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e i l l e Kumpostin

tekijöille on perustellusti
muistutettu, että Kumpula
on muutakin kuin puu-Kumpula,
ja kieltämättä Kumpostin
sisältöjen painopiste on usein
Intiankatu-Limingantie-akselilla.
Tässä numerossa kuitenkin
viivähdetään useamman sivun
verran Kumpulanmäellä Helsingin
yliopiston Kumpulan kampuksella.
Alue on meille tuttu, ainakin bussin
ikkunasta, mutta mitä kaikkea
siellä tehdään? Opiskellaan, sen
tiedämme, mutta minkälaista tutkimusta ja minkälaista opetusta?
Kävimme Kumpostin valokuvaajan Santun kanssa juttumatkalla, mikä on aika suureellisesti ilmaistu, kun sentään kävelimme vain muutaman sata metriä
eikä Santtu sitäkään. Hän on
asunut kahdeksan vuotta aivan
yliopiston naapurissa ja kiertää
päivittäin koirien kanssa kampusalueella, mutta ensimmäistä
kertaa hän nyt avasi yliopiston
oven. Niin minäkin. Nyt voimme
avata tai ainakin raottaa Kumpostissa kaikille kumpulalaisille tätä
ovea ja kertoa, että tapasimme
rentoja, innostuneita ja työlleen
omistautuneita ihmisiä, jotka
olivat hyvällä tavalla ylpeitä omista
laitoksistaan ja kampuksestaan.
Kunnon Kumpula-henkeä siis.
Senkin pystyimme aistimaan,
että yliopistomaailmassa kilpailu
on kovaa. Siinä mäki taitaa
poiketa muusta Kumpulasta.

30. vuosikerta
ISSN 1235-8959
Julkaisija: Kumpula-seura r y.
jakelu: Kumpulan ja vanhan Toukolan
postiluukkuihin sekä Kumpulan
ulkopuolelle kirjastoihin, kahviloihin,
kauppoihin, asukastaloihin Käpylässä,
Oulunkylässä, Vallilassa, Hermannissa,
Arabianrannassa ja Toukolassa.
Kumpostia saa myös Kylätilasta,
Kumpuodista, Kumpulan R-kioskista,
Oljenkorresta, Pizzeria Parmesanista
ja Kapusiinista

2

k u va k i s a

va n h a k a a n Kumpula ei
tästä numerosta ole poissa.
Uudessa juttusarjassa Kumpulan
suvut tutustutaan neljännen ja
viidennen polven kumpulalaisiin. Näitä sukuja Kumpulassa
on monta. Suunnitelmissa on
laajentaa sukujen ja Kumpulan
tarinat kirjaksikin. Vanhojen
sukujen vastapainona esittelemme vasta Kumpulaan muuttaneita. Yksi uusi kumpulalainen
on valokuvaaja Heli Hirvelä,
jonka toivotamme tervetulleeksi
myös Kumpostin tekijäkuntaan.

2
3
4
6
8
9

11
12

m u t ta onko Kumpula moni-

kulttuurinen? Ei ole, jos uskomme
Kylätilan syyskuun ratkiriemukkaan komediaklubin isäntää Ali
Jahangiria. Stand up -tyyliin kuuluvasti hän irvaili meille kumpulalaisille siitä, miten etuoikeutettuja
olemme, ja muistutti, että monikulttuurisuus ei suinkaan tarkoita
sitä, että alueelle on muuttanut
asukkaita eri puolilta Suomea.
Vinoillen hän väitti jonkun kumpulalaisen tällaista kirkkain silmin
selittäneen. ”Kumpula ei ole
monikulttuurinen, Itäkeskus
on”, Ali huusi. Vuoden viimeiseen stand up -klubiin 13.12.
kannattaa mennä irvittäväksi,
hauskaa se on. Ja mikä parasta,
klubi-illat jatkuvat myös keväällä.

Kuva: jussi tiainen

Airi Vilhunen

Missä Kumpulassa on tällainen
paikka? Kirjoita paikka mahdollisimman tarkasti ja lähetä vastauksesi osoitteeseen kumposti@
yahoo.com tai Kumposti, c/o Kylätila, Intiankatu 31, 00560 Helsinki.
Muista lisätä vastaukseesi
nimesi ja osoitteesi. Vastausaikaa on 10.1.2015 asti.
Oikein vastanneiden kesken
arvotaan kaksi juuri ilmestynyttä
timo tyynismaan ja jussi
tiaisen Bänditiloja-kirjaa.
Kumposti 3/2014:n Kuvakisan
kuva, joka saattoi näyttää
enemmän Välimeren rannalta
kuin Kumpulasta otetulta, oli
kissaluukku Limingantie 40:n
Kymintien puoleisessa päädyssä.
Puinen Helsinki -kirjan voittivat
arja strand ja juha Pyhälä.

Painos: 2800 kpl
Paino: Lönnberg Painot Oy
Päätoimittaja: Airi Vilhunen
ulkoasu: Lasse Määttä
kansi: Santtu Särkäs
tämän numeron
toimituskunnassa lisäksi:
Ulla Agopov, Anna Carlson, Heli
Hir velä, Annina Holmberg, Ilona
Jetsonen, Jari Jetsonen, Mikko Kotro,
Tapio ja Virpi Liinoja, Jussi Liski, Ulla
Neuvonen, Eija Reeves, Jussi Tiainen,
Sari Väntänen, Laura Jaakkola

toimituksen osoite: kumposti@
yahoo.com c/o Kylätila, Intiankatu
31, 00560 Helsinki
kumposti verkossa: w w w.kumpula.
info/kumposti , Facebook: Kumposti
seuraava kumposti on 30 -vuotisjuhlanumero ja lehti ilmestyy
13.3.2015. Juttutoiveet, palaute ja
kommentit kumposti@yahoo.com tai
Facebook: Kumposti
kumpula-seuran johtokunta:
ulla agopov, puheenjohtaja
Limingantie 24, 050 573 5923
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omat rivinsä. Vaikka tiloja kauppakeskuksista etsittiin alkuun
nuorison käyttöön ja tarpeisiin, niistä on sukeutunut ikärajaton kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Tarjolla on ollut eri alojen
ammattilaisten vetämiä työpajoja, näyttelyitä, swingiä ja tangoa,
vierailipa eräässä käsityötapahtumassa kaksi elävään alpakkaakin.

kumpula kolahti Pop up
ilon minnaan ja Pasiin.
he toimivat miksi en minä
–asenteella.

Pa s i j a m i n n a ovat remontoineet Kumpulasta ostamansa
omakotitalon pikkuhiljaa kodikseen ja asettuneet aloilleen taloon,
jota kertomansa mukaan kävivät jo
paljon ennen talokauppoja katsotelemässä Kumpulan maisemissa.
Uusilla kotinurkilla kaksilapsista
perhettä on erityisesti miellyttänyt
alueen sosiaalisuus ja yhteisöllisyys. ”Ihan mieletöntä, kun kadulla
moikataan ja pysähdytään juttelemaan”, Pasi hehkuttaa ja näpyttelee
kännykän kalenteriin lisää päivämääriä, kun luettelen Kumpulan
tulevia tapahtumia, joista aika
moni on taidettu toteuttaa hyvällä
”Miksi ei me” -asenteella.
Perheen Max-kissa herätti
malla kylän korkeimman männyn
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kautta

teksti eija reeves
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ajan. Alas puusta kissa keplo-
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ulla.agopov@nbl.fi,
ulla neuvonen, varapuheenjohtaja
Limingantie 56, ulla.neuvonen@gmail.
com, raisa mäkipää, sihteeri
raisa.makipaa@metla.fi,
sari väntänen, tiedottaja,
sari.vantanen@kolumbus.fi,
miro reijonen, jäsen miro@miro.fi,
erja salo, jäsen
erja.salo@kolumbus.fi
varajäsenet: ann-louise
laaksonen, Pasi mäkinen ja
airi vilhunen

O P u P i l O n tarina alkoi

runsas vuosi sitten, kun
nykyiset kumpulalaiset Pasi
Nikkinen ja Minna Kivioja lukivat
uutisen Kampin kauppakeskuksesta poliisivoimin häädetyistä
nuorista. Minna ja Pasi eivät
lainkaan ilahtuneet tämän kaltaisesta nuorisotyöstä vaan päättivät,
että asialle tulisi tehdä jotakin.
”Ensin mietimme kenen puoleen
voisimme kääntyä, kuka innostuisi
nuorten asiasta, kuka ymmärtäisi,
etteivät nuoret ole aina vain ongelma”, Pasi valottaa Pop Up Ilon
syntyhistoriaa. Lopulta pariskunta
keksi villin idean. ”Saisimmeko
kauppakeskukset avaamaan tyhjillä
olevia tilojaan nuorten käyttöön?
Nuoret hengailevat aina jossain, ja
jos kauppakeskukset houkuttavat
nuoria, miksipä ei niissä voisi olla
tiloja heillekin”, Pasi ja Minna
miettivät. Tarvittiin miksi en minäasennetta, markkinointitaitoja,

innostuneita yrittäjiä, kontakteja ja
kovaa työtä. Ja jo kahdeksan viikon
kuluttua ideoinnista ensimmäinen
Pop Up Ilo saatiin avattua Kampin
kauppakeskukseen elokuussa 2013.
Kampin jälkeen Pop Up ilo on
piipahtanut Tampereella, Oulussa
ja Helsingin Itäkeskuksessa. Kauppakeskukset tarjosivat itse tilojaan Pop Up Ilon käyttöön ja
saivat samalla kylkiäisenä myös
myönteistä mediajulkisuutta.
Pa s i n i k k i s e l l ä on kokemusta
monen vuoden ajalta nuorisotyöstä
ja myös sen kurjemmasta puolesta
eli alati paisuvasta byrokratiasta,
jolla monet hyvät ideat on saatu
nitistettyä. ”Kentällä on liian monta
toimijaa omine päämäärineen,

ja nuoret jäävät jalkoihin, kun
virkamiehet kiistelevät keskenään vastuista, tiloista ja rahoista”,
Pasi summaa. Pop Up Ilon
tapainen toiminta onkin raikas
lisä nuorten kanssa tehtävässä
työssä. ”Nuorille on annettava
myös vastuuta itsestään ja valinnoistaan mutta samalla mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa
oman näköisiä proggiksia, ettei
kaikki tulisi aina jostain ylhäältä
annettuna”, Pasi tähdentää.
Viides Pop Up Ilo on kauniisti
ja toimivaksi sisustettu kansalaisten yhteinen olohuone Makkaratalon CityCenterissä. Tilassa
roikkuu siellä täällä Maailman
Pisintä Kaulahuivia, johon kuka
tahansa voi käydä kutomassa
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lisäksi Kumpulan kirjava kissapopula on saanut vahvistusta myös
Moritzista
veli ja vielä identtinen sellainen.
Kissamaisuudet jatkuvat, kun
Pasi ja Minna ovat perustamassa
Helsingin ensimmäistä kissakahvilaa. ”Useissa maailman metropoleissa on kissakahvila ja ne
ovat saavuttaneet siellä suuren
suosion, joten miksi ei siis meilläkin”, Pasi ja Minna tuumivat.
Kahvilan nimeksi tulee Cat Rescue
café ja nimi taitaa juontaa juurensa
luun. Kissakahvilan yhtenä tarkoituksena onkin auttaa kissoja
ja samalla suoda ihmisasiakkaille rauhoittavia hetkiä kissojen
kanssa. Pasi ja Minna etsivät nyt
sopivia tiloja kissakahvilalleen.
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kumPulan kamPus

Kumpulan Kampus

Kumpulan
kampus,
Pohjoismaiden
suurin luonnontieteiden keskus

kumPulan
henkeä
kamPuksella

6000 opiskelijaa
1000 henkilökuntaa
700 uutta opiskelijaa
aloittaa vuosittain
300 valmistuu vuosittain maisteriksi
50 väittelee vuosittain tohtoriksi
(luvut vaihtelevat
vuosittain)

Physicum, exactum, Chemicum –
rakennusten nimet ovat yhtä
eksakteja kuin kumpulan kampuksen
tieteenalat.

r

a k e n n u k s e t ovat kumpulalaisille

tuttuja vähintään bussin ikkunasta.
Kemian laitoksen Chemicum jää
Kumpulasta ajettaessa vasemmalle ja
Fysiikan laitoksen Physicum oikealle puolelle.
tum on Physicumin takana eikä näy bussireitille.
Näissä kolmessa rakennuksessa ovat Helsingin
yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan eri laitokset. Ilmatieteen laitos,
vaikkei olekaan osa yliopistoa vaan valtion tutkimuslaitos, kuuluu kiinteästi samaan kokonaisuuteen, ja sen rakennuksen nimi Dynamicum
jatkaa muiden rakennusten ”tieteellistä” linjaa.
Tiedottaja Minna Meriläinen-Tenhu on
luvannut kiertää Kumpostin kanssa yliopiston
tiloja ja samalla esitellä yliopiston toimintaa
Kumpulanmäellä. Istahdamme ensin hetkeksi
Physicumin aulaan ja Minna kertoo, miten
Kumpulan kampus eroaa Helsingin yliopiston
kolmesta muusta kampusalueesta. Minnaa ei
voi pitää täysin puolueettomana, mutta kumpulalaisena on hauska kuulla, että kylällemme
ominainen kotiseutuylpeys ja yhteisöllisyys ulottuvat myös kampukselle. ”Kumpulan kampus
on paljon yhteisöllisempi kuin muut yliopiston
kampukset”, Minna vakuuttaa. Selitykseksi hän
antaa sen, että kampus sijaitsee omalla mäellään vähän eristyksistä muista. Se on myös
suhteellisen uusi ja kompakti kokonaisuus. Kun
eri puolilla kaupunkia sijainneet luonnontieteiden laitokset muuttivat Kumpulaan, yhteisöllisyyttä ja uutta tekemisen kulttuuria alettiin myös tietoisesti rakentaa. ”Ruvettiin tekemään sellaista kumpulalaista henkeä myös
yliopiston sisällä.” Yhteisöllisyyttä on ruokittu
järjestämällä opiskelijoille ja henkilökunnalle
kampuksen yhteisiä ympäristöpäiviä, liikuntapäiviä ja hyvinvointipäiviä. Tärkeä on myös
koko henkilökunnan yhteinen pikkujoulujuhla.

