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Osallistu Kumpula-aiheiseen postikorttikilpailuun!
Kumpula-seura julistaa avoimen Kumpula-aiheisen
postikorttivalokuvakilpailun alkaneeksi! Parhaista
kuvista tullaan julkaisemaan postikortteja, joten valokuvansa kisaan lähettävä luovuttaa samalla Kumpulaseuralle käyttöoikeuden kuvaan.
Kortteja tullaan myymään edulliseen hintaan kumpulalaisissa liikkeissä, Kylätilan tapahtumissa ja esimerkiksi Kyläjuhlilla Kumpula-seuran toiminnan (kuten tämän Kumpostilehden painattamisen) tukemiseksi.
Kulttuuriympäristövuoden kunniaksi kilpailuun toivotaan
ennen kaikkea valokuvia, joissa Kumpula näyttäytyy kulttuuriympäristönä – tämä tietenkin ymmärrettynä laajana käsitteenä. Eli myös esimerkiksi hauskat hetket uimalassa,
tunnelmalliset talvimaisemat ja kylän tapahtumien säpinä
käyvät hyvin kuva-aiheiksi. Kuvassa tunnistettavina esiintyviltä henkilöiltä pitää tietenkin kysyä lupa kuvan käyttöön.
Kilpailun palkintoina ovat 80, 60 ja 40 euron lahja-

kortit johonkin kumpulalaiseen liikkeeseen tai paikalliselle
yrittäjälle palkittujen oman valinnan mukaan.
Voittajien nimet ja parhaat kuvat julkaistaan Kumpostin numerossa 3/2010 ensi syksynä. Kuvista koostettaneen myös näyttely Kylätilaan. Jos osallistuja ei halua nimeään julki, se voidaan toki jättää myös vain kilpailun raadin tietoon.
Kilpailuaika päättyy 31.7.2010, ja kuvia voi lähettää
koska tahansa ennen sitä sähköpostitse osoitteeseen
miro(a)miro.fi (tai sähköisellä medialla USB-tikku/CD/DVD/
SD-muistikortit tuettuina osoitteeseen Miro Reijonen, Väinö
Auerin katu 4 A 1; toimitettuja medioita ei palauteta). Sähköpostin otsikoksi ”Postikorttikilpailu”.
Kuvat pitää lähettää jpeg-muodossa, minimiresoluutio
1800 x 1400 (yli 2,5 megapikseliä – ylärajaa koolle ei ole,
eli kuvia ei tarvitse erikseen pienentää ennen lähettämistä).
Yksi osallistuja voi lähettää enintään viisi (5) kuvaa.

Vuokrataan valoisa kellaritila työtilaksi!
Ikkunat kahteen suuntaan. Keittiönurkkaus, wc käytävällä.
20 m2 Limingantiellä. Ei asumiskäyttöön. Vuokrataan 1.6. alkaen.
Vuokra 320€/kk, sisältää sähköt ja vesimaksun.
Lisätiedot: Isännöitsijä Raija Backman, puh. 040-595 7474
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KUMPULA-SEURAN
sääntömääräinen
kevätkokous
sunnuntaina 25.4.2010
klo 15.30 Kylätilassa
(Intiankatu 31)

Tervetuloa kaikki!

Bussi ja Lämmitystiedon koulutusauto kolaroivat Väinö Auerin kadun yläpäässä 5. helmikuuta.

Katulämmitys ei
autakaan busseja mäelle?
Kuluvan talven lumet ovat olleet todellinen testi Kumpulanmäen katulämmitykselle. Tämä näkymä oli vastassa eräänä
helmikuisena perjantaiaamuna.
Bussi ja Lämmitystiedon koulutusauto kolaroivat Väinö Auerin
kadun yläpäässä. Onneksi vain
pelti kolhiintui.
Bussikuskit ovat alusta alkaen suhtautuneet skeptisesti
Kumpulanmäelle liikennöintiin.
Helmikuun alussa HSL (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä) sitten ilmoitti nettisivuillaan, että bussit 506 ja 55K/AK
ajavat jonkin aikaa poikkeusreittiä Kumpulan kampuksella. Selityksenä oli lumitilanne ja
”väärin pysäköidyt autot”, mutta todellisuudessa kysymys oli
ilmeisesti siitä, että bussikuskit kieltäytyivät nousemasta talviselle mäelle ja ajoivat vanhaa
reittiä.
Helmikuun puolessavälissä
Yle uutisoi, että HSL suunnittelee korkeakoulukampusten väli-

’’

HSL suunnittelee
nyt korkeakoulukampusten välisen
joukkoliikenteen
hoitamista
20 pikkubussilla
– kuten
kumpulalaiset
viime keväänä
ehdottivat.

sen joukkoliikenteen hoitamista
20 pikkubussilla. Liikennöinti
halutaan aloittaa vuonna 2012.
Matka tilattaisiin matkapuhelimella tai internetin välityksellä.
Teknologian kehittämiskeskus
Tekes on suunnitellut kampusliikenteeseen sopivaa automaattista kutsujärjestelmää. Campus
shuttle on osa valtion ja Helsingin seudun kaupunkien välistä
aiesopimusta metropolialueen

kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Kumpulanmäen katujen
lämmitys on siis osoittautunut
sudeksi; kallis viritelmä ei ole lisänyt liikennöinnin varmuutta, vaan HSL:n suunnittelujohtaja Ville Lehmuskoski on nyt
päätynyt ehdottamaan samaa
systeemiä kuin me kumpulalaiset viime keväänä eli kampusten välistä sukkulabussia – tosin toteutukseen tarvitaan mukaan Tekesin miljoonat ja koko
pääkaupunkiseudun laajuinen
yhteistyö.
Samaan aikaan HSL kokeili
myös hybridibusseja, mm. linjalla 55. Hybriditekniikalla on
mahdollista sekä säästää polttoainetta että päästä dieselbussia alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin. Kokemukset Göteborgin ja Lontoon keskustoissa
suoritetusta koeliikennöinnistä
ovat olleet positiivisia. Tämä on
tietysti hyvä uutinen bussireitin
varrella asuville.
Ulla Agopov ja Martti Tolvanen

Kumpulanmäen raitin rakentaminen alkoi
Pietari Kalmin kadun ja Jyrängöntien välistä,
kauan odotettua yhdyskäytävää ryhdyttiin rakentamaan helmikuun alussa. Kevyelle liikenteelle
tarkoitetusta käytävästä tulee 200 metriä pitkä,
kolme metriä leveä ja kivituhkapintainen. Yhdyskäytävä valaistaan, ja sen on arvoitu valmistuvan
kesäkuussa 2010.
Hankkeen työnjohtaja Jarmo Pulli Stadin rakentajista kertoo, että rakentamisen yhteydessä
myös puhdistetaan Nylanderinniityn saastuneita maita.
Myös clematiskasviaiheinen kukkapuistohanke
saattaa vielä jossakin vaiheessa nousta esille (ks.
Kumpostin 2/09 takasivu, löytyy netistä kumpula.
info -> Kumposti-lehti).

Yhdyskäytävän reittiä puhdistettiin lumesta helmikuun
puolivälissä.
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Limingantiellä on nyt
kirjankierrätyslaatikko
BookCrossing on kansainvälinen ”kirjojenvapautusliike”, jossa yksittäisiä kirjoja jätetään julkisille paikoille muiden löydettäväksi. Toisinaan
bookcrossarit
perustavat
myös vakituisempia kierrätyshyllyjä tai
-laatikoita, joihin
jätetyt kirjat ovat
kaikkien ohikulkijoiden saatavilla. Niihin voi kuka tahansa tuoda kirjoja, joita ei
enää itse halua
lukea.
Yksi tällainen
Laatikossa on Bookkierrätyspaikka
Crossing-liikkeen tunnus,
sijaitsee vanhasjuokseva keltainen kirja.
sa postilaatikossa, joka on kiinnitetty Limingantie 103:n aitaan suuren koivun viereen. Siitä vain siis
iloisin mielin kurkistamaan laatikkoon, ottamaan ja jättämään kirjoja!
Pääkaupunkiseudun bookcrossaajat
vapauttavat jatkuvasti Limingantien laatikkoon monenlaisia kirjoja. Niiden matkaa
voi seurata netissä osoitteessa
www.bookcrossing.com/mybookshelf/
OBCZPilkku/referral.

auli kontinen

maan kaunista kaupunginosaamme!
Kumposti on meidän kaikkien yhteinen lehti, ja tätä tehdään täysin vapaaehtoisvoimin. Siispä myös Sinä
olet tervetullut ideoimaan juttuja, lähettämään ideoita ja valmiitakin tekstejä Kumpulaa koskevista aiheista!
Tähänkin lehteen on osallistunut lukuisia isompien ja pienempien juttujen kirjoittajia, valokuvaajia, lehdenjakajia sekä lehden ulkoasusta ja monista käytännön asioista vastaava
taittaja. Eikä pidä unohtaa mainostajia; Kumpostin painokulut katetaan
osittain lehdessä mainostavien pienten paikallisyritysten mainosmaksuilla. Itselleni on ollut sydäntä lähellä se,
että olemme saaneet tätä numeroa
tekemään myös eka- ja tokaluokkalaisia kirjailijan- ja kuvittajanalkuja.
Lehden toimituskuntaan tai avustajarinkiin voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
kumposti(a)yahoo.com.
Kumpulassa 23. helmikuuta

merja niemi

Tänä vuonna toukokuun 29. päivänä on jälleen Kumpulan Kyläjuhlien aika, ja nyt voi jo alkaa tunnelmoida odotettua tapahtumaa tutustumalla maistiaisiin esiintyjistä (s. 12–15).
Seuraava Kumposti onkin sitten Kyläjuhliin laajemmin keskittyvä teemanumero. Tänä vuonna Kyläjuhlien esiintyjiä mukaan valittaessa on keskitytty erityisesti paikallisuuteen, ja Kumpulassa onkin paljon hienoja esiintyjiä
omasta takaa. Täällä ovat myös muut
kuin ammattilaiset innostuneet musiikista, ja Kylätilassa on järjestetty jo
useita suosittuja lasten bändileirejä.
Viime marraskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa bändileiri myös aikuisille, jotka saivat leirillä kokeilla uusia soittimia, löytää (uudelleen) soittamisen ilon ja voittaa esiintymispelkonsa (s. 18–19).
Lisäksi tässä numerossa on mm.
henkilöesittely juuri kaupunginosaamme muuttaneesta radiotoimittaja Anna
Laineesta (s. 16–17) sekä tuttuun tapaan
kolumni (s. 17). Kumpula-seura on myös
julistanut postikorttikilpailun (s. 2); nyt
kaikki kynnelle kykenevät valokuvaa-

Tässä Kumpostin numerossa keskitytään erityisesti lapsiin ja Kumpulan
kouluun. Helsingin palveluverkkouudistuksen myötä lämminhenkinen kyläkoulumme on jälleen vaarassa joutua lakkautetuksi, ja vanhemmat ja
muutkin kumpulalaiset ovat taas aktivoituneet sen pelastamiseksi (s. 6–9).
Lehden tupsahtaessa postilaatikkoihin ja -luukkuihin kaupungin järjestämä, vain vajaat kolme viikkoa kestänyt asukkaiden nettikuuleminen on jo
päättynyt. Vielä voit kuitenkin vaikuttaa vaikkapa ottamalla omaan kaupunginvaltuutettuun yhteyttä. Lakkautuslistalla ovat myös mm. Kumpulan
nuorisotalo sekä Koskelan terveysasema.
Tärkeän mutta vakavan aiheen lisäksi lehdessä on mukana myös paljon iloista asiaa. Kumpulan koulun
oppilaat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet surrealistisen ja nauruhermoja
varmasti kutittelevan sadun kuvituksineen (s. 26–27). Mukana on myös mielenkiintoinen historiallinen katsaus
menneiden vuosikymmenten kumpulalaislasten elämään (s.20–24).

leila oksa

26. vuosikerta
ISSN 1235-8959
Julkaisija: Kumpula-seura ry.
Jakelu: jokaiseen Kumpulan
ja vanhan Toukolan
postiluukkuun
Kumpostia saa myös Kylätilasta,
Kumpuodista, Oljenkorresta,
Parmesanista ja Kapusiinista
Tilaukset muualle:
10 euroa/vuosi
(maksu tilille Sampo 800011–
179465, ilmoita osoitteesi
toimitukseen)
Painos: 2800 kpl
Paino: Tikkurilan paino, Vantaa
Päätoimittaja: Anna Kurvinen
Ulkoasu: Leila Oksa
Kuvitukset: Maija Fagerlund
Kannen kuva: Anna Kurvinen
Tämän numeron toimituskunnassa lisäksi: Alessandro
Pelliccioni, Anna Kurvinen, Auli
Kontinen, Hanna Leivonniemi,
Harri Valpola, Irja Eskola, Jorma
Ikonen, Jussi Liski, Katja
Yesilova, Laura Jaakkola,
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Riitta Hämäläinen, Sami
Väätänen, Sanna Lindahl ja
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Sari Väntänen, Suvi Heinonen,
Tapio Liinoja ja Ulla Agopov
Toimituksen osoite:
kumposti(a)yahoo.co
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Kumposti verkossa:
www.kumpula.info
Seuraava Kumposti
ilmestyy toukokuussa 2010,
teemana Kyläjuhlat.
Aineisto ja ilmoitukset
toimitettava 4.4. mennessä.

leila oksa

Kumposti 1/2010

Kaupunki kunnostaa
Bengalinpuiston
Kustaa Vaasan tien, Väinö Auerin kadun
ja Gadolininkadun rajaama Bengalinpuisto
Kumpulanmäellä kunnostettaneen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ensi
vuonna. Alustavan puistosuunnitelman mukaan kevyen liikenteen reittejä yhdistämään rakennetaan kivituhkapintaiset puistokäytävät. Olemassa olevia hyväkuntoisia
puita säilytetään, mutta jonkin verran istutetaan myös uusia. Kalliota louhitaan Väinö Auerin kadun itäpuolella noin 25 metrin
matkalta.
Puiston kunnostamisella pyritään selkeyttämään puiston ja siihen
rajautuvien talojen, kuten Oranssin puutalojen, piha-alueiden rajoja.

Kylätilan kevättä siivittävät Kyläjuhlat!

Vaikka normaali viikoittainen
kerhotoiminta, kurssit ja kuukausittain järjestettävät tapahtumat rullaavat eteenpäin, myös
29. toukokuuta järjestettäviin
Kyläjuhliin liittyvät järjestelyt
ovat jo alkaneet. Tammikuussa
pidetyssä aloituspalaverissa saatiin kaikki tarvittavat suunnitteluporukat pystyyn, ja työtä on
tehty innokkaasti ja ilolla. Tästä
lehdestä voikin jo lukea upeista artisteista, jotka ovat lupautuneet juhlillemme esiintymään.
Ette usko, kuinka paljon esiintymistarjouksia on tullut, vaikka esiintyjät saavat palkakseen
vain iloisen mielen ja lämpimän
ruuan!
Tänä keväänä Kylätilan
vakiporukkaan
Riku
kuuluvat lisäkseni Riku Lekman
ja Riina Merenluoma. Riina on
HUMAKin opisRiina
kelija, joka tekee
Kyläjuhliin liittyvää 10 opintopisteen suoritusta pitkin kevättä
parina päivänä viikossa, ja Riku
jatkaa harjoittelijana toukokuun
loppuun.

Arjen pyörittäminen alkaakin jo olla melkoinen paletti,
sillä syksyn kerhoihin osallistui

ennätykselliset 350 lasta ja aikuista viikoittain. Ajatelkaapas:
kun kaikkien tapahtumien, ker-

Kevään tapahtumat Kylätilassa
la 6.3. klo 19 Kyläjuhlien lähtölaukausbileet!
Muistellaan vanhoja Kyläjuhlia ja odotetaan uusia –
elävän musiikin tahdittamana
ma 29.3. klo 18 Kyläjuhlatalkoolaisten tapaaminen
la 10.4. klo 19 Riffejä ja Riimejä
Runoja ja musiikkia paikallisten taiteilijoiden voimin
su 11.4. klo 11–14 MLL:n Kevätkirppis, buffetti
la ja su 17.–18.4. klo 10–17 Lasten ja nuorten
bändiviikonloppu yli 10-vuotiaille muusikonaluille
ma 19.4. klo 18 Kyläjuhlatalkoolaisten tapaaminen
la 24.4. klo 11–14 Äitienpäiväaskartelua, järjestää MLL
su 25.4. klo 14 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys
ry:n sääntömääräinen vuosikokous
su 25.4. klo 15.30 Kumpula-seura ry:n kevätkokous
pe 30.4. Kylätilan Vappu klo 18 koko perheelle
Munkkeja, simaa, ilmapalloja ja tietenkin tanssit
la 29.5. Kumpulan Kyläjuhlat
Kahdeksannet kyläkarnevaalit,
jotka kestävät koko päivän!

hojen ja kurssien osallistujat lasketaan yhteen, Kylätilassa vierailee vuosittain yli 15 000 kävijää!
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistyksen vuosikokous järjestetään su 25.4. klo 14.00 Kylätilassa.
Jäsenille lähetetään kokouskutsu vielä postitsekin.
Muistathan, että nettisivuiltamme kumpula.info
sekä oman ikkunan ja Kumpuodin ilmoitustauluilta löydät aina ajankohtaista tietoa Kylätilan
kursseista ja tapahtumista.
Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille!
Kylätilan Sari
puh. 041 527 8932

P.S. Lähettämällä sähköpostiosoitteesi minulle
osoitteeseen kylatila(a)kolumbus.fi pääset Kylätilan tiedotuslistalle; postia tulee kerran pari kuukaudessa niin Kylätilan omista, Kumpula-seuran kuin lähialueidenkin tapahtumista ja kuulumisista.

Maanantai

Tiistai

Koivulan
Avikaisen
luomuleivät
leivät
Fazerin leivät
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luomuleivät
Fazerin leivät

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Rezen leivät
Samsaran
luomuleivät
Fazerin leivät

Samsaran
luomuleivät
Järvi-Suomen
herkun leivät
Linkosuon
leivät
Fazerin leivät

Kanniston
leivät
Samsaran
luomuleivät
Fazerin leivät

Kotileipomo
Eromangan
leivät ja
lihikset
Fazerin leivät

suun pääsee parantamalla yläpohjan lämmöneristystä, ja joissakin tapauksissa helpotusta
tuo yläpohjan oikein järjestetty
tuuletus sekä vintin luukkujen
kautta tapahtuvien lämpövuotojen estäminen. Nykyisillä korkeilla energian hinnoilla asiaan
kannattaa kiinnittää huomiota
taloudellisessakin mielessä.
Yläpohjan eristyksen korjaus on
usein helpoin, halvin ja energiatehokkain tapa saada aikaan
kustannussäästöjä rakennuksen
lämmityskuluissa.
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys
Tältä näytti Limingantiellä
helmikuun puolivälissä.
Korvausvastuu vahingon sattuessa
on aina talon omistajalla.

