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Kiitokset Kumpostin jakajille
Aina välillä on syytä näin julkisestikin kiittää heitä, jotka 
tämän aviisin postilaatikoihin kantavat. Lehtihän tehdään 
puhtaasti talkootyönä: mitään palkkioita ei makseta jaka-
jille, kuten ei lehden tekijöillekään.

Kiitokset siis Isonniityn alueelle Paciuksen-Hakasen 
perheelle, Riitta Aitonurmelle ja Riitta Alveelle, Sofi-
anlehdonkadulle Tiina Lehtoselle, Limingantielle Tiai-
sen perheelle, Ulla ja Veikko Neuvoselle, Camilla von 
Bonsdorffille, Lauri Jääskeläiselle ja Hannu Hakalal-
le, Kymintielle Jari Jetsoselle sekä Väinö Auerin kadulle 
Tanja Kantaselle, Tiina Kärjelle ja Vesa Keskisen per-
heelle ynnä Kylätilayhdistyksen väelle ja niille toukolalaisil-
le, jotka ovat jakaneet lehtiä Toukolan puolella. Sekä Iko-
sen Jormalle, joka on auttanut jakamaan lehdet jakajille!

Lisäksi kiitokset Kumpula-seuran puheenjohtajalle Ul-
la Agopoville, joka monien muiden yhteisten asioiden 
hoidon välissä on jakanut lehdet Sofianlehdonkatu 10:n 
isoon kompleksiin.

HUOM! Sofianlehdonkatu 7 ja 9! Näihin taloihin ei ole 
Kumpostia saatu viime aikoina jaettua. Toivomme, että
kummastakin taloista löytyisi joku asukas, joka voisi 
ottaa lehtiä jakaakseen. Yhteydenotot osoitteeseen 
kumposti(a)yahoo.com tai puh. 040 7790 333/Tuomo. 
Oman talon jakelu ei montaa minuuttia vie aikaa.

Palveleva – edullinen lähikauppiaasi

Hannu Auranen

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 282

Avoinna arkisin 9–19, lauantaisin 9–16

Lähikauppa – ekonominen ja ekologinen

KOSKELAN 
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Käpyläntie 1, puh. 720 6800

Erikoshammaslääkäri
Pirkko Aho – iensairaudet

Hammaslääkärit
Marja Romu, Elina Saaristo

Suuhygienisti
Marika Pelkonen

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.

Kampaamo

Amarillo
Satu ja Kikka

Hyvää joulua!

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

lauantaisin 9–14

Moni ei ole ehtinyt vielä ajatella, saati muodostaa mielipi-
dettä siitä, pitääkö junaradan paikalle Vallilanlaaksoon tul-
la bussikatu vai ei. Nyt on kiire ajatella ja muodostaa. Esi-
tys kadusta on tehty!

Joukkoliikenteen sujuvoittaminen edellyttää sille omia 
väyliä. Sellaisia voidaan löytää vain alueilta, joita ei ole 
vielä valmiiksi rakennettu. Se on selvää, mutta: kadun ve-
täminen vuosisatoja säilyneen Kumpulan kartanon mil-
jöön halki on merkittävin ympäristön muutoshanke näillä 
nurkin sitten 1960-luvun, jolloin koko Kumpulan puutalo-
alue aiottiin purkaa!

Puutalojen purkuhankkeen kaatamisesta tulee ensi 
vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Kaataminen on merkkipaa-
luja koko Helsingin asukastoiminnan ja kansalaisliikkei-
den historiassa. (Siihen syvennytään Kumpostin seuraa-
vassa numerossa maaliskuussa.) Nykyisten asukkaiden 
on syytä sen verran kunnioittaa niitä, jotka tuolloin tämän 
alueen saivat meille säilytettyä, että nyt käsillä olevan ka-
tukaavapäätöksen ei anneta syntyä kabineteissa.

Jos haluaa uuden kadun, ei tarvitse tehdä mitään: ka-
dun mahdollistava päätös syntyy varmasti. Mutta jos ha-
luaa sen vielä estää, on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
jäsenet ja riittävä määrä kaupunginvaltuutettuja pereh-
dytettävä asiaan. Jokainen vallilalainen ja kumpulalainen 
voi osallistua perehdyttämällä yhden, itselle helpoimmin 
lähestyttävissä olevan päättäjän: jututtamalla, pyytämällä 
käymään paikalla, vähintäänkin katsomaan karttaa.

Nappia painamaan ei kannata päästää yhtään ihmistä, 
joka ei tiedä, mitä on tekemässä.

Poliittista painoarvoaan vaaleissa kasvattaneet vihre-
ät on helppo ajatella jokamiehen vaikuttamisen kärkikoh-
teeksi... Kumpulassa on aina ollut eniten vihreiden kan-
nattajia koko Suomessa, varmasti myös vihreiden päät-
täjien tuttuja. Kannatus on kuitenkin ollut huippuvuosista 
laskussa. Jatko riippuu eittämättä siitä, mitä ryhmä täs-
sä asiassa tekee. Ja jos ei vihreitä (mukaan lukien raken-
nus- ja ympäristötoimesta vastaava apulaiskaupunginjoh-
taja Pekka Sauri) saada mukaan töihin historiallisen vi-
heralueen puolesta, niin ketkä sitten?

Ja jos vallilalaiset ja kumpulalaiset eivät yhdistä 
voimiaan, päättäjät tulevat käyttämään toisia toi-
sia vastaan. Voimien yhdistämiseen tarvitaan 
yhteinen suuri asukastilaisuus ja yhteisen suu-
ren Pro Vallilanlaakso -liikkeen perustaminen. 
Kumposti-lehti voi auttaa tiedottamisessa.

Nimihän voisi iänikuisten Pro-liikkeiden sijasta olla 
vaikkapa “Viiden minuutin liike”. Koko katuhanke kun on 
lähtenyt siitä, että matka-aika bussilla Kumpulanmäen lai-
tosten ja Pasilan aseman välillä lyhenisi.

Nyt on päätettävänä kaavaesitys, jonka mukaan se 
matka-aika lyhenisi viisi minuuttia! 

tuumii päätoimittaja Suomen itsenäisyyspäivän 
vaikutuksen alaisena 6.12.2009 klo 17

Miehet syrjäytymässä kaupungin päätöksenteosta:

Sue Lemströmille 
Pro Finlandia -mitali
Näyttelijätär Sue Lemströmille myönnet-
tiin Pro Finlandia -mitali elämäntyöstä teat-
terin alalla. Hän on ollut maamme eturivin 
suomenruotsalaisia näyttelijättäriä alkaen jo 
1960-luvun legendaarisesta Hair-musikaalis-
ta Svenska Teaternissa. Sue on ollut mukana 
useissa teatteriproduktioissa mm. Unga Tea-
ternissa, Lilla Teaternissa sekä Turun ja Vaa-
san ruotsinkielisissä teattereissa. Suomen-
kieliselle yleisölle hänen töistään tunnetuim-
pia lienee rooli Jari Halosen Aleksis Kivi -elo-
kuvassa. Kumpulalaiset ovat päässeet nautti-
maan Suen taidoista mm. Kumpulan Kantaa-
tissa ja Kumpulan Euroviisujen juontajana.

Sue on asunut Kymintiellä 1980-luvulta 
lähtien. Tänä vuonna hän joutui muuttamaan 
Kumpulasta pois, mutta on edelleen odotet-
tu ”kesävieras” näilläkin kulmilla.

Helsinki oli jo viime valtuusto-
kaudella ainutlaatuinen kunta: 
valtuustossa oli naisenemmis-
tö 45-40. Mutta näissä vaaleis-
sa naisvalta vain vahvistui: nyt 
enemmistö on 49-�6. 
Muualla maassa suhde on ta-
san päinvastainen, eivätkä nai-

set edenneet nytkään.
Naisten eteneminen näyttää 

kulkevan käsi kädessä vihrei-
den menestyksen kanssa. Vih-
reiden valtuutetuista enemmis-
tö on koko maassa naisia pro-
senttierolla 6�-�7. Muiden puo-
lueiden valtuutetut taas ovat yli 

60-prosenttisesti miehiä.
Jos Kumpula yksin olisi va-

linnut Helsingin valtuuston, siel-
lä olisi nyt naisenemmistö 5�-
�4. Tämän valtuuston kokoon-
pano ja muuta tietoa Kumpulan 
vaalituloksista keskiaukeamalla.

Tuomo Heikkola

HELSINKI ON NYT 
NAISTEN KÄSISSÄ!

Uusi Kuohu-lehti 
aloittaa Artovassa
Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupun-
gin kaupunginosayhdistys alkaa julkaista 
omaa Kuohu-lehteään. Lehti ilmestyy ilmai-
seksi kotiin jaettavan Kaupunkilehti Vartin 
Etelä-Helsingin painoksen välissä neljästi 
vuodessa, ensimmäisen kerran 11.2.

Toimituksellisesta sisällöstä vastaa vapaa-
ehtoisista koostuva lehden toimitus; mainos-
myynnin, taiton, painatuksen ja jakelun hoitaa 
Varttia julkaiseva Sanoma Kaupunkilehdet Oy.

Ensimmäisen numeron teemoja ovat yh-
teisöllisyys, yhdistystoiminta ja paikalliset toi-
mijat. Päätoimittaja Marika Rosenborgin mu-
kaan tavoitteena on tehdä vuorovaikutuksellis-
ta ja kiinnostavaa paikallislehteä, joka on avoin 
myös oman alueensa ulkopuolisille kaupunki-
kulttuuriin liittyville uutisille ja tapahtumille.

Lehden verkkoversio on luettavissa Arto-
van nettisivuilla www.kaupunginosat.net/
artova. Toimituksen sähköpostiosoite on 
kuohu.toimitus(a)gmail.com. 

Kumposti kaipaa huumoria! Jär-
jestämme kilpailun, jonka tulok-
sia julkaisemme tulevissa nume-
roissa. Tarkoitus on saada paikal-
liset kyvyt esiin ja tarjota julkaisu-
kanava – kohti kenties vielä suu-
rempia yleisöjä. Voit lähettää joko 
sarjakuvia, yksittäisiä pilapiirrok-

sia tai molempia. Jos aihe liittyy 
Kumpulaan tai Kumpulalle omi-
naisiin ilmiöihin, on se lisäarvo, 
mutta aihe voi olla mikä tahansa.

Kisa on tarkoitettu sekä lap-
sille että aukuisille. Rahanarvoi-
sia palkintoja jaossa!

Lähetä tai tuo piirrokset 

osoitteeseen Kumposti-lehti/
Heikkola, Limingantie 9 A 1, 
00550 Helsinki tai kumposti(a)
yahoo.com. Lisätietoja p. 040 
779 0333/Tuomo. Aikaa on 
tammikuun loppuun asti.

Yllä mallia näyttää kumpula-
lainen Valtteri Väntänen.

sarjakuvakilpailu!KUMPOSTIN 
SUURI

Taisteluun Vallilanlaakson puolesta!?

Terveysasemalla kaikki hyvin?
Kontulassa on perustettu kaikille avoin Terveysaseman 

ystävien ryhmä. Se kokoontuu pari kertaa vuodessa ja 
välittää terveysasemalle ihmisten toiveita, kuten: odo-
tushuoneessa oleville pitää kertoa, kuinka paljon ja 
miksi aikataulut ovat myöhässä.

Koskelan terveysasemallahan kaikki on täydellistä, 
eikä tuollaista ystävien ryhmää tarvita. Vai?
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Kun tämä lehti ilmestyy, niin 
Kylätilaankin on jo julistettu 
Joulurauha ja me työntekijät 
ja hallituksen vapaaehtoisjou-
kot vietämme hetken hengäh-
dystaukoa ennen uuden vuo-
den mukanaan tuomia tapahtu-
mia. Monipuolinen kurssien ja 
tapahtumien järjestäminen on 
tarkoittanut väistämättä myös 
viikonlopputöitä ja ainakin alle-
kirjoittaneen perheessä vitsail-
laan usein siitä, että perheen 
patjat voisi tuoda Kylätilaan ja 
oman töllin laittaa vuokralle; 
sitä kun tarvitsee aina vain vä-
hemmän ja vähemmän!

Lukuisten vuoden �008 toi-
mintojen ja tapahtumien jou-
kosta haluan nostaa esille erityi-
sesti ”Riffejä ja Riimejä”-illan 
lokakuulta sekä tiistaiaamun 
ArkiRokkaa-kerhon. Ei ehkä 
koskaan Kylätilan yleisö ole 
kuunnellut esityksiä niin haltioi-
tuneena kuin silloin, kun runoi-
lijat Nummela, Oikarinen, Vii-
kilä ja Vuola lukivat tekstejään 
ja illan yllätysvieras Samuli Put-
ro esitti akustisesti omaa uut-
ta tuotantoaan. Sananmukaises-
ti Kylätilassa olisi voinut kuulla 
nuppineulan putoavan lattialle, 
niin vangitsevia tulkinnat olivat. 

ArkiRokkaa-kerhossa tilan-
ne on päinvastainen: tiistaiaa-
muisin vilkas puheensorina ja 
jokeltelu täyttävät Kylätilan. Pa-
rikymmentä äitiä, isää ja heidän 
pikkutaaperonsa ovat löytäneet 
kerhon kohtaamispaikakseen. 
Samassa elämänvaiheessa ole-
vat nuoret vanhemmat ovat tu-
tustuneet toisiinsa ja uusia ystä-

vyyssuhteita on syntynyt. Kerho on näin mieles-
täni lunastanut paikkansa Kylätilan viikko-ohjel-
massa ja ilmentää konkreettisesti tavoitteitamme: 
asuinalueemme viihtyvyyden lisäämistä ja yhtei-
söllisyyden edistämistä.

Ja sitten uuteen vuoteen!
Toiminta jatkuu pitkälti samoin kuin syksylläkin. 
Uutena harrasteryhmänä aloittaa Pilates sunnun-

…katse kuitenkin jo tiukasti tulevaan!

