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Pitkän lumisen talven jälkeen on hauska ihastella luonnon puhkeamista kukkaan. Leskenlehtiä ilmestyi tienposkiin jo huhtikuun puolella, nyt ovat puutkin lehdessä
ja kesä aivan ovella.
Kumpulan vihreys ei ole vain luonnonvaraista, vaan
monen taitavan viherpeukalonkin ansiota. Kumpulanlaaksossa on näkynyt pienten peltotilkkujen ruopsuttelijoita heti lumien lähdettyä. Tilkuille nousee perunaa, porkkanaa,
mansikkaa ja ties mitä hyödyllistä ja kaunistakin. Kasvitieteellinen puutarha Kumpulan vanhan kartanon mailla on
kerrassaan lumoava, huolitellut palstat siirtolapuutarhan
maatilkuilla kuin satukirjojen kuvituksista ja kotipihat sekä
parvekkeet kutsuvia muidenkin kuin citykanien silmin.
Kumpula vihertää myös poliittisesti, vaikka huhtikuun
eduskuntavaaleissa alueen henkilökohtaisiksi ääniharaviksi nousivatkin Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo
Arhinmäki ja niin ikään vasemmalta ensimmäistä kertaa
Arkadianmäelle ponkaissut oman kylän plikka Silvia Modig. Puolueiden keskinäisessä vertailussa Vihreä Liitto kiilasi ykköseksi (24,4%) ja Vasemmistoliitto selväksi kakkoseksi (23,5%). Vaalit voittaneet Kokoomus (11,9%) ja
Perussuomalaiset (9,7%) eivät Kumpulassa juhlineet. Pe-

Myös taittaja kiittää & pokkaa
Ilmoittauduin taittamaan Kumpostia
neljä vuotta sitten. Pian huomasin
hoitavani samalla myös toimitussihteerin, kuvatoimittajan, valokuvaajan
ja joskus vähän graafikonkin hommia.
Kylälehden tekeminen on ollut
antoisa, vaikkakin aikaavievä harrastus, ja samalla kuin varkain olen tutustunut lukemattomiin uusiin naapu-

Muistathan Kumpulaseuran jäsenmaksun

rinteinen työväen vihreä Kumpula näyttää siis olevan yhä
tukevasti juurillaan!
Kevään Kumpostissa tarkastellaan vaalitulosta, kerrotaan 20 vuotta täyttävien Kyläjuhlien alkutaipaleesta ja
kurkistetaan toisen syntymäpäiväsankarin Paavalin kirkon seurakuntaan. Kylän väestä tavataan muusikkona ja
kapellimestarinakin kyntensä näyttänyt Mariska, ja toisen
kapellimestarikokelaan Tapio Liinojan sarjakuva jatkuu
Virpi Liinojan kuvittamana. Myös lastensivu on tällä kertaa
sarjakuva-aiheinen. Näiden juttujen ja kesätuulien myötä jätämme hyvästit päätoimittajina ja kiitämme tekijöitä ja
lukijoita kannustavasta palautteesta. Lämpimästi
kiitämme myös Leila Oksaa näiden lehtien upeasta ulkoasusta. Hänenkin talkootyönsä on tehty.
Kumpulassa 2. toukokuuta

Hyvä kumpulalainen! Muistathan maksaa
Kumpula-seuran jäsenmaksun! Se on edelleen vain 8 euroa. Kumposti-lehti on Sinunkin jäsenetusi!
Kumpula-seuran tilinumero on 800011179465 (SAMPO). Käytäthän maksaessasi
viitenumeroa 20103.

Puu-Vallila täyttää
sata vuotta
santtu särkäs

Kumposti 2/2011

Annina Holmberg ja

Mika Wickström
Kumpostin
päätoimittajat

reihin ja päätynyt mukaan kaikenlaisiin mukaviin meininkeihin. Huippuhetkiä ovat olleet tietenkin kahdet
Kyläjuhlat valmisteluineen sekä parin
vuoden takainen vaiheikas ’Katukapina’. Kähinöiltäkään ei aina ole vältytty – vapaaehtoistoiminnassa ja yhteisöllisyydessä on monia puolia. Onneksi kuitenkin enimmäkseen hyviä.

Iso kiitos kaikille kahdeksalle päätoimittajalle sekä niille ainakin noin
130:lle muulle ihmiselle, jotka näiden
vuosien aikana ovat olleet jollain tavalla mukana tekemässä Kumpostia!
Sekä työn iloa uusille tekijöille. Mahtavaa, että meillä on tällainen
lehti – ja kylä.
Leila Oksa

Kumpulan polku lähtee kasvititieteellisen puutarhan portilta ja poikkeaa mm. Villa Novillalle ja ’sorsalammelle’.

Kotikaupunkipolun koekävely 23.5.
Kumpula-seuran 30-vuotisjuhlaa vietetään maanantaina 23. toukokuuta Kumpulan kotikaupunkipolun koekävelyn merkeissä. Kokoonnumme klo
16.30 Kumpulan kartanon pihalla. Pienimuotoisten
alkuseremonioiden jälkeen lähdemme kiertämään
Kumpulan kiinnostavia kohteita Veikko Neuvosen
johdolla. Kävelykierros kestää 2–3 tuntia, mutta on
toki mahdollista osallistua vain osaan reitistä.
Kumpula-seuran työryhmä on koonnut taustatietoa eri kohteista, ja koekävelyn jälkeen on tarkoitus julkaista nämä tekstit Kumpula-forumin sivuilla. Tietoja Kumpulan historiasta ja nykyisyydestä, nimiä, vuosilukuja ja perinnetietoa täy-

dennetään jatkossakin kumpulalaisten ja muiden
avulla. Myöhemmin voidaan järjestää opastettuja kävelykierroksia ja kartan avulla myös kierrellä
itsenäisesti. Kumpulan kotikaupunkipolku-hanke liittyy Helsingissä jo tehtyihin ja tekeillä oleviin muihin polkuihin. Tietoa näistä on saatavilla
osoitteessa www.kotikaupunkipolut.fi.
Kotiseudustaan kiinnostuneet kumpulalaiset
ovat tervetulleita kotikaupunkipolun koekävelylle ja samalla juhlistamaan 30-vuotista kaupunginosayhdistystämme, Kumpula-seuraa.


Ulla Neuvonen

Christa ja Karoliina Kumpostin puikkoihin

Kumposti on löytänyt uudet
luotsaajat: ensi numerossa päätoimittajana aloittaa Christa
Prusskij ja taittajana Karoliina
Korte. Molemmat asuvat Limingantien alkupäässä.
Kumpula-seura kiittää väistyviä päätoimittajia Annina
Holmbergia ja Mika Wickströmiä sekä taittaja Leila Oksaa
arvokkaasta vapaaehtoistyöpa-

noksesta! Kolmikon läksiäisiä
sekä tämän numeron ’karonkkaa’ vietetään Kylätilassa perjantaina 20.5. klo 19 alkaen – kaikki Kumpostin tekemiseen vuosien varrella osallistuneet ovat
erittäin tervetulleita paikalle.
Päävastuullisia lukuun ottamatta Kumpostin toimituskunta
jatkaa entisellään ja ottaa mielellään joukkoonsa myös uusia

jäseniä. Jos haluaisit joskus tai
säännöllisemminkin kirjoittaa
tai kuvata lehteemme, ideoida
juttuaiheita, tehdä grafiikkaa tai
piirroksia tai vaikkapa pitää yhteyttä ilmoittajiin, tule rohkeasti
mukaan! Voit ilmiantaa itsesi
osoitteeseen kumposti(a)yahoo.
com tai pölähtää vain paikalle
karonkkaan tapaamaan muuta
toimituskuntaa.

Pyöreitä vuosia täyttää tänä vuonna Paavalinkirkon lisäksi myös naapurikaupunginosamme Puu-Vallila. Vuonna 1911 oli Vallilassa jo tusinan verran taitekattoisia puutaloja. Ensimmäinen talo lienee ollut Suvannontie 9. Kylä oli alkanut hahmottua.
Merkkipäivän kunniaksi on perustettu
myös uusi kaupunginosayhdistys, Puu-Vallilalaiset ry. Juhlavuoden tapahtumia ovat
Helsinki-päivänä 12.6. järjestettävä lastentapahtuma Sata kynttilää synttärikakussa ja
3.9. järjestettävä Aikamatka Puu-Vallilassa.
Tietoa tapahtumista voi kysellä sähköpostilla
osoitteesta roba(a)netti.fi.

Ei kirsikan vaan
kärhön kukkia?
Kumpulassa kiertää juttu, jonka mukaan
Nylanderin niitylle olisi suunnitteilla kirsikkapuisto. Kyselin asiasta rakennusviraston
aluesuunnittelija Petri Arposelta, jonka vastuualuetta rakennetut puistot ovat. Arponen
totesi, että kirsikkapuistoja Helsingissä kyllä
on, mutta vain Roihuvuoressa, Alppipuistossa ja Maunulassa, ei Kumpulassa.
Sen sijaan Börje Frin Nylanderin puistoon laatima kärhöpuistosuunnitelma on
kuulemma nytkähtänyt sen verran eteenpäin, että siitä on laadittu ’toteuttamiskelpoinen yleissuunnitelma’. Seuraavaa vaihetta
eli varsinaisen puistosuunnitelman laatimista sen sijaan saamme odottaa, sillä määrärahoja on karsittu kovalla kädellä myös puistorakentamisesta.
Kärhöt eivät siis ainakaan ensi kesänä
kuki Nylanderin niityllä...
Ulla Agopov

VARAA

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

TERVETULOA
Vekarakirppikselle
V
Helsingin Kumpulaan,
Intiankatu 20
LISÄKSI MEILTÄ LÖYTYY
•Leikkinurkkaus
•Hoitohuone, wc
•Kahvio
Otamme myös lahjoituksia
vastaan ja voimme noutaa ne!
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erosta
pöytäsi num
474
75
-5
0400

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

Pöytävuokra
35 €/viikko

AUKIOLOAJAT

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

t

Mikko Kivinen ja
Tapio Liinoja esiintyivät
Lapinlahden Lintujen
kanssa päälavalla.

t

Ensimmäisille karnevaaleille askarreltiin banderolli, joka on edelleen käytössä.

t Asukkaat saivat ensimmäistä kertaa
levittää kirpparipöytänsä Limingantielle.

1980-luvun muuttoaallossa oli muuttanut Kumpulan kantakundin Jarmo Heleniuksen naapurustoon pitkä rivi uudisasukkaita – Tuomo ’Tumppi’ Heikkola, Jussi Tiainen, Markku Toikka,
Aarno ’Arska’ Jeskanen, Maija-Riitta
Kontio ja Mari Bisi.
Uudet asukkaat tutustuivat toisiinsa
mm. lastensa kautta. Arska kertoi Kumpostissa 2/98, että lastenvaunuja työntävä nuori isä sai tuolloin helposti juttuseuraa. Pikku hiljaa tuo hulvaton porukka hitsautui yhteen.
Perheiden yhteinen harrastus oli lentopallo, jota pelattiin aluksi Limingantien alkupään puistoalueella lasten leikkiessä vieressä omia leikkejään. Mukaan liittyivät myös Jukki
Tuura ja hieman etäämmällä asunut
ja ikänsä pelannut Jouko Madetoja.
Harrastus oli niin merkittävä, että
vuonna 1990 perustettiin lentopalloseura Kupara ry, Kumpulan pallonrakastajat. Kentälle ilmestyi kyltti ”Tälle
paikalle ei perustettu Helsinkiä, vaan
lentopalloseura Kupara”. Puuhamiehinä ehkä ponnekkaimmin toimivat Jokke, Tumppi, Jussi ja Arska.
Tämän aktiivisen ryhmän ideoimana
ja organisoimana Kumpulan kyläkarnevaalit järjestettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1991. Kokoonnuimme muistelemaan, mitä tapahtui keväällä 20 vuotta sitten.