Omakotiasukas, Sinulla on oma yhdistys!
Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on toiminut Käpylän, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan alueella jo 83 vuotta. Näissä kaupunginosissa on kuutisensataa omakotitaloutta, mutta omaan yhdistykseen kuuluu vain noin joka toinen. Omakotiyhdistys ajaa näillä kaupungin vuokratonteilla asuvien omakotiasukkaiden asiaa ja on hankkinut heille
merkittäviä etuja. Yhdistyksen toiminnan ansiosta
Kumpula ja Toukola säästyivät 1960-luvun lopulla asemakaavamuutoksilta, joiden seurauksena
omakotitalot olisi jyrätty nurin ja tilalle olisi rakennettu kerrostaloja ja yleisten rakennusten alue, kuten Jorma Ikonen Kumpostissa 4/09 selvitti. Niin
ikään omakotiyhdistyksen vaikutuksesta tonttien
vuokrat ovat pysyneet kohtuullisina.
Yhdistys puolustaa ja vaalii omakotiasukkaiden etuja muun muassa kaavoitusta ja
suojelua koskevissa asioissa, rakennetun
ja luonnonympäristön sekä asumisviihtyvyyden säilyttämisessä, liikennejärjestelyissä ja -turvallisuudessa
sekä julkisten palveluiden kehittämisessä. Pihojen, puutarhojen ja kadunvarsinäkymien hoitaminen alueen perinteitä kunnioittavalla tavalla eli ”Pihat ja perinteet”

-teema on viime vuosina ollut jäsentilaisuuksien aiheena, ja syksyisin
omakotialueille toimitetut irtolavat puutarhojen siivousta varten on rahoitettu yhdistyksen varoista. Yhdistys teki
80-vuotisjuhlansa merkeissä kirjan Vihreä kylä – monta tarinaa,
jota on vielä joitakin kappaleita saatavana mm. Käpylän kirjastossa. Yhdistyksen aloitteesta säädettiin ns. romuautolaki eli
sellaiset lainpykälät, joiden nojalla romuautot voidaan poistaa
katujemme varsilta. Valmisteilla on kaupungin rakennusvalvontaviraston kanssa yhteistyönä Omakotiasukkaan opas, johon kootaan ohjeita ja tietoa
nimenomaan omakotiasumisesta. Vireillä on myös käsikirja vanhojen pihojen ja puutarhojen hoitamiseen, mikäli rahoitus
järjestyy.
Omakotiyhdistys toimii hyvässä yhteistyössä alueensa

Valikoimassamme sushi-bokseja perjantaisin.
Luomulihaa ja juureksia joka päivä.
Ahon jogurttia saatavana useana makuna.

Kumpuodin 7 kk-synttärit vietetään
torstaina 25.3. klo 17–19
Liity Kumpuodin ystävälistaan osoitteessa
kumpuoti@gmail.com

Tervetuloa ostoksille Kyläkauppaan!
Arkisin
Lauantaisin
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vailla, mitä tapahtuu, jos kohdalle sattuu ihminen. Inhimillisiä kärsimyksiä ei voi korvata millään, mutta taloudellinen
vastuu vahingosta on aina talon
omistajalla. Sama asia pätee
myös jalkakäytävien kunnossapitoon ja liukkauden torjuntaan.
Huolenpito ja vastuu kuuluvat
aina rakennuksen omistajalle.
Päivä- tai jopa viikkokausiksi
paikalleen jätetyt, talon nurkalle
asetetut laudanpätkät tai muut
merkit eivät vapauta omistajaa
korvausvastuustavahingon sattuessa. Mikäli katolle on muodostunut lumikerrostumia tai
jääpuikkoja, jotka saattavat olla
vaaraksi ohikulkijoille, on ne
poistettava välittömästi.
Ongelman pysyvään ratkai-

Lasten bändileirillä tutut opettajat saapuvat
jälleen opettamaan kitaran, basson, koskettimien ja rumpujen soittoa sekä laulamista.
Päätöskonsertti perheille ja ystäville sunnuntaina klo 16. Ilmoittautumiset ma 12.3.
mennessä. Hinta 55 e, jäsenet 50 e, sisältää
lounaan ja välipalat molempina päivinä.
Maaliskuun ikkunankorjauskurssi ja
aikuisten bändileiri ovat täynnä.

kauppias Erja Salo, puh. (09) 876 4516
KUMPUOTI Kumpulan kyläkauppa
Intiankatu 34

Poikkeuksellisen luminen talvi on koristellut puut ja pensaat
niin, että maisemat ovat kuin
suoraan satukirjasta. Myös rakennusten katoille on kertynyt
paljon lunta ja räystäille lumen
alle on voinut muodostua paksuja jääkerrostumia. Näyttävän
näköisiä ovat myös räystäiltä
roikkuvat jääpuikot. Ne saattavat
olla ihmisen reittä paksumpia, ja
pituutta voi olla kaksikin metriä.
Osa alueen jalkakäytävistä
sijoittuu suoraan rakennusten
vierustalle, ja näin lumimassat
ja jääpuikot muodostavat vakavan uhan jalankulkijoiden turvallisuudelle. Jäämassan ja puikon paino voi olla lähes sata kiloa, ja pudotessaan se murskaa
kaiken alle jäävän. Voi vain ar-

Kevään kursseista:

Arjen juhlaa. Laadukasta ruokaa läheltä.

Kumpuodin leipälukujärjestys

Vaara vaanii jalankulkijaa – myös ylhäältä

klo 9–19
klo 9–16

kaupunginosayhdistysten kuten Käpylä-Seuran, Kumpula-seuran,
Koskela-Forsby-seuran
ja ARTOVAn kanssa mm.
kaavoitus- ja liikenneasioihin
vaikuttamisessa, kotikaupunkipolkuhankkeissa jne. KantaHelsingin omakoti-yhdistyksen
(KHOKY) 12-jäsenisessä hallituksessa Kumpulaa edustavat
Jorma Ikonen, Anja Pursiainen
ja Voitto Pietilä sekä Toukolaa
Raili Niemenkari ja Sakari Sartovuo. Heihinkin voi olla yhteydessä omakotiyhdistystä koskevissa kysymyksissä.
Lähivuosien suureksi asiaksi, johon omakotiyhdistyksen tulee valjastaa voimansa, on tontinvuokrasopimustemme uusiminen ja vuokrien suuruuden
määritys. Vuokrasopimukset
ovat vielä kymmenen vuotta voimassa ja neuvottelut kaupungin
kanssa alkavat pari kolme vuotta ennen niiden umpeen me-

noa. Vuokrien korotuspaineet
ovat suuret.
Mitä suurempi on joukkovoimamme mm. näissä neuvotteluissa, sen parempi. Ellet ole
vielä omakotiyhdistyksen jäsen,
kannattaa liittyä. Jäsenmaksu on
vain 10 euroa, joka maksetaan
tilille Nordea 123930-7200095.
Liittymistiedot ottaa vastaan taloudenhoitajamme Jukka Salomaa, Marjatantie 22 B, 00610
Helsinki, puh. 050 322 0397 ja
sähköposti: salomaa(a)pp2.inet.
fi. Omakotiyhdistyksen kotisivu
on osoitteessa www.kantahelsinginomakotiyhdistys.fi.
Omakotiyhdistyksen kevätkokous pidetään torstaina
8.4.2010 klo 18 alkaen Annalan kartanossa. Silloin kokousasioiden jälkeen asiantuntijaesitelmän aiheena on alueidemme
vanhan puuston ongelmat ja hoito. Tervetuloa uudetkin jäsenet!

Irja Eskola
KHOKY:n puheenjohtaja

Kampaamo

Amarillo

Uudet omistajat toivottavat
vanhat ja uudet asiakkaat
tervetulleeksi 1.3.2010 lähtien.
Hammaslääkärit
Sanni Aho ja Katariina Savijoki,
erikoishammaslääkäri Pirkko Aho (iensairaudet)
ja tutut hammashoitajat Irmeli ja Kristiina
sekä suuhygienisti.

Satu ja Kikka
Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17,
lauantaisin 9–14

Käpyläntie 1, ☎ 720 6800
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Pajusen joulupussi Kumpulalle:

JUUSTOHÖYLÄ UHKAA VIIPALEKOULUA
sami väätänen

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen antoi joulukuussa
helsinkiläisille erikoisen joululahjan: listan yli
80 koulusta, kirjastosta, terveysasemasta, liikuntapaikasta, nuorisotalosta ja vanhustentiloista, jotka ovat
virkamiesten mukaan vajaakäytön takia lakkautusuhan
alla. Kumpulasta, Pajusen lapsuuden kotikulmilta,
viedään nyt sekä koulua että nuorisotaloa. Lisäksi
lakkautuslistalla ovat lähin terveysasema ja kirjasto.

Kumpulan kouluun
mielivät lapset leipoivat
palveluverkkotyöryhmän
joulukuiseen
kokoukseen
piparitalon.

S

äästötoimiin tähtäävä ’Pajusen lista’ nostatti ison vastalausemyrskyn.
Kaupunkilaiset eivät hyväksyneet sitä, että Helsinki kohdistaa säästötoimensa näin karusti kaikkein heikoimpiin: lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja sairaisiin. Listan ehti tuoreeltaan tyrmätä avainpoliitikoista muodostettu palveluverkkotyöryhmä, mutta Pajunen tulkitsi, ettei se ole virallinen toimielin vaan
vain valmistelua avustava työryhmä. Näin lista jatkoi elamäänsä kaupungin
virastojen ja lautakuntien toimia ohjaavana asiakirjana.
Peruspalveluverkon toimintoja tarkistettaessa on määrä kuulla myös
asukkaita. Tämän Helsinki toteutti niin, että kaupunkilaiset saattoivat kertoa mielipiteensä verkossa 15.2.–5.3. Vaikuttaa voi silti vieläkin lähettämällä sähköpostia opetuslautakunnalle, virastolle tai omalle valtuutetulle. Joukko kumpulalaisia äitejä ja isiä aktivoitui koulun lopetusuhan edessä ja lähetti helmikuun puolivälissä opetuslautakunnalle perusteellisen selvityksen siitä, miksi alueella tarvitaan oma koulu pienille eka- ja tokaluokkalaisille.

Tulevat ekaluokkalaiset kävivät helmikuussa yhdessä ilmoittautumassa Kumpulan sivukoulun
oppilaiksi. Lähettäisitkö sinä nämä lapset talvipimeällä ylittämään Koskelantietä?

Ja näin heiluu höylä

Monta vaaraa ompi eessä

ykyinen Kumpulan koulu
N
saatiin tänne vuonna 1995.
Se sai toimia rauhassa 10 vuot-

nko jokin muuttunut vuodesta 2005? Vieläkö
OLiikenneturvallisuus
hyvät perustelumme pätevät?
ei ole ainakaan parantu-

– kouluverkkouudistuksia ja palveluverkon kehittämistä

Rähinäryhmää tarvitaan
Kun suunnitelmat julkistettiin,
kumpulalaiset vanhemmat perustivat Rähinäryhmän. Ryhmä
keräsi apujoukkoineen hetkessä
1300 nimeä adressiin, joka luovutettiin silloiselle opetuslautakunnalle.
Perustelut koulun säilyttämiseksi oli helppo löytää. Vuoden
1999 perusopetuslakiin oli kirjattu kuntien toimintaa ohjaava lähikouluperiaate, jossa tode-

Opetuslautakunta vaihtui, ja helmikuussa 2005
adressi luovutettiin vielä jokaiselle lautakunnan
jäsenelle Sisu-askin kera. Maaliskuussa lautakunnalle järjestettiin pikkukoulun esittelytilaisuus
kuorolauluineen, grillauksineen ja mäenlaskuineen. Asiasta kiinnostuivat myös Helsingin Sano-

’’

Nykyinen Kumpulan koulu sai
toimia rauhassa 10 vuotta,
mutta sittemmin sitä on
jouduttu puolustamaan
parin vuoden välein.
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Jos ei muuten, niin Sisulla

na

ta sitten myös se, että
lasten määrän laskua ennustavat
tilastot tuntuivat epäluotettavilta. Kumpulaan
oli hiljattain rakennettu mm. Valtimontien talot,
ja yli 700 asukkaan Kumpulan kiilan rakentaminen oli vasta alkamassa. Koulun vuosivuokra,
5500 euroa, ei päätä huimannut, ja Käpylän koulun johtokuntakin puolusti vielä tuolloin sivukoulun säilyttämistä.

iri

ta, mutta sittemmin sitä on jouduttu puolustamaan parin vuoden välein.
Vuoden 2005 kesällä opetusvirasto ryhtyi laatimaan ns. kouluverkkouudistusta silloisen tuoreen väestöennusteen perusteella. Ennusteen mukaan Helsingissä olisi 5400 koululaista
vähemmän vuonna 2010. Se tiesi
leikkauksia opetustoimen määrärahoihin, jotka ovat riippuvaisia oppilasmääristä. Opetuskehyksestä oli jo höylätty löysät
pois, joten ainoaksi säästökohteeksi jäivät kiinteistöt. Kumpulan koulu joutui lakkautuslistalle.

taan: Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Kumpulan koulu onkin välttämätön juuri liikenneturvallisuuden takia. Kouluun tulee
oppilaita kolmen suuren valtaväylän – Koskelantien, Kustaa Vaasan tien ja Mäkelänkadun – rajaamalta alueelta. Jos
sivukoulua ei olisi, pienet ekaja tokaluokkalaiset, joiden havaintokyky on vielä kehittymätön, joutuisivat ylittämään matkalla vilkkaan ja vaarallisen valtaväylän. Koskelantiellä liikkuu
yli 22 000 autoa vuorokaudessa,
Kustaa Vaasan tiellä yli 45 000.
On myös muistettava, että
alueen reunamilta tulee pääkoululle matkaa lähes kaksi kilometriä. Talvipimeällä sen taittaminen on pienelle koululaiselle
liian raskasta. Oman vaaramomenttinsa tuo se, että Jyrängöntien kävelykatu muuttuu siirtolapuutarhan pääportin jälkeen
tavalliseksi kaduksi, jolla ei ole
lainkaan jalkakäytäviä.
Muita koulun säilyttämistä
puoltavia seikkoja oli viisi vuot-

– kasvavia liikennemääriä ja hurjaa vuokrannousua

mat ja Uudenmaan alueuutiset.
Kumpulan koulu saatiin
huhtikuussa pois lakkautettavien listalta, ja opetuslautakunnasta todettiin, että se oli nimenomaan erinomaisten perustelujen ansiota. Lautakunnan
puheenjohtaja Pia Pakarinen
kertoi Kumpostille:
– Ei ollut vaihtoehtoja. Yleisajatuksena oli se, että pienehköstä säästöstä seuraisi suurta vahinkoa. Koulutien vaarallisuus oli merkittävä tekijä. Ja
olisiko kiinteistöstä voinut saada aitoa säästöä? Mihin sitä olisi
jatkossa käytetty?

Hautajaispullaa
apulaiskaupunginjohtajalle
Kaupunki ei ollut säästöihin
tyytyväinen, vaan teetti 60 000

euroa maksaneen seuraavan
kouluverkkoselvityksen konsulttifirma Net Effectillä. Joulukuussa 2006 konsultit ehdottivat yli 20 koulun lakkauttamista. Kriteereinä olivat olleet
ainoastaan säästöt ja väestöennusteet, joten listalla oli myös
Kumpulan sivukoulu.
Ja jälleen kävivät vanhemmat
toimeen. Opetusviraston kuulemistilaisuudessa apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian
Björklund hämmentyi pahan
kerran, kun surupukuinen Leena Nuora tarjoili hautajaispullaa Koskelantiellä tulevaisuudessa kuolevien koululaisten muistoksi. Performanssi sai yleisöltä
raikuvat suosionosoitukset.
Seuraavana puolustustoimena läheteltiin sähköpostia, jou-

lukortteja ja säästöpossuja opetusvirastolle. Eskarit kävivät yksissä tuumin ilmoittautumassa
ekaluokalle Kumpulaan – kuten
tänäkin vuonna. Helmikuussa 2007 vallattiin Rautatientorin
luistinrata, ja samassa kuussa
järjestettiin keskustelutilaisuus,
johon kutsuttiin maaliskuun
eduskuntavaalien ehdokkaita.
Kouluverkon supistukset jäivät vähiin. Opetusviraston virkamiehet supistivat listan puoleen ja poliittiset päättäjät vielä
puoleen siitä. Kumpulan koulu
putosi lakkautuslistalta jo alkukarsinnoissa, ja koulun säilymisen sanottiin olevan taattu ainakin vuoteen 2010. Joulukuussa
2009 kaupunginjohtaja Pajunen
katsoi kalenteristaan, että taas
olisi aika häiritä koulurauhaa...

nut. Liikennemäärät Koskelantiellä ja Kustaa Vaasan tiellä ovat kasvaneet. Koskelantie on lapsille
yhtä hankala hahmottaa kuin ennenkin. Se näyttää puistotieltä, mutta puistossa kulkee hyvä pyörätie, jota ajetaan kovaa. Pyöräilijöille palaa vihreä
valo samaan aikaan kuin risteävää jalankulkuväylää ylittäville koululaisille.
Autoilijat puolestaan hahmottavat Koskelantien läpikulkuväyläksi, ja ylinopeus on yleistä. Jos
yksi auto pysähtyy suojatien eteen antamaan tietä,
toinen ajaa viereistä kaistaa pysähtymättä ohi. Läheltä piti -tilanteita sattuu jatkuvasti.
Hakamäentien parannuksen jälkeisiä mittauksia ei ole vielä saatavissa, mutta liikenneviraston tutkijan Irene Lillebergin mukaan liikennemäärät ovat todennäköisesti kasvaneet. Tieliikennehallitus arvioi, että vuonna 2020 Hakamäentien
liikennemäärät ovat 32 000–49 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluvi-

’’

Monet vanhemmat, joiden
eka- ja tokaluokkalaiset
ovat joutuneet kulkemaan
Kumpulasta pääkoululle,
ovat saattaneet lastaan
koulumatkoilla kahden
ensimmäisen vuoden ajan.
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raston Lapsi liikenteessä -raportin mukaan vasta 15-vuotiaalla
nuorella on samat valmiudet liikenteessä kuin aikuisella. Ekaja tokaluokkalaiset ovat niin
epävarmoja tienkäyttäjiä, että heille sattui raportin mukaan
kolmasluokkalaisiinkin verrattuna puolet enemmän onnettomuuksia. Lasten liikenneonnettomuudet tapahtuvat kello 7:n
ja 15:n välillä eli kouluun mennessä ja sieltä tullessa. Suojatie
ei myöskään välttämättä säästä lasta onnettomuudelta. Puolet
jalankulkija- ja pyöräonnettomuuksista tapahtui koululaisen
ylittäessä katua suojatietä pitkin.
Monet vanhemmat, joiden
eka- ja tokaluokkalaiset ovat
joutuneet kulkemaan Kumpulasta pääkoululle, ovat saattaneet lastaan koulumatkoilla kahden ensimmäisen vuoden ajan. Tavallisissa päivätöissä
käyville perheille, eritoten yksinhuoltajille, tällainen järjestely on harvoin mahdollinen.
Osa lapsista suoriutuu valtaväylän ylityksestä paremmin
kuin toiset ja osa kulkee matkan
sisarusten tai isompien kaverien
seurassa, mutta koulutien tulisi
olla turvallinen kaikille.
Etelä-Suomen aluehallintovi-

Tilasto on kuten se tulkitaan
Helsinki on sulkenut kouluja ja
päiväkoteja sillä perusteella, että lasten määrä laskee. Sekä Tilastokeskuksen että kaupungin
oman väestöennusteen mukaan
luvuissa tapahtuu lyhyt notkahdus, mutta jo vuonna 2015 lapsia on selvästi enemmän kuin
nyt. Kaupungin tietokeskuksen
mukaan ala-asteikäisten määrän lasku päättyy vuonna 2012,
ja sen jälkeen nousu on tasaista
vuoteen 2030 asti.
Laman myötä myös lapsiperheiden muutto ympäristökuntiin
on vähentynyt huomattavasti.
Kumpulan osalta tilastoja vääristää vielä se, että väestöennusteet
pohjautuvat osittain asuntojen
neliömääriin. Kumpulassa tyydytään kuitenkin keskimääräistä
vähempiin neliöihin, koska alue
on viihtyisä ja turvallinen.
Kumpulan kouluun on viime

Kumpulan koulussa toimii tänä vuonna yhdistetty eka-toka-luokka. Kuva on viime syksyn
ensimmäiseltä koulupäivältä.

vuosina hakenut keskimäärin
20 lasta vuodessa. Päiväkoteihin
tehdyn kyselyn perusteella sama
tahti jatkuu tulevina vuosina.
Lasten määrässä on väistämättä satunnaista vuosittaista
vaihtelua. Vuonna 2009 Käpylään ja Kumpulaan oli tavallista
vähemmän hakijoita. Osa Kumpulaan hakeneista jouduttiin
määräämään Käpylään, ja Kumpulaan muodostettiin jaettu ykkös- ja kakkosluokka. Jatkossa
tarvetta on kuitenkin kahdelle
kokonaiselle luokalle, kuten aiempinakin vuosina, sillä väkilukuennusteen mukaan lasten
määrä alueella kasvaa.