MP Pilates on huippuunsa hiottu 
kehonhallintamenetelmä, jonka 
kehittäjinä ovat olleet alansa eh-
dottomat huippuosaajat. Metodi 
on erinomainen tapa pitää huolta 
kehon hyvinvoinnista ja ryhdistä. 
Pilateksen avulla vahvistetaan 
ryhtiä ylläpitäviä lihaksia, saa-

taisin, ja MLL järjestää kevätlu-
kukaudella keskiviikkoisin uu-
den kädentaitokerhon koulu-
laisille (katso ilmoitukset sivun 
alalaidassa). Kylätilan omassa 
kuviskerhossa tiistaisin tutustu-
taan mm. öljyvärimaalaukseen. 
(Ilmoittautumiset Kylätilaan, 
hinta 40 euroa/kevät.) Koulu-
laisten kokkikerhon toteutumis-

Kun Hanna Brotherus ja 
hänen puolisonsa 

Antti Ikonen muutti-
vat Kumpulaan vuon-
na �999, perheessä oli 
jo kaksi poikaa. Kanta-
kaupungin melu ja lii-
kenne olivat alkaneet 
ahdistaa nuorta per-
hettä, ja ratkaisu siihen 
löytyi Kumpulasta. ”Iha-
naa, että muutimme tän-
ne Kumpulan maalais-
taloon” oli tuolloin 4-vuotiaan 
Robertin mielipide.

Nyt lapsia on neljä, ja Hanna ja 
Antti ovat ehtineet muuttaa isompaan 
asuntoon Limingantiellä. Perhe viih-
tyy hyvin, vaikka kantakaupungista 
kotoisin oleva Antti aluksi epäilikin, 
ettei voisi asua missään, minne ei rati-
kan ääni kuulu.

Hanna valmistui Teatterikorkea-
koulusta koreografiksi vuon-

na �994 ja suoritti tanssipedagogiset 
opettajaopinnot vuonna �996. Töitä 
freelancerilla on riittänyt kiireeksi asti. 

– Näin ensi-illan alla tuntuu, että 
helpommallakin pääsisi, mutta oikeas-
ti olen kyllä onnellinen nykyisenkal-
taisessa tilanteessa. Olen myös oppi-
nut luottamaan, että vaikka kalenteris-
sa olisikin joskus tyhjää tilaa, se kyllä 
täyttyy ennen pitkää, kuvailee Hanna 
freelancerin elämää. 

Kaikki perheen lapset harrastavat 
tanssia tai musiikkia. Johannes, ��, 
ja Robert, ��, ovatkin niittäneet mai-
netta esiintymällä monesti Kyläjuhlil-
la ja kirppispäivinä. 7-vuotiasta sellis-
tiä Amosta koulitaan parhaillaan mu-
kaan bändiin. Miesvoittoinen perhe 
on toden teolla saanut tutustua pien-
ten prinsessojen elämään, sillä suloi-
nen 6-vuotias Elsa on tuonut oman li-
sänsä muusikkopoikien elämään. 

– Tämä pienten tyttöjen maailma 
on meidän perheessä ihan uusi ja eri-
lainen maailma, kertoo Hanna. 

Elsa onkin luonnollisesti ollut äidin 
matkassa Kylätilan lasten tanssissa jo 
�-vuotiaasta lähtien.

Antilla on muusikkotausta, mutta 
nyt hän toimii Taideteollisen Kor-

keakoulun Medialabin äänisuunnit-
telun lehtorina. Antin koulutusohjel-
man nimi on ”Sound in new media”, 
ja siinä ovat TaiK:n lisäksi mukana Si-
belius-akatemia ja Teknillinen korkea-
koulu. Voisipa sanoa, että Antti tapa-
si Hannan musiikin myötä, ja Antin 
myötä musiikki tuli perheeseen! 

– Tutustuimme Antin kanssa, kun 
hän sävelsi musiikin lopputyöhöni ja 
aloimme seurustella, kertoo Hanna. 

Yhteiselon lisäksi töitä tehdään 

edelleen yhdessä. 
– Yhteistyömme ei to-

dellakaan ole kovin ro-
manttista, vaikka se 
saattaa siltä kuulostaa-
kin. Kun kaikki muut 
työt on tehty ja lapset 
nukkuvat, saatamme 
pikkutunneilla silmät 
ristissä käydä läpi työ-

asioita. Videoin Antille 
esityksen ja esitän toiveita 

tyylistä tai instrumenteista. 
Antti säveltää niiden pohjalta, 

mutta hän käy tietenkin myös tree-
nejä katsomassa, Hanna kertoo.

Viime aikoina Hanna on työsken-
nellyt projekteissaan myös mui-

den kuin ammattitanssijoiden kans-
sa. Lapset ovat tuttu näky näyttämöllä, 
ja marraskuussa päättyi kolmen kuu-
kauden projekti vanhusten kanssa. Sil-
missäni mennyt on Kaupunginteatte-
rin yleisötyöprojekti, johon Hanna te-
ki koreografian ja myös ohjasi sen. 

– Projektin piti aluksi olla vain työ-
paja, jossa ikäihmiset purkavat muis-
toja ja elämäntilanteita iloineen ja su-
ruineen. Teatterilta löytyi kuitenkin 
vapaata tilaa, ja näin pääsimme pro-
jektin päätteeksi estradille. 

Lavalla tanssi muistojaan auki yh-
teensä �� ikäihmistä, joilla ei ollut ai-
empaa kokemusta nykytanssista. Iäl-
tään he olivat 60–85 vuoden väliltä. 
Projekti kosketti myös Hannaa: 

– Oli aivan uskomatonta olla to-
distamassa, kuinka vasta nyt, myö-
hemmällä iällä, jotkin lapsuuden trau-
mat purkautuivat, pelko tai häpeä pys-
tyttiin puhumaan ääneen. Myös ilot 
ja surut jaettiin, ja näistä yksityisistä 
muistoista syntyi yhteinen esitys.

Ensi-iltojen jälkeen ohjaajan saattaa 
vallata tyhjyys. Tällä kertaa Antin 

”savikuppi-vaiheeksi” ristimää pari-
viikkoista ei ehdi tulla. 

– Aloimme jo harjoitella Koiton 
Laulu -kuoron kanssa elokuussa en-
si-iltansa saavaa esitystä. Ensi kesänä 
ei valitettavasti ole kunnon kesälomaa, 
kertoo Hanna kiireistään.

Kylän alle kouluikäiset lapset ovat 
saaneet nauttia Kylätilassa Hannan 
luovasta lasten tanssista. Myös lapset 
tanssivat paljon mielikuvien kautta. 

– Olemme liimanneet tanssivih-
koihin erilaisia asioita; tikkuja, pum-
pulia, pikkukiviä. Mielikuvista läh-
tee liike, kuvailee Hanna suosittua las-
ten tanssia.

Lasten tanssi Kylätilassa jatkuu ke-
väällä maanantaisin klo �6.00–�6.40 
ja klo �6.45–�7.�0.

Sari Väntänen

duuriksi” paljastui Zen Cafésta 
tuttu Samuli Putro, joka esitti 
täyspitkän setin uutta, toistai-
seksi levyttämätöntä musiikki-
aan, säestäen itseään välillä ki-
taralla, välillä rhodesilla, välillä 
pelkällä jalkojen marssirytmillä. 
Tunnelma oli todella tiivis. Sa-
muli Putro poikkeuksellisen ka-
rismaattisena esiintyjänä sekä 
itketti että nauratti yleisöä mu-
siikillaan ja välispiikeillään. Ilta 
oli niin onnistunut, että kevääl-
lä järjestettäneen toinen.

Lokakuussa järjestettiin 
myös �0–�4-vuotiaiden suosittu 
bändileiri koulujen syysloman 
aikaan. Osallistujia oli tällä ker-
taa kolmipäiväisellä leirillä en-
nätysmäärä, peräti �9! Vanhem-

mille, mummeille, kummeille ja 
kavereille esitettiin leirin lopuk-
si lähes 40 minuutin setti aina 
Apulannasta Metallicaan ja Bon 
Joviin eri kokoonpanoilla. Vah-
vasti näyttää siltä, että Kylätilan 
bileisiin riittää esiintyviä muusi-
koita ja trubaduureja vielä kym-
menen vuoden kuluttuakin.

Marraskuun pimeydessä pi-
dettiin jo perinteeksi muodos-
tuneet Halloween-naamiaisbi-
leet. Markku Toikan kertomien 
ja kauhumusiikilla höystettyjen 
kummitusjuttujujen lisäksi juh-
lijoita kauhistutti buffetin tar-
jonta kissankakkakakkuineen ja 
aivohyydykkeineen. Illan truba-
duurina Kylätilassa viihdytti ja 
viihtyi Kari ”Fatboy” Tammi-

nen, ja ilta lopetettiin karaoke-
tansseilla. Kiitettävästi löytyy 
alueelta lauluhaluisia!

Kylätilayhdistys on myös 
mukana Oljenkorren �7th Mu-
sic Heaven-iltojen järjestelyis-
sä – kuuluvathan yhdistyksem-
me puheenjohtaja Jussi Liski ja 
varapuheenjohtaja Kyösti Vän-
tänen Oljenkorsi Small Bandin 
vakiokoonpanoon. Oljenkorres-
sa on koettu syksyn aikana to-
della hienoja, erikoisia ja ainut-
laatuisia musiikkihetkiä. Yllä-
tysvieraina on käväissyt mm. 
Happoradion Aki Tykki laula-
massa rakkauslauluja, Mariska 
aivan uusine biiseineen, Taneli 
Mäkelä haitarin kera vetäise-
mässä mm. Beatlesia ja vanho-

jen Suomi-filmien klassikkosä-
velmiä ja legendaarinen Nasty 
Suicide eli Jan Stenfors esittä-
mässä CCRää, Djangoa ja Mott 
the Hooplea. En ainakaan ihan 
heti keksi, missä toisaalla olisi 
yhtä yllättävä musiikkitarjonta. 

Tätä kirjoittaessa on vielä 
edessä itsenäisyyspäivän bileet 
6.��. tiernapoikineen ja tans-
sibändeineen sekä vuoden vii-
meinen Oljenkorsi Small Band 
-ilta �9.��. Ja paljon muuta. 
Kumpulassa todella tapahtuu! 
Kaikkein mukavinta on se ai-
to yhteisöllisyys ja talkoohen-
ki, jolla tapahtumia järjestetään, 
usein aikuiset ja lapset yhdessä, 
jopa monessa sukupolvessa. 

Riitta Hämäläinen

Kädentaidot-kerho koululaisille
 

Keskiviikkoisin klo 14–16 ajanjaksolla14.1.–13.5. (ei 18.2.).
Kerhossa tutustutaan batiikin tekniikoihin, koetetaan kankaanpai-

nantaa ja tehdään käsitöitä kierrätysmateriaaleista sekä piirretään 
näyttäviä vaatteita paperinukeille.

Kerhon järjestää MLL Käpylän paikallisyhdistys Kylätilassa. Ker-
homaksu 50 euroa kerätään käteisellä ensimmäisellä kerralla.

Ilmoittautumiset: Angela Oleng, p. 050 448  9934 tai 
angelaoleng(a)hotmail.com.

ta joudumme odottelemaan en-
si vuoden puolelle; toivoaksem-
me harjoittelijamme Tanja Läh-
tevänoja voi jatkaa Kylätilassa 
vielä toiset kolme kuukautta ja 
opettaa muiden töiden ohella 
pikku-kokkeja.

Tapahtumia ja konsertteja 
järjestetään edelleen jokaisen 
kuukauden ensimmäisenä lau-
antai-iltana (lukuun ottamatta 
tammikuuta). Sivustolta www.
kumpula.info löydätte aina ajan-
tasaisen tiedon tulevista tapahtu-
mista. Viikonloppukursseja jär-
jestetään toiveittenne mukaisesti.

Kylätilayhdistyksen sääntö-
määräinen vuosikokous järjes-
tetään sunnuntaina �9.4.

Rauhallista Joulua ja Iloista 
Uutta Vuotta toivottelee

Kylätilan Sari
p. 04� 5�7 89��
kylatila(a)kolumbus.fi  

P.S. Maanantaina ��.��. klo 
�8–�9 on vielä tilaisuus käydä 
Kylätilassa ostamassa lahja pu-
kinkonttiin! Kumpula-Toukola-
t-paidat: hinnat 5–�5 euroa, las-
ten ja aikuisten koot, katso ku-
vat nettisivuilta.

daan parempi keskittyminen, tehokkaampi hengitys 
sekä elastisempi, solakampi ja vahvempi keho. 

Pilates sopii kaiken ikäisille ja kokoisille, vähän 
liikkuvalle sekä paljon liikuntaa harrastavalle.

Peruskurssi pidetään lauantaina 10.1. klo 16–
18 ja sunnuntaina 11.1. klo 19–21. Tämän jälkeen 
tunnit jatkuvat sunnuntaisin klo 19–20.

Peruskurssin hinta on 50 €/henkilö, opiskelijoil-

Method Putkisto Pilates -peruskurssi 10.–11.1.
le 40 €. Sunnuntaitunneista ker-
tamaksua kerätään 10 €/tun-
ti, viiden kerran sarjakortilla 9 € 
ja kymmenen kerran sarjakor-
tilla 8 €.

Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot: Tapio Eerikäinen 050 545 
4145, tapio(a)artofliving.org.

Kylätilassa keväällä 
 

su 11.1. klo 12–15 Kirppis: pöydät varataan Kylä-
tilasta, hinta jäsenille 5 euroa, muille 10 euroa

su 18.1. klo 14–17 Kumpula-seuran Muistelot 
III: aiheena sota-aika ja sodan jälkeiset vuodet 
Kumpulassa. Tervetuloa kaikki!

ma 26.1. klo 18 Kumpula-seuran Liikenneilta: 
aiheena Intiankadun ja Väinö Auerin kadun 
liikenne, paikalla mm. aluepoliisi Riikka Häyrinen 

la 7.2. klo 19 Riffejä ja Riimejä – kirjallisuutta 
ja kaunista musiikkia

la 7.3. klo 19 Korkoja ja Kuohuviiniä: Naisten-
päivän aattojuhliin miehet tuovat kuoharin!

la 4.4. klo 19 Juustojamit – juustonyyttikestit ja 
musisointia, lava vapaa kaikille soittohaluisille

su 19.4. klo 14 Kylätilayhdistyksen vuosikokous

to 30.4. Latino-Vappu – Perinteinen Vappu 
lattarirytmien tahdissa

su 17.5. Koko kylän pihakirppispäivä – ilmoita 
kirppispöytäsi osoite Kylätilaan, hoidamme 
markkinoinnin puolestasi

Kylätilayhdistys on tarjonnut 
alueen asukkaille kuluneena 
syksynä kulttuuriohjelmaa ja 
kuukausittaisia bileitä eri tee-
moin. Kävijöitä on riittänyt 
runsaasti, myös Kumpulan ul-
kopuolelta.