Ajatus yhteisistä juhlista syntyy

Aktiiviset pystyvät mihin vain
Heti alussa oli selvää, että kumpulalaiset
saisivat myydä koko kadun pituisella
kirpputorilla tavaroitaan. Jotta tämä onnistuisi, olisi katu suljettava, ja jotta väkeä saataisiin paikalle, olisi oltava musiikkia. Ruoka- ja tarjoilupuoli jätettiin
alueen asukkaiden ideoitavaksi ja hoidettavaksi. Talouden paikkaamiseksi järjestäjillä oli vain oluen- ja makkaran
myyntiä. Näin selvittiin mahdollisimman kevyellä organisaatiolla.
– Alussa oli suunnitteilla ’jotain pientä toimintaa’, mutta nopeasti se laajeni
isoksi, kertoi Maija-Riitta.
– Väkimääräksi arveltiin tulevan
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Ensimmäiset Kyläkarnevaalit kuhisivat tällä paikalla 20 vuotta sitten:

He aloi ttivat!
Kaikki alkoi lentopallosta. Ensin raivattiin
kenttä talkoilla puistoon, sitten Limingantie
suurta suosiota saavuttaneille Kyläjuhlille.

Teksti jorma ikonen, kooste LEILA OKSA,
kuvat HEIKKI PYYKKÖ, LEila Oksa, Seppo
sarkkinen ja Veikko neuvonen

’’

muutamia tuhansia, mutta toisin kävi.
Kylä täyttyi ihmisistä, joita arvioitiin
päivän aikana olleen yli 20 000. Järjestäjät haukkoivat henkeään moisesta menestyksestä eivätkä olleet uskoa silmiään.
Lupaviidakko oli jo tuolloin melkoinen. Viranomaiset eivät aluksi olleet kovin uusidea- eikä asukasmyönteisiä, eivätkä meinanneet lämmetä ajatukselle. Olivatkohan virastot jo silloin ’insinöörivetoisia’, kun vastauksena oli usein:
”Hyvä idea, mutta ette te lupia kuitenkaan tule saamaan.” Asenne tosin pehmeni ja Jarmon mukaan lupa-asiat saatiin kuntoon Tumpin ja Jussin loistavan
supliikin ansiosta.
Ensimmäiset karnevaalit onnistuivat
loistavasti, mihin järjestäjien mielestä
vaikutti moni seikka. Oman erikoisen
piirteensä niille antoi se, että kaikki tapahtui asuinalueella; kadulla, asukkaiden pihoissa, talojen takana puistossa, ja
myös se, että kaikki tapahtumat olivat ilmaisia ja tarkoitettu kaikenikäisille.
Vastaavaa yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnelmaa ei muunlaisessa
ympäristössä voisi syntyä. Karnevaalit avasivat Helsingissä tien aivan uudenlaiselle kaupunginosatapahtumalle. Jussi
kertoi, että alussa olikin ollut ajatuksena,
että eri kaupunginosat järjestäisivät vuorotellen juhlat. Pallo heitettiin ensin
Käpylälle, joka myös tarttui siihen. Myöhemmin moni muu kaupunginosa on
seurannut perässä. Enää ei Jussin tarvitse
selittää taksikuskille missä Kumpula
sijaitsee, ennemminkin vastata kysymykseen, että onko ensi keväänä Kyläjuhlat.

Kuparalle kiitos!
Lentopalloseura Kuparan jäsenet perheineen tekivät pääosan ensimmäisten kyläkarnevaalien valmistelutöistä. Kuparan
Osa ensimmäisten Kyläjuhlien järjestäjistä kokoontui vappuaattona ryhmäkuvaan
paikalle, jossa karnevaalien päälava sijaitsi
vuonna 1991. Takarivissä Jouko Madetoja
(vas.), Maija-Riitta Kontio, Markku Toikka ja
Jarmo Helenius, kyykyssä Jussi Tiainen ja
Tuomo Heikkola.

t

Kyläkarnevaalien synty on monen sattuman summa. Jarmo kiteyttää ajatuksen
seuraavasti:
– Idea juhlista syntyi, kun Tumppi ja
Jussi istuivat nuotiolla ja päättivät, että
Kumpulaan pitää saada jotain piristystä.
Pidetään karnevaalit!
Maija-Riitta puolestaan kertoo:
– Kesä on lyhyt, ja kun useilla pihoilla pidettiin samanaikaisesti juhlia, heräsi
ajatus voisiko niitä yhdistää ja pitää kerralla isommat juhlat.
Jussia harmitti, kun hän tuli taksilla
kotiin sanoen, että mennään Kumpu-

laan Limingantielle, kysyi kuski usein:
”Ai sinne Käpylään?” Jussi arveli, että
ikimuistettavat karnevaalit muuttaisivat
varmaan tuonkin tilanteen.
Taitelija Kari Lindströmillä oli keväisin ohjelmallinen taidetapahtuma ja
näyttely Limingantien ateljeessaan ja sen
pihamaalla. Jussi toimi tuolloin Kumpula-seurassa, jonka eräässä kokouksessa käsiteltiin Karin ehdotusta taidealueen laajentamiseksi. Jussi kertoo ehdottaneensa, että Kupara voisi ottaa asian
pohdittavaksi, ja niin sitten myös kävi.
Jussi kutsui Tumpin ja Arskan paikalliseen ’ideahautomoon’ miettimään,
mitä asialle voisi tehdä. Idea isoista juhlista alkoi kypsyä, ja tämän jälkeen kutsuttiin lisää porukkaa
asiaa kehittelemään.
Syksyllä 1990 Tumpin työhuoneella
alettiin kirjata asioita ja miettiä, kuka hoitaisi mitäkin. Markku kertoi, että koska
joukossa oli eri alojen osaajia, tehtävät
jakautuivat luontevasti. Kyläjuhlaorganisaatiota ei perustettu, ja virallisten lupien haussa käytettiin apuna Kumpulaseuraa.

t Trubaduuri Limiksellä.
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Kylä täyttyi ihmisistä,
joita arvioitiin päivän
aikana olleen yli 20 000.
Järjestäjät haukkoivat
henkeään moisesta
menestyksestä eivätkä
olleet uskoa silmiään.

jäsenten ja asukkaiden lisäksi järjestämässä tai muuten mukana olivat Kumpulaseura, jonka nimissä haettiin viralliset luvat, Toukolan Teräs, Kumpulan Nuorisotalo, Nuorisoasiainkeskus, Oranssi ry,
Helsingin kulttuurikeskus, HOASin opiskelijat ja Kumpulan siirtolapuutarha.
Sama Kuparan porukka, vahvistettuna uusilla aktiiveilla, järjesti juhlat vielä
1993 ja 1995. Yhtenä kimmokkeena lienee ollut terveystarkastaja Paavo Koljosen vuoden 1991 juhlien raportin viimeinen lause: ”Jatkakaa.”
Varmaankin seuran aktiivisen toiminnan ansiosta Kumpula valittiin 1993
vuoden uusmaalaiseksi kyläksi, jonka
juhlistamisen kunniaksi saatiin viikonlopuksi Limikselle ’Larkkosen kaupan’
tiloihin oma baari. Silloin virisi ajatus
omasta kylätilasta, ja kun toimeksi pantiin, niin sellainen myös syntyi.
Keväällä 1997 Kyläjuhlista keskusteltiin, mutta niitä ei järjestetty. Vuoden
1998 tiedote asukkaille kertoo: KYLÄJUHLAT KUMPULASSA la-su 29.–30.8.
Historian ensimmäinen festivaali, joka
pieneni tyylikkäästi. Karnevaalimme on
kolmena vuonna avannut Helsingin kesän toukokuussa. Seurauksena oli, että
nykyisin loppukevät on täynnä erilaisia
tapahtumia. Siispä olkaamme tällä kertaa päättämässä Helsingin kesää.
Samana viikonloppuna pidettiin
Kylätilassa ohjelmalliset kastajaiset, ja
koulun pihalla esitettiin historiallinen
Markku Toikan, Päivi Takalan ja EevaKaarina Arosen loihtima kotiseutunäytelmä Kumpula-kantaatti. Saman porukan toimesta Kyläjuhlat järjestettiin vielä
vuonna 2000. Perinne jäi elämään.

Kyläjuhlat kautta vuosien:

viileä. Musiikista vastasivat
mm. Erin, Sue Van Doe, Kulumo, Jonna Järnefelt ja 9ja 11-vuotiaiden kumpulalaispoikien Robert ja Johannes
Brotheruksen Flaming Boys.
Kyläorkesterin solisteiksi oli
buukattu Tapio Liinoja, Sonja Lumme, Mikko Saarnio, Mari Pietilä ja Sam Huber.
Lastentapahtuman pajoissa nikkaroitiin ja tehtiin kesäisiä
tervehdyskortteja Koskelan sairaalan vanhuksille. Kirjakirpparilla kerättiin varoja sudanilaiselle Ikotosin kyläkoululle, ja tempaus esiteltiin TV1:n Kirppis-ohjelmassa.

oikeastaan vain katukirpputori
oheisohjelmineen, järjestettiin
poikkeuksellisesti kesän lopussa.
Ohjelmassa oli Kumpula-kantaatti, joka oli laulujen ja sketsien kronikka alueen historiasta – ’muinaisuuden hämärästä 1900-luvun moderniin Kumpulaan’. Kylätilan kastajaisissa janoisia asiakkaita palveli Kastajaiskapakka.
Kartanon puoleisessa vaahterametsässä oli Marjukka Barronin ympäristötaideteos Yksityisalue, kannanotto Kumpulanmäen rakentamista vastaan.

1991 Ensimmäisillä juhlilla oli kaksi musiikkilavaa ja niillä 17 eri esiinty-

jää, muun muassa The Original Evergreens, U-Bayou, Jimi Tenor, Veeti
and the Velvets, Kumpulan muusikoiden Happy All The Time, Eija Vilpas ja
Ville Virtanen sekä lopuksi päätöstansseissa Kumpulan kyläorkesteri. Teatteriteltassa esiintyivät mm. Espoon ja Kulttuuritalon teatterit sekä Kahlekuningas Iku. Lasten teltassa tehtiin leijoja ja laulettiin, nuorisoasiainkeskuksen
bussissa katseltiin lastenelokuvia. Taiteiden kujalla alueen taiteilijat esittäytyivät kevätnäyttelyssä ja yleisö sai
maalata pahveille, kankaille tai katuun. Vieraita kutsuttiin myös tutustumaan ’Suomessa harvinaiseen’ Camera Obscuraan. Lisäksi tarjolla oli
ravintolateltta, kisakenttä kilpailuineen, Nuuksion luontoteltta, kompostiklubi, puistojumppaa, skeittausesityksiä ja Kierrätyskeskuksen infopiste. Sekä tietenkin katukirpputori. Uimala avasi ovensa kuudeksi tunniksi. Limingantien varrella oli virvoketeltta.

