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Viisas keho tietää

Väinö Auerin katu 11
puh. (09) 191 51092
www.helsinki.fi/yliopistoliikunta

VIREIDEN KYLÄLÄISTEN KOHTAUSPAIKKA
laaja ryhmäliikuntatarjonta•	
palloiluvuorot•	
seinäkiipeily•	
hieronta•	
kuntotestit•	
harjoitusohjelmat•	

Meillä ei loska tai liukkaus haittaa liikkumista! Tule tutustumaan 
monipuolisiin palveluihimme.
Palvelumme ovat avoimia kaikille. Voit valita useasta eri tavasta 
osallistua:

kannattava kausikortti himoliikkujalle•	
10-kortti välillä urheileville•	
kertamaksu tutustujalle•	

Jokaiselle jotakin!

Psst!
Rentona kohti 

joulua – varaa aika 
hierontaan.

Limingantien alkupäässä on vuo-
sia ollut laiton parkkipaikka. Kä-
tilöopiston pysäköintialueen vie-
ressä sijaitseva alue on kaavoitet-
tu puistoksi, mutta siinä on usein 
seissyt pysäköitynä jopa toista-
kymmentä autoa. Nyt alue on 
muutettu hiekkakentästä viher-
alueeksi. Kaupunki on rakentanut 
jalankulkua varten kivituhkakäy-
tävät, istuttanut pensaita ja pan-
nut alueen reunalle vielä tolpat, 
jotta autoilijat pysyisivät poissa.

Kumpulan alueen suunnitte-
lusta vastannut Tomas Palmgren 
rakennusviraston katu- ja puisto-
osastosta kertoo, että kenttä on 
alunperin ollut luonnonmukaista 
puistoaluetta. Niin määrää jo ase-
makaavakin. 

– Mutta jos vain päästään au-
tolla ajamaan ja on tarve parkki-
paikoille, niin ihmisillä on taipu-
mus ottaa tila parkkialueeksi, vaik-
ka se ei olisi sallittua, hän sanoo.

Palmgrenin mukaan muitakin 

vastaavia, rakennusviraston tie-
dossa olevia kohteita on ympäri 
kaupunkia. Tämä päätettiin kun-
nostaa nyt, koska rakennusviras-
toon tuli siitä yhteydenottoja. 

– Kannattaa olla aktiivinen, 

tähdentää Palmgren.
Kunnostustyön suunnitteli 

maisema-arkkitehtiopiskelija Mari 
Jyrkiäinen ja se valmistui marras-
kuun alussa juuri ennen ensilunta.

Jukka Huhta

Nyt on taas se aika vuodesta, jolloin eskarilaisten 
vanhemmat pääsevät pohtimaan, mihin kouluun 
lapsensa ilmoittavat. Posti tuo joulukuun aikana es-
kari-ikäisten koteihin Tervetuloa kouluun -oppaan 
sekä oppilaaksiottoilmoituksen. 

Kumpulan viipalekoulussa pienet koululaiset 
käyvät 1. ja 2. luokan, jonka jälkeen koulunkäyntiä 
jatketaan Käpylän ala-asteella tai muissa lähialueen 
kouluissa. Tällä hetkellä Kumpulassa toimii yhdis-
tetty ykköskakkosluokka. Pienen hakijamäärän ta-
kia osa Kumpulaan hakeneista määrättiin pääkou-
lulle, jotta sinne saatiin tavallisen ekaluokan lisäksi 
espanjanlukijoiden ekaluokka. 

– Oppilaita on Kumpulan yhdysluokalla nyt 26, 
joista yhdeksän on ekaluokkalaisia. Tulevana luku-
vuonna yhdysluokan tai erillisten luokkien muo-
dostuminen riippuu koko koulun oppilasmäärästä, 
kertoo rehtori Sirpa Kopsa.

Entä onko kaupungin puolelta kuulunut uutisia 
mahdollisesta kouluverkon supistamisesta? 

– Esityksiä ei ole tullut, mutta virkamiesvalmiste-
lu on todennäköisesti käynnissä, rehtori arvelee. 

Kumpulan toiminnan jatkumisen puolesta pu-

huu se, että Käpylän yläasteen rakennus Hykkylä 
menee syksyllä remonttiin, ja oppilaat muuttavat 
koulun muihin rakennuksiin, joten tilaa tarvitaan. 

– Tulevien oppilaiden määrä vaikuttaa siihen, 
miten luokat voidaan sijoittaa. Kumpula on ollut 
mukana laskelmissa, kun sijoitussuunnitelmaa on 
tehty, mutta suunnitelma ei ole vielä lopullinen, sa-
noo rehtori Kopsa. 

Koulun johtokunta otti vuonna 2007 kantaa ope-
tusviraston kouluverkkosuunnitelmiin ja toivoi, että 
Kumpulan sivupiste saisi toimintarauhan ja että lä-
hikouluperiaate toteutuisi Kumpulan alueella tulevi-
en vuosien ajan.

Kumpulan koulun kohtalo riippuu siis siitä, pal-
jonko koulunsa aloittavia on ja moniko heistä hakee 
suoraan seudun muihin kouluihin tai pääkoulun 
varhennetun espanjan luokalle. Jännittävää on myös 
nähdä, joutuuko Kumpula taas opetusviraston sääs-
tökohteiden listalle. 

Parasta mitä me kumpulalaiset voimme koulun 
eteen tehdä, on ilmoittaa lapsemme oman kylän 
opinahjoon!

Suvi Heinonen

Ekalle luokalle 
Kumpulan kouluun!
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Kumpula opettaa
Saavuin ensimmäistä kertaa Kumpulaan 
kevättalvella 2002, kun tulin katsomaan 
myynnissä olevaa asuntoa. Ihmettelin, mik-
sei kukaan ollut kertonut, että Helsingissä 
on tällainen paikka. Kaikki tietävät Käpylän, 
mutta Kumpulan onnistuu helposti kiertä-
mään, ellei satu olemaan maauimaloiden 
ystävä. Miten ihmeessä en ollut kuullut 
edes kyläjuhlista? Huiskaistaanko ne mene-
mään oman porukan voimin muutamalla tu-
hannella salaisuuteen vihityllä ulkopuolisel-
la vahvistettuna? Oli miten oli, poistuin pa-
ria tuntia myöhemmin ensivisiitiltäni Kumpu-
lasta aivan liian kalliin puutalonpuolikkaan 
hämmentyneenä omistajana. 

Saman vuoden joulukuussa lyllersin lu-
mista Limingantietä pitkin Kättärille. Maise-
ma oli kuin Martha Wendelinin maalaama. 
Hanki kimmelsi ja puut notkuivat lumikuor-
man alla. Voisin vaikka vannoa, että näin 
pari tähtöstäkin. Ajattelin, että täällä on lap-
sen hyvä kasvaa, pikkukylässä suurkaupun-
gin keskellä. Samaa mieltä olen yhä.

Itse kävin Kumpulaan muutettuani kaikki 
kulttuurisokin tyypilliset vaiheet läpi. Ensin 
kaikki näytti pittoreskilta ja hurmaavalta. Sit-
ten alkoi yksi jos toinenkin nurk-
kakuntaisuuden peikko ärsyt-
tää. Vähitellen olen asettunut 
mukavasti alkuasukkaiden 
joukkoon, joskin pidän yhä 
eniten yhtä ratikantuoman 
väestönosan kanssa. 

Onneksi Kumpula paitsi 

opettaa myös avartaa. Välillä on perehdytty 
kunnallispolitiikan kiemuroihin ja pelastettu 
viheralueita, välillä on salsattu Kylätilassa ja 
järjestetty heijastinsuunnistusta päiväkodil-
la. Sana naapuriapu on saanut täällä aivan 
uudet ulottuvuudet. 

Tällä kertaa tehtäväkseni osui Kumpos-
tin joulunumeron päätoimittajuus. Sen myö-
tä opin, että Kumpula ja Toukola oltiin 
40 vuotta sitten hävittää. Onneksi kansa 
taisteli. Onneksi myöhemmin saatiin pelas-
tettua kyläkoulukin, josta tässä lehdessä 
myös kerrotaan. Kouluasioissa toivoisin  
naapurisuhteiden Käpylään paranevan. 
Onhan lasten pysyminen omassa koulupii-
rissä sekä Kumpulan että Käpylän etu, ja 
Käpylän koulu on kelpo koulu. Kun lukee 
tästä lehdestä jutun Kenian koulusta, muis-
taa, miten hyvin asiat meillä lopulta ovat.

Lämmin kiitos kaikille teille, jotka pidätte 
kylän elävänä ja pystyssä. Olkoon joulurau-
ha kanssanne!

Kumpulassa 23. marraskuuta

Suvi Heinonen 
päätoimittaja

Voit kirjoittaa juttuja, ideoida aiheita, ottaa 
kuvia tai piirtää, tehdä ilmoituksia, pitää yh-
teyttä mainostajiin, hoitaa jakelua... Myös 
päätoimittajan pesti on avoinna. Ilmoittau-
du osoitteeseen kumposti@yahoo.com!

Tule tekemään Kumpostia!

Laittomasta parkkipaikasta puisto

Mitä yhteistä on pantittomalla pullolla, mönkijäl-
lä, tuplapuhelinluettelolla ja Väinö Auerin kadun ja 
Pietarin Kalmin kadun lämmityksellä?

Kaikissa niissä on jotain turhaa, hyödytöntä tai 
häiritsevää. Haussa on nyt kymmenes Vuoden tur-
hake. Valinnan tekee Suomen luonto -lehden toi-
mitus lukijoiden lähettämien ehdotusten pohjalta. 

Kumpula-seura on ehdottanut turhakkeeksi Kum-
pulanmäen katujen sulatusjärjestelmä, ehdotus jä-
tettiin 30.10. Tulokset julkaistaan Suomen luonnos-
sa, joka ilmestyy juuri mukavasti jouluksi eli 18.12.

Pidetään peukkua, että ehdotus menestyy kilpai-
lussa!

Ulla Agopov

Sivusto etsii ylläpitäjiä
Kumpula-seura etsii kumpula.info -sivus-
tolle ylläpitäjiä (webmaster). Ylläpitoteh-
täviä on jaettu vastuualueisiin, ja toimin-
tatapoja voi kiinnostuksen mukaan itse 
kehittää sujuvammiksi. Myös kokonai-
suuden vetovastuupesti on tarjolla.

Sivusto toimii joomla-alustalla, joka ei 
vaadi ihmeellisiä tietokonetaitoja. Joom-
la on laajalti levinnyt verkon julkaisujär-
jestelmä, joten tästä vapaaehtoistyöstä 
on hyötyä jatkossa, jos ajattelet esimer-
kiksi alalta töitä. Opastusta, koulutusta 
ja tukea on tarjolla!

Ilmoita kiinnostuksesi tai kysy lisää 
Miro Reijoselta: miro@miro.fi.

Artovassa tapahtuu
• Valtuutettujen ilta 10.12. klo 18
Aralis-kirjastossa (Hämeentie 135 A): 
Tule keskustelemaan Artova-alueen 
valtuutettujen kanssa
• Yhteisöllinen kaupunginosa -aloitus-
tapaaminen 15.1. klo 17 Kääntöpaikas-
sa (Intiankatu 1): Keskustelua alueen 
yhteisöllisyydestä ja sen vahvistami-
sesta
• Ylipormestarin asukasilta 9.2. 
klo 18.30 Mediakeskus Lumeessa 
(Hämeentie 135 C): Alueen asioihin 
pureutuva asukasilta
• Kuohu-tanssit 13.2. klo 20–02 
Ravintola ja tapahtumakeskus Kosken-
rannassa (Katariina Saksilaisen katu 9), 
tanssittamassa elävänä Vallilan Tango
Tapahtumien järjestäjänä Arabian-
ranta-Toukola-Vanhakaupunki-kaupun-
ginosayhdistys. Lisätiedot: artova.fi ja 
kaantopaikka.fi

OSB-illat jatkuvat
Oljenkorsi Small Band vierailijoineen 
ryydittää Oljenkorren pikkujouluja per-
jantaina 18.12., tarjolla puuroa. Livemu-
siikki-illat jatkuvat myös keväällä, ensim-
mäisen kerran perjantaina 29.1. 

heli sorjonen

Katujen sulattaminen vuoden turhakkeeksi?

Uusi puisto sijaitsee kohdassa, jossa Limingantie muuttuu Isonnitynkaduksi.

leila oksa

Uuden vuosituhannen vanhanaikainen 
tanssiorkesteri Vallilan Tango tanssittaa 
Koskenrannassa ystävänpäivän aattona.
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Kevään toimintakausi aloitetaan vii-
kolla 2. Kaikissa Kylätilan kerhoissa 
on vielä tilaa ja voit ilmoittautua mu-
kaan: kylatila@kolumbus.fi tai puh. 
041 527 8932. Kerhoaikataulun löy-
dät netistä: www.kumpula.info.

Kevään kursseille voi jo imoittau-
tua! Lisätietoja tapahtumista ja kurs-
seista saa vuodenvaihteen jälkeen. 

Teatteri Ilmi-Ö:n teatterikerho (tiis-
taisin klo 17–18.45) huhuilee uusia 
kerholaisia! Osallistujia on syksyllä 
ollut kovin vähän, löytyisikö keväälle 
uusia lapsia? Ilmoittautumiset: teat-
teriopetus@teatteri-ilmio.com.

Kevään kursseja:

23.–24.1. Oma kamera tutuksi 
-kurssi la-su klo 11–16, hinta 50 e / 
45 e (jäsenet) 
Kurssilla opitaan valokuvauksen ja 
kameran toiminnan perusteita sekä 
tutustutaan osallistujien omien kame-
roiden ominaisuuksiin ja säätömah-
dollisuuksien käyttöön. Ratkotaan on-
gelmia, joita osallistujat ovat kuvaa-
misessa kohdanneet, ja mietitään 
keinoja parantaa omien kuvien laa-
tua. Osallistua voi niin pokkari- kuin 
järjestelmäkameran kanssa, eikä 
pohjatietoja valokuvauksesta tarvita. 
Ohjaajana valokuvaaja Leila Oksa. 