Vuokrassa huikea nousu
Se, mikä aiempien koulutaistelujen vuosista on muuttunut,
on koulusta maksettavan vuokran määrä. Vuonna 2005 opetusvirasto maksoi Kumpulan
koulusta 5500 euroa vuodessa,
mikä vastasi suurin piirtein todellisia ylläpitokustannuksia.
Vuonna 2006, kun vuokraisännäksi tuli kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus, ylläpitovuokra paisui 9000 euroon

’’

Parakkikoulun neliövuokra
on samaa luokkaa kuin
vastaremontoidun
liiketilan vuokra
Helsingin keskustassa.

vuodessa ja kokonaisvuokra pääomavuokrineen
ylitti 100 000 euroa vuodessa.
Tilakeskuksen perimä vuokra, erityisesti pääomavuokra, on selvästi kohtuuttoman korkea ja
vaatisi pikaista tarkistamista, etenkin kun ylläpitokorjauksia ei juuri ole tehty. Vuokra ei näytä perustuvan toteutuneisiin tai arvioituihin tuleviin
rakennuskustannuksiin eikä mahdollisesta vaihtoehtoisesta käytöstä saataviin vuokratuloihin.
Itse asiassa parakkikoulun neliövuokra on samaa luokkaa kuin vastaremontoidun liiketilan
vuokra Helsingin keskustassa. Pääomavuokraa
taas voi verrata Hausjärvelle vuonna 2009 pystytettyyn uuteen 50–60 oppilaan viipalekouluun,
jonka kokonaishinta maanrakennustöineen oli
noin 300 000 €. Vuokran tarkistus helpottaisi opetusviraston päätöksentekoa, kun Kumpulan koulu ei näyttäisi todellista tilannetta kohtuuttomasti
suuremmalta kustannuserältä.

Muita keinoja säästää?
Tällä hetkellä lähialueen kouluista on lakkautusuhan alla Kumpulan koulun lisäksi Yhtenäiskoulu. Vaihtoehtoisesti esitetään lakkautettavaksi

yhtä Käpylän koulun kolmesta
rakennuksesta. Kumpula, Käpylä ja Yhtenäiskoulu ovat yhdessä vedonneet päättäjiin, että
koulut säästettäisiin ja säästöjä
haettaisiin tarkistamalla vuokrakustannuksia ja lisäämällä rakennusten iltakäyttöä.
Koska Kumpulasta on lakkautuslistalla myös nuorisotalo Mox, näiden kahden yhdistämistä selviteltiin. Kävi ilmi, ettei
Moxin tiloihin mahdu nuorisotoiminnan lisäksi kahta koululuokkaa. Välituntipihaakaan
ei olisi. Kiinteistövirastossa arveltiin, että käyttötarkoituksen
muuttaminen edellyttäisi myös
remonttia ja nostaisi tilan nykyistä vuokraa. Moxin henkilökunnan mielestä taas nuorisotalon toiminnoille, esimerkiksi
kivipajalle, ei ole riittävästi tilaa
Kumpulan nykyisessä koulussa.
Sivukoululla toimii iltapäivisin Käpylän koulun erityisopetuksen ryhmä ja tiistai-iltapäivisin Luontoliiton luontokerho 1–2-luokkalaisille. Iltaisin ja
viikonloppuisin koulu on tyhjillään.
Koulun tiloja voisi hyödyntää tehokkaammin yhdistämällä
koulu, iltapäivähoito ja vaikkapa ulkopuolinen kerhotoiminta. Pienessä koulussa voisi varmasti järjestää iltapäivä- ja iltatoimintaa myös niin, ettei syntyisi lisäkuluja vahtimestarin
palkkaamisesta. Säästöä syntyisi
jo siitä, että koulun keittäjä saisi
hoitaa tilojen siistimisen sen sijaan, että hänet lähetetään iltapäiviksi pääkoululle ja Palmiasta tulee siivooja koululle.

Sydämissä ilo ja ystävyys
Kumpulan koulu on ollut mieleinen sekä oppilaille ja vanhemmille että koulun opettajille. Arki on sujuvaa ja koulun
henki hyvä. Pää- ja sivukoulun
välinen etäisyys ei ole juuri hai-

’’

Olisiko itse kunkin aika
ottaa omaan valtuutettuun
yhteyttä?

tannut. Koulun nykyinen opettaja Sanna Lindahl
on viihtynyt sivukoulun opettajana. Myös hän toivoo, että kouluun saataisiin taas kaksi luokkaa.
Näin koulu olisi omavarainen, kannattavampi yksikkö.
Parina viime vuonna Kumpulaan hakeneita
oppilaita on jouduttu määräämään pääkoululle,
jotta luokista saataisiin järkevän kokoisia ja raha
riittäisi opettajien palkkaukseen. Mitä tapahtuu,
jos Kumpulan sivukoulu lopetetaan? Siirtyvätkö
alueen eka- ja tokaluokkalaiset pääkouluun? Luultavasti eivät, sillä Arabian koulu on huomattavasti lähempänä Kumpulanmäkeä ja Limingantien
pohjoispäätä. Lisäksi kaupunginjohtaja Pajunen
lupasi helmikuisessa Toukolan-Arabian asukasillassa, että Kustaa Vaasan tielle saadaan viimein
alikulku vuonna 2012. Silloin alaluokkalaiset kauempaakin Kumpulasta hakisivat varmasti Arabi-

harri valpola

anna kurvinen

raston (ent. Etelä-Suomen läänihallituksen) sivuilla todetaan
oppilaiden oikeudesta turvalliseen koulumatkaan näin: Jos
viittä kilometriä lyhyempi koulumatka kuitenkin muodostuu
oppilaan ikä tai muut olosuhteet
huomioon ottaen oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, maksuttomaan koulukuljetukseen voi tulla oikeus. Oppilaan ikä suhteutetaan matkareittiin, matkan kuntoon, luonnon
olosuhteisiin ym. vastaaviin tekijöihin. Koulumatkan vaarallinen
osuus (...) voi olla vaikka 100
metriä tai vaarallisen tien ylitys.
(...) Koulukuljetuksen vaihtoehtona on avustus, joka maksetaan
oppilasta kuljettavalle tai saattavalle henkilölle.
Kallis vaihtoehto kaupungille tämäkin, maksuton kuljetus
tai avustus saattajalle. Aluehallintoviraston ohjeistus perustuu
voimassa olevaan Perusopetuslakiin (§:ään 32).

Kumpulan koulun kuukausivuokra / m2

an kouluun turvallisen koulumatkan taa.
Vuonna 2005 Pia Pakarinen,
joka on yhä opetuslautakunnan puheenjohtaja, totesi Kum-

Kumpulan kouluun hakeneet ja otetut oppilaat

postille, että jos valituksia ei olisi silloin Kumpulasta kuulunut,
tilannetta olisi tulkittu niin, että
koulun lakkauttaminen käy paikallisille, eikä sen kohtalo oli-

si noussut esille. Olisiko siis itse kunkin aika ottaa omaan valtuutettuun yhteyttä?
Suvi Heinonen, Katja Yesilova ja
Harri Valpola

Kumpulan koulun historia: Toukolan kansakoulusta Isonniityn sivukouluun
Kamppailu Kumpulan lähikoulun ja
turvallisen koulutien puolesta ei ole
uusi asia. 80 vuotta sitten, toukokuussa 1932, Helsingin kaupunginvaltuusto muutti Hämeentien varressa sijainneen ruotsalaisen koulun Toukolan kansakouluksi. Valtuustossa hanketta puollettiin näin:
”Tämä koulurakennus olisikin erittäin sopiva alaluokkia varten, jotta
sen seudun pienten lasten ei tarvitsisi kulkea pitkiä matkoja kouluun.”
Kaunis vanha koulu toimi vuoteen 1963 asti, jolloin Hämeentien
silta rakennettiin. Koulu purettiin
pois Hermannin rantatielle johtavan rampin tieltä. Koska uusi koulurakennus olisi tullut liian kalliiksi,
alueen alakoululaiset sijoitettiin ahtaisiin tiloihin Kumpulan kartanon
päärakennukseen. Vilkas liikenne
oli jo silloin pikku koululaisten uhkana, ja vuonna 1973 kiellettiin Jyrängöntien läpiajo Limingantieltä
Hämeentielle.

jorma ikosen arkisto

Toukolan kansakoulun lapset ja opettaja Seija Kahri luokkakuvassa vuonna 1955.
Peruskoulun myötä vuonna
1977 kumpulalaiset lapset joutuivat siirtymään Käpylän kouluun, ja
Kumpula menetti koulun 11 vuodeksi. Kun Isonniityn asuinalue rakennettiin, alueen lapsimäärä kas-

voi. Vuonna 1988 aloitti uusissa taloissa toimintansa Isonniityn koulu
Käpylän sivukouluna. Kouluun tuli
ensimmäinen ja toinen luokka.
Kuuden vuoden kuluttua Isonniityn koulu aiottiin lakkauttaa. Vä-

estöennusteiden perusteella näytti siltä, että lapsimäärä vähenisi, ja Käpylän kouluun oli tullut
tilaa. Koululaisten vanhemmat kävivät taistoon. He selvittivät vuonna 1994 Isonniityn kouluun seuraavana vuonna pyrkivien oppilaiden määrän. Kävi ilmi, että kouluun
oli tulossa kaksi ekaluokkaa! Alettiin haaveilla viipalekoulusta, mutta kun sopivaa parakkia ei löytynyt,
saatiin toiselle ekaluokalle tilapäinen luokkahuone Kätilöopistolta.
Aktiiviset vanhemmat onnistuivat vakuuttamaan opetusviraston
sivukoulun välttämättömyydestä ja
alkoivat etsiä kouluksi sopivaa parakkia, joita löytyi kaksikin. Kumpula-seuran johtokunnan avulla löytyi
Kumpulantaipaleelta sopiva tontti. Kumpulan koulu, entinen Maatullin koulu. siirrettiin Tapulikaupungista nykyiselle paikalleen kesällä
1995, ja jo seuraavana syksynä alkoi opiskelu.

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

Autoverhoomo

SISUSTUSEXPERT
Limingantie 57
00560 Helsinki
p. 757 0339

Maarit Herranen
ja Mervi Koskinen
Intiankatu 25, p. (09) 875 4554
Auki arkisin 9–17,
lauantaisin sopimuksesta.
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Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI, puh/fax 09 694 2756
Jukka Olander, puh 0400 535 125 jukka.olander@soputyo.fi
Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.
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Kumpulassakin vietetään
kulttuuriympäristövuotta

Miksi vanhat ikkunat pitäisi kunnostaa?

Kotiseutuliitto, jonka jäsenjärjestö Kumpula-seurakin on, on julistanut vuoden 2010
kulttuuriympäristövuodeksi. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kaikkea ihmisen ja
ympäristön keskinäisen vuorovaikutuksen tulosta.
leila oksa

Kampanjavuoden tavoitteena on
herättää ihmiset arvostamaan ja
vaalimaan kulttuuriympäristöjä
ja myös tunnistamaan ja torjumaan niihin kohdistuvat uhkat.
Vuoden tunnus on JOY – Jokaisen Oma Ympäristö.
umpula, joka on liitetty HelK
sinkiin vuonna 1906, täyttää
tänä vuonna 550 vuotta. Näin

umpulassa vuosi alkoi tamK
mikuun lopun Muisteloilla.
Kumpula-seuran järjestämät
Kartanon mailla sijaitseva kasvitieteellinen puutarha on
yksi etappi Kumpulan kotikaupunkipolulla.

non merkittävyyttä, vaan kartanon alue liittyy joka tapauksessa vankoin sitein valtakunnalliseen
historiaan ja kulttuuriin.
ärkeän kulttuuriympäristön muodostaa myös
T
omakotitalo- ja pienkerrostaloalue, jota voisi
nimittää myös puutarhakaupungiksi. Kumpula-

seuran aiemmat puheenjohtajat Antti Viren ja
Ari Kallinen kehittelivät aikoinaan kaupunginosaamme perehdyttävän Kumpulan kulttuurikävelyn. Kulttuuriympäristökampanjan yhtenä
hankkeena onkin kulttuurikävelyn laajentaminen
biologia-, maantiede-, geologia- yms. tiedolla ja
sen päivittäminen Helkan (Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n) konseptin mukaiseksi kotikaupunkipoluksi (lue lisää: kotikaupunkipolut.fi).

Muistelot (juttu s. 20–25), postikorttikilpailu (s. 2), kotikaupunkipolku, Kumpostin jutut ja tarinat, kartanon ja sen ympäristön tunnetuksi tekeminen – ja
tietenkin Kyläjuhlat – ovat kaikki tervetullutta ohjelmaa Kulttuuriympäristövuodelle. Kulttuuriympäristön vaalimista on
myös oman kotiseudun tarinoiden ja perinteen tallentaminen,
jota meillä on ansiokkaasti tehty.
Taistelumme Kumpulan laakson
puiston säilyttämiseksi eheänä ja
autottomana oli hyvä esimerkki
kulttuurimaiseman suojelusta.
Lue lisää Kotiseutuliiton
kulttuuriympäristökampanjasta
osoitteesta www.joy2010.fi.

Saaja

Veikko Neuvonen
Yhtyneet Kuvalehdet ja Otava
2009

SAMPO 800011-179465
JÄSENMAKSU V. 2010 8,00 EUR

Maksaja

Allekirjoitus

Viitenumero

Tililtä n:o

Eräpäivä

20103
Euro
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Pitkälle 1960-luvulle, jopa
1970-luvulle asti ikkunoissa käytettiin puumateriaalia, joka valittiin käyttötarkoitukseensa sen
kestävyyden perusteella. Kestävä
puumateriaali on tiivistä, tiheäsyistä ja sisältää runsaasti pihkaa. Puut on kaadettu talvella, ja
riittävästä kuivatuksesta on huolehdittu. Puu on kasvanut samalla ilmastovyöhykkeellä, jonne se on tarkoitettu.
Ikkunatehtaat käyttävät
puun pintakäsittelyssä useim-

miten alkydiöljymaaleja tai muita synteettisiä
maaleja. Synteettiset maalit muodostavat tiiviin
kalvon puun pinnalle mutta eivät imeydy puuhun. Ne suojaavat puuta hyvin niin kauan kuin
maalipinta on täysin ehjä. Käytännössä puun elämisen vuoksi kosteutta pääsee puuhun yleensä
hyvinkin nopeasti.
Pellavaöljymaalin kemia on toisenlainen. Lähtökohtaisesti pellavaöljy imeytyy puuhun ja sitoo näin maalin puun pintaan. Öljy myös kyllästää puuta tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.
Pellavaöljyllä maalattu pinta hengittää, ja sitä voidaan myös huoltaa.

Kunnostetut, huolletut ja oikeaoppisesti tii-

vistetyt vanhat ikkunat ovat maineestaan huolimatta energiatehokkuudeltaan erittäin kilpailukykyisiä uusien ikkunoiden kanssa. Vanhoissa ikkunoissa ikkunanpuitteiden väli on uusia ikkunoita
leveämpi. Leveämpi ilmarako puitteiden välissä eristää kylmältä ulkoilmalta kapeaa ilmarakoa
paremmin. Kolminkertainen lasi eristää luonnollisesti kahta paremmin. Kolmas lasi vähentää kuitenkin ikkunan kautta sisään pääsevän valon määrää. Jopa Suomen leveysasteilla ja ilmasto-olosuhteissa auringon valo vaikuttaa asunnon

Lisää tietoa ikkunoiden
kunnostuksesta:
Ikkunoiden korjaus – Miksi vanhat ikkunat
kannattaa korjata?, Marjukka Dahlin opinnäytetyö, löytyy netistä pdf-muodossa
rakennusperinto.fi
wikikko.info/wiki/Ikkunat
rakennusapteekki.fi
hel.fi/wps/portal/Kaupunginmuseo > Palvelut
yleisölle ja tiedotusvälineille > Korjausneuvonta (Helsingin kaupunginmuseon sivut)
Ikkunaentisöijä Maru Huuskonen / Räppänä
Limingantie 77 A, 00560 Helsinki,
puh. 0400 531 481

lämmitystarpeeseen. Kun sisään
pääsevän valon määrää rajoitetaan kolmannella lasilla, rajoitetaan myös ilmaisen lämpöenergian pääsyä huoneistoon. Kolmas lasi ikkunassa lisää myös
valaistuksen tarvetta asunnossa. Se, mitä kolmannella lasilla
säästetään lämmitysenergiassa,
syödään nopeasti lisääntyvällä valaisuun tarvittavalla sähköenergian tarpeella.

pellavaöljykitillä kunnostettujen vanhojen ikkunoiden
meluarvot ovat tutkitusti uusia nykyaikaisia silikonipohjaisilla kiteillä lasitettuja ikkunoita merkittävästi paremmat. Vanhan ikkunan lasi on pinnaltaan
epätasaista ja heijastaa ääniaallot uutta tasolasia paremmin
pois. Kokonaisvaltaista energiatehokkuutta arvioitaessa on syytä huomioida myös uusien ikkunoiden valmistamiseen kuluva
energia. Ikkunoiden ja ovien uusimisen yhteydessä heitetään lisäksi pois paljon käyttökelpoista.
Kunnostetun ja oikeaoppisesti hoidetun vanhan ikkunan
elinikä on lähes aina pitempi
kuin uusien tehdasvalmisteisten
ikkunoiden elinikä. Uusia tehdasvalmisteisia ikkunoita ei uudelleenmaalausta lukuun ottamatta juurikaan voi kunnostaa
(vrt. mm. puumateriaalin laatu).
Huolletut vanhat ja etenkin alkuperäiset ovet ja ikkunat ovat yleensä jo arvo itsessään. Niiden säilyttäminen lähes poikkeuksetta lisää kiinteistön arvoa!

Maru Huuskonen

Muutoksia Suomen luonnossa

TILISIIRTO

KUMPULA-SEURA RY

Yllä 1940-luvun rintamamiestalon alkuperäinen
ikkuna; pienessä kuvassa
sama ikkuna sen jälkeen,
kun puitteet on entisöity
63 vuoden jälkeen
lähes uudenveroisiksi.