Kyläorkesterin solistina esiintyi Kullervo
Kivi eli Ismo Alanko, orkesterissa mm.
Pekka Nylund (vas.) ja Jari Lappalainen.

Kumpulan Musakerho soitti ja paistoi makkaraa päälavalla.

Kumpula-kantaatti
Kumpostin kannessa.

2008

Sää oli loistava aamusta iltaan, ja väkimäärä, arviolta
25 000, yllätti järjestäjät. Silti juhlakansan joukkoon jalkautuneiden poliisien ainoaksi tehtäväksi jäi edullisten kirpputoriostosten
teko. Kylätilassa oli tarjolla lorulaululeikkihetki vauvaperheille, lyriikkaa, lyhytelokuvia ja musiikkiesityksiä sekä illalla viinibaari. Kahdella ulkolavalla
esiintyivät mm. The Flaming
Sideburns, Lentävä Siemen,
Anneli Saaristo sekä Freukkareiden Pekka Myllykoski
ja Markus Raivio yhdessä
Oljenkorsi Small Bandin
kanssa. Päälavalla soittanut Happoradio lipui paikalle
Kylätilassa oli ohjelmaa koko päivän
ja illalla viinibaari, jonka jono kiemur- suuren maailman tyyliin valtavalla mustalla keikkabusteli kymmenien metrien pituisena.
silla Kumpulantaivalta pitkin.
Kadulla pidettiin rumpubileitä.

2000

Päivän avasi karnevaalikulkue kylän
läpi ja lopetti Alkuasukasklubi Kylätilassa. Käytössä oli empatiateltta, jossa jokainen kävijä
’tuli kuulluksi edes kerran elämässään.’ Suurella esiintymislavalla käytiin bändien lomassa
karnevalistinen väittely, joka oli osa Kaupunkilaiset Utopiat -tapahtumasarjaa. Puistoravintolan ohjelmassa oli mm. ’Kumpulan I Puskasoitto’, ja juhlilla näytettiin Helsinki-aiheisia
dokumenttielokuvia. Pääesiintyjää mainostettiin laajalti yllätysnimenä. Yllätys olikin, kun lavalle nousivat Paloheinän ala-asteen koululaiset opettajansa Timo Puhakaisen johdolla.

1993

Juhlia varten rakennetussa amfiteatterissa
nähtiin seitsemän teatteriesitystä. Kolmella musiikkilavalla rokkasivat mm. Hunajamelonit, Balls, Gusano, Kyyria ja tietenkin jälleen Kyläorkesteri seitsemän eri solistin voimin. Oheisohjelmaan
kuului muun muassa runokaraokea, dreijausta, karaokea ja Karnevaalien vahvin
mies -kilpailu. Oranssi ry:n
valtaamissa taloissa oli
omaa ohjelmaa. Lapsille oli
oma parkki sekä ohjelmaa
Jyrängöntien varrella ’Noitalaaksossa’, mm. pallomeri.

2006 Sää oli sateinen ja

1998 Pienemmät Kyläjuhlat,

Kyläjuhlille 2000 haettiin ja saatiin viiniluvat.
Kuohuviinilistalla oli 10 vaihtoehtoa.
Metsäteatteri rakennettiin Jyrängöntien
varrelle, ja siellä esiintyivät mm. Teatteri
Kultsa ja Vysotski-ryhmä Rantasalmelta.

1995

Musiikista vastasivat mm. Dog in a Bucket, pietarilainen Kolibri, Sir Elwoodin hiljaiset värit, Eternal Erection (’miessukupolven vastaus Ballsin Marjo Leinoselle’)
ja Oheisvasara. Ravintolalavan yhteydessä toimi vapaa
estradi halukkaille esiintymisintoisille juhlijoille. Nukketeatteri Mantelikuu kutsui lapsia teatteripajaan, partiolaiset pitivät maastoleiriä puistossa ja Taiteiden kujalla pääsi ihailemaan taiteilijoiden maalaamaa talonseinää. Kirpputorimyyjille huomautettiin käsiohjelmassa, että karnevaalin henkeen kuuluivat perinteisesti edulliset hinnat.

Tanssin pyörteissä.

2010

2004

Juhlakansaa ruokki Kyläkahvilan ja Mammojen Munkit -kioskin lisäksi Ravintola Tiedonnälkä, joka toimi
Tietotorin yhteydessä. Toukolan Teräs
liikutti väkeä ’jalkapallotutkalla’, puistojumpalla ja ’veteraanien iloisilla urheilupeleillä’. Päälavalla esiintyivät mm. Rytmihäiriö, Pink Flamingos, Trio Pompidou ja Kumpulan kuoro. Yhtenä ohjelmanumerona oli Kumpula vastaan Käpylä -kylätappelu, mikä tarkoitti köydenvetoa päälavan edessä. Kumpula voitti!

Mojakka soitti katukirpparilla.

Musiikkiohjelma oli Kyläjuhlien historian runsain:
kolmella ulkolavalla esiintyivät mm. The Nights of Iguana,
Marion Rung, Dave Lindholm, Äimä, Samuli Putro ja
Liquid Sisters. Lasten karnevaaliteltassa oli tarjolla satudraamaa, kansanmusiikkia sekä musiikkinäytelmä ja koulun pihalla mm. kullanhuuhdontaa sekä luonto- ja erätaitorata. Kylätilassa järjestettiin kirjallisuustapahtuma ja urheiluselostaja Raimo ’Höyry’ Häyrisen meklaroima
taidehuutokauppa, jossa myytiin esiintyjien signeeraamia teoksia juhliKani K ja Nipa Näätä laulattivat lapsia, ja PMMP keräsi jalkapallokentälle valtavan yleisön.
en varainhankintaan.

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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Toimintakauden
huipennus lähestyy!

Mikä ’piippaa’ Isossaniityssä?
Kumpulassa – etenkin Isonniityn
alueella – kuuluu silloin tällöin erikoista piippaavaa ääntä. Äänen
lähteeksi on arveltu milloin mitäkin, mm. korkeaa ultraääntä, jolla
pelotellaan puluja, lokkeja ja naakkoja pois Kättärin katolta. Joku arveli, että ääni tulee päälle unohtuneesta palovaroittimesta.
Oikea selitys salaperäiselle piipitykselle on Ilmatieteen laitoksen
katolle asennettu äänitutka (Latan3M sodar). Laite toimii samalla periaatteella kuin tavanomainen tutka mutta lähettää ja havainnoi radiosignaalin sijasta tavallisia ääniaaltoja. Laitteen avulla saadaan
reaaliaikaista tietoa mm. ilmakehän turbulenssista (sekoittumistehokkuudesta), jota hyödynnetään
arvioitaessa ilmakehän epäpuhtauksien pitoisuuksia.

Koko Kylän Kirppispäivä, Kumpula-juoksu ja piknik
Kumpulanlaaksossa järjestetään lauantaina 28. toukokuuta.

tehan, että Kumpula-seura, jonka jäsenmaksusta
muistutetaan sivulla 3, on eri yhdistys!)
Syyskauden suunnittelu alkaa jo kesäkuussa, ja
otan mielelläni vastaan ehdotuksia uusista harrasteryhmistä. Useimmat vakiintuneet ryhmät toki jatkavat, mutta uutta on aina mukava keksiä joukkoon. Suunnitteilla on ainakin käsitöitä kurssimuotoisena sarjana. Uusi lukujärjestys valmistuu elokuun lopussa, ja kerhot alkavat syyskuun kahden
ensimmäisen viikon aikana. Lukujärjestys löytyy
syksyllä Kylätilan nettisivuilta (www.kumpula.info)
ja ilmoitustaululta sekä Kylätilan uudelta Facebooksivulta. Siellä muuten on jo yli 300 tykkääjää. Liittykää joukkoon, niin tieto uusista jutuista tavoittaa
teidät helposti myös sosiaalisen median kautta!

Juoksureitti alkaa ja loppuu uimalan parkkipaikalta ja kiertää Kumpulan siinä välissä.
Kaikki mukaan tai reitin varrelle hurraamaan!

Kumpula-juoksu
kirpparipäivänä klo 11
Kylätilayhdistyksen uuden hallituksen
riveistä kumpusi idea järjestää juoksukilpailu, jonka reitti kulkee Kumpulan
ympäri. Toukolassa tällaista männävuosina järjestettiinkin; toivottavasti Kumpula-juoksu vakiintuu meille yhdeksi toukokuiseksi tapahtumaksi muiden
joukkoon.
Kumpula-juoksun lähtö ja maali ovat
maauimalan parkkiksella. Ilmoittautuminen tapahtuu siellä klo 10–10.40 ja
lähtölaukaus pamahtaa klo 11.00.

Oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää teille kaikille toivottelee
Kylätilan Sari
puh. 041 527 8932
kylatila(a)kolumbus.fi

P.S. Muistattehan tärkeän päivämäärän la 13.8.,
jolloin valtaamme taas Limingantien leppoisien
syöminkien merkeissä! Katu suljetaan autoliikenteeltä klo 14–23 väliseksi ajaksi, ja asukkaita pyydetään siirtämään autot muualle parkkiin juhlapöytien tieltä.
P.S.2. Kylätila hakee jälleen harjoittelijaa syyskuun
alusta alkaen. Harjoittelijan tulee olla tällä hetkellä työtön. Lisätietoja osoitteesta www.kumpula.info, hakemukset suoraan Kylätilaan.

Aikuisten bändikerho (taustalla) esitti Kylätilan vapputansseissa kaksi kappaletta, joista toisen kahdesti – yleisön
pyynnöstä. Ja letkajenkaksihan se meni.
leila oksa

Raksa- ja rompetori
Kylätilalla klo 10-14
Onko nurkkasi täyttynyt rakennustarvikkeista? Valtaavatko perennat pihaasi?
Haluatko kotiisi uuden ilmeen tai kaipaatko remonttiapua? Tuo sinulle tarpeettomat rakennus- ja puutarhatarvikkeet myytäväksi Kylätilan pihalle kirpparipäivänä
28.5. ja tee samalla löytöjä kotiin, pihalle
ja kasvimaalle.
• Rakennustarvikekirppis: sinun jämämaalisi voi olla juuri oikea sävy jollekin toiselle.
• Taimienvaihtotori
• Sisustusnurkka: sisustustauluja ja -kankaita, kehyksiä, uusia ideoita
• Infotaulu: voit tulla paikan päälle esittelemään omaa osaamistasi tai löytää sopivan tekijän työmaallesi, sillä kylän ammattilaiset voivat tuoda yhteystietonsa tai
mainoksensa Rompetorin infotaululle
Raksa- ja rompetorin myyntipaikat on varattava etukäteen Kylätilasta!

Kaupankäyntiä katukirppiksellä 2010 ja piknikpäivä laaksossa keväällä 2009.