Kirjankorjauskurssi 27.–28.2. 
klo 12–14, jonka jälkeen keskiviikkoi-
sin klo 18.45 
Kaiva nurkista vanhat repaleiset kir-
jasi; lastenkirjat, keittokirjat jne. Kir-
jat, jotka ovat sinulle tärkeitä ja jotka 
haluaisit kunnostaa. Se on helppoa 
ja hauskaa, ennakkotaitoja ei tarvita. 
Monet käyttökelpoiset korjausmate-
riaalit löytyvät kotoa, kierrätystä suo-

sien. Ohjaajana kirjankorjaukseen ja 
omatekoisten kirjojen tekoon erikois-
tunut taidemaalari Elina Liikanen.

13.–14.3. Aikuisten bändileiri 
Jos oma soittoharrastus on jostain 
syystä jäänyt, haluat kokeilla muuta 
kuin omaa instrumenttiasi tai jos si-
nua vain kiinnostaa joku instrument-
ti, voit osallistua ilman aiempaa ko-
kemustakin. Tervetuloa pitämään 
hauskaa!

19.–21.3. Ikkunan entisöimiskurssi
Kurssin aikana käydään läpi kaikki 
työvaiheet, jotka kuuuluvat perus-
teelliseen entisöintiin: ikkunalasien 
irroittaminen puitteesta, maalinpois-
to, hionta, puuosien öljyäminen, kit-
taus, metallisten helojen ja saranoi-
den puhdistus ja ruostesuojaus, puit-
teen maalaaminen ja pienet puukor-
jaukset. Opimme myös tiivistämään 
ikkunat oikein! Entisöintiin käytetään 
perinteisiä pellavaöljytuotteita; raa-
kaa pellavaöljyä, kittiä ja maalia, jot-
ka ovat kestävyydeltään hyväksi ha-
vaittuja sekä myös ympäristöystäväl-
lisiä. Kurssilaiset tuovat mukanaan 
oman entisöitävän ikkunan, ja se en-
tisöidään perusteellisesti alusta lop-
puun. Ohjaajana Marjo Huuskonen.

17.–18.4. Lasten bändileiri 
Leiri on tarkoitettu noin 10–15-vuoti-
aille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita 
bändisoittamisesta. Bändileireillä saa-
daan ohjausta bassossa, kitarassa, 
laulussa, rummuissa ja koskettimissa. 

Suunnitteilla keväälle on myös polku-
pyörän keväthuoltokurssi sekä erilai-
sia kokkaus- ja leivontapäiviä.

Kevään tapahtumia:
la 6.2. Juhlat meille Prinsessoille
la 6.3. Kyläjuhlien lähtölaukaus!
la 10.4. Teema vielä avoin 
pe 30.4. Kylätilan Vappu
la 29.5. Kyläjuhlat

Olen kasvanut osuuskaupan 
yläkerrassa. Siksi koin heti jo-
tain lapsuudesta tuttua astues-
sani ensi kertaa Kylätilaamme 
– onhan sekin toiminut ennen 
Elannon myymälänä. Toimies-
sani nyt Kylätilayhdistyksen pu-
heenjohtajana saan seurata ai-
tiopaikalta kaikkea sitä moni-
naista toimintaa, joka entises-
sä kauppahuoneessa rikastuttaa 
kyläläisten arkea ja juhlaa.

Kylätilayhdistyksen hallitus 
sai riveihinsä taas keväällä uusia 
osaajia entisten lisäksi. Kun Ky-
lätilan työntekijätiimikin toimii 
kuin hyvin öljytty kone, tuntuu 
tapahtumien ja kurssien järjes-
täminen sujuvan kuin tanssi. 
Syyskauden avajaiset Groovy 
Eldoradon tahtiin, lokakuinen 
Riffejä ja Riimejä -ilta sekä isän-
päivään nivoutunut Sikspäkke-
jä ja Sankareita -juhla sujuivat  
mukavasti. 

Kestosuosittu Lasten bändi-
leiri lokakuussa yllätti taas sekä 
opettajat että loppukonserttiin 
saapuneen salintäyden yleisöä 
huimaavan korkealla tasollaan. 
Lapset soittivat antaumuksella 
ja ammattimaisella otteella mm. 
Chili Peppersiä, Hendrixiä, 
CCR:ää ja jopa omia sävellyksi-
ään. Hymy kohosi paatuneen-
kin ammattimuusikon huulille.

Lastenleirin rinnalle on syn-
tynyt yleisön pyynnöstä myös 
Aikuisten bändileiri marras-
kuulle. Leirin osanottajapaikat 
hurahtivat täyteen jo ensi ilmoi-
tuksella – pahoittelut rannalle 
jääneille! Järjestämme jatkoa, 
kunhan tämä kokeilukerta saa-

daan kunnialla vietyä läpi.
Syksy huipentuu perinteisiin Pikkujoulunyyt-

täreihin 5.12. ja Lasten Joulujuhlaan 12.12..
Kahden vuoden odotuksen ja voimien keruun 

jälkeen järjestämme taas Kumpulan Kyläjuhlat 

Kyläjuhlat - tulevan kevään haaste

Itsenäisyyspäivänä Kylätilan täyttää 
taas joukko käsityöläisiä, suunnitte-
lijoita ja taiteentekijöitä, jotka tule-
vat myymään uutta uniikkia ja wan-
hasta tuunattua eli joululahjoja 
moneen makuun. Basaari on auki 
klo 10–16.

Heidi Monosen ja Maikki Ran-
talan perustama Joulubasaari on 
seitsemän vuoden aikana muodos-
tunut perinteeksi. Alkujaan myyjinä 
olivat käsityöläis- ja taideopiskelijat. 
Nykyiset tulijat ovat enimmäkseen 
valmiita suunnittelijoita ja tekijöitä.

Joulubasaari on mukava, kodikas 
ja mutkaton tapahtuma, josta löytyy 

laadukkaita, kekseliäitä ja kohtuu-
hintaisia tuotteita. Vuosien varrella 
myyntivalikoimassa on ollut mm. 
koruja, asusteita, vaatteita, sarjaku-
via, käsinsidottuja kirjoja, joulukort-
teja ja -koristeita, keramiikkaa, gra-
fiikkaa, valokuvia, sisustustuotteita, 
puu- ja metallitöitä sekä käsin val-
mistettuja jouluherkkuja. 

Basaarin joulukahvila on myös 
tärkeä, tuoksuva ja maistuva osa ta-
pahtumaa. 

– Tänäkin vuonna basaarista löy-
tyy hymysuita ja lämmintä joulu-
tunnelmaa, lupaa Heidi ja toivottaa 
kaikki kumpulalaiset tervetulleeksi.

Autoverhoomo 
SISUSTUSEXPERT

Limingantie 57
00560 Helsinki

p. 757 0339

Aino Louhi (vas.) ja Kaisa 
Papu Tampereelta myivät 
tuotteitaan Kylätilan 
joulubasaarissa 
viime vuonna.

Kylätilan kevät lähestyy

Kylätila muuttuu 
joulubasaariksi 6.12.

lauantaina 29.5.2010. Viime 
juhlat onnistuivat yli odotusten, 
kun noin 25 000 vierasta tuli ky-
lään seuraamaan tasokasta oh-
jelmatarjontaa ja nauttimaan 
Kumpulan kuulusta ilmapiiristä.

Järjestyshäiriöittä sujunut ta-
pahtuma herätti ansaittua huo-
miota lehdistössä ja jopa mui-
den, ”oikeiden” festarijärjestäji-
en keskuudessa. Itse monenlai-
silla festivaaleilla esiintyneenä 
voin kokemuksesta kertoa, et-
tä Kyläjuhlien esiintyjät saavat 
täällä ensiluokkaista ja tasaver-
taista huolenpitoa, oli kysees-
sä sitten ”stara” tai aloitteleva 
muusikko. Tämä näkyy yleisöl-
lekin innostuneina esityksinä. 
Artistit ovatkin kiitelleet selkeää 

tiedotus- ja opastustoimintaam-
me ennen juhlia ja sen aikana. 
Kuljetukset ja ruoka- ynnä juo-
mahuolto ovat toimineet täs-
mällisesti ja lava-aikataulut ovat 
pitäneet.  Erikoisemmatkin tek-
niset vaatimukset on myös aina 
onnistuttu täyttämään. Tästä 
voisivat monet tunnetummat 
kesätapahtumat ottaa oppia!

Olemme nyt Kyläjuhlien 
suhteen merkillisessä tilantees-
sa: kävijämäärää ei enää juuri 
voida kasvattaa. Enempää ei 
Kumpulaan mahtune.

Sen sijaan meillä on nyt hy-
vä tilaisuus tehdä jälleen todel-
la laadukas Kyläjuhla, jossa on 
tarjolla korkeatasoista ja moni-
puolista taidetarjontaa. Eikä so-
vi unohtaa perinteisen kirppu-
torin vetovoimaa. Uskon, että 
yleisö löytää jo helpommin 
tiensä Kumpulaan. Kovaa työtä 
silti vielä tarvitaan kaikilla ta-
pahtuman osa-alueilla. 

Haastankin kaikki kyläläiset 
mukaan vaikka pieneltäkin tun-
tuvalla talkoopanoksella – kaik-
kia tarvitaan onnistuneisiin Ky-
läjuhliin! Kun mukana on kai-
kenikäisiä tekijöitä, varmistam-
me perinteen jatkumisen ja 
saamme kaupan päälle mukavia 
muistoja. Ne jos mitkä ovat osa 
kestävää henkistä kehitystä!

Jussi 
Kylätilayhdistyksen 
puhis

Näin keinuttiin Sami Saaren ja Kyläorkesterin tahdissa Kyläjuhlilla 2008.

TALKOOKOKOuS 

Tule mukaan suunnittelemaan 
ja järjestämään 

Kumpulan Kyläjuhlia 2010!

Kyläjuhlien ensimmäinen

maanantaina 18.1. klo 18 
Kylätilassa (Intiankatu 31)

leila oksa

Kylätilan tapahtumat joulukuussa:
la 5.12. klo 18 Perinteiset pikkujoulu-
nyyttärit 
Tuo mukanasi jokin suolainen tai makea 
jouluherkku yhteiseen pöytään, Kylätila 
tarjoaa kinkkua ja lohta. Illan päätteeksi 
tanssit Jouluorkesterin tahdissa

su 6.12. klo 10 – 16 Taidekäsityöläisten 
joulubasaari
to 10.12. klo 20 Kansanlauluyhtye 
Kuokkavieraiden talvikonsertti 
la 12.12. klo 16 Lasten Joulujuhla
Tuttuun tapaan Joulupukki vierailee 
Kylätilassa, puffetista joulupuuroa

su 13.12. klo 14 Kumpulan Kuoron 
joulukahvikonsertti
su 20.12. klo 17 Laulava Kynttiläkulkue 
lähtee Kylätilan edestä kiertämään Kumpulan 
katuja ja kujia. Ota oma lyhty mukaan!

Huovuttaminen on hauska ja monipuolinen 
harrastus, joka tarjoaa aloittelijalle ja pidem-
mälle ehtineelle konkarille runsaasti mah-
dollisuuksia. Usein vain mielikuvitus on raja-
na, kun löytöretki villojen maailmassa on al-
kanut. 

Kaiken arkisen tohinan keskellä saimme 
ajatuksen huovutuskerhon perustamisesta. 
Kerhon puitteissa samanhenkiset ja huovut-
tamisesta innostuneet ihmiset kokoontuvat 
yhteen jakamaan ajatuksiaan ja kokemuk-
siaan sekä kehittämään yhdessä harrastuk-
sensa sisältöä. 

Kerhon ilmeisiä etuja ja lähtökohtia ovat:
1. Yhteinen kiinnostus innostuksen lähteenä 
– tästä on hyvä aloittaa
2. Ideoiden ja kokemusten vaihto – uudet 
näkökulmat syntyvät erilaisista kasvupohjis-
ta, itse saattaa urautua saman kaavan pyö-

rittämiseen
3. Vertaistuki
– ratkaistaan 
mahdolliset 
solmukohdat 
yhdessä
4. Säännöllisyyttä tekemiseen – aikaa, rau-
haa ja paikka tekemiselle
5. Valmistuskustannusten säästö materiaali-
en yhteishankkimisella – turha on kaikkea itse 
hankkia; toisen turhake voi olla toisen aarre

Mikäli sinulla on kiinnostusta asiaan, niin 
tule ihmeessä mukaan! Huovuttajat kokoon-
tuvat Kylätilan keittiössä sunnuntaisin 17.1. 
alkaen klo 16–19. Lisätiedot: aino.multanen
@tuusula.fi.

Lampaan hajuisin terveisin
Tiina Lehmikoski-Pessa, 

Marjo Huuskonen ja Aino Multanen

Huovuttajat perustivat kerhon
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Jari Nikku on onnellinen verhoilija Limingan-
tie 40:stä. Matka entisöijäksi on ollut pitkä ja 
värikäs. Posti, kauppakoulu ja suvun kiinteis-
töhuoltoyritys antoivat alkueväät. Perheyrityk-
sessä hioutuivat kirjanpito- ja yrittämistaidot, 
mutta Jari ei tuntenut olevansa omalla alallaan.

Kerran hän tutkaili kotinsa tuolivanhuksia. 
Heittäisikö pois vai tekisikö jotain? Jari päätyi 
purkamaan tuolit, ja yrityksen ja erehdyksen 
kautta niistä tuli hämmästyttävän hyvät. Siltä 
istumalta syntyi päätös lähteä ensin verhoilija-
kouluun ja sieltä pintakäsittelykouluun. 

– Työharjoittelupaikka perinnekunnosta-
jan pajassa oli entisöinnin korkeakoulu, ker-
too Jari.