Ulla Agopov

Kumpula-seura muistuttaa: maksathan jäsenmaksusi vuodelle 2010!
Saajan
tilinumero

maru huuskonen

paljon aikaa on kulunut ensimmäisen Kumpulaan liittyvän
historiallisen asiakirjan (maakauppakirjan) päiväyksestä.
Vuosi on myös parillinen vuosi eli kyläjuhlavuosi. Kun kaikki
tämä vielä osuu yhteen Kotiseutuliiton kulttuuriympäristökampanjan kanssa, on itsestään
selvää, että Kumpulassakin vietetään tätä kampanjavuotta.
Kumpula-seura ilmoittautuikin kulttuuriympäristövuoden
kampanjaan ihan ensimmäisten
joukossa.
Meiltä jos mistä löytyy runsaasti kulttuuriympäristöä.
Kumpulan kartano puistoineen
on tietenkin kaupunginosamme
huomattavin kohde, vaikka sitä
ei olekaan kelpuutettu uuteen
tärkeiden kulttuuriympäristöjen
luetteloon (www.rky.fi), jossa
ympäristöt on arvotettu valtakunnallisesta näkökulmasta. Se
ei kuitenkaan vähennä karta-

Koska polkuhankkeita koordinoi Helka, poluista muodostuu ennen pitkää koko Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun
kattava polkujen verkosto. Kun
Toukolaan Kellomäelle joskus
tulevaisuudessa valmistuu arkeologinen puisto, alkaa Kumpulan ja Toukolan poluilla olla
myös matkailullista merkitystä
ja niiden ympärille saattaa syntyä kaikenlaista toimeliaisuutta.

Kumpulan ja sen lähiympäristön rakennuskanta on jo iäkästä, ja talot vaativat monelta osin
perusteellisempaa kunnostusta
ja remontointia. Putki- ja kaukolämpösaneerauksia tehdään
nyt enemmän kuin koskaan ja
rakennusten energiatehokkuus
puhuttaa, eikä pelkästään meneillään olevan poikkeuksellisen kylmän talven vuoksi. Myös
kotitalousvähennys uudistui
vuonna 2009 koskemaan vakituisen sekä vapaa-ajan asunnon
kunnossapito- ja perusparannustöitä, ja sitä osataankin jo
hyvin hyödyntää.
Vanhat puiset ikkunat ovat
tässä energiakeskustelussa usein
syntilistan kärkipäässä ihan
suotta. Jo pelkästään tiivistämällä oikein voidaan vähentää lämmönhukkaa sekä vetoa ja parantaa näin asumisviihtyvyyttä.
Ikkunoita säännöllisesti huoltamalla ne kestävät energiavertailun tehdastekoisiin vallan
mainiosti! Talojen alkuperäiset ikkunat ovat tärkeä osa myös
alueemme rakennusperinnettä,
jota tulisi tarkkaan vaalia.

8,00

Keväällä 2009 ilmestyneessä
kirjassaan kumpulalainen toimittaja ja biologi Veikko Neuvonen
kertoo luontokokemuksistaan ja
havainnoimistaan Suomen luonnossa tapahtuneista muutoksista, sodanjälkeisistä vuosista näihin päiviin. Havaintopaikkoina
ovat pientila Päijät-Hämeessä ja
Helsingin Kumpulan kaupunkiluonto. Neuvonen on myös kuvittanut kirjan upeilla luontokuvilla, jotka yhdessä asiantuntevan
tekstin kanssa tekevät kirjasta
kiehtovan lukukokemuksen.
Neuvonen kertoo tulokaslajeista. Jopa piisami on meil-

lä tuontitavaraa. Suomessa
tavattavat kaksi majavalajia (euroopanmajava ja kanadanmajava) taas tuotiin
tänne korvaamaan 1800-luvulla sukupuuttoon kuollutta majavaa. Helsingin Sanomista luimme (HS 5.2.2010),
että kanadanmajavan tuonti
oli iso moka: sen luultiin olevan samaa lajia kuin euroopanmajavan ja risteytyvän viimeksi mainitun kanssa, mutta
näin ei ollutkaan. Muita tulokaslajeja ovat täplärapu, supikoira, villisika, fasaani ja villiminkki. Yleistyneitä lajeja ovat valkoposkihanhi ja merimetso,
joka lapsuudessani oli todellinen harvinaisuus ainakin sisä-Suomessa. Ja tietenkin citykani, jonka
kimpussa Helsingissä puuhastelee varta vasten
virkaan nimitetty kanivirkamies.
Neuvosen kirja panee lukijan miettimään omia

havaintojaan luonnon muutoksista. Laulujoutsenen yleistymisestä ja lintujen keväisistä joukkokokouksista minullakin on havaintoja usean vuoden ajalta. Keväällä 2007 tavoitimme
40 joutsenen parven Päijänteen
suojaisesta lahdenpoukamasta.
Päinvastainen kehitys on ollut liito-oravalla. Mökkinaapurini kertoi liito-oravan olleen
1960-luvulla hyvin yleinen. Siskoni onnistui vielä 1970-luvulla
näkemään yhden, mutta sen jälkeen meillä ei ole ollut niistä havaintoja. Aukkohakkuut eristävät oravan sen ruokailupaikoista, sillä se liikkuu maassa hyvin
kömpelösti, samoin hangella.
Neuvonen esittää useita muitakin esimerkkejä tehometsänhoi-
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don aiheuttamista tuhoista.
Neuvosen havainnot varpusen ja kottaraisen tapaisista kaupunkilinnuista kiinnostavat
meitä kumpulalaisia erityisesti.
Pitkäaikaista lintulaskentaa täällä tehnyt Tapani Veistola kertoo, että varpuset voivat Kumpulassa hyvin, mutta sen sijaan
kottarainen on käynyt todella
harvinaiseksi meilläkin. Satakieli
taas on runsastunut 1970-luvulta alkaen; maalla se johtuu peltojen paketoinnista ja kaupungissa pusikoitumisesta. Kumpula on hyvä esimerkki kelpo pusikkoisesta ympäristöstä, jossa
alkukesästä voi kuulla pakahduttavan kaunista satakielen laulua!
Kummallisen näköisestä
puistopökkösienestä on havain-

toja myös Kumpulasta: näin sellaisen pari vuotta sitten uimalan
takana olevassa pikkumetsässä, kun kesä oli sateinen. Olisi
kiinnostavaa tietää, onko täällä
näkynyt Espamjan siruetanoita.
Myös luontokappaleiden nimet muuttuvat. Neuvonen ottaa
esimerkin partatiaisesta, joka
nykyään on nimeltään viiksitimali, ja laukonpeurasta, joka nyt
on nimeltään valkohäntäkauris
tai laukonkauris. Kuusipeurasta
taas on tullut täpläkauris!
Kirja toimii hyvänä oppaana
ja silmienavaajana myös kaupunkiluonnon tarkkailuun. Sitä
on saatavana Yhtyneitten kuvalehtien kirjakaupasta (Maistraatinportti 1, Länsi-Pasilassa).

Ulla Agopov

Odotusta ilmassa:

Kyläjuhlat tulevat taas!
Koko kylää koskettava Kyläjuhlatohina
on jo alkanut, ainakin Kylätilassa ja suunnitteluporukoissa, ja nyt on aika aloittaa
kaappien ja komeroiden kevätsiivous.
Kilometrin kirppis nousee jälleen Limingantielle, kun katu suljetaan autoliikenteeltä lauantain ajaksi ja musiikkia kuullaan peräti kolmessa paikassa: Limingantien varrella klo 10–15, jalkapallokentällä
klo 15–22 ja Kylätilan tuntumassa klo 10
alkaen. Kylätilassa sisällä on kahvilan lisäksi huutokauppa sekä tanssi- ja sanataide-esityksiä klo 18:aan asti. Koulun pihalle järjestetään lasten tapahtuma, jossa tuttuun tapaan voi askarrella, nikkaroida ja
nauttia lastenteatteri- ja lauluesityksistä.
Kilometrin mittainen kirpputori

Limingantiellä avataan klo 10. Kylätilayhdistyksen jäsenmaksu kattaa kirpputoripöytämaksun, muilta kerätään 10 euron pöytämaksu päivän aikana. Jäseneksi
voit liittyä etukäteen maksamalla jäsenmaksun, 8 euroa, yhdistyksen tilille
Nordea 126830-102748. Huom! Muista
kirjoittaa viestikenttään nimesi ja osoitteesi. (Ja huomaa myös, että Kumpulaseura, jonka jäsenmaksukaavake on sivulla 10, on eri yhdistys.)
Kirppispaikat on tarkoitettu vain alueen asukkaille, ja myyntituotteiden tulee
olla perinteistä käytettyä kirppistavaraa
tai itsetehtyjä käsitöitä/taideteoksia yms.
Asukkaan oikeudella saamme häätää ammattimyyjät tiehensä: Kylätilayhdistys
vuokraa kadun käyttöönsä vain asukkaiden myyntipöytiä varten.

Limingantie suljetaan juhlapäivän

aamuna klo 8 ja avataan illalla klo 23.
Asukkaita pyydetään siirtämään autot
pois hyvissä ajoin. Hälytysajoneuvojen tulee päivän aikana mahtua tarvittaessa ajamaan läpi, joten kirpputoripöydät tulee
sijoitella kadun molempiin laitoihin niin,
että keskelle jää ajoväylä. Myös Vuoksentien kohdalle tulee jättää pöydätön alue.

Pihoillaan kahvilaa pitävien tulee

ilmoittaa myyntituotteensa ympäristökeskukseen. Kaavake löytyy netistä suomi.fisivustolta otsikolla ”Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä, valmistuksesta tai tarjoilusta”: www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/
hki_ymktilpmyy/index.html.
Lomakkeen voi toimittaa huhtikuun
loppuun mennessä Kylätilaan, josta toimitamme ne eteenpäin yhdessä Kylätilan
oman ilmoituksen kanssa.
Ohjelma valmistuu ja tapahtumapaikat sekä esiintyjät varmistuvat maaliskuun aikana. Suunnitelmien etenemistä
voi seurata pian perustettavilta Kyläjuhlien nettisivuilta osoitteessa kumpula.info.

Seuraavat talkooväen
yhteiset tapaamiset
Kylätilassa ma 29.3.
ja ma 19.4. klo 18

– tervetuloa!
leila oksa

Talkooväen tammikuisessa tapaamisessa muodostettiin ryhmiä ja muotoiltiin alustavia suunnitelmia.

Tule mukaan suunnitteluporukkaan
Vielä ehdit hypätä mukaan antamaan oman panoksesi onnistuneille juhlille jo kevään aikana. Tammikuun kokouksessa perustetut
suunnitteluryhmät ovat:
• tiedotus, markkinointi ja
nettisivut
• koristelu

• huolto ja siivous
• lasten tapahtuma
• ruoka
• logistiikka
(kuljetukset, teltat yms.)
• huutokauppa
• ohjelma
• järjestyksenvalvonta
• info, ensiapu ja paikal-

listen yhdistysten & asiantuntijoiden tietotori
Ota yhteyttä Kylätilaan:
kylatila(a)kolumbus.fi tai puh.
041 527 8932, niin lähetämme
sinulle muiden ko. ryhmän jäsenten yhteystiedot. Ryhmiin
voi ilmoittautua myös talkootapaamisissa 29.3. ja 19.4.
12

Laaja skaala musiikkia kolmella lavalla:
klassisesta kuorolauluun, rockista räppiin

Vuoden 2010 Kyläjuhlille on
tulossa monipuolisempi musiikkitarjonta kuin koskaan aikaisemmin. Esiintyjätarjokkaitakin on ollut enemmän kuin
koskaan.
Musiikkia esitetään toukokuussa jopa kolmella eri lavalla.
Lajien kirjo on laaja: klassises-

Stadin vanhin kaupunginosafestari aloittaa
jälleen kesän: lauantaina 29.5. vietetään
kahdeksansia Kumpulan Kyläjuhlia.
Koonneet: Sari Väntänen, Riitta Hämäläinen,
Jussi Liski ja Mariska Rahikainen

ta musiikista kuoroon, jazzista
folkiin, rockista räppiin, iskelmästä tangoon. Mukaan ohjelmaan mahtuu myös odottamaton comeback-keikka.

Lähes kaikki esiintyjät

ovat joko kumpulalaisia tai
toukolalaisia, ja muillakin on

jokin vahva kytkös alueeseen.
Ohjelmaryhmä piti esiintyjiä
valitessaan tärkeimpänä kriteerinä paikallisuutta.
Kumpostin tässä numerossa esitellään joukko tulevien
Kyläjuhlien esiintyjiä. Loput
artistit esitellään seuraavassa
numerossa aikataulujen kera.

Talkooväkeä tarvitaan!

leila oksa

Meklari, juontaja, nikkari, roudari, hanankääntäjä, järkkäri… Monenlaiset ovat taas talkooväen tehtävät, kun toivotamme koko kaupungin tervetulleeksi Kyläjuhlille. Ennen
juhlia, juhlapäivänä ja vielä sen jälkeenkin hommia riittää
reilulle sadalle talkoolaiselle kokista sairaanhoitajaan ja pakettiautokuskista koristelijaan.

Ilmoittautua voi Kylätilan kautta joko soittamalla
041 527 8932 tai sähköpostitse kylatila(a)kolumbus.fi.
Työvuorojen kellonajoista sovitaan lähempänä juhlia, kuitenkin niin, että vuorot ovat kohtuullisen pituisia ja kaikille jää aikaa nauttia myös itse juhlista. Talkooväki palkitaan
Chef Wotkin’sin ravintolakojun ruoka-annoksella ja kutsulla kesäkuiseen karonkkajuhlaan. Pidä kiirettä – hauskimmat hommat ja parhaat vuorot viedään käsistä!

sami väätänen

Esimerkkejä viikonlopun aikana tarjolla olevista hommista:
• PAKETTIAUTOKUSKEJA perjantaille, lauantaiksi ja maanantaiksi telttojen, pöytien ja tuolien noutoon ja palautukseen sekä elintarvikkeiden kuskaamiseen Sörnäisten tukkutorilta. Oma pakettiauto eduksi, peräkärrykin käy!
• TELTAN PYSTYTTÄJIÄ JA PURKAJIA – perjantaina aloitellaan telttojen pystytys, ja osa puretaan jo lauantaina illansuussa, loput päätöstanssiaisten jälkeen. Raavaat miehet hoi!
• KAHVILANPITÄJIÄ Kylätilan kahvilaan klo 10–18 sekä
kahvilan järjestelyihin jo perjantaina
• RUUANMYYJIÄ paistelemaan makkaroita ja perinteistä
pyttipannua klo 10–22.
• JÄRJESTYSMIEHIÄ – kortillisten lisäksi myös muuten
reippaat ja kookkaat kansalaiset käyvät.
• ENSIAPUHENKILÖSTÖÄ – sairaanhoitajia ja lääkäreitä
päivystämään puhelimen päähän päivän ajaksi hätätapauksia varten – joita muuten ei viimeksi ollut laisinkaan!
• INFO-PISTEEN JA TIETOTORIN TIETÄJIÄ – Tietotorilla
jaetaan nammattiapua esim. asumiseen ja puutarhanhoitoon liittyvissä pulmissa sekä tietoa paikallisista yhdistyksistämme
• KORISTELIJOITA – kylttien, bandisten ym. tekijöitä ja
paikoilleen saattajia
• LAVAVASTAAVA Kylätilan Taidelavalle, vastuunaan esiintyjien vastaanottaminen ja kamojen säilyminen lavalla.
• KIRPPISPÖYTÄMAKSUJEN KERÄÄJIÄ Limingantien
katukirppikselle
• MAINOSTEN JAKAJIA ennen juhlia jakamaan esitteitä ja
julisteita lähialueille
• APUKÄSIÄ lasten tapahtuman nikkarointi- ja askartelupajoihin
• SIIVOOJIA juhlapäiväksi ja sunnuntaiksi – ja toki kukin
meistä voi nostaa roskan sellaisen nähdessään!
• MIKSAAJA Kylätilan Taidelavalle
• JA SE KUULUISA YLEISMIES-JANTUNENKIN TARVITAAN!
Vasaran ja ruuvarin, köyden ja kirveen omistava nikkarointitaitoinen henkilö puhelimen päähän yllätysten varalle

Legendaarisen rockbändin comeback:
The Nights of Iguana!

Aamukahvia ja klassista
musiikkia harpulla ja sellolla
Pikkulavan ohjelmatarjonta avataan tällä kertaa setillisellä klassista musiikkia, josta voi nauttia aamukahvin kera. Reija Bister Limingantieltä on YLEn radioorkesterin harpisti ja levyttänyt paljon kamarimusiikkia. Soololevyjäkin Reijalta on ilmestynyt.
Reijan asiaparina on hänen veljensä Veli-Pekka
Bister, Suomen Kansallisoopperan soolosellisti. Kyläjuhlilla kuullaan kattaus italialaisista oopperahelmistä ranskalaiseen moderniin harppumusiikkiin.
Klassinen aamukahvihetki harppuineen onkin ainutlaatuista Kyläjuhlien historiassa!

Suomen legendaarisimpiin lukeutuva rockbändi The Nights of Iguana oli 1980-luvulla
Hanoi Rocksin ohella bändi, josta kiinnostuttiin Yhdysvalloissa ja jolle povattiin maailmanvalloitusta. Bändiltä ilmestyi vuosina
1985–1988 kaksi albumia, jotka molemmat
valittiin Rumban vuoden albumeiksi. Bändin
suosiosta ja musiikillisista ansioista kertoo
se, että Soundi-lehti listasi bändin ensimmäisen albumin (The Gift) Suomen kaikkien
aikojen 50 parhaan albumin joukkoon yhä
vuonna 2005.
Maailmanvalloitusta bändi yritti vuonna
1989. Valloitus kariutui lukuisiin kokoonpanovaihdoksiin, eikä managerointikaan ollut
ihan parhaasta päästä. Bändille oli lupailtu
suuria rahoja ja lukuisia keikkoja. Kun basisti Delay lopulta valitti managerille, ettei ole
koko reissulla tienannut dollariakaan, manageri kaivoi taskustaan ryppyisen dollarin setelin sanoen: ”Nyt olet.”
Iguanan comebackiä on odotettu musa-
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piireissä vesi kielellä jo kaksi vuosikymmentä. Kumpulan Kyläjuhlilla se tapahtuu!
Alkuperäisjäsenistössä olivat vuosina
1985–1989 Floyd Superstar (laulu), Puka
Oinonen (kitara), Delay (basso) ja Sika
Kukkonen (rummut). Bändin jo edesmenneen laulajan Floydin korvaa nykykokoonpanossa Eka Wekara, joka vaikutti aikoinaan bändin kitaristina Amerikan-vuosina.
Puka Oinonen ja Delay soittavat nykykokoonpanossa, rumpalina on Pete Lehtelä
ja toisena kitaristina sekä kosketinsoittajana Kai Järvinen, molemmat Iguana-miesten bändikavereita useista muista bändeistä vuosien varrelta, esimerkiksi Giddyups,
Elastic Family, Mike Monroe jne.
Bändin kitaristi Puka Oinosen kytkökset
Kumpulaan ovat enemmän kuin vahvat: hän
on suorastaan Kumpulan ottopoika. Puka
on Oljenkorsi Small Bandin kantava voima
ja on soittanut lukuisissa Kylätilan illanvietoissa.

tuomas sarparanta

pekka niemi

Omia polkujaan kulkeva
lauluntekijä Emmi

Käpylän Putro
herkistelee jälleen
Zen Café -yhtyeen keulahahmon
Samuli Putron soolouran ensimmäinen
pitkäsoitto Elämä on juhla julkaistiin
vuosi sitten. Putron säveltämät ja sanoittamat kappaleet keräsivät runsaasti kiitosta, ja artisti kävi pokkaamassa
Emma-patsaan vuoden miessolisti
-kategoriassa. Tänä vuonna käpyläläistaiteilijalta, entiseltä kumpulalaiselta,
tullaan kesän keikoilla kuulemaan vielä
julkaisematonta materiaalia.
Elämä on juhla -esitys Kylätilalla lokakuussa 2008, ennen Putron virallisen
kiertueen alkamista, oli unohtumaton
elämys kumpulalaisyleisölle. Nyt odotamme malttamattomina Putron tulevaa
esiintymistä Kyläjuhlien päälavalla.