Koko Kylän Kirpputoripäivä
lauantaina 28.5. klo 10–15

Kyläjuhlien välivuosien perinteeksi on muodostunut järjestää asukkaiden yhteinen kirpputoripäivä. Ideana on, että kaikki voivat pitää
pihakirpparia saman päivän aikana ja Kylätila hoitaa markkinoinnin asiakkaiden paikalle saamiseksi. Tänä vuonna päivään liitetään
aivan uusi tapahtuma: Kumpula-juoksu. Kyläjuhlien 20-vuotista
historiaa puolestaan muistellaan klo 16 alkaen Kumpulanlaaksossa
piknikillä. Tervetuloa eväskorien ja vaikkapa kitaroiden, haitareiden tai muiden instrumenttien kanssa puistoon. Tarkoitus on pienen äänentoiston turvin muistella menneitä ja miksei myös laulaa.
8

MUISTIO asukkaille
• Limingantie suljetaan julkiselta
autoliikenteeltä klo 8–18 väliseksi ajaksi rakennusviraston luvalla (Kättäriltä Intiankadulle). Omat
autot pyydetään siirtämään kadun varrelta muualle parkkiin lauantaiaamuun klo 8 mennessä.
• Kirppispöydät sijoitetaan tien
laitoihin niin, että hälytysajoneuvot pääsevät tarvittaessa ajamaan läpi.
• Kahviota omalla pihallaan pitävien tulee muistaa itse ilmoittaa Ympäristökeskukseen, mitä tuotteita valikoimaan kuuluu.
Lomake löytyy osoitteesta http://
www.hel.fi/static/ymk/lomakkeet/
el_lomakkeet/ymkTilpmyy.pdf
• Myyntipaikkaa Limingantieltä
ei tarvitse varata etukäteen:
oma pöytä kainaloon, sopu sijaa
antaa. Kaikki alueen asukkaat
mahtuvat ja ovat tervetulleita
suljetulle katuosuudelle.
• Asukkaat voivat halutessaan
järjestää myös ohjelmaa Limik-

ja kirppismyyjille
sen varrelle. Katusoittajat ja
akustiset ryhmät ovat enemmän
kuin tervetulleita elävöittämään
kilometrin kirppistä!
• Rakennuskirppikselle halajavat, ilmoittautukaa etukäteen
Kylätilaan, jotta tiedämme minkä verran tilaa tarvitaan.
Huom! Kirpputorialue on varattu
ainoastaan Kumpulan asukkaille; myyntipaikkoja ei ole muualta tuleville eikä ammattimaisille myyjille.

Latan-3M äänitutka on kehitetty Moskovassa Obuhovin ilmakehäfysiikan
instituutissa.
ITL:n infotiskin hoitaja Tiina
Raivikko kertoi, että laitteen äänentasoa voidaan säätää, mikäli
asukkaat kokevat piippauksen häiritsevänä. Asiasta voi olla tarvittaessa yhteydessä Tiinaan: tiina.
raivikko(a)fmi.fi.
Ulla Agopov

Myytkö taloa, kaipaatko vuokralaista?
Entinen Kumpulalainen halajaa takaisin kotiin. Olemme kiinnostuneet
kuulemaan kaikista alueen yli 50 neliön omistus- tai vuokra-asuntovaihtoehdoista. Jos osaat auttaa unelmassamme, laita viestiä!
Ystävällisin terveisin,
Pekka Lavila: 040 860 9240 / pekka.lavila(a)gmail.com
Satu Elovaara: 040 757 9959 / saelovaa(a)gmail.com

Kilpailussa on kolme sarjaa:
1. Aikuisten kilpasarja 5 km
2. Lasten (alle 13 v.) kilpasarja 2,5 km
3. Reippailusarja 2,5 km
olli laine

Jälleen on yksi toimintakausi saatu päätökseen, vieläpä ennätyssuurilla kerho-osallistujamäärillä. Kerhoja ja kursseja on
järjestetty niin paljon, että tänä
vuonna tullaan kaksinkertaistamaan osallistujamäärät viime
vuoteen verrattuna.
Kylätilayhdistyksen jäsenmääräkin on kasvanut tasaisesti, ja nyt jäsenperheitä on jo yli
400. Se on erittäin ilahduttavaa,
sillä osaltaan se todistaa, että
Kylätila koskettaa valtavaa määrää kumpulalaisia koteja monipuolisella tarjonnallaan.
Jäsenmaksuilla on merkitystä
Kylätilan kerho- ja tapahtumatoiminnalle. Esimerkiksi nyt järjestettävän Koko Kylän Kirppispäivän myyntipaikoista Kylätila
ei kerää erillisiä pöytämaksuja,
vaikka tapahtumasta onkin kuluja. Ja tässä yhteydessä vetoankin jäseniin; maksamattomia jäsenmaksuja näyttäisi olevan aika paljon. Seuraavan kerran nettipankin avatessanne muistakaa Kylätila! Jäseneksi voi liittyä
maksamalla jäsenmaksun 10 euroa / talous / vuosi tilille Nordea
126830-102748, viestikenttään
nimi ja katuosoite. (Huomaat-

ETSIN asuntoa
Haluan ostaa n. 39–50 m2:n kokoisen kaksion (puu-)Toukolasta,
Kumpulasta tai Arabiasta.

Myyn asunnon puu-Kumpulasta

Juoksuun odotetaan osallistujia muualtakin kuin Kumpulasta. Ilmoittautua voi
paitsi paikan päällä, myös ennakkoon,
ja tällöin osallistumismaksukin on edullisempi. Kilpa- ja reippailusarjaan osallistuminen maksaa ennakkoon 5 euroa /
paikan päällä 7 euroa, lasten sarja maksuton. Yli viiden hengen ryhmille
4 / 6 euroa per henkilö. Ennakkoilmoittautujille lähetetään lasku sähköpostitse.
Ennakkoilmoittautumiset ti 24.5.
mennessä osoitteeseen kylatila(a)kolumbus.fi – viestiin nimi, ikä ja mihin sarjaan osallistuu.
Reippailusarjaan toivotaan mukaan
perhekuntia lemmikeineen ja vanhempia lastenvaunuineen. Vaikka kilpailusarja onkin totista totta, niin toki Kumpulassa järjestettävässä juoksukilpailussa jotain leikkimielistäkin on. Numerolappu rinnassa ei välttämättä tarkoita verenmakua suussa ja reippailusarjan palkinnot arvotaankin osallistujien kesken;
tärkeintä ei ole voitto!
Niin, palkintojenjako suoritetaan
juhlallisesti Kylätilan edessä (Intiankatu 31) klo 12.30 ja palkinnot ovat ruhtinaalliset!
Tapahtumaan tarvitaan toki myös vapaaehtoisia liikenteen-ohjaajia ja muita apukäsiä. Ota pikaisesti yhteyttä Kylätilaan, niin pääset todistamaan historiallista tapahtumaa aitiopaikalta!

Samalla vapautuu pikkukaksio (31 m2) Limingantieltä – mutta en voi
muuttaa pois, ennen kuin uusi, aiempaa isompi, on löytynyt.
Yht.tiedot: anna.kurvinen(a)g mail.com / 050 363 0420 (Anna)

Itsepalvelukirppis
Toukolankatu 13
www.kirpuntori.fi 044 313 0820
Löydät meidät myös Facebookista
Avoinna arkisin 11–18, ke suljettu, la-su 10–14

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
9

Vaalit Kumpulassa – ennusmerkit pitivät

mikko kotro

Vasemmistoliiton kannatus nousi eduskuntavaaleissa hurjasti: kylän
.
äänikuningas ja -kuningatar olivat Paavo Arhinmäki ja Silvia Modig

Kumpulan poliittinen kartta on
aina ollut poikkeava, myös kevään 2011 eduskuntavaaleissa.
Kokoomuksen kannatus alueella on selvästi vähäisempää kuin
koko Helsingissä. Vihreät ovat
edelleen suurin puolue, mutta heidän kannatuksensa on kovassa laskussa.
Kumpulassa äänestettiin hieman ahkerammin kuin koko
Helsingissä. Ennakkoon äänestäminen oli Kumpulassa vähäisempää, ja vastaavasti uurnille mentiin vaalipäivänä yleisemmin kuin muualla.
Vuoden 2008 kunnallisvaalien tulosanalyysissä (Kumposti
4/2008) kirjoitin, että Kumpula
oli 1990-luvulla edelläkävijä Vihreiden esiinmarssissa. Vuoden
2008 kunnallisvaalit ennakoivat
muutosta: Vihreiden kannatus
pysyi ennallaan, mutta Vasemmistoliitto lisäsi kannatustaan.
Tuolloin pohdin, ennustaako se
Kumpulassa uutta vasemmiston
nousua, ja ennustihan se. Vasemmistoliitto nousi 8,6 prosenttiyksikköä, kun Helsingissä nousua oli vain 3,6 ja koko maassa
laskua 0,7. Vihreät taas menettivät alueella rutkasti ääniä. Koko Helsingissä Vihreiden äänisaalis jäi vain 3,4 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.
Vasemmistoliitto vei Kumpulassa suurella todennäköisyydellä paljon ääniä entisiltä Vihreiden kannattajilta. Vihreiden vasen laita vuosi: he puhuivat liian

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ehdokas puolue
äänimäärä
1.
	
  Paavo	
  Arhinmäki VAS
193
2.
	
  Silvia	
  Modig VAS
161
3.
	
  Jussi	
  Halla-‐aho PS
89
77
4. 	
  Ou?	
  Alanko-‐Kahiluoto VIHR
	
  Osmo	
  Soininvaara VIHR
74
5.
6.
	
  Pekka	
  Haavisto VIHR
66
7.
	
  Anni	
  Sinnemäki VIHR
64
	
  Erkki	
  Tuomioja SDP
53
8.
9.
	
  Johanna	
  Sumuvuori VIHR
51
	
  Eero	
  Heinäluoma SDP
45
10.
11.
	
  Emma	
  Kari VIHR
41
12.
	
  Mari	
  Kiviniemi KESK
40
13.
	
  Sara	
  Paavolainen SDP
39
14.
	
  Zahra	
  Abdulla VIHR
36
15.
	
  Nazima	
  Razmyar SDP
35
16.
Ben	
  Zyskowicz KOK
34
17.
Leo	
  Stranius VIHR
33
17.
Sirpa	
  Puhakka VAS
33
19.
Pilvi	
  TorsN SDP
32
19.
Thomas	
  Wallgren SDP
32
Kaksikymmentä eniten ääniä saanutta ehdokasta
Kumpulan äänestysalueella. Eduskuntaan valittujen
nimet on lihavoitu.
2007 # Muutos
VIHR
33,6 #
-‐9,1
VAS
15,1 #
8,6
SDP
21,3 #
-‐3,1
vähän
KOK tuloerojen kasvusta
12,9
ja #köyhien -‐1,4
köyhtymises
PS tä. Paavo Arhinm2,2
7,5isäki#sai Helsing
sä Muut
valtavan äänivyöryn, 17 000
5 4 ääntä. -‐0,9
Hän oli
Helsing
veti4 eduskun
KESK in äänikuningas ja5,8
-‐1,9
taan
Kumpu
n Silvia
KD lan oman edustaja2,5
2
-‐0,2 n.
Modigi
Onnea!
Alppilas
RKP Lähiäänestysalueilla
1,6 myös
2
0,5 sa,
Kallioss
a, Käpylässä ja Vallilass
Äänestys%
73,6 # a Vasemm
4,3 isto-

liitolla oli kaikissa yli 20 % kannatus.
Perussuomalaiset eivät Kumpulassa jyränneet yhtä jytkysti kuin koko Helsingissä.
Seikkaperäinen analyysi kevään 2011
eduskuntavaaleista on imuroitavissa ja luettavissa Helsingin kaupungin tietokeskuksen kotisivuilta.
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Kylätilassa järjestettiin sunnuntaina
3. huhtikuuta vaalipaneeli, johon osallistuivat kansanedustajaehdokkaat Outi AlankoKahiluoto (vihr.), Kristiina Ilmarinen (ps),
Silvia Modig (vas), Jukka Järvinen (sdp)
ja Petteri Sarvamaa (kok). Heistä peräti
kaksi ensinmainittua pääsi eduskuntaan.
Vaalipaneeli keräsi tuvan lähes täyteen
väkeä, ja keskustelua syntyi. Puhetta johti
kyläkauppias ja Kumpula-seuran johtokunnan jäsen Erja Salo.
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Eduskuntavaalien äänestysprosentit ja puolueiden kannatus alueittain
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Toukola voitti kisan!
Viime Kumpostissa julistetun äänestysprosenttikisan ylivoimainen voittaja oli Toukola B: 87,8 %!
Kakkosena Toukola A: 80,7 %
Kolmas oli Käpylä A: 79,1 %
Neljäs Kumpula: 77,9 %
Viides Käpylä B: 75,8 %
Kaikki voitimme Suomen 70,4 % ja Helsingin 75,4 %.
Seuraavaksi ylitetään 90 %:n raja?
Marjatta Karapuu