– Siellä opin, että maalaamisessa ja entisöi-
misessä on vissi ero. Oikeaoppinen entisöin-
ti alkaa tekemällä maalit ja lakat itse. Sellai-
nen maali imeytyy puun ytimeen, toimii puun 
”voiteluaineena” ja hoitaa vanhaa materiaalia. 
Perinteitä kunnioittava, omakätinen maalien 
sekoittelu ja eri kerrosten kuivuminen vaati-
vat aikansa. Tämä homma ei hötkyilijöille 
sovi, naurahtaa Jari.

Hötkyilyllä ei syntynyt myöskään Puhti-
verhoomo. Perinnekunnostusoppien jälkeen 
Jari aloitti työt käsityöläisten kimppaverstaas-
sa, mutta kaipasi omaa yritystä. Sen perusta-
miseen olisi tarvittu pääomaa, jota käsityöläi-
selle harvoin kertyy. Jari päätyi paiskimaan 

viisi pitkää vuotta logistiikkahommia. Kesäl-
lä 2006 alkoi tuntua siltä, että tavaranhallin-
ta riittää. Kun vuokrataan-palstalta löytyi pik-
kuilmoitus Limingantiellä olevasta työtilasta, 
oli päätös selvä.

Nyt Puhti-pajasta kuuluu sahausta ja naput-
telua, ja vieterit ja kankaat vaihtuvat vihellyk-
sen tahtiin. Mukavat naapurit ottivat uuden 
käsityöläisen hyvin vastaan. Myös asiakkaat 
ovat löytäneet verhoomon. 

– Täällä tolppamainoksetkin toimivat, Jari 
kiittelee. On Jarilla vielä yksi suuri unelma. Löy-
tää koti perheelleen yhteisöllisestä Kumpulasta. 
Kun toivojana on näin tomera tekijä, niin unel-
man toteutuminen lienee vain ajan kysymys.

Autoverhoilua isältä 
ja sediltä pojalle
Autoverhoomo Sisustusexpertin nykyistä 
pitäjää Juha Sirkiää haastatellessa paljas-
tuu, että verhoilijantaidot ovat Sirkiöillä su-
kuvika. Nykyisen autoverhoomon perusti 
Juhan isä Esko veljensä Jalon kanssa vuon-
na 1977. He puolestaan olivat hakeneet op-
pinsa kolmannen veljen Olli Sirkiän auto-
verhoomosta Lapinlahdenkadulta.

Sisustusexpert löysi ensimmäiset toimi-
tilansa Limingantie 23:sta lehti-ilmoituk-
sen perusteella. Esko Sirkiä kertoo, että 
Kumpula oli 70-luvulla tunnettu romani-
en asuinpaikkana, ja Limingantiekin oli 
sen verran hurjaa seutua, että osa asiak-
kaista oli epäröinyt jättää autojaan verhoil-
tavaksi. Verhoomo kuitenkin menestyi, ja 
kun tuttu isännöitsijä ilmoitti, että Limin-
gantie 57:stä oli vapautumassa suurempi 
liiketila, tuli eteen muutto nykyisiin tiloi-
hin. Ensin jouduttiin kuitenkin tekemään 
melkoinen raivaustyö, sillä tiloissa toimi-
nut perunafirma, joka toimitti ravintoloil-
le juureksia, oli jättänyt jälkeensä aikamoi-
sen sotkun. 

Juha Sirkiä kertoo tulleensa isänsä fir-
maan alunperin kesätöihin, mutta nyt 
hänkin on ollut alalla lähemmäs 20 vuotta. 
Jossain vaiheessa myös Juhan äiti toimi 
perheyrityksessä ompelijana. Esko Sirkiä 
on nykyisin eläkkeellä, mutta Juha kertoo 
isänsä käyvän yhä silloin tällöin ”jelppi-
mässä”.

Samoissa tiloissa tekevät alihankinta-
töitä verhoilija Kari Engblom ja ompeli-
ja Taru Granö. Verhoiluhommia siis riit-
tää. Pääasiallisia asiakkaita ovat taksit, 
ja niistä yleisin merkki Mersu. Jos ehdi-
tään, verhoillaan myös veneiden istuimia. 
Juha Sirkiä toivookin, että veneilijät toi-
sivat verhoiltavat istuimet työstettäväk-
si talven ajaksi, kun vievät veneen talvite-
loille. Keväisin kun riittää kiirettä muu-
tenkin. Aiemmin Sisustusexpertissä ver-
hoiltiin myös huonekaluja, mutta ne Juha 
Sirkiä lupaa vastedes lähettää Limingan-
tien Puhtiin ja Isonniitynkadun Resorit-
verhoomoon.

Ei tainnut Marjo Huuskonen eli 
Maru tietää, mihin ryhtyi, kun 
lupasi remontoida ystävättärensä 
kanssa tämän kesämökin kuistin 
ikkunat. Tomerat naiset päättivät 
perehtyä aiheeseensa perusteelli-
sesti ja onnistuivat pääsemään 
Pinjaisten Rakennusapteekin jär-
jestämälle viikonlopun kestävälle 
ikkunoiden entisöintikurssille.

Ikkunahommat veivät muka-
naan. Levy-yhtiön tuotantosih-
teerinä työskentelevä Maru, joka 
on ollut äänitealalla 25 vuotta, 
päätti tammikuussa 2008 pyrkiä 
Rakennusapteekin järjestämälle, 
kaksi kuukautta kestävälle ikku-
naentisöinnin ammattikurssille. 
Kurssia seurasi kahden kuukau-
den työharjoittelu alan konkarei-

den opissa. Saman vuoden elo-
kuussa Marulla olikin jo pystyssä 
oma firma nimeltä Räppänä.

Räppänä keskittyy ikkunoi-
den ja ovien entisöintiin perin-
teisin materiaalein ja menetel-
min. Marun ohjenuorina ovat 
vanhan säilyttäminen ja perin-
teen vaaliminen. 

– Ei edes energiansäästö ole 
hyvä syy vaihtaa vanhaan taloon 
uusia ikkunoita, sillä oikealla tii-
vistämisellä vanhatkin ikkunat pi-
tävät hyvin lämpöä, Maru toteaa.

Asiakkaita riittää ympäri Hel-
sinkiä, mutta kumpulalaisten 
onneksi Maru on kotiseuturakas. 
Viime kesänä hän opasti Limin-
gantiellä erään taloyhtiön asuk-
kaille entisöinnin työvaiheet, 

kun nämä halusivat kunnostaa 
ikkunat edullisesti. Ensi maalis-
kuussa Maru pitää Kylätilassa ik-
kunoiden entisöintikurssin.

Kumpulaan Maru tutustui jo 
12-vuotiaana, kun tuli Kuopios-
ta kesätöihin tätinsä lihakaup-
paan Hakaniemen halliin. Maru 
haikaili maauimalan iloihin pyö-
räillessään tädin luota Oulunky-
lästä Kumpulan halki Sörnäisten 
teurastamolle. Käydessään aikui-
sena Kyläjuhlilla katsomassa tut-
tujen bändejä Maru ihastui seu-
tuun uudestaan. Hän kävi asun-
toesittelyssä Toukolassa ja välit-
täjä kirjoitti nimen muistiin. 
Vuoden kuluttua puhelin soi, 
ja Maru sai nykyisen asuntonsa 
Kumpulasta.

By Ficus tarjoaa 
kuihtumatonta kauneutta
Uusin tulokas Kumpulan käsityöläisten joukossa on 
vuosi sitten perustettu By Ficus Oy. Kun käy har-
maana talvipäivänä sisään Limingantie 31:n kivija-
lassa sijaitsevan yrityksen tiloihin, tuntuu kuin as-
tuisi toiseen vuodenaikaan. Sisällä kukkivat punai-
set tulppaanit ja valkoiset amaryllikset, mehikasvit 
kukoistavat ja peikonlehdet ojentelevat vehmaita 
varsiaan. Kangaskasveihin ei Suomen talvi pysty.

Monelle tulee keinokukista mieleen kehnon kup-
pilan punaiset muoviruusut, mutta By Ficuksen ele-
gantteja kukka-asetelmia katsellessa mielikuvat päi-
vittyvät. Kasvit ovat niin aidon näköisiä, että eron 
huomaa joskus vasta koskettamalla. 

– Silkkikukat ja muut keinokasvit ovat kehitty-
neet valtavasti, kertoo By Ficuksen omistaja Heli 
Ahlfors, joka käy metsästämässä uusia tuotteita 
Ruotsista ja kauempaakin Euroopasta. 

– Suomessa ei alan messuja järjestetä, ja pienistä 
tukuista saattaa löytyä tarvittavaa kasvia kaksi kap-
paletta, kun kasveja saatetaan johonkin julkiseen 
tilaan tarvita monta kymmentä.

Helille sekä kankaat, julkiset tilat että yritystoi-
minta ovat tuttuja jo 25 vuoden ajalta, sillä aiem-
min hän suunnitteli sisustustekstiilejä esimerkiksi 
Kvaernerin risteilijöille. Heli kuitenkin kaipasi työl-
tä enemmän omaperäisyyttä ja luovuutta, niinpä 
hän suoritti puutarhurilinjan kukkakauppapuolen 
opintoja ja vaihtoi alaa. 

– Kukka-asetelmia ja vihersuunnitelmia tehdessä 
on rajana vain oma mielikuvitus, Heli toteaa iloi-
sesti.

Vaikka Heli itse päätyi Kumpulaan kukkivien 
omenapuiden houkuttelemana, hän tietää, että kei-
nokasveilla on nykymaailmassa tärkeä paikkansa. 

– Allergiat ovat niin yleisiä, etteivät esimerkiksi 
sairaalat ja vanhainkodit voi aina pitää tiloissaan 
eläviä kasveja, kertoo Heli.

– Koteihinsa kangaskasveja haluavat usein ne, 
jotka eivät ehdi tai jaksa perehtyä oikeiden kasvien 
hoitoon tai jotka matkustelevat paljon.

Limiksen 
kätevät 
kädet

Kumpulassa on perinteisesti toiminut 
paljon käsityöläisiä. Kumposti tutustui 
heistä muutamaan. Jos tarvitset apua 
verhoiluun, sisustukseen, pukeutumiseen 
tai remontointiin, se on lähellä!

Koonneet: suVI heInOnen 
ja MeRJA nIeMI
Kuvat: sAMI VääTänen, 
JARMO hOnKALA ja 
suVI heInOnen

Puhti, työllä toteutunut unelma

Tuotantosihteeri antoi entisöintipirulle pikkusormen

Entiseen ammat-
tiinsa kyllästynyt 
Jari Nikku perusti 
oman verhoomo-
yrityksen Limin-
gantien puoliväliin 
kesällä 2006.

– Talo ei ole 
ennallaan, jos 
ikkunat vaihtaa 
uusiin, Kymin-
tiellä verstasta 
pitävä Marjo 
Huuskonen 
toteaa. 

Juha Sirkiä tuli alunperin isänsä autoverhoomoon 

kesätöihin ja pyörittää nyt firmaa itse.

By Ficuksen Heli Ahlforsilla on parhaillaan työn alla Punkaharjun kuntoutuskeskuksen allasosaston vihersuunnitelma.
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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.

Ompelijan tekemä asu 
juhlistaa ainutlaatuiset hetket
Kun kulkee näin talvi-iltaisin pitkin Limingantietä, tuntuu, 
että numero 14:n kellarissa palavat valot aina yömyöhään. 
Ateljeeompelija Anna Pereziä työllistävät näin talvisaikaan 
mm. Linnan juhlat ja koulujen vanhojentanssit. 

Ateljeeompelimon tunnelmassa on satunnaisen vieraili-
jan mielestä jotain taianomaista, ehkä hiukan harrastakin. 
Annan luo tullaan, kun halutaan valmistautua elämän juh-
lallisimpiin hetkiin kuten häihin, väitöstilaisuuteen tai ilta-
juhliin. Haastatteluhetkellä sovitusnuken yllä on 40-luvun 
tyylinen linjakas hääpuku, ja tuleva morsian oli kertonut, 
että hänen isoäitinsä oli aikanaan ollut taitava ompelija. 
Ateljeeompelijan asiakkaat ovatkin useimmiten niitä, jotka 
arvostavat kädentaitoja, perinteitä ja yksilöllisyyttä.

Anna muistuttaa kuitenkin, että joillekuille juhlavat tai 
muuten erityiset vaatteet ovat työasuja. Esimerkiksi sinfo-
niaorkestereiden soittajien palkkaan saattaa kuulua erityi-
nen vaatelisä. Annaltakin oli hiljattain tilattu kaksi pitkää 
leninkiä työasuiksi. Toinen esiintyjäryhmä, jonka kanssa 
flamencoa harrastava Anna on usein tehnyt työtä, ovat 
tanssijat. Vastikään valmistuivat asut Erica Alajärven 
Memento-flamencoteokseen, ja seuraavaksi aletaan työstää 
Mammu Rankasen Tuulenpesää.

Kun utelen Annalta, miten hän aikanaan päätyi Kum-
pulaan, hän kertoo muuttaneensa pois kotoa ystävänsä 
kämppikseksi Oranssin asuntoon. Ensimmäinen työtila 
löytyi silloisen Tanun ilmoitustaululta. Aikanaan Ateljee-
ompelimo asettui Limingantien numeroon 14, ja samasta 
talosta löytyi vähän ajan kuluttua myös asunto. Myöhem-
min samaan taloon muutti myös Annan äiti. 

Annasta ja hänen äidistään Sinikka Salopää de Perezis-
tä julkaistiin vuosi sitten Kumpostissa juttu, joka on luetta-
vissa osoitteessa www.kumpula.info -> Kumposti-lehti.

Anna Perez valmistelee esiintymispukua viulistille.

Kun kurkistaa Kätilöopiston kulmilla si-
jaitsevan entisen kioskitilan ikkunoista, 
saattaa nähdä Leila Savolaisen verhoile-
massa istuimia nuppineulat huulten vä-
lissä vipattaen. Siinä on vanhanajan ki-
vijalkatyöpajatoimintaa parhaimmillaan.  