Syyskauden hippihenkiset 
aloitusbileet ”Rokkia ja Rak-
kautta” täyttivät Kylätilan leveil-
lä lahkeilla, värikkäillä paidoil-
la, kukkamekoilla ja huivipäillä. 
Mainiona rock-duona esiintyivät 
Puka Oinonen ja Bjöna Lind-
ström. Illan päätteeksi tanssit-
tiin livebändin tahtiin, solisteina 
Harri Saksala ja Mari Pietilä.

Lokakuussa kokeiltiin ai-
van uudentyyppistä iltaa Kylä-
tilassa. ”Riffejä ja Riimejä”-il-

Kulttuuririentoja ja kauhua Kumpulan  syksyssä...

lassa kuultiin kynttilän valossa lyriikkaa neljältä 
nuorelta runoilijalta. Jukka Viikilän, Risto Oika-
risen, Janne Nummelan ja Sinikka Vuolan esi-
tyksiä rytmitti välisoittona Reija Bisterin harp-
pumusiikki. Illan ”huonotukkaiseksi yllätystruba-

Hanna Brotherus 
– liikuttaja Limingantieltä

Jan Stenfors kitaroi Oljenkorressa 28. marraskuuta.

LeiLa Oksa

sami Väätänen

Emmi Ahponen ja Neva Reijonen viihtyvät tiistai-aamujen ArkiRokkaa-kerhossa Kylätilalla.



6 7

Kumposti kutsui kumpulalaiset 
kuntavaalien ääniharavat yh-
teen keskustelemaan asukkai-
ta nyt puhuttavista asioista: Val-
lilanlaakson joukkoliikenneka-
dusta ja Intiankadusta.

Elina Palmroth-Leino sai 
kuntavaaleissa Kumpulasta kol-
manneksi eniten ääniä (48) ja 
Silvia Modig neljänneksi eni-
ten (4�). Koko Helsingistä Eli-
na sai 590 ääntä, mutta olisi tar-
vinut �08 ääntä enemmän, jot-
ta olisi noussut valtuustoon ko-
koomuksen listalta. Silvia sai 
944 ääntä, ja se riitti nostamaan 
hänet vasemmistoliiton uudek-
si kaupunginvaltuutetuksi. Elin-
ankin äänet riittivät varavaltuu-
tetun paikkaan.

47-vuotias Elina asuu Limin-
gantien alkupäässä, ��-vuotias 
Silvia Oranssin taloissa Intian-
kadun kupeessa.

Kumpikin on toivonut pää-
sevänsä kaupunkisuunnittelu-
lautakuntaan, Silvia uutena ja 
Elina jo viime kauden siellä ol-
leena. Päätökset lautakuntapai-
koista tulevat juuri tämän leh-
den ollessa painossa.

Ajatus joukkoliikenneka-

dusta on peräisin �980-luvulta. 
Kumpulanmäelle alettiin silloin 
suunnitella laitoksia, jotka sinne 
nyt ovat jo tulleetkin. 

Miksi ajatus elää niin sitkeästi?
ELINA: Silloin varmaan kau-

pungin johto antoi esimerkiksi 
Ilmatieteen laitokselle suuria lu-
pauksia, että juu, teille tehdään 
sinne loistavat kulkuyhteydet jo-
ka suuntaan. Taitaa olla joku 
yleisempikin periaate, että yli-
opiston laitoksilta pitää olla su-
juva yhteys lähimmälle rautatie-
asemalle, siis Pasilaan. Vaan nyt 
ovat joutuneet olemaan siellä 
vuosia vähän kuin työmaan kes-
kellä, ja lähimmät bussipysäkit 
ovat Kustaa Vaasan tiellä.

SILVIA: Sehän se tuli VR:n 
makasiinienkin kohtaloksi, et-
tä nämä kaavaprosessit ovat niin 
pitkiä ja monimutkaisia. Kan-
salaiskeskustelu nousee monesti 
väärään aikaan. Mutta täytyy-
hän kaupunkia suunnitella laa-
jemmalla ajatuksella. Esimerkik-
si edistetään joukkoliikennettä 
kyllä, mutta mietitään millä hin-
nalla. Bussiväylä viheralueen 
poikki tuntuu ihan järjettömäl-
tä. Se on valtava muutos paljon 

Ilmatieteen laitoksen johtajan 
Petteri Taalasin varjo leijuu 
Vallilanlaakson yllä.
Joukkoliikennekadusta Vallilanlaak-
soon siirtolapuutarhan viereen, ny-
kyisen junaradan paikalle, on valmis-
tunut asemakaavan muutosesitys poliit-
tisten päättäjien päätettäväksi. Ensin sitä käsitte-
lee kaupunkisuunnittelulautakunta.

Katua alettiin suunnitella 80-luvulla, jotta Kum-
pulanmäen laitosten ja Pasilan aseman välille saatai-
siin sujuvampi yhteys. Viime vuosina ennen muuta 

Kumpulalaiset    ääniharavat keskustelevat Vallilanlaakson kohtalosta

käytetylle virkistysalueelle ja päätön hanke yhtä 
bussilinjaa (ns. tiedelinja 506) varten. Miksei tehdä 
Kumpulanmäen laitosten väelle omaa linjaa, joka 
kulkisi nykyisiä katuja pitkin, mutta nopeammin 
Pasilan asemalle?

ELINA: No nyt vielä puhutaan vaan siitä Tiede-
linjasta, mutta kyllä varsinkin Kalasataman alu-
een rakentaminen tuo tulevaisuudessa paineita pa-

Asemakaavasta poistetaan lo-
pultakin varaus joukkoliikenne-
kadulle Kumpulanmäeltä Kum-
pulanlaakson puistoalueen halki 
Isonniitynkadulle. Tältä osin esi-
tämmekin kaupunkisuunnittelu-
virastolle (KSV) tyytyväisyytem-
me ja kiitoksemme.

Joukkoliikennekatua sen si-
jaan on tarkasteltava alueen lii-
kenteen kokonaissuunnitelman 
osana. Tiedämme, että Vallilan 
siirtolapuutarhassa puutarhan 
vierelle kulkemaan suunniteltua 
katua vastustetaan voimakkaas-
ti ja että asian tiimoilta on ke-
rätty muutama tuhat nimeä kä-
sittävä adressi – aivan samoin 
kuin Kumpulassa vuonna 1998 
vastustettiin Pietari Kalmin ka-
dun jatkoa Kumpulanlaakson lä-
pi Isonniitynkadulle! Mielestäm-
me Vallilanlaakson joukkoliiken-
nekatusuunnitelman pitäisikin 
lähtökohtaisesti perustua ajatuk-
seen siitä, että tulevaisuudes-
sa, kun Kalasataman ja nykyi-
sen Sörnäisten sataman asun-
toalueet valmistuvat, liikenteen 
paine lisääntyy myös Herman-
nissa, Vallilassa ja Kumpulas-
sa. Viimeistään silloin joudutaan 
harkitsemaan nykyisen satama-
radan käyttämistä joukkoliiken-
teen kulun nopeuttamiseksi. Täl-
laisesta järjestelystä kuultiin en-
simmäisen kerran jo vuoden 
2005 syksyllä, kun Kumpulassa 
järjestetyssä asukastilaisuudes-
sa kaupunginvaltuutettu Paavo 
Arhinmäki väläytti ratikkakatua 
Kalasatamasta nykyistä satama-
rataa pitkin Pasilaan. Haluam-
mekin korostaa, että mielipi-
teemme perustuu tällaiseen en-
nakointiin, eikä suinkaan nim-
by-ajatteluun, jossa haluttaisiin 
suojella Kumpulan viheraluei-
ta Vallilan viheralueiden kustan-
nuksella. Kumpulalaiset ja valli-
lalaiset on tässä asiassa ikäväl-

Kumpula-seuran kannanotto kaavaluonnokseen 
Vallilanlaakson joukkoliikennekadusta (lyhennetty)

lä tavalla saatettu eri leireihin, vaikka kummatkin 
vastustavat ylimitoitettuja ratkaisuja ja haluavat 
ensisijaisesti säilyttää kaupunginosien välisen 
kauniin ja kulttuurisesti arvokkaan viheralueen 
yhtenäisenä. Vallilan siirtolapuutarhayhdistyksen 
ehdotus yhtenäisestä kaupunkipuistoalueesta 
saakin lämpimän kannatuksemme.

Samalla korostamme, että ensisijaisia vaihto-
ehtoja nimenomaan tiedelinjan kulun nopeutta-
miseksi ovat edelleenkin nykyisen reitin varrella 
tehtävät toimenpiteet, kuten liikennevaloetuisuu-
det ja kaistajärjestelyt, kuten olemme aiemmin-
kin useaan otteeseen todenneet. Muistutamme 
myös, että suurisuuntaiset rakennushankkeet 
(KSV:n arvion mukaan 8,5 milj. euron kustan-
nukset ilman siirtolapuutarhan ja joukkoliiken-
nekadun väliin esitetyn meluaidan kustannuk-
sia, jotka ovat n. 0,8 milj. euroa ja Pietari Kalmin 
kadun yläosan lämmitystä) tuntuvat tällä hetkel-
lä varsin kyseenalaisilta, etenkin, kun ne eivät 
tässä vaiheessa (ennen Kalasataman rakentu-
mista) palvele kuin kourallista ihmisiä (eikä meil-
lä ole mitään takuita siitä, että yliopiston ja sek-
toritutkimuslaitosten väki todella ryhtyisi käyttä-
mään tiedelinjaa senkään jälkeen, kun reitti ”no-
peutetaan”).

Kumpula-seuran aiemmin esittämät vaihtoehdot

KSV ei suunnitelmassaan ole ottanut kantaa 
Kumpula-seuran vuonna 2005 ehdottamaan 
vaihtoehtoon “NOPEA”: 

”Tässäkin vaihtoehdossa Tiedelinjan bussit 
käyttävät esteetöntä joukkoliikenneväylää Pa-
silasta Jyrängön aukiolle, mistä ne siirtyvät pie-
nin liikennejärjestelyin nykyisille ajoväylille. Kam-
puksen bussipysäkit sijoittuvat tulevan Kumpu-
lan kampuksen portin tuntumaan Kustaa Vaasan 
tien ja Hämeentien risteykseen. Jo Kumpulan 
osayleiskaavassa 1983 esitetty periaate tämän 
liikenteellisen solmukohdan kehittämisestä alu-
eelle johtavaksi portiksi on toteutumassa Kum-
pulan viimeisen rakennusvaiheen myötä. Mikäli 
paikalle ehdotettu jalankulkuliikenteen hissitorni/
maamerkki katettuine ylikulkusiltoineen rakenne-
taan, Tiedelinjan edellyttämä liikenteen jousta-
vuus ja korkean palvelutason tavoitteet toteutu-
vat, vaikka Tiedelinjan pysäkit sijaitsevat Kustaa 
Vaasaan tien varrella. Ehdotuksemme “NOPEA” 
olisi nopeudessaan kaikkiin muihin vaihtoehtoi-
hin nähden ylivoimainen”.

Kumpulan ja Arabianrannan 
sekä Hermannin liikenteen sol-
mukohdaksi suunniteltua mini-
terminaalia pitäisi siis edelleen 
harkita; siten edistettäisiin pait-
si tiedelinjan liikennöintiä, myös 
muuta, tulevaisuuden liikennet-
tä alueella. Ehdotuksen toteut-
taminen poistaisi myös bussi 
506:n tarpeen liikennöidä Väi-
nö Auerin kadun (VAK) kautta. 
VAK:n asukkaat ovat hyvin kriit-
tisiä bussiliikenteen aloittami-
selle kadullaan: paitsi melu- ja 
saastehaittoja, pelätään VAK:n 
ja Intiankadun risteyksen liiken-
neturvallisuuden heikkenemistä 
entisestään.

Yhteenveto

Kumpula-seuran kanta luonnok-
seen on, että sitä pitää tarkas-
tella yhdessä alueen liikenne-
suunnitelman kanssa. Liiken-
teen osalta taas tarkastelu on 
ulotettava laajemmallekin kuin 
vain Vallilanlaaksoon ja Kumpu-
lanmäelle. Tiedelinjan nykyinen 
reitti palvelee yliopistokampus-
ten lisäksi kaikkia niitä kaupun-
ginosia, joiden kautta se kulkee, 
kun taas Vallilanlaaksosta ei ole 
juurikaan tulossa uusia reitin 
käyttäjiä. Nykyisen reitin puoles-
ta puhuu myös se, ettei se vaa-
di uusia rahallisia panostuksia. 
Olemme siis ensisijaisesti 
0-vaihtoehdon kannalla.

Jos kuitenkin KSV jatkaa sa-
tamaradan käytön suunnittelua, 
olisi linjaus tarkistettava: nykyi-
sellään se on hyvin monimut-
kainen, kallis ja sen bussi 506:n 
ajoaikaa vähentävä merkitys on 
mitättömän pieni haittoihin ver-
rattuna.

Helsingissä 31.10.2008 
Kumpula-seuran johtokunnan 
psta

Ulla Agopov, puheenjohtaja

remmille yhteyksille sieltä Pasi-
laan, ja silloin katseet kohdistui-
sivat kuitenkin tähän junaradan 
väylälle. En usko, että se sääs-
tyisi puistona ilman tätä Tiede-
linjaakaan. Kyllä satamarata on 
siinä mielessä parempi reitti, et-
tä se palvelisi muitakin kuin mä-
en laitosten väkeä, eikä halkaisi-
si suosittua viheraluetta. Sitä voi 
sitten vielä miettiä, pitäisikö sii-
nä ajaa busseilla vai kenties rai-
tiovaunuilla.

Eikö kannattaisi siinä tapauk-
sessa tutkia, josko joukkoliiken-
nekadun voisi rakentaakin siir-
tolapuutarhan toiselle puolelle 
jyrkkien rinteiden juureen? Siel-
lä puolella on katua jo vanhas-
taan valmiina jonkin matkaa ja 
valmis liittymä Hämeentiehen.

ELINA: Sitä siirtolapuutar-
han väki vastustaisi varmaan 
yhtä lailla, ja vallilalaiset vie-
lä enemmän. Ongelmaksi tuli-
si myös reitti urheilukentän koh-
dalta Pasilaan.

SILVIA: Mutta menisihän 
reitti silloin kyllä tämän ison vi-
heralueen laidassa eikä keskel-
lä. Ja jos se vielä olisi raitiotie ei-
kä bussikatu.