4

”Asiat, joiden kanssa täällä toimitaan,
ovat ympäristöön, maailman selittämiseen ja ymmärtämiseen liittyviä. Toiminta
täällä on aika rationaalista, ja ihmiset
ovat innovatiivisia, aloitteellisia ja aikaansaavia”, kuvaa Minna Meriläinen-Tenhu
kampuksen ilmapiiriä ja toimintaa.
k i e r r O k s e m m e alkaa Physicumin aulasta.
Rainer Mahlamäen suunnitteleman rakennuksen julkiset tilat ovat avarat ja yhteiset.
Minna esittelee talojen logiikkaa: yleiset
tilat ovat avarat ja mitä ”syvemmälle” talossa
mennään, sen suljetummiksi ja eriytyneemmiksi tilat muuttuvat. Tutkimuslaboratoriot ovat pisimmällä. Modernin ulkoasun
vastapainoksi joidenkin käytävien seinillä
on vanhoja valokuvia ja geologian osaston
ahtaissa aulatiloissa komeat kivikokoelmat.
Mitään Kumpulan kampuksen opiskelijan prototyyppiä Minna Meriläinen-Tenhu ei
tunnista. Opiskeluvaiheessa monella laitoksella
tyttöjä voi olla enemmistö, mutta mitä ylemmäs
akateemisessa hierarkiassa edetään, sitä
pienemmäksi naisten osuus muuttuu. Luonnontieteet ovat alana yhä miehinen. Kumpulan
kampuksella on kymmenkunta naisprofessoria
ja miehiä on noin sata. ”Mutta ne naiset, jotka
ovat professoreja, ovatkin sitten olleet alansa
ensimmäisiä, uranuurtajanaisia”, Minna lisää.
e X a C t u m i n kolmannesta kerroksesta

on hienot näkymät ulos, ja sisällä matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on tekemisen meininkiä. Mielikuva yksinään puurtavista matematiikkaneroista romuttuu,
kun Minna Meriläinen-Tenhu selittää, että
tälläkin laitoksella nykyään opiskellaan yhä
enemmän ryhmissä ja hyvin tuloksin.

”Kilpailu hyvistä opiskelijoista on koventunut. Tulosta syntyy siellä missä oikeat
ihmiset ovat tekemässä oikeita asioita.
Tekniikka auttaa, mutta ihmiset menestyksen tekevät.” Yliopiston sisällä kilpaillaan
resursseista, eri yliopistot ja korkeakoulut
kilpailevat keskenään, ja kun resurssit vähenevät, kilpailu kiristyy. Tiede perustuu koko
ajan kilpailuun eli kuka tekee parasta tutkimusta ja saa suurimman rahoituksen. ”Onhan
se rankka maailma”, huokaisee tiedottaja.
P ä ä t ä m m e kierroksemme Kemian laitoksen

Chemicumiin, joka valmistui kampuksen ensimmäisenä suurena rakennuksena parikymmentä
vuotta sitten. Vanhempia ovat Kiihdytinlaboratorio ja tietysti nykyään Helsingin yliopistolle kuuluva Kumpulan kartano. Chemicumissa vierailija haistaa jotakin tuttua. Vuosikymmenien jälkeenkin yliopistoruokalan tuoksu
tuntuu samalta kuin omana opiskeluaikana.
Kierroksella hahmottuu kampuksen koko:
iso on. ”Pelkästään fysiikan laitos, siis yksi
osa kampusta on samankokoinen kuin Lapin
yliopisto kokonaisuudessaan”, kuvaa Minna
Meriläinen-Tenhu kampuksen kokoa. ”Rovaniemellä yliopisto on kaiken keskus, täällä
olemme yksi tekijä kokonaisuudessa.”
Chemicumissa törmää myös yhteen Kumpulan
kampuksen erikoisuuteen. Yliopisto ei olekaan
vain opiskelijaikäisille, sillä LUMA-keskuksessa käy luonnontieteisiin tutustumassa ja
niitä harrastamassa pikkulapsia ja koululaisia.

kumPulan kamPus -kOkOnaisuuDen
tekstit airi vilhunen ja
kuvat santtu särkäs
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exactumin on suunnitellut juuri arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saanut rainer
mahlamäki. tilastotieteen opiskelijat ovat
löytäneet kahvilasta
sopivan tilan ryhmässä
opiskeluun.
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Ilmakehätieteiden osaston ja Ilmatieteen
laitoksen imussa Kumpulan kampukselle on
tämän vuoden keväällä sijoittunut ICOSin
päämaja. ICOS on tutkimusasemien, mittalaitteiden, mittausaineiston ja tietojärjestelmien kokonaisuus, joka tuottaa täsmätietoa kasvihuonekaasuista. Hajautettuun
ICOS-mittausasemaverkkoon kuuluu noin
100 eurooppalaista havaintoasemaa yli 10
maassa ja tiedon käyttäjiä arvioidaan olevan 10 000 ilmakehän, merien, metsien, soiden, maatalousmaiden ja vesistöjen tutkijaa.

Physicumin aula on avara ja mitä pidemmälle talon sisälle siirrytään, sen
ahtaammiksi tilat muuttuvat. kierros tiedottaja
minna meriläinen-tenhun kanssa on alkamassa.

ronja nyström ja ella tykkälä ovat aloittamassa virtuaalilemmikin koodaamista. sy yslomamaviikolla toteutetun koodiviikon aikana luma ja tietojenkäsittelytieteen laitos järjestivät useita suosittuja työpajoja pienille ja isoille
osanottajille.

P

hysicumin neljännessä kerroksessa ilmakehätieteiden osaston käytävillä vierailija huomaa
ensimmäiseksi varoitusmerkit: säteilyvaara!
kaasuvaara! käytävää koristaa metrejä pitkä englanninkielinen, kovin kiinalaiselta vaikuttava banderolli, jossa onnitellaan kunniaprofessoria. ilmoitus
yhtiökokouksestakin käytävän seinällä on.

i l m a k e h ä t i e t e i D e n osasto on yksi Helsingin yliopiston huip-

puyksiköistä ja täällä tehtävä tutkimus on maailmalla tunnettua
ja arvostettua. Osastolla tutkitaan aerosoleja, nanokoon eli
metrin miljardisosan kokoisia pienhiukkasia, joilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksessa. Ne sekä lämmittävät että viilentävät ilmastoa, ja näiden vaikutusmekanismien tuntemiseksi fysiikan laitoksella on tehty työtä vuosikymmeniä.
Osastoa ja tutkimusta johtaa ympäristöfysiikan professori Markku
Kulmala. ”Meidän ongelmakenttänämme on koko maapallo, globaalit
haasteet, joissa yhdistyy ilmastonmuutos, ilman laatu, metsät,
vesistön ongelmat eli myös puhdas vesi ja ruoka, biodiversiteetti,
koko maapallon energiatuotanto”, Kulmala kuvaa laajaa tutkimuskenttää ja täsmentää, ettei tällaista pysty yksi ihminen tekemään, eikä
yksi osastokaan, vaan tarvitaan verkostoitumista ja kumppanuuksia.
Kulmala on johtanut osastoa jo 30 vuotta, ensin 25-vuotiaana, juuri
armeijasta päässeenä nuorena tutkijana. ”Nyt olemme merkittävä
maailmanlaajuinen toimija, mutta alussa meillä ei ollut mitään, ei juuri
mittalaitteita ja meitä oli vain viisi ihmistä.” Toiminta on laajentunut
150 hengen osastoksi ja mitta-asemien verkostoksi, joista Kumpulassa
on yksi ja päämitta-asema Hyytiälässä. Tieteellisten julkaisujen määrä
on noussut nollasta nykyiseen 150:een vuodessa, ja vuoden professoriksikin muutama vuosi sitten valittu Markku Kulmala on ollut
tieteenalansa siteeratuin tutkija maailmassa jo useamman vuoden.
”Nyt olemme ykkösiä maailmassa, mutta sinä päivänä kun joku,
jolla on rahaa, esimerkiksi USA tai Kiina, pistää tällaiseen tutkimukseen paljon rahaa, me emme enää ole ykkösiä. Suomi ei
pysty rahalla kilpailemaan.” Ilmakehätieteiden osasto saa rahoituksestaan noin 30% yliopistolta, loppu on kilpailtua rahoitusta, suurin osa Euroopasta ja kotimaasta, jonkin verran USAsta.

kumPulan ja
maailman
huiPulla
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akatemiaprofessori markku kulmala johtaa
ilmakehätieteiden osastoa, joka on yksi
helsingin yliopiston huippuyksiköistä.

mi t e n Suomi ja Kumpula ovat sitten menestyneet näin hyvin?
Ensinnäkin on tiivis ja hyvä yhteistyö toimijoiden kesken, erityisesti viereisessä rakennuksessa toimivan Ilmatieteen laitoksen
kanssa. ”Yhdessä me olemme nimenomaan vahvin. Kumpulan kampus
on ehdottomasti Euroopan- ja maailmanlaajuisesti johtava ilmakehätutkimuksen tiedeyhteisö, monella eri alalla. Emmekä vain
itse kuvittele olevamme maailman kärjessä, vaan monin eri mittarein tämä on myös todennettu”, Kulmala selittää menestystä.
Perustyönjako on se, että yliopisto kouluttaa ja Ilmatieteen laitos
tekee sääennusteet. Tutkimusta laitokset tekevät yhdessä, on yhteisiä
professoreja ja työntekijöitä, yhteisiä mittauksia ja Euro-projekteja.
”On pienen maan etu, että keskittämällä ja tekemällä työtä yhdessä
on pystytty saamaan enemmän aikaan. Olemme myös olleet riittävän

Kumpulan vahvuudeksi Kulmala laskee myös sen, että sama ryhmä
tekee kokeita laboratoriossa, kehittää mittalaiteita ja rakentaa niitä,
mittaa pitkäjänteisesti 24/7 kesät talvet ilmakehää ja muuta luontoa ja sen
lisäksi tekee perustutkimusta sekä kehittää ymmärrystä kvanttikemian
malleista ja ilmastomalleista. ”Meillä on laaja skaala”, Kulmala summaa.
t u t k i m u s on laajentunut viime vuosina Kiinaan, ja Kulmala

on kunniaprofessori kolmessa kiinalaisessa yliopistossa.
”Maapallon näkökulmasta Kiinan ilmanlaatu on avain ratkaisuihin, joilla on todellista merkitystä silloin, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta”, Kulmala toteaa. ”Mutta isolla riskillä toimitaan, eikä koskaan tiedä, onnistutaanko. Eikä ole meidän tutkijoiden vastuulla, mitä päätöksiä Kiinan kommunistipuolue tekee.”
Toinen iso hanke on kattavan mittausverkoston rakentaminen
Siperian halki. ”Ei ole myöskään meidän vastuulla, mitä Putin
tekee. Emme voi ottaa vastuuta sellaisista asioista, joihin emme voi
kerta kaikkiaan vaikuttaa.” Siperia-hanke etenee nyt Venäjä-pakotteiden takia hitaasti, mutta hanke ei ole kuollut eikä pysähtynyt.
Vaikkei voikaan vaikuttaa Kiinan kommunistipuolueeseen tai

Putiniin, professori Kulmala kokee, että häntä on kuunneltu silloin,
kun on ollut painavaa sanottavaa ympäristön tilasta. Tutkijan päätyö
ei kuitenkaan ole käydä kertomassa poliitikoille, milloin heidän pitäisi
tehdä jotakin. ”Liian usein ei pidä olla äänessä eikä tutkijan myöskään
pidä tehdä omia päätöksiään sen mukaisesti, mitä sidosryhmät sanovat”,
on julkisuudessa kuitenkin usein olevan Markku Kulmalan mielipide.
i l m a k e h ä t i e t e i D e n osastolla koulutetaan kaikki meteoro-

logit, ja sieltä valmistutaan paitsi tutkijoiksi myös opettajiksi, erilaisiin yritystehtäviin. Huippuyksiköllä on imua, sillä vuosittain osastolta valmistuu noin 10 tohtoria, joista kolmasosa tulee ulkomaisista
korkeakouluista jatkamaan opintojaan Suomessa. Myös ulkomaisia
vieraita on jatkuvasti. Kulmala laskee, että haastatteluviikollakin
heillä on ollut vieraileva professori Libanonista, Unkarista ja Ranskasta. Omassa professorikunnassa on sekä yhdysvaltalainen että hollantilainen professori, jotka ovat laitoksella puolet ajastaan. Opetuksellista ja tieteellistä yhteistyötä on ollut yli 50 maan kanssa.
Ulkomaiset vieraansa Markku Kulmala vie usein syömään ravintola Puistoon. Mutta varmimmin hänet voi nähdä jollakin Kumpulanmäkeä ympäröivistä kävelyteistä tai Kumpulan puutarhassa, kävelypalaverissa. ”Käyn aika usein palaverit sillä tavalla, että kävelen jonkun
kanssa täällä Kumpulassa. En millään muulla tavalla halua verrata
itseäni Steve Jobsiin, mutta hänkin harrasti kävelypalavereja.”
Lopuksi selviää sekin, miksi yliopistollisen laitoksen seinällä on ilmoitus
yhtiökokouksesta. Ilmakehätieteiden osastolla on syntynyt myös yritystoimintaa.”Nyt meidän osaamisemme on sellaista, että sitä pystyy kaupalAirmodus, pienyritys joka työllistää kolme henkeä.” Uusiakin ideoita ja
kehityshankkeita on, mutta niistä ei vielä tässä vaiheessa julkisesti puhuta.
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un on tunnin verran jutellut Tietokä-