Resorit-verhoomo on vastikään 
muuttanut tänne vanhalta paikaltaan 
Oljenkorren naapurista.  

– Kun oman kotitalon alakerrassa va-
pautui tila, ja kun naapurit kovasti pyy-
telivät, niin pitihän sitä muuttaa. Nyt 
verhoilutyöt sujuvat 35 neliömetrin pik-
kupajassa. Ja hyvin ovat vanhat asiakkaat 
uuden tilan löytäneet, kertoilee Leila.

Hän on yksi monista ammatinvaih-
tajista. 

– Herätys alanvaihtoon tuli nelikymp-
pisenä, eikä päivääkään ole tarvinnut ka-
tua. Verhoilukoulusta sai hyvän opin ja 
onneksi valmistuin aikana, joka suosii 
vanhojen tavaroiden kierrätystä ja kun-
nostusta. Tämä on sitä aitoa kestävän ke-
hityksen toimintaa, Leila toteaa.

Leila on erikoistunut sohvien ja tuo-

lien verhoiluun – ehkäpä kaikkein mie-
luisimpia ovat viisikymmenluvulla ja 
vähän sen jälkeen valmistetut kunnon 
puurunkoiset sohvat ja tuolit. Hienolla 
uudella kankaalla sellaisesta saa kotiin-
sa kestävän katseenvangitsijan. Jos täl-
lainen tuoli- tai sohvavanhus osuu kirp-
putorilla tai noutolavalla silmään, niin 
pakkohan se on ottaa ja pelastaa. Kun-
nostuksen jälkeen nämä löydöt päätyvät 
sitten myyntiin.

Pysyäkseen uudistamisvirtausten vii-
meisimmän tiedon tasalla, Leila kiertää 
messuja ja tapahtumia. Sieltä hän löytää 
myös uutuudet herkulliseen kangasvali-
koimaansa. 

– Kankaan valinta on tärkeä osa ver-
hoilua, koska kankaalta vaaditaan suur-
ta hankauksenkestoa. Kun vielä kuosikin 
osuu kohdalleen, saa asiakas vanhasta 
sohvasta tai tuolista istuimen, jonka käyt-
töikä on moninkertainen nykyaikaisiin 
lastulevyvirityksiin verrattuna. Samalla 
saa itselleen uniikin, juuri omaan kotiin 
suunnitellun kalusteen, lupaa Leila.

Kumpostissa 3/2009 kirjoitin 
Koskelan varikon laajennus-
hankkeesta ja siihen liittyvästä 
Annalan kentän siirrosta. Syk-
syn mittaan on tullut uutta tie-
toa, jonka mukaan Museoviras-
to haluaisia suojella koko varik-
koalueen, koska sillä sijaitsevat 
rakennushistoriallisesti tärkeä 
varikkorakennus ja tornimai-
nen asuintalo.

HKL-liikelaitoksen johtokun-
ta on teettänyt Koskelan varik-
koa koskevan selvityksen (www.
hkl.fi/päätöksenteko/johtokunta/
esityslistat-28-10-2009), jossa 
tarkastellaan eri vaihtoehtoja. 
Yhtenä vaihtoehdoista mukana 
on edelleen Vallilan ratikka-
varikon alle rakennettava luola. 
HKL:n suunnittelija Lauri Kan-
gas totesi puhelinkeskustelussa, 
että nykyiset kolme varikkoa 
(Vallila, Töölö, Koskela) säilyvät 
jatkossakin, koska ratikoilla ei 
haluta ajaa pitkiä matkoja ennen 
ja jälkeen työvuorojen. Kun nyt 
kerran kaupungissa halutaan li-
sätä ratikkalinjoja, on myös va-
rikkojen laajentaminen hyväk-

syttävä. Jos Vallilan vaihtoehto toteutuu, Koskelas-
sa osa rakennuksista voidaan purkaa ja seuraava 
kysymys kuuluukin sitten, mitä niiden tilalle?

AnnALAn kentän siirto toteutuu joka tapauksessa, 
jos HKL päätyy laajentamaan Koskelan varikkoa. 
Vielä alkusyksystä kuvioissa oli mukana vaihto-
ehto, jossa kenttä olisi siirretty Valtimontien toi-
selle puolelle. Alue, johon siirtoa suunniteltiin, 
osoittautui maaperätutkimuksissa liian kallioisek-
si, jotta siihen olisi voinut saada kunnon kentän. 
Kentälle tuleva liikenne ja parkkipaikkojen puute 
koettiin ongelmaksi. Myös HKL:n maisema-arkki-
tehti epäili kentän sopivuutta tähän paikkaan. 

Vaarallinen 
risteys
Jos Koskelan varikkoa ryhdy-
tään laajentamaan, on muis-
tettava vaatia liikenneturvalli-
suuden parantamista Valti-
montien ja Kustaa Vaasan 
tien risteyksessä. Perjantaina 
30.10. sattui raju kolari, kun 
Lahden suunnasta Kustaa 
Vaasan tietä ajanut henkilöau-
to törmäsi Valtimontieltä kään-
tyvän auton kanssa. Toiseen 
autoon jäi matkustaja pahas-
ti puristuksiin ja kolme ihmistä 
vietiin sairaalaan. Vääntynyt 
rekisterikilpi, lasinsirpaleita ja 
pellinpalasia lojui katukäytä-
vällä vielä viikonlopun jälkeen-
kin. Risteykseen on pitkään 
vaadittu liikennevaloja.

Koskelan varikon suunnitelmat  
tyssäämässä Museoviraston kantaan

Yksi HKL:n selvityksessä esitetyistä vaihtoehdoista 
edellyttää Annalan kentän ottoa ratikoiden käyttöön.

hkl
HKL:n johtokunnalle onkin 

nyt esitetty kenttään varattujen 
rahojen (noin 1 miljoona euroa) 
käyttämistä Arabianrannan ken-
tän tekonurmeen ja huoltora-
kennukseen. Muistutin Lauri 
Kankaalle myös Vallilanlaaksos-
sa uimakeskuksen takana sijait-
sevasta Vallilan kentästä, jossa 
katsomorakennus katoksineen 
olisi kovasti tarpeen. Tähän 
Kangas totesi, että rakennus on 
asemakaavassa ja siitä on jopa 
piirustukset olemassa. Ilmeistä 
on kuitenkin, että myös Ara-
bianrannan kenttä tarvitsee 
huoltorakennuksen, koska siellä 
– kuten ei Annalassakaan – ei 
ole esimerkiksi vessoja. Pariisis-
sa kuulemma jalkapallokenttä 
on sijoitettu ratikkahallin katol-
le, mutta meidän ilmastossam-
me se ei taida olla mahdollista!

Samalla HKL-liikennelaitos 
on käynnistämässä johdinauto-
selvitykstä. Lauri Kankaan mu-
kaan Töölö ja Munkkivuori voi-
sivat olla sopivia johdinautojen 
liikennenöintialueita. Yhtenä 
vaihtoehtoisena paikkana joh-

dinautojen varikolle esitettiinkin 
Koskelan varikon vanhaa raken-
nusta. Ensi vuonna tämäkin asia 
varmaan nytkähtää eteenpäin.

Ulla Agopov

Joustavia lisävuosia ja kestävää kehitystä

Kotitalonsa 
alakerrassa 
työskentelevä 
Leila Savolainen 
on erikoistunut 
sohvien ja tuoli-
en verhoiluun.
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Suomi ei ole ollut varsinainen 
edelläkävijä pilaantuneiden maa-
alueiden puhdistamisessa. Vielä 
1990-luvun alussa maan puhdis-
taminen oli Suomessa suorastaan 
harvinaista. Monet muistanevat 
Kyläsaaren teollisuustontit sekä 
Herttoniemen öljysataman, jon-
ka päälle rakennettiin laaja asun-
toalue. Helsingissä on usein ra-
kennettu myös entisten kaato-
paikkojen päälle, mikä on aihe-
uttanut maaperän puhdistustar-
peita laajoilla alueilla.

Tällä hetkellä maata puhdis-
tetaan Vallilanlaaksossa, Mäke-
länkatuun ja Isonniitynkatuun 
rajoittuvalla tontilla. Paikalla on 
toiminut yksi Suomen vilkkaim-
mista huoltoasemista vuosina 
1956–1988. Bensiinin- ja diese-
linjakelupisteiden lisäksi huol-
toasemalla oli laaja pysäköinti-
alue. Runsaan 30 vuoden aikana 
huoltamon maaperään ehti va-
lua öljyjä, bensiiniä ja muita 
epäpuhtauksia. Kunnostettavalle 
tontille on nyt tulossa puisto. 

Ajatus puistosta pilaantuneel-
la maa-alueella saattaa tuntua 
tavallisen kaupunkilaisen mie-
lestä arveluttavalta. On siis syytä 
kääntyä asiantuntijan puoleen.

Valvottua toimintaa
 

Tonttia työstää pilaantuneiden 
maiden kunnostuksiin ja kaato-
paikkapäästöjen käsittelyyn eri-
koistunut Nordic Envicon Oy. 
Yrityksessä työskentelee myös 
kumpulalainen diplomi-insi-
nööri Mikko Kotro. Huolta-
mon tontin kunnostustyöt al-
koivat syyskuussa ja kestänevät 
noin vuoden.

Ei Mikko kumppaneineen 
päässyt tonttia parantamaan 
ihan noin vain. 

– Vallilanlaakson tontin 
puhdistus on osa valtakunnal-
lista Soili-ohjelmaa, jonka puit-
teissa on kartoitettu ja kunnos-
tettu satojen huoltoasematont-
tien maaperä ympäri Suomea, 
Mikko kertoo.

Ennen töiden aloittamista on 

maaperän puhdistamisesta tehtävä ilmoitus Hel-
singin ympäristökeskukselle, jonka tulee hyväksyä 
työssä käytettävät menetelmät sekä puhdistuksen 
tavoitetaso. Tavoitetason määrää puhdistettavan 
alueen tuleva käyttötarkoitus. Kunnostustyöt ra-
hoittaa ympäristöministeriön hoidossa oleva val-
tion talousarvion ulkopuolinen Öljysuojarahasto.

Vallilanlaakson tonttia kunnostetaan biologisel-
la in situ -menetelmällä eli paikan päällä puhdista-
malla. Tekniikka soveltuu nimenomaan öljyhiilive-
dyille, joita maaperässä huoltamon jäljiltä on. 

Vaihtoehto 
rekkarallille
Vallilanlaaksossa puhdistetaan maata entisen huoltoaseman 
tontilla, jotta paikalle voidaan rakentaa puisto. Työmaalla 
hommia paiskiva kumpulalaisinsinööri Mikko Kotro kertoo, 
miten tämä tapahtuu.

– Yleensä Suomessa on puh-
distettu tontteja pelkällä maa-
massan vaihdolla. Me käytäm-
me in situ -menetelmän ja mas-
savaihdon yhdistelmää, Mikko 
selvittää. 

– In situ -menetelmän etuna 
on myös se, että poiskuljetetta-
van maamassan määrä pienenee 
tyypillisesti 30-80 prosenttia. 
Luonto kiittää, sillä rekkarallilta 

ja niiltä paljon puhutuilta 
päästöiltä vältytään, ja rahaa-
kin säästyy.

Joissain kohteissa massoja ei 
ole tarvinnut vaihtaa ollenkaan, 
vaan ympäristöviranomaisten 
edellyttämiin puhtaustasoihin 
on päästy pelkällä in situ -kä-
sittelyllä.

Kumpulalaisia on huoletta-
nut Kumpulan purossa ajoittain 

päilyvät öljyläikät. Ne eivät Mikon mukaan ole 
kuitenkaan peräisin huoltoaseman tontilta vaan 
jostain muualta kuten esimerkiksi Pasilan ratapi-
halta. Myös kaduilta ojiin ja puroihin päätyvät sa-
devedet tuovat mukanaan epäpuhtauksia. 

– Purossa saattaa ruostua vaikka vanha skoot-
teri, joka päästää öljyjään. Näin kävi viime syk-
synä, ja moni otti yhteyttä ympäristökeskukseen. 
Maaperään joutuu kaupunkiympäristössä aina ai-
neita, jotka eivät sinne kuulu, Mikko muistuttaa. 

Esimerkiksi  varikkoalueet ja ampumaradat 

saattavat valuttaa myrkkyjään 
aina pohjavesiin asti.

Kierrätys kannattaa
Kumpulalaiselta Mikolta täytyy 
tietenkin kysyä myös lähiympä-
ristömme yleisestä tilasta. Mik-
ko  pitää Kumpulaa ”vihreänä” 
asuinalueena. 

– Asukkaat ovat kiinnostu-
neita ympäristöstään, mikä tä-
män tyyppiselle asuinalueelle 
on oikeastaan aika luontevaa. 

Kiitettävän monessa Kum-
pulan pihassa seisoo vaikuttava 
rivi erilaisia jäteastioita – mut-
ta kun pitäisi vielä osata lajitel-
lakin ja saada lajiteltu jäte osu-
maan oikeaan astiaan. 

– On turhauttavaa nähdä 
lehtiroskiksessa muovia ja päin-
vastoin, Mikko summaa. 

Vanhojen, pienten asunto-
jen keittiökaappeja ei ole suun-
niteltu monelle jäteastialle, jo-
ten kierrätys vaatii hieman viit-
seliäisyyttä. Kumpulaan Mikko 
kaipaa kattavampaa jätteenkerä-
yspistettä. Kierrättäminen pitäi-
si tehdä helpoksi. 

Mikko on kierrätyksen eh-
doton kannattaja ja uskoo eri-
tyisesti yksittäisten ihmisten 
valintojen vaikutukseen ympä-
ristöasioissa. Hän uskoo myös 
alalle syntyvän liiketoiminnan 
ja kilpailun tuovan mukanaan 
uusia innovaatioita ja tekevän 
kierrätyksestä aina vain luonte-
vampaa ja kannattavampaa toi-
mintaa.

