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Kumpulan nuorisotalo – tai itse 
asiassa toimintatalo – joutuu lo-
pettamaan toimintansa kaupun-
gin säästötoimenpiteiden täh-
den. Talon alakertaan on kaa-
vailtu Kumpulan eka- ja toka-
luokkalaisten kouluakin, mut-
ta mitään päätöstä sellaisesta ei 
vielä ole. Koulu saanee jatkaa 
omalla viihtyisällä paikallaan 
Limingantien varressa.

Nuorisotalon toiminta jat-
kuu normaalisti huhtikuun lop-
puun, jolloin alkavat muutto-
valmistelut. Muuton jälkeen lä-
hin nuorisotalo löytyy Koske-
lasta tai Arabianrannasta – ai-
van liian kaukaa Kumpulan 
lapsia ja nuoria ajatellen. Val-

Viimeinen kevät 
nuorisotalolla

lilastakin on avoin nuorisotoi-
minta ehditty lakkauttaa.

– Ongelmana nuorisotalon 
kannalta on ollut Kumpulan 
lasten ikärakenne. Alakoulu-
laisia Kumpulassa riittää, mut-
ta yläkoululaisia eli teini-ikäi-
siä on vähemmän. Parin vuo-
den päästä tilanne olisi kuiten-
kin toinen, kertoo nuorisotalo-
päällikkö Sami Siltaloppi.

Taloa ei ole omistettu kuiten-
kaan vain nuorille vaan myös 
lapsille. Iltapäivisin siellä ovat 
voineet 2–4-luokkalaiset harras-
taa kaikkea kivaa kello 16:een 
asti. On ollut vuoropäivin tai-
dekerhoa, pelipäivää ja kokki-
kerhoa. Samanlaisia kerhoja on 

järjestetty myös yli viidesluokkalaisille myöhem-
pään kellonaikaan, ja suosittu diskokin on kuulu-
nut perjantaisin ohjelmistoon.

– Onhan täältä Kumpulasta ikävä lähteä. Kah-
deksan vuotta on nuorisotalo ehtinyt toimia. Tun-
tuu, että tältä alueelta lähtevät pikku hiljaa kaikki  
julkiset palvelut. Päiväkoteja karsitaan, kouluakin 
ollaan lakkauttamassa. Mutta eteenpäin pitää 
meidänkin katsoa ja selvittää millaiset toiminta- 
edellytykset on seuraavassa paikassa, Siltaloppi  
sanoo.

Lasten iltapäiväkerhoja ja nuorison toiminta-
kerhoja ei siis enää tämän kevään jälkeen ole, eikä 
yhteistä olohuonettakaan, jonne on voinut mennä 
lukemaan, pelaamaan seurapelejä ja katsomaan 
elokuvia. Se on iso muutos monelle perheelle.

Vilma Metsäneva näyttää, kuinka vähiin aika on käynyt tiimalasissa.

Kumpulan nuorisotalon ovet sulkeutuvat huhtikuun 
lopussa. Helsingin Nuoret Kotkat liihottavat 
silloin muuttotavaroineen Herttoniemenrantaan, 
ja perässä menevät myös nuorisotalon ohjaaja 
Päivi Manninen ja päällikkö Sami Siltaloppi. Vesa 
Laamasen kuuluisa kivipaja siirtyi jo tammikuussa 
Koskelaan. Mutta minne menevät Kumpulan nuoret?

Vilma Metsäneva, 11, on ol-
lut yksi vakituisista nuoritalon 
kävijöistä. Hänenkin mielestään 
toiminnan lopettaminen tuntuu 
kurjalta, mutta sitä ei osaa vielä 
edes ajatella.

– Päivin paja on hauskin. 
Siellä saa tehdä käsillään kaik-
kea kivaa!

Mitä esimerkiksi?
– Viimeksi tein kankaisen 

säilytyslokerikon, joka on ko-
risteltu intialaisilla leimasinku-
vioilla.

Päivin pajaa vetää lasten ra-
kastama Päivi Manninen, joka 
on toiminut ohjaajana Kumpu-
lassa jo kuuden vuoden ajan.

– Meillä on tämän viimeisen 
kevään projektina entisöidä jak-
karoita, joita lapset itsekin ovat 
paljon kuluttaneet. He saavat ne 
sitten itselleen muistoksi nuori-
sotalosta.

Mika Wickström

Päivi Manninen ja Sami Siltaloppi 
alkavat valmistautua muuttoon.
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Hanki uusi harrastus, tule mukaan te-
kemään kylälehteä! Kumposti etsii uut-
ta päätoimittajaa ja taittajaa numerosta 
3/2011 eli syksystä alkaen. Työtä teh-
dään talkooperiaatteella, ja kumpaa-
kin tehtävää voi hoitaa joko yksin tai 
työparina. Päätoimittajan tueksi on jo 

valmiina aktiivinen toimituskunta. Uu-
si taittaja taas voi kehittää lehden vi-
suaalista ilmettä mielensä mukaan tai 
jatkaa vanhalla ulkoasulla. Lisätietoja 
nykyisiltä päätoimittajilta miwi(a)welho.
com tai anninaholmberg(a)gmail.com 
ja taittajalta leila.oksa(a)gmail.com.

KUMPOstI etsII PÄÄtOIMIttaJaa Ja taIttaJaa

’’Meillä on tämän viimeisen 
kevään projektina entisöidä 
jakkaroita, joita lapset itsekin 
ovat paljon kuluttaneet.  
He saavat ne sitten itselleen 
muistoksi nuorisotalosta.

Ohjaaja Päivi Manninen
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Kumposti 1/2011 Nuorissa on tulevaisuus
Kumposti aloittaa uuden valoisan vuoden lap-
si- ja perheteemalla. Esittelyssä ovat suuri 
ja mahtava Kätilöopisto, jolla on varsin mie-
lenkiintoinen historia, lukuisat pienet ja vireät 
päiväkodit, Intian leikkipuisto, Kylätila ja Kum-
pulan koulukin.  

Nuorisotalon jutusta tuli valitettavasti nek-
rologi, muistokirjoitus. Kumpulan väestöra-
kenne on juuri nyt hankala nuorisotalon kan-
nalta. Lapsia kyllä riittää, mutta nuorisoa on 
vähemmän. Vaan mitä sitten tapahtuu, kun 
nykyisistä lapsista kasvaa parissa vuodessa 
sitä kuuluisaa nuorisoa?

Koska Vallilastakin on nuorisotalo lakkau- 
tettu, lähin julkinen kohtauspaikka nuorille  
löytyy Arabianrannasta. Nykyinen Nuorten 
Kotkien ylläpitämä talo taas siirtyy ihanine oh-
jaajineen Herttoniemenrantaan, jonne on vie-
lä pidempi matka.  

Tämän lehden kustantajataho, Kumpula-
seura, on saavuttanut kunnioitettavan 30 vuo-
den iän – mutta takana ei ole luja putki rillu-
vuosien, kuten laulussa sanotaan, vaan pal-
jon arkista aherrusta ja vaikuttamista upean 
”kylämme” puolesta. 

Kumpula-seuran säännöissä sanotaan 
mm., että ”tarkoituksena on olla toimialueensa 
asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä 
syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja 
paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisää-
mään heidän kiintymystään kotiseutuunsa”.  

Kumpula on muuttunut paljon 30 vuodes-
sa, joten olisi tärkeää, että sen hyvinvoinnin  
kehittämiseen osallistuisivat asukkaat niin 
Sofianlehdosta, Kumpulan kiilasta kuin vaik-
kapa Kumpulanmäeltä siinä missä vireät 
pientaloasukkaat Limingantien iki-ihanassa 
ympäristössä. Pidetään Kumpula vihreänä ja 
elävänä vastakin!

Kumpulassa 10. helmikuuta

        Annina Holmberg   
Mika Wickström
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Kumpostin numerossa 4/2009 kerrottiin, että 
Kumpulaan ja lähialueille on perustettu palve-
luiden vaihtopiiri. 

Aikaan perustuvalle palveluiden vaihdolle 
oli selvästi tilausta, sillä jäsenmäärä lähti  
kevään 2010 aikana nopeaan nousuun. Erityi-
sesti sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli 
esitellyt näyttävästi vaihtopiiriä 10.4.2010, tu-
li jäsenhakemuksia yhä enemmän myös 
Kumpulan ja lähialueiden ulkopuo-
lelta.

Näin syntyi Stadin Aikapank-
ki, jossa jäsenet tarjoavat toisil-
leen esimerkiksi eri kielten ope-
tusta, auton lainausta, joogan 
ohjausta, pientä remonttiapua, 
pyörän korjausta ja itse tehtyjä 
leivonnaisia. 

aikapankissa kaikkien tunnit ovat sa-
manarvoisia niin, että yhden tunnin ar-

vo on yksi ”tovi”. Jäseniä eri puolilta Helsin-
kiä on lähes  
600, ja toveja on vaihdettu noin 900 tunnin 
edestä. 

Laajeneminen on jatkunut myös kaupungin 
rajojen ulkopuolelle. Viimeisen vuoden aikana 
Suomessa on perustettu yli kymmenen aika-
pankkia – sekä suurissa kaupungeissa että pie-
nillä paikkakunnilla.

Samalla, kun toiminta laajeni Kumpulasta 
muualle maahan, vaihdettiin alkuperäinen ni-
mi vaihtopiiri Aikapankiksi. Nimenmuutok-
sella haluttiin korostaa sitä, että Kumpulassa 
alkunsa saanut palveluiden vaihto liittyy kan-
sainväliseen Time banking -liikkeeseen. 

Aikapankkien tavoitteena on vahvistaa pai-
kallisia yhteisöjä ja lisätä ihmisten vä-

listä luottamusta yhteiskunnassa. 
Aikapankkien kautta voidaan 

vahvistaa vaihtoehtoista talout-
ta, joka korostaa tasa-arvoa 
ja sitä, että jokaisella on hyö-
dyllisiä taitoja niiden mark-
kina-arvosta riippumatta. Ai-

kapankki on vastalause indivi-
dualismille ja omaa etua tavoit-

televalle kilpailutaloudelle.

aikapankkien leviäminen osoittaa, että 
Kumpula – ja kuuluisa Kumpulan henki – 

on jälleen osoittanut elinvoimaisuutensa. 
Vaikka toiminta on laajentunut muualle, voi-
daan täällä yhä pitää yllä myös omaa Stadin 
Aikapankin piiriä ja lisätä vaihtoja. Vai miltä 
kuulostaisi, että kävisit joskus ulkoiluttamas-
sa naapurisi koiraa ja voisit ”vastineeksi” pyy-
tää toiselta piirin jäseneltä apua juhlien järjes-
tämisessä?

Liity mukaan! Lähetä sähköpostia Ruby van 
der Wekkenille: rubyvdwekken(a)gmail.com.

Tuuli Hirvilammi

Lisää tietoa: www.stadinaikapankki.wordpress.
com 

kuvitus: sanna pelliccioni

kaupunkisuunnitteluvirasto

Tuire Harjola ei sano sitä itse, 
mutta silmistä ja puheista sen 
huomaa: hänellä on sydämen 
sivistystä. Hän käyttää ilmaisuja 
sisäinen rauha, näköalaisuus ja 
pienet kauniit elämykset.

Ilman sisäistä rauhaa opetta-
ja ei pärjäisi yksin. 21 oppilaan 
yhdistelmäluokassa ainoa vaih-
toehto kahvinnauttimiseenkin 
on saada 1- ja 2-luokkalaiset 
niin keskittyneeseen työviree-
seen, että pystyy kiehauttamaan 
kupposensa sen aikana. Ja juo-
maan kahvin luokassa, koska  

Kumpulan koulussa alkoi

tuire Harjola kiersi isoja kouluja ja maailmaa 
ja löysi itsensä joulukuussa Kumpulasta. 
Uuden opettajan mielestä luonnonläheisyys ja 
pääkoulun suomat resurssit tekevät Kumpulasta 
kaikkien mahdollisuuksien koulunaloituspaikan.

16. tammikuuta loppui Lapissa kaa-
mos ja alkoi Kumpulassa auringon 
aika. Sitä juhlittiin Sampo Lappalai-
sen tarinan innoittamana.  

Kumpulanmäellä 
rakennetaan jälleen
Kumpulanmäellä porataan ja räjäytellään. Tällä 
kertaa työn alla on kovan rahan kerrostalo, jonka 
nimeksi tulee Asunto Oy Helsingin Huvikumpu. 
Talo on viimeinen Väinö Auerin kadun talojen rivis-
sä ja se koostuu kahdesta erillisestä L-kirjaimen 
muotoisesta osasta. Taloon tulee 65 asuntoa ja se 
sijaitsee omistustontilla. 

Pohjarakentamisesta vastaa YTV, joka aloitti  
kallion kuorimisen ja räjäytysreikien poraamisen  
vuoden alussa. Maa-aineksia kuljetettiin aluksi  
Väinö Auerin katua pitkin Intiankadulle ja sieltä 
Käpylän suuntaan, kunnes YTV:ssä tajuttiin, että 
sujuvampi reitti kulkee Pietari Kalmin katua alas 
Kustaa Vaasan tielle ja sieltä sitten sinne, mihin 
ikinä maa-aineksia ollaankin läjittämässä.

Nollatason yläpuolisesta rakentamisesta vas-
taa YIT, joka jo mainostaa Huvikumpua ”kämpäksi 
Tommille, Annikalle ja muille”.

Ulla Agopov

HeRÄtYs HeRÄtYs!
Rikotaan suomen ennätys!
Joka kolmas suomalainen jätti äänestämättä edel-
lisissä eduskuntavaaleissa; Käpylässä, Toukolas-
sa ja Kumpulassa vain noin joka neljäs. Pistetään 
vielä paremmaksi! Julistamme äänestysvilkkaus-
kilpailun Toukolan, Kumpulan ja Käpylän asukkai-
den välille. Edellisellä kerralla paras oli Käpylä A 
(77,2 %) ja melkein yhtä hyvä Toukola (77,1 %), 
sitten Käpylä B 75,1 %. Kumpulan äänestyspro-
sentti oli 73,5 % (koko Suomi 67,9 %) – mutta nyt 
aiomme voittaa!