Nuorilaulaja ja lauluntekijä Emm
i ponnahti
julkisuuteen 2000-luvun alussa muu
n muassa hitillään Crashing Down. Esikoisa
lbumi
Solitary Motions myi kultaa, ja Emm
in musavideot pyörivät myös Euroopanlaa
juisesti
MTV:n kanavilla. Emmi palkittiin
sittemmin
naissolistin Emma-palkinnolla. Erity
isesti kiiteltiin Emmin biisitekstejä, jotka hän
tekee
englanniksi.
Syksyllä 2009 Emmiltä ilmestyi neljä
s albumi The Invite. Albumi on äänitetty
kokonaisuudessaan Kumpulan Liminga
ntiellä, ja
sen tuottaja on kumpulalainen Antt
i Vuorenmaa.
Kyläjuhlissa Emmiä kuullaan pikk
ulavan
intiimissä ravintolateltassa pienimuo
toisen
bändin kanssa. Emmin taustabändi
on kumpulalainen, kivenheiton päästä esiin
tymislavasta.

Kyläjuhlien
lähtölaukaus

Mariska vaihtoi räpistä
iskelmällisempään suuntaan
Kumpulanmäellä asustava Mariska on tullut suurelle
yleisölle tunnetuksi nimenomaan rastapäisenä räppärinä. Suomen menestynein, kolme albumia julkaissut
naisräppäri on sittemmin leikannut rastansa ja siirtynyt aivan toisenlaiseen musiikkiin: oman
luonnehdintansa mukaan iskelmällisempään suuntaan.
Mariskan uusi albumi ilmestyy keväällä, sopivasti juuri ennen Kyläjuhlia. Kumpulalaisilla on
tosin ollut etuoikeus kuulla tulevaa materiaalia jo etukäteen, mm. Oljenkorressa ja Kylätilassa. Kyläjuhlilla Mariska nousee lavalle Pahat Sudet ‑bändinsä kanssa.
Oman musiikkinsa lisäksi Mariska tekee sanoituksia
muille artisteille, mm. Jenni
Vartiaiselle ja Anna Puulle. Anna
Puun tiuhaan radiossa soiva hitti C’est la vie
on Mariskan käsialaa.

sami väätänen

Kylätilan
Folk-klubi
6.2.

Kumpulalaispoikien One of the
Pigeons odottaa Kyläjuhlia innolla

Kylätilassa la 6.3. klo 19

– tervetuloa!

One of the Pigeons lupaa, että Kyläjuhlien lavalla nähdään kauniita miehiä hymysuin, rockia ei tarvitse soittaa murjottaen. Vuonna 2008 perustettu bändi on ehtinyt keikkailla jo kaikissa pääkaupunkiseudun merkittävimmissä rockklubeissa ja monilla festareilla, mm. Raumanmeren juhannuksessa. Tällä kertaa festarimatka
on todella lyhyt eikä keikkabussia tarvita, sillä esiintymislava on
lähes poikien kotipihalla. Bändin jäsenistä kaksi on kumpulalaisia,
eivätkä loputkaan ole kovin kaukaa.
Juuri ennen Kyläjuhlia bändiltä ehtii ilmestyä EP Inside the
gates of home. Musiikillisesti One of the Pigeons mainitsee vaikutteikseen mm. Coldplayn ja Kinksin.
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Vuonna 1997 perustettu Jalankulkuämpäri kuvailee musiikkiaan verbaaliksi naisvoimisteluksi ja hyvänmielen poprockiksi. Puolet nelihenkisen bändin jäsenistä on Toukolasta. Bändin levy Rakkauden leirikoulu ilmestyi äskettäin, helmikuussa 2010, ja useampi biisi levyltä on soinut mukavasti
Radio Helsingissä. Kesällä bändi suuntaa festarikeikalle jopa Ruotsiin, mutta sitä ennen Kumpulan Kyläjuhlille.
Jalankulkuämpäri – mitä tuo käsittämätön nimi sitten tarkoittaa? Basisti-laulaja Pinjan mukaan ei kerrassaan mitään. Bändin mottona on kuitenkin: ”Elämä on ihanaa.”

Jaakko Ahvonen

Dave
vuonna
1974

Dave Lindholm –
trubaduurien kuningas

Kuokkavieraat kajauttaa
moniäänistä kansanmusiikkia
Kuokkavieraat laulavat raikasta suomalais-ugrilaista
kansanmusiikkia: inkeriläisiä röntysköitä, pohjalaisia
rekilauluja ja mordvalaisia melodioita. Ohjelmistossa
on myös skandinaavista lauluperinnettä ja moderneja
sovituksia.
Vuonna 1974 perustetun lauluryhmän jäsenistä suurin osa on Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa opiskelevia tai jo valmistuneita nuoria naisia. Heistä peräti
kolme on kumpulalaisia, joten Kylätila on ollut luonteva
esiintymispaikka ryhmälle: ”Kuokat” riemastuttivat
kumpulalaisia kuulijoita mm. konsertilla ennen joulua.
Kuokkavieraita on kuultu myös Kaustisten kansanmusiikkijuhlilla ja Faces-festivaaleilla. Ja nyt Kyläjuhlilla
– kutsuttuina ja toivottuina vieraina!

Toukolalainen Jalankulkuämpäri
tuottaa hyvää mieltä

sami väätänen

leila oksa

Liquid Sisters: aikuisten naisten räjähtävää teiniangstia
Kumpulalaistaustainen, viiden naisen vuonna 2008 perustama Liquid
Sisters, joka itseään myös kusisiskoiksi kutsuu, kuvailee olevansa aikuisten naisten teiniangstibändi,
joka tähtää yhteiskuntaan ilman

rajoja, rasismia tai ahdasmielisiä ihmisiä.
Ensimmäinen EP nimeltään Fuck
that shit ilmestyi vuonna 2009, ja samana vuonna bändi voitti myös Ylen
henkilöstöjuhlien bändikilpailun.

Kusisiskot ovat keikkailleet ahkerasti aina Berliinistä Provinssirockiin
ja Kumpulan Juustojameihin. Kyläjuhlilla on luvassa taatusti räjähtävää ja räävitöntä rockia.
Fuck that shit!
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Kukapa sopisi paremmin Kyläjuhlien pikkulavan
huipennukseksi kuin Dave Lindholm, kiistämättömästi kaikkien trubaduurien trubaduuri?
Davelta on tähän mennessä ilmestynyt jo lähemmäs 30 albumia, joista viimeisin vuonna
2009 (Lahti), ja hänen ensilevytyksestään on
kulunut lähes 40 vuotta. Vuonna 2006 Dave
sai säveltaiteen valtionpalkinnon ja vuonna
2009 Juha Vainio ‑palkinnon pitkästä ja tinkimättömästä urastaan. Kaikki lienevät kuulleet
joskus hänen tunnetuimpia biisejään Pieni ja
hento ote tai Sitähän se kaikki on.
Dave on levyttänyt myös englanniksi, mutta Kyläjuhlilla mies ja kitara esittävät juuri suomenkielistä, tunnetuinta materiaaliaan.

Musadiggarin unelmana
suvaitsevaisempi Helsinki
Radio Helsingin
ohjelmapäällikkö
Anna Laine haluaisi
Kumpulaan lisää
maahanmuuttajia.

Hei lande
tos on saha
Tapio Liinoja
Kolumnisti on Limingantiellä
asuva näyttelijä.

T

Oman
keä
kylän vä taan
tava
Sarjassa toisia
in
mielenki
laisia
kumpula

asuntoja ja kaupungin vuokra-asuntoja. Minua
kauhistuttaa ajatus, että Helsinkiin syntyy eliittialueita, kun asuntojen hinnat nousevat.

Musiikkia fiiliksen mukaan
Annan kodissa CD-levyjä lojuu kaikkialla. Niitä
ovat hyllyt vääränään, niitä on pinoissa pöytien
alla ja piilotettuina laatikoihin.
– Olen ripotellut niitä vähän sinne sun tänne,
jotta ne ikään kuin sulautuisivat paremmin kalustoon. Ystäväni vaativat minua lupaamaan, että
en muuta vähään aikaan, sillä he eivät kuulemma
enää tule muuttamaan minun CD-laatikoitani.
Työssään Radio Helsingissä Anna valitsee itse
musiikit lähetyksiinsä ”yleensä oman mielialan
mukaan.”
– Välillä hautaudun johonkin huoneeseen pino
levyjä mukanani ja vain kuuntelen uutta materiaalia. Tunnen olevani kuin tutkiva journalisti, ja
sitten kun jotain hienoa löytyy, palan halusta esitellä artistin yleisölle.
Musiikkiin ja levyihin Annalla on edelleen erityinen suhde. Hän muistaa yhä, kun kävi ostamas-
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Sanomatalossa työskentelevä Anna Laine muutti Kumpulaan viime elokuussa ja kertoi sen myös ohjelmansa kuuntelijoille.

sa ensimmäisen vinyylilevynsä.
Curen Mixed up -levyssä oli ihanat, avautuvat levynkannet.
– Ulkoilutin sitä MusiikkiFazerin pussia koko päivän kaupungilla enkä malttanut lähteä
kotiin. Oli vain niin erityinen
tunne kulkea levy mukanani

kaupungilla ja tietää, että tämä
on nyt minun. Samanlaista
tunnetta ei enää ole, kun lataa
musiikkia netistä. Levyt ovat
erityisiä.

Palautteeseen parkkiintuu
Radio Helsingin keltainen juontokoppi sijaitsee keskellä Sanomataloa. Siellä Anna istuu tiistai-iltapäivisin juontaessaan
kahden tunnin mittaista ohjelmaansa. Ohjelmapäällikkönä
hän vastaa myös radion muusta ohjelmasta. Päivät venyvät,
mutta stressaavaa työ ei ole.
– Lähetykset menevät nopeasti, sillä pitää koko ajan miettiä
tuhatta liikkuvaa osasta. Pitää
seurata liikennetiedotuksia, tehdä haastatteluja, seurata onnettomuuksia. Siinä ei ehdi miettiä juuri muuta kuin mitä ehdin
missäkin juonnossa sanoa.
Entä miettiikö Anna koskaan
sitä, että hänen äänensä kuuluu
ihmisten olohuoneissa, työpaikoilla, busseissa ja kuntosaleilla?
– En. Välillä mietin, laitanko
liikaa omaa persoonaani peliin,
sillä tietenkin ohjelmat aina värittyvät sen kautta, mitä itse kulloinkin kokee.
Otetaan esimerkiksi Kumpulaan muutto. Siitäkin Anna kertoi radiossa kuuntelijoilleen.

Palautteeseenkin Anna on jo
parkkiintunut.
– Kaikenlaista tulee, sekä kiitosta että haukkuja. Kerrankin
joku kommentoi ulkonäköäni
Suomi24-sivustolla sanomalla,
että kukka se on perunankukkakin. Lähinnä minusta noita
on kauhean hauska lukea, mutta tietysti puskista on helppo
huudella nimimerkin takaa.
Radion lisäksi Anna on tehnyt ohjelmia myös televisioon,
mutta hän pitää enemmän radiosta.
– Televisiossa tehdään pienellä budjetilla ja isolla koneistolla ohjelmaa nopealla aikataululla. Radiossa kaikki on pienempää mutta myös kodikkaampaa.

Kaiken ei tarvitse
mennä just jetsulleen
Kahvit on jo juotu, ja Anna alkaa valmistautua töihin lähtöön.
Mutta hei, hetkinen, tokihan
paikallistoimittajan pitää kertoa,
mikä on Helsingissä parasta.
– Monenkirjavuus. Että voi
olla vähän erilainenkin eikä siihen kiinnitetä liikaa huomiota.
Tietysti verrattuna vaikka Tukholmaan olemme vielä paljon
jäljessä, mutta suunta on hyvä.
Esimerkiksi, inhoan Stop töhryil-

sami väätänen

Kun radiotoimittaja Anna Laine kävi nuorempana Kumpulassa, hän ajatteli aina, että noissa puutaloissa asuu varmasti
mielettömän onnellisia ihmisiä. Nyt hän asuu itse keltaisessa puutalossa keskellä Kumpulaa ja ihmettelee, miten tänne
päätyi.
– Olen aina asunut Itä-Helsingissä. Mieleeni ei koskaan
edes juolahtanut, että voisin olla joskus niiden onnellisten joukossa, jotka saavat asua täällä.
Mutta niin vain kävi, naurahtaa Anna ja laittaa mutterikahvipannun tulelle kotonaan Limingantiellä. Iiris-kissa kiehnää jaloissa.
Anna muutti Kumpulaan
puolisen vuotta sitten ja ensimmäiseksi hämmentyi siitä, että
maahanmuuttajia ei ollut missään.
– Kun menin metrolla Roihuvuoreen, asemalla notkui venäläisiä, virolaisia, Somaliasta
tulleita. Se oli ihanaa. Täällä
aika satunnaisesti törmää
maahanmuuttajiin. Onneksi
sentään alueella on opiskelija-

Kumpulasta katsoen

’’

Minua kauhistuttaa
ajatus, että Helsinkiin
syntyy eliittialueita,
kun asuntojen hinnat
nousevat.

le -kampanjaa, mutta sitten Suvilahteen pystytettiin graffitiaita, johon nuoret voivat vapaasti
taiteilla. Se on esimerkki sellaisesta Helsingistä,
jossa haluan asua.
Yhtäkkiä Annaa alkaa hymyilyttää.
– Tiedätkö, mietin juuri hiljattain eräälle ystävälleni, miksi minun on ollut helpompi hengittää Helsingissä viime aikoina. Sitten tajusin.
Yhtäkkiä putket rikkoutuvat ja vedet valuvat
metroon, junat menevät sisään hotellien seinistä tai eivät kulje. Nämä ovat asioita, joista yleensä on ajateltu, että eihän täällä Suomessa voi
sellaista tapahtua. Sitten tapahtuu, ja silti pärjätään ihan hyvin. Nämä ovat meille terveellisiä muistutuksia siitä, että kaiken ei aina tarvitse mennä just jetsulleen.
Iiris-kissakin on jo sopeutunut Kumpulaan.
Aluksi se pissi uudessa asunnossa nurkkiin,
mutta nykyään se rakastaa istua ikkunalaudalla
ja katsella tiellä kulkevia ihmisiä ja autoja. Anna puolestaan rakastaa vapaapäivinään kävellä pitkin Limingantietä. Se on Annan mielestä
henkeäsalpaavan kaunis.
Hanna Leivonniemi
Anna Laineen toimittama ohjelma Helsingin
henki kuuluu Radio Helsingissä (88,6 MHz)
tiistaisin klo 13–15.
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ämä ei voi olla
totta. Ensi
vuonna tulee
kuluneeksi
neljännesvuosisata siitä, kun muutimme Kumpulaan. Limis 50:ssä
oli ensimmäinen oma
kämppämme. Huone ja
keittiö. Oli ostettava, kun vuokra-asuntoja ei ollut tarjolla.
Vähän yli 200 000 markan hinta tuntui kyllä ylivoimaiselta –
omaa rahaa oli 20 000 markkaa, isältä lainaksi toinen samanmoinen ja loppu pankkilainaa kovalla korolla. Hiki nousi öisin
pintaan, kun mietti velkavankeudesta selviämisen mahdollisuuksia.
Aamulla menin pihalle sahaamaan lautaa keittiön pientä
kirjahyllyä varten. Homma sujui hitaasti, koska saha oli menettänyt parhaimman teränsä. Sitten kuulin kutsun yläilmoista.
– Lande!
Ääni oli viskin ja röökin karaisema ja tuli syvältä. Naapuritalon, Limis 48:n, toisen kerroksen ikkunassa oli veteraaniikäinen parroittunut kaveri. Miten hän saattoi tietää, etten ole
syntyperäisiä stadilaisia?
– Lande!
Kaverilla oli saha kädessään. Hän neuvoi minua ”heittämään v...uun” tylsän sahani. Jatkoin omallani kuitenkin tovin.
Kuului suhahdus korvan juuressa, ja viereeni nurmikolle iskeytyi saha. Tarkka heitto, joka säästi henkeni ja sitten myös sahausaikaa.

T

utustuin Olliin muutaman seuraavan vuoden aikana
hyvin pihaistunnoissa, jotka saattoivat kesäisin kestää aamiaiseen asti. Maalaisuuteni hän sanoi oivaltaneensa kävelytyylistä ja pälyilystä. Olli vihki minut
stadilaisuuden saloihin niin puheessa kuin pasteerauksessa.
Sittemmin olen koettanut hyödyntää Ollin oppivuosia parissakin jutussa.
Limiksen puoliväli oli erinomaiLavalle oli
nen paikka oppia tuntemaan Kumpihalta matkaa
pulan väkeä laajemminkin Kättäril50 askelta –
tä Valtimontielle. Eksyminen naapurien pihoille sujui luontevasti
takaisin vähän
ensi viikoista lähtien – joskus nuenemmän.
kahtaminenkin. Erityisen upeaa oli
lähteä esiintymismatkalle Kumpulan ensimmäisille Kyläkarnevaaleille. Lyhyin keikkamatka ikinä.
Lavalle oli pihalta matkaa 50 askelta – takaisin vähän enemmän. En muista, oliko Olli enää keppinsä kera seuraamassa
niitä huimia karkeloita vai oliko maa jo vetänyt stadin kundin.

S

ittemmin matka on vienyt Limiksen molempiin päihin, ja
hyvä niin. Pienempinä lapset ihmettelivät, ovatko kaikki paikat niin samanoloisia nimensä suhteen: kun mennään mummolaan, mennään Vampulaan ja kutsutaan
vaari uimaan Kumpulaan. Turha väittää, että minusta olisi tullut stadin kundia, mutta silmä on vuosien saatossa harjaantunut
huomaamaan vieraan liikehdinnän. Ihan hommien puolesta tykkään tsuumailla pensasaidan läpi ihmisiä ja heidän tapojaan.
Tunnustan, että olen pari kertaa pelästyttänyt pälyilijän Jyrängöntiellä:
– Lande!
Mutta sahaani en vielä ole aidan yli viskaissut.

Bassopyrpylöitä & balsamia traumoihin
Kylätilassa on järjestetty bändileirejä
lapsille jo kolmen vuoden ajan.
Touhu vaikutti niin hauskalta, että
vanhemmat halusivat myös itselleen
leirin. Ja saivat sen!

Ensimmäiselle aikuisten bändileirille marraskuussa osallistui 21 enemmän tai vähemmän soittotaidotonta täysi-ikäistä. Leiri kesti kaksi päivää, jona
aikana treenattiin yhteensä seitsemän kappaletta.
Jos osallistujalla musiikkitaustaa olikin, ideana
tällä kertaa oli tarttua itselle uuteen instrumenttiin
tai herätellä jo unohtuneita taitoja. Rumpuihin, kitaroihin, rytmimunaan ja muihin rokkisoittimiin
tarttuivat muiden muassa tiedottaja, elokuvaohjaaja, eläinlääkäri, äänisuunnittelija, puheterapeutti, runoilija, valokuvaaja ja pari toimittajaa.
Aluksi tutustuttiin rokkaamisen perusteisiin
soitinkohtaisissa ryhmissä, sitten treenattiin vaihtelevilla kokoonpanoilla biisejä yhteen. Leirin
päätteeksi vedettiin nauruhermojakin kutkutellut
konsertti, jota saapuivat katsomaan kaverit, kylänväki – ja ne nyt jo soittotaitoiset omat lapset.