Eija Reeves

Maanpuhdistamisessa käytettävää in situ -putkistoa Vallilanlaakson työmaalla.Diplomi-insinööri Kotro kannattaa kierrätystä.

jarmo honkala

Kesä 2008: sei-
nänaapuri jär-
jestelee pihaa 
poikansa yliop-

pilasjuhlia varten, talon 
väki auttaa. Naapuria 
jännittää, sillä huomen-
na on suuri päivä. Van-
hamummo raahataan 
Vampulasta asti lakkiaisiin, ja muutakin sukua on tulossa. 
Kaikki hoituu kuitenkin juohevasti, ja isännän otsa siliää. 
Samassa tien toiselta puolelta, melkein naapurista, kajahtaa 
musiikki. Se on letkeää reggaeta, mutta vetää isännän naa-
man uuteen ryttyyn: tässäkö on huominen musiikkimenu? 
Kyseessä on nimittäin ilmeisen impulsiivinen, kahdeksi päi-
väksi suunniteltu Jyränkörock. Vampulan mummo vapis-
koon!

Samana kesänä toiset naapurit järjestävät teknobileet, jot-
ka paitsi kuuluvat, myös näkyvät. Keskiyöllä puutarhan peit-
tää paksu savupatsas, joka ehtii hälvetä, ennen kuin olen löy-
tänyt palokunnan numeron. Tehokkaasti sykkivä strobovalo 
kertoo, että kyseessä on vain savukone, yksi megajuhlien 
tehosteista. Samat valonheittäjät pyyhkäisevät pihaamme 
myös seuraavana kesänä, kun Kätilöopiston takana olevilla 
kallioilla ensiesitetään elokuva. Myöhemmin siellä pidetään 
myös reivit.

Talomme väki on ilmeisen keski-ikäistä siitäkin huo-
limatta, että sen ruokakuntaan kuuluu heviyhtyeen 
rumpali. Kyseinen rumpali meluaa kuitenkin vain aja-
essaan nurmikkoa. Toinenkin rokkistara, edellä mai-

nittujen ylioppilasjuhlien huolestunut isäntä, säätää kannet-
tavan kasettisoittimensa hiljaiselle kantaessaan sen yhteisiin 
pihaistujaisiin. Sillä taakse jää-
neestä nuoruudesta huolimatta 
talomme väki pitää mielellään 
pihajuhlia, eikä sillä periaattees-
sa ole mitään naapureidenkaan 
hulinointia vastaan. Kunhan he 
eivät määrittele, mitä musiikkia 
meidän on pakko kuunnella yli-
oppilasjuhlissa ja kesäöinä, sil-
lä kuuntelemme jo illat Metsäteatteria, joka joitain vuosia sit-
ten innostui ottamaan louhoksenkin käyttöön, eli esiintymään 
sekä suurella että pienellä näyttämöllä. Pieni ulotettiin pyykki-
naruillemme asti. 

Ja kunnes savukoneen kaltaisista efekteistä tiedotetaan 
etukäteen, sillä me olemme vanhanaikaisia ja uskomme sa-
nontaan ”ei savua ilman tulta”. Siis suurinpiirtein niin kuin her-
monsa menettänyt yötyöläinen teknobileiden kakkospäivänä 
karjaisi: ”Biletys jees, tää musa ei!” 

Nyt, alkaneena pimeänä vuodenaikana, pihat ovat 
hiljaisia. Naapurit ovat muuttuneet näkymättömiksi, 
ja omankin talon väkeä näkee vain aamuisin pyörä-
katoksella. Myyräytyminen on niin syvää, että jopa 

jäätelöauton ääni ilahduttaa. Uutena vuotena tehdään poik-
keus, mutta muuten on odotettava ainakin aprillipäivään as-
ti. Sen jälkeen äänimaailma herää: linnut, myyrät ja ihmiset. 
Ja löytää toivon mukaan balanssin, kuten ylioppilasjuhlissa 
2008, jolloin Jyränkörock vaimeni, mutta keski-ikäinen naa-
purinsetä riehaantui laulamaan – korkealta ja kovaa.

Hiljainen 
on pihamaa
Annina Holmberg
Kolumnisti on Limingantiellä
asuva kirjailija.

Myyräytyminen 
on niin syvää, 
että jopa 
jäätelöauton 
ääni ilahduttaa.

Kumpulasta katsoen

Kumpostissa 4/08 julistetun sarjakuvakilpailun nelossijan napannut Matti Lammin-Soilan teos 
tässä. Jos joku kokee innostusta Kumpula-aiheisten sarjakuvien tekemiseen, niitä voi lähettää 
Kumpostiin julkaistaviksi. Jee!
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Marraskuun lopulla Pumpulassa oli jo jouluinen tunnelma, vaik-
ka pääkaupungissa sai arvailla, olisiko jouluna lunta. Hiutalei-

ta oli kyllä jo sadellut useana päivänä, mutta ne olivat ehtineet su-
laa. Seitsemänvuotias Ilsa kulki pikkuveljensä Olavin kanssa Kempe-
leentietä, pitkää kapeaa katua, jota reunustivat värikkäät, noin seitse-
mänkymmenen vuoden ikään ehtineet pienet puutalot.

Lapset olivat matkalla Pumpuotiin. Ilsa oli ensimmäistä kertaa 
saanut luvan itse suunnitella, mitä joululahjoja hankkisi kenellekin 
perheenjäsenelle ja ystävilleen. Oli hienoa olla jo niin iso, että sai it-
se käydä kaupassa. Lähikaupassa olikin helppo käy-
dä. Kaupan omistajatar oli ystävällinen, ja Pumpuo-
dissa näki usein tuttuja lapsiakin. Ilsa suunnitteli 
herkkupakettia Elina-tädilleen. Hän oli äidin kans-
sa pohtinut, mitä herkkupakettiin voisi laittaa, ja Il-
sa ja Olavi keräsivät Pumpuodissa ostoskoriin rei-
lun kaupan kahvia, luomurusinoita, erilaisia hilloja, 
kuivattuja hedelmiä, glögiä ja suklaalevyjä. Kotona 
he koristelivat vanhan pahvilaatikon erilaisilla tar-
roilla ja joululahjapaperilla, pakkasivat ostokset sii-
hen ja pyysivät äitiä sitomaan päälle kauniin rusetin. 
Elina-täti saisi hienon joululahjan. 

Isille Ilsa oli äidin ehdotuksesta ajatellut lahja-
korttia hierontaan. Pumpulassa toimi useitakin hie-
rojia, ja isi voisi käyttää lahjakorttinsa jonakin per-
jantaina, kun oli tulossa hakemaan Ilsaa ja Ola-
via viikonlopuksi luokseen. Mummolleen Ilsa taas 
suunnitteli lahjakorttia Nepalinkadun kauneushoi-
tolaan ja ukille parturiin. He voisivat käyttää ne jo-
nakin kertana, kun olivat tulossa kylään. Serkkulap-
sille käytäisiin hakemassa suloisia vaatteita naapu-
rikaupunginosassa Huhtilassa sijaitsevasta pienestä 
lastenvaateliikkeestä. Vaatteet oli katsottu jo val-
miiksi kaupan nettisivuilta. Nämä hankinnat käy-
täisiin tekemässä yhdessä äidin kanssa jonakin joulukuun päivänä. 
Koulukavereille käytäisiin katsomassa jotakin hauskaa Pumpulan 
kylätalossa järjestettävästä joulubasaarista, jonne taidekoulun opis-
kelijat tulisivat kauppaamaan suunnittelemiaan kekseliäitä tavaroita. 

Eräs ongelma Ilsalle oli kuitenkin jäänyt: mistä äidille voisi löy-
tää joululahjan? Äiti tulisi mukaan auttamaan muissa ostoksis-

sa paitsi Pumpuodin paketin keräämisessä, ja Pumpuodista taas Il-
sa ei halunnut äidille hankkia lahjaa, sillä äiti poikkesi Pumpuodissa 
muutenkin pari kertaa viikossa. Olisi vaikea keksiä äidille yllätystä. 
Ja kun äidiltä kysyi, mitä hän toivoi lahjaksi, hän sanoi toivovansa ai-
noastaan, etteivät lapset sairastuisi influenssaan, josta joka paikassa 
puhuttiin... Influenssan leviämistä olikin jännitetty jo koko marras-
kuun ajan. Ilsa oli lukenut tosi pelottavia lööppejä käydessään kave-
rien kanssa K-kioskilla tai kulkiessaan kioskin ohi. Tikkukirjaimil-
la kirjoitetut lööpit oli teipattu kioskin oveen. Äidin miesystävä Juha 
oli influenssan sairastanut, mutta Juha oli pysynyt silloin poissa hei-
dän luotaan ja äiti ja lapset olivat välttyneet taudilta. Pumpulan pik-
kukoulustakin pari lasta oli sairastunut, mutta Ilsa oli säilynyt ter-
veenä. Rokotuksia odoteltiin vielä. 

Toki Ilsa koetti aina koulussa ja leikkipuiston iltapäiväkerhossa 
muistaa pestä kädet huolellisesti, mutta silti hän oli sitä mieltä, ettei 
terveenä säilyminen riittäisi äidille joululahjaksi. Harmitti, kun äi-
ti ei suostunut sanomaan suoraan, mitä oikeasti toivoi. Sitä paitsi äi-
ti oli sanonut, ettei sairastumista edes voinut itse todellisuudessa es-
tää. Täytyi vain olla varovainen ja pestä käsiä huolellisesti ja levätä 
kunnolla, jos sairastui. 

Eräänä joulukuun alun iltapäivänä Ilsa makoili sängyllään ja miet-
ti jälleen joululahjoja. Edelleenkään hän ei keksinyt, mitä äidille voi-

si antaa, ja alkoi haaveilla, pääsisikö jo pian luiste-
lemaan. Taustalla kuului äidin tiskaamisen kolinaa. 
Läheisen leikkipuiston kentälle pitäisi tulla pian jää, 
kuten joka talvena. Nyt oli koulussakin vielä sisä-
liikuntaa; luistelukelejä joutuisi vielä odottelemaan. 
Oli sisäliikuntakin kyllä ihan kivaa. Äiti alkoi nos-
tella pöydälle askartelutarvikkeita. – Olisi aika teh-
dä joulukortteja. Äiti leikkasi lapsille valmiita kort-
tipohjia paksusta pahvista ja neuvoi, miten korttei-
hin saisi kauniita kuvioita napeista ja muovihelmis-
tä. Sitten hän lähti viemään pyykkejä pesutupaan. 

Päivät kuluivat, eikä Ilsa vain keksinyt äidille jou-
lulahjaa. Äitikään ei ehtinyt keksiä mitään uut-

ta toivetta, paitsi halauksia lapsilta. Äiti tuntui ole-
van aina töissä tai levittämässä pyykkiä kuivumaan 
tai tiskaamassa tai kattamassa pöytää tai auttamassa 
läksyissä tai viemässä roskia tai kuljettamassa Ilsaa 
ja Olavia Pumpulan kylätaloon kuviskerhoon. Sil-
loin kun Juha kävi heillä, hän auttoi tietysti hieman, 
mutta silloin tuntui olevan ruoanlaittoa ja tiskiä 
ja kaikenlaista hälinääkin enemmän. Iltaisin äi-
ti ei yleensä oikein jaksanut muuta kuin käydä 
samaan aikaan Ilsan ja Olavin kanssa nukku-

maan, heti iltasadun jälkeen, tai jos Juha oli heillä, ehkä het-
ken katsoa televisiota ennen nukahtamista. 

Joulukuun puoleenväliin mennessä viimeiset joulukortit 
oli askarreltu valmiiksi ja lähetetty postissa. Lahjakortitkin 
oli hankittu ja niiden yhteyteen oli tehty kauniit kirjeet. 
Koulussa oli vietetty joulupajailtaa, jossa oli tehty jou-
lukoristeita. Koristeet olivat löytäneet kotoa paikkansa. 
Koulussa harjoiteltiin joulujuhlaesityksiä. Äidin kii-
reet olivat tuntuneet joulua kohti lisääntyneen. Erää-
nä iltana Ilsa näki kuitenkin äidin lukevan lehteä, jos-
sa esiteltiin erilaisia uusia liikuntalajeja. Äiti tuntui lu-
kevan tarkkaan niitä sivuja. Sitten puhelin alkoi piipata 
merkiksi siitä, että pyykit olivat valmiit pesutuvas-
sa, ja äiti lähti niitä hakemaan. Ilsa otti lehden ja 
luki: AS-TAN-GA, FEL-DEN-KRAIS, BO-DY-
PUMP, BAI-LA-TI-NO. Ilsa muisti, että äiti pu-
hui välillä, että olisi kiva käydä taas joskus joo-
gassa. Äiti olikin pari vuotta aikaisemmin käy-
nyt joogatunnilla aina niinä perjantai-iltoina, 
kun Ilsa ja Olavi olivat menneet isille. Sitten ne 

Ilsan
tunnit olivat loppuneet, vaihtaneet päivää tai jotain. Joskus äiti teki 
Ilsan ja Olavin kanssa jooga-asanoita kotona, se oli kivaa. Pumpulan 
kylätalon lukujärjestyksestä Ilsa oli nähnyt, että kylätalossakin pidet-
tiin joogatunteja, mutta ei sopivana päivänä. 

Ilsa alkoi miettiä, voisiko äidille antaa lahjakortin johonkin joo-
gaan. Äiti oli sanonut, että lahjakortit olisivat luontoystävällisiä lah-
joja, ja Ilsa tykkäsi luonnosta. Siksi Ilsa päätti soittaa isille ja kysyä, 
voisiko tämä auttaa lahjakortin hankkimisessa. Joogalahjakortte-

ja oli kuitenkin vaikea löytää, ainakaan 
Pumpulan läheltä. Äiti ei tykännyt viet-
tää työpäivän jälkeen pitkiä aikoja bus-
seissa. Sellaiset lahjakortit olivat myös 
kalliita. Isille tuli mieleen, voisiko äidil-
le ajatella omatekoista lahjakorttia ky-
lätalon joogaan, joka ei ollut kovin kal-
lis. Se ei kuitenkaan käynyt, sillä se oli 
hankalaan aikaan. 