Suomen ylivoimaisesti suurin puolue on Nuk-
kujat. Jos heihin kuulut, niin herää jo ja katso, että 
naapurisikin on hereillä.

Marjatta Karapuu

Kumpulan vaihtopiiristä 

auringon aika

lapsia ei voi jättää valvomatta. 
Näköalaisuus taas on tavoitteel-
lisuutta, intohimoa tehdä asioi-
ta pitemmällä tähtäimellä. Pie-
net kauniit elämykset syntyvät 
suunnittelematta, vaikka kun 
sammal kukkii. Kumpulan kou-
lun metsäinen ympäristö tarjo-
aa luonnonnäytelmiä, joita har-
voilla kaupunkilaislapsilla on 
mahdollisuus kokea. 

Kyläkoulun opettajana olo 
on intensiivistä ja palkitsevaa. 
Aikataulut joustavat, eikä kellon 
soiminen pakota katkaisemaan 
kiintoisaa työrupeamaa. Lasten 
on helppo jatkaa sieltä isompa-
na opinpolkujaan Käpylän pää-
koululle tai minne ikinä jatka-
vatkaan.

Kumpulan ylpeys, yhteisölli-
syys, näkyy vanhempien aktiivi-
suudessa. Tuire ei kaipaa takai-
sin isoihin ympyröihin. Hänen 
mielestään se, mikä on pienten 
koululaisten arjessa tärkeintä, 
tapahtuu Kumpulassa luonte-
vasti: yhdessä tekeminen, kuun-
televa keskustelu, josta syntyy 
vuorovaikutus, ja kulttuurin se-
kä identiteetin vahvistaminen 
kielen kautta.  

Annina Holmberg Käsinuket, kauppa ja teatteri ovat tärkeä osa opetusta Kumpulan koulussa.

stadin aikapankiksi

Oljenkorren livemusaillat 
jatkuvat koko kevään
Suositut elävän musiikin illat ravintola Oljenkorres-
sa jatkuvat kevään ajan kerran kuussa perjantai-il-
taisin. Päivämäärät ovat 25. maaliskuuta, 29. huh-
tikuuta ja 27. toukokuuta. Soitto alkaa klo 19.30.

’Lavalla’ on aina Oljenkorsi Small Band vaihtu-
vine yllätysvieraineen. Vapaa pääsy!

Aikapankin kautta voi saada apua arjen tarpeisiin omalla asuinalueella. Ideana on vaihtaa palveluita niin, että 
vaihdonyksikkönä on aika: yksi tovi vastaa yhtä työtuntia työn laadusta riippumatta.

Asunto Oy Helsingin Huvikumpu nousee Kumpulan-
mäen länsikulmaan.’’Jäseniä eri puolilta 

Helsinkiä on lähes 600, 
ja toveja on vaihdettu 
noin 900 tunnin edestä.

Kumpulan lapsimäärä ei tule Helsingin 
kaupungin tietokeskuksen uusimman vä-
estöennusteen mukaan juurikaan muut-
tumaan lähivuosina. Väinö Auerin kadun 
päähän rakenteilla oleva As. Oy Huvi-
kumpu on mukana ennusteissa, mutta 

vuoden pari viipeellä. Kohde lähti liik-
keelle ennakoitua ripeämmin. Kovan ra-
han suhteellisen pieniin asuntoihin ei ole 
odotettavissa kuitenkaan suuria lapsi-
katraita. 

Vesa Keskinen

Kumpulan lapset 2005 – 2010 ja ennustettu lasten määrä 2011 – 2015. 

Kumpulan lapset nyt ja lähitulevaisuudessa tUIRe HaRJOLa
• toiminut opettajana mm. Kataja-
nokan luonnontiedepainotteises-
sa koulussa ja Helsingin kansain-
välisessä koulussa
• opettanut sekä ala- että ylä-
astetta, englannin kielikylpyä ja 
äidinkieltä 
• käynyt itse koulunsa Kulosaa-
ressa samalla luokalla kuin 
Jukka Orma, Touko Siltala ja 
Leena Majander 
• valokuvannut matkakertomuksia ja oppikirjoja 
• kirjoittanut veljestään teoksen Lähikuvassa Renny 
Harlin (Otava 2009) 
• rakastaa valkosipulia, hapankorppuja, Saariselkää, 
tuntureita ja saaristoa

santtu särkäs
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Kevään kurssit 
Lasten bändileiri 19.–20.3. la ja su 
klo 10–17 
Soittamista tai laulamista harrastavil-
le 10–15-vuotiaille tarkoitettu viikon-
loppuleiri, jossa saa opetusta kitaras-
sa, bassossa, rummuissa, kosketti-
missa ja laulussa. Leirillä harjoitel-
laan erilaisissa kokoonpanoissa pop- 
ja rock-kappaleita, jotka esitetään 
päätöskonsertissa sunnuntaina klo 
16 ystäville ja perheille. Leirin hinta 
75 e sisältää lounaat ja välipalat. Il-
moittautuminen 14.3. mennessä.  

Aikuisten bändileiri 9.–10.4. la ja 
su klo 11–17  
Soittamisesta ja laulamisesta kiinnos-
tuneille aikuisille tarkoitettu hauska 
viikonloppu, jossa puretaan koulun 
musiikinopetuksen traumoja. Vaikket 
ennen leiriä juuri mitään osaisikaan, 
niin päätöskonsertissa su klo 16 löy-
dät itsesi useammasta eri kokoonpa-

nosta. Hinta 80 euroa sisältää keitto-
lounaat. Ilmoittautuminen 4.4. men-
nessä. Tämä leiri on tarkoitettu ensi-
sijaisesti niille, jotka eivät ole mahtu-
neet mukaan kevään ensimmäisille 
leireille. Vapaita paikkoja voi kysellä 
ilmoittautumisajan umpeuduttua.  

Kylätilan ohjelma täydentyy kevään 
mittaan, seuraa ilmoittelua www.kum-
pula.info-sivuilta. Suunnitteilla mm. 
kahvakuulakurssi maalis-huhtikuulle.

Kylätilayhdistykselle 
valittiin uusi hallitus
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistyksen vuosikoko-
uksessa 6.2. hallitukseen valitut jäsenet: Puheen-
johtaja Riina Merenluoma sekä Tanja Lähtevän-
oja, Anne Mäkitalo, Niina Rapo, Eija Reeves, 
Mikko Kotro, Esa Salopää, Jyri Taskinen, Mik-
ko Tohkanen ja Kössi Väntänen. Yhdistys kiittää 
hallitustyöskentelyn päättäneitä jäseniä tapahtu-
marikkaasta ja toiminnallisesta vuodesta!

Riku ja Manu.

Kylätilan tiistaiaamupäivien Arki rokkaa -kerhossa käy 
viikottain parikymmentä vanhempaa lapsineen. Osalla 
on kaksi lasta mukana, joten kauden ”lapsiennätys” on 
ollut 24 lasta, joista neljä alle kuukauden ikäisiä.
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Kylätilan tapahtumat  
la 5.3. klo 15 – 17 Vipinää kinttuihin – suuri 
lastentapahtuma: luvassa liikettä ja lastenlaulukonsertti

su 6.3. klo 11.30 – 16 Musikaalinen iltapäivämatinea

la 12.3. klo 18 Lauluyhtye soivan konsertti

pe 18.3. klo 20.30 Kino Kumpula -leffailta

la 2.4. klo 15 Maailman makunautinnot 
Valmistamme ruokaa asiantuntijan opastuksella. 
Maailmankolkka vielä auki, ilmoittautumiset Kylätilaan

 su 3.4. klo 9 –12 MLL Käpylän kirppis 
Pöytävaraukset tekstiviestillä 0400 480 342 / Kirsi

su 3.4. klo 14 Vaalipaneeli 
Järjestäjinä Kumpula-seura ja Kylätilayhdistys 

ma 4.4. klo 19 Kumpula-seuran kevätkokous

su 10.4. klo 16 aikuisten bändileirin päätöskonsertti

pe 15.4. klo 20.30 Kino Kumpula -leffailta

la 30.4. Kylätilan Vappu

la 7.5. klo 17 Kumpulan kuoron kevätkonsertti 
Konsertin jälkeen ilta jatkuu karaokeiltamilla

la 28.5. klo 10 –15 Koko kylän kirppispäivä
Suljetaan Limingantie liikenteeltä ja myydään komerot 
tyhjiksi. Kylätilassa klo 11–14 Rakennus- ja remppatori 
Kierrätetään käyttämättä jääneet remppatarvikkeet 
keskitetysti. Varaa myyntipaikkasi etukäteen! 

Tämä vuosi on EU:ssa julistettu 
vapaaehtoistoiminnan teema-
vuodeksi. Joukko suomalaisia 
järjestöjä on jättänyt helmikuun 
alussa hallitukselle vetoomuk-
sen vapaaehtoistyön huomioi-
misesta seuraavassa hallitusoh-
jelmassa.  

Yhdistysrekisterissä on tällä 
hetkellä 130 000 rekisteröityä 
yhdistystä. Määrä kertoo suo-
malaisten halusta toimia yhdes-
sä jonkin asian hyväksi, vaikka 

yhteisöt ja hankkeet olisivatkin 
muuttuneet jopa globaaleiksi. 
Tutkimuksen mukaan vähintään 
75 % suomalaisista on elämänsä 
aikana ollut jonkin yhdistyksen 
jäsen ja noin 30 % kuuluu par-
haillaan johonkin yhdistykseen. 
Valtaosa yhdistysten kautta teh-
tävästä vapaaehtoistyöstä eli 
kansalaistoiminnasta tehdään 
edelleen paikallisesti. Paikalli-
nen toiminta, liittyy se sitten lii-
kuntaan, kulttuuriin tai hyvän-

Tervetuloa mukaan 
vapaaehtoistoimintaan!  

tekeväisyyteen, onkin tärkeä yh-
teisöllisyyden rakennuspalikka. 
Ihmiset osallistuvat, kun se kos-
kettaa jollain lailla omaa elämää. 
Osallistuminen voi olla ajanvie-
tettä, mutta se myös palkitsee 
uusien tuttavuuksien ja hyvin-
voinnin muodossa. 

KUMPULassa on aina puhallet-
tu yhteen hiileen. Sotavuosien 
ankeat olot edesauttoivat talkoo-
perinteen syntyä; apua annettiin 
niille, jotka sitä tarvitsivat. Myös 
yhteisistä asioista on aina pidetty 
huolta. Jo vuonna 1929 kumpu-
lalaiset ovat yhdessä Hermannin, 
Vallilan ja Toukolan asukkaiden 
kanssa kirjelmöineet kaupun-
ginvaltuustolle katujen parem-
paa kunnossapitoa vaatien. Siitä 
lähtien on kirjelmöity monenlai-
sesta. Asukkaiden toimesta alu-
een purkupäätös on kumottu, on 
saatu oma koulu, alikulku Kustaa 
Vaasan tielle odottaa toteutta-
mistaan, Kumpulan laaksoa hal-
kova joukkoliikennekatu jäi to-
teuttamatta jne.  

Ensimmäinen asukasyhdistys 
perustettiin 1976, ja sen jo ker-
taallen hiivuttua perustettiin  
vuonna 1981 Kumpula-seura. 
Kumposti-lehden ensimmäi-
sessä numerossa, Lehdykässä, 
vuonna 1985 kerrotaan, että se 
perustettiin alueen sisäistä tie-
dottamista varten, sillä kaupun-
ki oli käynnistänyt ns. Kumpu-
la-projektin, Kumpulan mäelle 
suunnitellun yliopistokampuk-
sen ja asuinalueen toteuttamis-
ohjelman. Lehti on niin alkuai-
kojen monisteena kuin nykyi-
sessäkin muodossa ollut tärkeäs-
sä roolissa tiedotustehtävässään 
kaikenlaisissa Kumpulaa ja sen 
asukkaita koskevissa asioissa.  

1980-luvun loppupuolella 
Kumpulassa vietettyjen Helsin-
ki-päivän juhlien jälkeen ryh-
dyttiin järjestämään Kyläjuhlia 
vuonna 1991. Yhteisöllisyys ja 
vapaaehtoistoiminta olivat jäl-
leen voimissaan. Vuonna 1993 
Uudenmaan liitto palkitsi Kum-
pulan “Vuoden uusimaalaisena 
kylänä”. Kylätila saatiin muuta-
maksi kuukaudeksi asukkaiden 
käyttöön vuonna 1995, ja 1997 
kaupunki osti tilan yksityishen-
kilöltä asukastalokäyttöön. Tal-

Anna Vuorjoki
ehdolla eduskuntaan

oulunkyläläinen koulupsykologi
järjestötoimija  

entinen kumpulalainen

kuulu, kuule, 
      tule kuulluksi

• tukea mielenterveydelle 
• peruskoulusta tasa-arvoa 
• vapaus valita uskonto tai uskonnottomuus
• kohti viihtyisää ja kestävää ympäristöä

www.annavuorjoki.fi
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Vasemmistoliitto (sit) / Helsingin vaalipiiri

• peruskoulusta tasa-arvoa 
• vapaus valita uskonto tai uskonnottomuus 
• kohti viihtyisää ja kestävää ympäristöä 
• tukea mielenterveydelle

Silvia 
 Modig
MUUTETAAN 

MAAILMA 
   – YHDESSÄ!
www.silviamodig.fi

M
A

IN
O

K
S

E
N

 M
A

K
S

A
A

 S
IL

V
IA

 M
O

D
IG

IN
 T

U
K

IR
Y

H
M

Ä

Musikaalinen iltapäivämatinea 6.3.
Tulevaisuuden johtajat ry kerää varoja Keniassa sijaitsevan Lusoi 
Primary Schoolin kehittämiseen. Esiintyjinä mm. Mariska, Mark-
ku Toikka, Juha Hostikka, Kimmo Ruotsala ja Kössi Väntänen 
tango-orkestereineen. Illalliskortti 30 e / 6 e. Ilmoittautuminen ja 
maksu 3.3. mennessä: tulevaisuudenjohtajat(a)windowslive.com 
(nimi, yhteystiedot) ja maksu: Tulevaisuuden johtajat ry, Nordea 
174530-56723, VIITE: 1122 sekä osallistujien nimet. Lisätietoja: 
Ullamaija Hänninen: 0500 434362, Kirsi Pyykkö: 044 033 13933.

koilla tehdyn remontin jälkeen Kylätilassa vietet-
tiin avajaisia maaliskuussa 1999. 

