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Kaupunki kunnostaa 
Bengalinpuiston
Kustaa Vaasan tien, Väinö Auerin kadun 
ja Gadolininkadun rajaama Bengalinpuisto 
Kumpulanmäellä kunnostettaneen voimas-
sa olevan asemakaavan mukaisesti ensi 
vuonna. Alustavan puistosuunnitelman mu-
kaan kevyen liikenteen reittejä yhdistä-
mään rakennetaan kivituhkapintaiset puis-
tokäytävät. Olemassa olevia hyväkuntoisia 
puita säilytetään, mutta jonkin verran istu-
tetaan myös uusia. Kalliota louhitaan Väi-
nö Auerin kadun itäpuolella noin 25 metrin 
matkalta.

Puiston kunnostami-
sella pyritään selkeyttä-
mään puiston ja siihen 
rajautuvien talojen, ku-
ten Oranssin puutalo-
jen, piha-alueiden rajoja.

Kuluvan talven lumet ovat ol-
leet todellinen testi Kumpulan-
mäen katulämmitykselle. Tä-
mä näkymä oli vastassa eräänä 
helmikuisena perjantaiaamuna. 
Bussi ja Lämmitystiedon koulu-
tusauto kolaroivat Väinö Auerin 
kadun yläpäässä. Onneksi vain 
pelti kolhiintui. 

Bussikuskit ovat alusta al-
kaen suhtautuneet skeptisesti 
Kumpulanmäelle liikennöintiin. 
Helmikuun alussa HSL (Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayh-
tymä) sitten ilmoitti nettisivuil-
laan, että bussit 506 ja 55K/AK 
ajavat jonkin aikaa poikkeus-
reittiä Kumpulan kampuksel-
la. Selityksenä oli lumitilanne ja 
”väärin pysäköidyt autot”, mut-
ta todellisuudessa kysymys oli 
ilmeisesti siitä, että bussikus-
kit kieltäytyivät nousemasta tal-
viselle mäelle ja ajoivat vanhaa 
reittiä. 

Helmikuun puolessavälissä 
Yle uutisoi, että HSL suunnitte-
lee korkeakoulukampusten väli-

Katulämmitys ei 
autakaan busseja mäelle?

KUMPULA-SEURAN
SääNtöMääRäiNEN

KEvätKoKoUS
sunnuntaina 25.4.2010 
klo 15.30 Kylätilassa 

(Intiankatu 31)

tervetuloa kaikki!

Kumpula-seura julistaa avoimen Kumpula-aiheisen 
postikorttivalokuvakilpailun alkaneeksi! Parhaista 
kuvista tullaan julkaisemaan postikortteja, joten valo-
kuvansa kisaan lähettävä luovuttaa samalla Kumpula-
seuralle käyttöoikeuden kuvaan. 

Kortteja tullaan myymään edulliseen hintaan kumpulalai-
sissa liikkeissä, Kylätilan tapahtumissa ja esimerkiksi Kylä-
juhlilla Kumpula-seuran toiminnan (kuten tämän Kumposti-
lehden painattamisen) tukemiseksi.

Kulttuuriympäristövuoden kunniaksi kilpailuun toivotaan 
ennen kaikkea valokuvia, joissa Kumpula näyttäytyy kult-
tuuriympäristönä – tämä tietenkin ymmärrettynä laajana kä-
sitteenä. Eli myös esimerkiksi hauskat hetket uimalassa, 
tunnelmalliset talvimaisemat ja kylän tapahtumien säpinä 
käyvät hyvin kuva-aiheiksi. Kuvassa tunnistettavina esiinty-
viltä 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 Kum-
postin numerossa 3/2010 ensi syksynä. Kuvista koostet-
taneen myös näyttely Kylätilaan. Jos osallistuja ei halua ni-
meään julki, se voidaan toki jättää myös vain kilpailun raa-
din 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). Sähkö-
postin 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.

Pietari Kalmin kadun ja Jyrängöntien välistä, 
kauan odotettua yhdyskäytävää ryhdyttiin raken-
tamaan helmikuun alussa. Kevyelle liikenteelle 
tarkoitetusta käytävästä tulee 200 metriä pitkä, 
kolme metriä leveä ja kivituhkapintainen. Yhdys-
käytävä valaistaan, ja sen on arvoitu valmistuvan 
kesäkuussa 2010. 

Hankkeen työnjohtaja Jarmo Pulli Stadin ra-
kentajista kertoo, että rakentamisen yhteydessä 
myös puhdistetaan Nylanderinniityn saastunei-
ta 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.

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

Kumpulanmäen raitin rakentaminen alkoi

osallistu Kumpula-aiheiseen postikorttikilpailuun!

sen joukkoliikenteen hoitamista 
20 pikkubussilla. Liikennöinti 
halutaan aloittaa vuonna 2012. 
Matka tilattaisiin matkapuheli-
mella tai internetin välityksellä. 
Teknologian kehittämiskeskus 
Tekes on suunnitellut kampus-
liikenteeseen sopivaa automaat-
tista kutsujärjestelmää. Campus 
shuttle on osa valtion ja Helsin-
gin seudun kaupunkien välistä 
aiesopimusta metropolialueen 

kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Kumpulanmäen katujen 

lämmitys on siis osoittautunut 
sudeksi; kallis viritelmä ei ole li-
sänyt liikennöinnin varmuut-
ta, vaan HSL:n suunnittelujoh-
taja Ville Lehmuskoski on nyt 
päätynyt ehdottamaan samaa 
systeemiä kuin me kumpulalai-
set viime keväänä eli kampus-
ten välistä sukkulabussia – to-
sin toteutukseen tarvitaan mu-
kaan Tekesin miljoonat ja koko 
pääkaupunkiseudun laajuinen 
yhteistyö.

Samaan aikaan HSL kokeili 
myös hybridibusseja, mm. lin-
jalla 55. Hybriditekniikalla on 
mahdollista sekä säästää polt-
toainetta että päästä dieselbus-
sia alhaisempiin hiilidioksidi-
päästöihin. Kokemukset Göte-
borgin ja Lontoon keskustoissa 
suoritetusta koeliikennöinnistä 
ovat olleet positiivisia. Tämä on 
tietysti hyvä uutinen bussireitin 
varrella asuville. 
Ulla Agopov ja Martti Tolvanen
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Kumpula-seuran 
johtokunta 2010

Kumposti 1/2010 Kulturelli Kumpula pienten puolella
Tässä Kumpostin numerossa keski-
tytään erityisesti lapsiin ja Kumpulan 
kouluun. Helsingin palveluverkkouu-
distuksen myötä lämminhenkinen ky-
läkoulumme on jälleen vaarassa jou-
tua lakkautetuksi, ja vanhemmat ja 
muutkin kumpulalaiset ovat taas ak-
tivoituneet sen pelastamiseksi (s. 6–9). 
Lehden tupsahtaessa postilaatikkoi-
hin ja -luukkuihin kaupungin järjestä-
mä, vain vajaat kolme viikkoa kestä-
nyt asukkaiden nettikuuleminen on jo 
päättynyt. Vielä voit kuitenkin vaikut-
taa vaikkapa ottamalla omaan kau-
punginvaltuutettuun yhteyttä. Lakkau-
tuslistalla ovat myös mm. Kumpulan 
nuorisotalo sekä Koskelan terveys-
asema. 

Tärkeän mutta vakavan aiheen li-
säksi lehdessä on mukana myös pal-
jon iloista asiaa. Kumpulan koulun 
oppilaat ovat suunnitelleet ja toteut-
taneet surrealistisen ja nauruhermoja 
varmasti kutittelevan sadun kuvituk-
sineen (s. 26–27). Mukana on myös mie-
lenkiintoinen historiallinen katsaus 
menneiden vuosikymmenten kumpu-
lalaislasten elämään (s.20–24). 

Tänä vuonna toukokuun 29. päi-
vänä on jälleen Kumpulan Kyläjuh-
lien aika, ja nyt voi jo alkaa tunnel-
moida odotettua tapahtumaa tutustu-
malla maistiaisiin esiintyjistä (s. 12–15). 
Seuraava Kumposti onkin sitten Kylä-
juhliin laajemmin keskittyvä teemanu-
mero. Tänä vuonna Kyläjuhlien esiin-
tyjiä mukaan valittaessa on keskityt-
ty erityisesti paikallisuuteen, ja Kum-
pulassa onkin paljon hienoja esiintyjiä 
omasta takaa. Täällä ovat myös muut 
kuin ammattilaiset innostuneet mu-
siikista, ja Kylätilassa on järjestetty jo 
useita suosittuja lasten bändileirejä. 
Viime marraskuussa järjestettiin en-
simmäistä kertaa bändileiri myös ai-
kuisille, jotka saivat leirillä kokeilla uu-
sia soittimia, löytää (uudelleen) soitta-
misen ilon ja voittaa esiintymispelkon-
sa (s. 18–19). 

Lisäksi tässä numerossa on mm. 
henkilöesittely juuri kaupunginosaam-
me 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-

maan kaunista kaupunginosaamme! 
Kumposti on meidän kaikkien yh-

teinen lehti, ja tätä tehdään täysin va-
paaehtoisvoimin. Siispä myös Sinä 
olet tervetullut ideoimaan juttuja, lä-
hettämään ideoita ja valmiitakin teks-
tejä Kumpulaa koskevista aiheista! 
Tähänkin lehteen on osallistunut lu-
kuisia isompien ja pienempien juttu-
jen kirjoittajia, valokuvaajia, lehdenja-
kajia sekä lehden ulkoasusta ja mo-
nista käytännön asioista vastaava 
taittaja. Eikä pidä unohtaa mainosta-
jia; Kumpostin painokulut katetaan 
osittain lehdessä mainostavien pien-
ten paikallisyritysten mainosmaksuil-
la. Itselleni on ollut sydäntä lähellä se, 
että olemme saaneet tätä numeroa 
tekemään myös eka- ja tokaluokkalai-
sia kirjailijan- ja kuvittajanalkuja.

 Lehden toimituskuntaan tai avus-
tajarinkiin voi ilmoittautua lähettä-
mällä sähköpostia osoitteeseen 
kumposti(a)yahoo.com. 

Kumpulassa 23. helmikuuta

Anna Kurvinen 
tämän numeron päätoimittaja ’’HSL suunnittelee 

nyt korkeakoulu-
kampusten välisen 
joukkoliikenteen 
hoitamista 
20 pikkubussilla 
– kuten 
kumpulalaiset 
viime keväänä 
ehdottivat.

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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Limingantiellä on nyt 
kirjankierrätyslaatikko
BookCrossing on kansainvälinen ”kirjojen-
vapautusliike”, jossa yksittäisiä kirjoja jä-
tetään julkisille paikoille muiden löydettä-
väksi. Toisinaan 
bookcrossarit 
perustavat 
myös vakitui-
sempia kier-
rätyshyllyjä tai 
-laatikoita, joihin 
jätetyt kirjat ovat 
kaikkien ohikul-
kijoiden saatavil-
la. Niihin voi ku-
ka tahansa tuo-
da kirjoja, joita ei 
enää itse halua 
lukea. 

Yksi tällainen 
kierrätyspaikka 
sijaitsee vanhas-
sa postilaatikos-
sa, joka on kiinnitetty Limingantie 103:n ai-
taan suuren koivun viereen. Siitä vain siis 
iloisin mielin kurkistamaan laatikkoon, otta-
maan ja jättämään kirjoja!

Pääkaupunkiseudun bookcrossaajat 
vapauttavat jatkuvasti Limingantien laatik-
koon monenlaisia kirjoja. Niiden matkaa 
voi seurata netissä osoitteessa 
www.bookcrossing.com/mybookshelf/
OBCZPilkku/referral.  

Laatikossa on Book-
Crossing-liikkeen tunnus, 
juokseva keltainen kirja.
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Vaikka normaali viikoittainen 
kerhotoiminta, kurssit ja kuu-
kausittain järjestettävät tapah-
tumat rullaavat eteenpäin, myös 
29. toukokuuta järjestettäviin 
Kyläjuhliin liittyvät järjestelyt 
ovat jo alkaneet. Tammikuussa 
pidetyssä aloituspalaverissa saa-
tiin kaikki tarvittavat suunnitte-
luporukat pystyyn, ja työtä on 
tehty innokkaasti ja ilolla. Tästä 
lehdestä voikin jo lukea upeis-
ta artisteista, jotka ovat lupautu-
neet juhlillemme esiintymään. 
Ette usko, kuinka paljon esiin-
tymistarjouksia on tullut, vaik-
ka esiintyjät saavat palkakseen 
vain iloisen mielen ja lämpimän 
ruuan!

Tänä kevää-
nä Kylätilan 
vakiporukkaan 
kuuluvat lisäk-
seni Riku Lekman 
ja Riina Meren-
luoma. Riina on 
HUMAKin opis-
kelija, joka tekee 
Kyläjuhliin liittyvää 10 opinto-
pisteen suoritusta pitkin kevättä 
parina päivänä viikossa, ja Riku 
jatkaa harjoittelijana toukokuun 
loppuun. 

Kylätilan kevättä siivittävät Kyläjuhlat!

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on toiminut Kä-
pylän, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan alueel-
la jo 83 vuotta. Näissä kaupunginosissa on kuu-
tisensataa omakotitaloutta, mutta omaan yhdis-
tykseen kuuluu vain noin joka toinen. Omakotiyh-
distys ajaa näillä kaupungin vuokratonteilla asuvi-
en omakotiasukkaiden asiaa ja on hankkinut heille 
merkittäviä etuja. Yhdistyksen toiminnan ansiosta 
Kumpula ja Toukola säästyivät 1960-luvun lopul-
la asemakaavamuutoksilta, joiden seurauksena 
omakotitalot olisi jyrätty nurin ja tilalle olisi raken-
nettu kerrostaloja ja yleisten rakennusten alue, ku-
ten Jorma Ikonen Kumpostissa 4/09 selvitti. Niin 
ikään omakotiyhdistyksen vaikutuksesta tonttien 
vuokrat ovat pysyneet kohtuullisina. 

Yhdistys puolustaa ja vaalii omakotiasuk-
kaiden etuja muun muassa kaavoitusta ja 
suojelua koskevissa asioissa, rakennetun 
ja luonnonympäristön sekä asumisviih-
tyvyyden säilyttämisessä, liikennejär-
jestelyissä ja -turvallisuudessa 
sekä julkisten palveluiden ke-
hittämisessä. Pihojen, puu-
tarhojen ja kadunvarsinäky-
mien hoitaminen alueen pe-
rinteitä kunnioittavalla ta-
valla eli ”Pihat ja perinteet” 

omakotiasukas, Sinulla on oma yhdistys!

Arjen pyörittäminen alkaa-
kin jo olla melkoinen paletti, 
sillä syksyn kerhoihin osallistui 

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

-teema on viime vuosi-
na ollut jäsentilaisuuksi-
en aiheena, ja syksyisin 
omakotialueille toimite-
tut irtolavat puutarhojen sii-
vousta varten on rahoitettu yh-
distyksen varoista. Yhdistys teki 
80-vuotisjuhlansa merkeissä kir-
jan Vihreä kylä – monta tarinaa, 
jota on vielä joitakin kappalei-
ta saatavana mm. Käpylän kir-
jastossa. Yhdistyksen aloittees-
ta säädettiin ns. romuautolaki eli 
sellaiset lainpykälät, joiden no-
jalla romuautot voidaan poistaa 
katujemme varsilta. Valmisteil-
la on kaupungin rakennusval-
vontaviraston kanssa yhteistyö-
nä Omakotiasukkaan opas, jo-
hon kootaan ohjeita ja tietoa 
nimenomaan omakotiasumi-

sesta. Vireillä on myös käsikir-
ja vanhojen pihojen ja puutarho-
jen hoitamiseen, mikäli rahoitus 
järjestyy.

Omakotiyhdistys toimii hy-
vässä yhteistyössä alueensa 

kaupunginosayhdistys-
ten kuten Käpylä-Seu-
ran, Kumpula-seuran, 

Koskela-Forsby-seuran 
ja ARTOVAn kanssa mm. 

kaavoitus- ja liikenneasioihin 
vaikuttamisessa, kotikaupun-
kipolkuhankkeissa jne. Kanta-
Helsingin omakoti-yhdistyksen 
(KHOKY) 12-jäsenisessä halli-
tuksessa Kumpulaa edustavat 
Jorma Ikonen, Anja Pursiainen 
ja Voitto Pietilä sekä Toukolaa 
Raili Niemenkari ja Sakari Sar-
tovuo. Heihinkin voi olla yhtey-
dessä omakotiyhdistystä koske-
vissa kysymyksissä.

Lähivuosien suureksi asiak-
si, johon omakotiyhdistyksen tu-
lee valjastaa voimansa, on ton-
tinvuokrasopimustemme uusi-
minen ja vuokrien suuruuden 
määritys. Vuokrasopimukset 
ovat vielä kymmenen vuotta voi-
massa ja neuvottelut kaupungin 
kanssa alkavat pari kolme vuot-
ta ennen niiden umpeen me-

noa. Vuokrien korotuspaineet 
ovat suuret. 

Mitä suurempi on joukkovoi-
mamme mm. näissä neuvotte-
luissa, sen parempi. Ellet ole 
vielä omakotiyhdistyksen jäsen, 
kannattaa liittyä. Jäsenmaksu on 
vain 10 euroa, joka maksetaan 
tilille Nordea 123930-7200095. 
Liittymistiedot ottaa vastaan ta-
loudenhoitajamme Jukka Salo-
maa, Marjatantie 22 B, 00610 
Helsinki, puh. 050 322 0397 ja 
sähköposti: salomaa(a)pp2.inet.
fi. Omakotiyhdistyksen kotisivu 
on osoitteessa www.kantahelsin-
ginomakotiyhdistys.fi.

Omakotiyhdistyksen kevät-
kokous pidetään torstaina 
8.4.2010 klo 18 alkaen Anna-
lan kartanossa. Silloin kokous-
asioiden jälkeen asiantuntijaesi-
telmän aiheena on alueidemme 
vanhan puuston ongelmat ja hoi-
to. Tervetuloa uudetkin jäsenet!