Autoverhoomo

SISUSTUSEXPERT
SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H
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Limingantie 57
00560 Helsinki
p. 757 0339
Puh. 020 741 1820
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Kauneutta ja hyötyä!
Kasvimme parantavat
elämänlaatua!
Palvelemme joka päivä.
Sofianlehdonkatu 12,
00610 Helsinki
Puh. (09) 796 230,
040 518 2525

sofianlehto@sofianlehto.com
www.sofianlehto.com
kukkakauppa

taimimyymälä puutarhasuunnittelu – ja rakentaminen

jorma parviainen

Yllä: Paavalinkirkko valmistuttuaan vuonna 1931. Keskellä yllä: Toukokuun toinen päivä kirkkoa kävi juhlistamassa nelisensataa alueen lasta ja koululaista ilmapalloineen.

PAAVALINKIRKKO

Lukijan ääni

• Valmistumisvuosi: 1931
• Arkkitehti Bertel Liljeqvist
(1885 – 1954)
• Sisustuksen suunnitteli Antti Emil
Salmenlinna (1897 – 1968)
• Saarnatuolin koristeli ja Paavaliaiheisen reliefin veisti Gunnar
Finne (1886 – 1952)
• Krusifiksin veisti Elias Ilkka
(1889 – 1968)
• Vuosien 2003 – 2005 suurremontin
ja entisöinnin suunnitteli arkkitehti
Andreas Slotte
• Kirkkotekstiilit uudisti Helena Vaari

Jatkoa Intiakatu-keskusteluun
Kumpostin viime numerossa jatkaa Petteri Nylund ikuisuuskeskustelua Intiankadun kasvavasta
läpiajoliikenteestä. Hyvä niin, jotta
ongelmalle saataisiin vihdoin ratkaisu. En itse asu Intiankadun varrella, mutta nousen sieltä busseihin
55 tai 56 päivittäin. Pysäkillä odottaminen sujuu mukavasti ja joutuisasti ympäristöä tarkkaillessa.
Kaunista katseltavaa tarjoavat
muun muassa katua pitkin säännöllisesti kiemurtelevat pikku kulkueet, joissa toisiaan kädestä pitäviä ihmispentuja ohjaillaan huoltohenkilön opastuksella kunnallisiin ja yksityisiin päivittäisiin säilytyspaikkoihinsa. Vähemmän
kauniiksi näky uhkaa muodostua,
kun ruuhka-aikojen läpiajoliikenteen aikana syntyy asetelma, jossa
pehmeä jalkaväki ja metallikuoriset kiidokit ajautuvat taistoon yhteisestä elintilasta. Kenen intressit täyttyvät tällaisessa tilanteessa
ensin? No, tietysti nopeamman ja
voimakkaamman.
Intiankatu ei nykyisellään kaikkina vuorokauden aikoina ole riittävän turvallinen. Ei lapsille, ei vanhuksille, mutta ei aina vetreäikäisillekään. Omaan asuntooni ei lii-

Yksityiskohta kirkon kattoholvista.

Kirkkosali.

Stadin helmi juhli pyöreitä vuosia
Paavalinkirkko vietti 80-vuotisjuhlaansa maaliskuun alussa.
Yli viikonlopun kestäneet juhlat olivat ’matalan kynnyksen’
kansanjuhlat, joihin seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset
olivat järjestäneet ohjelmaa, ja joissa väkeä ravittiin sekä
aineellisilla että henkisillä eväillä. Juhlakausi huipentui
ensimmäisenä pääsiäispäivänä kirkossa kuultuun Händelin
Messiaan loisteliaaseen esitykseen.
Kirkkoherra Jorma Parviainen
on monesti todennut, että Paavalinkirkko on Helsingin nähdyin
kirkko. Se erottuu lähes kaikilta
tärkeiltä liikenneväyliltä Helsinkiä lähestyttäessä, ja sen ohi kiiruhtaa päivittäin kymmeniätuhansia ihmisiä. Pihalla jouluksi koristeltava kuusi loistaa sekin
kauas. Näin kirkko on konkreettisesti läsnä arjessamme.
Sen lisäksi, että Paavalinkirkko on Kumpulaa rajaava maisemallinen dominantti, se on kaupunginosamme seurakunnan
kotikirkko, jossa monet kumpulalaiset ovat saaneet kasteen, olleet ripillä tai sanoneet ’tahdon’.
Siellä on myös siunattu haudan
lepoon monta kumpulalaista.

Historiaa ja kirkonkelloja
Kirkko rakennettiin seurakuntien jo vuonna 1915 hankkimalle
tontille Punkaharjuntien ja Sam-

matintien kulmaan. Sen nimeksi kaavailtiin Vallilan kirkkoa, mutta Sörnäisten seurakunnan luottamusmiehet ehdottivat kirkon nimeämistä apostoli
Paavalin mukaan.
Kirkko vihittiin käyttöön 1.3.1931. Vihkiäisissä puhunut Tampereen piispa Jaakko Gummerus sanoi:
– Uusi Paavalinkirkko muistuttaa keskellä tehtaiden ja työväen kaupunkia, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä. Se tuo hengellistä sanomaa keskelle tämän ajan etsintää.
Paavalinkirkko on niinkutsuttu työkeskustyyppinen kirkko, eli samaan rakennukseen on sijoitettu jumalanpalvelustilojen lisäksi seurakunnan tarvitsemia toimintatiloja. Tällaisia kirkkoja
ovat myös mm. Käpylän ja Kallion kirkot.
Kirkon italialaisvaikutteinen rakennuskokonaisuus muodostaa avosivuisen neliön, jonka keskelle jää kirkkopiha. Kivimuurein aidatulla pihalla
vallitsee hämmästyttävän rauhallinen tunnelma,
vaikka lähellä pauhaa vilkasliikenteinen Hämeentie ja muutaman sadan metrin päässä yhtä vilkas
Mäkelänkatu.
Yleensä 52 metriä korkea kellotorni on turvallisuussyistä kiinni, mutta 80-vuotisjuhlassa saimme kiivetä sen ylimmälle tasanteelle ihailemaan
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hulppeaa näkymää kahteen ilmansuuntaan yli Helsingin.
Tornin erikoisuus on kellotaulu, joka näkyy Kumpulan
kartanolle saakka. Kello on saksalaisen Ulmin kellotehtaan valmistama. Monille vallilalaisille kello on ollut tärkeä asia, sillä varattomalla väellä ei aina ollut omaa kelloa, ja kirkonkellosta tarkastettiin aika.
Yhteensä 5000 kiloa painavien kellojen ääni kuuluu kauas.
Kun kaikkia neljää kelloa soitettiin samaan aikaan, vallilalaiset
huomasivat, että kellotorni huojuu. Jotkut väittävät tornin olevan edelleen kuin Pisan kalteva torni, vaikka huojuminen on
saatu loppumaan.

Tiiltä ja urkujen pauhua
Kirkon ulkoverhous on punatiiltä, jonka vuosien 2003–2004
remontissa todettiin kestäneen
hyvin aikaa. Punatiili valittiin
materiaaliksi, koska sen katsottiin sopivan työväen asuinalueelle ja edustavan ikuisia arvoja.
Kirkkoon tarvittiin yli miljoona tiiltä, jotka naiset kantoivat
selkätelineissään ylös tellingeille
muurareiden työpisteisiin.
Basilikatyyppisen kirkkosalin koristelun johtoaiheena on

helmi. Aihe toistuu alttarin yläpuolisen holvin katossa, alttarikaiteessa ja seinien lampeteissa.
Helmi ja simpukka ovat vanhoja kristillisiä symboleita, jotka
symboloivat taivaan valtakunnan salaisuutta, siihen kätkeytyvää aarretta ja aarteen löytäjälleen tuottamaa iloa. Helmisimpukka muistuttaa myös tuskasta
ja kärsimyksestä, sillä simpukka
tuottaa helmen kipua aiheuttavan kivensirun ympärille.
Kirkossa on kahdet urut: suuret pääurut parvekkeella takaosassa ja pienet kuoriurut salin oikealla sivulla. Pääurut
ovat 48-äänikertaiset valmistettu Kangasalan urkutehdas. Erilaisia urkupillejä niissä on noin
neljätuhatta. Urkujen disposition suunnitteli säveltäjä Armas
Maasalo, joka 1930-luvulla toimi Helsingin lukkari- ja urkurikoulun johtajana ja joka oli ranskalaisen romanttisen urkutyylin
ihailija. Urut uudistettiin 1957
barokkiurkujen tyylisiksi. Vuosien 2004–2005 remontin yhteydessä urut entisöitiin ja palautettiin alkuperäiseen sointiinsa.

Matala kynnys tulla
Paavalin seurakunta noudattaa
toiminnassaan ’matalan kyn-

nyksen’ periaatetta. Seurakunnan monista toimintamuodoista voi mainita musiikkileikkikoulun ja -opiston, joissa käy
paljon kumpulalaisiakin nuoria. Kanttori Seppo Välimäen
johtama Graduale-kuoro pystyy venymään huikeisiin suorituksiin. Seurakunta on aktiivinen myös Kirkko soi -festivaalien järjestämisessä. Jokavuotiset
’Stadin snygeimmät joulubiisit’
kerää kirkon täyteen kuulijoita. Kirkkoherra Parviainen kertoi, että vuoden 2009 ’joulubiiseissä’ vieraili in cognito tuulipukuun ja lippalakkiin sonnus-

kenteen melu juurikaan
kuulu, mutta arvaan, että yksi ja toinen aamumunaansa puhkova intiankatulainen
joutuu tuon tuostakin kiristämään
äänijänteitään, jos haluaa keskustelussa tulla kuulluksi. Vilkkaimpana liikennöintiaikana Intiankatu
on myös pahan hajuinen ja täynnä
myrkyllistä kaasua ja pölyä.
Katutöyssyt, suojatiet ja nopeusnäyttötaulut vähentänevät
jossain määrin ajonopeuksia, mutta perusongelmiin ne eivät tuo parannusta. Siksi yksiselitteinen läpiajokielto, muutoksiin liittyvistä
hankaluuksista huolimatta tuntuu
kaikkein moderneimmalta, yhteisöllisimmältä ja järkevimmiltä
vaihtoehdolta.
Läpiajokiellon myötä aukeasi
myös uudenlaisia näköaloja kehittäessämme Kumpulasta Helsingin
kauneinta ja viihtyisintä kaupunkikylää. Voisiko meidänkin Intiankadullemme kerran istuttaa puita, kuten Arabianrannan puoleiselle osuudelle on tapahtunut?




