteja,
mutta nyt – kahden kuivan kesän tuhojen ja kolmen syk-
syn tuulenkaatojen jälkeen – puustomme on vähentynyt
niin rajusti, ettei oikeastaan mitään hakattavaa enää ol-
lut jäljellä,  kun rakentaminenkin on velottanut luonto-
kohteitamme. 

Suunnitelmiin oli  kuitenkin kirjattu ”vanhojen ja hei-
kentyneiden kuusien poisto” (niin juuri, luit oikein: suo-
men kielen genetiiviakkusatiivi  ilmaisee totaalisuutta!),
joten niin siis tehtiin. Kumpulantaipaleen varrelle suuria
kuusia jäi jäljelle yhden käden sormilla laskettava määrä.
Myös keski-ikäinen puusto sai lähtöpassit, joten jatkos-
sakin  meillä  on  ikärakenteeltaan  vain  yhdenmukaista
puustoa. 

Sopii toivoa, että jäljelle jääneet pikkukuuset nyt innos-
tuvat kasvamaan, kun varjostavat isot puut on poistettu.
Aina ei valitettavasti näin käy: esimerkiksi uimalan taak-
se raivattuun ”valoaukkoon” istutetut  pikkutaimet  ovat
melko kituliaita ja iso osa niistä on kuollut. 

Harmillisinta on maisemaa muodostavien puiden me-
nettäminen. Koulun läheltä on lähtenyt ikivanha pihlaja,
Kumpulantaipaleen  varrelta  lähti  (terveiden)  vanhojen
kuusien lisäksi myös vankkoja, täysin terveitä haapoja.

Hyvää Joulua

ja Onnellista Uutta Vuotta

Maarit Herranen

Intiankatu 25

p. 875 4554

Auki arkisin 9-17

lauantaisin
sopimuksesta

TERVETULOA!

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Käpyläntie 1
puh. 720 6800

Erikoishammaslääkärit
Pirkko Aho - iensairaudet

Hammaslääkärit
Marja Romu

Elina Saaristo

Suuhygienisti
Anna-Leena Rouvari

Särkypäivystys

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus
Kelan kanssa.
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Tämäkinkö vanha ja huonokuntoinen - 
kaatanut oisko kaamea myrsky?



Yksi iso savotta halvempi kuin monta pientä

 Aukottuneet metsät alkavat kulua pahemmin kuin ai-
emmin.  Metsän  pohja  altistuu  kulutukselle,  kun sinne
tänne risteilevät villit polut valtaavat sen. Puiden juuret
vaurioituvat ja tallaantumisvaikutus lisääntyy, kun met-
sästä on nyt tullut ”helppokulkuinen”. 

Ikävä piirre metsän kaadossa oli myös se, että runkojen
pois  kuljetukseen  käytettiin  niin  järeää  kalustoa,  että
vauriot  maapohjassa  kestävät  kauan  parantua.  Tämä
näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus: ainakin
Veräjämäen metsässä pehmeään korpimaahan on jäänyt
syviä pyöränuria, kun satavuotiaiden kuusien runkoja on
painavilla koneilla rahdattu tien varteen. 

RakV ei myönnä soveltavansa metsien hoitoon talous-
metsäperiaatteita,  mutta  toteaa  samaan hengenvetoon,
että hoidossa pitää säästää, jolloin puita kaadetaan ker-
rallaan isoja määriä ja niiden käsittelyyn käytetään järe-
ää tekniikkaa, joka jättää pahat jäljet maastoon.

Rakennusviraston  asiantuntijat  tuntuvat  kaukonäköi-
syydessään suosivan lehtipuita havupuiden kustannuk-
sella. Kumpulantaipaleen varrelle on suunniteltu istutet-
tavaksi tammia ja jopa metsäomenapuita! Näin kuulem-
ma varaudutaan ilmastonmuutokseen! 

Olemme siis lakanneet taistelemasta ilmastonmuutosta
vastaan ja ryhtyneet varautumaan siihen. Hyvästi, bore-
aalinen havumetsävyöhyke!?

Rakennusvirasto  on  kuluneen  syksyn  aikana  laatinut
luonnoksen luonnonhoidon strategiaksi. Kävin kuuntele-
massa  luonnoksen  esittelyä  kaupunginosayhdistysten
edustajille tarkoitetussa seminaarissa 18.10.2006 Paasi-
talolla. Tarve laatia strategia on ilmeinen, mutta strate-
gia on sen verran yleispiirteinen (kuten tällaiset paperit
tuppaavat  olemaan),  että  asiantuntija  voi  aina  selittää
toimiaan strategian periaatteilla. 

Monet  periaatteet  ovat  kuitenkin  ristiriidassa  keske-
nään,  kuten  meillä  Kumpulassakin  nyt  näkyy:  ainakin
strategiassa perään kuulutettu elämyksellisyys  on met-
sistämme toimenpiteiden myötä kadonnut. 