Irja Eskola
KHOKY:n puheenjohtaja

Kevään kursseista:
Lasten bändileirillä tutut opettajat saapuvat 
jälleen opettamaan kitaran, basson, kosket-
timien ja rumpujen soittoa sekä laulamista. 
Päätöskonsertti perheille ja ystäville sun-
nuntaina 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.

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

Kevään tapahtumat Kylätilassa

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, Ky-
lätilassa vierailee vuosittain yli 15 000 kävijää!

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistyksen vuosi-
kokous järjestetään su 25.4. klo 14.00 Kylätilassa. 
Jäsenille lähetetään kokouskutsu vielä postitsekin. 
Muistathan, että nettisivuiltamme kumpula.info 
sekä oman ikkunan ja Kumpuodin ilmoitustau-
luilta 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 Kyläti-
lan tiedotuslistalle; postia tulee kerran pari kuu-
kaudessa niin Kylätilan omista, Kumpula-seu-
ran kuin lähialueidenkin tapahtumista ja kuulu-
misista.

Riku

Riina

Poikkeuksellisen luminen tal-
vi on koristellut puut ja pensaat 
niin, että maisemat ovat kuin 
suoraan satukirjasta. Myös ra-
kennusten katoille on kertynyt 
paljon lunta ja räystäille lumen 
alle on voinut muodostua pak-
suja 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 vaka-
van uhan jalankulkijoiden tur-
vallisuudelle. Jäämassan ja pui-
kon paino voi olla lähes sata ki-
loa, ja pudotessaan se murskaa 
kaiken alle jäävän. Voi vain ar-

Vaara vaanii jalankulkijaa – myös ylhäältä
vailla, mitä tapahtuu, jos koh-
dalle sattuu ihminen. Inhimil-
lisiä kärsimyksiä ei voi korva-
ta millään, mutta taloudellinen 
vastuu vahingosta on aina talon  
omistajalla. Sama asia pätee 
myös jalkakäytävien kunnossa-
pitoon 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 sat-
tuessa. Mikäli katolle on muo-
dostunut lumikerrostumia tai 
jääpuikkoja, jotka saattavat olla  
vaaraksi ohikulkijoille, on ne 
poistettava välittömästi.      

Ongelman pysyvään ratkai-

Uudet omistajat toivottavat 
vanhat ja uudet asiakkaat 

tervetulleeksi 1.3.2010 lähtien.

Käpyläntie 1, ☎ 720 6800

Hammaslääkärit 
Sanni Aho ja Katariina Savijoki, 

erikoishammaslääkäri Pirkko Aho (iensairaudet) 
ja tutut hammashoitajat Irmeli ja Kristiina 

sekä suuhygienisti.

Kampaamo

Amarillo
Satu ja Kikka

Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17,

lauantaisin 9–14

suun pääsee parantamalla ylä-
pohjan lämmöneristystä, ja jois-
sakin tapauksissa helpotusta  
tuo yläpohjan oikein järjestetty  
tuuletus sekä vintin luukkujen 
kautta tapahtuvien lämpövuoto-
jen estäminen. Nykyisillä kor-
keilla energian hinnoilla asiaan 
kannattaa kiinnittää huomiota  
taloudellisessakin mielessä.  
Yläpohjan eristyksen korjaus on 
usein helpoin, halvin ja energia-
tehokkain tapa saada aikaan 
kustannussäästöjä rakennuksen 
lämmityskuluissa.   
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys

Arjen juhlaa. Laadukasta ruokaa läheltä.

Arkisin  klo 9–19   
Lauantaisin  klo 9–16

KUMPUOTI Kumpulan kyläkauppa
Intiankatu 34

Kumpuodin 7 kk-synttärit vietetään 
torstaina 25.3. klo 17–19

Maanantai	 Tiistai	 Keskiviikko	 Torstai	 Perjantai	 Lauantai

Kumpuodin leipälukujärjestys

Avikaisen	
leivät
Samsaran	
luomuleivät
Fazerin	leivät

Koivulan	
luomuleivät
Fazerin	leivät

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 Liity Kumpuodin ystävälistaan osoitteessa 

kumpuoti@gmail.com

Tervetuloa ostoksille Kyläkauppaan!
kauppias Erja Salo, puh. (09) 876 4516

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

Tältä näytti Limingantiellä 
helmikuun puolivälissä. 

Korvausvastuu vahingon sattuessa 
on aina talon omistajalla. 
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JUUSTOHÖYLÄ UHKAA VIIPALEKOULUA

Nykyinen Kumpulan koulu 
saatiin tänne vuonna 1995. 

Se sai toimia rauhassa 10 vuot-
ta, mutta sittemmin sitä on jou-
duttu puolustamaan parin vuo-
den välein. 

Vuoden 2005 kesällä opetus-
virasto ryhtyi laatimaan ns. kou-
luverkkouudistusta silloisen tuo-
reen väestöennusteen perus-
teella. Ennusteen mukaan Hel-
singissä olisi 5400 koululaista 
vähemmän vuonna 2010. Se tiesi 
leikkauksia opetustoimen mää-
rärahoihin, jotka ovat riippu-
vaisia oppilasmääristä. Opetus-
kehyksestä oli jo höylätty löysät 
pois, joten ainoaksi säästökoh-
teeksi jäivät kiinteistöt. Kumpu-
lan koulu joutui lakkautuslistalle.

Rähinäryhmää tarvitaan
Kun suunnitelmat julkistettiin, 
kumpulalaiset vanhemmat pe-
rustivat Rähinäryhmän. Ryhmä 
keräsi apujoukkoineen hetkessä 
1300 nimeä adressiin, joka luo-
vutettiin silloiselle opetuslauta-
kunnalle. 

Perustelut koulun säilyttämi-
seksi oli helppo löytää. Vuoden 
1999 perusopetuslakiin oli kir-
jattu kuntien toimintaa ohjaa-
va lähikouluperiaate, jossa tode-

taan: Opetus tulee kunnassa jär-
jestää siten, että oppilaiden mat-
kat ovat asutuksen, koulujen ja 
muiden opetuksen järjestämis-
paikkojen sijainti sekä liikenneyh-
teydet huomioon ottaen mahdol-
lisimman turvallisia ja lyhyitä.

Kumpulan koulu onkin vält-
tämätön juuri liikenneturval-
lisuuden takia. Kouluun tulee 
oppilaita kolmen suuren val-
taväylän – Koskelantien, Kus-
taa Vaasan tien ja Mäkelänka-
dun – rajaamalta alueelta. Jos 
sivukoulua ei olisi, pienet eka- 
ja tokaluokkalaiset, joiden ha-
vaintokyky on vielä kehittymä-
tön, joutuisivat ylittämään mat-
kalla vilkkaan ja vaarallisen val-
taväylän. Koskelantiellä liikkuu 
yli 22 000 autoa vuorokaudessa, 
Kustaa Vaasan tiellä yli 45 000. 

On myös muistettava, että 
alueen reunamilta tulee pääkou-
lulle matkaa lähes kaksi kilo-
metriä. Talvipimeällä sen taitta-
minen on pienelle koululaiselle 
liian raskasta. Oman vaaramo-
menttinsa tuo se, että Jyrängön-
tien kävelykatu muuttuu siirto-
lapuutarhan pääportin jälkeen 
tavalliseksi kaduksi, jolla ei ole 
lainkaan jalkakäytäviä.

Muita koulun säilyttämistä 
puoltavia seikkoja oli viisi vuot-

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 rakentami-
nen oli vasta alkamassa. Koulun vuosivuokra, 
5500 euroa, ei päätä huimannut, ja Käpylän kou-
lun johtokuntakin puolusti vielä tuolloin sivukou-
lun säilyttämistä.

Jos ei muuten, niin Sisulla
Opetuslautakunta vaihtui, ja helmikuussa 2005 
adressi luovutettiin vielä jokaiselle lautakunnan 
jäsenelle Sisu-askin kera. Maaliskuussa lautakun-
nalle järjestettiin pikkukoulun esittelytilaisuus 
kuorolauluineen, grillauksineen ja mäenlaskui-
neen. Asiasta kiinnostuivat myös Helsingin Sano-

mat ja Uudenmaan alueuutiset.
Kumpulan koulu saatiin 

huhtikuussa pois lakkautetta-
vien listalta, ja opetuslautakun-
nasta todettiin, että se oli ni-
menomaan erinomaisten perus-
telujen ansiota. Lautakunnan 
puheenjohtaja Pia Pakarinen 
kertoi Kumpostille: 

– Ei ollut vaihtoehtoja. Yleis-
ajatuksena oli se, että pieneh-
köstä säästöstä seuraisi suur-
ta vahinkoa. Koulutien vaaral-
lisuus oli merkittävä tekijä. Ja 
olisiko kiinteistöstä voinut saa-
da aitoa säästöä? Mihin sitä olisi 
jatkossa käytetty? 

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

euroa maksaneen seuraavan 
kouluverkkoselvityksen kon-
sulttifirma Net Effectillä. Jou-
lukuussa 2006 konsultit ehdot-
tivat yli 20 koulun lakkautta-
mista. Kriteereinä olivat olleet 
ainoastaan säästöt ja väestöen-
nusteet, joten listalla oli myös 
Kumpulan sivukoulu.

Ja jälleen kävivät vanhemmat 
toimeen. Opetusviraston kuu-
lemistilaisuudessa apulaiskau-
punginjohtaja Ilkka-Christian 
Björklund hämmentyi pahan 
kerran, kun surupukuinen Lee-
na Nuora tarjoili hautajaispul-
laa Koskelantiellä tulevaisuudes-
sa kuolevien koululaisten muis-
toksi. Performanssi sai yleisöltä 
raikuvat suosionosoitukset. 

Seuraavana puolustustoime-
na läheteltiin sähköpostia, jou-

Pajusen joulupussi Kumpulalle:

Kumpulan kouluun 
mielivät lapset leipoivat 
palveluverkkotyöryhmän 

joulukuiseen
kokoukseen 
piparitalon.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen antoi joulukuussa 
helsinkiläisille erikoisen joululahjan: listan yli 
80 koulusta, kirjastosta, terveysasemasta, liikunta-
paikasta, 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.

Säästötoimiin tähtäävä ’Pajusen lista’ nostatti ison vastalausemyrskyn. 
Kaupunkilaiset eivät hyväksyneet sitä, että Helsinki kohdistaa säästötoi-

mensa näin karusti kaikkein heikoimpiin: lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja sai-
raisiin. Listan ehti tuoreeltaan tyrmätä avainpoliitikoista muodostettu palvelu-
verkkotyöryhmä, 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 ker-
toa mielipiteensä verkossa 15.2.–5.3. Vaikuttaa voi silti vieläkin lähettämäl-
lä sähköpostia opetuslautakunnalle, virastolle tai omalle valtuutetulle. Jouk-
ko kumpulalaisia äitejä ja isiä aktivoitui koulun lopetusuhan edessä ja lähet-
ti helmikuun puolivälissä opetuslautakunnalle perusteellisen selvityksen sii-
tä, miksi alueella tarvitaan oma koulu pienille eka- ja tokaluokkalaisille.

Ja näin heiluu höylä 
– kouluverkkouudistuksia ja palveluverkon kehittämistä

lukortteja ja säästöpossuja ope-
tusvirastolle. Eskarit kävivät yk-
sissä tuumin ilmoittautumassa 
ekaluokalle Kumpulaan – kuten 
tänäkin vuonna. Helmikuus-
sa 2007 vallattiin Rautatientorin 
luistinrata, ja samassa kuussa 
järjestettiin keskustelutilaisuus, 
johon kutsuttiin maaliskuun 
eduskuntavaalien ehdokkaita.

Kouluverkon supistukset jäi-
vät vähiin. Opetusviraston vir-
kamiehet supistivat listan puo-
leen ja poliittiset päättäjät vielä 
puoleen siitä. Kumpulan koulu 
putosi lakkautuslistalta jo alku-
karsinnoissa, ja koulun säilymi-
sen sanottiin olevan taattu aina-
kin vuoteen 2010. Joulukuussa 
2009 kaupunginjohtaja Pajunen 
katsoi kalenteristaan, että taas 
olisi aika häiritä koulurauhaa...

Monta vaaraa ompi eessä
– kasvavia liikennemääriä ja hurjaa vuokrannousua

onko jokin muuttunut vuodesta 2005? Vieläkö 
hyvät perustelumme pätevät? 

Liikenneturvallisuus ei ole ainakaan parantu-
nut. Liikennemäärät Koskelantiellä ja Kustaa Vaa-
san tiellä ovat kasvaneet. Koskelantie on lapsille 
yhtä hankala hahmottaa kuin ennenkin. Se näyt-
tää puistotieltä, mutta puistossa kulkee hyvä pyö-
rätie, jota ajetaan kovaa. Pyöräilijöille palaa vihreä 
valo samaan aikaan kuin risteävää jalankulkuväy-
lää ylittäville koululaisille. 

Autoilijat puolestaan hahmottavat Koskelan-
tien läpikulkuväyläksi, ja ylinopeus on yleistä. Jos 
yksi auto pysähtyy suojatien eteen antamaan tietä, 
toinen ajaa viereistä kaistaa pysähtymättä ohi. Lä-
heltä piti -tilanteita sattuu jatkuvasti. 

Hakamäentien parannuksen jälkeisiä mitta-
uksia ei ole vielä saatavissa, mutta liikenneviras-
ton tutkijan Irene Lillebergin mukaan liikenne-
määrät ovat todennäköisesti kasvaneet. Tieliiken-
nehallitus arvioi, että vuonna 2020 Hakamäentien 
liikennemäärät ovat 32 000–49 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa.

Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluvi-

raston Lapsi liikenteessä -rapor-
tin mukaan vasta 15-vuotiaalla 
nuorella on samat valmiudet lii-
kenteessä kuin aikuisella. Eka- 
ja tokaluokkalaiset ovat niin 
epävarmoja tienkäyttäjiä, et-
tä heille sattui raportin mukaan 
kolmasluokkalaisiinkin verrat-
tuna puolet enemmän onnetto-
muuksia. Lasten liikenneonnet-
tomuudet tapahtuvat kello 7:n 
ja 15:n välillä eli kouluun men-
nessä ja sieltä tullessa. Suojatie 
ei myöskään välttämättä sääs-
tä lasta onnettomuudelta. Puolet 
jalankulkija- ja pyöräonnetto-
muuksista tapahtui koululaisen 
ylittäessä katua suojatietä pitkin.

Monet vanhemmat, joiden 
eka- ja tokaluokkalaiset ovat 
joutuneet kulkemaan Kum-
pulasta pääkoululle, ovat saat-
taneet lastaan koulumatkoil-
la kahden ensimmäisen vuo-
den ajan. Tavallisissa päivätöissä 
käyville perheille, eritoten yk-
sinhuoltajille, tällainen järjeste-
ly on harvoin mahdollinen.

Osa lapsista suoriutuu val-
taväylän ylityksestä paremmin 
kuin toiset ja osa kulkee matkan 
sisarusten tai isompien kaverien 
seurassa, mutta koulutien tulisi 
olla turvallinen kaikille. 

Etelä-Suomen aluehallintovi-

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

toimia rauhassa 10 vuotta, 
mutta sittemmin sitä on 
jouduttu puolustamaan 
parin vuoden välein.

’’Monet vanhemmat, joiden 
eka- ja tokaluokkalaiset 
ovat joutuneet kulkemaan 
Kumpulasta pääkoululle, 
ovat saattaneet lastaan 
koulumatkoilla kahden 
ensimmäisen vuoden ajan.



LVI-asennus ja -urakointi
LVI-mittaus ja perussäätö

LVI-saneeraus

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.

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

Kumpulan kouluun hakeneet ja otetut oppilaat Kumpulan koulun kuukausivuokra / m2
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Kamppailu Kumpulan lähikoulun ja 
turvallisen koulutien puolesta ei ole 
uusi asia. 80 vuotta sitten, touko-
kuussa 1932, Helsingin kaupungin-
valtuusto muutti Hämeentien var-
ressa sijainneen ruotsalaisen kou-
lun Toukolan kansakouluksi. Val-
tuustossa hanketta puollettiin näin: 
”Tämä koulurakennus olisikin erit-
täin sopiva alaluokkia varten, jotta 
sen seudun pienten lasten ei tarvit-
sisi kulkea pitkiä matkoja kouluun.” 

Kaunis vanha koulu toimi vuo-
teen 1963 asti, jolloin Hämeentien 
silta rakennettiin. Koulu purettiin 
pois Hermannin rantatielle johta-
van rampin tieltä. Koska uusi kou-
lurakennus olisi tullut liian kalliiksi, 
alueen alakoululaiset sijoitettiin ah-
taisiin tiloihin Kumpulan kartanon 
päärakennukseen. Vilkas liikenne 
oli jo silloin pikku koululaisten uh-
kana, ja vuonna 1973 kiellettiin Jy-
rängöntien läpiajo Limingantieltä 
Hämeentielle. 

Peruskoulun myötä vuonna 
1977 kumpulalaiset lapset joutui-
vat siirtymään Käpylän kouluun, ja 
Kumpula menetti koulun 11 vuo-
deksi. Kun Isonniityn asuinalue ra-
kennettiin, alueen lapsimäärä kas-

voi. Vuonna 1988 aloitti uusissa ta-
loissa toimintansa Isonniityn koulu 
Käpylän sivukouluna. Kouluun tuli 
ensimmäinen ja toinen luokka.

Kuuden vuoden kuluttua Ison-
niityn koulu aiottiin lakkauttaa. Vä-

estöennusteiden perusteella näyt-
ti siltä, että lapsimäärä väheni-
si, ja Käpylän kouluun oli tullut 
tilaa. Koululaisten vanhemmat kä-
vivät taistoon. He selvittivät vuon-
na 1994 Isonniityn kouluun seu-
raavana vuonna pyrkivien oppilai-
den määrän. Kävi ilmi, että kouluun 
oli tulossa kaksi ekaluokkaa! Alet-
tiin haaveilla viipalekoulusta, mut-
ta kun sopivaa parakkia ei löytynyt, 
saatiin toiselle ekaluokalle tilapäi-
nen luokkahuone Kätilöopistolta.