Jaakko Kurhilan kanssa,
on helppo ymmärtää, että juuri tämän
laitos on saanut parhaimman opetuksen laatupalkinnon. Palkinto on koko laitoksen yhteinen
ja siinä on arvioitu kaikkea laitoksen opetusta,
mutta Jaakko Kurhila kertoo niin innostuneesti
ja tarttuvasti tietojenkäsittelytieteen opiskelusta,
että pieni ei voi olla hänenkään osuutensa. ”Hyvä
tyyppi”, toteaa laitoksen opiskelijakin Kurhilasta.
Menneistä vuosikymmenistä poiketen yliopistojen ja korkeakoulujen opetukseen kiinnitetään nykyisin yhä enemmän huomiota. Huippututkimusta ei voi olla ilman opetusta, tarvitaan uusia maistereita ja tohtoreita ja heidät
pitää kouluttaa. Korkeakoulujen arviointineuvosto on kahtena peräkkäisenä kautena
valinnut Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen valtakunnalliseksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi ja kiittänyt laitosta
siitä, että sen opetusohjelma lepää selvästi
erittäin vankalla pedagogisella pohjalla.
Näinä synkkinä työllisyysnäkymien aikana
on ilahduttavaa kuulla, että tietojenkäsittelytieteen opiskelijat työllistyvät yhä hyvin.
”Liiankin hyvin”, toteaa Kurhila, mutta jatkaa,
ettei hän voi pitää pahana sitä, että opiskelijat siirtyvät työelämään jo ennen valmistumistaan. He työllistyvät erilaisiin ohjelmistoalan tehtäviin, ohjelmistokehittäjiksi ja -suunnittelijoiksi, asiantuntijoiksi ja konsulteiksi,

kumPulan kamPus

tutkijoiksi ja osa perustaa oman yrityksen.
”Osaajille on töitä. Mutta osattava on, ja asiat
pitää myös oikeasti hallita”, painottaa Kurhila
useampaan kertaan osaamisen merkitystä.
Todelliseen osaamiseen eikä vain teoriassa
osaamiseen laitoksella onkin panostettu. Perinteisten luentokurssien sijaan opiskelijat tekevät
itsenäisesti ja ohjattuina paljon tehtäviä.
Monet jatkavat opiskelua töiden ohella ja
suorittavat hitaaseen tahtiin opiskeluja. Niinpä
Tietojenkäsittelytieteen laitoksella on kirjoilla
paljon opiskelijoita, 1700, mutta heistä iso osa
on ”kuolleita sieluja”, kuten Jaakko Kurhila
kuvaa heitä, joista ei enää kuulu mitään.
t i e tO j e n k ä s i t t e ly t i e t e e n laitos on
uranuurtajana avannut opetuksensa myös kaikille
ohjelmoinnista ja sen opettelusta kiinnostuneille. Maksuttomille MOOC-kursseille voivat
osallistua kaikki, jotka haluavat oppia koodaamaan ja päästä tekemään oikeita tietokoneohjelmia. Ikärajaa ei ole eikä muitakaan kynnysvaatimuksia. Maallikolle mystinen MOOC tulee
englanninkielisestä termistä massive open online
course eli suomeksi niitä voisi kutsua suurille osallistujamäärille tarkoitetuiksi verkkokursseiksi.
”Pari vuotta sitten varsinkin Yhdysvalloissa
oli varsinainen MOOC-hype”, selittää Kurhila.
Verkkokurssien ennustettiin jopa tekevän muut
yliopistot tarpeettomiksi. ”Meidän MOOC-kurssimme syntyi vähän kuin sivutuotteena, eli
samalla kun kehitimme omille opiskelijoillemme

tarkoitettuja ohjelmoinnin perus- ja jatkursseja, syntyi jossakin vaiheessa myös ajatus tarjota
tätä opetusta kaikille verkon kautta. ” Jaakko
Kurhilalla on ollut iso rooli MOOC-kurssien
synnyssä, mutta toteutuksen kunnian hän antaa
muille naurahtaen, ettei enää itse osaisikaan.
Ensimmäisenä vuonna 12-viikkoisen MOOCkurssin aloitti yli 400 opiskelijaa ja heistä loppukokeen läpäisi 50. Tämän syksyn vielä kesken
olevan MOOC-kurssin aloitti 1287 opiskelijaa. ”Yhteensä MOOCissa on ohjelmointia
tehnyt tai kokeillut 9000 suomalaista”, kertoo
Kurhila. Tietojenkäsittelyn opiskelun aloittajista yliopistossa on 20% tyttöjä, mutta
MOOC-kurssilaisista vain 5%. Turhaan ei tyttöjä
huhuilla kiinnostumaan koodaamisesta.
MOOC-kursseista on tullut myös uusi väylä
yliopisto-opintoihin. Kurssin hyväksytysti suorittaneet ja muuten yliopistokelpoiset eli ylioppilastutkinnon suorittaneet pääsevät suoraan
opiskelemaan Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelyä. Ensimmäisillä MOOC-kursseilla ei
ollut opiskeluoikeuden saajille mitään ikärajoitusta, ja niinpä opiskeluoikeuden saaneiden
joukossa on yksi lukiolaispoika, joka jo 14-vuotiaana varmisti itselleen opiskelupaikan. Kun ylioppilastutkinto on suoritettu, hän voi suoraan
marssia opiskelemaan ohjelmointia peruskurssit valmiina. Tällä hetkellä edellytetään,
että ylioppilastutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto valmistuu vuoden
sisällä MOOC-kurssin suorittamisesta.

massiivista
ja hyvää
OPetusta

tietojenkäsittelytieteen laitos
on palkittu kaksi kertaa
peräkkäin hyvästä opetuksestaan.

ti e toj e n kä sit te ly ti e te e n l a itos ta rjoa a o p e t u sta
ka i k i l l e kood a u ksesta k i i n n ost u n e i l l e. j a a k ko
ku rh i l a o n l a ito kse n o pi nto esi m i es .
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saavutettavuustutkija tuuli toivonen
arvostaa sitä, että kumpulasta
pyöräilee nopeasti keskustaan.

bussilla,
kauPunkiPyÖrällä vai
kävellen

TeksTi: Airi Vilhunen kuVA: heli hirVelä

t

uuli toivonen tutkii saavutettavuutta.
tuloksista on hyötyä sekä tieteelle
että yhteiskunnalle.

” 1 8 m i n u u t t i a polkupyörällä keskustaan!”
Moni voisi vastata näin, kun kysytään, mikä
on parasta Kumpulassa. Mutta kun vastaaja on
saavutettavuuden tutkimukseen erikoistunut
apulaisprofessori, vastaus saa erityistä painoa.
Tuuli Toivosen koti ja työpaikka ovat Kumpulassa. Hän on tästä syksystä lähtien ollut geoinformatiikan apulaisprofessorina Geotieteiden ja maantieteen laitoksella Kumpulan
kampuksella. Seuraava etappi on professuuri
muutaman vuoden päästä. Tuulin määritteleminen saavutettavuuden tutkijaksi ei anna
välttämättä oikeutta hänen laaja-alaisuudelleen. Hänen tutkimuskenttänsä on monitieteinen ja hän on sivunnut tutkimuksissaan ympäristötieteitä, ekologiaa ja evoluutiobiologiaa, tietojenkäsittelyä ja informaatiotieteitä. Tuuli selvittää, että geoinformatiikka on menetelmätiede, jonka tutkimuskohteena on paikkaan sidotun tiedon tuottaminen.
Tietoa analysoidaan ja havainnollistetaan erilaisissa alueellisissa tutkimuskysymyksissä.
Kumpulasta tuli koti Tuulin perheelle
kahdeksan vuotta sitten, kun kummitädin
talo vapautui ostettavaksi. Päiväkoti-ikäisen ja

teksti airi vilhunen
kuva heli hirvelä

pienen koululaisen äidin vastassa on päivittäin
yksi käytännön saavutettavuushaaste. Koska
Kumpulassa ei enää ole koulua, ekaluokkalainen
Aamu joutuu koulumatkalla Käpylän ala-asteelle
ylittämään vilkkaan Koskelantien. Vanhemmille
tämä tarkoittaa saattomatkaa mennen tullen.
”Lähikouluun pikkukoululaisen voisi lähettää
ovelta vilkuttaen”, Tuuli toteaa. Häntä kiinnostaakin, mitä kuuluu hirsikouluhankkeelle.
y h D e s s ä työryhmänsä kanssa Tuuli on
tutkinut myös lähiympäristöään ja selvittänyt vuonna 2009 Kumpulan kampusalueen
liikenneratkaisuja. ”Tutkimus lähti naapurin
huomautuksesta, että tutkitte kyllä kaikkea
muuta, mutta miksi ette näitä kotikulmia”,
Tuuli kertoo Solmukohta vai pussinperä? -tutkimuksen alkusysäyksestä. Suunnitelmat joukkoliikennekadun rakentamiseksi Kumpulanmäelle olivat saaneet Kumpula-seuran johdolla
kumpulalaiset ja yliopistoväen vastakkain.
Pitkään jatkunut kiista Kumpulan liikennejärjestelyistä sai loppupisteen vasta 2009.
Tuuli tuntee siis perusteellisesti Kumpulan
kampuksen liikenteestä syntyneet kiistat
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ja niiden ratkaisut. Nyt tilanne on rauhoittunut. ”Eniten purnausta yliopistolla
kuulee junalla kulkevilta. Hitaista yhteyksistä Pasilan asemalta valitetaan.”
Millaisin ajatuksin Tuuli muistelee kiivaimpia
taisteluaikoja? ”Sehän kertoo myös siitä,
että oma alue on asukkaille tärkeä, kun sen
puolesta ollaan valmiit nousemaan barrikadeille”, Tuuli toteaa tutkijan tyyneydellä.
Tuuli Toivosen ryhmä on tutkinut viime
aikoina pääkaupunkiseutua palvelujen saavutettavuudesta eri kulkumuotojen käyttöön, liikhyötyihin joukkoliikenteen tukena. ”Suomi ja
Helsinki ovat herkullisia paikkoja tehdä kansainvälisestikin kiinnostavaa tutkimusta, sillä meillä
on hyödynnettävissä niin paljon paikkatietoa.”
Tutkimusaiheet ovat mitä suurimmassa
määrin yhteiskunnallisia ja pohjustavat kaupunkirakenteen muutoksiin liittyviä ratkaisuja, jotka
kuitenkin ovat viime kädessä poliittisia. Tuuli
pohtii kysymystä, voiko ja pitääkö tutkijan pyrkiä
vaikuttamaan päättäjiin ratkaisuja tehdessä.
”Tutkijoilta tätä usein edellytetään, mutta
yliopiston näkökulmasta tutkijan ensisijainen
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tehtävä on kuitenkin tuottaa kansainvälisesti merkittävää tutkimusta.”
Haastattelua tehdessä soidensuojeluohjelman keskeyttäminen oli ykkösuutisaiheita.
Ennen syksyllä alkanutta apulaisprofessuuria
Tuuli Toivonen oli Viikissä Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella ja siellä tutkijakollegat olivat
tehneet pitkään työtä kartoittaakseen objektiivisesti, tutkimustietoon perustuen, mitkä
suoalueet pitäisi suojella. Ministerin mahtikäskyllä suojeluohjelma keskeytettiin, jotta haettaisiin vapaaehtoista ratkaisua. ”Tutkijoilta odotetaan vaikuttamista ja usein tavoitteena onkin
aidosti ymmärryksen lisääminen yhteiskunnan
kannalta tärkeistä asioista. Tällaiset esimerkit,
joissa pitkään jatkunut tutkijoiden työ pyyhkäistään syrjään yhdellä ministerin käden
huitaisulla, eivät oikein kannusta tutkijaa.”
Oman saavutettavuustutkimuksen rinnalla
yhteistyö Viikin kampuksella toimivan Conservation Biology Informatics Groupin kanssa jatkuu
tiiviinä. Ryhmä on kehittänyt pitkään laskennallisia menetelmiä maankäytön suunnittelun ja erityisesti suojelusuunnittelun tueksi.