 
VaPaaeHtOIstYön teemavuosi tai ei, Kumpulas-
sa tehdään yhdessä. Kumpula-seuran ja Kylätilayh-
distyksen johtokunnissa on maksimimäärä jäseniä.  
Molemmissa paikallisissa yhdistyksissä toimivat  
vapaaehtoiset asukkaat tekevät jatkuvasti ’töitä’ 
asuinalueemme hyväksi. Ilman tällaisia ihmisiä ei 
mitään edellämainituista asioista olisi saavutettu.  

Mielestäni yhteisten asioiden hoitaminen ja ta-
pahtumien järjestäminen ruokkivat yhteisöllisyyt-
tä. Mitä enemmän toimintaa, sitä enemmän toi-
mintaa – ja yhteisöllisyyttä. Kun vielä lukuisten 
eri tutkimusten mukaan vapaaehtoistoiminta lisää 
tekijöidensä elämänlaatua, onnellisuutta ja tervei-
tä elinvuosia, niin toivotan teidät kaikki mukaan 
vapaaehtoistoimintaan. Pienikin panos on merkit-
tävä kokonaisuuden kannalta.   

Onnea Kumpula-seura 30 v. ja Kyläjuhlat 20 v. – 
Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa!  

Aurinkoisena pakkaspäivänä Kumpulassa

Kylätilan Sari
puh. 041 527 8932
kylatila(a)akolumbus.fi

Liittymällä paikallisten yhdistysten jäseneksi tuet arvokasta paikallista 
toimintaa. Mutta mukaan pääsee myös tekemään! Puuhaa on monenlaista.
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Hetta Haajanen tapasi haastattelun yhteydessä entiset päiväkotihoidokkinsa Mitjan, Tuulin, Irinan ja        Katinkan.

Hetta arvostaa Kumpulan vahvaa 
talkooperinnettä, joka näkyy päivä-
kotienkin toiminnassa vanhempien 
aktiivisena osallistumisena.

Lisää alueen päiväkodeista

Educa-messuilta kasvatusvink-
kejä hakenut Hetta Haajanen 
pysähtyy, kun nyin häntä hihas-
ta ja vaadin haastattelua. Vaati-
mukselle on hyvät perusteet, 
sillä Hetta on hoitanut kolmea 
lastani Isoniityssä ja työskente-
lee nykyään lastentarhanopetta-
jana Kesäheinässä. Hän on teh-
nyt pyrähdyksen myös Marja-
laan, mutta haluaa pysyä nimen-
omaan Kumpulassa. Miksi? 

– Olen kotoisin Käpylästä, ja 
Kumpulakin on minulle  tuttu 
jo lapsuudesta. Alueiden yhtei-
söllisyys on tärkeä voimavara, ja 
se vaikuttaa positiivisesti päivä-

koteihin. Vanhempien aktiivi-
suus, yhdessä tekeminen, hoita-
jien sitoutuminen... 

Sitoutumisesta kertoo se, et-
tä työntekijöiden vaihtuvuus ei 
päätä huimaa. Mukavassa pai-
kassa viihdytään pitkään. 

Hetta tervehtii vanhoja hoi-
dokkejaan Irinaa, Mitjaa, Ka-
tinkaa ja Tuulia ja muistelee 
nauraen syksyä, jolloin osa Iso-
niityn lapsista piti leiriä para-
kissa. Aikuisten aloitteesta Jy-
rängöntielle rakennettua päivä-
kotia remontoitiin, ja mieliku-
vitus oli koetuksella, kun yritet-
tiin pyörittää toimintaa poikke-
usolosuhteissa. 

– Toisaalta se oli hauskaakin. 
Luettiin valtavasti kirjoja ja ol-
tiin taatusti lähellä lapsia.

Hetta arvostaa Kumpulan 
vahvaa talkooperinnettä. Hä-
nestä on hienoa, että niin työn-
tekijät, vanhemmat kuin alueen 
muutkin asukkaat lahjoittavat 
päiväkodeille askartelumateri-
aaleja, roolivaatteita, käsinukke-
ja, kirjoja ja leluja. Tavaraa tär-
keämpää työssä on kuitenkin 
läsnä- ja lähellä olo. 

– Lapset tarvitsevat aikaa ja 
aikuisia, eivät katkeamatonta vi-
riketulvaa. 

Enimmäkseen isompien las-
ten ryhmissä työskennellyt Het-
ta on saanut Kesäheinässä uusia 

haasteita, koska päiväkodin erikoisuus on sisarus-
ryhmät. Se tarkoittaa, että samassa ryhmässä voi 
olla 1–5-vuotiaita. Vain eskarit eli esikoululaiset 
ovat omassa porukassaan. 

– Nykyään puhutaan paljon Kaskusta eli kas-
vatuskumppanuudesta, ja se on asia, josta pidän. 
Ei siis laadita tiukkoja raameja etukäteen, vaan 
katsotaan, keitä päiväkotiin tulee, mitä he tarvit-
sevat ja mietitään sisältöjä yhdessä vanhempien ja 
lasten kanssa. Aikuinen tekee päätökset ja kantaa 

vastuun, mutta lapsia kuunnel-
laan, ja heidän mielipiteillään 
on merkitystä. 

tOInen ajankohtainen lyhenne 
on Keke – kestävä kehitys. Siinä 
on kyse ympäristökasvatukses-
ta. Kesäheinän eskarit liikkuvat 
säännöllisesti lähiympäristös-
sään ”Metsämörriretkillä”, joilla 

Pienet päiväkodit ovat  Kumpulan erikoisuus
Usein kaupunginosasta löytyy yksi tai kaksi 
päiväkotia, mutta Kumpulassa niitä on peräti 
7: Marjala, Koivikko, nurmikko, Kumpula, 
Isoniitty, niittyvilla ja Kesäheinä – sekä tällä 
hetkellä Käpylästä evakossa oleva alku. 
Yhteistä päiväkodeille on inhimillinen koko ja 
vehreä ympäristö.

HAMMASLÄÄKÄRIT
Sanni Aho, Katariina Savijoki

Katja Kurhela, Annmari Hyppänen

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI
Pirkko Aho (iensairaudet)

SUUHYGIENISTI
Maria Jaakkola

Käpyläntie1, p.720 6800           www.koskelanhammas.fi

Vastaanotollamme on Kelan suorakorvaussopimus

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H Puh. 020 741 1820

Isoniityn päivä-
kodin kevät-
juhlissa viime 
toukokuussa 
henkilökunta 
pääsi taas 
esiintymään.

Tiedot Kumpulan päiväko-
deista osoitteessa www.hel.fi, 
josta löytyy mm. vasut eli var-
haiskasvatussuunnitelmat ja 
alueen py:t eli päiväkotiyksi-
köt. Jutussa esiintyvät PK Ke-
säheinä ja PK Isoniitty ovat 
osa kolmen päiväkodin yksik-
köä, johon kuuluu myös PK 
Niittyvilla. Yksiköllä on yhtei-

nen johtaja, ja sen päiväkodit 
tekevät keskenään tiivistä yh-
teistyötä. 

Erityistä: Intiankadulla si-
jaitseva Marjala on yksi Hel-
singin vanhimmista päivä-
kodeista. Se on toiminut jo 
1950-luvulla ja ollut aluksi 
ruotsinkielinen. Marjalassa on 
35 paikkaa.

Kampaamo

Amarillo
Satu

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

suljettu, lauantaisin 9–14

mm. seurataan vuodenaikojen vaihtumista ja tut-
kitaan erilaisten jätteiden maatumista luonnossa. 
On sääli, että pienten yksiköiden on vaikea saada 
omia jätepaperiroskiksia pahvista, metallista tai 
lasista puhumattakaan. 

Monessa muussa asiassa pienet yksiköt ovatkin 
sitten sekä lasten että vanhempien etu. Oman ta-
lon väkeen on helpompi tutustua, ja lasten nimet-
kin oppii nopeammin ulkoa.

– Sisätilamme riittävät  arkitoimintaan, mutta 

isompia juhlia on järjestetty  
Nuorisotalolla, jotta vanhem-
mat ja isovanhemmatkin mah-
tuisivat mukaan. On todella 
sääli, että Nuorisotalon toimin-
ta lakkaa. 

OMIen lasten melskaaminen 
haastattelun taustalla vie ajatuk-
set Isoniityn juhliin, jotka olivat  
usein metsäisellä pihalla vietet-
tyjä kevätkarnevaaleja ja talvi-
sessa metsässä kiertäviä joulu-
polkuja. Hoitajien ja opettajien 
kekseliäisyys oli loputon ja roo-
liasut vertaansa vailla. 

– Kyllä minäkin viihtyisin 
paremmin peruukki tai hassu 
hattu päässä, Hetta valittaa, kun 
patistan hänet kuvaan. 

Hetta soisi kaikkien ajattele-
van, että tämä on meidän päivä-
koti, me teemme tästä hyvän.  
Jokainen päiväkoti on paitsi 
Helsingin kaupungin sosiaali-
palvelua, myös asiakkaittensa ja 
työntekijöidensä yhteistyön tu-
los. Siksi yhteisöllisyys ja yhdes-
sä tekeminen on tärkeää. 

– Parasta yhteistyötä arjessa 
on, kun vanhemmat tulevat  
juttelemaan ja vaihtamaan 
kuulumisia. He osaavat kertoa  
meille, mitä lapsen elämässä  
on tapahtunut viime aikoina, 
ja me osaamme reagoida oi-
kein lapsen käyttäytymiseen. 
Jos hetki on kiireinen, voi vaik-
ka soittaa ja varata tapaamisen 
omahoitajan kanssa. Ja varsin-
kin kannattaa tulla aamukah-
veille, joita järjestetään isien- ja 
äitienpäivinä! Ties vaikka sai-
si kaupan päälle hierontaa, tai-
denäyttelyitä ja muuta hem-
mottelua!

Annina Holmberg

leila oksa tuuli hirvilammi
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Leikkipuisto Intia oli vielä 1940-luvulla kostea 
suoalue kahden kalliomäen rajaamassa metsäises-
sä laaksossa. Tienoo oli nykyistä synkempää met-
sää, ja sota-ajan pimennettyjen katulyhtyjen aika-
na Käpylän kouluun kulkeneet koululaiset kam-
moksuivat tätä koulumatkansa pimeää osuutta.   

Helsingin vanhimpiin kuuluva leikkipuisto pe-
rustettiin sinne 1954, ja se kulki aluksi Toukolan 
leikkikentän nimellä. Vuonna 1959 “kentälle”, ku-
ten sitä siihen aikaan kutsuttiin, rakennettiin en-
simmäinen rakennus ja ulkovessat. Suuret ikäluo-
kat olivat syntyneet ja Kumpulassa oli paljon lap-
sia. Jorma Ikonen kertoo, kuinka heidänkin ta-
lostaan lähdettiin kesäisin porukalla:  

– Kotoa otettiin filtti ja omat 
ruokakipot, ja Elannosta haet-
tiin lohkoleivät ja Ami-kolaa 
evääksi, varsinainen ruokahan 
saatiin puistosta.   

Päivät leikittiin, ja iän hieman 
kartuttua, toisella kymmenen-
nellä, otettiin osaa myös askar-
teluun. Arabian tehtailta tuotiin 
särkyneitä posliiniastioita.  

– Leikkasimme palasista si-
vuleikkureilla sopivan kokoisia,  
ja niitä liimattiin esimerkiksi  
pulloihin. Näin pulloista tuli 
mosaiikilla päällystettyjä malja-
koita, Jorma muistelee ja jatkaa: 

– Myös palapelejä tehtiin itse 
liimaamalla kuvia vanerilevyil-
le. Lehtisahalla sitten sahattiin 
palapelit valmiiksi. 

Kesät talvet ’Intiassa’ jo   57 vuotta

Intianpuiston teos 
Vuorenpeikko jäi 
viidennelle sijalle 
leikkipuistojen 
välisessä lumi-
veistoskilpailussa 
vuonna 1984.

LeIKKIKentÄn nimi vaihdettiin 
Intian leikkipuistoksi 1970-lu-
vun lopulla. Vasta uuden raken-
nuksen valmistuttua vuonna 
1990 puistoon saatiin vesijoh-
to ja wc. Tähän asti vettä tuotiin 
kolmasti viikossa kanistereilla.  
Kun rakennus valmistui, ryh-
dyttiin myös piha-alueita ko-
hentamaan. Tällöin tuli nurmi-
kentän tilalle hiekkakenttä ur-
heilua varten, samoin rakennet-
tiin amfi-teatteri ja katsomo.

– Vanhat lelut ja leikkiväli-
neet ovat poistuneet käytöstä 
osin kuluttuaan loppuun, osin 
EU-direktiivien myötä, kertoo 
Edith Vallius, Intianpuistossa 
vuodesta 1988 työskennellyt 
ohjaaja.   

Vanhat leikkivälineet herät-
tävät nostalgisia tunteita myös 
Inari Niemessä, jonka puisto-
käynnit ajoittuvat 1980-luvulle. 
Mutta vain osin.  

– Jälkikäteen ajateltuna ne-
hän olivat varsinaisia lapsentap-
povälineitä, Inari naurahtaa.  

Puujalat, suuri keinu, jossa 
monta lasta istui vastakkaisil-
le puolilla peräkkäin, puinen 
iso liukumäki ja karusellit ovat 
väistyneet, mutta kesäisin pols-
kitaan vielä vanhassa altaassa.  
Ja toistaiseksi kaupunki tarjoaa  
vielä lounaan kesäisin, vaikka 
sen lopettamisesta keskustellaan 
vuosittain.  