Aktiiviset vanhemmat onnistui-
vat vakuuttamaan opetusviraston 
sivukoulun välttämättömyydestä ja 
alkoivat etsiä kouluksi sopivaa pa-
rakkia, joita löytyi kaksikin. Kumpu-
la-seuran johtokunnan avulla löytyi 
Kumpulantaipaleelta sopiva tont-
ti. Kumpulan koulu, entinen Maa-
tullin koulu. siirrettiin Tapulikaupun-
gista nykyiselle paikalleen kesällä 
1995, ja jo seuraavana syksynä al-
koi opiskelu.

Kumpulan koulun historia: toukolan kansakoulusta isonniityn sivukouluun

Toukolan kansakoulun lapset ja opettaja Seija Kahri luokkakuvassa vuonna 1955.

raston (ent. Etelä-Suomen lää-
nihallituksen) sivuilla todetaan 
oppilaiden oikeudesta turval-
liseen koulumatkaan näin: Jos 
viittä kilometriä lyhyempi kou-
lumatka kuitenkin muodostuu 
oppilaan ikä tai muut olosuhteet 
huomioon ottaen oppilaalle liian 
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaral-
liseksi, maksuttomaan koulukul-
jetukseen voi tulla oikeus. Oppi-
laan ikä suhteutetaan matkareit-
tiin, matkan kuntoon, luonnon 
olosuhteisiin ym. vastaaviin teki-
jöihin. Koulumatkan vaarallinen 
osuus (...) voi olla vaikka 100 
metriä tai vaarallisen tien ylitys.
(...) Koulukuljetuksen vaihtoeh-
tona on avustus, joka maksetaan 
oppilasta kuljettavalle tai saatta-
valle henkilölle.

Kallis vaihtoehto kaupungil-
le tämäkin, maksuton kuljetus 
tai avustus saattajalle. Aluehal-
lintoviraston ohjeistus perustuu 
voimassa olevaan Perusopetus-
lakiin (§:ään 32).

Tilasto on kuten se tulkitaan
Helsinki on sulkenut kouluja ja 
päiväkoteja sillä perusteella, et-
tä lasten määrä laskee. Sekä Ti-
lastokeskuksen että kaupungin 
oman väestöennusteen mukaan 
luvuissa tapahtuu lyhyt notkah-
dus, mutta jo vuonna 2015 lap-
sia on selvästi enemmän kuin 
nyt. Kaupungin tietokeskuksen 
mukaan ala-asteikäisten mää-
rän lasku päättyy vuonna 2012, 
ja sen jälkeen nousu on tasaista 
vuoteen 2030 asti. 

Laman myötä myös lapsiper-
heiden muutto ympäristökuntiin 
on vähentynyt huomattavasti. 
Kumpulan osalta tilastoja vääris-
tää vielä se, että väestöennusteet 
pohjautuvat osittain asuntojen 
neliömääriin. Kumpulassa tyy-
dytään kuitenkin keskimääräistä 
vähempiin neliöihin, koska alue 
on viihtyisä ja turvallinen.

Kumpulan kouluun on viime 

vuosina hakenut keskimäärin 
20 lasta vuodessa. Päiväkoteihin 
tehdyn kyselyn perusteella sama 
tahti jatkuu tulevina vuosina. 

Lasten määrässä on väistä-
mättä satunnaista vuosittaista 
vaihtelua. Vuonna 2009 Käpy-
lään ja Kumpulaan oli tavallista 
vähemmän hakijoita. Osa Kum-
pulaan hakeneista jouduttiin 
määräämään Käpylään, ja Kum-
pulaan muodostettiin jaettu yk-
kös- ja kakkosluokka. Jatkossa 
tarvetta on kuitenkin kahdelle 
kokonaiselle luokalle, kuten ai-
empinakin vuosina, sillä väki-
lukuennusteen mukaan lasten 
määrä alueella kasvaa.

Vuokrassa huikea nousu
Se, mikä aiempien koulutaiste-
lujen vuosista on muuttunut, 
on koulusta maksettavan vuok-
ran määrä. Vuonna 2005 ope-
tusvirasto maksoi Kumpulan 
koulusta 5500 euroa vuodessa, 
mikä vastasi suurin piirtein to-
dellisia ylläpitokustannuksia. 
Vuonna 2006, kun vuokraisän-
näksi tuli kaupungin kiinteistö-
viraston Tilakeskus, ylläpito-
vuokra paisui 9000 euroon 

vuodessa ja kokonaisvuokra pääomavuokrineen 
ylitti 100 000 euroa vuodessa. 

Tilakeskuksen perimä vuokra, erityisesti pää-
omavuokra, on selvästi kohtuuttoman korkea ja 
vaatisi pikaista tarkistamista, etenkin kun ylläpi-
tokorjauksia ei juuri ole tehty. Vuokra ei näytä pe-
rustuvan toteutuneisiin tai arvioituihin tuleviin 
rakennuskustannuksiin eikä mahdollisesta vaih-
toehtoisesta käytöstä saataviin vuokratuloihin. 

Itse asiassa parakkikoulun neliövuokra on sa-
maa luokkaa kuin vastaremontoidun liiketilan 
vuokra Helsingin keskustassa. Pääomavuokraa 
taas voi verrata Hausjärvelle vuonna 2009 pysty-
tettyyn uuteen 50–60 oppilaan viipalekouluun, 
jonka kokonaishinta maanrakennustöineen oli 
noin 300 000 €. Vuokran tarkistus helpottaisi ope-
tusviraston päätöksentekoa, kun Kumpulan kou-
lu ei näyttäisi todellista tilannetta kohtuuttomasti 
suuremmalta kustannuserältä.

Muita keinoja säästää?
Tällä hetkellä lähialueen kouluista on lakkau-
tusuhan alla Kumpulan koulun lisäksi Yhtenäis-
koulu. Vaihtoehtoisesti esitetään lakkautettavaksi 

yhtä Käpylän koulun kolmesta 
rakennuksesta. Kumpula, Käpy-
lä ja Yhtenäiskoulu ovat yhdes-
sä vedonneet päättäjiin, että 
koulut säästettäisiin ja säästöjä 
haettaisiin tarkistamalla vuok-
rakustannuksia ja lisäämällä ra-
kennusten iltakäyttöä.

Koska Kumpulasta on lak-
kautuslistalla myös nuorisota-
lo Mox, näiden kahden yhdistä-
mistä selviteltiin. Kävi ilmi, ettei 
Moxin tiloihin mahdu nuori-
sotoiminnan lisäksi kahta kou-
luluokkaa. Välituntipihaakaan 
ei olisi. Kiinteistövirastossa ar-
veltiin, että käyttötarkoituksen 
muuttaminen edellyttäisi myös 
remonttia ja nostaisi tilan ny-
kyistä vuokraa. Moxin henkilö-
kunnan mielestä taas nuoriso-
talon toiminnoille, esimerkiksi 
kivipajalle, ei ole riittävästi tilaa 
Kumpulan nykyisessä koulussa.

Sivukoululla toimii iltapäivi-
sin Käpylän koulun erityisope-
tuksen ryhmä ja tiistai-iltapäi-
visin Luontoliiton luontoker-
ho 1–2-luokkalaisille. Iltaisin ja 
viikonloppuisin koulu on tyh-
jillään. 

Koulun tiloja voisi hyödyn-
tää tehokkaammin yhdistämällä 
koulu, iltapäivähoito ja vaikka-
pa ulkopuolinen kerhotoimin-
ta. Pienessä koulussa voisi var-
masti järjestää iltapäivä- ja ilta-
toimintaa myös niin, ettei syn-
tyisi lisäkuluja vahtimestarin 
palkkaamisesta. Säästöä syntyisi 
jo siitä, että koulun keittäjä saisi 
hoitaa tilojen siistimisen sen si-
jaan, että hänet lähetetään ilta-
päiviksi pääkoululle ja Palmias-
ta tulee siivooja koululle.

Sydämissä ilo ja ystävyys
Kumpulan koulu on ollut mie-
leinen sekä oppilaille ja van-
hemmille että koulun opetta-
jille. Arki on sujuvaa ja koulun 
henki hyvä. Pää- ja sivukoulun 
välinen etäisyys ei ole juuri hai-

tannut. Koulun nykyinen opettaja Sanna Lindahl 
on viihtynyt sivukoulun opettajana. Myös hän toi-
voo, että kouluun saataisiin taas kaksi luokkaa. 
Näin koulu olisi omavarainen, kannattavampi yk-
sikkö. 

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? Luul-
tavasti eivät, sillä Arabian koulu on huomattavas-
ti lähempänä Kumpulanmäkeä ja Limingantien 
pohjoispäätä. Lisäksi kaupunginjohtaja Pajunen 
lupasi helmikuisessa Toukolan-Arabian asukasil-
lassa, että Kustaa Vaasan tielle saadaan viimein 
alikulku vuonna 2012. Silloin alaluokkalaiset kau-
empaakin Kumpulasta hakisivat varmasti Arabi-’’Parakkikoulun neliövuokra 

on samaa luokkaa kuin 
vastaremontoidun 
liiketilan vuokra 
Helsingin keskustassa.

’’olisiko itse kunkin aika 
ottaa omaan valtuutettuun 
yhteyttä?

an kouluun turvallisen koulu-
matkan taa.

Vuonna 2005 Pia Pakarinen, 
joka on yhä opetuslautakun-
nan puheenjohtaja, totesi Kum-

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

si noussut esille. Olisiko siis it-
se kunkin aika ottaa omaan val-
tuutettuun yhteyttä? 
Suvi Heinonen, Katja Yesilova ja 

Harri Valpola

Autoverhoomo 
SISUSTUSEXPERT

Limingantie 57
00560 Helsinki

p. 757 0339 Intiankatu 25, p. (09) 875 4554 
Auki arkisin 9–17, 

lauantaisin sopimuksesta.

Maarit Herranen 
ja Mervi Koskinen

joRma IKosEn aRKIsto
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Miksi vanhat ikkunat pitäisi kunnostaa?
Kumpulan ja sen lähiympäris-
tön rakennuskanta on jo iäkäs-
tä, ja talot vaativat monelta osin 
perusteellisempaa kunnostusta 
ja remontointia. Putki- ja kau-
kolämpösaneerauksia tehdään 
nyt enemmän kuin koskaan ja 
rakennusten energiatehokkuus 
puhuttaa, eikä pelkästään me-
neillään olevan poikkeukselli-
sen kylmän talven vuoksi. Myös 
kotitalousvähennys uudistui 
vuonna 2009 koskemaan vaki-
tuisen sekä vapaa-ajan asunnon 
kunnossapito- ja perusparan-
nustöitä, ja sitä osataankin jo 
hyvin hyödyntää. 

Vanhat puiset ikkunat ovat 
tässä energiakeskustelussa usein 
syntilistan kärkipäässä ihan 
suotta. Jo pelkästään tiivistämäl-
lä oikein voidaan vähentää läm-
mönhukkaa sekä vetoa ja pa-
rantaa näin asumisviihtyvyyttä. 
Ikkunoita säännöllisesti huol-
tamalla ne kestävät energiaver-
tailun tehdastekoisiin vallan 
mainiosti! Talojen alkuperäi-
set ikkunat ovat tärkeä osa myös 
alueemme rakennusperinnettä, 
jota tulisi tarkkaan vaalia.

PitKäLLE 1960-luvulle, jopa 
1970-luvulle asti ikkunoissa käy-
tettiin puumateriaalia, joka va-
littiin käyttötarkoitukseensa sen 
kestävyyden perusteella. Kestävä 
puumateriaali on tiivistä, tiheä-
syistä ja sisältää runsaasti pih-
kaa. Puut on kaadettu talvella, ja 
riittävästä kuivatuksesta on huo-
lehdittu. Puu on kasvanut sa-
malla ilmastovyöhykkeellä, jon-
ne se on tarkoitettu. 

Ikkunatehtaat käyttävät 
puun pintakäsittelyssä useim-

miten alkydiöljymaaleja tai muita synteettisiä 
maaleja. Synteettiset maalit muodostavat tiiviin 
kalvon puun pinnalle mutta eivät imeydy puu-
hun. Ne suojaavat puuta hyvin niin kauan kuin 
maalipinta on täysin ehjä. Käytännössä puun elä-
misen vuoksi kosteutta pääsee puuhun yleensä 
hyvinkin nopeasti. 

Pellavaöljymaalin kemia on toisenlainen. Läh-
tökohtaisesti pellavaöljy imeytyy puuhun ja si-
too näin maalin puun pintaan. Öljy myös kylläs-
tää puuta tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. 
Pellavaöljyllä maalattu pinta hengittää, ja sitä voi-
daan myös huoltaa. 

KUNNoStEtUt, huolletut ja oikeaoppisesti tii-
vistetyt vanhat ikkunat ovat maineestaan huoli-
matta energiatehokkuudeltaan erittäin kilpailuky-
kyisiä uusien ikkunoiden kanssa. Vanhoissa ikku-
noissa ikkunanpuitteiden väli on uusia ikkunoita 
leveämpi. Leveämpi ilmarako puitteiden välis-
sä eristää kylmältä ulkoilmalta kapeaa ilmarakoa 
paremmin. Kolminkertainen lasi eristää luon-
nollisesti kahta paremmin. Kolmas lasi vähen-
tää kuitenkin ikkunan kautta sisään pääsevän va-
lon määrää. Jopa Suomen leveysasteilla ja ilmas-
to-olosuhteissa auringon valo vaikuttaa asunnon 

Lisää tietoa ikkunoiden 
kunnostuksesta:
Ikkunoiden korjaus – Miksi vanhat ikkunat 
kannattaa korjata?, Marjukka Dahlin opin-
näytetyö, löytyy netistä pdf-muodossa
rakennusperinto.fi
wikikko.info/wiki/Ikkunat
rakennusapteekki.fi
hel.fi/wps/portal/Kaupunginmuseo > Palvelut 
yleisölle ja tiedotusvälineille > Korjausneu-
vonta (Helsingin kaupunginmuseon sivut)

Ikkunaentisöijä Maru Huuskonen / Räppänä
Limingantie 77 A, 00560 Helsinki, 
puh. 0400 531 481

lämmitystarpeeseen. Kun sisään 
pääsevän valon määrää rajoite-
taan kolmannella lasilla, rajoite-
taan myös ilmaisen lämpöener-
gian pääsyä huoneistoon. Kol-
mas lasi ikkunassa lisää myös 
valaistuksen tarvetta asunnos-
sa. Se, mitä kolmannella lasilla 
säästetään lämmitysenergiassa, 
syödään nopeasti lisääntyväl-
lä valaisuun tarvittavalla sähkö-
energian tarpeella.

PELLAvAöLJyKitiLLä kunnos-
tettujen vanhojen ikkunoiden 
meluarvot ovat tutkitusti uu-
sia nykyaikaisia silikonipohjai-
silla kiteillä lasitettuja ikkunoi-
ta merkittävästi paremmat. Van-
han ikkunan lasi on pinnaltaan 
epätasaista ja heijastaa ääniaal-
lot uutta tasolasia paremmin 
pois. Kokonaisvaltaista energia-
tehokkuutta arvioitaessa on syy-
tä huomioida myös uusien ikku-
noiden valmistamiseen kuluva 
energia. Ikkunoiden ja ovien uu-
simisen yhteydessä heitetään li-
säksi pois paljon käyttökelpoista.

Kunnostetun ja oikeaoppi-
sesti hoidetun vanhan ikkunan 
elinikä on lähes aina pitempi 
kuin uusien tehdasvalmisteisten 
ikkunoiden elinikä. Uusia teh-
dasvalmisteisia ikkunoita ei uu-
delleenmaalausta lukuun otta-
matta juurikaan voi kunnostaa 
(vrt. mm. puumateriaalin laatu). 

Huolletut vanhat ja eten-
kin alkuperäiset ovet ja ikku-
nat ovat yleensä jo arvo itses-
sään. Niiden säilyttäminen lä-
hes poikkeuksetta lisää kiinteis-
tön arvoa!

Maru Huuskonen

Saajan
tilinumero  SAMPO 800011-179465

 TILISIIRTO

Saaja  KUMPULA-SEURA RY  JÄSENMAKSU V. 2010 8,00 EUR

Maksaja

Allekirjoitus Viitenumero 20103

Tililtä n:o Eräpäivä Euro
8,00

Kampanjavuoden tavoitteena on 
herättää ihmiset arvostamaan ja 
vaalimaan kulttuuriympäristöjä 
ja myös tunnistamaan ja torju-
maan niihin kohdistuvat uhkat.  
Vuoden tunnus on JOY – Jokai-
sen Oma Ympäristö.

Kumpula, joka on liitetty Hel-
sinkiin vuonna 1906, täyttää 

tänä vuonna 550 vuotta. Näin 
paljon aikaa on kulunut ensim-
mäisen Kumpulaan liittyvän 
historiallisen asiakirjan (maa-
kauppakirjan) päiväyksestä. 
Vuosi on myös parillinen vuo-
si eli kyläjuhlavuosi. Kun kaikki 
tämä vielä osuu yhteen Koti-
seutuliiton kulttuuriympäristö-
kampanjan kanssa, on itsestään
selvää, että Kumpulassakin vie-
tetään tätä kampanjavuotta. 
Kumpula-seura ilmoittautui-
kin kulttuuriympäristövuoden 
kampanjaan ihan ensimmäisten 
joukossa.