Naiset päätyvät yksimieli-
syyteen siitä, että jos joukko-
liikennekatu rakennetaan, si-
tä pitää suunnitella osana ko-
ko joukkoliikennejärjestelmää. 
Mutta nythän on kyse myös tar-
peesta nopeuttaa tämän tiede-
linjan kulkua. Linja perustettiin 
yhdistämään Espoon Otanie-
men, Kumpulanmäen, Arabi-
an ja Viikin tiedelaitokset. Reitti 
on mutkikas. 

Jos ei sitä pystytä nopeutta-
maan muuten kuin halkaise-
malla viheralueita, onko kenties 
koko tiedelinja lopulta keinote-
koinen ajatus, kannattaako sitä 
väkisin ylläpitää?

ELINA: Kannattaisi kyllä tut-
kia, missä määrin sitä tosiaan 
käytetään noiden laitosten vä-
lillä kulkemiseen. Vai onko niin, 
että se palveleekin enemmän 
muita kulkijoita reitin varrella? 
Noustaanko bussiin kenties 
enemmän esimerkiksi Käpylästä, 
jonka kautta se nyt kulkee? Sil-
loinhan olisi hassua siirtää sen 
reitti sieltä asumattomalle viher-
alueelle. Sitä paitsi Espooseen ra-
kennetaan kohta metro. Kyllä 
Otaniemestä silloin on helpointa 

Hgin kaupunkisuunnittelulautakunnassa     käsitellään alkuvuodesta kaavamuutosta, joka vaikuttaisi viivalla rajattuun alueeseen Vallilanlaaksossa. Pienessä kuvassa näkyvät joukkoliikennekadulle kaavaillut reittivaihtoehdot. 

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas on 
ollut se, joka on painostanut kaupunkia toimiin.

Vanhassa, vielä voimassa olevassa kaavassa 
niin sanottu Pietari Kalmin kadun jatke lävis-
täisi Kätilöopiston nurkalta avautuvan nurmi-
alueen. Kumpulalaisten ankara vastustus johti 

siihen, että vuonna �006 suunnittelu siirrettiin-
kin käytöstä poistuva junaradan paikalle. Se taas 
nosti karvat pystyyn Vallilassa. Ilman pääjohtaja 
Taalasia koko kadulla ei olisi mitään hoppua – ei 
ehkä tarvettakaan.

Mutta: antakaa hänelle anteeksi, sillä hän ei 
varmaankaan ymmärrä, mitä on aiheuttamassa. 

Kukaan 
ei tiedä, 

kuinka moni 
yliopistolla 

odottaa 
parempia 

yhteyksiä. Kun 
ei ole tutkittu.
Elina Palmroth-Leino

Miksei tehdä 
linjaa, 

joka kulkisi 
nykyisiä katuja 
pitkin, mutta 
nopeammin 

Pasilan 
asemalle?
Silvia Modig

HeLsingin kaupunkisuunnitteLuVirastO

KUKA HALUAA KADUN KESKELLE  KUMPULAN KARTANON MILJÖÖTÄ?
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Elina Palmroth-Leino, 47

ASUINPAIKAT: syntynyt Simpeleellä, mutta varttu-
nut Jämsässä, vuonna 1979 Helsinkiin ja Kauppa-
korkeakouluun, valmistumisen jälkeen töissä 
pankkimaailmassa 16 vuotta Helsingissä, New 
Yorkissa ja Lontoossa, vuonna 2000 Ranskaan 
miettimään, 2002 takaisin Helsinkiin 
PERHESUHTEET: naimisissa, 3 lasta, 14–19 v.
AMMATTI: yksityisyrittäjä, konsultti ja kouluttaja 
henkilöstön kehitystehtävissä
HARRASTUKSET: liikunta, ranskan kielen opiske-
lu, vapaa-ajanvietto Jämsässä, luottamustehtävät
KUMPULAAN TULO: vuonna 1988 Käpylästä 
omaa pihaa ja perunamaata etsimään tuttavan 
vinkin perusteella  
AIEMPI POLIITTINEN TOIMINTA: kokoomus-
nuorissa lukiossa kouluneuvoston puheenjohtaja-
na ja Kauppakorkeakoulussa edustajistossa 
MIKÄ VETI KUNNALLISPOLITIIKKAAN? Lasten 
kasvettua ja siirryttyäni yksityisyrittäjäksi aikaa riit-
tää taas yhteisten asioiden hoitoon. Palattuani 
Ranskasta Suomeen halusin vaikuttaa oman koti-
paikkani asioihin, erityisesti uusien alueiden suun-
nitteluun Helsingissä. En halua kuulua niihin ihmi-
siin, jotka vain valittavat, mutta eivät tee mitään. 
MIKSI KOKOOMUS? Arvojen perusteella: yksilöl-
lä pitää olla oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä ja 
toimia itsenäisesti. Moniarvoisuus on hyvä asia. 
Minusta opiskelun, työn tekemisen ja yrittämisen 
pitää aina olla kannattavaa. Miksi pitäisi kadehtia 
niitä, jotka menestyvät, maksavat paljon veroja ja 
vielä työllistävät muita? Yhteiskunnan tulee tieten-
kin huolehtia heikompiosaisista, mutta “tasapäis-
tämispolitiikan” kannattaja en ole.
PÄÄLLIMMÄISET ASIAT, JOIHIN HALUAT VAIKUT-
TAA: Kaupunkisuunnittelu kiinnostaa eniten, mutta 
tietenkin kolmen lapsen äitinä myös nuorten asiat. 
Yritän tuoda esille yrittäjänäkökulmaa ja varmistaa, 
että kaupungin talous säilyy hyvässä kunnossa.
TÄNÄ JOULUNA: Jämsässä viettämässä perin-
teistä joulua sukulaisten kanssa.

KAUPUNGIN SUUNNITTELIJOIKSI TAHTOVAT KUMPULALAISET
Vallilassa �0 vuotta asunut Juha-
na Harju tyrmistyy ajatusta, et-
tä bussikadun suunnittelu siirret-
täisiin junaradan paikalta siirtola-
puutarhan toiselle puolelle Valli-
lan laitaan.

– Vallilanlaaksoa ja Kumpulan-
laaksoa olisi syytä ajatella yhtenäi-
senä kokonaisuutena. Sitä ei pitäisi 
silpoa ollenkaan. Kannattaa myös 
muistaa, että Vallila on hyvin tihe-
ästi rakennettu kivikaupunki, jon-
ka muut viheralueet ovat posti-
merkin kokoisia. Laakso on meille 
tärkeä henkireikä, ja uusi katu Val-
lilan laidassa sulkisi senkin.

Juhana Harju on yksi todiste sii-
tä, että Vallilan asukasyhdistys ry., 
Hermanni-Vallila Seura ry. ja Val-
lilan siirtolapuutarhaydistys ovat 
asukkaiden asialla: nyt tehty kaa-
vaesitys bussikadusta junaradan 
väylälle on läpeensä mätä! Ja tuli-
han sitä vastustavaan adressiinkin 
peräti �7�0 allekirjoitusta.

– Päättäjien pitäisi nyt ennen 
kaikkea kuunnella Museoviraston 
kantaa koko katuhankkeeseen. 
Museovirastoahan edustaa asias-
sa Helsingin kaupunginmuseo. Se 
on antanut Pietari Kalmin kadun 
jatkeesta lausunnon, ja se lausun-
to on kielteinen koko katuhanket-
ta kohtaan. Helsingin kaupungin-
museo vastustaa varsinkin eteläis-
tä linjausta, mutta molemmat lin-
jauksethan tuhoaisivat Kumpulan 
kartanon miljöön sen pohjoispuo-
lella, Juhana kertoo.

– Vallilan näkökulmasta tietysti 
se vanhempi suunnitelma Pietari 

Vallilalainen on tyrmistynyt
Kalmin kadun jatkamisesta Ison-
niityn poikki Kätilöopistolle on 
parempi vaihtoehto. Mutta sekin 
on huono, tuumii Juhana, eikä ha-
luaisi asettaa vallilaisia ja kumpu-
lalaisia asiassa vastakkain.

– Laakson viheralue yhdistää 
meidät, ja sen suojeleminen pitäi-
si nähdä vallilalaisten ja kumpula-
laisten yhteisenä intressinä, Juhana 
korostaa.

– Koko bussikatuhanke perus-
tuu siihen, että kaupungin johto on 
�5 vuotta sitten luvannut Helsin-
gin yliopistolle suoremmat yhtey-
det Pasilaan. Kun nyt viheraluear-
vot ovat tulleet aiempaa tärkeäm-
miksi, demokratiassa pitäisi pystyä 
muuttamaan aiempia päätöksiä, 
jotka ovat osoittautuneet virheiksi.

– Sille 5 minuutille, jonka uusi 
katu nopeuttaisi matka-aikaa Pasi-
lan ja laitosten välillä, on tulossa 
nyt hirveä hinta. Tuon aikasääs-
tönhän voisi saada niinkin, että va-
rattaisiin yksi kaista Sturenkadul-
ta busseille!

(Toim. huom. Nykyinenkin tie-
delinjan reitti Koskelantien kautta 
nopeutuu vähintään sillä viidellä 
minuutilla, kun Hakamäentien re-
montti valmistuu.)

Juhana ihmettelee perusteluja, 
että uusi katu ei muuttaisi mitään, 
kun siinä vanhastaan on junarata.

– Rata vie tilaa vain parin met-
rin leveydeltä, ja juna on kulkenut 
siitä kerran päivässä. Katu vaatisi 
sen sijaan 7–�0 metriä, ja liikenne 
olisi jatkuvaa!

Tuomo Heikkola

Elina Palmroth-Leino toivoo voivansa jatkaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä. 
Sammatintiellä asuva Juhana Harju oli 90-luvulla mukana johtamassa kansanliikettä 
Kumpulanmäen suojelemiseksi yliopiston laitosten laajennuksia vastaan.

lähteä Helsinkiin metrolla.
SILVIA: Niin, ja näitä yhteyk-

siä voisi muutenkin rakentaa 
enemmän raideliikenteen va-
raan: junat, metro ja ratikat. Pa-
silaankin on suunniteltu metroa. 
Sitä paitsi Kalasataman ja Pa-
silan välillä on maan päälläkin 
suora väylä eli Teollisuuskatu.

ELINA: Ja löytyyhän piirus-
tuksista Kumpulankin metroase-
ma, ns. Viikin metron varrelta.

Mutta nyt unohtuu taas se, 
että Kumpulanmäen laitoksilla 
odotetaan niitä parempia yhte-
yksiä Pasilaan nyt heti. Että ne 
kauan sitten annetut lupaukset 
vihdoin toteutettaisiin?

ELINA: Kukaan vaan ei tie-
dä, kuinka moni siellä odottaa. 
Kun ei ole tutkittu. Ei tiedetä, 
mistä kaikkialta laitosten väki 
tulee ja minne menee. Heillä-
hän voi joka tapauksessa ol-
la muita kätevämpiä yhte-
yksiä kuin mennä Pasilan 
kautta.

Oli heitä yksi tai sata, 
luvattu mikä luvattu. 
Mitä heille sanotaan, jos nyt 
vaan suunnitellaan lisää ja 
laajempia tarpeita ajatellen ja 
vuodet vierivät?

ELINA: Sanotaan, että asia 
etenee. Koko ajanhan tätä 
suunnitellaan.

Eikähän tämä Vallilan-
laakson joukkoliikenne-
katu heitä paljon auttai-
si, kun sen kaavaselostuk-
sessakin todetaan, että se 
nopeuttaisi matka-aikaa 
Kumpulanmäen ja Pasilan 
välillä 5 minuuttia?

SILVIA: Missään tapaukses-
sa joukkoliikennekatua ei pidä-
kään tehdä vain yhden tiedelin-
jan takia.

ELINA: Se on selvä.
Entä onko naisilla ajatuksia 

ratkaisuksi Intiankadun liiken-
neongelmiin? Auttaako muu 
kuin pyytää panemaan katu 
poikki Kumpulankin puolelta, 
kuten on tehty Toukolan puo-
lella?

SILVIA: Kyllä minä ensin 
odottaisin, mikä vaikutus tällä 
Vuosaaren sataman avaamisella 
nyt on. Rekan nuppien pitäisi In-
tiankadulla vähentyä.

ELINA: Se kannattaa kat-
soa ensin. Kadun katkaisua en 
missään tapauksessa kannata. 
Se vaan siirtäisi liikenteen toi-
seen paikkaan, esimerkiksi Val-
timontielle. Mutta Intiankadun 
ja Väinö Auerin kadun risteyk-
sestä olen ollut yhteydessä virka-
miehiin. Jospa olisi tulossa riste-
yksen korotus tai jotakin muuta 
uutta järjestelyä.

Tuomo Heikkola

Maarit 
Herranen 

ja 
Mervi 

Koskinen

HYVÄÄ 
JOULUA!