– Puiston nimi muutettiin 
Asukaspuisto Intiaksi vuonna 

Vastikään hyvä ystäväni sa-
noi toivovansa maailmas-
sa olevan edes yksi onnel-
linen perhe – tai ihminen. 

Aloin pohtia onnellisen perheen re-
septiä. En ollut ajatellut itseäni kuu-
luvaksi sen piiriin, ennen kuin kahta 
lasta .ja yksinhuoltajuutta myöhem-
min minussa heräsi rohkeus raottaa 
elämäni pimennysverhoa. Voisinko minäkin olla onnellinen?

Voisin. Päätelmän tekemiseen ei tarvita ydinfyysikkoa – itse asias-
sa päinvastoin. Uskon, että älykkyys osaltaan estää meitä olemasta 
onnellisia. Ihminen on lajikehityksessä kiilannut monien tovereidensa 
eteen älynystyröiden määrässä, mutta menettänyt suuren osan luon-
nollisesta viisaudestaan siinä samalla. Pidämme perustarpeiden tyy-
dyttymistä inhimillisyyden miniminä, vaikka kaikki oleellinen kiteytyy 
juuri niissä: ruokaa saa jonottamalla ja jos on koti, on myös vettä. Lä-
heisyyttä on hankala ostaa, mutta unen tulisi olla ilmaista ja kaikkien 
saatavilla. Minä tiedän hinnan, jos näin ei ole.

Minä halusin äidiksi. Maalasin 15-vuotiaasta asti raskaana 
olevia naisia ja aavistin raskauden olevan minulle yksi omi-
naisin olemisen tila. Ja se olikin: olin täydellinen alkukoti 
kasvavalle elämälle ja sen synnyttyä omat tarpeensa sam-

muttava Sankaritar. Isolla Äiti. Ja pian heitä, jotka kutsuivat minua 
maailman kauneimmalla sanalla, olikin jo kaksi! Olin yhtä äkkiä perhe 
ja jotenkin kummallisen ehyt. Ihmettelin ystävieni ahdinkoa puolisoiden  
työmatkoista, jolloin perheen arki tuntui murentuvan toisen poissa-
oloon. Minä osasin ja jaksoin, ihan yksin! Kului puoli vuotta kuopuksen  
herätellessä lähes kymmenen kertaa joka yö, enkä jaksanut enää. 
Jouduin myöntämään, etten enää löytänyt sitä äitiä itsestäni, joka luu-
lin olevani: jonka rakkaus ei ikinä lopu, joka jaksaa mitä vaan. Minusta 
oli revitty irti kaikki inhimillinen: olin vain eläin, joka etsi nukkumapaik-
kaa. Ja kauneimmassa sa-
nassa maistui paska.

Vaikeina päivinä yllätän 
itseni miettimästä, miksi yli-
päätään halusin äidiksi: aa-
mut, kauhuelokuvamaiset 
uhmakohtaukset, tiskit, pyy-
kit, ruuanlaitot ja taas tiskit. 
Samalla selitän, minne di-
nosaurukset hävisivät kun 
ne menivät sinne sukupuut-
toon. (Googlatkaa!) Ja kun 
äiti on taas ollut vähän vä-
synyt, koko porukka istuu rappukäytävässä ilman kotiavaimia. 10 pis-
tettä intuitiolle, joka käski vain hetkeä ennen ostaa ranskanpastilleja.

Kantavina päivinä kaikki on selvää: Lapseni ovat kaikki muut asiat  
valollaan peittoava timantti elämäni polulla. Se, että saan toimia hei-
dän valtuutettuna oppaanaan, opettaa myös minua. Pahinta äitiydes-
sä, kuten koko ihmisyydessäkin, on oppia sietämään omaa kesken-
eräisyyttään. Ehkä sen opittuaan voi olla onnellinen.

Ja äitiydestä voi selvitä. Ei täydellisesti, vaan inhimillisesti. Äiti-
ihminenkin tarvitsee joutilasta aikaa, jolloin voi kuljeskella yö-
paidassa ympäri huushollia iltapäivään. On opittava terveelli-
nen itsekkyys rajaamalla elinpiiristään omaa tilaa, johon vain 

kutsumillaan henkilöillä on sisäänpääsy.
Lasten onnellisuuteen ja turvalliseen kasvuun ei onneksi tarvita ih-

meitä: vain Rakkautta ja Huolenpitoa. Niistä on onnelliset lapset tehty. 
Ranskanpastillit tosin auttavat kummasti asiaa.

Meidän 
onnellinen perhe?
Riina Merenluoma
Kolumnisti on Väinö Auerin kadulla
asuva kulttuurituottaja.

Ja kun äiti on taas 
ollut vähän väsynyt, 
koko porukka istuu 
rappukäytävässä ilman 
kotiavaimia. 10 pistettä 
intuitiolle, joka käski 
vain hetkeä ennen 
ostaa ranskanpastilleja.

Kumpulasta katsoen

Kumpulan siirtolapuutarhan ja 
Intiankadun välissä sijaitseva 
Intianpuisto toimii lapsiperheiden 
tukikohtana ja tapaamispaikkana.

2003, mutta se on jo vaihdettu 
takaisin leikkipuistoksi, Edith 
kertoo. 

– Pyrimme järjestämään toi-
mintaa asiakkaiden toiveiden 
mukaan ja myös ottamaan hei-
dät mukaan toimintaamme. 

Café Kalkutta toimii yhteis-
vastuullisesti kahvikassaperiaat-
tella, ja mikrossa voi lämmittää  
omia ruokia. Aamupäivisin 
puiston sisätiloissa järjestetään 
vauva-aamu keskiviikkoisin ja 
taaperoaamu torstaisin. 

– Niissä käy todella muka-
vasti äitejä ja isiä lapsineen, 15-
20 vauvaa tai taaperoa säännöl-
lisesti, iloitsee Edith.  

Iltapäivisin puistoon tulevat 
1.-4.-luokkalaiset koululaiset, 

sillä avoimen iltapäivätoiminnan väli-
palatarjoiluun osallistuu tällä hetkellä  
34 lasta. Toiminta on muutoin maksu- 
tonta, mutta välipalasta vanhemmat 
maksavat.   

PUIstOn tilaa käytetään myös iltaisin, 
sillä synnytyksen jälkeiset neljä perhe-
valmennusiltaa järjestetään siellä. 

– Vaikka Niila ei ehkä vielä kaipaa-
kaan kavereita puistoleikkeihin, on mi-
nulle ollut tärkeätä kohdata muita van-
hempia puistossa, Inari kertoo.  

Kun perhe muutti vastikään pois Kä-
pylästä, uusi puisto etsittiin heti.  

– Silti tulee käytyä edelleen myös 
Inkkarissa, tuttuja tapaamassa, sanoo 
Inari.    

Sari Väntänen

toimintaa Intianpuistossa:
Keskiviikkoisin vauva-aamut klo 10.30 –12: Puuhailua sisällä vauvojen 
ja vanhempien kanssa

torstaisin taaperoaamut klo 10.30 –12: Vapaata leikkiä ja seurustelua 
kahvikupposen äärellä. Joka torstai eri teema, maaliskuussa mm. 
maalataan ja leivotaan.

Perjantaisin grilli kuumana omille eväille.

Koululaisille on oma viikko-ohjelmansa.

• Puistosta voi lainata myös liikuntavälineitä: 
Kävelysauvoja, mölkky, sulkapallomailat, 
kauhapallopeli, katusählymailoja ja petankki
• Puiston tiloja voi vuokrata esim. lasten syntymäpäivä-
juhlia varten (vuokra on 17,71 euroa/tunti).
• Lisätietoa toiminnoista ja ajankohtainen ohjelma netistä:
http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/leikkipuistot/intia

Sari ja Kirsti Ikonen vuonna 1976 
tai -77. Taustalla ulkovessat ja 
silloisia leikkitelineitä.

Koskelassa 
asuva Risto 

Lento on 
’Inkkarin’ 
nykyisiä 

kävijöitä.

intianpuiston kuva-albumi

jorma ikonen

juha lento
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Kätilöopistolla

Kätilöopisto lukuina 
• Kerroksia: 9 
• Osastoja: 7
• Synnytyssaleja: 13
• Lääkäreitä: 55
• Hoitohenkilöstöä : 333
• Potilaiden lukumäärä vuonna 2009: 26 071
• Poliklinikkakäynnit vuonna 2009: 57 196 
• Synnytykset vuonna 2010: 5880, joista 
  keisarinleikkauksia 16% 
• Synnytykset vuonna 1960: 5687
• Syntyneiden vauvojen määrä 2010: 5942
• Syntyneistä kaksosia 2010: 62
• Syntyneistä poikia 51,4% ja tyttöjä 48,6%

Kätilöopisto eli ”Kättäri” on kaupunginosamme 
tunnetuin maamerkki ja kuuluu myös tiiviisti 
kumpulalaiseen arkikielenkäyttöön. ”Kättärin vai 
Intiankadun päässä Limistä”, ”Kättärin vai Kylätilan 
pysäkille?” 
Kätilöopiston runsaan 50-vuotisen historian aikana 
lähes 250 000 suomalaista on aloittanut elämänsä 
juuri Kumpulassa – myös minä ja molemmat lapseni. 

Kätilö Mari Ahokanto ja osaston 14 ammeellinen syntymähuone.

’’Parhaalta työssä 
tuntuu se, kun 
synnytyksen 
lopputuloksena 
on äiti ja vauva, 
jotka molemmat 
voivat hyvin.

Mari Ahokanto

on syntynyt tampereellinen väkeä

14

1800-luvun alun Suomessa oli tus-
kin lainkaan kätilökoulutusta. Itse  
keisari Aleksanteri I:n määräyk-
sestä kätilökoulutus aloitettiin pie-
nimuotoisesti Turussa 1816.  Hel-
sinkiin koulutukset siirtyivät 1833, 
yliopiston alaisuuteen. Samalla 
Kliinisen instituutin yhteyteen tuli 
synnytyslaitos, jonka toiminta siir-
tyi 1887 Vuorimiehenkadulle Hel-
singin Synnytyslaitokseen eli Käti-
löopistolle. 

Tilat jäivät kuitenkin myöhem-
min pieniksi, ja kaivattiin nykyai-
kaisempaa synnytyssairaalaa. Uu-
det tilat suunnitteli Kumpulaan, 
entisen hevosmies ”Mämmi Aalto-
sen” mökin paikalle, yliarkkitehti 
Martti Välikangas. Rakennustyöt 
käynnistettiin 1956 ja synnyttäjien  
vastaanotto avattiin huhtikuussa  
1960.  

Kätilöopisto oli aluksi valtion 
sairaala, mutta siirtyi Helsingin 
kaupungin omistukseen vuonna 
1986 ja vuonna 2000 osaksi Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
riä sekä Hyksiä.

 
Tavoitteina perhekeskeisyys 
ja kodinomaisuus 
Nykyisin Kätilöopisto on Helsingin 
suurin naistentautien ja synnytys-
sairaala ja toimii myös opetussai-
raalana. Talossa on huimaava mää-
rä osastoja ja toimintoja. Äitiyspo-
liklinikalla moni on nähnyt tulevan 
lapsensa ensi kertaa ultraääniku-

vissa ennen synnytysosaston huh-
kinnan jälkeistä tapaamista kasvo-
tusten. 

Synnytysosastoilla on 70-luvus-
ta alkaen panostettu perhekeskei-
siin synnytyksiin. Käytännössä siis 
isätkin osallistuivat synnytysval-
mennukseen ja synnytyksiin. Ti-
loista taas pyrittiin rakentamaan 
kodinomaisempia. Hyvä esimerkki 
pyrkimyksestä perhekeskeisyyteen 
ja kodinomaisuuteen on ”Haika-
ranpesä”, joka on palvellut perheitä 
vuodesta 1998. Ajatuksena oli, että 
sama henkilökunta hoitaa perhet-
tä valmennus-, synnytys- ja lapsi-
vuodeaikana kodinomaisissa tilois-
sa. Aluksi Haikaranpesään hakeu-
tuivat erityisesti synnytyspelkoiset 
ja luonnonmukaista, pehmeää syn-
nytystä haluavat. Sittemmin muka-
valta kuulostavaan Haikaranpesään 
ovat halunneet kaikki muutkin. 

Synnytyksen jälkeen perhe jat-
kaa lapsivuodeosastolle eli jo syn-
nyttäneiden osastolle. Perhekeskei-
syys jatkuu sielläkin. Vuonna 1996 
Kättärillä aukesi Suomen ensim-
mäinen perhesosasto, jossa tuki-
henkilötkin voivat yöpyä. Perhe-
huoneiden suosio on kovassa kas-
vussa, eikä paikkoja aina kaikille 
halukkaille riitä. Lapsivuodeosas-
tolta katsellaan Kumpulan pelto- ja  
katunäkymiä yleensä 2–4 päivää 
synnytystavasta ja -kerrasta riip-
puen. 

Ennenaikaisesti syntyneitä tai 
muuten erityishoitoa vaativia vas-
tasyntyneitä on vuosittain noin 5% 
syntyneistä.  Kätilöopiston vasta-
syntyneiden osastolla ja lastenpo-
liklinikalla seurataan pienten kes-
kosten kehitystä ja kasvua. 

Raskaudenkeskeytyksiä
ja lapsettomuustutkimuksia
Iloisten perhetapahtumien ohella  
Kätilöopistolla hoidetaan naisten-
tauteja naistentautien tai perhe-
suunnittelun poliklinikalla, päivä-
kirurgian yksikössä ja naistentau-
tien vuodeosastolla. Erilaisia gyne-
kologisia leikkauksia tehdään vuo-
sittain noin 3500: kohdunpoistoja, 
kohdun ja munasarjojen muutok-
siin kohdistuvia leikkauksia, steri-
lisaatioita, keskenmenojen jälkeisiä 
kaavintoja ja raskaudenkeskeytyk-

siä. Perhesuunnittelun poliklinikalla 
tehdään myös lapsettomuuden perus-
tutkimuksia. 