Meiltä jos mistä löytyy run-
saasti 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 valta-
kunnallisesta näkökulmasta. Se 
ei kuitenkaan vähennä karta-

Kumpulassakin vietetään 
kulttuuriympäristövuotta 

non merkittävyyttä, vaan kartanon alue liittyy jo-
ka tapauksessa vankoin sitein valtakunnalliseen 
historiaan ja kulttuuriin.

tärkeän kulttuuriympäristön muodostaa myös 
omakotitalo- ja pienkerrostaloalue, jota voisi 

nimittää myös puutarhakaupungiksi. Kumpula-
seuran aiemmat puheenjohtajat Antti Viren ja 
Ari Kallinen kehittelivät aikoinaan kaupungin-
osaamme perehdyttävän Kumpulan kulttuuri-
kävelyn. Kulttuuriympäristökampanjan yhtenä 
hankkeena onkin kulttuurikävelyn laajentaminen 
biologia-, maantiede-, geologia- yms. tiedolla ja 
sen päivittäminen Helkan (Helsingin kaupungin-
osayhdistykset ry:n) konseptin mukaiseksi koti-
kaupunkipoluksi (lue lisää: kotikaupunkipolut.fi). 

Koska polkuhankkeita koor-
dinoi Helka, poluista muodos-
tuu ennen pitkää koko Helsin-
gin ja koko pääkaupunkiseudun 
kattava polkujen verkosto. Kun 
Toukolaan Kellomäelle joskus 
tulevaisuudessa valmistuu ar-
keologinen puisto, alkaa Kum-
pulan ja Toukolan poluilla olla 
myös matkailullista merkitystä 
ja niiden ympärille saattaa syn-
tyä kaikenlaista toimeliaisuutta.

Kumpulassa vuosi alkoi tam-
mikuun lopun Muisteloilla. 

Kumpula-seuran järjestämät 
Muistelot (juttu s. 20–25), posti-
korttikilpailu (s. 2), kotikaupun-
kipolku, Kumpostin jutut ja ta-
rinat, kartanon ja sen ympäris-
tön tunnetuksi tekeminen – ja 
tietenkin Kyläjuhlat – ovat kaik-
ki tervetullutta ohjelmaa Kult-
tuuriympäristövuodelle. Kult-
tuuriympäristön vaalimista on 
myös oman kotiseudun tarinoi-
den 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. 

Ulla Agopov

Veikko Neuvonen
Yhtyneet Kuvalehdet ja Otava 
2009

Keväällä 2009 ilmestyneessä 
kirjassaan kumpulalainen toimit-
taja ja biologi Veikko Neuvonen 
kertoo luontokokemuksistaan ja 
havainnoimistaan Suomen luon-
nossa tapahtuneista muutoksis-
ta, sodanjälkeisistä vuosista näi-
hin päiviin. Havaintopaikkoina 
ovat pientila Päijät-Hämeessä ja 
Helsingin Kumpulan kaupunki-
luonto. Neuvonen on myös ku-
vittanut kirjan upeilla luontokuvil-
la, jotka yhdessä asiantuntevan 
tekstin kanssa tekevät kirjasta 
kiehtovan lukukokemuksen.

Neuvonen kertoo tulokas-
lajeista. Jopa piisami on meil-

Muutoksia Suomen luonnossa
lä tuontitavaraa. Suomessa 
tavattavat kaksi majavala-
jia (euroopanmajava ja ka-
nadanmajava) taas tuotiin 
tänne korvaamaan 1800-lu-
vulla sukupuuttoon kuollut-
ta majavaa. Helsingin Sano-
mista luimme (HS 5.2.2010), 
että kanadanmajavan tuonti 
oli iso moka: sen luultiin ole-
van samaa lajia kuin euroo-
panmajavan ja risteytyvän vii-
meksi mainitun kanssa, mutta 

näin ei ollutkaan. Muita tulokaslajeja ovat täplära-
pu, supikoira, villisika, fasaani ja villiminkki. Yleis-
tyneitä lajeja ovat valkoposkihanhi ja merimetso, 
joka lapsuudessani oli todellinen harvinaisuus ai-
nakin sisä-Suomessa. Ja tietenkin citykani, jonka 
kimpussa Helsingissä puuhastelee varta vasten 
virkaan nimitetty kanivirkamies.

Neuvosen kirja panee lukijan miettimään omia 

havaintojaan luonnon muutok-
sista. Laulujoutsenen yleistymi-
sestä ja lintujen keväisistä jouk-
kokokouksista minullakin on ha-
vaintoja usean vuoden ajal-
ta. Keväällä 2007 tavoitimme 
40 joutsenen parven Päijänteen 
suojaisesta lahdenpoukamasta. 

Päinvastainen kehitys on ol-
lut liito-oravalla. Mökkinaapu-
rini kertoi liito-oravan olleen 
1960-luvulla hyvin yleinen. Sis-
koni onnistui vielä 1970-luvulla 
näkemään yhden, mutta sen jäl-
keen meillä ei ole ollut niistä ha-
vaintoja. Aukkohakkuut eristä-
vät oravan sen ruokailupaikois-
ta, sillä se liikkuu maassa hyvin 
kömpelösti, samoin hangella. 
Neuvonen esittää useita muita-
kin esimerkkejä tehometsänhoi-

don aiheuttamista tuhoista. 
Neuvosen havainnot var-

pusen ja kottaraisen tapaisis-
ta kaupunkilinnuista kiinnostavat 
meitä kumpulalaisia erityisesti. 
Pitkäaikaista lintulaskentaa tääl-
lä tehnyt Tapani Veistola ker-
too, että varpuset voivat Kum-
pulassa hyvin, mutta sen sijaan 
kottarainen on käynyt todella 
harvinaiseksi meilläkin. Satakieli 
taas on runsastunut 1970-luvul-
ta alkaen; maalla se johtuu pel-
tojen paketoinnista ja kaupun-
gissa pusikoitumisesta. Kumpu-
la on hyvä esimerkki kelpo pu-
sikkoisesta ympäristöstä, jossa 
alkukesästä voi kuulla pakahdut-
tavan kaunista satakielen laulua! 

Kummallisen näköisestä 
puistopökkösienestä on havain-

toja myös Kumpulasta: näin sel-
laisen pari vuotta sitten uimalan 
takana olevassa pikkumetsäs-
sä, kun kesä oli sateinen. Olisi 
kiinnostavaa tietää, onko täällä 
näkynyt Espamjan siruetanoita.

Myös luontokappaleiden ni-
met muuttuvat. Neuvonen ottaa 
esimerkin partatiaisesta, joka 
nykyään on nimeltään viiksiti-
mali, ja laukonpeurasta, joka nyt 
on nimeltään valkohäntäkauris 
tai laukonkauris. Kuusipeurasta 
taas on tullut täpläkauris!

Kirja toimii hyvänä oppaana 
ja silmienavaajana myös kau-
punkiluonnon tarkkailuun. Sitä 
on saatavana Yhtyneitten kuva-
lehtien kirjakaupasta (Maistraa-
tinportti 1, Länsi-Pasilassa).

 Ulla Agopov

Kumpula-seura muistuttaa: maksathan jäsenmaksusi vuodelle 2010!

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

Kartanon mailla sijaitseva kasvitieteellinen puutarha on 
yksi etappi Kumpulan kotikaupunkipolulla.

LEILa oKsa

Yllä 1940-luvun rintama-
miestalon alkuperäinen 
ikkuna; pienessä kuvassa 
sama ikkuna sen jälkeen, 
kun puitteet on entisöity
63 vuoden jälkeen 
lähes uudenveroisiksi.
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Koko kylää koskettava Kyläjuhlatohina 
on jo alkanut, ainakin Kylätilassa ja suun-
nitteluporukoissa, ja nyt on aika aloittaa 
kaappien ja komeroiden kevätsiivous. 
Kilometrin kirppis nousee jälleen Limin-
gantielle, kun katu suljetaan autoliiken-
teeltä lauantain ajaksi ja musiikkia kuul-
laan peräti kolmessa paikassa: Limingan-
tien varrella klo 10–15, jalkapallokentällä 
klo 15–22 ja Kylätilan tuntumassa klo 10 
alkaen. Kylätilassa sisällä on kahvilan li-
säksi huutokauppa sekä tanssi- ja sanatai-
de-esityksiä klo 18:aan asti. Koulun pihal-
le järjestetään lasten tapahtuma, jossa tut-
tuun tapaan voi askarrella, nikkaroida ja 
nauttia lastenteatteri- ja lauluesityksistä.

KiLoMEtRiN MittAiNEN KiRPPUtoRi
Limingantiellä avataan klo 10. Kylätila-
yhdistyksen jäsenmaksu kattaa kirppu-
toripöytämaksun, muilta kerätään 10 eu-
ron pöytämaksu päivän aikana. Jäseneksi 
voit liittyä etukäteen maksamalla jäsen-
maksun, 8 euroa, yhdistyksen tilille 
Nordea 126830-102748. Huom! Muista 
kirjoittaa viestikenttään nimesi ja osoit-
teesi. (Ja huomaa myös, että Kumpula-
seura, jonka jäsenmaksukaavake on sivul-
la 10, on eri yhdistys.)

Kirppispaikat on tarkoitettu vain alu-
een asukkaille, ja myyntituotteiden tulee 
olla perinteistä käytettyä kirppistavaraa 
tai itsetehtyjä käsitöitä/taideteoksia yms. 
Asukkaan oikeudella saamme häätää am-
mattimyyjät tiehensä: Kylätilayhdistys 
vuokraa kadun käyttöönsä vain asukkai-
den myyntipöytiä varten. 

 Kyläjuhlat tulevat taas!
Stadin vanhin kaupunginosafestari aloittaa 
jälleen kesän: lauantaina 29.5. vietetään 
kahdeksansia Kumpulan Kyläjuhlia. 

Meklari, juontaja, nikkari, roudari, hanankääntäjä, järkkä-
ri… Monenlaiset ovat taas talkooväen tehtävät, kun toivo-
tamme koko kaupungin tervetulleeksi Kyläjuhlille. Ennen 
juhlia, juhlapäivänä ja vielä sen jälkeenkin hommia riittää 
reilulle sadalle talkoolaiselle kokista sairaanhoitajaan ja pa-
kettiautokuskista koristelijaan. 

iLMoittAUtUA voi KyLätiLAN KAUttA joko soittamalla 
041 527 8932 tai sähköpostitse kylatila(a)kolumbus.fi. 
Työvuorojen kellonajoista sovitaan lähempänä juhlia, kui-
tenkin niin, että vuorot ovat kohtuullisen pituisia ja kaikil-
le jää aikaa nauttia myös itse juhlista. Talkooväki palkitaan 
Chef Wotkin’sin ravintolakojun ruoka-annoksella ja kutsul-
la kesäkuiseen karonkkajuhlaan. Pidä kiirettä – hauskim-
mat hommat ja parhaat vuorot viedään käsistä!

Esimerkkejä viikonlopun aikana tarjolla olevista hommista:
• PAKEttiAUtoKUSKEJA perjantaille, lauantaiksi ja maa-
nantaiksi telttojen, pöytien ja tuolien noutoon ja palautuk-
seen sekä elintarvikkeiden kuskaamiseen Sörnäisten tukku-
torilta. Oma pakettiauto eduksi, peräkärrykin käy!
• tELtAN PyStyttäJiä JA PURKAJiA – perjantaina aloi-
tellaan telttojen pystytys, ja osa puretaan jo lauantaina illan-
suussa, 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 hätätapauk-
sia varten – joita muuten ei viimeksi ollut laisinkaan!
• iNFo-PiStEEN JA tiEtotoRiN tiEtäJiä – Tietotorilla 
jaetaan nammattiapua esim. asumiseen ja puutarhanhoi-
toon liittyvissä pulmissa sekä tietoa paikallisista yhdistyk-
sistämme
• KoRiStELiJoitA – kylttien, bandisten ym. tekijöitä ja 
paikoilleen saattajia
• LAvAvAStAAvA Kylätilan Taidelavalle, vastuunaan esiin-
tyjien vastaanottaminen ja kamojen säilyminen lavalla.
• KiRPPiSPöytäMAKSUJEN KERääJiä Limingantien 
katukirppikselle
• MAiNoStEN JAKAJiA ennen juhlia jakamaan esitteitä ja 
julisteita lähialueille
• APUKäSiä lasten tapahtuman nikkarointi- ja askartelu-
pajoihin
• 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 nikkaroin-
titaitoinen henkilö puhelimen päähän yllätysten varalle

Talkooväkeä tarvitaan!

Vuoden 2010 Kyläjuhlille on 
tulossa monipuolisempi mu-
siikkitarjonta kuin koskaan ai-
kaisemmin. Esiintyjätarjokkai-
takin on ollut enemmän kuin 
koskaan.

Musiikkia esitetään touko-
kuussa jopa kolmella eri lavalla. 
Lajien kirjo on laaja: klassises-

ta musiikista kuoroon, jazzista 
folkiin, rockista räppiin, iskel-
mästä tangoon. Mukaan ohjel-
maan mahtuu myös odottama-
ton comeback-keikka. 

LäHES KAiKKi ESiiNtyJät 
ovat joko kumpulalaisia tai 
toukolalaisia, ja muillakin on 

jokin vahva kytkös alueeseen. 
Ohjelmaryhmä piti esiintyjiä 
valitessaan tärkeimpänä kri-
teerinä paikallisuutta.

Kumpostin tässä numeros-
sa esitellään joukko tulevien 
Kyläjuhlien esiintyjiä. Loput 
artistit esitellään seuraavassa 
numerossa aikataulujen kera. 

Laaja skaala musiikkia kolmella lavalla: 
klassisesta kuorolauluun, rockista räppiin

viELä EHdit hypätä mu-
kaan antamaan oman pa-
noksesi onnistuneille juhlil-
le jo kevään aikana. Tammi-
kuun kokouksessa perustetut 
suunnitteluryhmät ovat:
• tiedotus, markkinointi ja 
nettisivut
• koristelu

Odotusta ilmassa:

LiMiNgANtiE SULJEtAAN juhlapäivän 
aamuna klo 8 ja avataan illalla klo 23. 
Asukkaita pyydetään siirtämään autot 
pois hyvissä ajoin. Hälytysajoneuvojen tu-
lee päivän aikana mahtua tarvittaessa aja-
maan läpi, joten kirpputoripöydät tulee 
sijoitella kadun molempiin laitoihin niin, 
että keskelle jää ajoväylä. Myös Vuoksen-
tien kohdalle tulee jättää pöydätön alue.

PiHoiLLAAN KAHviLAA PitäviEN tulee 
ilmoittaa myyntituotteensa ympäristökes-
kukseen. Kaavake löytyy netistä suomi.fi-
sivustolta otsikolla ”Ilmoitus elintarvik-
keiden tilapäisestä myynnistä, valmistuk-
sesta tai tarjoilusta”: www.suomi.fi/suomi-
fi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/
hki_ymktilpmyy/index.html. 

Lomakkeen voi toimittaa huhtikuun 
loppuun mennessä Kylätilaan, josta toi-
mitamme ne eteenpäin yhdessä Kylätilan 
oman ilmoituksen kanssa. 

oHJELMA vALMiStUU ja tapahtumapai-
kat sekä esiintyjät varmistuvat maalis-
kuun aikana. Suunnitelmien etenemistä 
voi seurata pian perustettavilta Kyläjuhli-
en nettisivuilta osoitteessa kumpula.info.

Koonneet: SARI VäNTäNeN, RIITTA HäMäläINeN, 
JuSSI lISKI ja MARISKA RAHIKAINeN

Suomen legendaarisimpiin lukeutuva rock-
bändi The Nights of Iguana oli 1980-luvulla 
Hanoi Rocksin ohella bändi, josta kiinnos-
tuttiin Yhdysvalloissa ja jolle povattiin maa-
ilmanvalloitusta. 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 ensim-
mäisen albumin (The Gift) Suomen kaikkien 
aikojen 50 parhaan albumin joukkoon yhä 
vuonna 2005. 

Maailmanvalloitusta bändi yritti vuonna 
1989. Valloitus kariutui lukuisiin kokoonpa-
novaihdoksiin, eikä managerointikaan ollut 
ihan parhaasta päästä. Bändille oli lupailtu 
suuria rahoja ja lukuisia keikkoja. Kun basis-
ti Delay lopulta valitti managerille, ettei ole 
koko reissulla tienannut dollariakaan, mana-
geri kaivoi taskustaan ryppyisen dollarin se-
telin sanoen: ”Nyt olet.” 

Iguanan comebackiä on odotettu musa-

piireissä vesi kielellä jo kaksi vuosikymmen-
tä. Kumpulan Kyläjuhlilla se tapahtuu!

Alkuperäisjäsenistössä olivat vuosina 
1985–1989 Floyd Superstar (laulu), Puka 
Oinonen (kitara), Delay (basso) ja Sika 
Kukkonen (rummut). Bändin jo edesmen-
neen laulajan Floydin korvaa nykykokoon-
panossa eka Wekara, joka vaikutti aikoi-
naan bändin kitaristina Amerikan-vuosina. 
Puka Oinonen ja Delay soittavat nykyko-
koonpanossa, rumpalina on Pete lehtelä 
ja toisena kitaristina sekä kosketinsoittaja-
na Kai Järvinen, molemmat Iguana-mies-
ten bändikavereita useista muista bändeis-
tä 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 illanvie-
toissa. 

Legendaarisen rockbändin comeback: 
tHE NigHtS oF igUANA!

LEILa oKsa

Aamukahvia ja klassista 
musiikkia harpulla ja sellolla
Pikkulavan ohjelmatarjonta avataan tällä kertaa setil-
lisellä klassista musiikkia, josta voi nauttia aamukah-
vin kera. Reija Bister Limingantieltä on YLEn radio-
orkesterin harpisti ja levyttänyt paljon kamarimusiik-
kia. Soololevyjäkin Reijalta on ilmestynyt. 

Reijan asiaparina on hänen veljensä Veli-Pekka 
Bister, Suomen Kansallisoopperan soolosellisti. Ky-
läjuhlilla kuullaan kattaus italialaisista oopperahel-
mistä ranskalaiseen moderniin harppumusiikkiin.