Kumpulassa 5.3.2011
Mikael Helasvuo

tautuneena myös tasavallan presidentti
Tarja Halonen.
Paavalinkirkon 80-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistiin kirkosta kertova kirja Paavalinkirkko – stadin helmi, jota on
saatavana ilmaiseksi kirkkoherranvirastosta. Kirjaa jaellaan myös seurakunnan
tilaisuuksissa.
Ulla Agopov
Jäähyväisjuhla käytöstä poistuvalla Toukolan kirkolla helatorstaina 2.6. klo 13.
Ehtoollismessu, jonka jälkeen kasvissosekeittoa soppatykistä ja makkaraa grillistä. Liikuntaesteisille järjestetään kuljetus: ota 23.5. mennessä yhteyttä diakoniatyöntekijöihin puh. (09) 2340 5418.

UUSI
Avoinna
Arkisin 7–17
La-Su 9.30–16

TERVETULOA!

Maarit, Mervi ja Sarna

Kakut kaikkiin
kevään juhliin!

Intiankatu 25, p. 050 555 7381
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.
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Puh. 757 20 87
Intiankatu 23,
00560 Helsinki
kahvila.kapusiini@elisanet.fi

santtu särkäs

MARISKA

– musiikin moniottelija

Muusikko Mariska on pyörinyt
n
a
Kumpulassa ja lähiseuduilla
Om
ä
e
k
ä
v
kyläna tavataan pienestä pitäen. Hän on syljeksinyt
Sarjass
Kumpukiskan edustalla ja pelannut
intoisia
mielenki
laisia
fudista Toukolan Teräksessä.
kumpula
Useat sanoituksensa ja sävellyksensä
Mariska on kirjoittanut kotonaan Kumpulassa.
Mariska eli Anna Maria Rahikainen on asunut Kumpulassa
tai sen lähistöllä melkein koko
ikänsä. Hän eleli lapsuuden äidin kanssa kahdestaan. 7-vuotiaana hän alkoi soittaa pianoa ja
jaksoi tahkota koskettimia tosissaan. Piano tuntui helpolta
pääsyltä musiikin maailmaan.
Mariska harjoitteli muun muassa Mozartia, Bachia ja Debussya Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla.
Koulunsa Mariska kävi Vallilassa, Mäkelänrinteessä ja Aleksis Kiven yläasteella. Kumpula
oli kuitenkin jo silloin todellisten tapahtumien keskipiste.
– Täällä oli hyvä hengata.
Meillä oli Kumpukiskan gängi,
syljeskeltiin sen edustalla, ja
Toukolan Teräksessä pelattiin
fudista.
14-vuotiaana pianon pimputus sai riittää. Mariska alkoi laulaa punk-bändissä Oheisvasara,
ja teini-ikäisenä hän jo kiersi
bändin kanssa Euroopan vallattuja taloja ja punkluolia.
– Ei äiti mitään siihen sanonut. Hän on ollut aina todella
ymmärtäväinen ja avarakatseinen.
Punk oli Mariskalle luonnollinen siirtymä. Esimerkkiä olivat näyttäneet Mariskan punkkari-kummitäti ja tädin kaverit.
– Mun mielestä punk oli jo
silloin tyylikästä. Se surrealistisuus, kiehtovuus ja näyttävyys.
Vähän isompana Mariska kävi kavereineen bändien keikoilla ja joi kiljua Rauhanasemalla
Pasilassa ja assalla.

opistolla. Elääkseen nuori nainen työskenteli ravintolan tiskaajana, teki elävän mallin töitä, kauppasi kynttilöitä ja keittiötarvikkeita. Hän toimi jonkin
aikaa myös kosketinsoittajana
Stratford Mercenaries -punkyhtyeessä. Opinnot jäivät viittä
vaille valmiiksi.
– Tajusin, etten vaan halua
tehdä mitään, missä tarvitaan
CV:tä.
Tässä vaiheessa irokeesista
rastoihin vaihtaneen nuoren
naisen oma musiikki oli saanut
jo tuulta alleen. Hip hop oli ajan
juttu. Myös ensimmäiset sanoitukset syntyivät Lontoossa. Äidinkieli ei ollut vahva aine koulussa, joten siitä suivaantuneena
Mariska päätti opetella kirjoittamista. Kaverien avustuksella
Mariska teki demon Tee ze, jota hän esitti levy-yhtiöissä Suomessa loppuvuodesta 2001. Kesällä 2002 hän muutti takaisin
Suomeen tekemään esikoislevyään Toisin sanoen.

1. Ravintola Oljenkorsi: Jos on seuraa vailla,
Olkkarista löytyy aina leikkikaveri.
2. Kumpulan metsiköt: Loppukesän pimeinä
myrskyisinä iltoina metsät ovat oikeita mörkömetsiä.
3. Päätykalliot Kumpulanmäellä: Kallioilta on
huikeat näkymät Vallilanlaaksoon ja kaupungin
valoihin. Paikka ei todellakaan ole enää niin yksityinen, sillä nythän se rakennetaan ihan tukkoon.
4. Kylätila: Uniikkia ohjelmaa ja tapahtumia. Sympaattinen paikka, joka antaa tilaa poikkitaiteellisille jutuille.
5. Kumpulan uimala: Löysin vesijuoksun viime
kesänä. Uimala on parhaimmillaan aamutuimaan,
kun väenpaljoutta ei vielä ole.

en juo, juoksen.” Häneen saattaakin törmätä myös
lenkillä. Astmaansa Mariska hakee apua akupunktiosta Ossi Airaksisella Kätilöopiston lähettyviltä. CranioSacral -terapiassa hän käy Töölössä
hoitola Kuunhelmessä. Sen hoitomuodon Mariska löysi TV1:n Maestro-ohjelman kautta, jossa
hän tällä hetkellä kilpailee. Osteopatiaan perustuva hoito lieventää stressiä ja lihasjännitystä, vahvistaa elimistön puolustusmekanismeja ja huojentaa kroonisia kiputiloja.
– Mutta parasta korjausta on kuitenkin tarjolla
mun mielestä just Olkkarissa, Mariska nauraa.

’’

Torkkelinmäen lukion jäl-

keen tytön piti päästä isompiin
ympyröihin. Hän muutti Lontooseen, missä asui jo ennestään paljon kavereita ja opiskeli
muinaiskreikkaa ja latinaa yli-

• vuonna 1979 syntynyt iskelmä- ja poplaulaja, sanoittaja ja säveltäjä
• teki kolme hip hop -levyä Warnerille vuosina 2001–2005
• voitti vuoden 2010 Tangomarkkinoiden järjestämän Tangon Sävellys- ja sanoituskilpailun tangolla Sua kaipaan
• julkaisi vuonna 2010 levyllisen ”asenneiskelmää” kokoonpanolla Mariska ja Pahat sudet
• sanoittanut kappaleita muun muassa Anna
Puulle (C’est la vie) ja Jenni Vartiaiselle
• alkuvuonna 2011 vastasi bändeineen koreografi Satu Tuomiston nykytanssiteoksen Keittiönpöydällä musiikista ja myös tanssi mukana teoksessa
• on perustanut juuri punkbändin nimeltä
Kiukku
• on kilpailijana YLE TV1:n Maestro – tikusta asiaa -sarjassa, jossa julkisuuden henkilöt
opettelevat johtamaan orkesteria. Ohjelman
viimeinen jakso tulee ulos toukokuun viimeisenä sunnuntaina

Kumpulan hyvän olon
mestat top 5 by Mariska

Tajusin, etten
vaan halua tehdä
mitään, missä
tarvitaan CV:tä.

Mariska on asunut nyt Kum-

pulassa kolme vuotta. Tähän aikaan osuu hänen asenneiskelmä
-kautensa. Mariska & Pahat
Sudet -kokoonpanon kappaleet
ovat syntyneet Kumpulassa, samoin esimerkiksi sanat Jenni
Vartiaisen Missä muruseni on
-biisiin. Sen hän teki parvekkeellaan ottaessaan aurinkoa ja
lueskellessaan intialaista eroottista runoutta. En tahdo kuolla
tänä yönä -kappale puolestaan
syntyi syvällä krapulan kurimuksessa – sekin Kumpulassa.

Kumpulasta katsoen

Mariska

Mariskan hyvän olon resepti on kuntoilun ja renttuilun yhdistäminen sopivassa suhteessa.

Oman bändin biisien sanat syntyvät samalla
kuin sävelkin.
– Keikoilla tulee välillä vietettyä vähän ”renttuiluelämää”. Silloin tulee kaadettua pari bisseä, ja
jos keikkoja on pari peräkkäin, niin kosteaksihan
se menee.
Välillä Mariskan aika menee siis ihmisten il14

moilla: keikoilla, palavereissa ja
tapaamisissa, mutta yhtä hyvin
hän viihtyy rauhassa kotona sanoituksia ja musiikkia miettimässä.
– Olen oppinut olemaan yksin. Voi olla, että päiväni ainoa

sosiaalinen tapahtuma on se, että sanon punttisalilla jollekin
terve. Radio on hyvä yksinäisen
ystävä. Ja jos seinät alkavat kaatua päälle, paikallisesta löytyy
kavereita.
Mariskan motto on, että ”Jos

Myös haastattelu tehtiin Oljenkorressa. Mariska
näyttää tuntevan jokaisen ravintolavieraan. Kumpulassa asuu paljon Mariskan lapsuudenystäviä ja
heidän perheitään. Äidinkin luokse on vain vartin
pyöräilymatka.
– Kumpulassa voi käydä kylässä, ja jos on tylsää, löytyy aina leikkikaveri. Täällä se, että tuntee
paljon ihmisiä, on rikkaus. Täällä oloni on luonnollinen ja turvallinen.
Ja eittämättä myös idearikas ja virikkeellinen.

Niina Rapo
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Onnela
Mika Wickström
Kolumnisti on Isossaniityssä
asuva kirjailija.

T

elevisiosta tuli taannoin mainio ”Tehtävä lähiössä”
-ohjelmasarja, jossa etsittiin unelmakotia. Sellainen
löytyikin yleisöäänestyksellä, ja hassua kyllä, se oli
juuri siinä kerrostalossa, jossa itse vartuin. Asunto oli
luovuuden voitto betonista – mutta kyseinen lähiö nyt ei vain
lukeudu onneloiden joukkoon.
Anne Laine ja Mikko Paakkanen etsivät ohjelmassaan
myös onnellisen asumisen määritteitä. Mielikuvaksi niistä jäi
vehreys, väljyys ja yhteisöllisyys, jota näyttää löytyvän yhä
kerrostalolähiöistäkin. Monille meistä on erityisen tärkeää
myös etäisyys palveluihin, työpaikalle ja lasten aktiviteetteihin
– lähiössä, kuten unelmakodin Multisillassa, ne tuskin koskaan ovat lähellä.