Lisäksi talossa on sairaalan labo-
ratorio ja patologian laboratorio, fy-
sioterapian yksikkö synnyttäneille ja 
vastasyntyneille sekä sosiaalityön yk-
sikkö.

 Yliopistosairaalana Kätilöopistos-
sa koulutetaan terveydenhuollon am-
mattilaisia. Vuosittain 170 kätilöopis-
kelijaa suorittaa käytännön harjoitte-
lunsa Kättärillä, ja osa naistentautei-
hin ja synnytyksiin erikoistuvista lää-
käreistä erikoistumisensa. 

Talossa on myös toimintaa, joka ei 

lainkaan liity synnytyksiin tai naisten-
tauteihin. Osa kumpulalaisistakin on 
varmasti käynyt Kättärillä röntgenissä 
luunmurtumineen. Tiloissa toimii nä-
et HUS:in röntgenosasto.  

Sen sijaan ehkä harvempi tietää, 
että talossa on pieni lastenpsykiatrian 
osasto, jossa hoidetaan 6–12-vuotiai-

Mari Ahokanto työskentelee käti-
lönä osastolla 14 Kättärin neljän-
nessä kerroksessa. Kätilöksi hän 
valmistui kesällä 2007. Saman 
vuoden lokakuusta työpaikkana on 
ollut Kättäri. 

Kumpulalaisen Marin työmatka 
on lyhyt. Väinö Auerin kadulle Mari  
ei tosin päätynyt työmatkan, vaan 
välittömästi iskeneen Kumpula-
ihastuksen takia.

– Kävin ystävällä kylässä ja 
ihastuin kauheasti. Miten voi olla 
tällainen paikka Helsingissä, pakko 
päästä tänne! 

Vierailuhetkellä Mari esittelee  
rauhallisen oloista osastoaan,  
jolla työskentelee 34 kätilöä ja  
6 perushoitajaa Opin heti sanan 
”syntymähuone”, ei synnytyssali.  
Synnyttäjien tukihenkilöiden ”olo-
huone” taas ei ole vain isien – tu-
kihenkilöt kun eivät aina ole isiä.  
Mukana saattaa olla doula, eli kou-
lutettu vapaaehtoistukihenkilö, ys-
tävä tai sukulainen. Osa synnyttä-
jistä on naisparejakin.

PIstÄYdYMMe erilaisissa synty-
mähuoneissa ammeineen, keinu-
tuoleineen, musiikinkuuntelulait-
teineen ja jumppapalloineen. Ma-
ri kertoo kivunlievityksen luvuista. 
Keinutuoli on suosittu lääkkeetön 
kivunlievitysmenetelmä. Ammetta 

ja suihkua käytetään etenkin syn-
nytysten alkuvaiheessa. Ilokaasua 
saa 69% synnyttäjistä, ja 63% ha-
luaa epiduraali- ja spinaalipuudu-
tuksen. Akupunktiota suosii hieman 
harvempi. 

– Tavallinen työpäivä kestää  
8 tuntia. Joskus sinä aikana ei syn-
ny yhtään vauvaa, joskus taas 12, 
ja on todella kiire, Mari kertoo. 

– Vilkkaimpia synnytysaikoja 
ovat maaliskuu ja keskikesä. Työ-
vuoro alkaa aina raportilla. Käydään 
meneillään olevat synnytykset läpi. 
Sen jälkeen jaetaan huoneet, 1–2 
kullekin kätilölle. Sitten käyn huo-
neissa kuulemassa synnytysten tar-
kemmat yksityiskohdat vuorossa 
olevalta kätilöltä. Parhaalta työssä  
tuntuu se, kun synnytyksen loppu- 
tuloksena on äiti ja vauva, jotka 
molemmat voivat hyvin.

Kumpulalaisella kätilöllä 
on lyhyt työmatka

ta vantaalaisia ja keravalaisia lapsia. 
Osasto on osa HYKS:in Peijaksen sai-
raalan lastenpsykiatriaa. 

Kättärillä kehitettiin
hormonikierukka
Kättärillä myös kehitetään tuotteita ja 
malleja. Sairaala sai 24.11.2010 Terve-

yden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) 
”Vaivamyönteisyyssertifikaatin” hy-
västä imetyksen tuesta. Kättärin suo-
jissa on niin ikään kehitetty hormoni- 
kierukka, josta on sittemmin tullut 
suomalaisen lääketieteen tärkeimpiä 
myyntituotteita. Sitä myydään yli 120 
maassa miljoonille käyttäjille.

Naistenklinikan peruskorjausta  

suunnitellaan vuosille 2012–2014. 
Tuona aikana synnytystoiminta Kum-
pulassa kasvaa huomattavasti. Kätilö- 
opistolla arvioidaan, että tulevina 
vuosina talossa hoidetaan noin 
 8 300 synnytystä vuodessa.

Lähde: HYKS, Kätilöopiston sairaala 
50 v -esite

Tekstit RiiTTA HäMäLäiNEN, kuvat SANTTU SäRKäS

Kättärillä pyritään kodinomaisuuteen.

Kättärin ensimmäinen ja 
viimeisin vauva
Kun Kätilöopiston uuden rakennuksen syn-

nyttäjien vastaanotto avattiin 11.4.1960  

klo 7, syntyi ensimmäinen vauva jo alle kol-

men tunnin kuluttua avaamisesta.

Ensimmäisenä ehti keravalainen nuori äiti, 

Sinikka Lehtinen. Hän halusi nimenomaan 

uuteen sairaalaan Kumpulaan mieluummin 

kuin Naistenklinikalle. Kätilöopiston ensim-

mäinen synnytys sujui ongelmitta, joskin lap-

si meinasi syntyä jo hissiin.  Kello 9.58 syntyi 

51 cm pitkä tyttö, Tuuli Terhikki.

Uusin tulokas juuri ennen Kumpostin  

deadlineä oli käpyläläisäidin Meri Kulmalan 

tytär. Tyttö syntyi maanantaina 7.2. klo 14.41. 

Lapsi on äitinsä ensimmäinen ja painoi syn-

tyessään 3440 g. Pituutta oli 50 cm. Mukana 

synnytyksessä olivat ystävätär ja ”doula”.

Kätilöopistosta Meri oli kuullut paljon hy-

vää, erityisesti pehmeämmistä synnytyksistä 

ja kodinomaisuudesta. Myös lähellä kotia oli 

mukava synnyttää.

– Rankkaa oli, ja synnytys meni eri tavalla 

kuin suunnittelin. Tuli kiirelähtö ja vähän mut-

kia matkaan, mutta ihan hyvin se sitten sujui, 

kuvaili Meri iltapäivän tapahtumia.

Käpyläläinen Meri Kulmala ja kahden tunnin ikäinen tytär.



Kätilöopiston 
työmaa niihin 
aikoihin, kun Teora 
tammikuussa 1958 
meni konkurssiin.

Rakennus-
lautakunnan 

jäsenten kutsu 
harjannosta-
jaisiin, jotka 
järjestettiin 

750:lle
juhlavieraalle 
vuoden 1957 

marraskuussa.
Sairaala-lehdessä nro 7–8/1960 esiteltiin uusia hienoja 
tiloja.

ola lindström

Sisarusten ensitapaaminen. Toisella ikää 
vuosi ja 8 kuukautta, toisella kuusi tuntia.

synnytysmuistoja: 
lätkää ja raksamiehiä
Omat vahvimmat muistoni Kättäriltä eivät 
ole niin äitiyden onnentäyteläisiä ja ilonkyy-
nelisiä kuin vauvalehtien palstoilla.

Huhtikuussa 1995 olin pian synnyttävä- 
nä tutustumassa taloon monien tulevien  
vanhempien kanssa. Ajankohtaisena oli 
mahdollisesti pian alkava kätilöiden lakko.  
Minua huoletti kuitenkin huomattavasti  
enemmän toinen asia: Suomi ehkä pelaisi  
lätkän MM-finaalissa – mitä jos synnytys  
alkaisi samaan aikaan! Voiko syntymähuo-
neessa katsoa lätkää? Saako tuoda oman 
telkkarin? Muistan yhä kätilön epäuskoisen 
ilmeen ja läsnä olleiden isien äänettömän 
mutta silminnähtävän ”onneksi tätä kysyi jo-
ku muu” -helpotuksenhuokauksen. 

Suomi voitti Ruotsin finaalissa 4–1 ja 
MM-kultaa. Myöhästelyyn taipuvainen lap-
seni taas syntyi lähes kaksi viikkoa finaalin 
jälkeen. Ja voipa olla, että finaalin seuranta 
olisi jäänyt vähäiseksi.

Tammikuussa 1997 olin taas Kättärin 
syntymähuoneessa. Saattoi siellä olla niitä  
keinutuoleja ja muutakin kodinomaisuutta,  
sitä en muista. Muistan kuitenkin ikkunan 
taakse ilmestyneen yllätysvieraan. Kohdal- 
lemme pysähtyi yllättäen rakennusmies 
kelkkoineen. Taisi olla Kätilöopiston 1990-lu-
vun peruskorjaus käynnissä. Miehen häm-
mentynyt ilme ja tilanteen koomisuus naurat-
ti hysteerisesti kaiken tuoksinassa.

Riitta Hämäläinen
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Kun Kätilöopiston rakennustyöt alkoi-
vat 1957, rakennustoimikuntaa johti 
tuolloinen valtiovarainministeri Aarre 
Simonen. Urakoitsijaksi valittiin vero-
rästien kanssa painiskeleva, valmiiksi 
konkurssikypsä rakennusliike Teora.

Valtiovarainministeriö esti raken-
nusliikkeen joutumisen protestilistal-
le, ja ongelmat kätkettiin verorästien 
maksusuunnitelmaan. Kaiken kuk-
kuraksi Teoralle päätettiin maksaa 
ennakkoa 200 miljoonaa markkaa 
vielä tekemättömistä töistä. 

Teora toimi samaan aikaan toisel-
la rintamalla. Munkkivuoreen raken-

nettiin asuntoja sopuhintaan raken-
nustoimikunnan jäsenille. Luonnol-
lisesti myös valtiovarainministeri Si-
moselle. Yllätyksenä asunnonomis-
tajille Teora oli kuitenkin pantannut 
asuntojen osakekirjoja omien velko-
jensa ja Kätilöopiston rakennusura-
kan vakuudeksi.

Valtiovarainministerillä lienee ol-
lut loistava aavistuskyky. Simosen 
asuntoyhtiö ehti näet vapautua va-
kuuksista sopivasti ennen Teoran lo-
pullista konkurssia. Kätilöopiston 
rakennustyöt viimeisteli Puolimat-
ka Oy.

Teoran ja Simosen toimia puitiin 
laajasti sekä mediassa että oikeudes-
sa. Veronmaksajille sopasta kehkey-
tyi 300 miljoonan markan lasku. Val-
tiovarainministeri puolestaan tuo-
mittiin oikeudessa 35 000 markan 
sakkoihin virkarikoksesta. Simonen 
toimi myöhemmin oikeusministeri-
nä vuosina 1966–1970.

Riitta Hämäläinen

Lähteet: www.kumpula.info, Wikipe-

dia ja Ylen Elävä arkisto/Valtakunnan 

tuomioita

Lasku veronmaksajille 
300 miljoonaa markkaa

Limingantie 45:ssä jo Kättä- 
rin rakentamisen aikaan asu-
nut Ola Lindström muiste-
lee, että monttu kaivettiin ke-
sällä 1955. Kun työt pysäh-
tyivät, monttuun kertyi vettä.  
Talvella se jäätyi, ja siellä 
käytiin luistelemassa.

Kun Teora meni konkurs-
siin, Kättäri oli jo rakennettu 
kattoon asti, asuntola tehty  
ja opistokin puolessa välis-
sä. Ola kertoo, että hänellä  
oli paljon kuvia siitä vaihees-
ta, kun homma jäi kesken, 
mutta hän lahjoitti ne kau-
pungille. Ainoastaan kaksi 
kuvaa on jäljellä.

Kun Puolimatka jatkoi ra-
kentamista, meni Ola kevääl-
lä 1959 sinne duuniin ja jou-
tui Kättärin käyttöpäällikkö 

Kylän asukkaiden    muistoja Kättärin rakentamisesta
Puustisen kanssa tekemisiin. 
Puustinen sanoi, että täällä tarvi-
taan tällaista monitaitoista kave-
ria ja palkkasi Olan valtion hom-
miin. Työsuhdetta Kättärin huol-
lossa kesti kevääseen 2000 asti.

Ola kertoi, että aluksi pomo 
antoi tehtäväksi heittää polttouu-
niin kaikki rakennusvaiheen ai-
kainen paperitavara. Sieltä löytyi 
mm. valtion puolelta olleen ra-
kennusvalvojan rakennusmes-
tari Einari Uutun rakennusvai-
heenaikainen seikkaperäinen 
päiväkirja 28.12.1956 konkurs-
sin kautta valmistumiseen asti ja 
muita rakennusvaiheen aikaisia 
papereita.

aIVan Kätilöopiston vieressä 
Limingantie 2:ssa asuva Simo 
Vinhava taas muistelee ajeluaan 

kaverinsa kanssa Csepel-merk-
kisellä moottoripyörällään jääty-
neen montun pohjalla. Heidän 
tonttinsa ja työmaan välissä oli 
korkea lauta-aita ja Limiksellä lu-
kittu portti. Aidan takana oli va-
rastoituna rakennustarvikkeita, ja 
sinne ilmestyi useampaankin ker-
taan öiseen aikaan kuorma-auto-
ja tavaraa hakemaan. Simon äiti  
soitti aina poliisit paikalle asiaa 
selvittämään. Teollisuus- ja Ra-
kennus Oy Teorahan rakensi sa-
maan aikaan mm. rakennuslauta-
kunnan puheenjohtajan asunto-
osakeyhtiölle – olikohan kysees-
sä rakennustarvikkeiden hankin-
tamatka Kättärin työmaalta?