Klassinen aamukahvihetki harppuineen onkin ai-
nutlaatuista Kyläjuhlien historiassa!

– tERvEtULoA!

Seuraavat talkooväen 
yhteiset tapaamiset

Kylätilassa ma 29.3.
ja ma 19.4. klo 18

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

listen yhdistysten & asiantun-
tijoiden tietotori

Ota yhteyttä Kylätilaan: 
kylatila(a)kolumbus.fi tai puh. 
041 527 8932, niin lähetämme 
sinulle muiden ko. ryhmän jä-
senten yhteystiedot. Ryhmiin 
voi ilmoittautua myös talkoo-
tapaamisissa 29.3. ja 19.4.

Tule mukaan suunnitteluporukkaan

samI VäätänEn

LEILa oKsa

Talkooväen tammikuisessa tapaamisessa muodostettiin ryhmiä ja muotoiltiin alustavia suunnitelmia.
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dave Lindholm – 
trubaduurien kuningas
Kukapa sopisi paremmin Kyläjuhlien pikkulavan 
huipennukseksi kuin Dave lindholm, kiistä-
mättömästi kaikkien trubaduurien trubaduuri? 
Davelta on tähän mennessä ilmestynyt jo lä-
hemmäs 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 tinki-
mättömästä urastaan. Kaikki lienevät kuulleet 
joskus hänen tunnetuimpia biisejään Pieni ja 
hento ote tai Sitähän se kaikki on.

Dave on levyttänyt myös englanniksi, mut-
ta Kyläjuhlilla mies ja kitara esittävät juuri suo-
menkielistä, tunnetuinta materiaaliaan.

toukolalainen Jalankulkuämpäri 
tuottaa hyvää mieltä
Vuonna 1997 perustettu Jalankulkuämpäri kuvailee musiik-

kiaan verbaaliksi naisvoimisteluksi ja hyvänmielen pop-

rockiksi. Puolet nelihenkisen bändin jäsenistä on Toukolas-

ta. Bändin levy Rakkauden leirikoulu ilmestyi äskettäin, hel-

mikuussa 2010, ja useampi biisi levyltä on soinut mukavasti 

Radio Helsingissä. Kesällä bändi suuntaa festarikeikalle jo-

pa Ruotsiin, mutta sitä ennen Kumpulan Kyläjuhlille.  
Jalankulkuämpäri – mitä tuo käsittämätön nimi sitten tar-

koittaa? Basisti-laulaja Pinjan mukaan ei kerrassaan mi-

tään.  Bändin mottona on kuitenkin: ”Elämä on ihanaa.”

jaaKKo ahVonEn

Kumpulalaispoikien one of the 
Pigeons odottaa Kyläjuhlia innolla
One of the Pigeons lupaa, että Kyläjuhlien lavalla nähdään kau-
niita miehiä hymysuin, rockia ei tarvitse soittaa murjottaen. Vuon-
na 2008 perustettu bändi on ehtinyt keikkailla jo kaikissa pääkau-
punkiseudun merkittävimmissä rockklubeissa ja monilla festareil-
la, 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 vai-
kutteikseen mm. Coldplayn ja Kinksin.

omia polkujaan kulkeva 
lauluntekijä Emmi 
Nuorilaulaja ja lauluntekijä emmi ponnahti julkisuuteen 2000-luvun alussa muun muas-sa hitillään Crashing Down. Esikoisalbumi Solitary Motions myi kultaa, ja Emmin mu-savideot pyörivät myös Euroopanlaajuisesti MTV:n kanavilla. Emmi palkittiin sittemmin naissolistin Emma-palkinnolla. Erityisesti kii-teltiin Emmin biisitekstejä, jotka hän tekee englanniksi. 

Syksyllä 2009 Emmiltä ilmestyi neljäs al-bumi The Invite. Albumi on äänitetty koko-naisuudessaan Kumpulan Limingantiellä, ja sen tuottaja on kumpulalainen Antti Vuo-renmaa. 
Kyläjuhlissa Emmiä kuullaan pikkulavan intiimissä ravintolateltassa pienimuotoisen bändin kanssa. Emmin taustabändi on kum-pulalainen, kivenheiton päästä esiintymis-lavasta. 

Käpylän Putro 
herkistelee jälleen
Zen Café -yhtyeen keulahahmon 
Samuli Putron soolouran ensimmäinen 
pitkäsoitto Elämä on juhla julkaistiin 
vuosi sitten. Putron säveltämät ja sa-
noittamat kappaleet keräsivät runsaas-
ti kiitosta, ja artisti kävi pokkaamassa 
Emma-patsaan vuoden miessolisti 
-kategoriassa. Tänä vuonna käpyläläis-
taiteilijalta, entiseltä kumpulalaiselta, 
tullaan kesän keikoilla kuulemaan vielä 
julkaisematonta materiaalia.

Elämä on juhla -esitys Kylätilalla lo-
kakuussa 2008, ennen Putron virallisen 
kiertueen alkamista, oli unohtumaton 
elämys kumpulalaisyleisölle. Nyt odo-
tamme malttamattomina Putron tulevaa 
esiintymistä Kyläjuhlien päälavalla.

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 suu-
rin osa on Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa opis-
kelevia 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 kansan-
musiikkijuhlilla ja Faces-festivaaleilla. Ja nyt Kyläjuhlilla 
– kutsuttuina ja toivottuina vieraina!

Kumpulalaistaustainen, viiden nai-
sen vuonna 2008 perustama Liquid 
Sisters, joka itseään myös kusisis-
koiksi kutsuu, kuvailee olevansa ai-
kuisten naisten teiniangstibändi, 
joka tähtää yhteiskuntaan ilman 

rajoja, rasismia tai ahdasmielisiä ih-
misiä. 

Ensimmäinen EP nimeltään Fuck 
that shit ilmestyi vuonna 2009, ja sa-
mana vuonna bändi voitti myös Ylen 
henkilöstöjuhlien bändikilpailun. 

Kusisiskot ovat keikkailleet ahke-
rasti aina Berliinistä Provinssirockiin 
ja Kumpulan Juustojameihin. Kylä-
juhlilla on luvassa taatusti räjähtä-
vää ja räävitöntä rockia.

Fuck that shit! 

Liquid Sisters: aikuisten naisten räjähtävää teiniangstia

– tervetuloa!

KYLÄJUHLIEn 
LÄHTÖLAUKAUS
Kylätilassa la 6.3. klo 19

pEKKa nIEmI
tuomas saRpaRanta

LEILa oKsa

samI VäätänEn

Mariska vaihtoi räpistä
iskelmällisempään suuntaan
Kumpulanmäellä asustava Mariska on tullut suurelle 
yleisölle tunnetuksi nimenomaan rastapäisenä räppä-
rinä. Suomen menestynein, kolme albumia julkaissut 
naisräppäri on sittemmin leikannut rastansa ja siirty-
nyt aivan toisenlaiseen musiikkiin: oman 
luonnehdintansa mukaan iskelmällisem-
pään suuntaan. 

Mariskan uusi albumi ilmestyy keväällä, sopi-
vasti juuri ennen Kyläjuhlia. Kumpulalaisilla on 
tosin ollut etuoikeus kuulla tulevaa materiaa-
lia jo etukäteen, mm. Oljenkorressa ja Ky-
lätilassa. Kyläjuhlilla Mariska nousee la-
valle Pahat Sudet -bändinsä kanssa.

Oman musiikkinsa lisäk-
si Mariska tekee sanoituksia 
muille artisteille, mm. Jenni 
Vartiaiselle ja Anna Puulle. Anna 
Puun tiuhaan radiossa soiva hitti C’est la vie 
on Mariskan käsialaa.

Dave 
vuonna 

1974

Kylätilan 
Folk-klubi 

6.2.
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Kun radiotoimittaja Anna Lai-
ne kävi nuorempana Kumpu-
lassa, hän ajatteli aina, että nois-
sa puutaloissa asuu varmasti 
mielettömän onnellisia ihmi-
siä. Nyt hän asuu itse keltaises-
sa puutalossa keskellä Kumpu-
laa ja ihmettelee, miten tänne 
päätyi. 

– Olen aina asunut Itä-Hel-
singissä. Mieleeni ei koskaan 
edes juolahtanut, että voisin ol-
la joskus niiden onnellisten jou-
kossa, jotka saavat asua täällä. 
Mutta niin vain kävi, naurah-
taa Anna ja laittaa mutterikah-
vipannun tulelle kotonaan Li-
mingantiellä. Iiris-kissa kieh-
nää jaloissa.

Anna muutti Kumpulaan 
puolisen vuotta sitten ja ensim-
mäiseksi hämmentyi siitä, että 
maahanmuuttajia ei ollut mis-
sään. 

– Kun menin metrolla Roi-
huvuoreen, asemalla notkui ve-
näläisiä, virolaisia, Somaliasta  
tulleita. Se oli ihanaa. Täällä  
aika satunnaisesti törmää  
maahanmuuttajiin. Onneksi  
sentään alueella on opiskelija- 

asuntoja ja kaupungin vuokra-asuntoja. Minua 
kauhistuttaa ajatus, että Helsinkiin syntyy eliitti-
alueita, 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 kalus- 
toon. 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 materi-
aalia. Tunnen olevani kuin tutkiva journalisti, ja 
sitten kun jotain hienoa löytyy, palan halusta esi-
tellä artistin yleisölle.

Musiikkiin ja levyihin Annalla on edelleen eri-
tyinen suhde. Hän muistaa yhä, kun kävi ostamas-

sa ensimmäisen vinyylilevynsä. 
Curen Mixed up -levyssä oli iha-
nat, avautuvat levynkannet. 

– Ulkoilutin sitä Musiikki-
Fazerin pussia koko päivän kau-
pungilla 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 juon-
tokoppi sijaitsee keskellä Sano-
mataloa. Siellä Anna istuu tiis-
tai-iltapäivisin juontaessaan 
kahden tunnin mittaista ohjel-
maansa. Ohjelmapäällikkönä 
hän vastaa myös radion muus-
ta ohjelmasta. Päivät venyvät, 
mutta stressaavaa työ ei ole. 

– Lähetykset menevät nope-
asti, sillä pitää koko ajan miettiä 
tuhatta liikkuvaa osasta. Pitää 
seurata liikennetiedotuksia, teh-
dä haastatteluja, seurata onnet-
tomuuksia. Siinä ei ehdi miet-
tiä juuri muuta kuin mitä ehdin 
missäkin juonnossa sanoa.

Entä miettiikö Anna koskaan 
sitä, että hänen äänensä kuuluu 
ihmisten olohuoneissa, työpai-
koilla, busseissa ja kuntosaleilla? 

– En. Välillä mietin, laitanko 
liikaa omaa persoonaani peliin, 
sillä tietenkin ohjelmat aina vä-
rittyvät sen kautta, mitä itse kul-
loinkin kokee. 

Otetaan esimerkiksi Kumpu-
laan muutto. Siitäkin Anna ker-
toi radiossa kuuntelijoilleen.

Palautteeseenkin Anna on jo 
parkkiintunut. 

– Kaikenlaista tulee, sekä kii-
tosta että haukkuja. Kerrankin 
joku kommentoi ulkonäköäni 
Suomi24-sivustolla sanomalla, 
että kukka se on perunankuk-
kakin. Lähinnä minusta noita 
on kauhean hauska lukea, mut-
ta tietysti puskista on helppo 
huudella nimimerkin takaa.

Radion lisäksi Anna on teh-
nyt ohjelmia myös televisioon, 
mutta hän pitää enemmän ra-
diosta. 

– Televisiossa tehdään pie-
nellä budjetilla ja isolla koneis-
tolla ohjelmaa nopealla aikatau-
lulla. Radiossa kaikki on pie-
nempää mutta myös kodik-
kaampaa.

Kaiken ei tarvitse 
mennä just jetsulleen
Kahvit on jo juotu, ja Anna al-
kaa valmistautua töihin lähtöön. 
Mutta hei, hetkinen, tokihan 
paikallistoimittajan pitää kertoa, 
mikä on Helsingissä parasta. 

– Monenkirjavuus. Että voi 
olla vähän erilainenkin eikä sii-
hen kiinnitetä liikaa huomiota. 
Tietysti verrattuna vaikka Tuk-
holmaan olemme vielä paljon 
jäljessä, mutta suunta on hyvä. 
Esimerkiksi, inhoan Stop töhryil-

le -kampanjaa, mutta sitten Suvilahteen pysty-
tettiin graffitiaita, johon nuoret voivat vapaasti 
taiteilla. Se on esimerkki sellaisesta Helsingistä, 
jossa haluan asua.

Yhtäkkiä Annaa alkaa hymyilyttää. 
– Tiedätkö, mietin juuri hiljattain eräälle ys-

tävälleni, miksi minun on ollut helpompi hen-
gittää Helsingissä viime aikoina. Sitten tajusin. 
Yhtäkkiä putket rikkoutuvat ja vedet valuvat 
metroon, junat menevät sisään hotellien seinis-
tä tai eivät kulje. Nämä ovat asioita, joista yleen-
sä on ajateltu, että eihän täällä Suomessa voi 
sellaista tapahtua. Sitten tapahtuu, ja silti pär-
jätään ihan hyvin. Nämä ovat meille terveelli-
siä muistutuksia siitä, että kaiken ei aina tarvit-
se 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. An-
na puolestaan rakastaa vapaapäivinään kävel-
lä 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. 

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

Radio Helsingin 
ohjelmapäällikkö 
Anna Laine haluaisi 
Kumpulaan lisää 
maahanmuuttajia.

oman 
kylän väkeä

Sarjassa tavataan 

mielenkiintoisia

 kumpulalaisia

Tämä ei voi olla 
totta. Ensi  
vuonna tulee  
kuluneeksi  

neljännesvuosisata sii-
tä, kun muutimme Kum-
pulaan. 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 saman-
moinen ja loppu pankkilainaa kovalla korolla. Hiki nousi öisin 
pintaan, kun mietti velkavankeudesta selviämisen mahdolli-
suuksia. 

Aamulla menin pihalle sahaamaan lautaa keittiön pientä 
kirjahyllyä varten. Homma sujui hitaasti, koska saha oli menet-
tänyt parhaimman teränsä. Sitten kuulin kutsun yläilmoista.

– Lande!
Ääni oli viskin ja röökin karaisema ja tuli syvältä. Naapuri- 

talon, Limis 48:n, toisen kerroksen ikkunassa oli veteraani-
ikäinen parroittunut kaveri. Miten hän saattoi tietää, etten ole 
syntyperäisiä stadilaisia?

– Lande!
Kaverilla oli saha kädessään. Hän neuvoi minua ”heittä-

mään v...uun” tylsän sahani. Jatkoin omallani kuitenkin tovin. 
Kuului suhahdus korvan juuressa, ja viereeni nurmikolle iskey-
tyi saha. Tarkka heitto, joka säästi henkeni ja sitten myös sa-
hausaikaa.

Tutustuin Olliin muutaman seuraavan vuoden aikana 
hyvin pihaistunnoissa, jotka saattoivat kesäisin kes-
tää aamiaiseen asti. Maalaisuuteni hän sanoi oival-
taneensa kävelytyylistä ja pälyilystä. Olli vihki minut 

stadilaisuuden saloihin niin puheessa kuin pasteerauksessa. 
Sittemmin olen koettanut hyödyntää Ollin oppivuosia parissa-
kin jutussa.

Limiksen puoliväli oli erinomai-
nen paikka oppia tuntemaan Kum-
pulan väkeä laajemminkin Kättäril-
tä Valtimontielle. Eksyminen naa-
purien pihoille sujui luontevasti 
ensi viikoista lähtien –  joskus nu-
kahtaminenkin. Erityisen upeaa oli 
lähteä esiintymismatkalle Kumpu-
lan ensimmäisille Kyläkarnevaaleille. Lyhyin keikkamatka ikinä. 
Lavalle oli pihalta matkaa 50 askelta – takaisin vähän enem-
män. En muista, oliko Olli enää keppinsä kera seuraamassa 
niitä huimia karkeloita vai oliko maa jo vetänyt stadin kundin.

Sittemmin matka on vienyt Limiksen molempiin päihin, ja 
hyvä niin. Pienempinä lapset ihmettelivät, ovatko kaik-
ki paikat niin samanoloisia nimensä suhteen: kun men-
nään mummolaan, mennään Vampulaan ja kutsutaan 

vaari uimaan Kumpulaan. Turha väittää, että minusta olisi tul-
lut stadin kundia, mutta silmä on vuosien saatossa harjaantunut 
huomaamaan vieraan liikehdinnän. Ihan hommien puolesta tyk-
kään tsuumailla pensasaidan läpi ihmisiä ja heidän tapojaan.

Tunnustan, että olen pari kertaa pelästyttänyt pälyilijän Jy-
rängöntiellä:

– Lande!
Mutta sahaani en vielä ole aidan yli viskaissut.

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

Lavalle oli 
pihalta matkaa 
50 askelta – 
takaisin vähän 
enemmän. 

Kumpulasta katsoen

Musadiggarin unelmana
suvaitsevaisempi Helsinki
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Sanomatalossa työskentelevä Anna Laine muutti Kumpulaan viime elokuussa ja kertoi sen myös ohjelmansa kuuntelijoille.
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Livemusiikkia ja nimekkäitä 
vieraita jo kolmen vuoden ajan

Bassopyrpylöitä & balsamia traumoihin

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

AUKIOLOAJAT
ti-pe 10–17        la-su 10–14

(maanantaisin kirppis suljettu)

LISÄKSI MEILTÄ LÖYTYY
•Leikkinurkkaus
•Hoitohuone, wc
•Kahvio

Otamme myös lahjoituksia 
vastaan ja voimme noutaa ne!