Työkaluja käytetään parhaillaan Uudenmaan
maakuntakaavan taustatyössä, Etelä-Suomen
metsien suojeluohjelma Metsossa ja maailmalla vaikkapa Etelä-Afrikassa, Uruguayssa
ja Australiassa. Ryhmän uusin tuotos, maankäytön muutosta, suojeluntarvetta ja hallin-

” Suomi ja Helsinki ovat herkullisia paikkoja tehdä kansainvälisestikin kiinnostavaa tutkimusta, sillä meillä on hyödynnettävissä niin paljon paikkatietoa.”
nollisia rakenteita globaalisti tarkasteleva työ
on juuri julkaistu maailman arvostetuimmassa
tiedelehdessä Naturessa ja Tuuli esitteli marraskuussa tuloksia Australiassa 10 vuoden välein
järjestettävässä kansainvälisessä kongressissa.

t u t k i m u s m a a i l m a n globaalius on Tuulille
tuttua, sillä hänen oman tutkimusryhmänsä
toinen tutkimusalue on Perun Amazoniassa.
”Sielläkin tutkimme saavutettavuutta, mutta
todellisuus on ihan toisenlainen. Matkojen pituus
mitataan päivissä ja ne tehdään pääasiassa jokilaivoilla. Tietoa on vaikea saada mistään ja sen
keräämiseen pitää kehittää omia järjestelmiä.
Ihmisille saavutettavuudella on sielläkin ratkaiseva merkitys, sillä tuotteiden matka-aika markkinoille ratkaisee mitä missäkin kannattaa
viljellä”, kuvaa Tuuli Amazonian olosuhteita.
Vaikka ihmisten toiveissa on tie tai paremmat
kulkuyhteydet, hyvä saavutettavuus kuitenkin
usein edistää metsäkatoa ja vaikuttaa luonnon
monimuotoisuuteen. Monta yhteiskunnallista kysymystä tässäkin ratkaistavaksi.
Mutta mikä sai Tuulin sitten tarttumaan opiskeluaineena juuri maantieteeseen? ”Yläasteella en ollut ollenkaan kiinnostunut koulun maantiedosta, joka oli silloin
vielä perinteistä maat ja kaupungit -tietoa.
Mutta kun lukiossa sisällöt muuttuivat ja laaje-

kumPulaan
katsOen
arkielämää tuhatvuotisessa kaupungissa

ilOna jetsOnen
Kirjoittaja on paljasjalkainen kumpulalainen ja
opiskelee geologiaa Kumpulan kampuksella.
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Irto- ja erikoistuotteiden ruokakauppa
AVASI ARABIASSA
–Tervetuloa tutustumaan!

Meiltä saat pähkinät, kuivahedelmät, ja -marjat,
mausteet, teet, jauhot ja superfoodit – myös luomuna.

ja harrasteryhmien avulla. Vaikka osa japanilaisista opiskelijoista
puhuu englantia, kommunikointia rajoittaa usein kielimuuri. Tosin
japanin kieltä oppii parhaiten, kun sitä on pakko puhua. Jos vertaa
Doshishan yliopiston pääkampusta luonnontieteellisen tiedekunnan kampukseen Kumpulassa, suurin yhtäläisyys on lounasruuhka opiskelijaruokalassa. Kiinnostus luonnontieteitä kohtaan ja
tieteellisen huippututkimuksen tekemisen tunnelma loistaa poissaolollaan Doshishassa. Se onkin asia, jota yllättäen kaipaan!

ä h e s kahdenkymmenenviiden Kumpulassa vietetyn

vuoden jälkeen oli aika suunnata maailmalle. Matkan
määränpää oli Japanin historiallinen pääkaupunki
Kioto, jossa viettäisin puoli vuotta vaihto-oppilaselämää.
Kaksi kuukautta on jo hujahtanut ohi ja on hyvä hetki pohtia,
miten eläminen täällä vertautuu elämiseen Kumpulassa.
Kioto on todella kaunis kaupunki, ja historia on vahvasti läsnä
lähes joka puolella. Lukuisat buddhalaiset temppelit ja shintolaiset pyhätöt puutarhoineen antavat mahdollisuuden kiireisestä elämästä rauhoittumiseen. Eri aikakausien rakennukset
seisovat rinta rinnan, mikä luo rikkaan ja moniulotteisen kaupunkikuvan. Kaupungin läpi virtaa vehreä Kamogawa-joki, joka on
niin ihmisten kuin eläintenkin suosima ulko-olohuone. Joki saa
vetensä metsäisiltä kukkuloilta, jotka ympäröivät kaupunkia.
Kioto onkin kauneutensa ja perinteisen kulttuurinsa vuoksi Japanin
suosituin turistikaupunki. Mutta miltä tuntuu arki tässä tuhatvuotisessa kaupungissa? Yllättävän samanlaiselta kuin koto-Kumpulassakin! Käyn täällä usein kävelyllä, kuten käyn Kumpulassakin, tosin ilman koiraa (terveiset Codylle ja Natusen perheelle!).
Kumpulanlaakson puiston sijaan lähipuistoni on keisarillisen
palatsin puisto Gosho. Se on vaikuttava mutta vakavamielinen
puisto leveine bulevardeineen ja tarkkaavaisine vartioineen.
Lempipuistoni on kuitenkin ehdottomasti Kamogawa-joen varren
puisto. Se muistuttaa suuresti Kumpulan laakson puistoa. Puitteet ovat
astetta suurellisemmat mutta tunnelma yllättävän samanlainen: lenkkeilijöitä, ihmisiä pyjamahousuissa ulkoiluttamassa koiriaan, ystävyksiä piknikillä, lapsia lotraamassa ojassa. Kuten Kumpulassakin,
taide ja kulttuuri ovat vahvasti läsnä arjessa. Joen varrella voi nauttia
paikallisten musisoinnista. Sinne ihmiset tulevat harjoittelemaan niin
viulun tai saksofonin soittoa kuin laulamistakin. Kiinnostava ilmiö
on myös täysin estoton pyöräillessä laulaminen (tai kailottaminen).
Vaikka musisoinnin taso vaihtelee, ilahduttaa se aina minua suuresti.

k i OtO l a i s i l l a on vahva paikallisidentiteetti, joka tulee vahvasti
esille kaupungissa järjestettävissä tapahtumissa ja festivaaleissa.
Kaupunkilaiset järjestävät innolla ja ylpeydellä perinteisiä matsureita eli paikallisfestivaaleja. Lokakuussa järjestetyssä Jidai-matsurissa yli 2000 kiotolaista marssi Japanin historiaa ja historiallisia asuja
esittelevässä kulkueessa läpi kaupungin. Myös pienemmät kaupunginosafestivaalit luovat yhteisöllistä tunnelmaa. Erityisesti minua
kosketti paikallinen kyläjuhla, jossa lavalla esiintyi kehitysvammaisten nuorten kuoro. Olenkin täällä ihaillut japanilaisten yhteisöllisyyttä, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on paikkansa ja tarkoituksensa. Tämä koskee myös vastuun ottamista yhteisistä asioista.
Usein kadulla saattaa nähdä vanhuksia keräämässä roskia tai lakaisemassa katua. Ihmisen tuntuvat myös katsovan toistensa perään,
mikä tuo isoon kaupunkiin turvallisuuden tuntua. Yhteisöllisyys
on myös Kumpulassa asia, joka tekee kaupunginosastamme niin
mukavan ja halutun paikan asua. Loppujen lopuksi ihmiset ja yhteisöt
ovat varsin samanlaisia kaikkialla maailmassa. Yhteisön ylläpitäminen vaatii halua sitoutua ympärillä oleviin ihmisiin niin aurinkoisena kyläjuhlapäivänä kuin loskaisena marraskuun iltanakin.

Terveisin Kioton kirjeenvaihtaja Ilona

O P i s k e l i j a e l ä m ä sitten? Kioto on tärkeä yliopistokaupunki ja
eritasoisia yliopistoja on kymmenittäin. Vaihtoyliopistoni Doshisha
on varsin kansainvälinen, ja japanilaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välisiä suhteita pyritään edistämään erilaisten kurssien

Punnitse & Säästä Kauppakeskus Arabia | Avoinna ma-pe klo 10–20, la klo 9–18 ja su klo 12–18
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kirjat

katajavuori siinä, missä
ennen oli kirjassakin
esiinty vä kumpulan koulu.
teoksen kannen
on tehnyt markko taina.

monologeja, dialogia ja biisejä,
eikä se esitä realistista, lineaarisesti etenevää tarinaa, vaan
kasvaa kaaoksen kautta ekspressionistiseksi mielleyhtymien
ilotulitukseksi. ”Luin Juha
Hurmeen Volvo Amazonin ja koin
vapautumisen tunteen tajutessani, että asiat voi kertoa
niinkin.” Seitsemän veljeksen
kaari kestää 10 vuotta, Wenla
Männistön noin vuoden. ”Jos
siinä jokin juoni on, niin Wenlan
isän etsintä. Myös Jukolan pojat
ovat isättömiä, vaikka siittäjiä on kolme ja äitejä kaksi.”
Teemoista Riina pitää tärkeänä
nuorten naisten rohkeutta tehdä

tänä päivänä mitä huvittaa ja olla
oma itsensä. ”Mun nuoruudessa
oli toisin. Diggasin heviä, mutta
jouduin fanittamaan äijäbändejä, joiden biisit kertoivat juomisesta ja naisista. Ei ollut Chisuja tai
Maija Vilkkumaita. Halusin irrotella, mutten voinut kuvitellakaan
itseäni kuin veljen bändin taustalaulajaksi.” Viime kesänä Riina
esiintyi rockabillybändin Rheena
and the Tortillas solistina –kuin
Wenlan rohkaisemana. ”Wenla
ei vaikene miesten joukossa.”
Osasta Wenlan frendejä tulee
hänen kälyjään, mutta mustaihoinen Koraania lukeva Simppa
jää esikuvansa tavoin sinkuksi,
ja Tommi hakee tyttöystävän
netistä. Ennen pariutumista pitää
kuitenkin häröillä Intianpuiston
takaisessa metsikössä, josta löytyy
lähes oikea hiidenkivi, karata
Lammassaareen (Impivaara),
tapella Toukolan nuorison kanssa
ja tietysti tehdä musiikkia.

r a D i Ot e at t e r i haluaa muokata
kirjasta kuunnelman ja muutkin
teatterit ovat ilmaisseet kiinnostustaan. Ajatus, että biisit sävelletään, innostaa Riinaa. Hän tutustui
kirjaa tehdessään Kivi-tutkimuksiin ja Veljesten näyttämösovituksiin, mutta koki omat visionsa
eikä jäänyt edes ihanan kielen
vangiksi. Taiteellinen vapaus
koskee myös kohtausta, jossa kyläaktiivi Nurminen suosittelee
Jusalle Kumpuodissa lammasmakkaraa, mutta Jusa ei osta
”liika tyyristä hipsterilerssiä”
vaan tarttuu lauantaimakkaraan. ”Kumpuodissa ei varmaan
myydä lauantaimakkaraa”, Riina
havahtuu äkkiä ja pyytää taas
anteeksi. Turhaan. Matti Yrjänä
Joensuun (Harjunpää ja pyromaani,
1978) jälkeen Kumpula ei ole esiintynyt näin väkevästi suomalaisessa kaunokirjallisuudessa, joten
iloisen raivon vallassa kirjoitettu
teos on enemmän kuin tervetullut.

Riina Kata javuori

Runoilija, lastenkirjailija,
prosaisti
Opiskellut Helsingin ja
Edinburghin yliopistoissa
Asuu miehensä ja kolmen lapsensa kanssa
Käpylässä, josta on
kirjoittanut mm. romaanin
Hevikimmat (1999)
Juo ennemmin teetä
kuin kahvia
Harrastaa laulamista ja
koulujen puolesta (Yhtenäiskoulu) taistelemista

k i r j at

r

iina katajavuori
päivitti ja
naisisti kansallisromaanin
ja sijoitti tapahtumat
intiankadun ja
allastien kulmille.

kumPula
kirjallisuuDen
maailmankartalle

r O h k e a veto ruveta ronkkimaan
Aleksis Kiven Seitsemää veljestä.
Riina ei siitä aluksi innostunutkaan, mutta kun hän sai otteen
poikien äidistä – ”mulla on kokemusta poikien äitinä olemisesta”
– kustantajan ehdotus rupesi
vetämään. Jusa, Tommi, Aapo,
Simppa, Timi, Late ja Eppu sekä
itse kirjan nimihenkilö Wenla
Männistö syntyivät uudelleen ja
tällä kertaa kaupunkilaisina. Koska
alkuperäisteoksessa Jukola matsaa

teksti annina hOlmberg
kuva santtu särkäs
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Toukolan poikien kanssa, Riinasta
oli luontevaa sijoittaa päähenkilöt
naapurikylään Kumpulaan.
”Toivottavasti ette pahastu”,
hän hokee, vaikka kirja on otettu
riemulla vastaan. ”Tiedän, että
Kymintien ja Intiankadun kulmatalo ei ole kaupungin vuokratalo, mutta tein siitä sellaisen,
koska Wenla ja hänen yksinhuoltajaäitinsä ovat eri yhteiskuntaluokasta kuin talolliset veljekset.”
Köyhä kaunotar, joka saa kaikki
nuorukaiset kuumiksi, asuu Kylätilan vieressä ja tiirailee muumikiikareilla uusperheen jätkiä,
jotka asuvat vinosti vastapäätä
kadun toisella puolella. Intiankadun ja Allastien kulmassa oleva
talo tunnettiin menneinä vuosikymmeninä pimeän pullon toimituspaikkana, nyt se kasvaa kulttuurikohteeksi uutena Jukolana.
k i r j a on herkullinen sekoitus

u

lla agopov ja
ulla neuvonen
lukivat syksyllä
ilmestyneet
eeva-kaarina arosen ja
terhi nikulaisen teokset.