RakV:n asiantuntijoiden tapaamisen anti  jäi  valitetta-
vasti  laihaksi:  tulikin  sellainen  tunne,  että  taktiikkana
kaupungin puolelta on antaa asukkaiden rauhassa pur-
kaa  sydäntään,  minkä  jälkeen  kuitenkin  tehdään  niin
kuin itse halutaan eli toimitaan alkuperäisen suunnitel-
man mukaan - asukasmielipiteestä huolimatta. 

Ainoa varteen otettava seikka,  minkä RakV:n ihmiset
lupasivat (ja toivottavasti myös pitävät  lupauksensa) oli
se, että toimintatapoja voitaisiin kehittää niin, että aina
ENNEN toimenpiteisiin ryhtymistä tehtäisiin suunnitel-
mien  päivitys  yhdessä  asukkaiden  kanssa.  Jos  tälläkin
kertaa  suunnitelmat  olisi  päivitetty  ennen  työn  alkua,
olisimme ehkä saaneet muutaman komean kuusivanhuk-
sen säästymään. 

Ulla Agopov

Päätoim.huom. Ote kaupungin hoitosuunnitelmasta Kum-
pulan metsille v. 1981,  laatijoina Anne Rihtniemi, Paula Oksa-
nen ja Hannu Arovaara.  "Hoitokokonaisuudet ovat pienialai-
sia. Puuston kiertoiässä pyritään lähelle puiden omaa biolo-
gista ikää. Metsiköitä kehitetään eri-ikäisinä lomittain siten,
että alueella on aina kaikenikäisiä metsiköitä. Joillakin puu-
lajeilla ja harvemmissa metsiköissä kasvatetaan sekä erilaji-
sia että eri-ikäisiä puita samanaikaisesti." Se oli silloin...
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Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI
0400-535 125 Jukka Olander, puh/fax 09 694 2756

jukka.olander@soputyo.fi

Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.

LVI - asennus ja -urakointi
LVI - mittaus ja perussäätö
LVI - saneeraus



Kylätila
pelastaa

maailman?
Ehkä!  Päätimme  tehdä  aina-

kin  jotain  ympäristömme  ja
planeettamme puolesta ja vaih-
taa  sähkösopimusta,  joten
aloin  etsiä  kylätilalle  sopivaa
eko-energian  tarjoajaa.  Usei-
den artikkelien ja  nettisivujen
jälkeen löytyi  "Norppa suosit-
telee  ekoenergiaa"  -merkitty
sähkö,  jota  tarjoaa  ainakin  9
suomalaista  yritystä.  Merkki
kertoo,  että  toimittajalla  on
tarjolla Suomen luonnonsuoje-
luliiton  suositukset  täyttävää
energiaa ja palveluja.
Internetistä  löytyy sivusto,  jossa   kilpailutin  Norppasähkön

toimittajat.  Tarjouksen toimitti 7 alan yritystä. Edullisimman
tarjouksen hinta oli 5,49c/kWh ja perusmaksu 2e/kk. Yritys il-
moitti  nettisivuillaan  toimittavansa  Norppamerkittyä  sähköä,
joka on tuotettu oman puunjalostusteollisuuden sivutuotteita ja
metsähaketta  raaka-aineina  käyttävän  turvelämpökeskuksen
avulla. Osa polttoaineesta on siis turvetta. Ei kiitos. 
Mistä löytyisi yritys joka toimittaisi sähköä, jolla olisi oikeas-

ti myönteinen vaikutus hiilidioksidipäästöihin ja siten planeet-
taamme uhkaavaan kasvihuoneilmiöön? Kännykkä avuksi  ja
soitto Suomen luonnonsuojeluliittoon. Ringg…Haloo…Apua,
miksi  ekosähkö  ei  olekaan  ekosähköä,  ja  millä  perusteella
Norppamerkin ansaitsee, entä Papukaijamerkin? Kiva tyyppi
puhelimessa kertoo,  että  merkin saa  tuotantokohtaiseen säh-
köön,  vaikka  yrityksellä  olisikin  muita  tuotantomenetelmiä,
jotka eivät täytä ekosähkö-normeja. Asian tiimoilta nousi esiin
tuulivoima ja Hyötytuuli. Siinäkö varteenotettava yritys? Kat-
sotaan, kiitos…kuulemiin.
Katse takaisin monitoriin ja nettiin. Jos en saa hiiriolkapäätä

niin toivottavasti edes Papukaijamerkin! Netissä aukeni näky-
mä mereltä, ja ajattelin, että nyt löytyi ratkaisu maapallon on-
gelmiin! Yritys, joka toimittaa tuulisähköä ja lisäksi harjoittaa
tuulivoimaan liittyvää markkinointia, tutkimusta ja tuotekehit-
telyä. Tässä oli jo jotain järkeä! Tuulahdus Porin edustalta sai
minut  vakuuttuneeksi,  vaikka  omistajat  olivatkin  pääasiassa
samoja yrityksiä, jotka jo olivat Epäekologiset yritykset -ma-
pissani. Löytyipä oma sähköyhtiömmekin listalta, joten sähkö-
sopimuksen vaihtaminen olisi helppoa. 
Kertoivat Helsingin Energiasta, että tuotetta myydään Ympä-