L

öysin oman onnelani vahingossa, 90-luvun puolivälissä, kun lenkkeilin Kisakylän kodistani maauimalan
maastoihin. En ollut koskaan kuullutkaan Kumpulanimisestä paikasta. Se teki heti syvän vaikutuksen.
Kumpula oli kuin läntinen naapurimaamme Miika Nousiaisen Vadelmavenepakolaisessa – Onnela, jossa asutaan kivoissa puutaloissa, polskitaan uimalassa ja syödään omenoita oman pihan puista.
Minäkin panin romaanini päähenkilön muuttamaan Onnelaan, Kumpula-nimiseen, kunnes muutin perheineni perässä
2000-luvun alussa. Emme tosin päässeet puu-Kumpulaan,
kuten kirjani päähenkilö, vaan Isoonniittyyn, jota kutsun leikkimielisesti ”Bronxiksi”.
Kumpula on yhä Onnelan kuvajaiseni. Ihmiset ovat ystävällisiä, maisemat vehreät ja kulkuyhteydet erinomaiset – työhuoneelleni Villa Kiveen pääsee nopsasti polkupyörällä ja
lapset pääsevät kouluun kävellen.

K

umpula on ehtinyt toki muuttua paljon siitä, kun liikuskelin täällä ensimmäisiä kertoja. Kumpulanmäelle
on rakennettu kokonainen kampus- ja asuinalue, ja
läheiseen Kiilaan on noussut pitkä rivi kerrostaloja.
Muutokset ovat silti pieniä verrattuna Kumpulan menneisiin vuosikymmeniin. Niistä kerrotaan yhä värikkäitä tarinoita –
enää Kumpulan puutalokortteleissa ei asu salaviinanpolttajia,
hevosmiehiä tai porttoja vaan hyvin toimeentulevaa keskiluokkaista väkeä. Lämmin
vesikin tulee hanasta.
Onneksi Kumpulassa
Silti monille vanhoilasuu sitkeä kansa,
le kumpulalaisille nykymuutokset ovat pahinta,
joka uskaltaa painaa
mitä Gumtäktin kartanon
jalan jarrulle,
maat ovat päällään kankun byrokraattien
taneet. Koko Onnela on
uhattuna: liikaa ihmisiä,
mopo alkaa keulia
liikaa liikennettä!
kohti Onnelaa.
Itse en näe miljöön
muutoksia yhtä suurina
mörköinä. Kumpula kuuluu kantakaupunkiin, eikä se voi eristäytyä muusta maailman menosta. Ilmatieteen laitos sopii hyvin autioille kallioille, eivätkä luonnontieteiden opiskelijatkaan
ahdista mieltäni. Olkoot tervetulleita hekin, jotka ovat löytäneet uuden valoisan kodin mäen päältä.
Sitä en kuitenkaan ymmärrä, miksi luontoa ammatikseen
tutkivien ihmisten piti saada kampukselle lämmitettävä autotie – ja pitäisi saada bussikaistakin vehreän puiston läpi.
Onneksi Kumpulassa asuu sitkeä kansa, joka uskaltaa
painaa jalan jarrulle, kun byrokraattien mopo alkaa keulia
kohti Onnelaa.

Yksityiskohtia kylältä. Kasvitieteellisen puutarhan vieressä tönöttävän
autiotalon seinä töhrittiin talven aikana. Rakennuksen vieressä kasvaa
ruotsinpihlaja, joka on saanut nimikyltin runkoonsa.

KISAKYLÄN
KAMPAAMO
miehille ja naisille

avoinna 9–17, la sop. mukaan
puh. (09) 793 872
Koskelantie 9

KIKKA ja PIRJO
TERVETULOA!

Kampaamo

Amarillo
Satu
Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17, kesälauantait suljettu

Katuvalaistuksessa on ollut yleisesti käytössä vaaleaa valoa antava elohopealamppu. EU-direktiivin
mukaan niiden käyttö on lopetettava vuoteen
2015 mennessä. Syy ei ole elohopean käyttö vaan
direktiivin valaisimille asettama energiatehokkuus, jota elohopealampulla ei enää saavuteta.
Nykyisin ainoa vaihtoehto elohopealampulle
näyttää olevan suurpainenatriumlamppu, jollaiset Kumpulaan kevättalven aikana asennettiin. Samalla jouduttiin uusimaan koko valaisinyksikkö,
koska uusi lampputyyppi ei vanhaan valaisimeen
enää käynyt. Puiset pylväät olivat vielä kunnossa,
joten ne saivat jäädä. Kun pylväät tulevat aikanaan
elinkaarensa päähän, tilalle tullee metallipylväät
ja ilmeisesti kaapelointi siirtyy maan alle.
Työn edettyä puoliväliin oli Intiankadulta
helppo havaita Limingantien alku- ja loppupäiden
välinen valaistusero. Samalla valon sävy muuttui
totutusta vaaleasta sävystä oranssiin. Tämä on
saanut osakseen kiitosta, joskin myös kritiikkiä.
Muutama asukas on ihmetellyt, miksi yläkerran
makuuhuone on muuttunut valoisaksi, eli onko
valaisimien suuntausta muutettu.
Poistuneen elohopealampun sähköteho oli 125
W, kun taas uuden suurpainenatriumlampun sähköteho on 100 W. Tästä voi päätellä vain saavutet-

tavan energian säästön, sillä
wattimäärä ei enää korreloi valotehoa kuten hehkulamppujen
kohdalla on totuttu arvioimaan.
Helsingissä vaihdettavia valaisimia on noin 50 000 ja koko
maassa noin 800 000. Sähkötehot tosin vaihtelevat sijainnin
mukaan, mutta teoreettinen kokonaissäästö koko maassa lähentelee 200 GWh/v (0,2 TWh/v).
Sitä voidaan verrata Loviisan laitoksien vuosituottoon, joka on
hieman alle 8 TWh/v.
Poistuvan elohopealampun
valon määrää kuvaava valovirta-arvo oli uutena noin 6 500
lumenea. Lampun ongelmana
oli valotehon puolittuminen
muutamassa vuodessa. Kumpulassa korvattavien lamppujen valovirta oli alentunut tasolle noin 4 000 lumenea. Uuden
suurpainenatriumlampun valovirta on noin 10 900 lumenea,
ja se säilyy vakiona koko lam-

Limiksellä on uudet katuvalot.

pun käyttöiän. Tässä on selitys,
miksi myös yläkerran huoneiden valaistus on lisääntynyt.
Valotekniikka kehittyy nyt
kovaa vauhtia, ja led- ja monimetallilamput tekevät tuloaan.
Helsingissä on kokeiltavana uuden tekniikan valaisimia, mutta
ne eivät vielä ole valmiita laajempaan käyttöön. Yleiseen käyttöön ne voivat tulla hyvinkin
pian, ja silloin palataan jälleen
totuttuun vaaleaan värisävyyn.
Myöhemmin tulevat lamput
käyvät nyt vaihdettuihin uusiin
valaisimiin ja niiden myötä
energiakulutuskin putoaa merkittävästi.
Jorma Ikonen

Koirankusettajan kuulemaa
Koirankusettaja ihmettelee, mikä vaivaa yrityksiä, jotka eivät
kunnioita ”ei mainoksia” -tarroja alueen postilaatikoissa. Suurin kiusanaihe on Sturen Pizza,
joka ei toistuvista yhteydenotoista ja kehoituksista, jopa
aneluista huolimatta lopeta
mainostensa jakamista vaan
suhtautuu asiasta valittaviin
kuuleman mukaan jopa ylimielisesti. Yleisesti ottaenhan mainoskielto toimii hyvin – näin
oli jopa vaalien alla, jolloin vain
yhden, Käpylässä asuvan nuorehkon vihreän miesehdokkaan
mainoksia jaettiin kieltolaputettuihin laatikoihin. Koirankusettaja on ihmeissään, sillä luu-

li varsinkin vihreiden ymmärtävän mainoskieltojen päälle.
Koska mainosten jakaminen siitä kieltäytyneille ei näytä loppuvan, kusettaja muistuttaa, että yksi tapa vaikuttaa asiaan on välttää yrityksiä, jotka
eivät piittaa asukkaiden mainoskielloista. Niille,
joita tarpeeksi ärsyttää, Kuluttajaviraston sivuilta
löytyy ilmoituslomake osoitteesta https://qune.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta/web_KA_ilmoitus.aspx. Mitä useampi valittaa joko suoraan yritykselle tai virallista tietä, sitä enemmän on toivoa, että Sturen Pizzan kaltaiset yritykset joskus
oppisivat kunnioittamaan ihmisten oikeutta kieltäytyä suoramainonnasta.
VIIME kesänä kusettaja löysi Kumpulasta käytettyjä huumeruiskuja kahteen otteeseen, kerran koulun viereiseltä futiskentältä ja toisella kertaa Kumpulanmäen kallioilta. Onneksi koira ei ehtinyt

Runsas salaattipöytä, kahvi/tee kuuluvat
annoksen hintaan lounasaikaan klo 10–15.

ILOISTA &
AURINKOISTA KESÄÄ!
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loukata tassujaan piikkeihin –
yhtä lailla muut ulkoilijat, etenkin pienet lapset ovat vaaralle
alttiina. Tänä suvena kusettaja
aikoo pitää silmänsä kunnolla
auki mahdollisten ruiskujen varalta ja piikittäjän tavatessaan
ohjata henkilön ystävällisesti,
mutta rivakasti pois alueelta.

Pientalon energiatehokkuus puhutti
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen kevätkokouksessa Helsingin Energian asiantuntijat
Turo Eklund ja Pekka Takki
kertoivat pientalon energiatehokkuudesta. Keskustelua käytiin myös meidän pientaloasukkaiden toimesta.
Isoissa taloyhtiöissä kiinteistöä hoitavat ammatti-ihmiset.
Me omakoti- tai pienten asuntoosakeyhtiöiden asukkaat pohdimme asioita itse ja kaipaamme selkeää tietoa parannusvaihtoehdoista ja niiden kustannusvaikutuksista.
Rakennus on aina kokonaisuus, ja sama koskee sen energiatehokkuutta. Energian käyttöä voidaan pienentää monin
keinoin, mutta ennen yksittäisten keinojen käyttöä tulee pohtia niiden joskus arvaamatontakin vaikutusta kokonaisuuteen,
joten ammattitaitoisen suunnittelijan apu on usein välttämätöntä. Hän osaa huomioida
myös alueen suojelumääräysten vaikutukset.
Keskimääräinen lämmitysenergian ominaiskulutus alueemme pientaloissa on noin
70 kWh/m3, mikä on ylittää
40 %:lla koko Helsingin kaukolämmön ominaiskulutuksen.
Helsingin Energian esimerkkikohteissa on pienillä toimenpiteillä saavutettu 10–30 % säästötuloksia, ja sama on realistisia
myös omissa taloissamme.

jorma ikonen

Kumpulaa valaisevat nyt
suurpainenatriumlamput

jorma ikonen

santtu särkäs

Katonrajaan talvella kasvavat valtavat jääpuikot
kertovat rakennuksen yläpohjan huonosta
lämmöneristyksestä.
Oman kodin energiatehokkuutta ei pidä
koskaan parantaa sisäilman kustannuksella.
Vanhojen kauniiden ikkunoiden energiatehokkuutta voi parantaa lisäämällä kolmannen lasin sisäpuitteeseen, ja vetoa vähennetään tiivistämällä. Toimet vaikuttavat vähentävästi ilman vaihtuvuuteen, joten ilmanottoaukkojakin on tarvittaessa lisättävä.
Lattian, seinien ja yläpohjan lisäeristystyöt ovat ehkä helpoimmin toteutettavia ja
kustannustehokkaita ratkaisuja erityisesti
muun remontin yhteydessä. Yläpohjan lämpöhukka on nähtävissä talvella lähes jokaisen rakennuksen räystäältä roikkuvista jääpuikoista. Yläpohjaa eristettäessä myös il-