Sitten isi ehdotti, että jospa äidil-
le antaisi joululahjaksi aikalahjakortin: 

sovittaisiin kevääksi hoitopaikat Ilsalle ja Olaville aina kyläta-
lon joogan ajaksi. Muiltakin voisi kysyä, mutta ainakin lapset 
voisivat olla aina silloin isin kanssa. ”Joooo!” Ilsa innostui, ja so-
vittiin, että seuraavana viikonloppuna Ilsa ja Olavi saisivat tehdä 
isin avustuksella äidille jooga-aikalahjakortin. 

Tuli aatto. Maassa oli kuin olikin ohut kerros valkeaa. Ne-
palinkadulla, Kempeleentiellä, Kuusaantiellä ja varsinkin 

kaikilla vielä pienemmillä kaduilla oli hipihiljaista. Kotona ei 
ollut. Ilsa ja Olavi leikkivät uusilla leluillaan, jotka äiti oli on-
nistunut salaa tilaamaan netistä ja paketoimaan Ilsan ja Ola-
vin poissa ollessa. 

Äiti ihastui aikalahjakortista ikihyviksi. Se oli kuulemma 
tosi hienosti keksitty lahja – semmoinen, jollaista äiti ei 

olisi itse ollenkaan keksinyt. ”Kylläpä minulla on vii-
saat ja ihanat lapset”, äiti sanoi. ”Ja kekseliäs ty-

tär. Nyt meillä kaikilla on oma iltaharrastus. 
Ja ensi vuonna saatte molemmat keksiä 

omia lahjoja, jos Olavikin haluaa.” 
”Joo, minä annan ainakin sata har-

rastusta!” hihkui Olavi. ”No ei sataa 
harrastusta kukaan jaksa, mutta var-

masti sinäkin jotain kivaa keksit, kul-
ta pieni”, äiti vastasi, ja sitten koko 

pieni perhe halasi. Lapset soitti-
vat isille hyvänjouluntoivotuk-

set, ja äitikin kiitti tätä lah-
ja-avustuksesta, ja myö-

hemmin Juhakin liittyi 
joukkoon jakamaan 

jouluiltaa. 
Teksti ja 

piirrokset: 
A.K.

joululahjapulma

Lapset olivat 
matkalla 

Pumpuotiin.

Tuli aatto. 
Maassa oli 
kuin olikin 
ohut kerros 

valkeaa.

Kumpostin joulusatu  



 

14 15

Kum
pula-seuran johtokunta

Ky
lä

ti
la

yh
di

st
yk

se
n 

ha
lli

tu
s

Oljenkorsi S
mall Band

Kumpostin toimitus

Kylätilan työntekijät

Veli-Pekka 
”Puka” Oinonen

• asuu Malmilla
• muusikonretku
• hulluna Kubrickin, Lynchin 
ja Scorsesen elokuviin
• ”suhde Kumpulaan kiitettävällä 

tasolla, tunnen paljon kumpulalaisia 
ja mut on hyväksytty loistavasti mukaan”
• asuisi mielellään Kumpulassa, 
jos löytyisi edullinen kämppä
• paikka: Väntästen 
kellari

Mikko Tohkanen
• asuu Kalliossa Piritorin kupeessa
• musiikin sekatyöläinen
• ”ajauduin osa-aika-kumpulalaiseksi Jussi Liskin kautta lähtiessäni 

Oljenkorteen Taiteiden yön keikalle elokuussa 2007 – parin vuoden 
jälkeen huomasin tehneeni samassa paikassa lähes 30 keikkaa, 

olevani bändikerhon ja bändileirien opettaja ja tutustuneeni 
lukuisaan joukkoon hyviä ihmisiä”

• paikka: Väntästen keittiö perjantai-iltana bändikerhojen jälkeen 
ennen OSB:n showta

Sari Väntänen, ”Kylätilan Sari”
• asuu Limingantiellä
• Kylätilan toiminnanjohtaja, Kylätilayhdis-

tyksen taloudenhoitaja, Kumpula-seuran 
johtokunnan jäsen ja tiedottaja, Kumpostin 
toimituskunnan jäsen, neljännen polven 
Kumpulalainen, kulttuurituotannon opiskelija, 
aktivisti, Villen, Valtun ja Annin äiti, Kössin vaimo 
• ”Kumpula on henkinen tila ja lempipaikkani on 
siellä, missä kulloinkin olen”

Tanja Lähtevänoja
• asunut Bengalinpolulla vuodesta 1998
• Kylätilassa vielä joulukuun loppuun

• tykkää ruoanlaitosta, uimisesta ja 
pilateksesta
• paikka: yliopiston takana olevat kalliot 
ja muu luonto Kumpulassa

Sami Väätänen
• asuu Sofianlehdonkadulla
• Kylätilassa vielä joulukuun loppuun
• valokuvaaja, jalokivihioja/koruseppä, 
kirvesmies

• intohimona syksyiset sieniretket, 
viherkasvit, kaikenlaisen 

romun hamstraaminen  
• haaveena ”että saisin 

joskus työhuoneeni sii-
vottua ja järjestykseen”

• paikka: Kylätila

Riku Lekman
• asuu Untamontiellä Käpylässä
• aloitti työt Kylätilassa joulukuun alussa
• seikkailu-apu-ohjaaja, rakennusmies
• ”arvelin Kylätilan toimivan mainiona päämajana pitkä-
aikaisen haaveeni toteuttamiseen: aion kylällä puuhastelun 
ohessa etsiä tarunhohtoista Kumpulan viisasta kysyäkseni 
hänen mielipidettään tärkeistä asioista” 
• paikka: apinanleipäpuu Intiankadun leikkipuistossa

Leena Poranen
• asuu Limingantiellä
• roudari + ”kaikkea, 
mitä kuvasta ja äänestä saa”
• haaveilee jokapäiväisestä naurusta, 
joko omasta tai muiden
• pohdiskelee uusia tarinoita ja tapoja 
ilmentää ne taiteen keinoin
• nauttii kaikesta nauttimisen arvoisesta
• tykkää eniten nykyisestä puulattiaisesta 
kodistaan vaaleansinisessä puutalossa

Maarit Koskinen
• asuu Limiksellä, mutta alkujaan Tampereelta.
• freelancer elokuva-, tv- ja teatteri-alalla; rekvisiittaa 

ja lavasteiden rakentamista
• harrastaa vuodenajan mukaan salsasta uintiin ja joogaan 

• pitää intialaisesta ruoasta ja suklaasta
• paikkoja monta: oma koti, kavereiden 
kahvipöydät, maauimala, 
Oljenkorsi...

Sinikka Grönberg-
Kykkänen
• asuu Limingantiellä 
• harrastaa lukemista, teatteria 
(Espoonlahden teatterin 
perustajajäsen), karaokea 
ja musiikkia yleensä, koiran-
pennun kanssa ulkoilua
• paikka: Kasvitieteellinen 
puutarha 

Mariska Rahikainen
• asuu Väinö Auerin kadulla
• päivät kirjoittaa, illalla kerää aiheita 
• harrastaa musiikkia, juoksemista 
ja kokkaamista 
• tykkää pojista ja rentustelusta
• kivoimmat paikat: Väinö Auerin 
kadun päädyn pusikko, 
liikuntakeskuksen punttisali 
”ja tietysti Oljenkorsi” 

Jussi Liski
• asuu Limingantiellä
• Kylätilayhdistyksen 
puheenjohtaja
• muusikko, säveltäjä, sovittaja ja levytuottaja
• intohimoina soittaminen, tapahtumien 
järjestäminen ja maastopyöräily
• ”päädyin Kumpulaan tarkoitushakuisesti, 
kolmas yritys palkittiin”
• paikka: oma piha

Eija Reeves
• asunut Limingantiellä 12 vuotta, ”Limikselta 
löytyi ensin työhuone ja sitten löytyi koti”

• Kylätilayhdistyksen sihteeri
• työn ohella opiskelee yliopistolla sosiaali-
politiikkaa 

• harrastaa matkailua kaikkiin ilmansuuntiin, 
mutta tiet vie Aasiaan useimmiten
• yhdeltä koulutukseltaan maalausalan artesaani, 
mutta sen alan työt muuttuneet harrastukseksi
• laulaa luikauttaa aina tilaisuuden tullen ja 
välillä ilman tilaisuuttakin
• paikka: ”Eijan kallio Kumpulan 
metsässä”

Marjo Hyötyläinen
• asuu Limingantiellä
• töissä THL:n näkövammarekisterissä

• harrastaa Kumpulan kuoroa, yhdistys-
toimintaa, kirjastoautoa eli lukemista, 
yksinlaulua, korjausompelua, puutarhan-
hoitoa, TV:n edessä löhöilyä ”joskus 
kuntopyörän kanssa huhkien”

• intohimona tumma suklaa ja jäätelö
• paikka: oma puutarha 

ja piha kesällä

Riitta Hämäläinen
• asuu Limingantiellä
• järjestön tiedottaja ja tapahtumatuottaja, 
valmistunut kielistä (saksa ja espanja) ja 
folkloristiikasta: ”niin se elämä humanisteja 
heittelee”
• intohimoja ”salsa!!!!” ja musa yleensä, 
lukeminen, maailma ja sen kielet ja kulttuurit, 
tomaatit, mozzarella; ihmisen sosiaalihistoria 
• haaveilee uusiointerreilistä nuoruusvuosien

 muistojen verestämi-
seksi ja sujuvasta 
basson soitosta

• paikkoja: Kylätila 
ja oman kodin ruoka-

pöytä, josta voi tark-
kailla Limiksen elämää

Kössi Väntänen
• asuu Limingantiellä
• Kylätilayhdistyksen vara-
puheenjohtaja, Kylätilan 
miksaaja ja ääniteknikko, 
Oljenkorsi Small Bandin 
kitaristi ja välillä myös laulaja 
• siviilissä äänisuunnittelija 
ja aviomies sekä kolmen 
lapsen isä 
• ”muutin Kumpulaan 
vaimoni pakottamana 
Nurmijärven puutarha-
kaupungista eikä 
kaduta pätkääkään!”
• paikka: kesällä kenen 
tahansa piha

Ulla Agopov
• asuu Limingantiellä
• Kumpula-seuran puheenjohtaja
• asiatekstikääntäjä, tekee töitä kotona
• harrastaa lukemista ja tapailee muita 
lukemisesta kiinnostuneita Kylätilan lukupiirissä 

• ulkoiluttaa kahta porokoiranarttua, Sania ja 
Lyytiä: ”kaikki ulkoilualueet koillisessa Helsingissä 

on tullut kolutuksi”
• paikka: Kumpulan kartanon laakso

Merja niemi
• asuu Väinö Auerin kadulla

• markkinointisuunnittelija, 
joka vie suomalaista ympäristö-

teknologiaa Kiinaan ja Intiaan
• ihmisoikeudet ja ympäristönsuojelu 
sydämen asioita
• pitää lapsista, lumihiutaleista ja kirjoista
• viihtyy parhaiten mukavan seuran ja 
picnic-korin kanssa Kasvitieteellisen 
viheriöllä taiKylätilan musiikki-illoissa

Martti Tolvanen
• asuu Väinö Auerin 
kadulla
• eläkkeellä
• harrastaa kansantans-
sia Helsingin kansan-
tanssin ystävissä, satun-
naisesti myös lavatanssia
• paikka: ”ulkoilun lisäksi ai-
kani kuluu palstalla Kumpu-

lan siirtolapuutarhassa”

Ulla 
neuvonen
• asunut 
Limingantiellä 
vuodesta 1978
• informaatikko 
Terveystieteiden 
keskuskirjastossa, 
ihan pian eläkeläinen
• Kumpula-seuran pj 
1992–1994, sen koommin 
johtokunnassa, nyt 
varapuheenjohtaja
• Kumpulan lukupiiri on ollut tärkeä 
vuodesta 2000, ”lapsenlapsille 
lukeminen ei koskaan kyllästytä”
• paikkoja: Kasvitieteellinen 
puutarha ja kotipihan 
hiekkalaatikko

Laura Kuivalainen
• asunut Limingantiellä 10 vuotta
• Kumpula-seuran rahastonhoitaja
• freelance-elokuvaäänittäjä
• ”Kumpulaan minut sai aikoinaan 
muuttamaan puutalomiljöön kauneus 
ja alueen vihreys”
• ”lempipuuhaani 
on lenkkeillä 
koirani kanssa 
Kumpulan 
metsissä”

Salme Kauppila
• asuu Kymintiellä
• sosiaalityöntekijä
• laulaa Kumpulan kuorossa, 

pitää vanhoista tavaroista, 
kirjallisuudesta ja koiran 

ulkoiluttamisesta
• paikat: oma koti ja Kylätila

Marjo Huuskonen
• asuu Limingantiellä
• ikkunaentisöijä, verstas Kymintiellä, 
päivätöissä levy- ja kustannusyhtiössä
• harrastaa ruoanlaittoa ja käsitöitä
• haluaa oppia lisää perinnerakentamisesta ja 
työskennellä sen vaalimisen edistämisen puolesta
• haaveilee omasta talosta, jossa 
verstas, tilaa kangaspuille ym.
• paikka: lähellä sijaitseva pieni 
viljelypalsta ”ajanpuutteen 
vuoksi nykyään käynnit 
siellä melko harvassa”

Leila Oksa
• asuu Limingantiellä
• valokuvaaja, visuaalisen 
journalismin sekatyöläinen
• saunoo, laulaa ja taittaa mielellään
• tykkää espanjan kielestä, kissoista, suppilo- 
& kosteikkovahveroista ja pitkistä hiuksista
• paikka: maauimala, talvella 
Olkkarin puupenkkiset 
päätyloosit

Suvi Heinonen
• asuu Limingantiellä
• kääntää tv-ohjelmia ja maalaa tauluja
• ei tiennyt, mihin muutti, kun päätyi 
Kumpulaan – pitää Kumpulan paratiisia yhtenä 
Helsingin tarkimmin varjelluista salaisuuksista
• paikka: ”Kumpulan viheralueet, joilla on 
istuskeltu piknikillä ja leikitty lasten kanssa, 
sekä oma ja ystävien pihat, joilla on tuijotettu 
tuleen ja pohdiskeltu elämää”

Alessandro Pelliccioni + Carlo 1v
• asuu kivitalossa Sofianlehdonkadulla

•  työnä IT ja graafinen suunnittelu, oma toiminimi
•  vapaa-aikana leikkii kahden lapsensa kanssa, 
viime aikoina innostunut Kylätilan vauvamuskarista
•  maalaa, piirtää, lukee ja tykkää olla veden äärellä
•  ”päädyin Kumpulaan vaimon intuition perusteella 
– ja tykkään alueesta!”