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

lauantaisin sopimuksesta.
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Silvia Modig, 32

ASUINPAIKAT: koko ikäni Helsinki
PERHESUHTEET: yhteisön jäsen
AMMATTI: toimittaja
HARRASTUKSET: jalkapallo, popkulttuuri
KUMPULAAN TULO: Itä-Helsingistä, Oranssi toi
AIEMPI POLIITTINEN TOIMINTA: eipä juuri, pohjani on järjestötoi-
minnassa 
MIKÄ VETI KUNNALLISPOLITIIKKAAN? Halusin päästä vaikutta-
maan oman kaupungin ratkaisuihin, joita on joutunut vierestä kau-
histelemaan pitkään.  
MIKSI VASEMMISTOLIITTO? On saatava vastavoima nyt jylläävälle 

oikeistolaiselle “jokainen on oman onnensa sep-
pä” -mentaliteetille. Palvelut on säilytettävä ta-
sokkaina ja kaikille mahdollisina. Ja tämä on 
täysin mahdollista, jos tahtoa löytyy. Pahinta ny-
kytilanteessa on se vale, missä nyt eletään: hy-
vinvointiyhteiskuntaa puretaan valtavaa vauhtia, 
vaikka kukaan purkajista ei sitä tunnusta. Suo-
malaiset haluavat hyvinvointiyhteiskunnan ja joi-
denkin tutkimusten mukaan ovat valmiita mak-
samaan jopa enemmän veroja, jos sillä voi-
daan taata hyvät palvelut. Nyt palveluita pure-
taan ja veroja lasketaan. Kukaan ei voi väittää 
että em. politiikka on pienen pulassa olevan 
ihmisen puolella. Paska meininki. 
PÄÄLLIMMÄISET ASIAT, JOIHIN HALUAT 
VAIKUTTAA: Ihmisten on tiedettävä, että 
pääsevät lääkäriin, jos on hätä; että äiti pääse 
hyvään vanhainkotiin, jos tarve on; että koulut 
pystyvät huolehtimaan nuorista kaikilla tasoil-
la. Erityisen lähellä sydäntä on kaupunkisuun-
nittelu: sitä kautta määriytyy hyvin pitkälle, mil-
laisia katuja kuljemme. Ja tää hulabaloo vaali-
rahoituksesta on mielipuolinen. On itsestään-
selvys, että niitten tietojen pitää olla julkisia, 
ja ne pitää julkistaa ENNEN vaaleja. Ketä se 
lohduttaa vaalien jälkeen huomata, että oma 
ehdokas on taloudellisessa talutusnuorassa. 
Niin paljon puhetta, niin vähän tekoja.
TÄNÄ JOULUNA: Intiassa koko joulukuun.
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 Toukola Käpylä A Käpylä B

2008 muutos 2008 muutos 2008 muutos

Vihreät 33,0 +0,2 37,4 +10,8 33,8 +8,7

SDP 15,7 - 7,9 19,3 - 6,4 18,1 - 6,2

Vas. 11,1 - 2,8 13,3 +1,3 14,1 +0,9

SKP 2,0 +1,1 3,4 +2,1 5,5 +4,3

Muut vas. 0,2 - 0,8 0,3 - 4,3 0,1 -6,2

Kok. 22,3 +7,1 15,3 - 1,2 14,7 - 2,5

Kesk. 2,5 - 0,3 3,0 - 1,6 2,9 - 0,7

Krist. 1,6 - 0,6 1,3 - 0,7 2,0 +0,3

Peruss. 3,9 +2,4 3,4 +2,2 3,7 +2,7

Ruots. 7,0 +1,6 2,7 - 1,6 4,4 - 1,2

Muut ei-vas. 0,6 +-0 0,8 - 0,4 0,7 - 0,1

Vienoa 
virtaa 
oikealle

Kunnallisvaaleissa ei suuria 
muutoksia Kumpulassa

- Vasemmistoliitto nousi SDP:n ohi kakkoseksi 
– Kumpula yhä Suomen vihreimpiä alueita

Puolueiden kannatus Kumpulassa kunnallisvaaleissa 1992-2008

Osuus äänistä %  Äänimäärä kpl.

1992 1996 2000 2004 2008 (muutos)  2004 2008 +/- 

Vihreät 39,2 42,2 46,6 38,1 37,0  ( -1,1)  640 725 +85 

SDP 23,5 19,1 16,8 20,0 16,7  ( -3,3)  336 327  -9 

Vas. 11,8 14,0 13,4 16,4 17,5  (+1,1)  275 343 +68 

SKP - - - 2,1 4,5  (+2,4)  35 88 +53 

*Muut vas. 4,2 0,4  ( -3,8)   ¹71  ²7 - 64 

Kok. 8,1 12,6 10,7 9,4 11,7  (+2,2)  158 229 +71 

Kesk. 2,9 3,0 3,4 3,3 3,6  (+0,3)  55 70 +15 

Krist. 1,7 1,5 1,6 2,3 2,9  (+0,6)  38 57 +19 

Peruss. - - - 1,2 2,9  (+1,7)  21 57 +36 

Ruots. 2,9 2,0 1,5 2,6 2,1  ( -0,5)  44 42 -2 

*Muut ei-vas. 0,4 0,7  (+0,4)  8 ³13 +5 

*Muut yht. 8,9 5,6 6,0

*vuoden 1992–2000 vaaleista ei ole saatavissa erittelyä äänien jakautumises-

ta Muut-ryhmän sisällä. 

¹ Vaihtoehtoväki 67, Kommunistinen Työväenpuolue 4. 

² Suomen Työväenpuolue.

³ Köyhien Asialla 8, Suomen Senioripuolue 2, Itsenäisyyspuolue 1, Suomen 

islamilainen puolue 1 ja Yilmaz Yakup 1. 

Jos oli voimasuhteiden muutos Kumpulas-
sa olematon, naapurustossa on tapahtunut 
neljässä vuodessa poikkeuksellisen suuria 
muutoksia. Uusien hienojen asuntojen val-
mistumisessako lie selitys sille, että Touko-
lassa toiseksi ja kolmanneksi suurin puolue 
vaihtoivat paikkaa; kokoomuksen kannatus 
nousi lähes 7 % ja demareiden putosi lähes 
8 %. Ja vain Toukolassa RKP:lläkin on yhä 
vahvempi jalansija. 

Käpylässä on tapahtunut lähes yhtä suuri 
muutos vihreiden ja SDP:n kesken. Vielä 
vuonna 2004 ne olivat lähes tasavahvoja, 

Naapurikylissä
vallanmullistuksia
Toukolassa virta vei kokoomukseen, Käpylässä vihreisiin

Varsin erilainen olisi siis valtuusto Kumpulan 
äänillä. Puolet valtuustoon päässeistä ei saanut 
Kumpulasta viittä ääntä enempää. Kokoomuk-
sesta valittuja Nina Suomalaista ja Ulla-Maija 
Urhoa ei äänestänyt täällä kukaan.

Jo vuoden �004 kunnallisvaaleissa muka-
naolleista äänimääräänsä nostivat Kumpu-
lassa eniten Osmo Soininvaara (+�8), Elina 
Palmroth-Leino (+��), Outi Alanko-Kahi-
luoto (+��), Zahra Abdulla (+�8) ja Yrjö Ha-
kanen (+�6). Ensi kertaa ehdolla olleista kär-
kipäähän nousivat heti Silvia Modig ja Emma 
Kari. Silviasta tuli myös ensimmäinen Kumpu-
lassa asuva kaupunginvaltuuston jäsen pitkäs-
tä aikaa.

Eniten kannatustaan Kumpulassa menetti-
vät edellisistä kunnallisvaaleista vihreiden Jo-
hanna Sumuvuori (-�0), VEV:stä SKP:hen 
siirtynyt käpyläläinen Heikki Takkinen (-�9) 
ja vihreistä kokoomukseen siirtynyt Hanne-
le Luukkainen (-�9). Äänikadon kokivat nyt 
myös vihreiden Minerva Krohn ja Sari Näre 
sekä SDP:n Harri Saksala (kaikki -�5).

Tässä olisi Helsingin uusi valtuusto, 
jos kumpulalaiset sen olisivat valinneet
Jos jaettaisiin kaupunginvaltuuston 
85 paikkaa puolueiden kesken 
vain kumpulalaisten äänten 
perusteella, vihreillä olisi 
valtuustossa nyt 33 edustajaa 
eikä 21, Vasemmistoliitolla 
16 eikä 7, SDP:llä 15 eikä 16, 
ja Suomen kommunistisella 
puolueella 3 eikä 1. Keskustalla 
olisi samat 3 ja kristillisillä 2, mutta 
kokoomuksella vain 10 eikä 26, 
Perussuomalaisilla 2 eikä 4 ja 
RKP:llä vain yksi eikä 5.

Osmo Soininvaara sai eniten ääniä 
Kumpulasta viimeksi eduskuntavaaleis-
sa 2003. Sen jälkeen ykkösenä on ollut 
sekä kuntavaaleissa 2004 että edus-
kuntavaaleissa 2007 Paavo Arhinmäki. 
Eduskuntavaaleissa kärkisijoilla Arhin-
mäen jälkeen olivat Johanna Sumu-
vuori, Anni Sinnemäki ja Outi Alanko-
Kahiluoto. 

Soininvaara palasi 
Kumpulan äänikuninkaaksi

VIHREÄT  33
Soininvaara Osmo     81   (43)
Abdulla Zahra      35   (17)
Alanko-Kahiluoto O 34     (3)
Kari Emma      33
Sinnemäki Anni      31   (28)
Sumuvuori Johanna  29   (49)
Helistö Kimmo      22   (18)
Ingervo Sirkku      22   (21)
Brax Tuija      20   (32)
Lehtipuu Otto      20   (14)
Virkkunen Julia      19
Hellström Sanna      18   (20)
Puoskari Mari      18   (13)
Härkönen Jehki      13
Salminen Matti      12
Laakso Tapio      11
Muhammed Husein 11
Tulenheimo Martti   11
Holopainen Mari      10
Häkkinen Piia      10
Kortteinen Lotta        9
Koskela Anu        9
Moisio Elina        9      (9)
Nordström Laura        9
Rantanen Tuomas       8   (19)
Vierikko Kati        8
Krohn Minerva        7   (22)
Puukko Kristiina        7
Skoglund Riitta        7
Vesikansa Sanna        7
Viskari Tuomas        7
Hartonen Sari        6
Kuikka Essi        6

VASEMMISTOLIITTO 16
Arhinmäki Paavo 59   (55)
Modig Silvia 42
Ojala Outi 37   (42)
Peltola Kati 17
Puhakka Sirpa 16   (24)
Kajos Miina 10     (9)
Vikstedt Tea 10     (6)
Wath8n Katja-A   9     (3)
Eräsaari Leena   8     (9)
Saarnio Pekka   8   (14)
Mänttäri Alina   7     (3)
Rauhala Paula   7     (3)
Pohjola Mike   6
Ravela Reko   6     (5)
Simonen Riina   6
Villanen Sampo   6

SDP  15
Hiltunen Rakel     31  (30)
Bryggare Arto     22  (23)
Heinäluoma Eero     20
Kantola Tarja     19  (20)
Wallgren Thomas    18
Paavolainen Sara     14
Pajamäki Osku     14    (7)
Saksala Harri       9  (24)
Taipale Ilkka       9  (21)
Taipale Kaarin       9
Valokainen Tuomo    7
Kiukas Vertti       6
Välimäki Heta       6    (0)
Autti Lilli       5
Haltia-Holmberg M  4    (9)

KOKOOMUS   10
Palmroth-Leino Elina  48 (15)
Vapaavuori Jan          12   (6)
Karhuvaara Arja          10   (0)
Pelkonen Jaana          10
Sarkomaa Sari            9   (5)
Ekholm-Talas Heidi       6
Kuitunen Anita           6
Leppä-aho Pauli           6   (6)
Asko-Seljavaara Sirpa   5   (5)
Hakola Juha            5   (3)

KESKUSTA  3
Kiviniemi Mari             7   (7)
Peltokangas Kalle            6
Peltokorpi Terhi             5   (8)

SKP   3
Hakanen Yrjö          29   (13)
Takkinen Heikki          22   (41)
Lampela Seppo            5

KRISTILLISET  2
Ebeling Mika           12   (5)
Vuorinen Markku 10

PERUSSUOMALAISET  2
Halla-aho Jussi           19
Lindell Harri             6

RKP   1
Laaksonen Ann-Louise   5   (6)
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Laaksonen Ann-Louise   5   (6)Nyt Soininvaara näyttää vieneen 

heiltä äänestäjiä, samoin vihreiden kak-
koseksi noussut Zahra Abdullah ja iäl-
tään valtuuston nuorin jäsen Emma Ka-
ri. Erityisesti Sumuvuoren kannatus pu-
tosi Kumpulassa nyt kovasti. Hän oli 
sentään toisena Arhinmäen jälkeen kak-
sissa edellisissä vaaleissa (nyt vain 
29 ääntä).

Demarit olivat suurin häviäjä vaaleissa Kumpu-
lassakin. SDP:n tappion syvyyttä kuvaa se, et-
tä puolueen saama äänimääräkin laski edellisvaa-
leista, vaikka kumpulalaisia äänestäjiä oli nyt 277 
enemmän kuin neljä vuotta sitten. Myös vihrei-
den osuus äänistä laski, nyt jo toisissa kunnallis-

vaaleissa peräkkäin. Vasemmistoliitto ja varsinkin 
Suomen Kommunistinen Puolue lisäsivät kanna-
tustaan. Mutta kun vuoden 2004 vaalien vasem-
mistolaisen Vaihtoehtoväki-ryhmän (taulukossa 
ryhmässä Muut vas.) tilalle tullut Suomen Työvä-
enpuolue ei enää menestynyt, osoittaa kokonais-

tulos lievää siirtymää oikealle kokoomuksen joh-
dolla. 

Äänioikeutettuja Kumpulassa oli 3205 ja ää-
nestäneitä 1958, joten äänestysprosentti oli 61,2. 
Se on melkein sama kuin koko maassa ja hieman 
korkeampi kuin koko Helsingissä. 

Lihavointi = henkilö ei Helsingin valtuustoon päässyt, nimen jälkeen äänimäärä Kumpulassa (suluissa 
vuonna 2004).
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Kumpostin numerossa 2/2007 

katsottiin eduskuntavaalien in-

noittamana, miten Kumpulan ja 

koko Helsingin poliittinen kenttä 

on muuttunut vuosien saatossa. 

Nyt tutkitaan, miten poliittiset vä-

rit ovat Kumpulassa vaihdelleet 

kunnallisvaalien 1972–2008 yhte-

ydessä. Tiedot on koottu Helsin-

gin kaupungin tietokeskuksen ti-

lastoista.
Vasemmistopuolueiden kannatus 

oli Kumpulassa vahvaa aina 1980-

luvun loppuun saakka. Vuoden 

1992 vaaleissa tulivat vihreät ja ot-

tivat Kumpulan omakseen. Vuoden 

1996 vaaleissa heidän kannatuk-

sensa oli 10 prosenttiyksikköä kor-

keampi kuin molempien vasemmis-

topuolueiden kannatus yhteensä. 

Seuraavissa kunnallisvaaleissa eli 

vuonna 2000 vihreiden ääniosuus 

Kumpulassa oltu edelläkävijöitä, niinkö nytkin?
Kumpulassa oli 47 %, vasemmisto-

puolueiden 30 %.
2000-luku muutti tilanteen; kak-

sissa viime kunnallisvaaleissa vih-

reät ja vasemmisto ovat olleet alu-

eella tasaväkisiä. Vihreiden kanna-

tus on ollut hiipumaan päin, mutta 

Vasemmistoliitto on lisännyt alueel-

la kannatustaan.
Kumpula oli edelläkävijä vihrei-

den esiinmarssissa. Ennustaako 

Kumpula nyt uutta vasemmiston 

nousua?
Keskustan (n. 3 %), kristillisten 

(vajaa 3 %), RKP:n (n. 2 %) ja ko-

koomuksen (n. 10 %) kannatukset 

ovat olleet Kumpulassa koko tarkas-

teluajanjakson yllättävän tasaisia. 