Ensimmäisenä päivänä oli aika
pöllämystynyttä, jopa stressaavaa. Pianistiporukassa ehdittiin
saada lyhyt johdatus rockpianon
alkeisiin (eli basistille jätetään
alimmat intervallit ja itse pyöritään keski- tai kilkutusalueella).
Ja me 70-luvun pikkutyttöinä
metronomin kanssa kurinalaisesti nuotteja soittamaan opetetut
aikuiset yritimme opetella päästämään irti. Ei silloin lapsena mitään vapaata säestystä tunnettu.
Leirillä ne ”nuotitkin” olivat usein
paperille kuulakärkikynällä kirjoitetut soinnut, ja järkyttyneen pianistin piti ITSE päättää, mitä ja
Laura,
miten soittaa.
 42 v, koskettimet ja taustalaulu
Vaikeinta oli uskoa alkutilanteessa, että saamme konsertin kasaan sillä aikataululla. Saatiin
kuitenkin! Hauskinta oli, kun mi-

VARAA

Onko kaappisi/kellarisi täyttynyt vanhoista
lasten leluista, suksista tai vaatteista?
Nyt on mahdollisuus päästä niistä helposti
eroon ja ansaita vielä rahaakin!

TERVETULOA
Vekarakirppikselle
V
Helsingin Kumpulaan,
Intiankatu 20
LISÄKSI MEILTÄ LÖYTYY
•Leikkinurkkaus
•Hoitohuone, wc
•Kahvio

Mahtavaa, että aikuisille suotiin tällainen mahdollisuus hauskuuteen, huviin ja hyötyyn! Olin
näpelöinyt bassoa teininä ja oli
hyvin jännää tarttua soittimeen

Seuraavan aikuisten
bändileirin päätöskonsertti Kylätilassa
su 14.3. klo 16 – vapaa
pääsy, tervetuloa!

seuraavan kerran nelikymppisenä. Aika kului liian nopeasti, olisin halunnut paneutua laulamiseen vielä enemmän. Siispä lisää tätä!
Varpu, 41,
basso, laulu ja taustalaulu
Todella vaikeeta puuhaa. Rumpuja on mahdoton soittaa, sillä
kädet kramppaa. Basso on täysi
mysteeri. Hanuriin tarttis enemmän habaa. Mutta kivaa oli!
Mariska, 30 v,
rummut, hanuri ja basso
Keksin leirillä oman tavan merkitä ylös bassonuotteja, sillä
basso tuntuu epäloogiselta soittimelta ja minulle A:t ja G:t ja E:t
eivät sano mitään. Korkeampi ja
matalampikin määrittyy mielestäni parhaiten sen mukaan, mihin suuntaan basson kaula sojottaa. Omat nuottini ovat nimel-

tään pyrpylöitä: ykköspyrpylä,
kakkospyrpylä, pyrpyläväli jne.
Riitta, 41 v,
basso, koskettimet ja perkussiot
Kokemus veti suupielet korviin
vielä seuraavalla viikollakin. Leiri oli balsamia soittotuntien aiheuttamiin traumoihin. Ja ihmeen
emansipatorinen kokemus oli
ensimmäistä kertaa elämässä
laittaa sähkökitaran piuha vahvistimeen ja räväyttää sointu
ulos, ihan itse.
Anna, 35 v,
kitara, tamburiini ja laulu
Hauskinta oli katsella lavalta
opettajien ilmeitä. Yhden kasvoilta näki heti, kun meni pieleen, toinen ei meinannut naurultaan pysyä tuolilla. Loppukonsertti oli hyvää siedätyshoitoa
esiintymisjännitykseen. Leila,
 32 v, laulu, basso ja taustalaulu

Nuorena ei päässyt bändisoittimia kokeilemaan, klassinen linja kun oli se muka ainoa oikea
vanhempien mielestä. Nyt oli
ihana kokeilla bassoa. Sormet
olivat tosin tunnottomina melkein kaksi viikkoa leirin jälkeenkin, mutta olipa hauska opetella täysin uutta soitinta näin vanhanakin vielä.  Itsestään ylpeä
aloitteleva basisti, 51 v
Aikuiset tuntuivat jännittävän
esiintymistä lapsia enemmän,
mutta onnistumisen ilo oli vähintään samaa luokkaa. Soitinjakauma oli erikoinen, kun kosketinsoittajia oli kahdeksan ja
kitaristeja vain kolme. Kaiken
kaikkiaan aikuisten bändileiri
oli hienosti onnistunut kokeilu,
odotan innolla kevään leiriä!

Jussi, 49 v,
kosketinsoitinope ja leirin reksi

Aurinkoista kevättä
kumpulalaisille
toivoo ja toivottaa
Parmesanin väki

TERVETULOA!

AUKIOLOAJAT

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

Puh. 757 20 87
Intiankatu 23,
00560 Helsinki
kahvila.kapusiini@elisanet.fi

Otamme myös lahjoituksia
vastaan ja voimme noutaa ne!
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Riitta Hämäläinen

Oljenkorren pikkujouluissa 18. joulukuuta vierailivat mm. tv-sarjojen
tunnusmelodioita yleisölle arvuutellut Miihkali Jaatinen (pipa päässä) ja
Markus Raivio (oikella kitaran kanssa).

Avoinna
Arkisin 7–17
La-Su 9.30–16

Olemme laajentaneet
– nyt runsaasti
viihtyisää
kahvittelutilaa!

nä iltana haitarin kera ja soitti ja lauloi elokuvasävelmiä. Ja kun OSB:ssä
soittaa kaksikin Lapinlahden Lintua,
luonnollisesti vieraina on ollut toisia
Lintuja: Tapio Liinoja, Markku
Toikka ja Timo Eränkö.
Myös Esa Kaartamo, Juha Björninen, Timo Turpeinen, Harri Saksala, Tumppi Varonen, Maria Hänninen, Tarja Merivirta ja Antti Koivula ovat OSB-illoissa esiintyneet.
Välillä yllätysvieras on ollut yllätys
bändillekin. Näin esimerkiksi Freukkareiden Pekka Myllykoski, joka ilmestyi yleisön joukosta laulamaan
Viekää minut baariin.
Yllätysvieraat pidetään aina visusti
salassa loppuun asti. OSB:n kevätkausi alkoi tammikuussa suomipopin
merkeissä, ja paikalle saapuneita
ihastutti tuolloin Freeman. Yleisö
lauloi antaumuksella mukana Ajetaan
me tandemilla ja Yksi lensi yli käenpesän.
Seuraavat musiikkiyllätykset ovat
26.3. ja 23.4.

Yleisölläkin
lienee kivaa!

UUSI

erosta
pöytäsi num
0400-575474

Tuo myyntiin sinulle
tarpeettomaksi käyneet
lastentarvikkeet tai tule
itse tekemään löytöjä!

Pöytävuokra
35 €/viikko

nulle lykättiin käteen pianohaitari ja en saanut siitä aluksi ääntä
ja näppäimistökin oli väärin päin,
mutta soitin sitä kai ihan hyvin
saman päivän konsertissa. Kiintoisaa oli saada vähän tuntumaa
siihen, miten bändi toimii ”sisältäpäin”. Anita, 33 v, koskettimet,
 hanuri, djembe ja taustalaulu

Oljenkorren musailloissa on jo kolmen vuoden ajan voinut bongata nimekkäitä yllätysvieraita. Oljenkorsi
Small Bändin (OSB) soittonurkassa
on nähty sekä euroviisuvoittajia, ihmismäisemmissä vetimissä, että ‑häviäjiä. Kojo villitsi ja tanssitti yleisöä
soulilla ja sai varmasti enemmän pisteitä kuin Nuku pommiin aikoinaan
viisuissa.
Monet artisteista esittävät aivan
erilaista materiaalia kuin heiltä on totuttu kuulemaan. Olkkarissa on nähty legendaarisen Hanoi Rocksin Nasty Suicide soittamassa jazzia, Bomfunkissakin vaikuttanut Elena Mady
tunnelmoimassa joululauluja ja Sonja Lumme vetäisemässä setillisen
rockia. Happoradion Aki Tykin rakkauslauluja taas tulivat kuulemaan jopa espanjalaiset fanit. Samaisen bändin basisti Jatu Motti taas soitti Taiteiden yössä funkia.
Ex‑ Nylon Beatin Erin (Jonna oli
yleisössä) sekä Mariska ovat molemmat ihastuttaneet aivan uudella, vielä
julkaisemattomalla materiaalilla. Taneli Mäkelä taas saapui paikalle erää-

leila oksa

leila oksa

Livemusiikkia ja nimekkäitä
vieraita jo kolmen vuoden ajan
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Kantin kundit Panda,
Panbe ja Lekkeri Äyskin
lähettimopon kyydissä.
Mopolähetin homma oli
1960-luvun alussa kova
juttu, kun omaa mopoa
ei ollut.

Lähimmät ”jengit”
olivat sadan metrin
päässä Kymintiellä ja
Intiankadulla, eikä kauaksi
tarvinnut mennä, kun
löytyi jo uusi porukka.

Junnu Riihimäki on
huomannut, että
ei se pyöräily niin
helppoa olekaan...

Karhulanka laitettiin
hakaneulalla alakerran
ikkunanpieleen, ja
toinen pää kiinnitettiin
hyvän kaiun antavaan
tulitikkuaskin pohjaan…
Sitten hartsisilla sormilla
viulua vinguttamaan…
ja tietysti taas karkuun.

Barbihyppelyä,
lestinheittoa
ja haaveita
joilla oli pihassa leikkimökit, ja ne veti hirveesti porukkaa. Kumpulan mimmeillä ei leikkimökkejä ollut.

Lelut olivat usein kotitekoisia
mollamaijoja ja puuautoja
Elämä työläiskaupunginosassa oli sodan jälkeen
vaatimatonta, ja oltiin vähään tyytyväisiä. Syntyvyys oli noin kaksinkertainen verrattuna viime
vuosikymmenten vastaaviin lukuihin. Perheet olivat suuria ja asunnot pieniä.
Vanhemmat yrittivät selvitä päivä kerrallaan.
Mistä saisi rahaa ruokaan tai talvella halkojen ostoon?
Erään 1930-luvulla syntyneen miehen kertomus omasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan kertoo omaa karua kieltään lapsen ja nuoren elämästä. Hän asui kahdestaan sairastelevan äitinsä kanssa, ja toimeentulo oli tiukalla. Hänellä ei ollut aikaa eikä mahdollisuutta osallistua muiden lasten
leikkeihin, ja kun ikää hieman karttui, oli jo mentävä töihin elantoa tienaamaan.
Tuota aikaa kuvaavat hyvin myös sen ajan talvikengät, monot. Syksyllä sai uudet monot, jos
edellistalviset eivät enää jalkaan mahtuneet. Uudetkin olivat useimmiten sisaruksilta tai naapurilta perityt.
Monot olivat varsinaiset yleisjalkineet; aamulla
jalkaan ja kouluun, ja kun lähdettiin hiihtämään,
niin sukset vain kiinni rotanloukuilla tai voitoilla. Nahkapohjaan oli poltettu kuumalla piikillä
reiät siteiden piikkejä varten. Ensimmäiset luistimet olivat usein monoihin kiinnitettävät terät, ns.
nurmarit. Suutari oli pannut monon kantapäähän
raudan, johon terän takaosa kiepautettiin, ja etupää kiristettiin avaimella pohjan sivuilta.
Niukkuus vaikutti kaikkeen, myös lasten elä20

Kymintie 81:n pihalla.
1950-luvulla leikittiin
ukin tekemillä
nukenvaunuilla ja autoilla.

Jorma Härkönen

Pula-aikana sotien jälkeen lapset ja nuoret viettivät aikaansa
ulkona leikkien, urheillen ja nuoriksi vartuttuaan ”kantissa”
notkuen. Jorma Ikonen kirjasi Kumpula-seuran neljännen
muisteloillan tunnelmia. Mitä olivat omenapommit, missä
käytiin tanssimassa, entä oliko näillä kulmilla jengitappeluita?
Kumpula-seura järjesti tammikuussa jälleen muistelutilaisuuden Kylätilassa. Tällä kerralla
aiheena oli lasten ja nuorten
elämä sodanjälkeisessä Kumpulassa. Paikalle saapui 30 nykyistä tai entistä kumpulalaista tai
muuten täällä aikaansa nuorena
viettänyttä, jotka olivat syntyneet 1930–1950-luvuilla.
Jo esittelykierros antoi viitteitä siitä, mitä oli tulossa:
Jorma Härkönen, Jore:
– Kaikki jäynät tehtiin, mitä
keksittiin, ja kiusattiin poliiseja
tässä nurkilla. (Raili Niemenkarin kommentti: – Ja likkoja!). No, vähempi niitä. Tuolla
oli Virtasen peruna- ja kasvimaat, ja mansikatkin olivat siellä hyviä.
Raili Niemenkari jatkoi:
– Kumpulassa oli hirveesti
kundeja, ja kun meitä oli Toukolan puolella kolme komeeta
likkaa, niin nää Kumpulan
kundit juoksenteli aina siellä,
ja Kumpulan mimmit oli kateellisia.
Vastine tuli Kumpulan puolelta Kaarina Kiurulta, Pippanilta:
– Me ollaan likkakaverin
kanssa taisteltu niistä pojista,
niit oli parikymmentä, että kyl
niitä riitti.
Raili:
– Toukolassa oli kaksi likkaa,

Tummaihoinen olympiaurheilija
herätti ihmetystä ja nimmareiden
pyytäjiä riitti. Kisakylä oli varmin
paikka tavata oma suosikkiurheilija.

sunnuntaiaamuisin kuulemaan seurakuntatädin
eri-ikäisestä lapsesta ja nuoressanomaa. Monen mieleen ovat jääneet sieltä saata, jotka asuivat sadan metrin
dut vähän postimerkkiä suuremmat kuvat, joita
säteellä kotitalostani. Lähimkerättiin pieneen vihkoseen.
mät ”jengit” olivat sadan metTytöt ja ehkä vähän pojatkin keräsivät kiiltokurin päässä Kymintiellä ja Intivia, joita vaihdettiin ahkerasti, samoin joitakin ke- ankadulla, eikä kauaksi tarvinräilymerkkejä. Sinisen ruutuvihkon sivut oli tainut mennä, kun löytyi jo uusi
teltu kaksinkerroin ja vielä kulmat vinoon siten,
porukka.
että siitä muodostui tasku. Vihkoa puristettiin tiuKesän 1952 olympialaisilla
kasti sormien välissä, ja kaveri valitsi omalla keoli ihan oma vaikutuksensa lasräilykuvallaan välikön, jossa vaihto piti tehdä.
ten ja nuorten elämään.
Kaikenlaiset keräilyt olivatkin suositSilloin moni sai ensituja harrastuksia. Autoja ei 1950-lukosketuksensa vievulla kovin paljon liikkunut, mutta
rasmaalaisiin urniiden vähienkin autojen rekisteriheilijoin, joita
numeroiden kerääminen pieneen
ihmeteltiin
= 1950–6
ruutuvihkoon oli yksi harrastus.
niin kotikulnuorison 0-luvuilla
käyttä
Purukumipakkauksista saatiin
milla kuin kiIntianka mä nimi
dun ja
neulalla varustetuttuja moottorisa-alueen porLimingan
pyörien merkkejä, silloisia pinssetillakin. Pikkutie
risteykse n
jä, paidan rinnukseen tai pärinäpoipojat parveilivat
stä
kien suikkahattuun: AJS, Norton, Veloportin tuntumassa
cette jne. Pauligin kahvipaketeissa oli opetja keräsivät ulkomaisten
tavaisia autokuvia: Renault – lue: Renoo, Chrysler
urheilijoiden nimikirjoituksia
– lue: kraislö.
pieniin mustiin vahakantisiin
vihkoihinsa. Urheilijat liikkuivat myös lähiseudulla, ja silloin
Olympiavuonna ihailtiin ja
moni näki ensimmäistä kertaa
ihmeteltiin urheilijoita
tummaihoisen ihmisen.
Minun ensimmäiset muistoni ajoittuvat vuoden
Ismo Vauhkonen, Iska,
1952 olympialaisiin ja koulun aloittamiseen Toumuisti, kuinka eräs asiakas oli
kolassa. Kaveripiirini muodostui Limingantien
saapuessaan silloiseen Koljosen
ja Vallinkoskentien kulmauksen niistä yli 50:stä
maitokauppaan kertonut kauppiaalle metsätiellä näkemästään
tummaihoisesta urheilijasta:
– Sen kasvot olivat yhtä mustat kuin hänen mustimman padan pohja!
Nuoriso solmi kontakteja ulkomaisiin urheilijoihin. Yhdessä käytiin elokuvissa – taisipa
tuon kuukauden aikana syntyä
vakavampiakin romansseja –
ja kisojen jälkeen yhteydenpito
saattoi jatkua kirjeenvaihtona.

”Kantt

i”

mään. Tytöillä oli nukke ja pojilla auto; muita leikkikaluja ei
välttämättä ollut. Usein ne olivat kotitekoisia mollamaijoja ja
puuautoja.
Mollamaija oli pehmolelu,
mutta nukella oli kova paperimassasta valmistettu pää, joka
kului leikkien tiimellyksissä.
Usein uusi pää saatiin joululahjaksi, ja se teki nukesta taas
kuin uuden.
Tytöillä saattoi olla kotitekoiset nukenvaunut ja pojilla puinen keinuhevonen. Yleisiä ne
eivät olleet, ja syy siihen saattoi
olla tilan puute kotona. Arabian valmistamat pienet lasten
kahviastiastot olivat harvinaisia, ja helposti rikki menevinä
niillä ei juuri leikitty tai ei saanut leikkiä.
Konepajoja ja verstaita oli
tuohon aikaan paljon, ja niinpä
joillekin isä tai tuttava oli valmistanut metallisen auton, valjakon tai mikä laite se sitten olikaan. Nallet ilmestyivät leikkei-

hin 1950-luvulla, mutta sitä
ennen meille tuli jo valmiiksi
leikitty Ponzo-koira, jonka sahanpurutäytteet vuotivat ratkenneista ompeleista.
Me tuon ajan lapset ja nuoret
emme osanneet paljoa vaatia,
tai jos osasimme, emme kuitenkaan haluamaamme saaneet. Se
ei kuitenkaan jättänyt meihin
traumoja, me olimme elämäämme tyytyväisiä. Alueella asusti
myös varakkaampia perheitä.
Paljon olisi jäänyt puuttumaan,
jos kulmilla ei jo 1950-luvulla
olisi ollut muutamaa moottoripyörää tai upeaa amerikanrautaa. Pääsihän niihin sentään joku onnekas kyytiin – tai ainakin
friidut pääsivät.