ristöpennisähkö-nimellä  ja  sitä  tuotetaan  tuulivoimalla  tai
Vanhankaupunginlahden  museovesivoimalla.  Selvisi  myös,
että museovesivoimaa ei myydä uusille asiakkaille, jotta turva-
taan  tuotannon riittävyys nykyisille.  No,  tahdoimme ainakin
tuulivoimaa ja teimme sopimuksen. Nyt kylätilan vuotuisesta
n.  7500kWh  kulutuksesta  on  tuulivoiman  osuus  1000kWh.
Uusien tuulivoimaloiden myötä puhtaan energian osuus kas-
vaa, ja uuden sähkösopimuksemme 1,68e kuukausimaksu pää-
tyy  tilille,  josta  rahaa  käytetään  ympäristöpenniasiakkaiden
toiveiden mukaan. Tällä hetkellä eniten kannustusta on saanut
tietenkin tuulivoiman lisärakentaminen. Vielä kun tilin käyttöä
valvoo erillinen raati, niin mieleen tulee, että pakkohan sitä on

johonkin uskoa ja valon voimme nyt sytyttää paremman tule-
vaisuuden näkymin.

Teksti ja kuva: Sami Väätänen
(Tiesitkö, että kWh tarkoittaa kilowattituntia eli 1000 wattia

tunnissa.  Kaikissa  tarkastetuissa  sähkölaitteissa  on  merkitty
laitteen teho: esim. kun kahvinkeitintä, jonka teho on 1000W,
käytetään tunnin ajan, niin silloin sähköä on kulutettu 1kWh .)
Asiaan  liittyviä  linkkejä:  www.vaasaemg.com,    www.sll.fi,  

www.ekoenergia.info,  www.tulevaisuudenvoima.org,  www.e-
nergia.fi, www.ymparisto.fi,  www.sll.fi,  www.hyotytuuli.com

 

Hyviä tuulia vuodelle 2007!
 

Vanhankaupunginlahden museovoimalan sähkö on loppuunmyyty.



Kylätilan ohjelmaa 
Kylätilan blogi toimii netissä ja on ajan tasalla, joten voit seurata kuulumisia sekä
tiedotuksia tulevista  tapahtumista myös osoitteessa  www.kylatila.blogspot.com

- Kerhojen aikataulut ovat kevätkaudella suurelta osin samat kuin syksyllä (ks. Kumposti nro 3/06).
Muutoksiakin tulee, joten tarkista lopulliset tiedot kylätilan ikkunasta tai yllämainitusta blogista.

- Lasten joulujuhla sunnuntaina 17.12. klo 14-17. Puuroo, mehuu, piparii, lauluu, joulukuusi ja tietysti
joulupukki paketteineen. Kaikki lapset ja vanhemmat lämpimästi tervetuloa!

- Joululomalta kylätila palaa heti loppiaisen jälkeen.

- Peli-iltapäivä sunnuntaina 21.1.07 klo 12-18. Tule pelaamaan ja viettämään hauska pelipäivä hyvässä
seurassa! Tuo myös omia pelejä mukanasi!

- Etnoillat 23.2. ja 23.3. Käpylän uusi Kansanmusiikkiopisto vierailee kylätilassa. Lisää tietoa
tuonnempana.

KUMPULAN-TOUKOLAN KYLÄTILA

puh. 041 527 8932                    Intiankatu 31                     kylatila@kolumbus.fi

Virtaa välillämme - parisuhdekoulutus järjestetään Paavalin seurakunnassa su 4.3. ja 11.3.07. Se on
tarkoitettu liitossa oleville tai seurusteleville pareille ja siinä käsitellään mm. tunteiden tunnistamista,

rakastamista, ristiriitojen ratkaisua, seksuaalisuutta ja arkirakkautta.  
Yhteysh. virpi.sipola@evl.fi, p. 23405426

Seuraava Kumposti ilmestyy maaliskuussa 2007
Varaa ilmoitustila helmikuun loppuun mennessä! Hinnat ovat:

Koko  sivu  300 € 1/2 sivua  150 € 1/4¼sivua   75 €
2/3 sivua    200 € 1/3 sivua  100 € 1/6 sivua   50 €

Rivi-ilmoitukset : 3 palstariviä 10 euroa, 6 palstariviä 20 euroa.  Rivi-ilmoituksen voi
lähettää alla oleviin osoitteisiin ja se on maksettava  etukäteen tilille n:o 800011-179465.

Sähköpostiosoite: kumposti@netti.fi  Postiosoite: c/o Heikkola, Limingantie 9 A 1, 00550 Helsinki.
Puh. 040-7790333/heikkola tai 050-5735923/agopov
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