eeva-kaarina arOnen: eDDa
teOs. 2014. 371 s.
ulkOasu mika tuOminen

e e va - k a a r i n a Arosen neljäs

romaani kuljettaa rinnakkain
kahta aikatasoa, pienen koulutytön ja aikuisen naisen. Samalla
se kuljettaa rinnakkain arkisen ja
ylevän tasoja: niukasti elävä töölöläiskerrostalo ja lasten (ja myös
aikuisen Eddan ja tämän naapurin
Ragnar Ökin) mielikuvituksessa

henkiin heräävät viikinkitarut
kulkevat rinnakkain ja limittyen.
Romaanissa limittyvät myös huvittavat ja kauhistuttavat asiat.
Kirjan teemoja ovatkin muistaminen ja unohtaminen, menneisyyden läsnä olo nykyisyydessä,
lapsi aikuisessa ja aikuinen
lapsessa. Myös Hannu ja Kerttu
-sadun teemat vilahtavat.
Huolimatta humoristisista
aineksista romaania värittää

aivan alussa, kun kirjailija kyseenalaistaa lapsuuden viattomuuden
ja tarjoaa sitä kautta esimakua
tulevasta tragediasta. Tunnelmaltaan Edda muistuttaakin
Arosen aiempaa romaania Kallorumpua. Aronen on herkkävaistoinen lapsen mielen kuvaaja.
Kirja alkaa kaksikielisesti.
Etta-tyttö, jonka sukunimi on

ruotsalainen, oppii piharuotsia
ystävältään Aatulta eli Astrid
Sjöbergiltä, jonka perhe sitten
yllättäen muuttaa pois Töölöstä
ja repii Aatun irti parhaasta kaverista Eetusta. Kirjailija erittelee
suomen- ja ruotsinkielisten töölöläisperheiden eroja: Sjöbergien keittiö ei ollut mikään sotakeittiö, siellä ei istuttu työhousuissa henkselit alhaalla tai
pelkissä välihousuissa, vaan
illalla pöytään katettiin Arabian
posliiniset teekupit ja kirjahyllyssä oli aito baarikaappi, jossa
pullot näyttivät aivan koskemattomilta, jopa niin, että Aatun äiti
pyyhki niistä säännöllisesti pölyjä.
Aronen havainnoi töölöläistä
elämänmenoa tarkkasilmäisesti.
a i k u i n e n Edda elää kaksoiselämää. Päivisin hän on Erikinkadulla sijaitsevan koulumuseon
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”elävöittäjä”, titteli, jonka Edda
on itse antanut itselleen, iltaisin
yhden illan juttuja tanssiravintolasta etsivä vamppi. Edda keksii
ryhtyä brändäämään museotaan paljon ennen kuin kukaan
Suomessa on edes lausunut ääneen
mokomaa sanaa. Pikkuruista ja
kroonista resurssipulaa kärsivää
museota johtaa Anders Lilius –
suomenruotsalaisessa kulttuurija talouseliitissä varsin tunnettu
sukunimi. Museon Välitunti-näyttelyyn kietoutuvat vähän kerrassaan kaikki Eddan kokemukset,
ja museon sivaripoika Otso on
ainoa, joka pystyy niitä tulkitsemaan. Jännitteet kirjassa syntyvät
sekä aikuisen ja lapsen tarinan
kuljettamisesta rinnakkain että
museon tapahtumien seuraamisesta ja niiden vyörymisestä
Romaanin laajasta
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henkilökavalkadista osa (kuten
Eddan Vantaanjoen jäistä pelastava
vanha Eetla-rouva) esiintyy vain
kerran, osa (kuten alun tunturipöllö – suoraan Kotiopettajattaren
romaanista) palaa takaisin päähenkilön myöhemmissä vaiheissa.
Kahden nuoren hengen vaatineen
talon mysteeri ei avaudu nuorelle
Eddalle. Eikä se avaudu täysin
aikuiselle Eddallekaan. Sen sijaan
romaanin alussa tytöille iloisena
hopeakaivoksen kääpiönä näyttäytyvä Ragnar Ök palaa lopussa
Eddan elämään onnellisella tavalla.
Kirjan yllättävä loppu antaakin
valonpilkahduksen muuten niin
synkkien tapahtumien tulkintaan. Ehkä kaikki ei ollutkaan
kuin nuori Edda oli kuvitellut?
Me Kumpulan lukupiiriläiset luimme viime keväänä
A.S.Byattin romaanin Ragnarök.
Eeva-Kaarina Arosen monitasoisessa, mystisessä ja vaikeasti
lokeroitavassa mestariteoksessa
viikinkisaagan voittokulku modernissa kirjallisuudessa jatkuu.

Ulla Agopov

Eeva-Kaarina ”Epi” Aronen
Kumpulalainen kirjailija ja
toimittaja
Valmistunut Helsingin
Helsingin Sanomien toimittajakoulusta toimittajaksi.
Aikaisemmat romaanit Maria
Renforsin totuus (2005), Hän
joka näkee (2007), Kallorumpu (2011). Kallorumpu oli
Finlandia-palkintoehdokas.

terhi nikulainen:
kuOleman kuDelma
murhamylly-sarja.
myllylahti. 2014.

t e r h i n i k u l a i n e n on julkaissut
neljännen romaaninsa. Tämä ei
ole dekkari kuten aikaisemmat,
siinä ei ole leppoisaa poliisimiestä eikä nokkelaa Miss Marplea
murhamysteeriä ratkomassa.
Kuoleman kudelma on surullinen tarina ihmisistä, jotka ovat
jääneet vaille jotakin. Rakkaudettomuus merkitsee monet heistä.
Kirjassa Saaraliisalla on kaksi
äitiä. Hän kohtaa biologisen äitinsä
nuorena abiturienttina. Adoptioäiti ei tiedä tästä, mutta alkaa
vakoilla jatkuvasti poissaolevaa
tytärtä. Muutaman kuukauden
ihanan tutustumisjakson jälkeen
yksi kolmiodraaman osapuolista
löytyy kuolleena tilapäisasuntonsa
lattialta. Kukaan ei tunnu muistavan, mitä hänelle oli tapahtunut.
Tästä alkaa menneisyyden kerrostumien paljastuminen. Seuraa raju panttivankidraama, tuhoisin seurauksin.
Lähistöllä sijaitsevan luostarin
yksinäinen nunna saa poliisilta kuulla tapahtumista.
Henkilöiden taustat kietoutuvat
toisiinsa. Nunna ajautuu tukemaan eloon jääneitä. Hän selvittää
vähitellen myös kuolleiden henkilöiden vaikeaa nuoruutta ja heidän
perheidensä tuhoutumista. Nuoren
unelmia vastassa ovat aikuisten
takertuminen menneeseen, pettymyksiinsä ja syyllisyyteensä. Saaraliisan kasvu lapsesta nuoreksi,
elämästään päättäväksi aikuiseksi
voi traumaattisten kokemusten
jälkeenkin onnistua. Mutta edellisen sukupolven irtiotot eivät
lopulta olleet johtaneet perille
asti. Vanhempansa liian varhain
menettäneiden kasvu oli pysähtynyt, he olivat jääneet roikkumaan jonnekin teini-iän ja aikuisuuden väliin, irrallisiksi.

lohdutusta jakavat eivät aina
kykene kohtaamaan vaikeuksissa olevaa muutoin kuin sanojen
tasolla. Kirja loppuu kuitenkin
toivon pilkahdukseen. Anteeksianto on tärkeämpää kuin anteeksi
pyytäminen, ainakin elossa olevat
voivat vielä antaa anteeksi.
Kirjaa luonnehditaan psykologiseksi jännitysromaaniksi.
Kerronnan näkökulma vaihtuu
lennossa henkilöstä toiseen.
Kenenkään ei oleteta keräävän
lukijan sympatioita, mutta varsinaista pahaakaan ei kukaan
heistä edusta. Musiikkia, sanoituksia, raamatunlauseita ja satuja
käytetään omaperäisesti kuvaamaan kirjan henkilöiden tunteita.
Helsinki toimii tapahtumien taustana, tuttuina näkyminä. Vastakohtana on outo luostari kaupungin
itäpuolella, syksyn sateessa ja
lumimyrskyn silmässä. Sieltä
löytyy avain kirjan arvoituksille.

suOmalainen maisema
järvien suOmi
veikkO neuvOnen ja suOmen
ammattiluOntOkuvaajat ry.
DOCenDO. 2014. 160 s.

k

u m P u l a l a i s i n voimin on

tänä syksynä syntynyt myös
tietokirjoja. Suomalaisten
ammattiluontokuvaajien laaja
monimediainen julkaisuhanke
100-vuotiaan itsenäisen Suomen
kunniaksi on käynnistynyt ja
ensimmäiseksi on julkaistu
Kumpostin päätoimittajanakin
vaikuttaneen Veikko Neuvosen
päätoimittama Järvi-Suomea
huikaisevin valokuvin ja
suomen- ja englanninkielisin
tekstein esittelevä suurteos. Se
aloittaa suomalaiseen maisemaan
keskittyvän 4-osaisen kirjasarjan,
jonka viimeinen osa julkaistaan
itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

Ulla Neuvonen

Terhi Nikulainen
Toukolassa asuva kirjailija.
Hän on ollut Espoon
kaupunginkirjaston
aluekirjastonjohtaja.
Opiskellut Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa.
Aikaisemmin häneltä on
ilmestynyt kolme dekkaria:
Rakkausmurha (2007), Lyö
hätärumpua (2008) ja
Pelasta mut (2009).
Kumpulan lukupiirin
vakiojäsen.

KISAKYLÄN KAMPAAMO
naisille ja miehille

Koskelantie 9
00610 HELSINKI
p.09 793872

PIzzERI A PARMESAN TOIVOT TA A
K AIKILLE ASI AKK AILLEEN HY Vä ä
JOULUA JA ONNELLISTA UUT TA
V UOT TA!

kO h D at e s s a a n kirjan lopussa

nuoren Saaraliisan nunnalle
selviää, että tämän luja uskonpuute voi olla yhtä voimaa antava
kuin tarinan muiden henkilöiden jumalasuhteet. Uskonnon
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Kikka ja Pirjo toivottavat
asiakkailleen Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!
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e e r O edustaa Nikuloiden Kumpulassa asunutta toista suku-

polvea, ja hänen sisarensa Ainon lapsista kasvoi se kolmas.
Samalla suvun nimi muuttui, kun Ainosta tuli miehensä Auliksen
mukaan Reijonen. Aulis taisi olla levoton mies, koska jätti
kesken perheen perustamisen vaimonsa, lapsensa ja metallisorvinsa ja ”lähti lätkimään”. Aino joutui yksinhuoltajaksi ennen kuin
sanaa edes tunnettiin, mutta selvisi sisulla ja sisarien tuella.
”Tosin Teresa muutti Kanadaan kirjastonhoitajaksi ja Eeva heilasteli Saksan olympiajoukkueen uimareiden kanssa kuumana kesänä -52,
mutta siskoa ei hylätty”, Eero kertoo. Hän on tähän päivään mennessä
haudannut kaikki paitsi iso-Irman. ”Ensin syntyi pikku-Irma, joka kuoli
oman ennustuksensa mukaan 5-vuotiaana, hän oli totisesti poikkeuksellinen lapsi. ”Hyvä että kuusipäisellä katraalla oli hoitaja omasta takaa,
keittiön sohvassa nukkuva Hilda, joka pyykit pestyään ja ruoat laitettuaan pakkasi pihassa kasvavat marjat koreihin ja käveli Hakaniemen
torille myymään ne. Hildan kaltaisia kotihengettäriä ei enää ole.

Kumpulan suvut osa 1
Sarja suvuista, jotka ovat asuneet
Kumpulassa pitkään. Ensimmäisenä on
vuorossa Nikulan-Reijosen suku.

sitkeyttä ja
kOhtalOn
suOsiOta

a i n O asui lapsiensa Arvon eli Aran ja Tuulikin eli Tupun kanssa

Limingantien talossa 60-luvulle asti. Sen jälkeen perhe muutti Maunulaan, mutta Aino ramppasi Kumpulassa ystäviään tapaamassa vielä
pojanpoikansa Mironkin kanssa. Miro muistaa erityisesti Ilanderin
mamman narisevat portaat ja pulleavatsaisen lipaston, jonka päällä
olevassa posliinikulhossa oli Fazerin parhaita. Omia muistoja syntymätalostaan Limingantie 15:sta hänellä ei ole, koska muutto Kannelmäkeen tapahtui jo 3-vuotiaana, mutta pari suullista legendaa
elää. Yhden mukaan hänet ongittiin kahden vanhana sadevesitynnyristä viime tipassa, toisessa hän tilaa lähikaupassa ”malkalla
makkalaa” saatuaan ensimmäisen lanttinsa ja kolmannessa pudistaa
päätään tohtori Fockille sanoen: ”Ei kiitos, en käytä karkkia.”
Tohtoreita Miro tapasi enemmänkin, eivätkä kaikki olleet yhtä
kohteliaita kuin Fock. Monet manasivat hänelle lyhyttä ikää ja ennustivat aikaista kuolemaa; vasta sinniteltyään aikuiseksi hän sai oikean
diagnoosin. ”Toisaalta se on ymmärrettävää”, Miro sanoo. ”Sairassestä oireyhtymästä ei ole kyse.” Nykyään Miro liikkuu pyörätuolilla, mutta koulun hän kävi vielä kävellen, joskus juostenkin. ”Onneksi
siirryin Kannelmäen ala-asteelta SYK:iin, josta sain itsevarmuutta,
pysyvyyden tunnetta ja turvaa”, hän kiittää. ”Opin jo aikaisin haastamaan itseäni ja kompensoimaan sairaudesta aiheutuvia rajoitteita, sekä toteuttamaan niitä unelmia, jotka olivat mahdollisia.”

Onnekas valinta esti nikulan sukua
sammumasta ennen aikojaan ja synkkien
ennusteiden omaan arvoonsa jättäminen
sai miro reijosen jatkamaan sitä viidenteen
sukupolveen saakka.