Kuoppaa louhittaessa paukut 
olivat kovia: Simo kertoo, että 
kerralla räjäytettiin 500 kiloa dy-
namiittia. Räjähdykset olivat niin 

kovia, että kiviä lensi ympäris-
töön ja usein Simon kotitalon ik-
kunoihin niin, että sisälle asti tuli 
kiviä. Soitto työmaalle, ja miehet 
hakivat aina ikkunat korjattavik-
si. Työmaalta lensi myös sodan-
aikaisien kranaattien kappaleita 
Simon pihalle.

HaLLUssanI on kasa mielen-
kiintoista arkistomateriaalia. On 
lehtileikkeitä, kun ministerit Si-
monen, Väyrynen ja Kiukas 
joutuivat valtakunnan kolman-
teen valtakunnanoikeuteen Kät-
tärin sähläyksistään, ja sem-
moista arkistoaineistoa, jos-
ta selvinnee koko sählä ja käh-
mintä. Mahtaisiko löytyä tutkivaa 
journalistia?

Jorma Ikonen

LaHJUssKandaaLI!

riitta hämäläisen kotialbumi

UUSI
Puh. 757 20 87
Intiankatu 23, 
00560 Helsinki

kahvila.kapusiini@elisanet.fi

Runsaasti
viihtyisää 

kahvittelutilaa!

Avoinna
Arkisin 7–17

La-Su 9.30–16

TERVETULOA!

Tule kokeilemaan uutta 
smetana-pizzaamme! 

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.
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Kumpulan tuoksut saavat
palaamaan lapsuuteen

siilivaaratalossa Limingantiellä asuva näyttelijä 
Leena nuora on aina pitänyt Kumpulaa 
kotiseutunaan. Hänellä on kumpulalainen 
identiteetti ja katkeamaton yhteys 
synnyinkulmiinsa silloinkin, kun joutuu 

ottamaan niihin etäisyyttä.  

Leena Nuora on tottunut esiin-
tymään erikoisissa paikoissa. 
Hän on havainnollistanut Es-
poon historiaa kartanonneito-
na WeeGee-museossa ja tutki-
nut naisen hysteriaa Lapinlah-
den sairaalassa pyörineessä ko-
keellisessa produktiossa. 

Kumpulalaisittain merkittä-
vin näyttämö on ollut Opetusvi-
raston tiedotustilaisuus vuonna 
2006. Siihen viimeisillään ras-
kaana ollut Leena saapui suru-
puvussa rekvisiittanaan pulla-
pitko, joka päätyi Ilkka-Chris-
tian Björklundin käteen. Hä-
keltynyt apulaiskaupunginjoh-
taja ei tiennyt, minne pitkon 
panisi, mutta lupasi jatkoajan 
Kumpulan koululle, jota jälleen 
kerran oltiin lopettamassa. Aja-
tus vielä vatsassa uinuvan vau-
van vaarallisesta koulutiestä ja 
mahdollisesta hautajaispulla-
tarpeesta sai virkamiehen pu-
humaan ohi suunsa, ja tehokas 
performanssi auttoi osaltaan 
koulun säilyttämisessä. 

Viisi vuotta myöhemmin 
Leenan vanhin tytär Siiri on 
jo lentänyt Kumpulan koulus-
ta kauemmaksi, mutta keskim-
mäinen Elina käy sen ensim-
mäistä luokkaa. Nuorimmai-
nen Salli on päivähoidossa Ke-
säheinässä.  

– Olin niin onnellinen, kun 
pääsin takaisin tänne, Leena 
huokaa. 

– Olin kytännyt sopivaa tilai-
suutta ja roikkunut siskon nur-
kissa Limingantiellä, kunnes 
1995 löytyi sopiva yksiö. Pesin 
sen ikkunoita auringonpaistees-
sa ja itkin ilosta.  

nYKYÄÄn hänen viisihenkinen 
perheensä asuu vastapäätä lap-
suudenkotia, jossa oli aikanaan 
yleinen sauna. Se ei toiminut 
enää 1970-luvulla, mutta Leena 
muistaa korkealla olevat lauteet, 
jotka lapsen alaviistosta näyt-
tivät saavuttamattomilta. Vah-
vimmat muistot syntyvät kui-

tenkin tuoksuista. 
– Istuin Jyrängöntien kulmassa Allin kaupan 

portailla ja odotin Pappaa. Jostain kivijalasta tai 
kellarista tulvahti tuoksu, jonka häivähdyksen 
saatan edelleen tavoittaa. 

Pappa ei ollut isä, vaan isoisä. Vanhemmat 
muuttivat edellä Klaukkalaan, mutta Leena me-
ni perässä vasta kun oli pakko, eli koulun alkaes-
sa. Viikonloput hän vietti edelleen Kumpulassa 
Mummon ja Papan luona. 

– Emmi-mummo oli oikea hahmo, karjalainen 
evakko, jonka kaikki tunsivat. Hän kulki paljain 
jaloin, lauloi ja itki. Ja tuli toimeen metsien ryyp-
pyporukoiden kanssa, vaikkei itse ryypännyt. 

1970-LUVUn Kumpula oli pimeiden pullojen 
ja metsien miesten luvattua seutua. Leena kulki 
mummon kanssa keräämässä pulloja, jotka kär-
rättiin Käpylän Alkoon vanhoissa, rämissä lasten-
rattaissa. Mummo myi yritteliäänä ihmisenä myös 
omenoita ja varoitteli Leenaa tietyistä taloista.  

– Oli jännää kipittää niiden ohi nopeasti ja hi-
dastaa vaikka Koivulan kaupan kohdalla. Pienten  
kivijalkakauppojen katoaminen oli surullista. 

Muitakin muutoksia Leena pääsi seuraamaan 
läheltä, sillä isovanhemmat elivät yli 90-vuotiaiksi 
ja elivät kuolemaansa saakka keltaisessa talossa.

– Pappa poltti Norttia lähes loppuun asti.  
Vanhempien erottua Leenan isä palasi Kum-

pulaan, ja myöhemmin tulivat myös täti ja sisar. 
Ystäviäkin asui siellä täällä, joten yhteys ei pääs-
syt katkeamaan. Leena kirjoitti ylioppilaaksi Van-
taan musiikkilukiosta ja lähti poikaystävän peräs-
sä Keski-Pohjanmaalle opiskelemaan näyttelemis-
tä. Sieltä hän tuli takaisin Helsinkiin, asui Kallios-
sa ja Vallilassa, ja Teatterikorkeakouluun päästy-

Oman 
kylän väkeä

Sarjassa tavataan 

mielenkiintoisia

 kumpulalaisia

Leena nUORa
• vuonna 1971 syntynyt 
näyttelijä
• valmistunut Teatterikorkea-
koulusta 1998 
• esiintynyt mm. Turun ja 
Oulun kaupunginteattereis-
sa sekä Porin Rakastajat-
teatterissa 
• laulaa yhtyeessä Ota minut 
• kiipeilee mielellään puissa 
• rakastaa Markku Aron is-
kelmiä
• ottaa elämänloikkia kävel-
lessään eli ”pakkohyppii”

ään vihdoin Kumpulassa. Vuok-
rayksiötä seurasi kämppä tädin 
yläkerrassa, ja sen jälkeen en-
simmäinen omistusasunto sil-
loisen miehen kanssa. Nykyises-
sä osoitteessaan Leena on pysy-
nyt vuodesta 2003.

 – Tunnen mielihyvää, kun 
näen Elinan leikkivän entisen 
mummolani pihalla. Samoin 
tykkään käydä Kumpuodissa,  
koska se muistuttaa vanhoja 
kauppojamme.

 
Leena matkustaa mielellään ja 
pitää irtiottoja tärkeinä. Hän on 
halunnut ja saanut olla lasten 
kanssa paljon, mutta työkin on 
merkityksellistä. 

– Sanon ehkä makkaramai-
nokselle ei (niitä lainkaan vä-
heksymättä!) ja asun mieluum-
min ahtaasti kuin hyppään ko-
ko ajan töissä. Mutta onhan iha-
naa päästä välillä täysin omiin 
oloihinsa.  

Hän kutsuu näyttelijän työtä 
sielun ammatiksi, joka vie kauas 
ja tapahtuu kummallisina aikoi-
na. Tällä hetkellä hän vierailee 
Turun kaupunginteatterissa,  
harjoittelee Kajaanin runovii-
koilla ensi kesänä esitettävää 
”äänimatkaa” kuusihenkisessä 
työryhmässä ja suunnittelee Lii-
sa Mustosen kanssa naisen sek-
suaalisuutta käsittelevää esitys-
tä. Äänessä nähdään toivotta-
vasti KOM-teatterissa syksyllä.  

Sitten ovat seminaarikeikat, 
esim. Köyhiä kertomuksia, jot-
ka ovat maailmaa parantavia ti-
laustöitä. Ne Leena muokkaa 
monologeiksi saamastaan ma-

teriaalista.  
– Opiskelen Kriittisessä kor-

keakoulussa kirjoittamista. 
Olen tehnyt laulujen sanoituk-
sia yhtyeellemme Ota minut, ja 
Minna Nurmelinin vetämän 
työryhmän kanssa kirjoitettu 
Nainen joka halusi pyörtyä on 
Lea-ehdokkaana. 

Lea-palkinto jaetaan vuosit-
tain parhaalle kotimaiselle näy-
telmätekstille, joten pelkkä eh-
dokkuuskin on kova.  

– Minulla on onneksi mies, 
joka sanoo että mene, mene, 
kyllä me tyttöjen kanssa pärjä-
tään. En tiedä vielä miten, mut-
ta pärjätään.  

Niinpä Leena menee, mutta 
palaa taatusti takaisin, sillä  
Kumpulassa on paitsi perhe, 
myös juuret.  

Annina Holmberg

miehille ja naisille

KISAKYLÄN 
 KAMPAAMO

avoinna 9–17, la sop. mukaan

puh. (09) 793 872
 Koskelantie 9

KIKKA ja PIRJO
TERVETULOA!’’tunnen mielihyvää, kun 

näen elinan leikkivän 
entisen mummolani pihalla.

Leenan tytär Elina käy Kumpulan koulun ensimmäistä 
luokkaa.

santtu särkäs
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veikko neuvonen

mikko kotro

YKSITYISKOHTIA KYLÄLTÄ. Joku oli rakentanut hattivatteja Kumpulan kartanon vierei-
selle niitylle tammikuun puolivälissä. Kätilöopiston aulassa taas voi ihailla vuosisadan 
alun synnytysvälineistöä.

ullamaija hänninen

leila oksa santtu särkäs
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Kaupunginosayhdistyksemme 
perustettiin 1981 silloin jo hii-
puneen Kumpulan asukasyh-
distyksen seuraajaksi. Helsingin 
kaupunki suunnitteli Ruotsin 
mallin mukaista paikallisdemo-
kratiakokeilua, johon alueem-
me edustajaksi kaavailtiin aluksi 
Kanta-Helsingin omakotiyhdis-
tystä. Ehdotettu yhteisö ei kui-
tenkaan kelvannut kaupungil-
le, sillä sen katsottiin edustavan 
kaupunginosassaan vain yhtä  
asumismuotoa. Niinpä sitten 
aktiiviset kumpulalaiset ottivat  
perustaakseen Kumpula-seuran, 
jonka ensimmäisenä puheen-
johtajana toimi Pekka Oksama. 
Perustavassa kokouksessa Tou-
kolan seurakuntatalolla perus-
tavia jäseniä olivat mm. Ilkka 
Erich ja Pasi Mäkinen.

Seuran tarkoituksena on 
”työskennellä toimialueensa si-
vistyksellisten, sosiaalisten ja ta-
loudellisten olojen kehittämisek-
si sekä viihtyisyyden lisäämiseksi 
alueellisen omaleimaisuuden ja 
paikallisten erityispiirteiden poh-
jalta lähtien; toimia kokonaisval-

Kumpula-seura 
juhlii työn merkeissä

taisen kotiseututyön tavoitteiden 
saavuttamiseksi paikalliskulttuu-
rin, ympäristönsuojelun ja mai-
semanhoidon, kulttuuriperinnön 
vaalimisen ja matkailun aloilla; 
olla toimialueensa asukkaiden 
ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä se-
kä syventää asukkaiden kotiseu-
duntuntemusta ja paikallishen-
keä sekä pyrkiä kaikin tavoin li-
säämään heidän kiintymystään 
kotiseutuunsa” (Kumpula-seu-
ran säännöt, 2009).

Paikallisdemokratiahankkeet 
eivät 1980-luvulla saaneet 

tuulta purjeisiinsa, mutta Kum-
pula-seura jäi elämään yhteisten 
asioiden ajajana. Yksi tärkeä teh-
tävä oli Kumpulanmäen raken-
tamisen seuraaminen – tehtävä, 
joka on ollut ajankohtainen aina 
aivan näihin päiviin saakka.

Kumpula-seuraa on aina 
kiinnostanut alueen liikennerat-
kaisuihin ja ympäristönhoitoon 
vaikuttaminen. Pasilanväylä-
suunnitelma, joka vuonna 1992 
onnistuttiin torpedoimaan yli 
20 vuodeksi, on ollut pitkäaikai-

Tänä vuonna tulee kuluneeksi jo 30 vuotta Kumpula-seuran perustamisesta.

nen seurannan kohde. Metsän-
hoitosuunnitelmia on tehty yh-
teistyössä rakennusviraston vi-
herosaston kanssa. Intiankadun 
raskaan liikenteen läpiajo saatiin 
1987 loppumaan ja hidasteet Li-
mingantielle 1993. Intiankadun 
kavennus Kumpuodin (silloisen 
Tanun) ja Kylätilan välille saa-
tiin 1999, jolloin myös ajonope-
uksia tiellä laskettiin. Seura vai-
kutti aktiivisesti myös Isonnii-
tyn päiväkodin ja Kumpulan 
koulun perustamisiin. Kaivattua 
palvelutaloa ei nk. Kiilan tontil-
le Väinö Auerin kadun alkuun 
saatu, mutta seura myötävaikut-
ti monen huonon vaihtoehdon 
(moottorihotelli, huoltoasema!) 
torjumiseen paikalta.