TERVETULOA 
Vekarakirppikselle

Helsingin Kumpulaan, 
Intiankatu 20 

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

Pöytävuokra 
35 €/viikko

VARAA
pöytäsi numerosta  

0400-575474

VARAA
pöytäsi numerosta  

V
Helsingin Kumpulaan, 

Ensimmäiselle aikuisten bändileirille marraskuus-
sa osallistui 21 enemmän tai vähemmän soittotai-
dotonta 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, ki-
taroihin, rytmimunaan ja muihin rokkisoittimiin 
tarttuivat muiden muassa tiedottaja, elokuvaoh-
jaaja, eläinlääkäri, äänisuunnittelija, puheterapeut-
ti, runoilija, valokuvaaja ja pari toimittajaa. 

Aluksi tutustuttiin rokkaamisen perusteisiin 
soitinkohtaisissa ryhmissä, sitten treenattiin vaih-
televilla kokoonpanoilla biisejä yhteen. Leirin 
päätteeksi vedettiin nauruhermojakin kutkutellut 
konsertti, jota saapuivat katsomaan kaverit, ky-
länväki – ja ne nyt jo soittotaitoiset omat lapset. 

Ensimmäisenä päivänä oli aika 
pöllämystynyttä, jopa stressaa-
vaa. Pianistiporukassa ehdittiin 
saada lyhyt johdatus rockpianon 
alkeisiin (eli basistille jätetään 
alimmat intervallit ja itse pyöri-
tään keski- tai kilkutusalueella). 
Ja me 70-luvun pikkutyttöinä 
metronomin kanssa kurinalaises-
ti nuotteja soittamaan opetetut 
aikuiset yritimme opetella pääs-
tämään irti. Ei silloin lapsena mi-
tään vapaata säestystä tunnettu. 
Leirillä ne ”nuotitkin” olivat usein 
paperille kuulakärkikynällä kirjoi-
tetut soinnut, ja järkyttyneen pia-
nistin piti ITSE päättää, mitä ja 
miten soittaa. Laura, 
 42 v, koskettimet ja taustalaulu

Vaikeinta oli uskoa alkutilantees-
sa, että saamme konsertin ka-
saan sillä aikataululla. Saatiin 
kuitenkin! Hauskinta oli, kun mi-

nulle lykättiin käteen pianohaita-
ri ja en saanut siitä aluksi ääntä 
ja näppäimistökin oli väärin päin, 
mutta soitin sitä kai ihan hyvin 
saman päivän konsertissa. Kiin-
toisaa oli saada vähän tuntumaa 
siihen, miten bändi toimii ”sisäl-
täpäin”.  Anita, 33 v, koskettimet, 
 hanuri, djembe ja taustalaulu 

Mahtavaa, että aikuisille suo-
tiin tällainen mahdollisuus haus-
kuuteen, huviin ja hyötyyn! Olin 
näpelöinyt bassoa teininä ja oli 
hyvin jännää tarttua soittimeen 

seuraavan kerran nelikymppise-
nä. Aika kului liian nopeasti, oli-
sin halunnut paneutua laulami-
seen vielä enemmän. Siispä li-
sää tätä! Varpu, 41, 

basso, laulu ja taustalaulu

Todella vaikeeta puuhaa. Rum-
puja on mahdoton soittaa, sillä 
kädet kramppaa. Basso on täysi 
mysteeri. Hanuriin tarttis enem-
män habaa. Mutta kivaa oli!

Mariska, 30 v, 
rummut, hanuri ja basso

Keksin leirillä oman tavan mer-
kitä ylös bassonuotteja, sillä 
basso tuntuu epäloogiselta soit-
timelta ja minulle A:t ja G:t ja E:t 
eivät sano mitään. Korkeampi ja 
matalampikin määrittyy mieles-
täni parhaiten sen mukaan, mi-
hin suuntaan basson kaula so-
jottaa. Omat nuottini ovat nimel-

tään pyrpylöitä: ykköspyrpylä, 
kakkospyrpylä, pyrpyläväli jne.

Riitta, 41 v, 
basso, koskettimet ja perkussiot

Kokemus veti suupielet korviin 
vielä seuraavalla viikollakin. Lei-
ri oli balsamia soittotuntien aihe-
uttamiin traumoihin. Ja ihmeen 
emansipatorinen kokemus oli 
ensimmäistä kertaa elämässä 
laittaa sähkökitaran piuha vah-
vistimeen ja räväyttää sointu 
ulos, ihan itse. Anna, 35 v, 

kitara, tamburiini ja laulu

Hauskinta oli katsella lavalta 
opettajien ilmeitä. Yhden kas-
voilta näki heti, kun meni pie-
leen, toinen ei meinannut nau-
rultaan pysyä tuolilla. Loppukon-
sertti oli hyvää siedätyshoitoa 
esiintymisjännitykseen. Leila, 
 32 v, laulu, basso ja taustalaulu

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

Seuraavan aikuisten 
bändileirin päätös-
konsertti Kylätilassa 
su 14.3. klo 16 – vapaa 
pääsy, tervetuloa!
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Oljenkorren musailloissa on jo kol-
men vuoden ajan voinut bongata ni-
mekkäitä yllätysvieraita. Oljenkorsi 
Small Bändin (OSB) soittonurkassa 
on nähty sekä euroviisuvoittajia, ih-
mismäisemmissä vetimissä, että -hä-
viäjiä. Kojo villitsi ja tanssitti yleisöä 
soulilla ja sai varmasti enemmän pis-
teitä kuin Nuku pommiin aikoinaan 
viisuissa. 

Monet artisteista esittävät aivan 
erilaista materiaalia kuin heiltä on to-
tuttu kuulemaan. Olkkarissa on näh-
ty legendaarisen Hanoi Rocksin Nas-
ty Suicide soittamassa jazzia, Bom-
funkissakin vaikuttanut Elena Mady 
tunnelmoimassa joululauluja ja Son-
ja Lumme vetäisemässä setillisen 
rockia. Happoradion Aki Tykin rak-
kauslauluja taas tulivat kuulemaan jo-
pa espanjalaiset fanit. Samaisen bän-
din basisti Jatu Motti taas soitti Tai-
teiden yössä funkia. 

Ex- Nylon Beatin Erin (Jonna oli 
yleisössä) sekä Mariska ovat molem-
mat ihastuttaneet aivan uudella, vielä 
julkaisemattomalla materiaalilla. Ta-
neli Mäkelä taas saapui paikalle erää-

nä iltana haitarin kera ja soitti ja lau-
loi 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 Björ-
ninen, Timo Turpeinen, Harri Sak-
sala, Tumppi Varonen, Maria Hän-
ninen, Tarja Merivirta ja Antti Koi-
vula ovat OSB-illoissa esiintyneet. 
Välillä yllätysvieras on ollut yllätys 
bändillekin. Näin esimerkiksi Freuk-
kareiden Pekka Myllykoski, joka il-
mestyi yleisön joukosta laulamaan 
Viekää minut baariin. 

Yllätysvieraat pidetään aina visusti 
salassa loppuun asti. OSB:n kevätkau-
si alkoi tammikuussa suomipopin 
merkeissä, ja paikalle saapuneita 
ihastutti tuolloin Freeman. Yleisö 
lauloi antaumuksella mukana Ajetaan 
me tandemilla ja Yksi lensi yli käen-
pesän. 

Seuraavat musiikkiyllätykset ovat 
26.3. ja 23.4.

Riitta Hämäläinen

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

Yleisölläkin 
lienee kivaa!

UUSI
Puh. 757 20 87
Intiankatu 23, 
00560 Helsinki

kahvila.kapusiini@elisanet.fi

Olemme laajentaneet 
– nyt runsaasti 

viihtyisää 
kahvittelutilaa! 

Avoinna
Arkisin 7–17

La-Su 9.30–16

TERVETULOA!

Aurinkoista kevättä 
kumpulalaisille 

toivoo ja toivottaa 
Parmesanin väki

Nuorena ei päässyt bändisoitti-
mia kokeilemaan, klassinen lin-
ja kun oli se muka ainoa oikea 
vanhempien mielestä. Nyt oli 
ihana kokeilla bassoa. Sormet 
olivat tosin tunnottomina mel-
kein kaksi viikkoa leirin jälkeen-
kin, mutta olipa hauska opetel-
la täysin uutta soitinta näin van-
hanakin vielä.  Itsestään ylpeä 

aloitteleva basisti, 51 v

Aikuiset tuntuivat jännittävän 
esiintymistä lapsia enemmän, 
mutta onnistumisen ilo oli vä-
hintään samaa luokkaa. Soitin-
jakauma oli erikoinen, kun kos-
ketinsoittajia 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
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Junnu Riihimäki on 
huomannut, että 
ei se pyöräily niin 
helppoa olekaan...

Kumpula-seura järjesti tammi-
kuussa jälleen muistelutilaisuu-
den Kylätilassa. Tällä kerralla 
aiheena oli lasten ja nuorten 
elämä sodanjälkeisessä Kumpu-
lassa. Paikalle saapui 30 nykyis-
tä tai entistä kumpulalaista tai 
muuten täällä aikaansa nuorena 
viettänyttä, jotka olivat synty-
neet 1930–1950-luvuilla.

Jo esittelykierros antoi viit-
teitä siitä, mitä oli tulossa:

Jorma Härkönen, Jore: 
– Kaikki jäynät tehtiin, mitä 

keksittiin, ja kiusattiin poliiseja 
tässä nurkilla. (Raili Niemen-
karin kommentti: – Ja likko-
ja!). No, vähempi niitä. Tuolla 
oli Virtasen peruna- ja kasvi-
maat, ja mansikatkin olivat siel-
lä hyviä.

Raili Niemenkari jatkoi: 
– Kumpulassa oli hirveesti 

kundeja, ja kun meitä oli Tou-
kolan puolella kolme komeeta 
likkaa, niin nää Kumpulan 
kundit juoksenteli aina siellä, 
ja Kumpulan mimmit oli ka-
teellisia. 

Vastine tuli Kumpulan puo-
lelta Kaarina Kiurulta, Pippa-
nilta: 

– Me ollaan likkakaverin 
kanssa taisteltu niistä pojista, 
niit oli parikymmentä, että kyl 
niitä riitti.

Raili: 
– Toukolassa oli kaksi likkaa, 

Barbihyppelyä, 
lestinheittoa 
ja haaveita
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?

joilla oli pihassa leikkimökit, ja ne veti hirvees-
ti porukkaa. Kumpulan mimmeillä ei leikkimök-
kejä ollut.

Lelut olivat usein kotitekoisia
mollamaijoja ja puuautoja
Elämä työläiskaupunginosassa oli sodan jälkeen 
vaatimatonta, ja oltiin vähään tyytyväisiä. Synty-
vyys oli noin kaksinkertainen verrattuna viime 
vuosikymmenten vastaaviin lukuihin. Perheet oli-
vat suuria ja asunnot pieniä.

Vanhemmat yrittivät selvitä päivä kerrallaan. 
Mistä saisi rahaa ruokaan tai talvella halkojen os-
toon? 

Erään 1930-luvulla syntyneen miehen kerto-
mus omasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan ker-
too omaa karua kieltään lapsen ja nuoren elämäs-
tä. Hän asui kahdestaan sairastelevan äitinsä kans-
sa, ja toimeentulo oli tiukalla. Hänellä ei ollut ai-
kaa eikä mahdollisuutta osallistua muiden lasten 
leikkeihin, ja kun ikää hieman karttui, oli jo men-
tävä töihin elantoa tienaamaan. 

Tuota aikaa kuvaavat hyvin myös sen ajan tal-
vikengät, monot. Syksyllä sai uudet monot, jos 
edellistalviset eivät enää jalkaan mahtuneet. Uu-
detkin olivat useimmiten sisaruksilta tai naapuril-
ta perityt. 

Monot olivat varsinaiset yleisjalkineet; aamulla 
jalkaan ja kouluun, ja kun lähdettiin hiihtämään, 
niin sukset vain kiinni rotanloukuilla tai voitoil-
la. Nahkapohjaan oli poltettu kuumalla piikillä 
reiät siteiden piikkejä varten. Ensimmäiset luisti-
met olivat usein monoihin kiinnitettävät terät, ns. 
nurmarit. Suutari oli pannut monon kantapäähän 
raudan, johon terän takaosa kiepautettiin, ja etu-
pää kiristettiin avaimella pohjan sivuilta. 

Niukkuus vaikutti kaikkeen, myös lasten elä-

mään. Tytöillä oli nukke ja po-
jilla auto; muita leikkikaluja ei 
välttämättä ollut. Usein ne oli-
vat kotitekoisia mollamaijoja ja 
puuautoja. 

Mollamaija oli pehmolelu, 
mutta nukella oli kova paperi-
massasta valmistettu pää, joka 
kului leikkien tiimellyksissä. 
Usein uusi pää saatiin joulu-
lahjaksi, ja se teki nukesta taas 
kuin uuden. 

Tytöillä saattoi olla kotitekoi-
set nukenvaunut ja pojilla pui-
nen keinuhevonen. Yleisiä ne 
eivät olleet, ja syy siihen saattoi
olla tilan puute kotona. Arabi-
an valmistamat pienet lasten 
kahviastiastot olivat harvinai-
sia, ja helposti rikki menevinä 
niillä ei juuri leikitty tai ei saa-
nut leikkiä. 

Konepajoja ja verstaita oli 
tuohon aikaan paljon, ja niinpä 
joillekin isä tai tuttava oli val-
mistanut metallisen auton, val-
jakon tai mikä laite se sitten oli-
kaan. Nallet ilmestyivät leikkei-

hin 1950-luvulla, mutta sitä 
ennen meille tuli jo valmiiksi 
leikitty Ponzo-koira, jonka sa-
hanpurutäytteet vuotivat rat-
kenneista ompeleista. 

Me tuon ajan lapset ja nuoret 
emme osanneet paljoa vaatia, 
tai jos osasimme, emme kuiten-
kaan haluamaamme saaneet. Se 
ei kuitenkaan jättänyt meihin 
traumoja, me olimme elämääm-
me tyytyväisiä. Alueella asusti 
myös varakkaampia perheitä. 
Paljon olisi jäänyt puuttumaan, 
jos kulmilla ei jo 1950-luvulla 
olisi ollut muutamaa moottori-
pyörää tai upeaa amerikanrau-
taa. Pääsihän niihin sentään jo-
ku onnekas kyytiin – tai ainakin 
friidut pääsivät. 

Leikit vaativat 
mielikuvitusta
Olennaista tuolle ajalle oli, että 
kaverien kotona ei käyty leikki-
mässä. 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 leik-
kiä, mutta meillä oli vihainen 
Heinosen akka, joka ajoi aina 
lapset pois.

Leikeissä riitti mielikuvitus-
ta: kävyistä ja tulitikuista tehtiin 
leikkieläimiä, voikukat, rauta-
lehdet ja pienet kivet toimivat 
kaupassa myytävinä tuotteina; 
myös tyhjät limsapullot ja kark-
kirasiat kelpasivat kaupan tiskil-
le. Kahvi oli kortilla, mutta lap-
silta sitä löytyi, usein kahvia 
markkeerasivat ruskeat rata-
monkukan siemenet. Barbi- ja 
naruhyppely olivat suosittuja, 
samoin natsku.

Pyhäkouluun kokoonnuttiin 

sunnuntaiaamuisin kuulemaan seurakuntatädin 
sanomaa. Monen mieleen ovat jääneet sieltä saa-
dut vähän postimerkkiä suuremmat kuvat, joita 
kerättiin pieneen vihkoseen.

Tytöt ja ehkä vähän pojatkin keräsivät kiiltoku-
via, joita vaihdettiin ahkerasti, samoin joitakin ke-
räilymerkkejä. Sinisen ruutuvihkon sivut oli tai-
teltu kaksinkerroin ja vielä kulmat vinoon siten, 
että siitä muodostui tasku. Vihkoa puristettiin tiu-
kasti sormien välissä, ja kaveri valitsi omalla ke-
räilykuvallaan välikön, jossa vaihto piti tehdä. 

Kaikenlaiset keräilyt olivatkin suosit-
tuja harrastuksia. Autoja ei 1950-lu-
vulla kovin paljon liikkunut, mutta 
niiden vähienkin autojen rekisteri-
numeroiden kerääminen pieneen 
ruutuvihkoon oli yksi harrastus. 

Purukumipakkauksista saatiin 
neulalla varustetuttuja moottori-
pyörien merkkejä, silloisia pinsse-
jä, paidan rinnukseen tai pärinäpoi-
kien suikkahattuun: AJS, Norton, Velo-
cette jne. Pauligin kahvipaketeissa oli opet-
tavaisia autokuvia: Renault – lue: Renoo, Chrysler 
– lue: kraislö. 

Olympiavuonna ihailtiin ja 
ihmeteltiin urheilijoita
Minun ensimmäiset muistoni ajoittuvat vuoden 
1952 olympialaisiin ja koulun aloittamiseen Tou-
kolassa. Kaveripiirini muodostui Limingantien 
ja Vallinkoskentien kulmauksen niistä yli 50:stä 

eri-ikäisestä lapsesta ja nuores-
ta, jotka asuivat sadan metrin 
säteellä kotitalostani. Lähim-
mät ”jengit” olivat sadan met-
rin päässä Kymintiellä ja Inti-
ankadulla, eikä kauaksi tarvin-
nut mennä, kun löytyi jo uusi 
porukka. 

Kesän 1952 olympialaisilla
oli ihan oma vaikutuksensa las-

ten ja nuorten elämään. 
Silloin moni sai ensi-

kosketuksensa vie-
rasmaalaisiin ur-

heilijoin, joita 
ihmeteltiin 
niin kotikul-
milla kuin ki-
sa-alueen por-

tillakin. Pikku-
pojat parveilivat 

portin tuntumassa 
ja keräsivät ulkomaisten 

urheilijoiden nimikirjoituksia 
pieniin mustiin vahakantisiin 
vihkoihinsa. Urheilijat liikkui-
vat myös lähiseudulla, ja silloin 
moni näki ensimmäistä kertaa 
tummaihoisen ihmisen. 

Ismo Vauhkonen, Iska, 
muisti, kuinka eräs asiakas oli 
saapuessaan silloiseen Koljosen 
maitokauppaan kertonut kaup-
piaalle metsätiellä näkemästään 
tummaihoisesta urheilijasta: 

– Sen kasvot olivat yhtä mus-
tat kuin hänen mustimman pa-
dan pohja!