1 9 3 6 , muutama vuosi ennen sotaa, Arvo ja Agatha Nikulan elämä
kävi ahtaaksi Jääkärinkadun yksiössä. Perheessä oli jo muutama
lapsi ja lisää tulossa, Hilda-niminen piikakin Kempeleeltä otti
oman, joskin vaatimattoman tilansa. Hyvämaineisessa Kumpulassa oli myynnissä kaksi taloa, toinen Kymintiellä ja toinen osoitteessa Limingantie 24. Kymi näytti hyvältä, mutta Liminka voitti.
Valinta osoittautui onnekkaaksi, sillä kun sota syttyi ja pommitukset
ylsivät Helsinkiin asti, Kymintien talo oli ainoa, joka tuhoutui. Nikuloiltakin särkyivät ikkunat ja perunamaahan tuli valtava kuoppa,
mutta muuten Kumpula säästyi suuremmilta vahingoilta.
”Hälytyksiä kyllä tuli ja ihmiset pinkoivat pitkin Limingantietä
pommisuojaan, mutta ei sinne koskaan ehditty kun vaara oli jo ohi”,
muistelee 86-vuotias Eero Nikula, joka on tullut käymään lapsuudenmaisemissaan Kontulasta. Hän heilauttaa keppiään kohti yliopistokampuksen uusia, uljaita taloja ja toteaa lakonisesti, että kaupunginosa oli
aivan erilainen ennen. ”Ei tuolla ollut mitään, mutta kivijalat täynnä
leipomoita, kauppoja ja yleisiä saunoja. Kaduilla oli turvallista liikkua,
kun ei ollut autoja. Tai oli yksi: sekatavarakauppias Björklundin Opel. ”
Tapaamisen isäntänä toimiva Miro Reijonen tarjoaa isoenolleen kahvia ja inkiväärijuomaa, mutta tämä kieltäytyy kummastakin, koska ”ei pidä kivääristä” ja on lopettanut kahvin juonnin
muutama vuosi sitten. ”Alkoholiakaan en ota”, hän sanoo. ”Isä piti
siitä huolen. Antoi lusikallisen pöytäviinaa, joka oli niin pahaa, ettei
toiste tehnyt mieli.” Arvo-isän tärkeä opetus oli myös, ettei ”isoa rahaa
kannata rikkoa”, vaikka sen toteuttaminen onkin ollut vaikeaa.
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suvun
ensimmäisen
ja toisen
polven
edustajia:
oikealta
arvo, agatha,
hilda-piika ja
lapset
1930 -luvun
lopulla
kumpulassa.

KUMPOSTI

miro vieraili
ben Furmanin
t v-ohjelmassa
90 -luvulla
ja tuli
py ydetyksi
sosiaalilautakuntaan, joka
on ollut vain
yksi hänen
monista
luottamustoimistaan.
”asioista
täyty y kantaa
vastuuta”
miro sanoo
vierellään
hanna ja ne
tärkeimmät
huolehdittava neva ja
usva.

4 3 -v u Ot i a a n a lähes kaikki unelmat ovat toteutuneet. On kaunis ja

toimiva omistusasunto Väinö Auerin kadun ja Intiankadun kulmassa,
nauravainen Hanna-vaimo sekä kaksi suloista tytärtä, itseoikeutetusti Kätilöopistolla syntyneitä. ”Mutta olisi se voinut mennä toisinkin”,
Miro tunnustaa. ”Nuorena olin angstinen ja käytin alkoholia, en viihtynyt mainostoimiston hommissa ja tunsin oloni ulkopuoliseksi.
Karmeinta oli millenniumin alla, kun Suomi rypi syvässä lamassa,
työn saanti takkusi ja ero pitkäaikaisesta naisystävästä pani vannomaan, ettei koskaan enää. Sitten tapahtui käänne, kun minua pyydettiin Telelle tekemään töitä internetin parissa ja ystäväni usutti muuttapasin Hannan… Pyörsin kaikki naisista erossa pysymistä koskevat
päätökset ja rupesin piirittämään häntä pontevasti. Seurustelumme
oli aluksi hankalaa, kun Hanna kävi opiskelemassa Outokummussa
asti, mutta toisella Espanjan matkalla Torreviejassa (ensimmäinen
tehtiin Kanarialle) kosin häntä ja sain myöntävän vastauksen.”
Nyt Miro odottaa viimeisimmän unelmansa toteutumista. Hän lähti
omasta tahdostaan IBM:ltä puoli vuotta sitten ja on hakenut paikkaa
ATK-suunnittelijana Helka ry:stä. Se on vähän kuin äkillisesti sydänkohtaukseen kuolleen Ara-isän muiston kunnioittamista, sillä Ara työskenteli
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keittiöstä kantautuu kotoinen
astioiden kilinä ja Vilhusen Jukka
kantaa pöytiä paikoilleen. Kylätilayhdistys on ruokatarjoiluineen oiva yhteistyökumppani.
Musaillat ovat koko kylän yhteinen
tapa viettää lauantai-iltaa, eräänlaiset nykyajan lauantaitanssit.

LVI - urakointi - korjaus - mittaus - perussäätö
Helsingin toimipiste
Päijänteentie 43
0400-535125
00510 Helsinki
puh/fax 09 694 2756
jukka.olander@soputyo.fi
Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin

ikävä juttu”, Miro huokaa ja
kertoo romanttisen tarinan, jossa
olisi ainesta vaikka elokuvaksi:
Ara tapasi nuorena miehenä
Marjan ja he rakastuivat. Marja ei
kuitenkaan suostunut odottamaan,
leikki seiloria Aranda-laivalla. He
lähtivät omille teilleen, solmivat
uudet liitot ja tapasivat uudestaan 2008 facebookin kautta. Ara
oli jo aikaa sitten eronnut, mutta
Marja vielä aviossa. Tällä kertaa
hän kuitenkin seurasi miestä ja
he muuttivat Kumpulaan Miron
perheen naapuriin. Häitä olisi
juhlittu juhannuksena 2014, mutta
Ara ehti kuolla juuri häiden alla.
”Mutta ei minua kaduta”,
kahville tullut Marja hymyilee.
Hän on nykyään tärkeä osa rakastettunsa lapsen perhettä kuten
Miron Ruoholahdessa asuva
Tarja-äitikin. Yhteisöllistä, sallivaa
meininkiä eikä ihme – ollaanhan
Kumpulassa ja jo viidennessä
siellä asuvassa sukupolvessa.

miron ara-isä
limingantie 24:n puutarhassa,
jossa kasvoi kaalia, perunaa,
vattua ja vadelmaa. talo oli
nikula-reijosen suvulla
1936-1960.

a u tO v e r h O O m O

Sukujen tarinoista ja muista
Kumpulaan liittyvistä tarinoista
on suunnitteilla myös kirja, jonka
työnimi voisi olla Tarinoiden
Kumpula. Kumpostin tekijät keräävät kirjaan arkisia tarinoita,
talojen kertomuksia, yksittäisiä
muistoja, valokuvia sillä ajatuksella, että kaikkiin taloihin,
tienristeyksiin ja puistoihin
liittyy jotakin kerrottavaa. Voit
jo nyt ilmoittautua halukkaaksi
kertojaksi kumposti@yahoo.com.
Merkitse viestisi otsikoksi
” Tarinoiden Kumpula”.

sisustuseXPert
limingantie 57
00560 helsinki
P. 7 5 7 0 3 3 9

Varaa pöytäsi

Vekarakirppis on Kumpulassa sijaitseva
viihtyisä ja vilkas lastentarvikkeiden
itsepalvelukirppis, joka tarjoaa
helpon ja ekologisen tavan
kierrättää ja samalla ansaita rahaa!

KUMPOSTI

0400-575474

o
a on 37€ / vk
Pöytävuokr
7€ lisäpäivät

AUKIOLOAJAT

ti-pe 10–17
la-su 10–14
(maanantaisin kirppis suljettu)

TERVETULOA Vekarakirppikselle, Helsingin Kumpulaan, Intiankatu 20

teksti annina hOlmberg kuvat heli hirvelä, mirO reijOsen albumi
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Osb - OmaehtOisuutta,
sirkusta, bänDi- iltOja

myös kaukolämpötyöt

4
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umpalilla on
kolme pikkutomia!
Olen kymmenen
vanha, istun moskovan suuren sirkuksen
katsomossa. lavalla vilistää norsua ja leijonaa,
mutta minä vain tuijotan
herkeämättä rumpusettiä.
siinä hetkessä päätän
ruveta muusikoksi.
r av i n t O l a Oljenkorren nurk-

kaloosi on ahdas, mutta luovuudella siihen mahduttaa viisikin
soittajaa, kun solisti seisoo kyljittäin bändiin. Olen opetellut kolmekymmentä uutta kappaletta
tätäkin iltaa varten ja käyttänyt
siihen harjoituksineen kolmisen
työpäivää. Otteeni herpaantuu
kolmannessa setissä ja soitan

puuta heinää. Tämä harmittaa
minua siinä määrin, että sätin
itseäni soiton lomassa luullen,
että kukaan ei kuule. OSB-kitaristimme Puka Oinonen kuitenkin
kuulee ja kavahtaa. Kaiken kaikkiaan Oljenkorsi Small Bandin
isännöimä ilta on kuitenkin
onnistunut ja pubintäyteinen
yleisö poistuu tyytyväisenä.
Jännittyneissä tunnelmissa
pystytämme Kössi Väntäsen kanssa
vahvistimia Kumpulan Kylätilaan. Kuuden vuoden yhteistyö Bar
Oljenkorren kanssa on päättynyt
hiljaisuuteen. Lavastamme alkuperäisen soittoloosin keskelle salia,
kokeilemme, että kaikki toimii,
suuntaamme valot ja toivomme
parasta. Löytääkö yleisö meidät,
kun se on temmattu pois pubimiljööstä? Rumpalimme Mikko
Tohkanen pystyttää itse suunnittelemansa tohka-setin ja

ensimmäinen osio pärähtää käyntiin. Mikon setti ei ole suinkaan yhtä uljas kuin lapsena
Moskovan sirkusrumpalilla näkemäni, mutta kun OSB on vauhdissa ja yleisöä valuu jatkuvana
virtana sisään, alan taas muistaa,
miksi päätin ryhtyä muusikoksi.
Mieltä lämmittää huomata, että
jopa kolme Oljenkorren entistä
baarimikkoa on yleisön joukossa.
Neuvon eksynyttä vierailevaa
solistia puhelimessa paikalle.
Musailtojen siirto Kylätilaan on
toiminut loistavasti ja vierailijoita on yhä helpompi saada esiintymään talkoilla – iltojen maine
on levinnyt artistien keskuudessa. Erään solistin sanoin: ”
Kumpulan yleisö on sivistynyttä
ja myötäelävää, jollaista en ole
muualla tavannut.” Tätä yhteisömeininkiä kelpaa esitellä muillekin.
Kylätilassa on mukava hyörinä,

K KU MUP OMS TPI O 4S
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O l j e n kO r s i Small Bandin
riveissä on myös nähty nuoria,
Kumpulan lasten bändileirien alkuajoilta tuttuja kasvoja.
Yksi illan solistivieraskin kuuluu
heihin. Jännä ajatella, että he ovat
kulkeneet muutaman metrin
matkan leirien loppukonserttiestradilta ikkunaseinän soittoloosiin ja kohti ammattilaisuutta. Musailloissa voi syntyä
elinikäisiä yhteistyökuvioita.
Kaadan itselleni lasin viiniä
Kylätilan keittiössä. Taas on
yksi musailta onnistuneesti
ohi. On aikaa pohdiskelulle.
Miksi harrastaa samaa asiaa,
jota tekee työkseen? Musailta
ei synny siten, että buukkaa
tunnetun tai tuntemattoman
bändin johonkin nurkkaan soittamaan, maksusta tai maksutta.
Siihen tarvitaan tuntien suunnittelua, harjoittelua, vieraiden
kosiskelua, markkinointia, jopa
osuva nimi joka illalle. Soittajat
ovat näkyvin osa toimintaa, mutta
monen ihmisen taustatyötä tarvitaan. Silti tätä sirkusta jaksaa,
kun on osa musailtaa, jollaiseen
itsekin menisi, jos niitä jossain
olisi. Meillä Kumpulassa on!

jussi liski

kuva santtu särkäs

lokakuun Osb -musaillassa
soittivat Petri Peevo, jussi liski,
mikko tohkanen, kössi väntänen
ja samu kajova marraskuun
29.11. illassa luvataan musiikillista ruumiinavausta teemalla
Päästä varpaisiin, silmistä
sydämiin. joulukuun musailta on
20.12. ja keväällä illat jatkuvat.
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kylätila

kylätila

sähköpostilistalle
liittyminen:
kylatila@
kolumbus.fi

kylätilayhdistyksen hallitus
ja työntekijät
valmiina
toimimaan!
takarivi: kössi
väntänen,
mikko kotro
ja ada, Petri
malmberg,
eija reeves
edessä: vera
karvonen,
sari väntänen, jukka
vilhunen, anu
brask, sanna
reinikainen.
kuva: sami
seppänen

v

i i m e i s i ä ä n vetelevää
vuotta 2014 pystyy tarkastelemaan ainoastaan hymyssä suin.
Paljon on tapahtunut ja paljon on
tehty. Alkuvuodesta saimme Kylätilaan peräti kaksi harjoittelijaa,
ja kevät kuhistiin iloisesti Kyläjuhlien suunnittelun ja toteuttamisen merkeissä. Kyläjuhlapäivä
oli upea ja helteinen. Meille tekijöille toki rankka ja uuvuttavan
hikinen, mutta yleisölle jälleen
kerran hyväntuulinen ja uskomattoman monipuolinen. Pariasataa
talkoolaista ja toista mokomaa
esiintyjää on kiittäminen, että
pystymme tällaista tarjoamaan.
Kesän aikana kunnostettiin
salin lattia. Vanha olikin niin
kulunut ja kulahtanut, että vasta
uusi hohtavan kiiltävä sai monet
huomaamaan, kuinka paljon yhdistyksen hallituksen porukat ovat
viimeisten parin vuoden aikana
tilaa remontoineet. Ilman heitä
ja muita vapaaehtoisia moni
homma jäisikin tekemättä: Kylätilassa tehdään vapaaehtoistyötä
yli tuhat tuntia vuoden aikana.
Siis kyllä, yli kuuden kuukauden
työaikaa vastaava määrä. Kiitos
jok’ikisestä tunnista tekijälleen!
Kesän aikana tehtiin myös
oppisopimus kevään toisen harjoittelijan Vera Karvosen kanssa. Hän
suorittaa kahden vuoden aikana
liiketalouden perustutkinnon
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KYLÄTILAN TAPAHTUMAKALENTERI

kylätila
Facebookissa: w w w.
facebook.
com/
kumpulankylatila
uudet
nettisivut:
w w w.
kumpulankylatila.fi

kylätilaan
kuuluu
hyvää
Kylätilassa. Miten hienoa onkaan,
kun työpari viipyy talossa pidempään kuin muutaman kuukauden!
Jo viime vuoden puolella Kylätilaan muuttanut OSB on kotiutunut
loistavasti. Musailtojen teemat
ovat olleet hauskoja ja muusikot
ja vierailijat tietenkin lahjakkaita
ja ihania. Kylätilan hallituksen
porukat ovat loihtineet keittiön
pikkuherkkuja, joten ruumiskin
on illoissa ravittu toinen toistaan kekseliäämmillä tavoilla.
s y k s y l l ä Kylätilaan rantautui

myös stand up, lajina, jota oikeastaan siellä ei aikaisemmin
olekaan juuri ollut. Lähtö oli räjähtävä, sillä jo toiseen iltaan paikalle
saapui 150-päinen yleisö. Kaisa
Pylkkäsen toteuttaman klubin
suosio on valtava, ja stand up sopii