Vuonna 1999 seura hankki 
Kumpulan kartanon sivuraken-
nuksen seinään kartanolla 1732 
syntyneen tutkimusmatkailija  
Petter Forsskålin muistolaatan. 
Seura on muutenkin tehnyt 
Forsskålin muistoa tunnetuksi 
Kumpulassa.

Kumpula-seura on Helkan 
(Helsingin kaupunginosayh-

distykset ry) jäsen. Seura tekee 
läheistä yhteistyötä alueen mui-
den yhdistysten, kuten Kumpu-
la-Toukolan kylätilayhdistyksen, 
Kanta-Helsingin omakotiyhdis-
tyksen, Käpylä-seuran, Koskela-
Forsby-seuran ja Arabianranta-
Toukola-Vanhakaupunki-yhdis-
tyksen (Artova) kanssa. Yhtey-
det alueella toimivaan urheilu-
seuraan Toukolan teräkseen toi-

Saajan 
tilinumero  SAMPO 800011-179465

 TILISIIRTO

Saaja  KUMPULA-SEURA RY  JÄSENMAKSU V. 2011 8,00 EUR

Maksaja

Allekirjoitus Viitenumero 20103

Tililtä n:o Eräpäivä Euro
8,00

Kumpula-seuran 
puheenjohtajat
Pekka Oksama    1981–1986
Antti Viren         1986–1988
Jouko Koskinen  1989
Anna Brunow     1990–1991
Ulla Neuvonen   1992–1994
Matti Marjanen  1995–1997
Ari Kallinen       1998–2004
Ulla Agopov       2005–

entisen huoltoaseman tonttimaa 
on nyt nurmikkoa vaille kunnossa
Kumpostissa 4/09 kerrottiin Mäkelän-
kadun ja Isonniitynkadun kulmassa si-
jaitsevan entisen huoltoasematontin 
pilaantuneiden maiden kunnostukses-
ta. Kunnostus tehtiin perinteisen mas-
sanvaihdon sijaan uudenlaisella ”in-
situ”-käsittelyn ja massanvaihdon yh-
distelmällä. 

Vuoden kestäneessä ”in-situ”-vai-
heessa maaperässä olevia öljyhiilive-
tyjä hajotettiin biologisesti syöttämällä 
maaperään happea, ravinteita ja kos-
teutta. Kyseisen työvaiheen jälkeen 
maat, jotka edelleen todettiin pilaantu-
neiksi, poistettiin ja korvattiin puhtailla 
massoilla syys-lokakuussa 2010. Kun-
nostuksen toteutti ”in-situ”-käsittelyihin 
erikoistunut Nordic Envicon Oy.

Kunnostus onnistui hyvin ja toteu-
tuksen lopputulos on sekä kustannus- 
tehokas että ympäristöystävällinen. 
Rekkaralli väheni huomattavasti ja 
kustannukset putosivat puoleen ver-
rattuna perinteiseen massanvaihtoon.

Kaksivaiheisen toteutustavan kun-

nostusaika on huomattavasti perinteis-
tä massanvaihtoa pidempi. Aina siihen 
ei aikataulusyistä ole mahdollisuutta.  
On kuitenkin jo nyt nähtävissä, että  
Suomessa ”in-situ”-käsittelyn mah-
dollisuus on alettu ottaa huomioon jo 
kunnostushankkeiden suunnittelun al-
kuvaiheessa. Ja miksipä ei, niin ilmi-
selvät ovat sillä saavutettavat hyödyt. 
Ainoastaan Mäkelänkadun kohteessa 
säästyneellä polttoainemäärällä voisi 
ajaa Toyota Corollalla maapallon ym-
päri kolme kertaa.

Mikko Kotro, DI
Nordic Envicon Oy

Uusi toteutustapa
830 m3
12 kk
66
1400 l
n. 225 000 eur

Poistettavat ja korvattavat maat
Kunnostusaika
Rekkoja
Kuljetuksiin käytettävä polttoaine
Kunnostuksen kustannukset

Alkuperäinen suunnitelma 
5000 m3
2 kk
400
8500 l
n. 450 000 eur

Uuden toteutustavan vaikutukset numeroina:

KumPuLa-SeuRan
sääntömääräinen

KeVÄTKOKOuS
ma 4.4.2011 klo 19
Kylätilassa (Intiankatu 31)

Tervetuloa kaikki!

Massojen kaivu käynnissä syksyllä 2009.

mivat myös hyvin.
Seura julkaisee Kumposti- 

lehteä (4 numeroa vuodessa,  
painos 2800 kpl), jonka paino- 
kustannuksien kattamisessa  
kaupunginosamme yritykset 
ovat olleet kiitettävästi mukana 
mainoksillaan.

Seuran jäsenmaksu vuonna 
2011 on edelleen 8 € – tilisiirto-
lomake ohessa. 

Kumpula-seura juhlii pyöreitä 
vuosiaan järjestämällä maanan-
taina 23. toukokuuta klo 16.30 
alkaen ”koekävelyn”, jossa testa-
taan uutta kotikaupunkipolku-
amme. Kotikaupunkipolkuhan-
ke elvyttää Kumpulan kävelyiden 
perinteen, jonka aikoinaan lan-
seerasivat seuran aiemmat pu-
heenjohtajat Antti Viren ja Ari 
Kallinen. Kävelyn lähtöpaikak-
si on alustavasti kaavailtu Ilma-
tieteen laitoksen terassia, mutta 
lisää tietoa asiasta saatte kevään 
toisesta Kumpostista. Merkitkää-
pä päivämäärä kalenteriinne! 

Ulla Agopov
seuran puheenjohtaja

Vuonna 1993 Kumpula-
seura tempaisi istuttamal-
la Limingantielle pihlajia, 
joista yksi on vielä hen-
gissä. Yläkuvassa Aleksi 
Neuvonen kaivaa kuoppaa 
seuranaan Heikki Pyykkö, 
pikkukuvassa hommissa 
Antti Viren.

Maksathan jäsenmaksusi, Kumpula-seura kiittää! 
Jäsenetuna mm. tämä Kumposti-lehti.

Kaksi vuotta sitten Kumpula-
seura ja Kylätilayhdistys 
kampanjoivat kaduttoman 
Kumpulanlaakson puolesta.

Autoverhoomo 
SISUSTUSEXPERT

Limingantie 57
00560 Helsinki

p. 757 0339Intiankatu 25, p. 050 555 7381 
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

Maarit, Mervi ja Riikka
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Reilu vuosi sitten julkisuuteen 
tuli lista kaupunginjohtaja Jussi 
Pajusen suunnittelemista sääs-
tö- ja lakkautuskohteista. Listal-
la oli yli 80 kohdetta leikkipuis-
toista kirjastoihin ja terveysase-
mista kouluihin.  

Asukkaiden aktiivinen vas-
tustus esti kuitenkin lähes kaik-
ki lakkautukset. Nyt helmikuun 
alussa lakkautuslistalla on enää 
yksi kohde, Koskelan terveys-
asema, jonka siirtoa Oulunky-
lään aseman käyttäjät ovat yksi-
mielisesti ja päättäväisesti vas-
tustaneet. Adressein, internet-
yhteisöissä ja asukasilloissa jo 
noin kymmenen tuhatta terve-
ysaseman käyttäjää on ilmaissut 
vaatimuksensa aseman säilyttä-
miseksi nykyisellä paikallaan. 

sYYt Koskelan terveysaseman 
alasajoon ovat jatkuvasti muut-

Koskelan terveysasema säilytettävä!
tuneet – ainakin ne syyt, jotka 
meille on kerrottu. 

Ensin mainittiin säästöt, 
mutta koska toiminnasta ei syn-
ny todellisia säästöjä ainakaan 
25 vuoteen, ruvettiin puhumaan 
palvelujen parantamisesta. To-
dellista parantumista ei kuiten-
kaan synny Oulunkylän hanka-
lien kulkuyhteyksien vuoksi. 

Seuraavaksi kerrottiin, että 
terveysaseman lääkärit ja muu 
henkilökunta viihtyvät parem-
min suurella kuin pienellä ter-
veysasemalla. Koskelan henki-
lökunta oli eri mieltä. Samoin 
väite lääkäreiden sairauspoissa-
olojen helpommasta hoitami-
sesta suurella asemalla tyrmät-
tiin: Koskelan terveysasemalla  
kaikki on pystytty hoitamaan 
nykyisellä henkilökunnalla.  

 Tammikuun syy alasajolle 
oli, että vuoteen 2030 mennessä 

mahdollisesti koko sairaalatoiminta poistuu Kos-
kelasta, ja rakennuksista tehdään vanhusten pal-
veluasuntoja. Kuka niin on päättänyt? Kukaan ei 
tee päätöksiä vuoden 2030 osalta vielä pitkään ai-
kaan. Ja jos alueelle todella kaavaillaan palvelu-
asuntoja, terveysaseman säilyttäminen on entis-
tä tärkeämpää. 

Uusin lakkautuksen syy on Koskelan terveys-
aseman remontoinnin tarve. Senkö vuoksi koko  
asema olisi lakkautettava? Jos on remontoitava, 
niin remontoidaan, kuten muidenkin kiinteistöjen 
ja virastojen osalta tehdään. Viime vuoden aikana 
toteutettiin mm. mittavat suomenkielisen työväen-
opiston ja nuorisoasiainkeskuksen remontit väis-

tötiloineen. Tällä hetkellä Kos-
kelan sairaala-alueella on riittä-
västi väistötiloja remontin ajaksi 
ja budjetissa varat sitä varten. 

VUOden 2011 budjettikirjassa 
lukee, että terveysasemaverkon  
tarkastelua jatketaan. Saman 
kirjan investointiosassa on va-
rattu rahat talonrakennus-
hankkeiden ohjelmassa vuosik-
si 2011–2012, yhteensä 1,7 mil-
joonaa euroa Oulunkylän terve-
ysaseman toiminnallisiin muu-
tostöihin, jotka liittyvät terveys- 
asemien mahdolliseen yhdistä-
miseen. Miksi näin?

Vastauksena saimme: ”Rahat 
on varattu siltä varalta, että lau-
takunta päättää terveysasemien 
yhdistämisestä, mitäänhän ei 
ole vielä päätetty”.

Käytetään nyt ne varatut ra-
hat remonttiin ja annetaan Kos-

Kansalaisliike vaatii:

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on 
ajanut Kumpulan, Toukolan, Käpylän  
ja Koskelan omakotiasujien asioita  
alueiden alkuvaiheista lähtien. Nyt 
olemme saaneet jäseniltä vaatimuk-
sia kevyen liikenteen turvallisen liik-
kumisen parantamiseksi. Asia on 
myös kirjattuna yhdistyksen tämän 
vuoden toimintasuunnitelmaan, ja yh-
distys tulee tekemään voitavansa on-
gelmakohtien poistamiseksi. Turvalli-
suus on kiinni myös omista, meille it-
sellemme kuuluvista toimenpiteistä.

Jalkakäytävien kunto

Jalkakäytävillä liikkumisen luulisi ole-
van turvallista, mutta käytännössä se 
ei aina sitä ole. Tein muutamina päi-
vinä kävelylenkin Kumpulan ja Tou-
kolan omakotialueilla tarkastellen 
pensasaitojen ja lumikasojen tukki-
mia jalkakäytäviä sekä katolta putoa-
massa olevien jääpuikkojen vaaralli-
suutta. Tilanne oli huolestuttava. Asi-
allisesti hoidettuja osuuksiakin löytyi, 
mutta niitä oli harvassa. Paikoin talo-
jen hoidettaviksi kuuluvilla jalkakäy-
tävillä ei pääse kulkemaan lainkaan, 
koska niillä voi olla poistamatta jopa 
koko talven lumet ja hoitamaton jal-
kakäytävä pakottaa jalankulkijat sa-
malle kapeaksi muodostuneelle katu-
osuudelle autojen kanssa. 

Katolta uhkaava vaara

Vakava vaara jalankulkijoille on myös 
katolta jalkakäytävälle putoavat pai-
navat jääkappaleet. Jääpuikkojen li-
säksi räystäille on kertynyt miehen 
reittäkin paksumpia, jopa koko talon 
mittaisia jääpatoja, joilla pudotessaan 

on valtava tuhovoima. Kuvitella saat-
taa niitä seurauksia, joita kymmenien 
kilojen jäämassa saa aikaan pudotes-
saan ihmisen päälle. Ohjeistus talon 
omistajille on selkeä: mikäli havaitsee 
vaaran, on alue välittömästi eristettä-
vä ja ryhdyttävä pikaisesti toimiin vaa-
ran poistamiseksi. Viikkokausiksi sei-
nän vierustalle asetetut laudanpätkät 
eivät vapauta omistajaa vastuusta 
mahdollisen onnettomuuden tapah-
duttua. Vakuutuskin on ennalta arvaa-
mattomia tilanteita varten, ja sitähän 
talvi ja katoille kertyvä lumi eivät ole.

Pensasaidat rehottavat

Oman vaaransa aiheuttavat myös jal-
kakäytävillä liikkumista haittaavat tai 
sitä jopa kokonaan estävät aitapen-
saat. Kovat oksat ja terävät orapihla-

jan piikit voivat aiheuttaa vakaviakin 
silmävammoja. Tällaisilla kaventuneil-
la jalkakäytävillä autoilijat saattavat 
vielä pysäköidä ajokkinsa osittain jal-
kakäytävälle ja pakottaa esimerkiksi 
lastenvaunujen kanssa kulkevat siir-
tymään ajoväylälle. Kiinteistöjen pen-
sasaitojen hoitoon on olemassa sel-
vät ohjeet ja tilanteen korjaamiseksi 
on yksinkertainen ja helppo ratkaisu: 
pensasleikkuri käyntiin ja aidat tontin 
rajojen sisäpuolelle!  Myös aitakorke-
us on sijainnista riippuen määritelty.