•  paikkoja: Limingantien puutalot, Kumpulan kalliot 
ja metsät, Vanhankaupunginlahti

Jorma 
Ikonen
• asuu Limingantiellä 
”talossa, johon haikara 
minut toi”
• eläkeläinen, koulutuk-
seltaan autoteknikko
• harrastuksia: vanhat 

pyörillä kulkevat ajopelit 
ja puunikkarointi, joka oli 
välillä myös ammatti
• paikkoja: kellarin työtilat 
talviaikaan, puutarha 
kesäisin

Jarmo Honkala
• asuu Toukolassa
• stereografi
• ”opettelen paraikaa luopumista”
• intohimo: kepeys ja vakavuus
• kiinnostuksen kohde: ”löytää 
jano ja tukahduttaa se”
• paikka: Vanhan-
kaupunginkoski

Hanna 
Leivonniemi
• muutti hiljattain Vallilaan 
Limingantieltä, mutta haaveilee 
jo paluumuutosta – ”jos haluat 
myydä kolmion, niin ilmoittaudu!”
• toimittaja/käsikirjoittaja
• tykkää kirjoista, matkustamises-
ta, elokuvista, valokuvista ja van-
hoista taloista 
• haaveilee yhteisöllisen kahvilan 
perustamisesta ja stressittömäm-
mästä elämästä
- paikka: maauimala

Annina Holmberg
• asuu Limingantiellä punaisessa talossa
• kirjailija, työhuone oman talon kivi-
jalassa ”eli aito kellariloukon ihminen”
• ikuinen romantikko, joka rakastaa 
nuotiotulta, uimista ja kävelymaastoja 
– ”siis Kumpulaa”
• paikka: oma piha ja naapurin Kaihola

Ann-Louise Laaksonen
• asuu Väinö Auerin kadulla, ”kävin tässä välissä
asustamassa muualla muutaman kuukauden, 
mutta palasin äkkiä takaisin”
• kauppatieteiden maisteri, 
järjestelmäpäällikkönä 
kaupan alalla
• vapaa-aika kuluu luotta-
mustehtävien parissa
• innokas penkkiurheili-
ja, aiemmin pelannut mm. 
lentopalloa ja salibandya 
• käy mielellään teatterissa 
ja konserteissa, pitää ruuanlaitosta
• paikka: Kumpulanlaakso

Miro Reijonen
• asuu Intian- ja Väinö 
Auerin kadun kulmassa
• syntyi Kumpulaan 1971
• IT-manageri, ”nautin, kun 
vaikeat asiat saadaan toimimaan”
• harrastaa matkailua ja sähköpyörätuoli-
salibandya

• perheeseen kuuluvat pienet tytöt 
Neva, 2 vuotta, ja uusi tulokas 

”Könni” sekä vaimo Hanna
• paikka: viljelypalsta 

kesällä

Sinä?
• ryhdy kumpula.info-
sivuston ylläpitäjäksi!
• tarjolla erilaisia ja erikokoi-
sia vastuualueita sekä tukea 

ja koulutusta tehtävään
• kysy lisää tai ilmoittaudu: 
miro@miro.fi

Sinä?
• tule mukaan tekemään tätä lehteä!

• voit kirjoittaa, kuvata, piirtää, ideoi-
da, pitää yhteyksiä mainostajiin 
tai hoitaa jakelua... myös pää-
toimittajan paikka on auki
• ota yhteyttä: kumposti
@yahoo.com

KyLäPUU
Kylän toimijat 
esittäytyvät!

Kuka kukin on, 
mitä puuhaa 

ja mikä onkaan
lempipaikkansa

Kumpulassa 
tai lähistöllä?

kumpula.info
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Vaikka Vuosaaren satama on 
niellyt rekannupit ja jonkin 

verran jakeluliikennettäkin, ei 
Intiankadun liikenne ole juuri-
kaan rauhoittunut. Liikenne-
suunnittelijat tietävät hyvin, 
että liikenteessä vapautuva tila 
pyrkii välittömästi täyttymään. 
Intiankadullakin henkilöautot 
ovat täyttäneet rekannupeilta 
vapautuneen tilan.

Intiankadun liikenne on jo 
vuosia ollut vakioteema, kun 
olemme tavanneet kaupunki-
suunnitteluviraston liikenne-
suunnittelijoita. Näin tänäkin 
syksynä, kun tapasimme KSV:n 
liikennesuunnitteluosaston, 
TVL:n Uudenmaan piirin ja  
YTV:n asiantuntijoita kaupun-
kisuunnitteluviraston uusissa 
näyttely- ja kokoustiloissa Lai-
turilla. Tarkoituksena oli saada 
ennakoivaa tietoa lähivuosina 
aktivoituvista liikennehankkeis-
ta ja varautua ottamaan kantaa 
niihin, jotka koskevat koillista 
kantakaupunkia.

KUMPULALAISESTA näkökul-
masta oli kiinnostavaa kuulla 
mm. HKL:n Arto Siitosen 
pohdintoja tulevaisuuden linja-
vaihtoehdoista Kalasatamasta 
Pasilaan. Siitosen puheenvuo-
rosta sain sellaisen kuvan, että 
Helsingissä ollaan tosissaan 
miettimässä johdinautojen 
comebackiä! Siitonen totesi, 
että raitiovaunun käyttöikä on 
noin 31 vuotta, dieselbussin 
14 vuotta ja johdinauton noin 
18 vuotta. Hänen mielestään 
siirtyminen johdinautoihin 
näyttäisi ekologisesti järkevältä. 
Tarve olisi noin 60 bussia. 
Annalan varikon vanha halli (ks. 
juttu sivulla 9), joka on suojeltu 
rakennus, sopisi kuulemma lois-
tavasti johdinautojen varikoksi. 

Joukko Kumpulan ja lähialueiden 
asukkaita tapasi kaupungin 
liikennesuunnittelijoita syyskuussa. 
Puheena olivat niin johdinautot, 
Pasilanväylä-suunnitelma kuin 
satamaradan kohtalo. Intiankadun 
liikenneturvallisuuteen on luvassa 
pientä parannusta.

yTV:n Antti Vuorela ja Minna Koivisto totesi-
vat, että Helsingin, Espoon ja Vantaan seutulii-
kenteen suunnittelussa alkaa uusi vaihe vuonna 
2010. Yhteistä suunnittelua ja operointia varten 
on perustettu Helsingin seudun liikenne -nimi-
nen laitos, joka tunnetaan jo virkamiesten kes-
kuudessa lempinimellä Hösseli. Vuorela piti Jo-
keria-linjaa (bussi 550) varsinaisena menestysta-
rinana ja totesi samaan hengenvetoon, että tiede-
linjasta (bussi 506) tuskin tulee samanlaista 
käyttäjien suosikkia. Vuorela (antti.vuorela@ytv.
fi) pyysi myös asukkailta käyttäjäkokemuksia 
bussi 506:n uudesta reitistä, joka kiertää Väinö 
Auerin katua ylös Kumpulanmäelle.

TIEHALLInnOn Uudenmaan piirin Jukka Peura 
tarkasteli tulevan Pasilanväylän suunnitelmia. 
Hakamäentien peruskorjaus on valmistunut ja 
liikenne tällä isolla poikkiväylällä sujuvoitunut, 
mutta ongelmat väylän alku- ja loppupäässä kas-
vaneet. Nämä ongelmat on tulevaisuudessa rat-
kaistava tunnelin avulla. Pasilanväylän tunnelin 
suunnittelu on aloitettu ympärisövaikutusten 
arvioinnin (YVA) muodossa, joka on tarkoitus 
toteuttaa 1-2 vuoden aikana. Voimassa oleva 
1990-luvun alussa tehty yleissuunnitelma on tar-
kistettava.

YVAn jälkeen kestänee seitsemisen vuotta en-
nen kuin päästään rakentamaan, joten tunneliyh-
teys voisi olla valmis vasta 2020-luvun puolivä-
lissä. Peura totesi, että aiemmin valtio on rahoit-
tanut moottoritiehankkeita jopa  80 prosentilla. 
Nyt rahoitusta on luvassa enintään puolelle hank-
keesta.

KSV:n toimistopäällikkö Leena Silfverberg on 
virkamies, jota kevyenliikenteen asiat tuntuvat ai-
dosti kiinnostavan. Silfverberg kertoi, että yli 
50 % asukkaiden matkoista on alle 5 km mittaisia, 

joten niiden taittamiseen polku-
pyörä/kävely sopisi loistavasti. 
Helsinki onkin asettanut tavoit-
teeksi nostaa pyöräilyn osuu-
den nykyisestä 6,7 prosentista 
15 prosenttiin kaikista liikenne-
suoritteista vuoteen 2020 men-
nessä. Tämä edellyttäisi pyörä-
tieverkon, jonka pituus on nyt 
1200 kilometriä, parantamista, 
pyöräteiden eriyttämistä jalan-
kulkuväylistä, uusia pyöräpal-
veluita, kaupunkipyörien lisää-
mistä ja reittiopastusta sekä fil-
larikoulujen toteuttamista mm. 
koululaisille. Pääkaupunkiseu-
dulla on nyt 385 autoa 1000 ko-
titaloutta kohti, kun monissa 
ympäristökunnissa autollisia al-
kaa olla 85-90 % kotitalouksista. 
Helsinkiläisistä siis 40 % ELÄÄ 
ILMAN AUTOA. 

Tähän muistutimme, että sa-
tamarata, joka nyt on kokonai-
suudessaan vapautunut junalii-
kenteeltä, voisi toimia hienona 
kevyen liikenteen väylänä, joka 
halkoisi koko kaupunkia idästä 
länteen. Tällainen ratkaisu ko-
rostaisi kevyen liikenteen mer-
kitystä meluttomana ja saasteet-
tomana liikennemuotona, joka 
kaiken lisäksi edistäisi asukkai-
den terveyttä. Näin myös Kum-
pulan kartanon laaksossa kul-
keva entisen satamaradan poh-
ja voisi toimia kevyen liikenteen 
väylänä. Sitä käyttämällä saavu-
tettaisiin todennäköisesti vähin-
täänkin ratikan keskinopeus 
(15 km/h).

KSV:n liikennesuunniteluosas-
tolta oli mukana Sakari Mon-
tonen, joka vastaa myös Kum-
pulan liikennesuunnittelusta. 
Montonen on kuluneen vuo-
den aikana keskittynyt Käpy-
län ja Kumpulan alueen liiken-
neturvallisuussuunnitelmaan. 

Terveisiä liikennesuunnittelijoilta
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neen tasapuolisiin vaihtoihin.
Suomessa toimii kymmeniä 

vaihtopiirejä, joissa palveluita ja 
tavaroita vaihdetaan ilman vi-
rallista valuuttaa. Vaihtopiiris-
sä vaihtojen kirjaamista varten 
luodaan oma ”raha”. Kumpulan 
vaihtopiirin vaihtoyksikkönä 
toimii kumpenni. Myös vaihto-
piirissä vaihdettavan tavaran 
arvon voi määritellä kumpen-
neissä.

 Kumpulan vaihtopiiri toimii 
siis verkossa, ja Etelä-Afrikassa 
luotu Community Exchange 
System mahdollistaa sen, että 
vaihtopiirin käyttäjät voivat it-
se lisätä tarjouksia ja pyyntöjä 
verkkotorille. Verkkotorilla on 
ajantasalla oleva lista vaihtopii-
rin jäsenten tarpeista ja kyvyis-
tä. Esimerkiksi kumpulalainen 
Satu kirjoittaa verkkotorilla tar-
vitsevansa kissanhoitajaa mat-
kan ajaksi. Palvelua tarjoava jä-
sen voi lähettää verkon kautta 
Sadulle viestin ja sopia käytän-
nön asioista. Ohjelma pitää tiliä 
käyttäjien kumpenneistä.

Hyvä kiertää
Arvolähtökohdiltaan vaihtopii-
ri eroaa selvästi virallisesta ta-
loudesta, jossa tyhjä pankkiti-
li merkitsee liian usein tarpeel-
listen tavaroiden ja palveluiden 
puutetta. Vaihtopiiri tuo käyt-
töön muutkin kuin euromää-

Idea vaihtopiiristä syntyi, kun 
kumpulalaiset kotiäidit Ruby 
van der Wekken, Satu Lönn-
roth, Tanja Leikas-Bottà ja 
Sanna Pelliccioni olivat tuke-
massa paikallista taloutta Pub 
Oljenkorressa. Kotipaikkaan-
sa kiintyneet naiset pohtivat, 
miten täällä voisi parantaa yli-
määräisten tavaroiden kiertoa 
ja helpottaa työntäyteistä arkea. 
He muistivat lukeneensa maa-
ilmalta onnistuneita tarinoita 
vaihtopiireistä ja päättivät pe-
rustaa Kumpulan ja lähialuei-
den asukkaita palvelevan piirin.

Tavoitteena on, että netissä 
toimivan vaihtopiirin kautta 
voisi jatkossa löytää esimerkik-
si haravointiapua, käännöspal-
velua, nettisivujen tekijöitä tai 
kahvinkeittäjän juhliinsa. Vaih-
topiiritoiminnan pääperiaattee-
na on työtuntien vaihtaminen: 
tunti työtä, oli se sitten mitä ta-
hansa, on aina samanarvoinen. 