KUMPOSTI

Kylätilaan kuin nenä päähän.
Arabian vaihtajaiset -ryhmä
järjesti syksyllä kaksi eriteemaista tavaranvaihtopäivää, ja
väkeä oli liikkeellä niin paljon, että
uusia teemapäivä tullaan järjestämään myös kevään aikana.
Viikoittaisissa kerhoissa riittää
osallistujia mukavasti, ja erityisesti alle kouluikäisten lasten
kerhoille on kysyntää mielin
määrin. Arki Rokkaa -aamukahveilla käy parhaimmillaan jopa
30 vanhempaa lastensa kanssa;
taaperoiden tohina on melkoista.
Uudet kitara- ja bassopienryhmätunnit täyttyivät heti ja
jatkoa seuraa kevätkaudella.
Oheisesta lukujärjestyksestä
näette tässä vaiheessa sovitut
kerhot ja harrasteryhmät. Aloitamme toiminnan viikolla 3 eli
ma 12.1. alkaen. Lukkari täydentyy

4

2014

vielä ennen tammikuuta, ja tilannetta voitte seurata Kylätilan facebook-sivuilta, liittymällä Kylätilan tiedotussähköpostilistalle tai
tadaa – ennen joulua avattavilta
omilta nettisivuilta! Myös kevään
kurssikalenteri päivittyy sinne,
kunhan saamme asioita sovittua.
Vielä ennen joulua pääsette Kylätilaan nauttimaan useista konserteista ja tapahtumista. Pikkujoulunyyttäreiden ja Laulavan kynttiläkulkueen jälkeen rauhoitumme,
mutta vain hetkeksi: uusi vuosi
aloitetaan räväkästi Komediaklubilla heti tammikuun alussa, ja
taas kerran meillä on tarjota jotain
ihan uutta – Kyläkuunnelma!
k i i t O s kuluneesta vuodesta

kaikille teille, jotka osallistutte
Kylätilan toimintaan: tapahtumien järjestäjille, kävijöille, kerhokansalle, talkoolaisille, vapaaehtoisille, esiintyjille, yhdistyksen
alati kasvavalle jäsenjoukkiolle.
Kylätila on aikasen kiva paikka!

Rauhallista joulun aikaa,
kylän väki!
Kylätilan Sari

2014

2015

La 29.11. klo 19.00 OSB-musailta
Ma 1.12 klo 18-20 Albumit auki vanhojen valokuvien skannausta
Su 7.12. klo 12-16 Käsityöläisten Joulubasaari
La 13.12. klo 14-16 Lasten Joulujuhla
La 13.12. klo 19-21 Stand Up!
Kumpulan Komediaklubi vol. 4
Su 14.12. klo 14.00 Kumpulan Kuoron Joulukonsertti
Ma 15.12. klo 19 Kassandra-kuoron konsertti
La 20.12. klo 18.00 OSB-musailta ja
Perinteiset pikkujoulunyyttärit
Su 21.12. klo 17.00 Laulava kynttiläkulkue
lähtee Kylätilan edestä kiertämään
Kumpulan katuja ja kujia

La 3.1. klo 19.00 Stand Up!
Kumpulan Komediaklubi vol. 5
Ma 12.1. klo 19.00 Kyläkuunnelma,
osa 1: Lordi Arthur Savilen rikos
Ma 19.1. klo 10.00 Kyläkuunnelma,
osa 2: Lordi Arthur Savilen rikos
La 31.1. klo 19.00 OSB-musailta
La 7.2. klo 19.00 Stand Up!
Kumpulan Komediaklubi vol. 6
La 28.2. klo 19.00 OSB-musailta
La 7.3. klo 19.00 Stand Up!
Kumpulan Komediaklubi vol. 7
La 21.3. Kumposti-lehden 30-vuotisjuhlat
La 28.3. klo 19.00 OSB-musailta

TIISTAI

MAANANTAI
10.30-11.30

10:00-12:00

LASTEN
ARKI ROKKAA
FILOSOFIAKAHVILA 3-6 v. Pienten lasten ja
www.leluteekki.fi
vanhempien
aamukahvit
16:00-16:45

LUOVA LIIKE 3-4 V.

ilm. Kylätilaan

16:50-17:35
LUOVA LIIKE 5-6 V.
kts. edellä

19:00
LUKUPIIRI

Jokaisen kuun
2. maanantai

13:00-14:30
TOTE:N
SENIORIJUMPPA
Hokkanen
050 363 8199

16:30-17:20
KUVIS-KERHO 3-6 V.

17:00-17:45
CAPOEIRA 2-3 V.

11:30-12:30
METHOD PUTKISTO

17:45-18:30
CAPOEIRA 4-6 V.

KLO 13:00-14:30
ÄIJÄJOOGA

19:00-21:00
KUMPULAN KUORO

ilm. Kylätilaan

kts. edellä

Marjo Hyötyläinen
0400 290 173

ilm. Kylätilaan

KUMPULAN KYLÄTILAN

KEVÄT 2015
Intiankatu 31
facebook.com/kumpulankylatila
00560 Helsinki
www.kumpulankylatila.fi
kylatila@kolumbus.fi 041 527 8932

TORSTAI

KESKIVIIKKO

MUSKARIT
9:30-10:15 SISARUSRYHMÄ
10:20-10:50 1-2 V.
10:55-11:25 2-3 V.
11:30-12:00 ALLE 1 V.

17:30-18:20
KUVIS-KERHO 3-6 V.

www.aijajooga.fi

mllmuskari@gmail.com

KLO 15:00-16:00
CAPOEIRA SENIOREILLE
ilm. Kylätilaan

12:30-13:30
METHOD PUTKISTO
PILATES

16:50-17:50
BASSO- JA KITARAPIENRYHMÄTUNNIT

16:30-17:20
KUVIS-KERHO 3-6 V.

17:30-18:30
CAPOEIRA 7-10 V.
19:00-20:30
JOOGA

hanna@sportslady.fi

ilm. Kylätilaan

hanna@sportslady.fi

kts. edellä

16:45-17:30
CAPOEIRA 2-3 V.
kts. tiistai

ei enn.ilmoittautumista

ilm. Kylätilaan

17:50-18:50
BASSO- JA KITARAPIENRYHMÄTUNNIT
19:00-20:00
BODY-LIHASKUNTO

15:00-17:00
LASTEN BÄNDIKERHOT

20:00-21:00
LATIN-MIX

17:30-21:00
19:40-20:40
AIKUISTEN BÄNDIKERHOT PILATES

ilm. Kylätilaan

lisätietoja Kylätilasta

lisätietoja Kylätilasta

ilm. Kylätilaan
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SUNNUNTAI
18:30-19:30
KAHVAKUULA

hanna@sportslady.fi

sanna@soon.com
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lyhyesti

lyhyesti

kyl ä ku u n n e lm a

ku m Pu Oti vO l .2
Viime numerossa jätettiin hyvästejä Kumpuodille, mutta
jo silloin kyti ajatus ja tieto kaupan jatkumisesta uusissa
tiloissa. Kumpulalaisten iloksi Kumpuoti avasi keskiviikkona 22.10.2014 klo 10 uuden ovensa Intiankatu 25:ssä.
Viehättävissä uusissa ja aikaisempaa pienemmissä
tiloissa panostetaan luomuruokaan ja tuetaan pientuottajia, kertoi Kumpuodin kauppias Erja Salo.

Ohjeita radion kuuntelemiseksi, Yleisradio
1931

Kylätila kutsuu kerääntymään radion ääreen - wanhan ajan tyyliin.
Kuuntelemme yhdessä Radioteatterin kuunnelman Lordi Arthur
Savilen rikos. Yle Radio 1 lähettää kuunnelman kaksiosaisena jatkokertomuksena. Kahtena maanantaina Kylätila muuttuu tunnelmalliseksi olohuoneeksi, jossa kuuntelun ohessa voi vaikka tehdä omia käsitöitään tai nauttia lasin brandya (opm). Myös pientä tarjoilua on.

Sopivin paikka radiokuunteluun on tummaksi, himmeäksi sisustettu huone. Ruskeat ja sinivihreät
vivahdukset ovat osoittautuneet edullisimmiksi.
Sammuttakaa tarpeeton valaistus. Hämyisessä huoneessa
on mieli vastaanottavaisempi ja tunneherkempi kuin
räikeän valoisassa.
Välttäkää kaikkea, mikä tekee olonne vaivautuneeksi ja
ärsyyntyneeksi, esim. epämukavia vaatteita.
Lisää ohjeita tammikuun kuunnelmailloissa!

Lordi Arthur Savilen rikos (Radioteatterin valiouusinta vuodelta 1961)
Lordi Arthur saa kuulla seurapiirien suosimalta kädestä ennustajalta, että hänen kohtalonsa on joutua murhaajaksi. Järkyttynyt herrasmies lykkää tulevia häitään, sillä ennen avioitumistaan hän haluaa selvitä kiusallisesta velvollisuudestaan.
Kuunnelma on Oscar Wilden novellista sovitettu salonkikomedia, jossa
loordilliseen keskustelunsävyyn sekoittuu pisteliäitä nokkeluuksia. Lopulta
rikoksesta määrättävä rangaistus lienee yksi pahimmista mahdollisista –
wildemaiseen tyyliin. Näyttelijöinä mm. Jussi Jurkka, Toivo Mäkelä,
Marita Nordberg, Leo Jokela.

ma 12.1.2015 klo19.00 Kuunnelman 1.osa,
ma 19.1.2015 klo19.00 Kuunnelman 2.osa

”Radiokone on omiaan herättämään myös perheen keskuudessa yhteistuntoa ja antamaan perhe-elämälle uutta
virikettä ja uusia vaikutteita.”

Vapaa pääsy!

laura jaakkOla

jari jetsOnen

ku m Pu lan Oma jOu lu k atu
Intiankadun kivijalkaliikkeiden yhteinen joulukadun
avajaistapahtuma pidetään maanantaina 1.12.2014 klo 17-19.
Ohjelmassa on kadun avausnauhan leikkaus klo 17 . Paikalla arvovieraita mm. Joulupukki. Tapahtuma-alueena on Intiankadun ja Väinö
Auerinkadun kulman ja Saksanpuiston välinen katuosuus ja puisto.
Joulukadulla on tarjolla glögiä, piparia, arpajaiset ja
ohjelmaa lapsille. Joulukatu muistuttaa, että kotikulmilta
löytyy palveluita sekä tuotteita, jotka sopivat hyvin joululahjoiksi ja jotka tukevat samalla lähipalveluiden kukoistusta.

hanDmaDe in FinlanD

Jo u lu K u u Si

Anna Carlson on kirjoittanut tarinan oman lapsuutensa joulusta Kumpulassa Kumpostin hyvän joulun
toivotukseksi.