Erilaiset pienpuolueet ja ryhmit-

tymät (kuviossa ryhmä muut) kuten 

H2000, Kulhia tai Nuorsuomalaiset, 

kuuluivat 1980-luvun Helsingin po-

liittiseen ilmastoon.
Äänestysaktiivisuus oli Kumpu-

lassa huomattavan alhainen koko 

Helsinkiin verrattuna aina 90-luvul-

le asti. 2000-luvulla täällä on jo oltu 

ahkerampia menemään vaaliuurnil-

le kuin koko kaupungissa.

Teksti ja grafiikka: Vesa Keskinen
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nyt vihreiden ääniosuus harppasi noin kym-
menellä prosentilla ylös ja demareiden yli 
kuudella prosentilla alas. Käpylän A-alueella 
vihreiden kannatus nousi jopa suuremmak-
si kuin Kumpulassa. Käpylässä myös va-
semmistoliitto ja kommunistit näyttävät vah-
vistuneen, mutta se selittyy pitkälti sillä, et-
tä edellisissä vaaleissa jyrännyt Vaihtoehto-
väki järjestäytyi sittemmin muihin vasemmis-
topuolueisiin.  

Aivan ainutlaatuista Käpylässä on se, et-
tä kokoomuksenkin kannatus laski vastoin 
koko muun maan trendiä.  

Koonnut: Tuomo Heikkola, tiedot: Helsingin tietokeskus ja Tilastokeskus
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S
odan jälkeen elettiin 
Suomessakin niukkuu-
den aikaa ja pula oli lä-
hes kaikesta. Kahvia, tee-

tä, sokeria, tupakkaa ja enim-
millään yli viittäkymmentä  
tuotetta säännösteltiin ostoku-
pongeilla, joista viimeisin pois-
tui käytöstä vasta vuonna �95�. 

Itsekin muistan, kuinka rik-
kinäiset vaatteet paikattiin, 
puhki kuluneet paidankauluk-
set käännettiin ja lapsille tehtiin 
’uusia’ vaatteita aikuisten van-
hoista housuista, paidoista, ha-
meista ja mistä vain kangasta 
saatiin. Se oli varsinaista kierrä-
tystä, jollainen ei varmaan ny-
kypäivänä onnistuisi. Singerit ja 
Husqvarnat olivat monen kum-
pulalaisenkin ahtaan asunnon 
nurkassa kovassa käytössä. 

Liekö juuri kangaspula ollut 
syynä golf-housujen saamaan 
suosioon? Niissähän puntit lop-
puivat heti polven alapuolelle, ja 
näin selvittiin vähemmällä kan-
kaalla kuin tavallisissa prässä-
reissä. Työ tekijäänsä opettaa, ja 
niin monesta perheenäidistä ke-
hittyi noina aikoina taitavia om-
pelijoita, jotka perheensä lisäk-
si vaatettivat myös monia kum-
pulalaisia.  

Mitä tapahtuu tänään, on 
huomenna jo historiaa. Om-
pelimo Anna Perez toimii yhä 
Kumpulassa, mutta Annan äi-
din ompelimo Pienet siivet kuu-
luu jo historian puolelle. Nämä 
tarinat kuuluvat niin läheisesti 
toisiinsa, että niistä on kerrotta-
va samalla kerralla.

 Ompelimoita ja ompelijoita 
on monenlaisia. Joku ompelee 
vaatteita itselleen, on mittati-
laustöitä tekeviä ompelijoita, ja 
jossain vaatteita ommellaan te-
ollisesti. Paikka, johon harvem-
min törmää, on ateljee, jossa 
taitava artesaaniompelija lähtee 
luomaan asiakkaan toimeksian-
nosta hienoa, vaativampaakin 

käyttäjää tyydyttävää yksittäis-
kappaletta. Silloin puhutaan 
ateljeeompelusta.

 
Opiskelu, yrittäjäksi ja 
muutto Kumpulaan
Vaikka Annan lapsuudenaika-
na kotona ommeltiin paljon, 
niin häneen se ei silloin tart-
tunut, eikä se ollut ykkösjuttu 
myöhemminkään uran suunnit-
telussa ja opiskelupaikan valin-
nassa. Etusijalla olivat taideai-
neet. Ompelua Anna kuitenkin 
päätyi opiskelemaan, ja melko 
pian luovana ihmisenä tunnisti 
alan omakseen. Se tie vei men-
nessään. 

Anna valmistui Vantaan kä-
si- ja taideteollisesta koulusta 
artesaaniompelijaksi vuonna 
�99�. Tämän jälkeen hän pe-
rusti omaa nimeään kanta-
van yrityksen ja vuokrasi työ-
tilat Tikkurilan vanhan silkki-
tehtaan tiloista monen muun 
pienyrityksen lailla. Ensimmäi-
nen suurempi työtilaus oli vuo-
sittain Nurmijärvellä järjestet-
tävillä Kivi-juhlilla esitettävän 
Nummisuutarit-näytelmän pu-
vustus. Mittatilaustöiden ohes-
sa hän teki myös sarjatöitä. An-
nalla oli kuitenkin selvät tavoit-
teet. Hän halusi kehittää itsensä 
ompelijaksi, jonka laatuun asi-
akkaat voisivat luottaa. 

Ompelimo siirtyi vuon-
na �995 Kumpulaan Intianka-
tu ��:en. Sarjatyöt jäivät vähitel-
len pois, ja ompelutoiminta kes-
kittyi mittatilaustöihin ja atel-
jeeompeluun. Kumpostissa 4/98 
Anna kertoo haluavansa pitää 

ompelimonsa pienimuotoisena, vaikka töitä oli 
tarjolla enemmänkin: ”Elätän tällä itseni, ja jat-
kossa teen yhä enemmän ateljeeompelua.” 

Jo muutaman vuoden kuluttua löytyivät tien 
toiselta puolelta suuremmat tilat, ja edessä oli jäl-
leen muutto. Silloin tuli mukaan myös kangas- 
ja ompelutarvikemyynti nimellä Kangascostura. 
Ompelimon tunnettuuden myötä työt lisääntyi-
vät, ja ompelutarvikkeiden myynti päiväsaikaan 
verotti niin paljon aikaa, että varsinaiset ompelu-
työt piti tehdä iltaisin tai jopa yöaikaan. Kun aika 
ei enää tahtonut riittää, oli edessä hetki, jolloin pi-
ti ratkaista, miten jatkaa eteenpäin. Kangaskaup-
pa sai väistyä ompelun tieltä. Ratkaisu oli luon-

nollinen, sillä ompelu on An-
nalle ollut aina tärkein asia – se 
pääjuttu, kuten hän itse asian il-
maisee. 

Vaikka jo Intiankadulla si-
jainnut työtila tuntui alussa riit-
tävältä, oli vuonna �00� taas 
edessä muutto suurempiin tiloi-
hin: nyt Limingantie �4:ssä si-
jaitsevaan, ompelimolle hyvin 
sopivaan ja avaraan tilaan. Syk-
syllä �007 työmatkakin lyheni 
Annan muuttaessa asumaan sa-
maan taloon. 

Pukuja moneen menoon,
häistä Linnan juhliin
Mukana on alusta asti ollut pu-
kujen suunnittelu ja valmistus 
teattereille, tanssijoille ja muil-
le estraditaitelijoille. Flamen-
co on Annalle rakas harras-
tus, joten hän valmistaa myös 
flamenco-tanssijoiden puku-
ja. Museovirasto on ollut asi-
akkaana jo pitkään ja teettänyt 
pukuja vuosittaisiin historiasta 
kertoviin teemanäyttelyihin ja 

historiasta kertoviin tapahtumiin. 
Asiakaspiiri on  laajentunut vuosien saa-

tossa, ja onkin vakuuttavaa kuunnella niitä 
nimiä ja tahoja, joille ompelimossa on puku-
ja tehty. Asiakaskuntaan kuuluu tunnettuja hen-
kilöitä maamme elinkeinoelämän eturivin vai-
kuttajista aina tasavallan presidenttiin asti. Anna 
ompeli vuoden �005 linnan itsenäisyyspäivän 
juhlille Anne Linnonmaan presidentille suun-
nitteleman puvun. Siitä lähtien Tarja Halonen 
on luottanut pukeutumisessaan ja pukusuun-
nittelussa myös hänen taitoihinsa. Tunnustuk-
sena tästä Anna sai kutsun linnan juhliin vuon-
na �006. Linnan juhlissa on vuosien saatossa nä-

kynyt useita Annan toteuttamia, 
tunnettujen suunnittelijoiden 
suunnittelemia  pukuja. Myös 
koululaisten vanhojentanssit 
työllistävät ompelimoa.

 Moni kumpulalainen mor-
sian on sanonut ’tahdon’ An-
nan suunnittelemassa ja toteut-
tamassa hääpuvussa. Aina ky-
se ei ole vain morsiamen puvus-
ta, sillä hiljan hän suunnitteli ja 
valmisti puvut myös sulhasel-
le, heidän pienelle lapselleen ja 
molempien appivanhemmille. 
Asutkaan eivät olleet aivan ta-
vallisia, sillä teemana oli keski-
aikaiset häät. Hääpukujen  li-
säksi on hän toteuttanut myös 
hääpaikkojen koristelua.

Mallintaminen ja muodistus 
vaativat erikoisosaamista

 
Muodin viimeisimmät luomuk-
set syntyvät tunnettujen puku-
suunnittelijoiden kynästä. Kuva 
on aina kaksiulotteinen, ja sii-
tä on vielä matkaa valmiiseen 
lopputulokseen. Tuosta kuvas-
ta alkaa ompelijan osuus. An-
na on toiminut Jukka Rintalan 
työparina ja mallimestarina tä-
män suunnitellessa pukuja mm. 
Marimekolle. Anna kaavoit-
taa asut Rintalan tekemien ku-
vien perusteella ja tekee niistä 
mallikappaleet, jotka sovitetaan 
mannekiineilla. Vasta kolmi-
ulotteisina malleina niistä näh-
dään, ovatko ne sellaisia, joiksi 

suunnittelija on ne ajatellut, ja 
vaatiiko haluttu lopputulos vie-
lä muutoksia. Lopullisista malli-
puvuista valitaan ne mallit, jot-
ka lähtevät tuotantoon. 

Suuret iltapuvut, jotka Anna 
ompelee valmiiksi, ovat yksit-
täiskappaleita ja kiertävät usein 
erilaisissa muotinäytöksissä, 
mainoskuvauksissa ja muissa 
alan tapahtumissa. Osa näistä 
puvuista voi löytää uuden elä-
män ehkä vasta vuosienkin ku-
luttua. Tällöin puku saattaa vaa-
tia sovittamista uudelle kanta-
jalleen ja ehkä myös muodis-
tamista. Tällaisten yksittäisten 
ilta- ja näyttelypukujen valmis-
tus vaatii ompelijalta sellaista 
taitoa ja erikoisosaamista, jota 
maassamme ei ole tarjolla ko-
vinkaan paljon. Osaajat lienevät 
laskettavissa kahden käden sor-
milla; suurten iltapukujen val-
mistajia on vieläkin vähemmän. 

Anna tekee myös asujen 
muodistamista. Laadukkaista 
materiaaleista valmistetun vaat-
teen ikä on pitkä, joten jossain 
vaiheessa se halutaan muuttaa 
paremmin aikaan sopivaksi ja 
niin se muodistetaan. Asun ilme 
suunnitellaan uudelleen, muutos 
voi tapahtua vaikkapa leikkauk-
seen,  hihat ja kaulus saattavat 
saada uuden muodon tai jopa 
niiden materiaali voi muuttua. 

Puku suunnitellaan 
kantajansa mukaan
Usein asiakas kertoo millaiseen 
tilaisuuteen puku tulee, ja kun 
Anna tuntee henkilön ja tämän 
tyylin sekä mieltymykset, on hä-
nen helppo suunnitella ja val-
mistaa kantajalleen mieluisa ja 
tilaisuuteen sopiva puku. Joskus 
voi tulla tilanne, että tilaajan ja 
ompelijan näkemykset tulevas-
ta puvusta eivät käy yksiin, sillä 
harjaantunut silmä huomaa, mit-
kä kohdat kehosta on verhoilta-
va. Asiakastaan sekä itseään ar-
vostava ompelija ei tee pukua, jo-
ka ei ole kantajalleen eduksi. Lo-
pulta luottamus Annan kykyihin 
ja taitoihin on auttanut selviyty-
mään näistäkin tilanteista. 

Juhlapuvun valmistukseen 
saattaa kulua kolmekin viikkoa, 
ja käytetty kangas maksaa arki-
sen mittapuun mukaan suun-
nattomasti. Turhia leikkauksia 
kalliiseen kankaaseen ei voi teh-
dä, sillä hukkaan menneen pa-
lan hinnalla voi kaupasta saa-
da valmiin mekon. Puvusta val-
mistetaankin  ensin lakanakan-
kaasta malli eli proto, kuten 
Anna sitä kutsuu. Tämä sovite-
taan ja muotoillaan täysin val-
miiksi ja vasta sen jälkeen lei-

Anna Perezillä ja harjoittelija Juulia Etulalla on työn alla Ilmajoen maakuntaoppaan perinnepuku, jonka    malli otetaan museon vanhasta valokuvasta.

midinettemidinetteLa petite

Anna Perezin käsissä 
kangas muuttuu 
taideteokseksi.       

Annan omaa 
mallistoa oleva 

jakkupuku 
Ainoa.

JOrma ikOnen

anna perez
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kataan kangas ja aletaan työs-
tää lopullista pukua. Asiakas voi 
myös olla hankkinut kankaan 
etukäteen. Silloin mennään ma-
teriaalin ehdoilla ja suunnitel-
laan, millaiseen pukuun se par-
haiten sopii.  

Erilaisten kankaiden hallitse-
minen vaatii taitoa ja kokemus-
ta, sillä jokaisella materiaalil-
la on omat ominaispiirteensä ja 
eri materiaalien yhdistäminen 
voi olla hyvinkin vaikeaa. Täl-
lainen tilanne tulee Annan mu-
kaan eteen mm. yhdistettäessä 
ominaisuuksiltaan hyvin erilai-
sia silkkisamettia ja silkkisatii-
nia. Ompelu jättää näihin kan-
kaisiin pysyvät  jäljet, joten sen 
on onnistuttava kerralla.