Nuoriso solmi kontakteja ul-
komaisiin urheilijoihin. Yhdes-
sä käytiin elokuvissa – taisipa 
tuon kuukauden aikana syntyä 
vakavampiakin romansseja – 
ja kisojen jälkeen yhteydenpito 
saattoi jatkua kirjeenvaihtona. 

Kisat toivat mukanaan myös 
kisaturisteja. Minunkin isovan-
hempieni olohuoneen nurkkaan 
laitetulle patjalle asettui eräs 
meksikolainen nuorimies kisa-
viikkojen ajaksi, mistä on muis-
tona 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 katso-
massa. Rin Tin Tin oli yksi sen 
ajan suosikkiohjelmista. 

Telkkari oli ylhäällä nurkas-
sa, ja kirkkosalin lattialla istus-
keli iso joukko lapsia. Tiloissa 
oli monenlaista toimintaa niin 
lapsille kuin vähän varttuneem-
millekin, ja myöhemmin siellä 
tutustuttiin rippikoulun kautta 
lähialueiden nuoriin. 

Kilpailuja järjestettiin ja 
välillä vähän nahisteltiin
Santatie eli nykyinen Limingan-
tien suuntainen puistoalue oli 
usein metsän ohella meidän pe-
li- ja temmellyskenttänämme. 
Aikoinaan se oli varattu Kum-
pulantien jatkolle, ja tien raken-
taminen käynnistyikin 1930-lu-
vun pula-ajan työttömyystöinä, 
mutta se jäi kesken. Jäljelle jäi 
kivireunus ja tasainen santa-
pohja, mistä se nimensäkin sai. 

Tasaisella hiekkamaalla oli 
hyvä järjestää omia urheilukil-
pailuja. Meidän porukalta löytyi 
oikea nahkainen jalkapallo, pui-

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

Jorma Härkönen

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

sIRKKa-LIIsa saRantauKsEn aRKIstot

Kantin kundit Panda, 
Panbe ja Lekkeri Äyskin 
lähettimopon kyydissä.
Mopolähetin homma oli  
1960-luvun alussa kova 
juttu, kun omaa mopoa 

ei ollut.

Juna-, auto- ja moottoripyöräaihei-
sia keräilykortteja vaihdettiin ja 
kerättiin kansioihin. Myös 
OKA-kahvilla oli omat 
keräilysarjansa.

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

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

= 1950–60-luvuilla nuorison käyttämä nimi Intiankadun ja Limingantien risteyksestä

”KANtti”
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’’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!

Kaarina ”Pippan” Kiuru

nen keihäs ja painava miesten 
kuula sekä korkeushyppyteli-
neet, jotka oli kyhätty itse. Suu-
remmalla porukalla pelattiin 
neljää maalia. Leikkeihin kuu-
luivat perinteisesti myös ”kym-
menen tikkua laudalla”, kirkon-
rotta, ”ei juu vaarinhousut” ja 
monet muut.

Santatie rajoittui mäenrin-
teeseen ja metsään. Mäelle, ny-
kyiselle Kumpulan kampuksen 
alueelle, pystytettiin sodan jäl-
keen asuntopulaa helpottamaan 
väliaikaisia kahden, kolmen tai 
neljän perheen parakkeja. Met-
sä oli suosittu leikkipaikka. Mo-
nen pojan partiovyöllä roikkui 
puukko, ja rohkeimmat kiipeili-
vät suurissa kuusissa hakemassa 
pitkiä tasapaksuja oksia, joista 
saatiin jäntevät jousipyssyt. 

Useimmiten puuhastelut met-
sikössä sujuivat ilman parakki-
laisten kanssa syntynyttä nahis-
telua. Jokin jännite meidän välil-
lämme kuitenkin oli, joten tilan-
netta tarkkailtiin, ja kun muita 
ei näkynyt, uskaltauduttiin sy-
vemmälle metsään. Joskus kivi-
sota parakkilaisten ja limisläisten 
välillä oli väistämätön. Mitään 
suoranaisia jengitappeluita, jois-
sa olisi käyty käsikähmää, emme 
muistaneet tapahtuneen. 

Hieman myöhemmin, kun 
kolikoita alkoi olla nuorillakin,
stigattiin skrubua tai seinää. 

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

Ne aurinkoiset lapsuuden kesät…
Kesän lähestyessä koulussa annettiin sen aikais-
ta terveyskasvatusta ja ohjeita siitä, kuinka aurin-
koa otetaan, jotta koulun alkaessa syksyllä oltai-
siin terveitä ja hyvävoimaisia. 

Loman alkaessa pääsivät jotkut maalle kesän-
viettoon, useimmiten jonkun sukulaisensa maa-
tilalle, sillä olivathan monet Kumpulan rakenta-
jatkin saapuneet tänne maaseudulta. Myös kesä-
siirtolat olivat suosittuja. Niiden toimintaa kuvaa 
sangen osuvasti seuraava lainaus: 

Kesäsiirtoloiden toiminta-ajatuksena oli kohot-
taa aliravittujen lasten painoa ravitsevalla ja riit-
tävällä ruoalla, pitää lapsia paljon ulkona ja au-
ringossa sekä tarjota heille mahdollisuus leikkimi-
seen, urheiluun ja askarteluun. Oleskelu kesäsiir-
tolassa 4-8 viikon ajan näkyikin yleensä selvästi 
lasten ruskettumisena ja parin kolmen kilon pai-
nonnousuna. (Arno Forsius, Lahden kansakoulu-

jen kesäsiirtolatoiminta 1911–
1988, www.saunalahti.fi/ar-
noldus/lah_kou4.html)

– Kesällä oli aina lämmin-
tä, ja kun koulu loppu, mentiin 
Vantaanjoelle tai Annebergin 
rantaan uimaan. Vesi oli kau-
heen likaista, oli posliinin pala-
sia ja muita, mutta siellä vaan 
opittiin uimaan. Jalkasin kuljet-
tiin, kun kaikilla ei ollut polku-
pyörää, muisteli Raimo Syrjä-
nen, Syrkky.

Kumpulan maauimala val-
mistui olympialaisten harjoitus-
paikaksi, joka avattiin yleisölle 
kisojen päätyttyä. Se oli mielui-
sa paikka, jossa vietettiin paljon 
aikaa, ja viimeistään siellä moni 
oppi uimisen taidon. 

Uimalassa toimi aluksi uima-
seura HTU, Helsingin Työväen 
Uimarit. Seuran omat verkkarit 
olivat monen nuoren haaveena 
ja lienevät olleet ainakin osalle 
myös motiivina liittyä seuraan. 
Uimaharjoituksia oli säännölli-
sesti, ja uimalassa järjestettiin 
kesän mittaan erilaisia kilpailuja 
ja näytöksiä, muun muassa ju-
hannuksena Jussin Jysäys -ni-
mellä kulkenut tapahtuma. 

Uimakilpailuissa käytiin lä-
hipaikkakunnilla, esimerkiksi 
Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Ke-
ravalla. Minun ensimmäinen 
pidempi uintireissuni oli, kun 
noin kymmenen ikäisenä osal-

listuin viikon kestävälle Paju-
lahden urheiluopiston harjoi-
tusleirille.

Vuonna 1956 perustettiin ui-
maseura Kuhat. Nuoremmat kä-
vivät vanhempien perässä keski-
näistä vääntöä oikeasta seurasta 
ymmärtämättä, mistä seurojen 
erilaisissa pyrkimyksissä oli ky-
se. HTU:n vihreää ja Kuhien si-
nipunaista verryttelypukua kan-
nettiin kuitenkin ylpeinä. 

Jos urheiluseuroissa kiinnos-
tivat seuran verkkarit, niin sitä 
tekivät myös partiolaisen varus-
teet, etenkin vyö, jonka erikoi-
sessa soljessa luki ”Ole valmis”. 
Myös Nuoret Kotkat järjesti 
nuorisotoimintaa lähialueella. 

Liittyminen minkään järjes-
tön toimintaan ei aina ollut it-
sestään selvää, sillä usein van-
hemmilla oli siihen oma sanansa 
sanottavana. Myös Käpylän kou-
lu ja Toivon liitto järjestivät heti 
sodan jälkeen kerhotoimintaa. 

Vuonna 1932 perustettu voi-
mistelu- ja urheiluseura Touko-
lan Teräs, ToTe, on ollut seu-
dun lapsille ja nuorille merkit-
tävä asia, ja siihen lähes kaik-
ki muisteloissakin olleet olivat 
kuuluneet. 

Kalervo Ilmanen kokosi 
vuonna 1992 seuran värikkään 
historian varsin mielenkiintoi-
seksi kirjaseksi. Toiminta on ol-
lut monipuolista, ja erityisesti 

nyrkkeily näyttää jääneen mo-
nen pojan mieleen. 

Uimalan pukusuojien val-
mistuttua ToTe:n nyrkkeilytal-
li harjoitteli siellä talvisin vii-
koittain. 

– Nurmion Hugehan niitä 
harjoituksia veti, ja sit oli sellai-
nen apuvalmentaja kuin Kiko. 
Talvella käytiin nyrkkeilyharjoi-
tuksissa, kun siihen sisälty, että 
päästään saunaan ja suihkuun, 
kun ei näissä taloissa omia suih-
kuja tai saunoja ollut. Yksi nais-
henkilö oli tullut äidille kerto-
maan, että kyllä Kumpulan po-
jat oppii tappelemaan, kun niit-
tä kädestä pitäen opetetaan, 
muisteli Iska.

ToTe:n toiminta veti monet 
seuraan kuulumattomatkin mu-
kaan urheilutapahtumiin. Itseä-
ni vanhemmat kertoivat, kuinka 
he viettivät paljon aikaa Anna-
lan kentällä, jossa ToTe järjesti 
sekä paikallisia että läheisten 
seurojen välisiä pelitapahtumia 
sekä yleisurheilukilpailuja. Ke-
säisin järjestetyt nuorisoleirit 
olivat suosittuja. 

Kentän tuntumassa oli myös 
ToTe:n ylläpitämä Annalan tans-
silava kesään 1950 asti. Se oli 
varsin suosittu lähialueiden kai-
kenikäisten kohtauspaikka. 
Jenkka oli nopea tanssi – koli-
kotkin saattoivat sen menossa 
pudota taskuista – ja nuorimmat 

Osmo Hytösen, Oskun, mu-
kaan ryömivätkin lavan alle niitä 
etsimään. Osku kertoi myös, että 
ToTe esitti Annalassa myös ul-
koilmanäytöksissä elokuvia. 

Annalan lavan lopetettua 
toimintansa ToTe jatkoi tanssi-
toimintaa Velodromin viereisel-
lä Velon lavalla. 

Syksy ja talvi – jäynää, 
hiihtoa ja mäkihyppyjä
Poikien mieleen muistuivat pi-
menevinä syysiltoina tehdyt 
pikku jäynät. Omenien varaste-
lu oli aika yleistä. Vaikka omas-

sa pihassa oli omenoita yllin kyllin, piti kaverien 
kanssa käydä omppuvarkaissa naapurien pihoil-
la, ja monta kertaa saatiin juosta karkuun vihai-
sia talonomistajia. 

Varkaita pyrittiin karkottamaan puutarhaan 
laitetuilla omenapommeilla. Pommi laukesi, kun 
jalka osui siihen viritettyyn lankaan. Tieto pom-
meilla viritetyistä pihoista levisi nopeasti, ja seu-
raava jäynä olikin pommien paukuttelu heittele-
mällä 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 tie-
tysti taas karkuun. 

Talvella hiihto oli suosittua. 
Sodan jälkeen käynnistyi myös 
Tahko Pihkalan ideoima kan-
sanhiihto. Hiihtosuorituksesta 
sai merkinnän pieneen esipai-
nettuun vihkoseen, josta seurat-
tiin kilometrien kertymistä. 
Usein retket suuntautuivat van-
hempien tai kaverien kanssa 
Vantaanjoelle lähelle Pikkukos-
kea joen kahta puolta sijoittu-
neille hiihtoladuille ja kallioil-
le. Vantaalla oli myös korkeita 
mäkiä, joita lasketeltiin, jos us-
kallettiin. 

Myös kotinurkilla oli hyvät 
hiihto- ja laskettelupaikat. 
Kumpulan mäet suorastaan vili-
sivät laskettelijoita, ja joihinkin 
rinteisiin oli rakennettu hyppy-
rimäki. Niistä suurin oli ”henk-
seli”, jonka alamäen voi vieläkin 
tunnistaa. 

Mäkikilpailut olivat yleisiä, 
ja suksina olivat tavalliset puiset 
hiihtosukset. Siteet olivat tuo-
hon aikaan joko rotanloukut tai 
voitot. Jälkimmäisillä oli mäki-
hypyssä huono ominaisuus, sil-
lä ne tahtoivat aueta suksien tä-
rähtäessä maahan. 

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

’’Nuoremmat kävivät 
vanhempien perässä 
keskinäistä vääntöä 
oikeasta 
urheiluseurasta 
ymmärtämättä, 
mistä seurojen 
erilaisissa 
pyrkimyksissä 
oli kyse.Kumpulan maauimala avattiin olympialaisten jälkeen, 

ja siitä tuli heti suosittu kesänviettopaikka.

Sirkka-Liisa 
Sarantauksen 
hiihtoretket 
veivät usein 
Vantaanjoen 
maisemiin.ToTe:n tyttöjä 1950-luvun alussa Käpylän urheilukentällä.

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

Korona 
Kotipeli
10 tikkua laudalla
Rosvo ja poliisi
Jaagis
Piilosilla
Purkkis
Naruhyppely

Leikkejä, pelejä ja jäyniä
Barbihyppely
Kirkon rotta 
Natsku
Skrubu ja seinä
Filkan poltto / kärtsärit
Pirunviulu
Lakanaliuhutus

pimeällä metsätiellä
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kin ihmisten kokoontumispaik-
ka, sillä siinä on Kumpulan al-
kuvuosista lähtien toiminut 
baareja. ”Lyhty” sijaitsi Intian-
kadun puolella sodan päättymi-
sen aikoihin asti ja ”Joutsen” Li-
mingantien puolella 1950-luvun 
alkuvuosiin asti. 

Sodan kunniakkaasti käyneet 
iäkkäämmät mutta elämästä ir-
ralleen jääneet laitapuolen kul-
kijat muodostivat oman ryh-
mänsä vielä 1950-luvulla. Läm-
mön riittäessä ja sään salliessa
tuo porukka vietti aikaa myös 
läheisissä metsiköissä tyypillis-
ten harrastustensa parissa. Vaik-
ka 1950-luvulla oli pitkä baari-
ton aika, ei porukka kadonnut 
kulmilta vaan pikemminkin li-
sääntyi 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 kek-
sinyt, että nuorison limunjuon-
nilla voisi elättää itsensä. Baari 
saikin kantin friidujen ja kundi-
en keskuudessa suuren suosion. 
Pieni baari oli aina lähes tupa-
ten 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 ai-
na kun silmä vältti. Meillä oli 
skramlattu potti kolmeen, nel-
jään 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, 

niin omistaja sanoi, et kun ne 
kundit tulee aina sun perässä! 
Vanhemmat kundit istu kuiten-
kin siellä ja dokas.

Eli ei liian nuoria sisään! Kul-
man suuret nuorisojoukot aihe-
uttivat varmaankin jonkinlais-
ta närää lähitalojen asukkaissa, 
eivätkä kaikki toimet aina ihan 
viattomia olleetkaan, vaikka sil-
loin ne ehkä siltä tuntuivatkin. 

Pimeän viinan myyntiä 
Kumpulassa ja Toukolassa oli 
harmiksi asti. Myyjät olivat sen 
verran varpaillaan, että muual-
ta saapuneet ostajat eivät aina 
myyntipaikkoja tienneet. Niin-
pä kulmilla notkuvat kaverit kä-
vivät hakemassa pullon ja saivat 
hakupalkaksi ryypyn. 

Sittemmin lestin heitto yleis-
tyi ja poliisikin kiinnostui asias-
ta. 1960-luvun alussa kulmilla 
oli ajoittain oma jalkautettu 
passipoliisi järjestystä valvo-
massa eikä minkäänlaista ko-
koontumista sallittu. 

– Limiksellä oli kolikoilla toi-
miva puhelinkioski, josta soitet-
tiin ilmaiseksi. Kun kojetta lyö-
tiin nyrkillä, linja aukesi. Kun 
haluttiin kiusata poliisia, soitet-
tiin laitokselle ja kerrottiin, kuin-
ka huligaanit riehuu Kumpulassa 
kulmalla. Nurkan takaa katsot-
tiin, kun poliisiauto lähestyi, ja 
juostiin karkuun, Osku kertoi. 

Poliisi toimi ajoittain hyvin-
kin aggressiivisesti: kun näkyi 
nuoria, niin heti autoon ja 
edessä oli matka Vallilan polii-
siasemalle, jossa lähinnä kirjat-
tiin nimet muistiin ja komen-
nettiin kävelemään kotiin sekä 

kiellettiin kokoontuminen.
Eivät tappelut omien tai muiden jengi-

en kesken yleisiä olleet, vaikka usein niin 
vieläkin puhutaan. Koulua oli käyty yhdes-
sä Toukolassa ja Käpylässä, mutta silti jos-
kus näyttämisen halu tai jokin muu kasvoi 
liian suureksi. 

Kerran tilanne kärjistyi sellaiseksi, että 
naapurijengeistä valittiin vahvimmat kave-
rit Teukka ja Lede selvittämään välejä 
nyrkkien avulla. Mittelö käytiin iltahämä-
rässä Santatiellä. Intiksen jengi seurasi 
matsia kivireunuksen takana ja toinen jen-
gi tien vastakkaisella puolella pusikossa 
kummankaan puolen puuttumatta pomo-
jen mittelöön. Siinä vaiheessa, kun toinen 
ei enää noussut omin avuin ylös, oli vah-
vempi jengi selvillä.