Leikit vaativat
mielikuvitusta
Olennaista tuolle ajalle oli, että
kaverien kotona ei käyty leikkimässä. Kun tilaa sisällä ei ollut,
leikittiin ja oleiltiin ulkona. Joil-

lakin pihoilla leikkiminen oli
kokonaan kielletty. Taannoin
tavatessani lapsuudenystäväni
hän kertoi:
– Teidän pihalla sai aina leikkiä, mutta meillä oli vihainen
Heinosen akka, joka ajoi aina
lapset pois.
Leikeissä riitti mielikuvitusta: kävyistä ja tulitikuista tehtiin
leikkieläimiä, voikukat, rautalehdet ja pienet kivet toimivat
kaupassa myytävinä tuotteina;
myös tyhjät limsapullot ja karkkirasiat kelpasivat kaupan tiskille. Kahvi oli kortilla, mutta lapsilta sitä löytyi, usein kahvia
markkeerasivat ruskeat ratamonkukan siemenet. Barbi- ja
naruhyppely olivat suosittuja,
samoin natsku.
Pyhäkouluun kokoonnuttiin
Juna-, auto- ja moottoripyöräaiheisia keräilykortteja vaihdettiin ja
kerättiin kansioihin. Myös
OKA-kahvilla oli omat
keräilysarjansa.

21

Kisat toivat mukanaan myös
kisaturisteja. Minunkin isovanhempieni olohuoneen nurkkaan
laitetulle patjalle asettui eräs
meksikolainen nuorimies kisaviikkojen ajaksi, mistä on muistona vieraskirjan vieraskielinen
aukeama.
Toukolan seurakuntatalo
valmistui vuonna 1955, ja se toi
lapsille ja nuorille monenlaista
kerho- ja harrastustoimintaa.
Noihin aikoihin televisio teki
vasta tuloaan koteihin, mutta
seurakuntatalolla sellainen oli ja
siellä sitä käytiin joukolla katsomassa. Rin Tin Tin oli yksi sen
ajan suosikkiohjelmista.
Telkkari oli ylhäällä nurkassa, ja kirkkosalin lattialla istuskeli iso joukko lapsia. Tiloissa
oli monenlaista toimintaa niin
lapsille kuin vähän varttuneemmillekin, ja myöhemmin siellä
tutustuttiin rippikoulun kautta
lähialueiden nuoriin.

Kilpailuja järjestettiin ja
välillä vähän nahisteltiin
Santatie eli nykyinen Limingantien suuntainen puistoalue oli
usein metsän ohella meidän peli- ja temmellyskenttänämme.
Aikoinaan se oli varattu Kumpulantien jatkolle, ja tien rakentaminen käynnistyikin 1930-luvun pula-ajan työttömyystöinä,
mutta se jäi kesken. Jäljelle jäi
kivireunus ja tasainen santapohja, mistä se nimensäkin sai.
Tasaisella hiekkamaalla oli
hyvä järjestää omia urheilukilpailuja. Meidän porukalta löytyi
oikea nahkainen jalkapallo, pui-

’’
Kumpulan maauimala avattiin olympialaisten jälkeen,
ja siitä tuli heti suosittu kesänviettopaikka.

nen keihäs ja painava miesten
kuula sekä korkeushyppytelineet, jotka oli kyhätty itse. Suuremmalla porukalla pelattiin
neljää maalia. Leikkeihin kuuluivat perinteisesti myös ”kymmenen tikkua laudalla”, kirkonrotta, ”ei juu vaarinhousut” ja
monet muut.
Santatie rajoittui mäenrinteeseen ja metsään. Mäelle, nykyiselle Kumpulan kampuksen
alueelle, pystytettiin sodan jälkeen asuntopulaa helpottamaan
väliaikaisia kahden, kolmen tai
neljän perheen parakkeja. Metsä oli suosittu leikkipaikka. Monen pojan partiovyöllä roikkui
puukko, ja rohkeimmat kiipeilivät suurissa kuusissa hakemassa
pitkiä tasapaksuja oksia, joista
saatiin jäntevät jousipyssyt.
Useimmiten puuhastelut metsikössä sujuivat ilman parakkilaisten kanssa syntynyttä nahistelua. Jokin jännite meidän välillämme kuitenkin oli, joten tilannetta tarkkailtiin, ja kun muita
ei näkynyt, uskaltauduttiin syvemmälle metsään. Joskus kivisota parakkilaisten ja limisläisten
välillä oli väistämätön. Mitään
suoranaisia jengitappeluita, joissa olisi käyty käsikähmää, emme
muistaneet tapahtuneen.
Hieman myöhemmin, kun
kolikoita alkoi olla nuorillakin,
stigattiin skrubua tai seinää.

Nuoremmat kävivät
vanhempien perässä
keskinäistä vääntöä
oikeasta
urheiluseurasta
ymmärtämättä,
mistä seurojen
erilaisissa
pyrkimyksissä
oli kyse.

Se, joka sai lantin lähemmäksi seinää, pääsi helistämään koko lanttikasan käsissään ja valita joko
kruunana tai klaavana maahan pudonneet kolikot.
Skrubun, jossa tavoiteltiin maahan kaivetun kuopan reunaa, säännöt olivat hieman toisenlaiset.

Ne aurinkoiset lapsuuden kesät…
Kesän lähestyessä koulussa annettiin sen aikaista terveyskasvatusta ja ohjeita siitä, kuinka aurinkoa otetaan, jotta koulun alkaessa syksyllä oltaisiin terveitä ja hyvävoimaisia.
Loman alkaessa pääsivät jotkut maalle kesänviettoon, useimmiten jonkun sukulaisensa maatilalle, sillä olivathan monet Kumpulan rakentajatkin saapuneet tänne maaseudulta. Myös kesäsiirtolat olivat suosittuja. Niiden toimintaa kuvaa
sangen osuvasti seuraava lainaus:
Kesäsiirtoloiden toiminta-ajatuksena oli kohottaa aliravittujen lasten painoa ravitsevalla ja riittävällä ruoalla, pitää lapsia paljon ulkona ja auringossa sekä tarjota heille mahdollisuus leikkimiseen, urheiluun ja askarteluun. Oleskelu kesäsiirtolassa 4-8 viikon ajan näkyikin yleensä selvästi
lasten ruskettumisena ja parin kolmen kilon painonnousuna. (Arno Forsius, Lahden kansakoulu-

Leikkejä, pelejä ja jäyniä
Korona
Kotipeli
10 tikkua laudalla
Rosvo ja poliisi
Jaagis
Piilosilla
Purkkis
Naruhyppely

Barbihyppely
Kirkon rotta
Natsku
Skrubu ja seinä
Filkan poltto / kärtsärit
Pirunviulu
Lakanaliuhutus
pimeällä metsätiellä

’’
ToTe:n tyttöjä 1950-luvun alussa Käpylän urheilukentällä.

jen kesäsiirtolatoiminta 1911–
1988, www.saunalahti.fi/arnoldus/lah_kou4.html)
– Kesällä oli aina lämmintä, ja kun koulu loppu, mentiin
Vantaanjoelle tai Annebergin
rantaan uimaan. Vesi oli kauheen likaista, oli posliinin palasia ja muita, mutta siellä vaan
opittiin uimaan. Jalkasin kuljettiin, kun kaikilla ei ollut polkupyörää, muisteli Raimo Syrjänen, Syrkky.
Kumpulan maauimala valmistui olympialaisten harjoituspaikaksi, joka avattiin yleisölle
kisojen päätyttyä. Se oli mieluisa paikka, jossa vietettiin paljon
aikaa, ja viimeistään siellä moni
oppi uimisen taidon.
Uimalassa toimi aluksi uimaseura HTU, Helsingin Työväen
Uimarit. Seuran omat verkkarit
olivat monen nuoren haaveena
ja lienevät olleet ainakin osalle
myös motiivina liittyä seuraan.
Uimaharjoituksia oli säännöllisesti, ja uimalassa järjestettiin
kesän mittaan erilaisia kilpailuja
ja näytöksiä, muun muassa juhannuksena Jussin Jysäys ‑nimellä kulkenut tapahtuma.
Uimakilpailuissa käytiin lähipaikkakunnilla, esimerkiksi
Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Keravalla. Minun ensimmäinen
pidempi uintireissuni oli, kun
noin kymmenen ikäisenä osal-

listuin viikon kestävälle Pajulahden urheiluopiston harjoitusleirille.
Vuonna 1956 perustettiin uimaseura Kuhat. Nuoremmat kävivät vanhempien perässä keskinäistä vääntöä oikeasta seurasta
ymmärtämättä, mistä seurojen
erilaisissa pyrkimyksissä oli kyse. HTU:n vihreää ja Kuhien sinipunaista verryttelypukua kannettiin kuitenkin ylpeinä.
Jos urheiluseuroissa kiinnostivat seuran verkkarit, niin sitä
tekivät myös partiolaisen varusteet, etenkin vyö, jonka erikoisessa soljessa luki ”Ole valmis”.
Myös Nuoret Kotkat järjesti
nuorisotoimintaa lähialueella.
Liittyminen minkään järjestön toimintaan ei aina ollut itsestään selvää, sillä usein vanhemmilla oli siihen oma sanansa
sanottavana. Myös Käpylän koulu ja Toivon liitto järjestivät heti
sodan jälkeen kerhotoimintaa.
Vuonna 1932 perustettu voimistelu- ja urheiluseura Toukolan Teräs, ToTe, on ollut seudun lapsille ja nuorille merkittävä asia, ja siihen lähes kaikki muisteloissakin olleet olivat
kuuluneet.
Kalervo Ilmanen kokosi
vuonna 1992 seuran värikkään
historian varsin mielenkiintoiseksi kirjaseksi. Toiminta on ollut monipuolista, ja erityisesti

Mä oon ikuisesti
katkera sille
omistajalle.
Kun mä sain sinne
porttarit ja tivasin
syytä, niin omistaja
sanoi, et kun ne
kundit tulee aina
sun perässä!

Sirkka-Liisa
Sarantauksen
hiihtoretket
veivät usein
Vantaanjoen
maisemiin.

nyrkkeily näyttää jääneen monen pojan mieleen.
Uimalan pukusuojien valmistuttua ToTe:n nyrkkeilytalli harjoitteli siellä talvisin viikoittain.
– Nurmion Hugehan niitä
harjoituksia veti, ja sit oli sellainen apuvalmentaja kuin Kiko.
Talvella käytiin nyrkkeilyharjoituksissa, kun siihen sisälty, että
päästään saunaan ja suihkuun,
kun ei näissä taloissa omia suihkuja tai saunoja ollut. Yksi naishenkilö oli tullut äidille kertomaan, että kyllä Kumpulan pojat oppii tappelemaan, kun niittä kädestä pitäen opetetaan,
muisteli Iska.
ToTe:n toiminta veti monet
seuraan kuulumattomatkin mukaan urheilutapahtumiin. Itseäni vanhemmat kertoivat, kuinka
he viettivät paljon aikaa Annalan kentällä, jossa ToTe järjesti
sekä paikallisia että läheisten
seurojen välisiä pelitapahtumia
sekä yleisurheilukilpailuja. Kesäisin järjestetyt nuorisoleirit
olivat suosittuja.
Kentän tuntumassa oli myös
ToTe:n ylläpitämä Annalan tanssilava kesään 1950 asti. Se oli
varsin suosittu lähialueiden kaikenikäisten kohtauspaikka.
Jenkka oli nopea tanssi – kolikotkin saattoivat sen menossa
pudota taskuista – ja nuorimmat

Kaarina ”Pippan” Kiuru

Leena Pietilä ja Kaarina Kiuru eli Leena ja Pippan nykyisen Kylätilan edessä keväällä 1960.

Osmo Hytösen, Oskun, mukaan ryömivätkin lavan alle niitä
etsimään. Osku kertoi myös, että
ToTe esitti Annalassa myös ulkoilmanäytöksissä elokuvia.
Annalan lavan lopetettua
toimintansa ToTe jatkoi tanssitoimintaa Velodromin viereisellä Velon lavalla.

Syksy ja talvi – jäynää,
hiihtoa ja mäkihyppyjä
Poikien mieleen muistuivat pimenevinä syysiltoina tehdyt
pikku jäynät. Omenien varastelu oli aika yleistä. Vaikka omas-

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO
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sa pihassa oli omenoita yllin kyllin, piti kaverien
kanssa käydä omppuvarkaissa naapurien pihoilla, ja monta kertaa saatiin juosta karkuun vihaisia talonomistajia.
Varkaita pyrittiin karkottamaan puutarhaan
laitetuilla omenapommeilla. Pommi laukesi, kun
jalka osui siihen viritettyyn lankaan. Tieto pommeilla viritetyistä pihoista levisi nopeasti, ja seuraava jäynä olikin pommien paukuttelu heittelemällä puutarhoihin oksia ja laudanpätkiä. Jorma
Härkönen kertoi, että pimenevien iltojen ilo oli
myös pirunviulun soitto:
– Karhulanka laitettiin hakaneulalla alakerran
ikkunanpieleen, ja toinen pää kiinnitettiin hyvän
kaiun antavaan tulitikkuaskin pohjaan… Sitten
hartsisilla sormilla viulua vinguttamaan… ja tietysti taas karkuun.

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H
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Puh. 020 741 1820

Talvella hiihto oli suosittua.
Sodan jälkeen käynnistyi myös
Tahko Pihkalan ideoima kansanhiihto. Hiihtosuorituksesta
sai merkinnän pieneen esipainettuun vihkoseen, josta seurattiin kilometrien kertymistä.
Usein retket suuntautuivat vanhempien tai kaverien kanssa
Vantaanjoelle lähelle Pikkukoskea joen kahta puolta sijoittuneille hiihtoladuille ja kallioille. Vantaalla oli myös korkeita
mäkiä, joita lasketeltiin, jos uskallettiin.
Myös kotinurkilla oli hyvät
hiihto- ja laskettelupaikat.
Kumpulan mäet suorastaan vilisivät laskettelijoita, ja joihinkin
rinteisiin oli rakennettu hyppyrimäki. Niistä suurin oli ”henkseli”, jonka alamäen voi vieläkin
tunnistaa.
Mäkikilpailut olivat yleisiä,
ja suksina olivat tavalliset puiset
hiihtosukset. Siteet olivat tuohon aikaan joko rotanloukut tai
voitot. Jälkimmäisillä oli mäkihypyssä huono ominaisuus, sillä ne tahtoivat aueta suksien tärähtäessä maahan.

Kumpulan jengeistä
suurin lorvaili ”kantissa”
Intiankadun ja Limingantien
kulma on perinteisesti ollut
nuorten ja vähän iäkkäämpien-

jorma ikonen

Tammikuun lopun muisteloihin saapui kolmisenkymmentä entistä nuorta.
Etualalla oikealta Raila ja Taina, Tane Sepon olan takana, Jore, Arja ja Jukka.
Toisessa pöydässä: vasemmata Syrkky, Iska, Mara (osittain), Leena ja Osku.

kin ihmisten kokoontumispaikka, sillä siinä on Kumpulan alkuvuosista lähtien toiminut
baareja. ”Lyhty” sijaitsi Intiankadun puolella sodan päättymisen aikoihin asti ja ”Joutsen” Limingantien puolella 1950-luvun
alkuvuosiin asti.
Sodan kunniakkaasti käyneet
iäkkäämmät mutta elämästä irralleen jääneet laitapuolen kulkijat muodostivat oman ryhmänsä vielä 1950-luvulla. Lämmön riittäessä ja sään salliessa
tuo porukka vietti aikaa myös
läheisissä metsiköissä tyypillisten harrastustensa parissa. Vaikka 1950-luvulla oli pitkä baariton aika, ei porukka kadonnut
kulmilta vaan pikemminkin lisääntyi suurten ikäluokkien
tullessa nuoruusvuosiin. Jo
1950-luvun alussa oli mukana
suikkahattuisia ja nahkatakkisia
pärinäpoikia moottoripyöriensä
kanssa, vaikka ajokorttia ei ehkä
vielä itsellä ollutkaan.
1950-luvun lopulla kulmalle
tuli uusi baari, kun joku oli keksinyt, että nuorison limunjuonnilla voisi elättää itsensä. Baari
saikin kantin friidujen ja kundien keskuudessa suuren suosion.
Pieni baari oli aina lähes tupaten täynnä, ja suositut iskelmät
soivat levyautomaatissa. Iska
kertoi, kuinka levyautomaatista
saatiin ilmaiset soitot:
– Jopi, joka oli meistä kaikista
etevin, onnistui operoimaan sen
levyautomaatin sillä lailla, että
sen sai soimaan ilman rahaa, et
semmoinen etevyys meillä oli…
Ja kuppiahan me siellä tehtiin aina kun silmä vältti. Meillä oli
skramlattu potti kolmeen, neljään tai viiteen mieheen.
Saimme kuulla, että pojat
olivat silloin rippikouluikäisiä.
Oli baarissa kontrolliakin.
Pippan kertoi:
– Mä oon ikuisesti katkera
sille omistajalle. Kun mä sain
sinne porttarit ja tivasin syytä,

’’

Kulmilla notkuvat
kaverit kävivät
hakemassa
pullon ja saivat
hakupalkaksi
ryypyn.

niin omistaja sanoi, et kun ne
kundit tulee aina sun perässä!
Vanhemmat kundit istu kuitenkin siellä ja dokas.
Eli ei liian nuoria sisään! Kulman suuret nuorisojoukot aiheuttivat varmaankin jonkinlaista närää lähitalojen asukkaissa,
eivätkä kaikki toimet aina ihan
viattomia olleetkaan, vaikka silloin ne ehkä siltä tuntuivatkin.
Pimeän viinan myyntiä
Kumpulassa ja Toukolassa oli
harmiksi asti. Myyjät olivat sen
verran varpaillaan, että muualta saapuneet ostajat eivät aina
myyntipaikkoja tienneet. Niinpä kulmilla notkuvat kaverit kävivät hakemassa pullon ja saivat
hakupalkaksi ryypyn.
Sittemmin lestin heitto yleistyi ja poliisikin kiinnostui asiasta. 1960-luvun alussa kulmilla
oli ajoittain oma jalkautettu
passipoliisi järjestystä valvomassa eikä minkäänlaista kokoontumista sallittu.
– Limiksellä oli kolikoilla toimiva puhelinkioski, josta soitettiin ilmaiseksi. Kun kojetta lyötiin nyrkillä, linja aukesi. Kun
haluttiin kiusata poliisia, soitettiin laitokselle ja kerrottiin, kuinka huligaanit riehuu Kumpulassa
kulmalla. Nurkan takaa katsottiin, kun poliisiauto lähestyi, ja
juostiin karkuun, Osku kertoi.
Poliisi toimi ajoittain hyvinkin aggressiivisesti: kun näkyi
nuoria, niin heti autoon ja
edessä oli matka Vallilan poliisiasemalle, jossa lähinnä kirjattiin nimet muistiin ja komennettiin kävelemään kotiin sekä

kiellettiin kokoontuminen.
Eivät tappelut omien tai muiden jengien kesken yleisiä olleet, vaikka usein niin
vieläkin puhutaan. Koulua oli käyty yhdessä Toukolassa ja Käpylässä, mutta silti joskus näyttämisen halu tai jokin muu kasvoi
liian suureksi.
Kerran tilanne kärjistyi sellaiseksi, että
naapurijengeistä valittiin vahvimmat kaverit Teukka ja Lede selvittämään välejä
nyrkkien avulla. Mittelö käytiin iltahämärässä Santatiellä. Intiksen jengi seurasi
matsia kivireunuksen takana ja toinen jengi tien vastakkaisella puolella pusikossa
kummankaan puolen puuttumatta pomojen mittelöön. Siinä vaiheessa, kun toinen
ei enää noussut omin avuin ylös, oli vahvempi jengi selvillä.
Tuossa tilanteessa olisi voinut olla ainekset isommallekin tappelulle, mutta elämä
jatkui tappelupukarien kädenpuristuksella.