Materiaalien perinteinen 
käsittely tuo vaihtelua
Perinteisin menetelmin käsitel-
tyjen materiaalien käyttö lisää 
puvun yksilöllisyyttä. Värjäys ja 
huovutus tuovat myös vaihtelua 
varsinaiselle ompelutyölle. Kas-
vien keräys kesäaikana ja kan-
kaiden värjäys niistä itse valmis-
tetuilla kasviväreillä on Annalle 
mieluisaa ajanvietettä maaseu-
dun rauhassa. Huovutus on me-
netelmä, jossa villakuituja käsit-
telemällä saadaan huopakangas-
ta, josta voidaan tehdä joko ko-
ko puku tai vain osa pukua. 

Anna käyttää myös silkki-
painomenetelmää  painaessaan 
kankaisiin suunnittelemiaan 
taidokkaita kuvioita. Hän pitää 
eri materiaalien yhdistämises-
tä, joka tekee valmiista puvuis-
ta mielenkiintoisia. Muilla kuin 
kasviväreillä tehtävää värjäys-
tä Anna tekee aina tarpeen tul-
len myös kotona. Haastattelun 
tekoaikoinakin kodin kylpy-
huoneen kaakelit olivat punai-
sina värjäyksen jäljiltä. Kun Ke-
ravan tanssiopiston esiintyjien 
pukuihin ei löytynyt kaupoista 
oikeanlaista punaista kangasta, 

Anna värjäsi kankaan itse halu-
tun lopputuloksen  saamiseksi. 

Opettamista ateljeessa 
ja alan kouluissa
Käsityöammattien opiskeluun on  
perinteisesti kuulunut  työhar-
joittelu. Myös oppisopimussuh-

teessa tapahtuva opiskelu ammatti-ihmisen opas-
tuksella on tavallista. Annalla on heti alusta alkaen 
ollut alan eri oppilaitoksista työharjoittelijoita, joita 
hänen opissaan on valmistunut neljä. Eräs oppilais-
ta vuokrasi valmistuttuaan tilan Annan ateljeesta ja 
toimi siinä kaksi vuotta itsenäisenä yrittäjänä. 

Anna kertoo hauskan tapauksen naapuritalon 
tytöstä, joka oli katsellut ikkunoista sisään ja näh-
nyt hänet ompelemassa. Sillä hetkellä tyttö päätti, 

että hänestäkin tulee ompelija, 
marssi sisään ja kysyi, josko hä-
nelle löytyisi töitä. Ja löytyihän 
niitä. Hän oli ensin vajaan vuo-
den harjoittelijana, sen jälkeen 
kolme vuotta oppisopimussuh-
teessa ja valmistui näin kotinur-
killaan artesaaniompelijaksi.

Anna on mukana myös Van-

taan kaupungin ammattiosaamisen näyttöjen 
toimielimessä. Näyttökäytäntö on suhteellisen 
uusi asia, ja jotta se palvelisi opiskelua mah-
dollisimman hyvin, on sitä myös kehitettävä. 
Näyttöjärjestelmässä opettaja tekee esityksen 
oppilaskohtaiseksi näyttötyöksi, jolla on mer-
kittävä painoarvo oppilaan saamaan arvosa-
naan. Toimielin katsoo, onko työ siihen sovel-
tuva, ja antaa sille hyväksyntänsä sekä seuraa, 
että näyttöjärjestelmä toimii opetuksen osana 
parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää sitä 
saamiensa kokemusten perusteella. 

Anna tekee myös projekteja Vantaan am-
mattiopisto Variassa. Tuo aiemmin mainittu 
punainen kangaskin liittyi hänen opistossa ve-
tämään  projektiin, jossa Varian opiskelijat val-
mistivat tanssipukuja Keravan tanssiopiston 
opiskelijoille. Projektin vetäjänä hän suunnit-
telee puvut, tekee peruskaavat, hankkii tarvit-
tavat materiaalit ja miettii, miten asut toteu-
tetaan. Annan luennon jälkeen opiskelijat te-
kevät puvut itsenäisesti opettajansa johdolla. 
Anna on taas mukana sovitusvaiheessa opetta-
massa oppilaille sovitukseen liittyviä asioita.

Kysyin, mikä on tilanne kymmenen vuo-
den kuluttua, toimiiko hän vielä näissä tilois-
sa? Sen verran kova on ollut Annan nousu-
vauhti maamme harvalukuisten ateljeeom-
pelijoiden kärkijoukkoon, että tilanteen voisi 
tuolloin odottaa olevan toisenlaisen. Anna to-
teaa painokkaasti, että vain hän voi tehdä hä-
neltä tilatun puvun. Mutta voihan sitä joutua 
vaikka ulkomaille. Aika näyttää.

 
Äiti kouluttautui uudelleen 
ompelijaksi Annan opastuksella
Nykyään ihmisillä on hyvä olla monta am-
mattia. Jos työt jostain syystä loppuisivat, ku-
ten valitettavan usein käy, on takataskussa hy-
vä olla vara-ammatti. 

Sinikka Salopää de Perez valmistui nuo-
rena tyttönä Satakunnassa Peipohjan ammat-
tikoulusta ompelijaksi. Pari vuotta hän toi-
mi kaavanpiirtäjänä Suomen Trikoolla, sitten 
maailma vei vuosiksi ulkomaille. Hänen pa-
lattuaan kotimaahan avautui luovalle ihmisel-
le mahdollisuus  toimittaja-valokuvaajan työ-
hön, joka jatkui aina laman koettelemalle 90-
luvulle asti. Tuolloin lehtitalot olivat vaike-
uksissa, ja �0-vuotisen freelancer-toimittajan 
uran jälkeen työt olivat niin vähissä, että van-
ha ompelijan koulutus oli jalostettava uudel-
leen käyttöön. Niinpä hän meni töihin tyttä-

Rauhallista Joulua

 ja 

Onnellista Uutta Vuotta

toivottaa Pizzeria Parmesanin väki.

Olemme kiinni 24.-26.12.
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Noudamme ja otamme vastaan lahjoituksena hyväkuntoisia 

huonekaluja, vaatteita ja kaikenlaista tavaraa myytäväksi 

kristillisen narkomaanityön hyväksi. 

Tervetuloa tutustumaan!
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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.

Annan kumpulalaiselle Riikka 
Siiralalle suunnittelema hääpuku 
sovitusvaiheessa.

Kumpulalaiset Maijeli Liikanen-Perkiö ja Jukka Perkiö esiintyivät uuden tanssin keskus Zodia-
kissa Helsingin juhlaviikoilla 1998 Annan käsialaa olevissa puvuissa.    

Sinikka Salopää de Perez viimeiste-
lee työn alla olevaa hääpukua.

rensä Annan ompelimoon. 
Tyttären opastuksella jo 

ruostumaan päässet ompelijan 
taidot kohenivat, ja luottamus 
ompelijan työhön kasvoi niin, 
että hän perusti �99� oman Pie-
net siivet -nimisen ompelimon 
ja pian siihen rinnalle myös pu-
kuvuokraamon. 

Äidin ja tyttären ompeli-
mot toimivat aluksi samois-
sa tiloissa, mutta Annan muut-
taessa Kumpulaan jäi Sinik-
ka vielä Tikkurilaan. Muuta-
man vuoden kuluttua hänkin 
tuli Kumpulaan, ja ompelimot 
toimivat jälleen yhteisissä tilois-
sa. Se oli järkevä ratkaisu kah-
den pienen ompelimon toimin-
nan kannalta, ja äiti ja tytär tu-
livat hyvin toimeen keskenään. 
Joskus asiakkaat puhuttelivat Si-
nikkaa ”Rouva ompelijaksi”, jol-
loin hän kertoi, että ”Ompelija 
on tuolla, tuo pikkuinen likka”. 
Ompelimo ja vuokraamo toimi-
vat vuoteen �007 asti, jolloin Si-
nikka jäi eläkkeelle. 

Sekä äitiä että tytärtä voi-
daan kutsua elämäntapaompe-
lijoiksi. Tärkeintä heille on, että 
työ tehdään suurella sydämel-
lä ja että töihin saa eikä sinne 
tarvitse mennä. Pukuvuokraa-
mossakin Sinikalle tuotti suurta 
tyydytystä asiakkaiden kokema 
ilo. Valikoimissa oli myös lasten 
rooliasuja, ja tyydytystä antoi 
lasten kokema aito ilo heidän 
muuttuessaan vaikkapa apinak-
si. Vuokraamon frakkikin vie-
raili erään kumpulalaisen her-
rasmiehen kantamana Pariisin 
Versaillesissa asti. 

Sinikka sanoo, että hän oli 
vain tavallinen ompelija, mut-
ta Anna tekee taideteoksia. Mo-
lemmille on paikkansa. Anna 
jatkaa yllättävän monipuoliseksi 
osoittautunutta ompelijan työtä 
ateljeessaan, ja Sinikka elää sii-
nä vahvasti mukana viettäen sa-
malla eläkepäiviään.

Jorma Ikonen

Voit antaa tuttavallesi hyvän 
mielen lahjan osallistumalla hä-
nen puolestaan Tulevaisuuden 
johtajat ry:n projektiin kenialai-
sella Lusoin koululla (ks. Kum-
postin numerot 2 ja 3/08). Kum-
pula-seurakin on mukana.

TOIMI NÄIN: 
1. Valitse lahja alla olevista 
vaihtoehdoista. 
2. Maksa lahjat pankkitilille: 
Tulevaisuuden johtajat/Kenia  
174530-47094
3. Lähetä tuttavallesi tieto lahjoi-
tuksesta esimerkiksi näin: 
“Hyvä ystäväni, olen päättänyt 
lahjoittaa sinulle jouluksi rop-
pakaupalla hyvää mieltä, jon-
ka saat tietäessäsi, että olet tu-
kenut yhden kenialaisen koulu-
laisen koulunkäyntiä hankkimal-
la hänelle koulupuvun TAI että 
olet osallistunut kenialaisen ky-
läkoulun kirjaston kehittämiseen 
hankkimalla sinne viisi kappa-
letta oppikirjoja. Tulevaisuu-
den johtajat ry. vie lahjasi perille 
Lusoi Primary Schooliin Kenian 
Naromorussa”.

Viime hetken joulu- tai uudenvuodenlahjavinkki:

HYVÄÄ MIELTÄ TUTTAVALLE, 
APUA KENIAN KOULULAISILLE

Turhia leikkauksia 
kalliiseen 
kankaaseen 
ei voi tehdä, 
sillä hukkaan 
menneen palan 
hinnalla voi 
kaupasta saada 
valmiin mekon.

LAHJAVALIKOIMAMME:
- koulupuku 10 €/kpl (maksuun 
viitenumeroksi 1232)
- koulukirja 10 €/kpl (viitenume-
ro 1245)
- rahalahjoitus koulun kehittämi-
seen (viitenumero 1313)
- Anna Erikssonin uusin cd 
Ihode 15 €/kpl (viitenume-
ro 1258). Hinta sisältää Annan 
omistuskirjoituksen sekä posti-
tuksen haluamaasi osoitteeseen 
Suomessa (ilmoita tiedot posti-
tusta varten osoitteeseen kirsi.
pyykko(a)kolumbus.fi). 
- Hungry Dog -T-paita, 20 €/kpl. 
(viitenumero 1326). Jäljellä on 
vielä kokoja S, M ja L. Paidan 
kuvan on piirtänyt Lusoin koulun 
oppilas Tabitha Wangar. Tila-
ukset kuten edellä.

Lisätietoja: www.tulevaisuu-
denjohtajat.org 

HUOM! Olemme mukana myös 
Kylätilan kirppiksellä 11. tammi-
kuuta 2009!

ritVa katteLus

JuHa LaitaLainen annan kOtiarkistO

annan kOtiarkistO
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Kotisiivouksia/
kotipalvelua

 
Siivousinto/Hanne

p. 0400 188 908
www.siivousinto.com

Autoverhoomo 
SISUSTUSEXPERT

Limingantie 57
00560 Helsinki

p. 757 0339

Lyö hätärumpua
Terhi Nikulainen
Myllylahti 2008

Ata Hautamäen käpyläläismurhien 
ja kumpulalaisen esikoisdekkaristin 
Matti Laineen lisäksi murhista kir-
joitetaan myös Toukolassa. Toukola-
laiselta Terhi Nikulaiselta on ilmes-
tynyt jo kaksi romaania MurhaMyl-
ly-sarjassa: Rakkausmurha ja tänä 
vuonna Lyö hätärumpua.

IT-alaa, YT-neuvotteluja, ulkoistamista, henkilöstöratkaisu-
ja, budjettileikkauksia, konsultteja toimeksiantoineen, keskus-
hallintoa ja synergiaetua – ajankohtaiset yhteiskunnalliset ai-
heet nivoutuvat Nikulaisen romaanissa rikoksiin, ihmissuhteisiin 
ja -kohtaloihin. Henkilöstöratkaisujen rankkuus ja ulkoistettavi-
en työntekijöiden tuntojen kuvaus ovat romaanissa varsin osu-
via. Henkilöiden paljous ja heidän persooniensa ehkä hieman 
pintapuoliseksi jäävä kuvaus vaikeuttavat verkkaisesti käynnis-
tyvän romaanin lukemista aluksi, mutta pian tapahtumat vyöry-
vät eteenpäin täydellä teholla. Kuolleita ja kadonneita on välillä 
enemmän kuin yhden romaanin tarpeiksi.

Kumpulalaista lukijaa miellyttävät kirjan paikalliskuvaukset 
oravineen ja siileineen. Rikosta ratkaiseva komisario asuu Li-
mingantiellä, jopa tarkka katuosoite kerrotaan. Välillä kumpu-
lalaiskomisario Salminen taas lenkkeilee Annalan kartanon ja 
Vanhankaupunginlahden tienoilla – melkein soisi komisarion 
välillä pistäytyvän paikallisessa Tanun Valinnassa kotimatkal-
laan tai poikkeavan rikoksenpohdintaoluella Oljenkorressa.

Riitta Hämäläinen

AJANKOHTAISET KAUNIIT KUKAT JA KUUSET

Kätevästi Käpylän ja Kumpulan rajalla

Puutarhakeskus Sofianlehto Helsinkigarden

Palvelemme arkisin 9-20

jouluaattona 8-13, joulupäivänä 11-17, tapaninpäivänä 9-17

Tervetuloa!