Tuossa tilanteessa olisi voinut olla ainek-
set 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 nuo-
rena poikana ei jokainen sellaisesta uskal-
tanut haaveilla. Mutta saadapa edes päri-
näpojan topattu nahkatakki tai moottori-
pyörämerkkejä täynnä oleva suikka – ne 
olivat todellisia haaveita! 

Haaveiltiin myös sen aikaisen nuorison 
lierihatusta, lättähatusta, mutta sen toteu-
tuminen tyssättiin kotona. Poikaporukassa 
kuuli usein sanottavan: ”Mä ainakin läh-
den merille.” Merimiehen elämästä ei tie-
detty mitään, oli vain mielikuva, että lai-
valla seilattiin jossain maailman merillä 
tyynessä ja lämmössä. 

Kun rahaa ei ollut, odotettiin myös ai-
kaa, jolloin pääsisi töihin. Monen pojan 
haaveena oli oma auto, tai jos auton osto ei 
ollut mahdollista, haluttiin joko autonkul-
jettajaksi, jolloin saisi tyydytettyä ajohalu-
ja, tai vain apumieheksi, jotta pääsisi edes 
auton kyytiin. 

Aina silloin tällöin joku muutti pois ja 
uusia kavereita tuli kulmille. Myös nuor-
ten äkillisiä poismenoja jouduttiin koh-
taamaan. 1950-luvulla eräs nuori meneh-
tyi sairaalassa umpisuolen puhkeamiseen. 
Vuonna 1961 poikien telttaretkellä yksi 
hukkui uintimatkalla naapurisaareen, ja 
paria vuotta myöhemmin seuraava me-
nehtyi kahden muun kaverinsa kanssa au-
to-onnettomuudessa.

1960-luvulla elämä muuttui monella 
lailla. Kantin vilkas iltaelämä lopahti, kun 
monet lähtivät kokeilemaan omien siipien-
sä kantavuutta. 

Osa kavereista oli kuitenkin juuttunut 
kulmille niin tiukasti, että poispääsyä ei ol-
lut. Jos sodan kokeneet kaverit kuluttivat 
päivänsä ja jopa yönsä kulmilla tai läheisis-
sä metsissä, niin siten kävi myös joillekin 
ikätovereilleni.

    
      Jorma Ikonen

Vanhat kuvat Sirkka-Liisa Sarantauksen, 
Raila Leivon, Eila & Tapio Riihimäen ja 
Jorma Ikosen arkistoista.

Ai, keitä te olette?
– No, me ollaan kuusi vauhdikasta tyt-
töä Käpylän peruskoulun ala-asteen 
eha-luokilta, ja me tullaan tänne Kum-

pulan koululle iltapäivisin kerhoilemaan. Ja on 
täällä kaksi ohjaajaakin, jotka yrittävät kaikin kei-
noin meidän perässä pysyä. Lisäksi on vielä lem-
mikkikotilokin, jonka nimi on Stella (mikäli tyttö) tai 
Kaspar (mikäli poika). Kotiloa on tärkeää muistaa 
suihkutella välillä vedellä.

Mitäs te teette?
– Vaikka mitä! Juhlitaan, kuunnellaan musaa, ret-
keillään, katotaan leffoja, askarrellaan, harjoitel-
laan teatteria, käydään Intianpuistossa, leikitään, 
rentoudutaan, leivotaan, piirretään, kuunnellaan 
satuja, pelataan pelejä, lasketaan pulkkamäkeä, 

hypitään ulkona, kiusataan oh-
jaajia ja pistetään välipalat pos-
keemme. 

Suosikkileffanne?
– Peppi Pitkätossu. Paitsi, että 
ohjaaja-laura on sanonut, et-
tä sitä ei enää kyllä katsota, kun 
me villiinnytään kaikki sen jäl-
keen aina ihan Pepeiksi...
 
Suosikkibiisinne?
– PMMP:n Pikkuveli. Kuunnel-
laan paljon ja monta kertaa. Kaik-
ki osaa tän ulkoa. Ohjaajat yrittää 
sitä levyä välillä piilottaa, mutta 
kyllä me se aina löydetään!

erityistaitonne?
– Palapelin kokoaminen (vaikeatkin on helppoja!), 
kiipeily, teen keitto, seremonian järjestäminen, 
korttien askartelu (tilaisuus kuin tilaisuus), tanssi-
minen (flamenco), juuston syöminen. Ja ohjaaja-
Laura osaa kirjoittaa meidän reissuvihkoihin. Oh-
jaaja-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 vauhdikas-
ta ja iloista menoa niin kuin meillä on!

Haastattelun kirjasi 
ohjaaja Laura Jaakkola

’’Kulmilla notkuvat 
kaverit kävivät 
hakemassa 
pullon ja saivat 
hakupalkaksi 
ryypyn.

’’Peikot yrittävät 
pyydystää noitia 
ja muitakin 
lapsia, ja he 
aikovat syödä 
saaliinsa.

Mimosa, 8 v.

mennä pyörittäjäksi. Jos ei ehdi, 
vaan tulee kiinniotetuksi, joutuu 
pyörittäjäksi. ”Noidan” kohdal-
la joutuu pyörittäjäksi suoraan, ja 
”enkelin” kohdalla taas pelastuu. 

Nyt oN kuitenkin talvi, joka 
jäänee pitkäksi aikaa muistoi-
hin poikkeuksellisen lumisena, 
ja koulun suojaisa ja rauhallinen, 
kaukana isoista teistä sijaitseva 
pihakin on yltä päältä lumen peit-
tämä ja reunustama. Pihassa on 
mukavan kokoinen pulkkamäki, 
jota koululaisten ollessa vielä tun-
nilla laski joku äiti kelkalla pie-

nen taaperoikäisen kanssa. 
Talvella on oppilaidenkin mu-

kaan kiva laskea mäkeä, joskaan 
se ei ole enää yhtä suosittua kuin 
silloin, kun lunta tuli tänä talve-
na ensimmäisiä kertoja. Välitun-
nin aikana lapset ehtivät näyt-
tää, kuinka he laskevat liukurilla. 
Koulun eteisen nurkassa on liu-
kureita kaksi laatikollista. Lähes 
koko luokka halusi valokuviin.

Anna Kurvinen

Kumpulan koulun oppilaiden 
itse keksimä ja kuvittama satu 
seuraavalla aukeamalla!

Nyt koulun pihalla on

Välitunnin alettua pihalle tulee 
innostuneita lapsia. He kerto-
vat, että tällä hetkellä on suosit-
tua leikkiä erilaisia eläimiä sekä 
noita- ja peikkoleikkiä. 

– Me leikimme Teklan ja Jes-
sican kanssa gerbiilejä, kertoo 
Mimosa, 8 v. 

– Me olemme leikkineet lu-
mikkoleikkiä: lumikot kaivavat 
lunta ja matkustavat 
ympäri maailmaa. 
Hauskinta on leik-
kiä parhaan kave-
rin kanssa, kertoo 
Matilda, 7 v. 

Moni tyttö taas leik-
kii noitaa ja moni poika peikkoa. 
Noitaleikkiin kuuluu noitanimi-
en käyttäminen; sellaisia voivat 
olla esimerkiksi ”Lusita” tai ”Se-
silia”. Noidat toki myös taikovat. 

– Peikot taas yrittävät pyy-
dystää noitia ja muitakin lap-
sia, ja he aikovat syödä saaliin-
sa, Mimosa jatkaa. 

KAiKKi tytöt eivät ole noitia, 
mutta kaikki noidat ovat kui-
tenkin tyttöjä. Samaten peik-
koja ovat pääasiassa pojat (ra-
jaus ei ole aivan yhtä tiukka 
kuin noidilla), mutta kaikki po-
jat eivät kuitenkaan ole peikko-
ja. Urho, 8 v, ja Joe, 8 v, leikki-
vät peikkoleikkiä. He ovat leik-

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

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

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. 

noitia 
peikkoja

”Kumpukerhossa on kaikkee!”
Kumpulan koulussa iloitaan myös oppituntien jälkeen, kun kuusi tyttöä ohjaajineen valtaa tilan.

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

&
kineet sitä jo ensimmäisestä luokasta asti. 

– Peikot ovat julmia ja juovat vanulaa. Noidat 
ovat peikkojen vihollisia, pojat kertovat. 

”Vanula” on valmistettu kaikenlai-
sista peikkomaisista aineksista. Pei-
kot ovat pahiksia, ja poikien mu-

kaan siitä tulee hyvä, hurja fiilis. 
– Noidat eivät ole pahiksia, 

täsmentää Alma, 8 v.
Peikoilla on piha-alueen lai-

dassa oma Peikkolinna, joka on 
syntynyt lumikasan päälle pui-
den sekaan (kuva tämän Kum-

postin kannessa). Peikkolinnan 
vieressä on Taikapuu, joka ei kuiten-

kaan ole talvisin ”käytössä”. Pihan nurkalta tulee 
tokaluokkalaisille vähän kiirus tunnille, kun kou-
lun välituntikellona toimivaa ruokakelloa helisy-
tetään. Ekaluokkalaiset ovat juuri päässeet kou-
lusta; heillä ei ole kiire. 

KEvääLLä ja syksyllä pihassa on leikitty esimer-
kiksi muuallakin maassa jo kauan tunnettua hiiren-
häntäleikkiä. Se oli Kumpulan koulun lasten suo-
siossa ainakin viime syksynä, ja lapset ovatkin ke-
hittäneet siitä aivan oman versionsa. Yksi pyörittää 
pitkää narua, jonka yli toiset hyppäävät, kuten hii-
renhäntäleikissä yleensä. Tavallisesti narun päähän 
on kuitenkin sidottu hulavanne. Pyörittäjä lausuu 
lorua ”tyttö, poika, enkeli, noita”. Jos kompastuu sa-
nan ”tyttö” tai ”poika” kohdalla, pyörittäjä lähtee 

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

Matilda

Joe

Urho

LauRa jaaKKoLa

anna KuRVInEnjoRma IKonEn
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Perusteilla lennokkikerho,
tule mukaan!
Viime syksynä yritteliäs 11-vuotias kumpulalaispoi-
ka laittoi ympäristöön ilmoituksia, joissa etsittiin len-
nokkikerhosta kiinnostuneita. Muutama ilmoittautui-
kin, mutta talvea vasten kerhon perustaminen jäi. 
Mahtaisiko nyt löytyä lisää porukkaa? Lennokkiker-
hon tarkoituksena olisi lennokkien, leijojen ja ylipää-
tään kaiken lentävän vapaamuotoinen rakentelu ja 
lennättäminen yhdessä lähialueilla. Tilaa toimintaan 
voisi löytyä Kylätilasta tai Kääntöpaikasta. Aikuisia-
kin voisi olla mukana. Vetäjä olisi kiva, muttei miten-
kään välttämätön. 

Yhteydenotot äidin sähköpostiin: auli.kontinen(a)
saunalahti.fi.

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 saavut-
taneet suuren suosion. Niinpä päätin perustaa sel-
laisen, kertoo yrittäjäksi hoitovapaalta heittäytynyt 
leena Pakarinen. 

– Lastenvaatteet ovat loistava kierrätyskohde, 
sillä lapset kasvavat niin nopeasti, että vaatteet ei-
vät ehdi juuri käytössä kulua. 

Päätettyään ryhtyä yrittäjäksi Pakarinen etsi so-
pivaa tilaa pitkään, kunnes se löytyi Intiankadulta, 
aivan Lahdentien kupeesta. 

– Valinta oli loistava, sillä alueella asuu paljon 
ekohenkisiä lapsiperheitä, jotka ovat ottaneet kirp-
putorin innostuneesti vastaan. Myös muualta Hel-
singistä 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.

Lastenvaatteet kiertoon
uudella vekarakirppiksellä

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.

hanna LEIVonnIEmI

Eräänä maanantaiaamuna Pete Pullukka, 
Putte Possu, Pauli Porkkana ja Pertti Pis-

te heräsivät kotonaan Limingantie 35:n ulla-
kolla. He tuijottivat ihmeissään ulos ikkunas-
ta: satoi lunta! Putte Possu katsoi lämpömitta-
ria: 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 teke-
mään lumilinnaa Putte Possun 
toiveesta, koska oli tämän ni-
mipäivä.

Pete, Putte, Pauli ja Pertti 
lähtivät kotoaan Intian-

puistoon, ja ulkona satoi pal-
jon lunta. Heidän oli vaivalloista 
kävellä. 

Kun he olivat jo melkein perillä, Mollo-
peikko 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.       Sit-
ten yksi peikoista nimeltään Tollo heitti lumi-
pallolla Pauli Porkkanaa nenään. Ja peikko ni-
meltään Vollo heitti Pete Pullukkaa naamaan. 
Sitten Hollo heitti Nolloa lumipallolla. Alkoi 
suuri lumisota.

Tutit olivat puistossa suuren kuusen oksal-
la päiväunilla. Vauvat olivat myös Intian 

leikkipuistossa. He huomasivat tutit ja yrittivät 
tietenkin napata niitä.      Vauvat yrittivät kii- 
vetä kuuseen, mutta tutit lähtivät karkuun. 

Tutit suunnistivat Kumpuotia kohti. Vauvat 
seurasivat niitä.     Tutit kuitenkin livahtivat 
Kumpuotiin etuovesta, ja vauvat jäivät kadul-
le. Vauvat menivät sitten Kumpuo-
din takapihalle etsimään tutteja 
ja pääsivät sisään takaovesta.

Sillä välin Pete Pullukka, 
Putte Possu, Pauli Pork-

kana ja Pertti Piste menivät 
Intian leikkipuiston sisätiloi-
hin, koska he väsyivät pulkalla las-
kuun. He varastivat vähän välipalaa. – Siis 
kaakaota, hedelmiä ja leipää. 

He menivät katsomaan juuri alkavaa eloku-
vaa Poutapilviä ja lihapullakuuroja. Sitten pei-
kot rikkoivat elokuvalaitteen ja mursivat ruo-
kakomeron oven ja ahmivat kaiken. 

Ja yhtäkkiä Pertti Piste hukkui kirjan sivuil-
le. Äääk! Mikä niistä 30 000 pisteestä on Pert-
ti? Pauli Porkkanaa taas luultiin välipalaksi. 

Sitten he kuulivat kummallista töminää… 
gerbiilejä!

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

Sitten kaverukset alkoivat etsiä pilkki-
syöttejä. He menivät Kumpuotiin ostamaan 
niitä. 

Kun he avasivat oven, Minttu-kissa livahti 
kauppaan etsimään mansikkajäätelöä. He ky-

syivät, myydäänkö täällä toukkia. Er-
ja sanoi: 

 –   Ei, me myimme juuri 
viimeiset. 

Pertti Piste meni kurk-
kaamaan Erjan korvaankin: 

 –  Ei löydy. Mennään kat-
somaan tuosta pakastealtaasta. 
He löysivätkin kalan silmiä. 

Sitten he sanoivat Erjalle: 
 –  Löysimme kalan silmiä, kiitos.

Kun Pete, Putte, Pauli ja Pertti lähtivät 
Kumpuodista, he ottivat Lyyti-koiran mu-

kaan.      Lyyti karkasi, ja Pauli Porkkana hä-
tääntyi. 

 –  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, on-
kohan siellä altaassa vettä. He kääntyivät Al-
lastielle. Kun he olivat maauimalan portilla, 
siellä ei ollut myyjää. 

 –  Haloo! Mul on nälkä, valitti Pertti Piste. 
 –  Älä koko ajan valita, sanoi Pauli Pork-

kana.

Kumpulan maauimala oli kiinni. He kiipe-
sivät aidan yli. Uima-allas oli jäässä. On-

neksi Pertti Pisteellä oli vasara mukana. Hän 
hakkasi altaaseen aukon. Sitten he 

alkoivat pilkkiä. 
He saivat saaliiksi saappai-

ta; Pete sai hampurilaisen. 
Kotimatkalla he tapasivat 
peikot, jotka yrittivät napata 

ja pistellä poskeensa Pete Pul-
lukan, Putte Possun, Pauli Pork-

kanan ja Pertti Pisteen. He pääsivät 
kuitenkin kotiin, söivät ja nukahtivat.
Sen pituinen se.
 

Sadun kirjoittivat ja kuvat piirsivät Kumpu-
lan koulun (Käpylän peruskoulun Kumpulan 
toimipisteen) 1–2  C -luokan oppilaat tammi–
helmikuussa 2010. Valmiin sadun kirjasi tie-
tokoneelle opettaja Sanna Lindahl Kumpulas-
sa 11.2.2010.

Äääk! 
Mikä niistä 

30 000 pisteestä 
on Pertti?

Kumpulan koululaiset esittävät:  

He kiipesivät 
aidan yli. 

Uima-allas 
oli jäässä.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Pete, Putte, 
Pauli ja Pertti 
laskivat mäkeä 
lakanalla.

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

Satu 
Kumpulan

talvesta

Tutit suunnistivat 
Kumpuotia kohti. 
Vauvat seurasivat niitä.

Peikot rikkoivat elokuvalaitteen ja mursivat ruokakomeron oven ja ahmivat kaiken.

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

Kun Pete, Putte, Pauli ja Pertti lähtivät Kumpuodista, 
he ottivat Lyyti-koiran mukaan.

opettajan 
kertomaa: 
Kirjoitusprosessi oli 
mielenkiintoinen ja 
antoisa projekti. Lapset 
saivat ensin keksiä ryh-
missä ehdotuksia pää- 
ja sivuhenkilöiksi, tapah-
tumapaikoiksi ja juonen-
käänteiksi. Tämän jäl-
keen päätettiin asioiden 
tapahtumisjärjestys ja sa-
tu jaettiin osiin. Sitten sa-
tua on kirjoitettu ryhmissä 
pätkä kerrallaan. Lopuksi 
satu koottiin yhteen ja
siihen tehtiin kuvitus.

Pete Pullukka
Putte 
Possu

Pauli 
Porkkana

Pertti Piste

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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