Myös haaveet kuuluivat elämään
eikä murheiltakaan aina vältytty
Meillä kaikilla oli haaveita. Muutamalla
nuorella se oli moottoripyörä, mutta nuorena poikana ei jokainen sellaisesta uskaltanut haaveilla. Mutta saadapa edes pärinäpojan topattu nahkatakki tai moottoripyörämerkkejä täynnä oleva suikka – ne
olivat todellisia haaveita!
Haaveiltiin myös sen aikaisen nuorison
lierihatusta, lättähatusta, mutta sen toteutuminen tyssättiin kotona. Poikaporukassa
kuuli usein sanottavan: ”Mä ainakin lähden merille.” Merimiehen elämästä ei tiedetty mitään, oli vain mielikuva, että laivalla seilattiin jossain maailman merillä
tyynessä ja lämmössä.
Kun rahaa ei ollut, odotettiin myös aikaa, jolloin pääsisi töihin. Monen pojan
haaveena oli oma auto, tai jos auton osto ei
ollut mahdollista, haluttiin joko autonkuljettajaksi, jolloin saisi tyydytettyä ajohaluja, tai vain apumieheksi, jotta pääsisi edes
auton kyytiin.
Aina silloin tällöin joku muutti pois ja
uusia kavereita tuli kulmille. Myös nuorten äkillisiä poismenoja jouduttiin kohtaamaan. 1950-luvulla eräs nuori menehtyi sairaalassa umpisuolen puhkeamiseen.
Vuonna 1961 poikien telttaretkellä yksi
hukkui uintimatkalla naapurisaareen, ja
paria vuotta myöhemmin seuraava menehtyi kahden muun kaverinsa kanssa auto-onnettomuudessa.
1960-luvulla elämä muuttui monella
lailla. Kantin vilkas iltaelämä lopahti, kun
monet lähtivät kokeilemaan omien siipiensä kantavuutta.
Osa kavereista oli kuitenkin juuttunut
kulmille niin tiukasti, että poispääsyä ei ollut. Jos sodan kokeneet kaverit kuluttivat
päivänsä ja jopa yönsä kulmilla tai läheisissä metsissä, niin siten kävi myös joillekin
ikätovereilleni.
		
		
Jorma Ikonen
Vanhat kuvat Sirkka-Liisa Sarantauksen,
Raila Leivon, Eila & Tapio Riihimäen ja
Jorma Ikosen arkistoista.
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Nyt koulun pihalla on

Millaisia leikkejä
Kumpulan lapset
leikkivät tällä hetkellä?
Tämä selvisi Kumpulan
koulun pihalla
välitunnilla.

Välitunnin alettua pihalle tulee
innostuneita lapsia. He kertovat, että tällä hetkellä on suosittua leikkiä erilaisia eläimiä sekä
noita- ja peikkoleikkiä.
– Me leikimme Teklan ja Jessican kanssa gerbiilejä, kertoo
Mimosa, 8 v.
– Me olemme leikkineet lumikkoleikkiä: lumikot kaivavat
lunta ja matkustavat
ympäri maailmaa.
Hauskinta on leikkiä parhaan kaverin kanssa, kertoo
Matilda, 7 v.
Moni tyttö taas leik- Matilda
kii noitaa ja moni poika peikkoa.
Noitaleikkiin kuuluu noitanimien käyttäminen; sellaisia voivat
olla esimerkiksi ”Lusita” tai ”Sesilia”. Noidat toki myös taikovat.
– Peikot taas yrittävät pyydystää noitia ja muitakin lapsia, ja he aikovat syödä saaliinsa, Mimosa jatkaa.
Kaikki tytöt eivät ole noitia,

mutta kaikki noidat ovat kuitenkin tyttöjä. Samaten peikkoja ovat pääasiassa pojat (rajaus ei ole aivan yhtä tiukka
kuin noidilla), mutta kaikki pojat eivät kuitenkaan ole peikkoja. Urho, 8 v, ja Joe, 8 v, leikkivät peikkoleikkiä. He ovat leik-

noitia

& peikkoja
kineet sitä jo ensimmäisestä luokasta asti.
– Peikot ovat julmia ja juovat vanulaa. Noidat
ovat peikkojen vihollisia, pojat kertovat.
”Vanula” on valmistettu kaikenlaisista peikkomaisista aineksista. Peikot ovat pahiksia, ja poikien mukaan siitä tulee hyvä, hurja fiilis.
– Noidat eivät ole pahiksia,
Joe
täsmentää Alma, 8 v.
Peikoilla on piha-alueen laidassa oma Peikkolinna, joka on
syntynyt lumikasan päälle puiden sekaan (kuva tämän Kumpostin kannessa). Peikkolinnan
Urho
vieressä on Taikapuu, joka ei kuitenkaan ole talvisin ”käytössä”. Pihan nurkalta tulee
tokaluokkalaisille vähän kiirus tunnille, kun koulun välituntikellona toimivaa ruokakelloa helisytetään. Ekaluokkalaiset ovat juuri päässeet koulusta; heillä ei ole kiire.
Keväällä ja syksyllä pihassa on leikitty esimer-

kiksi muuallakin maassa jo kauan tunnettua hiirenhäntäleikkiä. Se oli Kumpulan koulun lasten suosiossa ainakin viime syksynä, ja lapset ovatkin kehittäneet siitä aivan oman versionsa. Yksi pyörittää
pitkää narua, jonka yli toiset hyppäävät, kuten hiirenhäntäleikissä yleensä. Tavallisesti narun päähän
on kuitenkin sidottu hulavanne. Pyörittäjä lausuu
lorua ”tyttö, poika, enkeli, noita”. Jos kompastuu sanan ”tyttö” tai ”poika” kohdalla, pyörittäjä lähtee
laura jaakkola

Kumpukerholaiset
Tiona (ylinnä), Ilona
ja Siiri miettimässä
uusia metkuja.

anna kurvinen

’’

Iida, Ronja R., Ville, Saima, Joel, Jose, Maria ja Alma, Ronja S., Jessica, Mimosa

Peikot yrittävät
pyydystää noitia
ja muitakin
lapsia, ja he
aikovat syödä
saaliinsa.
Mimosa, 8 v.

ottamaan kompastujaa kiinni ja
kompastujan pitää ehtiä nopeasti
sanoa jonkun tytön tai pojan nimi, jolloin pelastuu eikä tarvitse

mennä pyörittäjäksi. Jos ei ehdi,
vaan tulee kiinniotetuksi, joutuu
pyörittäjäksi. ”Noidan” kohdalla joutuu pyörittäjäksi suoraan, ja
”enkelin” kohdalla taas pelastuu.
Nyt on kuitenkin talvi, joka
jäänee pitkäksi aikaa muistoihin poikkeuksellisen lumisena,
ja koulun suojaisa ja rauhallinen,
kaukana isoista teistä sijaitseva
pihakin on yltä päältä lumen peittämä ja reunustama. Pihassa on
mukavan kokoinen pulkkamäki,
jota koululaisten ollessa vielä tunnilla laski joku äiti kelkalla pie-

ja Tekla

nen taaperoikäisen kanssa.
Talvella on oppilaidenkin mukaan kiva laskea mäkeä, joskaan
se ei ole enää yhtä suosittua kuin
silloin, kun lunta tuli tänä talvena ensimmäisiä kertoja. Välitunnin aikana lapset ehtivät näyttää, kuinka he laskevat liukurilla.
Koulun eteisen nurkassa on liukureita kaksi laatikollista. Lähes
koko luokka halusi valokuviin.
Anna Kurvinen
Kumpulan koulun oppilaiden
itse keksimä ja kuvittama satu
seuraavalla aukeamalla!

”Kumpukerhossa on kaikkee!”

Kumpulan koulussa iloitaan myös oppituntien jälkeen, kun kuusi tyttöä ohjaajineen valtaa tilan.

A

i, keitä te olette?
– No, me ollaan kuusi vauhdikasta tyttöä Käpylän peruskoulun ala-asteen
eha-luokilta, ja me tullaan tänne Kumpulan koululle iltapäivisin kerhoilemaan. Ja on
täällä kaksi ohjaajaakin, jotka yrittävät kaikin keinoin meidän perässä pysyä. Lisäksi on vielä lemmikkikotilokin, jonka nimi on Stella (mikäli tyttö) tai
Kaspar (mikäli poika). Kotiloa on tärkeää muistaa
suihkutella välillä vedellä.

hypitään ulkona, kiusataan ohjaajia ja pistetään välipalat poskeemme.

Mitäs te teette?
– Vaikka mitä! Juhlitaan, kuunnellaan musaa, retkeillään, katotaan leffoja, askarrellaan, harjoitellaan teatteria, käydään Intianpuistossa, leikitään,
rentoudutaan, leivotaan, piirretään, kuunnellaan
satuja, pelataan pelejä, lasketaan pulkkamäkeä,

Suosikkibiisinne?
– PMMP:n Pikkuveli. Kuunnellaan paljon ja monta kertaa. Kaikki osaa tän ulkoa. Ohjaajat yrittää
sitä levyä välillä piilottaa, mutta
kyllä me se aina löydetään!

Suosikkileffanne?
– Peppi Pitkätossu. Paitsi, että
ohjaaja-Laura on sanonut, että sitä ei enää kyllä katsota, kun
me villiinnytään kaikki sen jälkeen aina ihan Pepeiksi...
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Erityistaitonne?
– Palapelin kokoaminen (vaikeatkin on helppoja!),
kiipeily, teen keitto, seremonian järjestäminen,
korttien askartelu (tilaisuus kuin tilaisuus), tanssiminen (flamenco), juuston syöminen. Ja ohjaajaLaura osaa kirjoittaa meidän reissuvihkoihin. Ohjaaja-Matti osaa tehdä elokuvia. Sitten meillä on
välillä sijaisena Benita, joka osaa puhua erityisen
hyvin ruotsia.
Terveisenne kumpulalaisille?
– Oikein vinkeät terveiset teille! Tää on tosi ihana
tää koulu! Ja toivotamme teillekin yhtä vauhdikasta ja iloista menoa niin kuin meillä on!
Haastattelun kirjasi
ohjaaja Laura Jaakkola

Kumpulan koululaiset esittävät:

hanna leivonniemi

Pauli
Porkkana

Pete Pullukka

Emilia Lehtiö etsi tyttärelleen Matildalle kevätvaatteita ja
kertoo käyneensä kirpputorilla jo useaan otteeseen.
– Tämä on kuin taivaan lahja. Olen tehnyt edullisia löytöjä.
Erityisesti etsin uusretroja vaatteita ja Marimekkoa.

Lastenvaatteet kiertoon
uudella Vekarakirppiksellä
Tammikuussa Hoasin talojen alakerrassa avatulta
Vekarakirppikseltä löytyy käytettyjä lastenvaatteita
ja ‑tarvikkeita, leluja ja äitiysvaatteita.
– Helsingissä ei ollut entuudestaan pelkästään
lastentarvikkeisiin keskittynyttä kirpputoria toisin
kuin Espoossa ja Vantaalla, jossa ne ovat saavuttaneet suuren suosion. Niinpä päätin perustaa sellaisen, kertoo yrittäjäksi hoitovapaalta heittäytynyt
Leena Pakarinen.
– Lastenvaatteet ovat loistava kierrätyskohde,
sillä lapset kasvavat niin nopeasti, että vaatteet eivät ehdi juuri käytössä kulua.
Päätettyään ryhtyä yrittäjäksi Pakarinen etsi sopivaa tilaa pitkään, kunnes se löytyi Intiankadulta,
aivan Lahdentien kupeesta.
– Valinta oli loistava, sillä alueella asuu paljon
ekohenkisiä lapsiperheitä, jotka ovat ottaneet kirpputorin innostuneesti vastaan. Myös muualta Helsingistä on ollut kävijöitä. Erityisen paljon olemme
myyneet lasten luistimia. Kyllä huomaa, että talvi on
tullut Helsinkiin.
Vekarakirppis: Intiankatu 20. Kirpputoripöytiä voi
tiedustella numerosta 0400 575 474.
Viikon pöytäpaikka maksaa 35 euroa.
Avoinna ti–pe klo 10–17, la–su klo 10–14.

Perusteilla lennokkikerho,
tule mukaan!
Viime syksynä yritteliäs 11-vuotias kumpulalaispoika laittoi ympäristöön ilmoituksia, joissa etsittiin lennokkikerhosta kiinnostuneita. Muutama ilmoittautuikin, mutta talvea vasten kerhon perustaminen jäi.
Mahtaisiko nyt löytyä lisää porukkaa? Lennokkikerhon tarkoituksena olisi lennokkien, leijojen ja ylipäätään kaiken lentävän vapaamuotoinen rakentelu ja
lennättäminen yhdessä lähialueilla. Tilaa toimintaan
voisi löytyä Kylätilasta tai Kääntöpaikasta. Aikuisiakin voisi olla mukana. Vetäjä olisi kiva, muttei mitenkään välttämätön.
Yhteydenotot äidin sähköpostiin: auli.kontinen(a)
saunalahti.fi.

Putte
Possu

E

räänä maanantaiaamuna Pete Pullukka,
Putte Possu, Pauli Porkkana ja Pertti Piste heräsivät kotonaan Limingantie 35:n ullakolla. He tuijottivat ihmeissään ulos ikkunasta: satoi lunta! Putte Possu katsoi lämpömittaria: oli miinus 21 astetta.
Kaverukset kurkkasivat kalenterista, kenen
nimipäivä oli, ja arvatkaa, kenen se oli? – Se
oli Putte Possun. Sitten he pukivat ylleen sisä‑
ja ulkovaatteet ja menivät ulos tekemään lumilinnaa Putte Possun
toiveesta, koska oli tämän nimipäivä.

Pertti Piste

Sitten he kuulivat kummallista töminää…
gerbiilejä!
Gerbiilit tulivat Peten, Puten, Paulin ja
Pertin luo ja valmistivat näille pilkkionget.
5. Sitten kaverukset alkoivat etsiä pilkkisyöttejä. He menivät Kumpuotiin ostamaan
niitä.
Kun he avasivat oven, Minttu-kissa livahti
kauppaan etsimään mansikkajäätelöä. He kysyivät, myydäänkö täällä toukkia. Erja sanoi:
– Ei, me myimme juuri
viimeiset.
Pertti Piste meni kurkkaamaan Erjan korvaankin:
– Ei löydy. Mennään katsomaan tuosta pakastealtaasta.
He löysivätkin kalan silmiä.
Sitten he sanoivat Erjalle:
– Löysimme kalan silmiä, kiitos.

Äääk!
Mikä niistä
30 000 pisteestä
on Pertti?

P

ete, Putte, Pauli ja Pertti
lähtivät kotoaan Intianpuistoon, ja ulkona satoi paljon lunta. Heidän oli vaivalloista
kävellä.
Kun he olivat jo melkein perillä, Mollopeikko tuli ja heitti Pertti Pistettä lumipallolla.
Kaverukset häätivät peikon pois, mutta Pertti
Piste itki. Sitten he jatkoivat matkaa, ja pian he
päätyivät Intianpuistoon.
Pete Pullukka, Putte Possu, Pauli Porkkana
ja Pertti Piste laskivat mäkeä lakanalla. 1. Sitten yksi peikoista nimeltään Tollo heitti lumipallolla Pauli Porkkanaa nenään. Ja peikko nimeltään Vollo heitti Pete Pullukkaa naamaan.
Sitten Hollo heitti Nolloa lumipallolla. Alkoi
suuri lumisota.

T

utit olivat puistossa suuren kuusen oksalla päiväunilla. Vauvat olivat myös Intian
leikkipuistossa. He huomasivat tutit ja yrittivät
tietenkin napata niitä. 2. Vauvat yrittivät kiivetä kuuseen, mutta tutit lähtivät karkuun.
Tutit suunnistivat Kumpuotia kohti. Vauvat
seurasivat niitä. 3. Tutit kuitenkin livahtivat
Kumpuotiin etuovesta, ja vauvat jäivät kadulle. Vauvat menivät sitten Kumpuodin takapihalle etsimään tutteja
ja pääsivät sisään takaovesta.

K

Opettajan
kertomaa:

Satu
Kumpulan
talvesta
1.

Kirjoitusprosessi oli
mielenkiintoinen ja
antoisa projekti. Lapset
saivat ensin keksiä ryhmissä ehdotuksia pääja sivuhenkilöiksi, tapahtumapaikoiksi ja juonenkäänteiksi. Tämän jälkeen päätettiin asioiden
tapahtumisjärjestys ja satu jaettiin osiin. Sitten satua on kirjoitettu ryhmissä
pätkä kerrallaan. Lopuksi
satu koottiin yhteen ja
siihen tehtiin kuvitus.

2. Tutit olivat puistossa
suuren kuusen oksalla
päiväunilla. Vauvat
huomasivat tutit ja
yrittivät tietenkin
napata niitä.

Pete, Putte,
Pauli ja Pertti
laskivat mäkeä
lakanalla.

3. Tutit suunnistivat
Kumpuotia kohti.
Vauvat seurasivat niitä.

un Pete, Putte, Pauli ja Pertti lähtivät
Kumpuodista, he ottivat Lyyti-koiran mukaan. 6. Lyyti karkasi, ja Pauli Porkkana hätääntyi.
– Apuaaa! Ottakaa kiinni, hyvänen aika,
huusi porkkana ja alkoi houkutella koiraa:
– Lyyytiii, täällä on naksuja.
He saivat Lyytin kiinni ja kävelivät sitten
maauimalalle päin. Yhtäkkiä he tuumivat, onkohan siellä altaassa vettä. He kääntyivät Allastielle. Kun he olivat maauimalan portilla,
siellä ei ollut myyjää.
– Haloo! Mul on nälkä, valitti Pertti Piste.
– Älä koko ajan valita, sanoi Pauli Porkkana.

K

umpulan maauimala oli kiinni. He kiipesivät aidan yli. Uima-allas oli jäässä. Onneksi Pertti Pisteellä oli vasara mukana. Hän
hakkasi altaaseen aukon. Sitten he
alkoivat pilkkiä.
He saivat saaliiksi saappaita; Pete sai hampurilaisen.
Kotimatkalla he tapasivat
peikot, jotka yrittivät napata
ja pistellä poskeensa Pete Pullukan, Putte Possun, Pauli Porkkanan ja Pertti Pisteen. He pääsivät
kuitenkin kotiin, söivät ja nukahtivat.
Sen pituinen se.

5. Gerbiilit tulivat Peten, Puten, Paulin ja
Pertin luo ja valmistivat näille pilkkionget.

He kiipesivät
aidan yli.
Uima-allas
oli jäässä.

S

illä välin Pete Pullukka,
Putte Possu, Pauli Porkkana ja Pertti Piste menivät
Intian leikkipuiston sisätiloihin, koska he väsyivät pulkalla laskuun. He varastivat vähän välipalaa. – Siis
kaakaota, hedelmiä ja leipää.
He menivät katsomaan juuri alkavaa elokuvaa Poutapilviä ja lihapullakuuroja. Sitten peikot rikkoivat elokuvalaitteen ja mursivat ruokakomeron oven ja ahmivat kaiken. 4.
Ja yhtäkkiä Pertti Piste hukkui kirjan sivuille. Äääk! Mikä niistä 30 000 pisteestä on Pertti? Pauli Porkkanaa taas luultiin välipalaksi.
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Kun Pete, Putte, Pauli ja Pertti lähtivät Kumpuodista,
6. he ottivat Lyyti-koiran mukaan.

4. Peikot rikkoivat elokuvalaitteen ja mursivat ruokakomeron oven ja ahmivat kaiken.

27

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

28