Kumpulan siirtolapuutarhan
aidan suuntaisesti Jyrängöntieltä uimalaan vievän kävelytien varrelle on luvassa koirankakkaroskis. Me alueen koirankusettajat olemme itse lupautuneet tyhjentämään sen ja suunnittelemme myös koirankakkapussien jakelupistettä roskiksen
välittömään läheisyyteen. Asiasta tiedotetaan runon muodossa:

On koirasi sulle rakas, metsään
tähän haluat tulla takas?
Kun koiras tänne kakkaa,
älä metsään jätä sitä sakkaa!
Tässä sulle pussi uusi,
ei metsä ole koiran huusi!
Oletko kuullut
hauskan tai kiintoisan Kumpula-jutun, jonka haluat kertoa koirankusettajalle? Toimita tarinasi:
kumposti(a)yahoo.
com tai c/o Kylätila,
Intiankatu 31.
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man vaihtuvuus yläkolmiossa
heikkenee. Jotta homeelle ei
luoda potentiaalisia kasvuolosuhteita, on tuuletusta lisättävä
vaikka katolle asennettavilla
alipainetuulettimilla. Ne toimivat
mekaanisesti, eivät sähköllä.
Erityisesti puolitoistakerroksisissa taloissamme, joissa portaikot
ja sivuvintit ovat usein alun perin olleet lämmittämättömiä tiloja, on lisäeristäminen suunniteltava huolella.
Luennoitsijat korostivat, että
merkittävää ja nopeaa säästöä
saadaan usein tarkistamalla
lämmitysjärjestelmän säätöjen
oikeellisuus. Jos kiinteistön
lämmöntarvetta saadaan alaspäin, niin kulutukseen perustuvan kaukolämmön energiamaksun ohella myös vesivirtamaksuun on mahdollista pyytää tarkistusta.
Yhdistys on selvittänyt yläpohjan lisäeristämisen ja lämmön talteenotolla varustetun ilmanvaihtojärjestelmän hintoja.
Asiaa voi tiedustella puheenjohtajalta. Kyselkää ja kertokaa naapureille ja myös yhdistykselle
hyvistä kokemuksistanne. Näin
saamme kerättyä mahdollisimman kattavan listan osaavista tekijöistä yhdistyksen uusituille nettisivuille osoitteeseen kaupunginosat.net/kantahelsinki.
Tuuli Kunnas
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja

Limingantielle vei liskonkin tie

santtu särkäs

Golem, lempinimeltään
KYLÄN
Goltsu tai Neiti, tuli
ELÄIMIÄ
elämääni lokakuussa
2009. Leopardigekko
muutti Kymintieltä putkiremonttia
pakoon isäntänsä isän, Risto
Kukkosen luo Väinö Auerin kadulle.
Afrikassa työskennellässäni totuin liskoihin seinillä, mutta täytyy myöntää, että lisko lemmikkinä tuntui aika vieraalta ajatukselta. Olen allerginen ja monesti miettinyt sopivia lemmikkivaihtoehtoja, mutta liskon hankkiminen ei ole tullut
mieleenikään.
Ensimmäiset 3-4 kuukautta Goltsun ja minun
kontaktit olivat melko vähäisiä, vaikka pidinkin
kauniin leopardikuvioisen olennon katsomisesta. Leopardigekot eivät mene aivan horrokseen
kaamosajaksi, mutta kauas siitä ei elo talvikuukausina jää. Terraariossa olevat kolot ovat erityisen rakkaita pimeänä vuodenaikana.
Leopardigekot ovat myös yöeläimiä. Päivisin
terraariossa palaa lämpölamppu, jonka alla lisko
voi edistää ruoansulatustaan. Vaikka Goltsun yhteydenpito minuun muodostui lähinnä silmien
avaamisesta ja satunnaisesta päännostosta, aloin
kiintyä siihen.

Golemin piti olla meillä vain putkiremontin ajan,

mutta se jäi pysyvästi. Opettelimme Riston kanssa
ruokkimaan ja hoitamaan sitä, ja minäkin aloin
tottua siihen,, että jääkaapissani on kohmeessa
olevia jauhomatoja. Arabiassa on eläinkauppa,
josta liskolle saa myös talvisaikaan kenttäsirkkoja
ja heinäsirkkoja eli lokusteja.
Lisko syö ruokansa elävänä. Sen luonnollisessa
elinympäristössä täytyy olla paljon suoraan nenän
eteen käveleviä hyönteisiä, sillä Goltsulla on todella huono näkö. Ilmeisesti se näkee paremmin
liikkuvat objektit. Kevään koittaessa alkoivat huoneistoomme eksyvät hyönteiset joutua saalistuksemme kohteeksi. Parvekkeelta löytynyt tuhatjalkainen ja muut itikat toivat tervetullutta vaihtelua
Goltsun ruokavalioon.

Alunperin vastahakoinen Risto kiintyi Goltsuun
myös. Pian se esiteltiin vieraille, ja sen pienistäkin

8-vuotiaan Iidan sarjakuvassa Miki ja Kiki uppoavat netin syövereihin, mutta pääsevät pakoon... lopulta kaikki olikin vain unta!

n
Kumpula
ja
n
e
t
las
palsta
nuorten
Tarjoa

juttuasi!

Kuvataidekerhossa
saa kertoa omia tarinoita

anna kurvinen

’’

Leopardigekko Golem on yleensä uusia ihmisiä kohdatessaan arka, mutta kuvaajalle se poseerasi mielellään.

Liskoa ei voi
käskeä,
ja siinä piilee
sen viehätys.

tekemisistä kerroimme toisillemme. Perehdyimme liskonhoitoon ja teimme uudistuksia terraarioon. Matkoiltani toin kiviä,
niin kuin Riston poika Ilmarikin oli jo tehnyt. Laitoin myös
aidon viherkasvin terraarioon.
Golem aktivoituu selkeästi
valon lisääntyessä maaliskuussa.
Viime vuonna Goltsu hyppäsi
ensimmäisen kerran ulos terraariosta häntänsä avulla. Aluksi pelkäsin koskettaa sitä, eikä
sekään tainnut olla kovin tottunut käsittelyyn. Keväällä se aste-

li yllätyksekseni oma-alotteisesti kädelleni. Pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri pienelle
liskolle. Hypin riemusta loppupäivän ja vielä seuraavankin.
Sen jälkeen olen ottanut Goltsun säännöllisesti ulos terraariosta, ja vähitellen se on rohkaistunut tutustumaan asuntoon ja kiipeilemään päälläni.
Sitä täytyy kuitenkin vahtia, ettei se mene vaaralliseen koloihin, eikä sen päälle tietenkään
sovi astua. Liskoa ei voi käskeä,
ja siinä piilee sen viehätys.
Ihmettelimme usein liskon

sielunelämää Riston kanssa.
Golem on toisaalta utelias ja pitää siitä, että sitä katselee, mutta
toisaalta muutoksiin sopeutuminen vie siltä paljon aikaa. Jos

terraariossa muutetaan jotain,
se pysyttelee ensin kaksi viikkoa
tutussa paikassa ja tutustuu vasta sitten uudistuksiin. Ihmisellä
on liskoaivoiksi kutsuttu osa aivoissaan, mikä ehkä selittää sen,
että muutokset ovat ihmisillekin haastavia.
Rakas Ristoni menehtyi sairauskohtaukseen viime syyskuussa.
Muutin takaisin Limingantielle ja sovimme Riston pojan kanssa, että Golem jää minulle. Se on
tuonut olemassaolollaan lohtua
suruuni, ja nyt muistan jo ilolla
yhteisiä hetkiämme liskon kanssa. Leopardigekot voivat elää
20-vuotiaaksi, joten meillä on
yhteisiä vuosia toivottavasti vielä
yli kymmenen jäljellä.


Anita Lintula

kun on lapsi. Kylätila taas tuo
Kumpulan Kylätilassa toimii
mieleen entisen työpaikkani asumonia lasten taideharrastuksiin
kaspuistossa Kontulan alueella.
liittyviä kerhoja: on muskareita,
On kiva, että eri-ikäiset ovat tebändikerhoja, satuaskartelua,
kemisissä keskenään, ja Kylätitanssia. Sosionomi (AMK) Juulassa on rento meininki!
lia Jurvanen opiskelee taiKuviskerhon ohjaamidekasvatusta TaiKissa ja
nen on minulle täydelohjaa Kylätilassa keslinen osa-aikatyö, ja
kiviikkoisin kahta lasryhmät ovat ihania!
ten kuvataideryhmää.
Toisen ryhmän kerAiemmin hän on työsholaiset ovat 3–5-vuokennellyt nuorisotaloiltiaita ja toiset jo koulula ja asukaspuistoissa, ohJuulia
tietä aloittelevia 6–9-vuotijannut erilaisia taideleirejä ja
aita. Työt tehdään kummassakin
kerhoja sekä pitänyt Kylätilassakerhossa usein samoilla välineilkin vauvojen värikylpyä.
lä ajankäytön helpottamiseksi,
Tänä keväänä lapset ovat
mutta tekniikkaa sovelletaan ikäJuulian ohjaamina tehneet esiryhmälle sopivaksi.
merkiksi pienoismallitaloja
– Uskon, että taiteella on
puutikuista ja piirtäneet mallisKylätilan keittiössä annetaan keskiviikkoisin luovuuden kukkia. Juulia ohjaa kahta ryhmää,
joista tässä 6–9-vuotiaiden ryhmä toiminnassa.
oma kielensä, jolla tavoittaa selta, jolloin ohjaaja pukeutui itälaista, mitä pelkät sanat eivät.
maiseksi tanssijaksi. On luettu
Oman ilmaisun kehittäminen
satu Fenix-linnusta ja maalattu
auttaa lapsia kasvamaan kokositten sen mukaista tarinaa, painaiseksi. Omaksi itseksi kasnettu pääsiäisliinoja ja valmisvaminen on nykymaailmassa
tettu vappunaamareita. Lapset
muutenkin vaikea tehtävä lapovat päässeet myös tekemään
sille ja nuorille. Leikkiä ja mieomia sarjakuvia, joissa on voilikuvitusta on tärkeä olla, tilainut käsitellä mieltä askarruttaneita asioita. Viime syksynä taas suuksia kertoa omia tarinoita. Tunnetaidot ja ryhmässä toisuosituin ja onnistunein projekmiminen ovat kuviskerhoisti oli eläimen pesän rakennus.
7-vuotiaan
sa myös tärkeässä osassa, vaikJuulia asuu itsekin KumpuCamillan
ka Kylätilan kuvataidekerhot
lassa avomiehen ja pienen tytsarjakuvassa
ovatkin vapaamuotoisia, Juulia
tären kanssa ja kehuu kotikautomaatti, lintu,
summaa ajatuksiaan lasten taipunginosaansa.
porkkana ja pupu
dekasvatuksen merkityksestä.
– Kumpula tuntuu ihan parkaverustuvat
kasvimaalla.
Anna Kurvinen
haalta paikalta asua, etenkin nyt,

Janican, 6, tarinassa
seikkailevat eläimet.
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