K

päissä on paperiset rimpsut. Sydän pamppaillen avaamme ne kääreistä ja
pistämme suuhumme. Valkoinen, piparmintun makuinen karkki on kuitenkin kiviruskeat ja pehmeämmät namut. Odotan maistavani suloisen sokerin maun,
mutta suureksi pettymyksekseni se maistuukin vanhalta perunalta. ”Nää on
varmaan sata vuotta vanhoja!” velikin älähtää ja sylkäisee karkin suustaan.
Enkelikarkkien tuottama pettymys unohtuu kuitenkin pian, sillä kuusessa riittää
tutkittavaa. Ihastelen erivärisiä valoa heijastavia lasipalloja – päätän pidellä
yhtä niistä kädessäni. Valitsen purppuranpunaisen pallon, johon on kultavärillä
maalattu lumihiutaleita. Olen juuri saanut irrotettua sen oksasta tarkastellakseni
sitä lähempää, kun veli tönäisee minua ja pallo putoaa. Äidin hienoin lasipallo on
nyt tuhansina kullan ja purppuran värisinä sirpaleina lattialla. Tunnen, kuinka
pelästys nousee vatsasta ja kipuaa kutittamaan kurkkua. Vilkaisen veljeäni; hänkin
näyttää säikähtäneeltä. Mutta äkkiä häntä alkaa naurattaa, jolloin minunkin
pelästykseni vaihtuu ilkikuriseksi riemuksi. Hetken mielijohteesta riisumme
kuusesta kaikki pallot ja viskomme ne yksitellen ikkunan alle patterin ja seinän
väliin. Lasi räiskähtelee iloisesti. Kun kaikki pallot on rikottu, pyyhimme tahmaiset
kätemme housuihin ja menemme keittiöön auttamaan äitiä jouluvalmisteluissa.

uusi hankitaan aina viikkoa ennen joulua. Aatonaattona se nostetaan sisälle
kylpyhuoneeseen sulamaan. Jos kylpee sinä päivänä, saa haistella havun
tuoksua ja silmät ummessa kuvitella olevansa metsässä. Juhlapäivän aamuna kuusi
saa kunniapaikan olohuoneen nurkasta. Silloin seuraa jännittävä ja odotettu hetki.
Äiti hakee kellarista kesän aikana pölyttyneet koristelaatikot. Ne sisältävät kultaisia
ja hopeisia kimallenauhoja, enkelipapereihin käärittyjä makeisia, vieraiden maiden
lippuja, päiväkodissa askarreltuja enkeleitä ja tonttuja. Ja mikä parasta: kiiltäviä,
ihania lasipalloja. Jokainen saa ottaa laatikosta valitsemansa koristeet ja ripustaa
ne oksille. Veljen kanssa tulee riitaa: ”Mä haluun laittaa eka, toi tonttu on ruma, älä
laita sitä siihen”. Vaihdan salaa erään punatulkun paikkaa, joka on laitettu väärin.
Kinastelusta huolimatta koristeet löytävät lopulta paikkansa. Odotus saa meidät
hiljenemään. Tunnelma on juhlallinen, kun isä kiipeää keittiöjakkaralle ja kiinnittää hopeisen, vuosien aikana jo haalistuneen joulutähden kuusen latvaan. Kaikki
jäävät hetkeksi ihastelemaan kuusta ja sanovat, että tämä on ehdottomasti kaunein
kuusi mitä on nähty. Sitten he lähtevät jatkamaan kesken jääneitä askareitaan.
Minä ja veljeni jäämme kahdestaan kuusen luo. Katselemme silmät säihkyen sen lempeää kimallusta ja hohdetta. Vedämme yhteisvoimin sen alusmaton
avulla keskelle huonetta, jotta pääsemme tarkastelemaan kuusta joka puolelta.
Pian veljeni saa päähänsä haluavansa maistaa alaoksilla riippuvia enkelikarkkeja. Ajattelen ensin kieltää häntä, mutta uteliaisuus saa minutkin valtaansa
– miltähän ne maistuvat? Hetken emmittyämme poimimme itsellemme karkit.
Ne ovat enkelinkuvalla koristettuun kiiltopaperiin käärittyjä patukoita, joiden
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kumPOsti

Tunnelmallista joulun odotusta Kumpulan väelle!

4

2014

hyvää jOulua ja
Parasta uutta vuOtta 2015
kaikille lukijOillemme,
tOivOttaa
kumPOstin tOimitus!

vaatteita ja asusteita kierrätys- ja luOmumateriaaleista.
nettikauPPa ja tilausOmPelimO www.Otusateljee.COm
P.s. tOimitan jOuluOstOkset tyttäreni heinin kauPasta
kumPulaan ilman kuluja hyvissä ajOin ennen jOulua .
terv. tuOmO heikkOla

I L M O I T U S KO OT
J A - H I N N AT
1/8-sivu
1/4-sivu
1/2-sivu
1/1-sivu

70€
120€
230€
400€

ILMOITUSMYYNTI:
Ve r a K a r v o n e n , 0 4 1 5 2 7 9 8 3 2
k u m p os ti.m a in ok s e t@g m a il.com

joulutoivotuksen iloinen kuva on kumpostin graafikon kati- marika vihermäen joulukortti. voit tilata itsellesi tätä korttia ja kahta muuta samaan
sarjaan kuuluvaa korttia suoraan tekijältä. hinta on 1€ /kortti. kaikki kolme
korttia näet kati- marikan blogisivuilla kati-marika.tumblr.com.
lähetä tilauksesi sähköpostitse kati.vihermaki@gmail.com. kerro viestissä,
mitä kortteja haluat, miten monta ja mihin osoitteeseen toimitetaan. kortit
voi noutaa sovitusti kumpulasta tai saada kotiin postitettuna
(hintaan lisätään postituskulut 1-2 € painosta riippuen)
kortit toimitetaan 8.12. alkaen.
k Ku mUP OMs tPi O 4S
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aurinkOenergiakylä

aurinkOenergiakylä

Teksti perustuu osittain aurinkoenergiailtojen asiantuntijaesityksiin

teksti mikkO kOtrO kuvat janne käPylehtO

aurinkOenergiakylä –
se On mahDOllista!

e

Mikko Juntunen,NAPS Solar Systems
Oy, Janne Käpylehto, pienenergian
asiantuntija, tietokirjailija).
jos haluat lisätietoa tai kustannusarvion aurinkosähköjärjestelmästä omaan kiinteistöösi,
ota yhteys janne käpylehtoon:
janne.kapylehto@gmail.com
tule myös mukaan keskustelemaan aiheesta juuri avattuun
kumpulasta aurinkoenergiakylä!
- Facebook-r yhmään.

mallinnuskuva, jossa kymintie 17
katolle on asennettu 5 kw aurinkopaneelit. katon suunta on optimaalinen eli kaakko-lounas eivätkä sitä

D e l l i s e s s ä Kumpostissa

esitin lennokkaan ajatuksen
Kumpulasta aurinkoenergiakylänä. Ajatuksen testaamiseksi
Kylätilassa järjestettiin kaksi aurinkoenergiailtaa, joissa kolmen
asiantuntijan ja yli 50 aktiivisen
osallistujan voimin käsiteltiin
aurinkosähkön tuotantoon liittyviä erityispiirteitä, tarkasteltiin
aurinkosähköjärjestelmä
asentamista asuinkiinteistöön
sekä käytiin läpi pilottiryhmään
ilmoittautuneille kiinteistöille
tehtyjen laskelmien tulokset.
On tuloksien purkamisen vuoro.
P i lOt t i r y h m ä ä n ilmoittautui

yhteensä 20 kiinteistöä: 11 omakotitaloa, seitsemän kerrostaloa,
yksi paritalo ja yksi siirtolapuutarhamökki. Huoneistojen lukumäärä kiinteistöissä oli yhteensä
113, ja valtaosa niistä oli sähkölämmitteisiä. Jokaiselle kiinteistöille
tehtiin aurinkosähkön kustannusja kannattavuuslaskelmat,
joissa otettiin huomioon mm.

-kiinteistön katon lappeen
suunta (optimaalinen suunta
välillä kaakko-lounas)
-varjostukset (puut ja rakennukset mallinnettiin 20 %
korkeudelta etelän suunnasta)
-asuntojen määrä kiinteistössä
-lämmitysjärjestelmä.
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kiinteistön perusparannuksen
kohdalla voidaan hyvin menetellä,
on aurinkosähköjärjestelmän
tuottama kustannussäästö
vestointi- ja korkokustannusten
vähentämisen jälkeen tämä tarkoittaisi keskimäärin noin
530 euron vuotuista säästöä järjestelmän käyttöönotosta alkaen.
Laskelmat ovat suuntaa antavia
ja tulokset vaihtelevat kohteesta
riippuen, mutta ne osoittavat,
että investointi on taloudellisesti
kannattava. Edelleen laskelmissa
ei ole otettu huomioon investoinnista johtuvaa kiinteistön
arvon ja jälleenmyyntihinnan
nousua, jotka tietysti vain
parantavat kannattavuutta.

Laskelmien perusteella järjestelmän asentamisen kustanhuoneistojen lukumäärästä
kiinteistössä. Järjestelmän takaisinmaksuajat vaihtelivat 13 ja
16 vuoden välillä. Tähän vaikutti
lähinnä kiinteistön sähköntarve,
suurimpana tekijänä luonnollisesti lämmitysjärjestelmä.
esimerkkilaskelmassamme

käytetään kuvassa olevaa omakotitaloa Kymintie 17, jonka katon
lappeen suunta on kaakkoon. 20
asteen kallistuskulmasta tehty
mallinnus osoittaa, että aurinko
pääsee paistamaan kohteeseen
esteettömästi. Katolle asennettaisiin 5 kW:n aurinkopaneelijärjestelmä, jonka investointihinta olisi

talousvähennyksen reaalihyödyllä.
Kannattavuuslaskennassa
käytetyt lähtötiedot on esitetty
oheisessa taulukossa. Kohteessa
85 % tuotannosta käytettäisiin
itse ja 15 % myytäisiin sähköverkkoon. Investointi maksaisi
itsensä takaisin noin 13 vuodessa,
jonka jälkeen vuotuiset sähkökustannukset olisivat keskimäärin 1400 euroa pienemmät
kuin ilman aurinkosähköä.
Jos jaamme koko investoinnin
25 vuoden jaksolle, kuten tällaisen

KUMPOSTI

k ä y n n i s t y i s i k Ö Suomen

kaupunkimainen aurinkosähkörakentaminen Kumpulasta?
Tulokset osoittavat, että sellaisessa kiinteistössä, jossa aurinkosähkön tuotanto-olosuhteet ovat
hyvät, aurinkosähkön käyttöönotto on paitsi ekologinen ratkaisu,
myös taloudellisesti kannattava
toimenpide. Aurinkosähkön käyttöönotto pienentää asumiskustannuksia sekä lisää kiinteistön
arvoa ja nostaa sen jälleenmyyntihintaa todennäköisesti jopa alkuperäisen investoinnin verran.
Onkin vaikea keksiä hyviä syitä,
miksi aurinkopaneeleita ei näy
jo enemmän Suomen katoilla.
Yksittäisiä asuintaloratkaisuja on
tällä hetkellä viitisenkymmentä.
Uskon, että kysymys on lähinnä
tiedon puutteesta ja vanhoista
tottumuksista. Tarvitsemme viilipytyn, joka heittää ensimmäiset
paneelit katolleen, jotta me muut
uskaltaisimme seurata. Saksassa
aurinkopaneeleita on katot
väärällään, eikä sitä buumia aloittanut mikään julkinen taho tai
perustetun komitean mietinnön
loppulausunto. Sen aloittivat
yksittäiset, aktiiviset kansalaiset,
jotka halusivat ja uskalsivat ajatella itse. Me kumpulalaiset voisimme nyt ajatella itse ja näyttää
muulle Suomelle mallia tekemällä
Kumpulasta aurinkoenergiakylän!
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varjosta puut.

Aurinkosähköä kotiin, mökille ja teollisuuteen

aurinkosähköjärjestelmän
laskennallinen
takaisinmaksuaika.
esimerkkitalona
kymintie 17

Kartoitamme alueella mielenkiintoa ryhtyä
aurinkosähkön tuottajaksi. Aurinkosähkön
myönteisen hintakehityksen vuoksi omalta katolta
on nyt mahdollista saada samaan hintaan sähköä
kuin sähköyhtiöltä.

% Vähennä sähkölaskua
% Energiaomavaraisuus lisääntyy - tuota itse
uusiutuvaa energiaa
% Kiinteistön arvo nousee

Solarvoima Oy
lauri.hietala@solarvoima.fi

Puh. 040 744 2580

WWW.SOLARVOIMA.FI

kannattavuuslaskennan
lähtötiedot,
esimerkkitalona
kymintie 17
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HELSINKI

HAMMASLÄÄKÄRIT
Sanni Aho
Katariina Savijoki
Katja Kurhela

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI
Susanna Paju (iensairaudet)

SUUHYGIENISTI
Maria Jaakkola

Käpyläntie 1, p.720 6800
www.koskelanhammas.fi
Vastaanotollamme on Kelan
suorakorvaussopimus

ve rh oo m o va l l a n m a i n io

j O u lu n a O n i lO k ats e ll a
i h a n ia ku k k ia & ku us ia

koulutetulta ve rhoilijalta Pe rinteiset ja teolliset h uonekalut koteihin
ja julkitiloihin . veneet penkeistä patjoihin ym.

tarjOus : tammi- helmikuuksi
sovittujen töiden kankaat -20 %
auki: ti-pe 11-18 myös sopimu ksen mu kaa n
hä meentie 101 h ki 0 0550 p.045 -1137444
raija .immila@elisa net.f i w w w.ve rhoomovalla nmainio.f i

Täyden palvelun rakennus- ja saneerausyritys

Uudisrakennukset, peruskorjaukset, märkätilat,
maanrakennustyöt, kosteusvaurioiden ja
asumisterveyshaittojen korjaukset
sekä huoneistoremontit
pohjista pintoihin.

ve rhoilija mesta rienliiton jäsen

www.finnralia.fi

ku u s e n m y y j ä
O D Ot ta a s i n ua k i n :
Pu h : 796230 ,
FaC e b O O k .

Parturi-kamPaamO

Partu ri - k am Pa amO

Hair X

amarillo
puhelin
auki

7572117

arkisin

Suunnittelu
KVV työnjohto
KorjauS ja huolto

9-17

k e s u l j e t t u , l a 9 -14

nopea
luotettaVa
päiVyStyS 24h

maarit, mervi ja Pauliina

jOulukalenteritarjOus jOka arkiPäivä jOulukuussa
intiankatu 25
P. 050 555 7381
auki arkisin 9-17, lauantaisin sOPimuksesta

väi n Ö au er i n k atu 3
puh. 020 741 1820

kumPula

KUMPOSTI

KUMPOSTI

Arabianranta

KUMPOSTI