KHOY:n toimenpiteet

Omakotitalojen jääpuikko-ongelmat 
ovat usein seurausta yläpohjan riittä-
mättömästä eristämisestä ja tuuletuk-
sesta. Lämpöä vuotava yläpohja lisää 
suoraan rakennuksen lämmityskuluja. 
Kuluihin voi myös lisätä kalliit katoilta  
tapahtuvat lumen- ja jäiden poisto-
työt sekä liikkeelle lähteneiden lumi- 
ja jäämassojen rakennukselle aiheut-
tamat vauriot. Yhdistyksen kevätko-
kouksessa haetaan vastauksia, mitä 
asialle olisi tehtävissä. Ottaen huomi-
oon alueemme rakennuskannan luon-
teen, tulee luennoitsija kertomaan rat-
kaisuja juuri näihin ongelmiin. 

Toivokaamme, että jo ensi talvena 
voimme kulkea hoidetuilla jalkakäytä-
villä tähyämättä katon räystäistä mah-
dollisesti putoavia jäälohkareita. Myös 
pensasongelmaan yhdistyksemme  
hakee pysyvää ratkaisua. Kauniit, 
hoidetut aidat tuovat alueidemme 
asukkaille lisää viihtyvyyttä. Se on 
usein pienestä kiinni.

Jorma Ikonen

Onko talosi jalkakäytävällä kulku turvallista? 

Hoitamaton jalkakäytävä pakottaa jalan-
kulkijat kulkemaan samaa kapeaa katua 
autojen kanssa.

jorma ikonen

kelan terveysaseman pysyä Kos-
kelassa, jossa se on palvellut ja 
palvelee hyvin asukkaita. 

KOsKeLan terveysaseman lak-
kauttamishankkeessa näyttää 
olevan kysymys jostain muusta 
kuin palveluverkon kehittämi-
sestä. Mistä? Onko kyseessä ar-
vovaltakiista? Asukkaat vastaan 
viraston johto? Vai onko kysees-
sä koko terveystoimen yksityis-
tämispyrkimykset? Mistä oi-
kein on kysymys? Tähän men-
nessä yksikään esitetty lakkau-
tusperuste ei ole osoittautunut 
kestäväksi. 

Emme ole vastustamassa Kos-
kelan terveysaseman palvelujen  
kehittämistä, emmekä edusta 
muutosvastarintaa vastarinnan 
itsensä vuoksi. Alueen asukkaina 
ja Koskelan terveysaseman pal-
velujen käyttäjinä olemme ha-
lukkaita tulemaan mukaan pal-
velujen kehittämiseen. 

Kestämättömin perustein ta-
pahtuva lakkauttaminen ei kui-
tenkaan ole palvelujen kehittä-
mistä. Muuttuvat, epämääräiset 
perustelut johtavat vääjäämättä  
ekä terveysaseman palveluja 
käyttävien asukkaiden että ase-
man työyhteisön levottomuu-
den ja epävarmuuden lisäänty-
miseen. Ylhäältä annetut pää-
tökset eivät voi olla Helsingin 
kaupungin ja sen asukkaiden 
edun mukaisia. Koskelan terve-
ysaseman lakkauttamista emme 
siis voi hyväksyä.  

Heikki Takkinen  
Peli Seis! -kampanjaryhmä

Peli seis! -kansa-
laisliikkeen 
aktiivit osoittivat 
mieltään Silta-
saarenkadulla 
8. helmikuuta 
ja luovuttivat 
10 000 ihmisen 
allekirjoittaman 
adressin Hel-
singin terveys-
lautakunnan 
puheenjohtajalle.

Terveysasema sijaitsee Koskelan 
sairaalan alueella.
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’’Koskelan terveysaseman 
lakkauttamishankkeessa 
näyttää olevan kysymys 
jostain muusta kuin 
palveluverkon 
kehittämisestä. Mistä?

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, 



Koirankusettaja on ohikulki-
essaan ihastellut Kumpulan-
taipaleen varrelle tehtyä lumi- 
luolastoa. Muutamat Isonii-
tyn asukkaat jopa pyysivät 
välittämään kiitoksensa niille 
isälle ja pojalle, jotka rakensi-
vat lumiluolaston pari viikkoa 
sitten. Kuulemma on hauskaa 
seurata ikkunasta, kun eri-
ikäiset lapset – ja aikuisetkin 
– leikkivät luolastossa.

eRÄs toinen koirantaluttaja 
kertoi kusettajalle, että joku 
Kumpulanmäellä työskentele-
vä oli tilannut taksin työpaikalleen ja ohjeistanut taksia aja-
maan mäelle kevyenliikenteen väylää pitkin. Taksi oli kui-
tenkin jumittunut tielle eikä lähtenyt irti ilman hinausta. 
Kuski joutui siis kutsumaan hinausauton irrottamaan ajok-
kiaan kevyenliikenteen väylältä. Tarkoitus oli kai säästää, 

mutta touhu tulikin kalliiksi 
ja aikaakin tuhrautui kovasti.  

Tämä tapahtui tammikuun lo-
pussa suojasäiden aikaan, kun kaik-

ki tiet olivat pehmenneet.

Oletko kuullut hauskan tai kiintoisan 
Kumpula-jutun, jonka haluat kertoa 
koirankusettajalle? Toimita tarinasi: 
kumposti(a)yahoo.com tai c/o Kylä-

tila, Intiankatu 31.

Lumiluolaan hips!
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Koirankusettajan kuulemaa

No ei. Oikeasti ilmoittauduin Kylätilan bändiker-
hoon, koska olin soittokavereita vailla. Kun tulin 
hieman myöhässä kerhon ekaan kokoontumiseen, 
jossa bändit jaettiin, mulle ei oikein jäänyt muuta 
vaihtoehtoa. Niin meistä neljästä tehtiin bändi. 

Ekaks me treenattii covereita kuten Up Around 
The Bend ja Hoochie Coochie Man. Pian tehtiin 
myös eka biisi, joka jäi hieman kehittelyvaiheeseen, 
sanat meni jotenkin ”Dog says hau and Cat says 
mau. We are going to rock this town, we’re gonna 
flush everyone down”. Eka keikka oli jo joulukuus-
sa, ja vedettiin kaks biisiä Kylätilan joulujuhlissa. 

Piti keikkaa ennen saada bändille nimi. Oltiin 
aiemmin vaan kutsuttu meitä nimellä Orkesteri 
Kolme, kaivattiin jotain hieman asenteikkaampaa, 
joten keksittiin Ydinsota. Se oli kuitenkin huono 
nimi meille, koska ei lauleta suomeks. Mikko sit-
ten ehdotti Philadelphia MotherF*ckers, joka oli 
Andy McCoyn jonkun vanhan bändin nimi. Se oli 
ehkä vähän liian raju, joten väänsin Mikon ideasta 
nimen Philadelphia Dynamite. Siinä on pysytty. 

OLLILLa, Teemulla ja Mikolla oli jo ollut aiem-
min bändi nimeltään Teurastamo. He olivat teh-
neet melkein klassikoiksi muodostuneita kappa-

leita kuten Roskaruokaa ja Val-
loitetaan maailma (jonka alku-
peräinen nimi oli Teurastetaan 
delfiinejä). Teemu oli laulanut, 
mutta kun basisti sai potkut, 
Teemu aloitti bassonsoiton. 

Heti ekana talvena ja keväänä 
meillä oli ihan kohtalaisesti keik-
koja. Soitettiin Pasilan kirjastos-
sa, Kumpuodissa ja Viikin Nors-
sissa. Oltiin just ennen Kumpuo-
din keikkaa saatu eka oikee biisi  
I say yeah valmiiks. Keväällä soi-
tettiin Kyläjuhlilla. Nyt ollaan 
tehty jo enemmänkin biisejä. 

Yleensä mä ja Olli ollaan sä-
velletty ja mä ja Mikko sanotet- 
tu. Toka oma biisi oli Whining 
Bitches, joka kertoo ihmisistä, 
jotka valittaa ja kettuilee, eikä  
usko meiän bändiin. Sitten on 
myös biisit Lets Rock ja Take me 
to the Paradise. Viime kesänä 
päästiin studioon äänittämään 
sinkku Whining Bitches / I say 
yeah. Nyt kevään aikana ois tar-
kotus tota sinkkua keikoilla 
myydä ja säveltää uusia biisejä. 

 
KUn oltiin kattomassa Micha-
el Monroen Another Night In 
The Sun -livelevyn nauhotuk-
sia, päästiin backstagelle jutte-

lemaan. Juteltiin Sami Yaffan 
kanssa, ja hän kertoi, että tah-
toisi päästä meiän kaa soittaa. 

Saatiin Ankkarockista keik-
ka. Soitettiin Vantaan Elävän 
Musiikin Yhdistyksen lavalla  
noin puolen tunnin keikka. 
Keikkaa oli promottu nimellä 
Philadelphia Dynamite feat. Sa-
mi Yaffa. Yleisöä oli meiän mie-
lestä ihan sika paljon, ja kun 

sinne lavalle nous luullen, et siel 
ois korkeintaan viiskyt ihmistä 
kattomassa, tuntu kun ois mil-
joona ollu tapittamassa. Sitte 
ku keikka pääs käyntiin, ei enää 
jännittäny ja vedettiin tosi hy-
vin. Sami lavalla tokaisikin:

– Rock ’n’ Roll is not dead.  
 

sen jälkeen on tullut soitettua 
Vantaan Vernissassa, ja voitet-
tiin myös Espoon Lagstads sko-
lanin Battle of the Bands skaba. 
Muut osallistujat oli 15–18-vuo-
tiaita. Tuntu aika mahtavalta  
soittaa ne vanhemmat jannut 
suohon. 

Nyt ois tavotteena voittaa 
Junnu Vimma -bändikilpailu. 
Sitä varten pitää hallita setti täy-
dellisesti ja treenata myös lava-
showta. On ollu tosi kiva soit-
taa yhessä, ja treenataan vielä-
kin Kylätilassa Mikko Tohka-
sen opastamana ja välillä myös 
meillä. Videoita meistä löytää 
YouTubesta, ja meillä on myös 
Facebook-sivu nimellä Phila-
delphia Dynamite.   

Suurkiitokset Mikko Tohka-
selle, joka on opettanu ja jaksa-
nu meiän bändiä alusta asti.  

Valtteri Väntänen

Philadelphia Dynamite: 13-vuotiaat Olli Rova, Mikko Merimaa, Teemu Tamminen ja Valtteri Väntänen.

Kumpulan 

lasten ja 

nuorten palsta

 Tarjoa juttuasi!

Orkesteri kolmosesta Ydinsodan kautta 

PHILadeLPHIa dYnaMIteen  

Yhtenä kesänä kolme muusikkoa 
nimeltään Mikko Merimaa, Olli 
Rova ja teemu tamminen olivat 
Kumpulan maauimalassa etsimässä 
laulajaa bändiinsä. He näkivät mut. 
siitä se kaikki sitten alkoi.

Sami Yaffa ja Valtteri Ankkarockissa 
elokuussa 2010.
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UUsI saRJa-
KUVa!

Lukijan ääni

Luettuani Kumpostin 4/10 katukyse-
lyn olen lievästi sanottuna hämmentynyt. 
Kaikki katukyselyn osallistujat olivat näh-
tävästi Intiankadulta.

 Olen asunut täällä ”lintukodossa” kym-
menen vuotta, minua ei ole ikinä häirinnyt 
liikenteen melu. En tiedä, miten laaja otan-
ta kyselyssä oli, mutta tuntuu siltä, että vain 
Intiankadulla asuvat saivat tekstinsä printat-
tuna lehteen.

Kumpula on kahden valtaväylän puris-
tuksessa, ja sen takia tulee tätä ”kärjistyvää” 
meteliä, ei pelkästään ilta- tahi yöaikaan. In-
tiankadun talot ovat rakennettu siihen maa-
ilman aikaan, kun sanottiin hevosvoimalle 
”ptruu”. Olen asunut Koskelassa 1973–1989, 
ja silloin meni yksi ainoa bussi silloisen ei 
niin trendikkään Kumpulan läpi. Nyt jotkut 
haluavat priorisoida bussilinjoja. Joten ky-
symys kuuluu: kuka ne linjat valitsee? On-
ko 55 bussi turha, onko 506 hitautensa takia 
käyttökelvoton poikittaisliikenteen tukko ja 
linjasta 56 puhumattakaan, kuka nyt Kala-
satamaan haluaisi mennäkään?

 Minulle tulee uuden ihmisen tavates-
sani nolo olo, kun hän kysyy missä asun. 
Vastauksen kuullessaan yleisin vastaus on 
että viherpesussa! Valitettavasti saan kuul-
la jatkuvasti Kumpulasta, että se on kaiken 
kehityksen jarru. Mistä pääsenkin asiaan: 

kuka paukapää ha-
luaa Intiankadulle lä-
piajokiellon? Asumme 
kuitenkin kantakaupungissa, emme mis-
sään kylässä. Jos joku haluaa sammuttaa 
elämän ”kylätieltä”, niin sanokoon sen sit-
ten ääneen.

Meteli kuuluu kaupungin elämään. Jos 
tuo läpiajokielto menee valtuustossa läpi, 
ehdotan että jokainen kumpulalainen saa 
jalkapannan käyttöönsä, sillä sitten rekiste-
röityy, jos on kulkenut vaikka Hämeentiel-
lä. Niin valkkalaiset saavat rahastaa meitä 
kumpulalaisia Hämeentien käytöstä.

 Ja niin hiljainen on kylätie.

  Ystävällisin terveisin
Petteri Nylund

Toimitus vastaa: Viime numerossa julkais-
tu juttu ei edusta Kumpostin kantaa, vaan 
se perustui Kumpula-seuran johtokunnan 
toteuttaman kyselyn (Kumposti 3/2010) tu-
loksiin. Johtokunta halusi selvittää Intianka-
dun asukkaiden mielipiteitä katumelusta ja 
liikenteen vaikutuksista esim. talojen raken-
teisiin. Äänensä saivat kuuluville ne, jotka 
kyselyyn vastasivat. Asiaan voi ottaa kan-
taa ja jatkaa keskustelua tulevissakin nu-
meroissa!

Palautetta intiankadun liikennekyselyyn
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