  ARVI K EMPPI 
1931- 2008

Minulla oli tilaisuus tutustua Arviin pa-
remmin, kun pari vuotta sitten, Inke-

ri-keskuksen aloitteesta, ruvettiin puuhaa-
maan äänitettä vanhoista inkeriläisistä lau-

luista. Näitä oli Arvi kerännyt vuosikymmenien 
ajan, ja oli tullut aika säilöä ne jälkipolville. San-
karitenorimme osoittautui paitsi raudanlujaksi 
ammattilaiseksi, myös armottomaksi jutunkerto-
jaksi. Äänitykset sujuivat leppoisissa tunnelmissa, 
vaikka Arvin muistelot olivat usein kaikkea muu-
ta kuin leppoisia.

Arvi kertoi eloisasti, kuinka hän poikasena on-
nistui pakenemaan jäätä myöten kuorma-auton 
kyydissä Leningradin piirityksestä. Jäätä ammut-

tiin rikki joka puolelta, mutta täysin arpapelillä 
auton onnistui päästä mantereelle va-

hingoittumattomana. Helpo-
tusta ei kuitenkaan 

kestänyt kau-
an, koska val-

tio antoi 

paenneille kyydin Siperiaan, 
Lena-joen pienelle autiolle saa-
relle. Rakennettuaan ensin itse 
asumuksensa niukoista tarpeis-
ta inkeriläiset saivat vaivoik-
seen  pakkasen, nälän ja keri-
pukin. Aamuisin kouluun läh-
tiessään Arvilla oli tapana pur-
ra laudankappaletta, jotta yön 
aikana löystyneet hampaat pai-
nuisivat takaisin ikeniin!

Tämän kaltaiset tarinat an-
toivat meille kuuntelijoille vä-
hän suhteellisuudentajua arki-
päivän pieniin ongelmiin.

Aikuisiällä Arvin tie kulki 
Puna-armeijan kuoron so-

listiksi, ja hän sai reissata ar-
vostettuna esiintyjänä ympäri 
silloista itäblokkia. Huomasin 
muuten hiljan TV�:ssä doku-
menttipätkän, jossa nuori Arvi 
tulkitsi koppalakissaan Kalin-

kaa jäljittelemättömällä 
tavalla.

Siviiliin palattuaan Ar-
vi teki moninaista mu-

siikkia ja musiikkiteat-
teria Petroskoin seu-
dulla. Tältä ajalta on 

Tutustuin inkerinsuomalaiseen Arvi Kemppiin 
kesällä 2006 Kumpulan Musakerhon tempauksessa 
Töölönlahdella. Mies lauloi taustanauhojensa 
päälle kirkkaalla tenoriäänellään vangitsevasti, 
valloittavasti. Niin hän teki viimeiseen asti 

kiertäessään katulaulajana niin Hakaniemen, 
Kauppatorin kuin Tapiolankin ilona.

peräisin eräs herkullisimmista 
tarinoista. Arvi päätti opetella 
soittamaan kitaraa. Hänen sil-
loinen vaimonsa kuunteli jon-
kin aikaa harjoittelua ja kun ei 
pitänyt kuulemastaan, istui kita-
ran päälle rikkoen sen. Soitto-
niekkamme ei tästä lannistunut, 
vaan toi kaupasta uuden. Sen 
kitaran vaimo puolestaan otti ja 
sinkosi ulos ikkunasta. Kempit 
asuivat tuolloin seitsemännessä 
kerroksessa, joten kitara jäi hih-
nastaan roikkumaan kenenkään 
ulottumattomiin korkealle pi-
hakoivuun. Siellä soitin killui  
kaikkien nähtävillä nelisen 
vuotta muistuttamassa epäonni-
sesta kokeilusta. Arvi lauloikin 
mielellään kappaletta Muori ja 
kitara, jossa tarina on vähän sa-
manlainen…

Suomeen muutettuaan Arvi 
oli innokkaasti mukana pait-

si Inkeri-keskuksen toiminnas-
sa, myös lukuisten kuorojen jä-
senenä ja solistina. Ahkera 
keikkailija ehti ilahduttaa kum-
pulalaisia esiintymällä useaan 
otteeseen Kylätilan erilaisissa 
juhlissa ja tilaisuuksissa musa-
kerholaisten säestämänä tai yk-
sin. Arvin oli tarkoitus avata 
näyttävästi Kumpulan Kyläjuh-
lien ohjelma viime toukokuus-
sa, mutta hän joutui yllättäen 
sydänvaivojen takia sairaalaan, 
ja esitys jouduttiin perumaan. 
Tämä enteili tulevaa, olihan 
74-vuotiaan taiteilijan elämään 

Lukijan ääni

Ehkä pitäisi ryhtyä aja-
maan ilmaston suojelua

Ulla Agopoville kirjoituk-
sesta ’Ehkä pitäisi ryhtyä 
ajamaan Intiankadun läpiajo-
kieltoa’ (Kumposti �/08):

Oletko koskaan miettinyt 
kuinka paljon vähemmän nämä rekat aiheuttavat päästöjä ja 
laskevat sinun ekovaippojen ja luomuleivän hintaa päästäkseen 
satamaan mahdollisimman edullisesti? Ymmärrätkö mitä ha-
luamasi kiertäminen tulee maksamaan auton omistajalle ja si-
tä kautta myös sinulle, oletko valmis maksamaan? Saat kulkea 
Intiankatua rauhassa ja siirtää ongelmat muualle... vain muuta-
man sadan metrin tähden.

tkk
Ps. Olethan muistanut käyttää kopiopaperista molemmat puolet?

mahtunut paljon keikkakilometrejä.
Levyn ilmestymistä odotellessa Arvi esiintyi 

vielä elokuussa Art Goes Kapakka -festivaalilla 
ja valloitti city-ihmistenkin sydämet. Olin tuolla 
keikalla mukana säestysbändissä, ja se jäikin mi-
nun ja Arvin viimeiseksi kohtaamiseksi. Puhuin 
hänen kanssaan vielä kerran pitkään puhelimessa 
musiikista ja elämästä, ja hän vaikutti valoisalta, 
niin kuin aina, mutta oli silti huolissaan mahdolli-
sesta leikkauksesta, joka olisi edessä.

Ei ehtinyt Arvi leikkaukseen eikä levy ilmestyä 
hänen elinaikanaan. Suruviesti tavoitti meidät 

syyskuun lopulla: tenori oli menehtynyt äkilliseen 
sairaskohtaukseen.

Arvi Kempistä jäi onneksi jonkun verran ääni-
tysten aikana otettua puhe- ja videomateriaalia, 
joka toivottavasti julkaistaan jossain muodossa.  
Niissä meille esiintyy oikea selviytyjä, jonka valoi-
sa asenne sopii esimerkiksi ihan kenelle tahansa!

Jussi Liski

Helmi Levyt julkaisee Arvi Kempin CD:n tammi-
kuussa �009.

Juttumies Arvi hauskuutti kumpulalaistaustaista bän-
diään levytys- ja valokuvaussessioissa. Vasemmalta 
Jussi Liski, Tero Siitonen, Arvi, Roope Ahola ja Antero 
Priha.

sami Väätänen

sami Väätänen
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SUUNNITTELU
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KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H Puh. 020 741 1820

�6-vuotiaista Lapinlahden Lin-
nuista on tulossa taas melkein 
Kumpulan kyläorkesteri. Yh-
tye lähtee maaliskuussa kier-
tueelle kokoonpanolla, jossa 
ovat mukana sekä yhtyeen al-

kuperäisjäsenet Tapio Lii-
noja ja Markku Toikka et-
tä myös Kumpulassa asuva 

Jussi Liski.
Miksi helvetissä, eikö tosiaan 

parempaa tekemistä ole?
JUSSI (ent. sitoutumaton): 

Olisi toki, mutta kun tämä te-
kee gutaa!

MARKKU (vas.): Keväällä on 
mukava päästä pois Kumpulasta 
ja jättää puutarhahommat vai-
mon tehtäviksi.

TAPIO (Ässät): On, mutta 
kiertue tulee estämään sen, et-
tä yhtään enempää orkesteris-
tamme ei muuta enää Limiksel-
le. Toisaalta kaikki keikat olisi 
mukavampaa soittaa Kylätilas-
sa, josta on lyhyin matka jatkoil-
le Jussille.

Onko kiertueen taustalla ny-
kyinen talouskriisi?

TAPIO: Ei, kyseessä on vain 

Kumpulan Linnut yhtyvät taas 
Lapinlahden Lintujen kanssa

yhtyeen jäsenten henkilökohtainen, henkinen 
konkurssi.

JUSSI: Jori Malmstenia mukaellen: kum-
pulalaisen lintuvähemmistön vaikutusta valta-
väestön musiikinkulutustottumuksiin ei auta 
väheksyä ja toisaalta “myydän enämpi levy”!

MARKKU: Olen rahastosäästäjä. Vara-
ni ovat eri rahastoissa. Varma Voitto -rahas-
to on 95 prosenttia miinuksella, Takuutuotto 
98 % miinuksella ja Tässä Rahastossa Et Mi-
tenkään Voi Hävitä Rahojasi -rahasto on ko-
konaan lopetettu. Silläkin kympillä, joka tästä 
kiertueesta todennäköisesti käteen jää, pystyn 
paikkaamaan jonkin verran talouttani. Lin-
tujen ideologianahan on aina ollut, että taide 
kuuluu kansalle ja kaverien rahat mulle.

Mitä Aleksis Kivi ajattelisi Suomen ny-
kyisestä poliittisesta tilanteesta ja maamme 
henkisestä ilmapiiristä?

MARKKU: Aleksiksen mielestä meno on yl-
tynyt niin mahdottomaksi, että olisi jo lukka-
rin aika palauttaa järjestys luokkaan.

TAPIO: Kivi olisi Uutisvuodon toinen ank-
kuri, mutta Finlandiaa hän ei voittaisi. 

Millä tavalla kiertue vastaa edessä olevan 
ilmastonmuutoksen haasteisiin?

TAPIO: Kuin metsä.
MARKKU: Ajattelemme ilmastonmuutos-

ta koko ajan kiertueellamme, saamme siten it-
semme tuntemaan syyllisyyttä, ja se on posi-

tiivisin tunne heti melankolian 
jälkeen. Yritämme myös helpot-
taa voimallisella vinoilulla Tap-
san oloa, joka yhtyeessämme ai-
noana omistaa citymaasturin.

Muut Linnut kiertueella ovat: 
Mikko Kivinen (entinen kum-
pulalainen), Timo Eränkö, Matti 
Jaaranen (entinen sofianlehdon-
katulainen), Hannu Lemola ja 
Puka Oinonen (Oljenkorsi Small 
Bandin jäsen kuten Jussikin).

Kiertue alkaa �. maaliskuuta 
Espoon Tapiolasalista ja jatkuu 
Mikkelissä, Porissa, Helsingissä 
(Kulttuuritalo �9.�.), Lahdessa, 
Hämeenlinnassa, Tamperella, 
Kuopiossa, Jyväskylässä ja Tu-
russa (�.4.).

Kiertueen nimi on Alek-
sis Rock, sillä nähtävänä on nyt 
lehdistötiedotteen sanoin “en-
simmäistä kertaa Suomessa vä-
kevänä ja tiivistettynä Flash!-te-
atteriesityksenä” Aleksis Kiven 
näytelmä Nummisuutarit. Lip-
puja myydään �8 eurolla.

Väliajalla Linnut tarjoavat 
sahtia!

Tuomo Heikkola

Oletko kuullut hauskan tai 
kiintoisan Kumpula-jutun, 

jonka haluat kertoa 
koirankusettajalle? 
Toimita tarinasi: 

kumposti(a)yahoo.com tai
c/o Heikkola, Limingantie 9.

Koirankusettajan 
kuulemaa
Nelivuotias pikkupoika käy 
vanhempiensa kanssa silloin 
tällöin kusettamassa koiraa 
Arabianrannassa. Niin kuin ku-
ka tahansa pikkupoika, tämä-
kin heittelee pikkukiviä veteen. 
Vaan kerran osuu paikalle erit-
täin tuohtunut täti, joka ryh-
tyy moittimaan vanhempia: ei-
kö heillä ole mitään päässä, kun 
antavat pojan tehdä moista sa-
botaasia: kivethän on vaivalla 
tuotu rannalle.

Vaan tulipa toisella kertaa 
toinen tuohtunut täti ihmette-
lemään samaa asiaa: miten van-
hemmat voivat hyväksyä mei-
dän yhteisillä verovaroilla tuo-
tujen kivien heittelyn? Hän 
myös epäili, että tätä menoa ki-
vet loppuvat rannalta ja lahti 
täyttyy. 

Nämä kommentit kuullut 
koirankusettaja pohtii tänäkin 
päivänä, kuinka monella tavalla 
luonnonsuojelunkin voi ym-
märtää.

Kiertueelle lähdetään viime kevään kyläjuhlille kootulla kokoonpanolla, jossa alkuperäinen voimakolmikko Toikka-Liinoja-Kivinen 
ei osaa pitää suutaan kiinni. Vasemmalla kitarassa Puka Oinonen ja oikealla koskettimien äärellä Jussi Liski.

LeiLa Oksa



MA  16.00 - 24.00
TI-TO  16.00 - 02.00
PE  15.00 - 02.00
LA        12.00 - 02.00
SU    12.00 - 24.00

Oljenkorren väki kiittää kaikkia asiak-
kaitaan kuluneesta vuodesta ja toivottaa...

Rauhallista Joulua ja 
menestyksekästä uutta Vuotta 

2009!

Vuosi  a lkaa  o l la   juhl i t tu   ja  h i l jentyminen  jouluun a lkamassa   -  
ens in  on kuitenkin  k ir jo i tettava  puki l le ,  hommattava  kuusi   ja  
kystä  ky l lä . . .  
. . .n i in   ja  v ietettävä  pikkujoulu   -   jos   to inenkin!

Ol jenkorren  tämän syksyn v i imeinen musi ikki - i l ta  soi  
per jantaina   19 . 12 .  Samassa  yhteydessä  v ietetään per inte istä  
pikkujouluamme  lämpimän puuron  ja  v i i le iden  juomien 
merkeissä .  Merkkaathan tuon per jantain   jo  hyvissä  a jo in  
kalenter i is i .  TERVETULOA!

Jouluna Korsi  h i l jentyy  aatosta  Tapani in   -   s i i s  kahdeksi  
päiväksi ,  24. -25 . 12 .2008.  Tapanina  avaamme ovet   jä l leen 
i l lansuussa  k lo   18 .00.

045  1281  667