Kumpennit kiertoon
Kylähengestään kuuluisassa 
Kumpulassa naapuriapu tunne-
taan ilman vaihtopiiriäkin. On-
gelmana saattaa kuitenkin olla 
se, että kysyntä ja tarjonta eivät 
kohtaa. Saattaa myös tuntua vai-
kealta vaivata aina samoja naa-
pureita avunpyynnöillä. Vaihto-
piiri laajentaa avun saajien ja tar-
joajien verkostoa ja tarjoaa väli-

Hän nosti esiin paikallisia on-
gelmia, kuten  piittaamatto-
muuden nopeusrajoituksista ja 
punaisia päin ajamisen, mutta 
mainitsi myös pyöräilijöiden 
(etenkin koululaisten) villin lii-
kennekäyttäytymisen. Käpy-
lään onkin yhdessä asukkaiden 
kanssa suunniteltu liikennetur-
vallisuutta lisääviä toimia: kier-
toliittymien uusiminen, katu-
jen katkaiseminen, nopeus-
näyttötaulu, kavennukset ja 
keskussaarekkeet. Näiden toi-
mien toteutus näyttää nyt lii-
kahtavan eteenpäin. Montonen 
heitti ilmaan myös ajatuksen 
nk. shared space -liikennetilan 
soveltamisesta Pohjolan auki-
olla.

ME kumpulalaiset kuuntelimme 
korvat höröllä, mitä Montosella 
on ehdottaa Intiankadun ja Väi-
nö Auerin kadun liikenneongel-
mien helpottamiseksi. Monto-
sen suunnitelma keskittyy ensi-
sijaisesti Käpylän asioihin, mut-
ta Kumpulaan on luvassa yksi 
innovaatio: lähestyvän jalan-
kulkijan/pyöräilijän tunnistava 
Välkky-huomiovalo Kumpulan-
taipaleen ja Intiankadun riste-
ykseen. Välkky-huomiovalon 
kokeilu on tarkoitus toteuttaa 
Intiankadulla, Koskelantiellä ja 
Pohjolankadulla olevilla suoja-
teillä, joita on yhteensä 9 kappa-
letta. Kokeilusta saatujen koke-
musten perusteella päätetään 
jatkotoimenpiteistä. Intianka-
dulle sijoitetaan myös nopeus-
näyttötaulu.

Intiankadun liikennettä 
voimme rauhoittaa ainakin ku-
kin omalta osaltamme: ollaan 
varovaisia siellä autoillessamme 
ja noudatetaan 30 km:n no-
peusrajoitusta!

Ulla Agopov

Kumpulan alueelle on perustettu uusi 
palveluiden ja tavaroiden vaihtoa helpottava
vaihtopiiri, jonka rahayksikkö on kumpenni.

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H Puh. 020 741 1820

’’Työpäivän päätteeksi 
voi esimerkiksi tarjota 
naapurin lapsille 
hoitopaikan ja vaihtaa 
tästä saadut kumpennit 
toisen piiriläisen 
tarjoamaan hierontaan.

räiset resurssit. Yhdellä on aikaa, toisella erikois-
taitoja, kolmannella jokin hyödyllinen laite. Vaih-
topiiri vahvistaa ajatusta siitä, että toisille tehdyt 
palvelut tulevat jossain muodossa takaisin: hyvä 
kiertää.

Miksi vaihtopiiriin kannattaisi liittyä? Hyvin 
toimivalla vaihtopiirillä voi olla huomattavaa ta-
loudellista merkitystä, kun osan tarvitsemistaan 
palveluista tai tavaroista voi maksaa kumpenneil-
lä. Eläkeläisille ja työttömille vaihtopiiri tarjoaa 
mahdollisuuden ”työllistyä”. Verottajan näkökul-
masta vaihtopiirin kautta tehtävät palvelukset las-
ketaan pääsääntöisesti naapuriavun kaltaiseksi 
toiminnaksi.

Toisin kuin euromarkkinoilla, perustuu vaihto-
piirin toiminta luottamukseen ja yhteishenkeen. 

Yhdessä pääsee pidemmälle: Sisu ja Ilona näyttävät mallia, miten palveluita vaihdetaan.

Kumpulan alueen vaihtopiirin 
tavoitteena on myös helpottaa 
kiireisten arkea, kun palvelui-
ta ja tavaroita voi vaihtaa lähel-
lä omaa kotia. Työpäivän päät-
teeksi voi esimerkiksi tarjota 
naapurin lapsille hoitopaikan ja 
vaihtaa tästä saadut kumpennit 
toisen piiriläisen tarjoamaan 
hierontaan.

Tule mukaan!
Kansainvälisen vaihtopiiriver-
koston nettisivuihin voi tutus-
tua osoitteessa www.ces.org.za. 
Vaihtopiiriin voi liittyä lähettä-
mällä sähköpostia vaihtopiirin 
”hallinnosta” vastaavalle Rubyl-
le osoitteeseen kpne@commu-
nity-exchange.org. Vaihtopiiris-
tä kiinnostunut saa tunnukset 
Kumpulan vaihtopiirin sivuil-
le, josta löytyy tietoa myös suo-
meksi. Lisätietoa piirin toimin-
nasta saa myös puhelimitse San-
nalta numerosta 0400 688 830. 

Tuuli Hirvilammi

p y rö i i
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Kehitysyhteistyöhön keskittyvä 
Tulevaisuuden johtajat -yhdis-
tys osallistui Kumpulan tämän-
vuotiseen kevätkirppikseen ke-
räämällä jälleen varoja Kenian 
koululaisille -projektiin. Tällä 
kertaa rahaa kerättiin järjestä-
mällä lapsille ongintaa, myy-
mällä arpoja ja pyörittämällä 
Kenia Caféta Limingantie 
8–10 edessä. 

Kahvilassa oli tarjolla Ulla-
Maija Hännisen herkullista 
soppaa ja sämpylöitä, jotka sai-

Maailma kylässä 
kevätkirppiksellä
Limingantien viimekeväisellä katukirppiksellä muistettiin myös muun maailman 
asioita. Kenia Café keräsi Lusoin peruskoululle rahat pulpetteihin ja koulupukuihin.

Tuleeko mieleesi afrikkalaisesta koulusta pieni ryhmä lapsia istumassa ringissä opetta-
jansa ympärillä akaasiapuun varjossa, suojassa paahtavan auringon paisteelta? Ihan 
näin alkeellista ei opetus enää Keniassa ole, mutta moni asia on toisin kuin meillä.

Lusoin peruskoulu on 300 oppilaan kyläkoulu Kenian maaseudulla, lähes täsmäl-
leen päiväntasaajalla, lumihuippuisen Kenia-vuoren juurella. Seinät ja katto kyllä löyty-
vät, mutta luokkahuoneissa on maalattia, ikkunalaseja ei ole, vesijohdosta ja sähköistä 
puhumattakaan. Tärkeintä kuitenkin on, että meikäläisittäin alkeellisista puitteista huo-
limatta opetus sujuu ja tuloksia syntyy.

Teksti ja kuvat: Esko Sorakunnas

Koulu päiväntasaajan 
auringon alla

Mistä on kyse?
Suomalainen vapaaehtoisjärjestö Tulevaisuuden Johtajat ry 
on valinnut Keniassa, Naro Morun kylässä sijaitsevan Lusoin 
peruskoulun avustuskohteekseen. Kumpula-seura on 
järjestön yhteisöjäsen. Tarkoitus on kohentaa lasten oloja ja 
koulunkäynnin edellytyksiä vetämällä koululle sähkölinja ja 
rakentamalla kaivo. Koulupuvut, kirjat ja koululuokkien 
kunnostus tuovat koulun arkeen kaivattua apua nopeasti.

Voit antaa tuttavallesi hyvän 
mielen lahjan osallistumalla 
hänen puolestaan Tulevaisuu-
den johtajat ry:n projektiin 
Lusoin koululla.

TOIMI näIn: 
1. Valitse lahja alla olevista 
vaihtoehdoista. 
2. Maksa lahjat pankkitilille: 
Tulevaisuuden johtajat/Kenia  
174530-47094
3. Lähetä tuttavallesi tieto lah-
joituksesta esimerkiksi näin: 
“Ystäväni, olen päättänyt lah-
joittaa sinulle jouluksi roppa-
kaupalla hyvää mieltä, jonka 
saat tietäessäsi, että olet tuke-
nut yhden kenialaisen koululai-
sen koulunkäyntiä hankkimal-
la hänelle koulupuvun TAI et-
tä olet osallistunut kenialaisen 
kyläkoulun kirjaston kehittämi-
seen hankkimalla sinne viisi 
kappaletta oppikirjoja. Tulevai-
suuden johtajat ry. vie lahjasi 

perille Lusoi Primary Schooliin 
Kenian Naro Morussa”.

LAhJAVALIKOIMA:
- koulupuku 10 €/kpl (maksuun 
viitenumeroksi 1232)
- koulukirja 10 €/kpl (viite-
numero 1245)
- rahalahjoitus koulun kehittä-
miseen (viitenumero 1313)
- Anna erikssonin cd Ihode 
10 €/kpl (viitenumero 1258). 
Hinta sisältää postituksen ha-
luamaasi osoitteeseen Suo-
messa (ilmoita tiedot postitus-
ta varten osoitteeseen kirsi.
pyykko@kolumbus.fi). 

Lisätietoja: www.tulevaisuu-
denjohtajat.org 

HUOM! Toimi nopeasti, sillä 
nykyinen keräyslupa (nume-
ro ESLH-2007-09847/Tu-52, 
päätös OKU 2457A) on voi-
massa 16.12.2009 saakka.

Joululahjavinkki:

HyVää MIELTä TUTTAVALLE, 
APUA KEnIAn KOULULAISILLE

Keniassa on käytössä koulupuku. Lusoin koulussa kyse 
ei ole mistään virallisesta univormusta; riittää kun lapsel-
la on päällä jotain sinistä. Tämäkin on monelle perheelle 
melkoinen haaste. Yhtenäistä koulupukua perustellaan 
sillä, että oppillaat olisivat tasa-arvoisessa asemassa, oli 
perhetausta mikä tahansa.

Lusoin koulussa ei ole vesijoh-
toa. Lapset tuovat juomavetensä 
mukanaan kotoa tai keräävät 
koulun katolta sadevettä. Kaivon 
rakentaminen olisi iso edistysas-
kel. Koulun lähellä virtaa kuiva 
joki.

”Pyri huipulle ja pysy siellä”. 
Siinä tavoitetta itse kullekin! 
Keniassa koulu on ilmainen, 
ja lähes kaikki lapset käyvät 
koulua. Kaikki opetus on 
alusta lähtien englanniksi 
lukuun ottamatta äidinkieltä, 
swahilia. Englanninkielen 
vahva asema on perua 
siirtomaa-ajalta, mutta antaa 
nykypäivänä hyvät lähtö-
kohdat jatkokoulutukselle ja 
työskentelylle esimerkiksi 
Kenialle tärkeän turismiteol-
lisuuden parissa. Mikä sen 
luontevampaa olisikaan kuin 
aloittaa opiskelu paikallisista 
eläimistä?

Grace Muvangi on työskennellyt 17 vuotta englannin- 
ja uskonnonopettajana. Hän rakastaa työtään, koska 
pitää lapsista ja vuorovaikutuksesta heidän kanssaan. 
Ainoa huono puoli on jatkuva opettajapula ja kenialai-
sittainkin alhainen palkka, vain noin 100 € / kk.

 Ekaluokkalaisten luokkahuone on yksinkertainen 
– maalattia ja harkkoseinät, ikkuna-aukot ilman ruu-
tuja, mutta silti opetus sujuu. Sähköjä ja juoksevaa 
vettä koulussa ei ole. Ennen tunnin alkua järjestäjä 
heittää pari ämpärillistä vettä lattialle, jottei se pölyä 
häiritsevästi! Luokkakoot ovat meikäläistä suurem-
mat, jopa 50 oppilasta per luokka. Oppitunti kestää 
70 minuuttia ja välitunti on 15 minuuttia. Silloin 
lapset pelmahtavat ulos aurinkoon – myös keskellä 
meikäläistä talvea. Oppilaat vaikuttivat hyvin kurin-
alaisilta ja motivoituneilta, eikä opettajien mukaan 
ylemmilläkään luokilla esiinny koulukiusaamista tai 
kurinpito-ongelmia.

Kenialainen koulu ei tarjoa lapsille kouluruokaa, vaan lapset ottavat omat eväät kouluun. Ne ovatkin tarpeen, sillä 
koulupäivä venähtää pikkulapsillakin matkoineen helposti yli kahdeksantuntiseksi. Perättäisten kuivien kausien 
heikentäessä satoja saattaa hallitus antaa ruoka-apua kouluille. Kuvassa näkyvä koulun keittola seisoi kuitenkin 
tammikuussa 2009 joutilaana, koska ruoka-aineita ei ollut. Ainoat koulun ja sen yhteydessä sijainneen päiväkodin 
pihalla olevat lelut olivat kaksi vanhaa autonrengasta, joita lapset pyörittelivät. Tuliaisiksi viemämme jalkapallot, 
frisbeet ja säkillinen tennispalloja saivat aikaan melkoisen mylläkän!

Kenia on tunnettu villistä luonnostaan ja upeista savan-
nimaisemista. Kaikki lapset tulevat kävellen kouluun, ja 
kauempana asuvat joutuvat lähtemään liikkeelle jo aurin-
gonnousun aikaan. Silti kukaan ei sanonut pelkäävänsä 
eläimiä. Eikä majesteettisessa kirahvissa pelättävää 
olisikaan. Nukkuva leijona sitä vastoin kannattaa kiertää 
kaukaa.

vat tänäkin keväänä suuren suo-
sion. Kirppistä edeltävä ilta ja 
aamu olivat kiireistä aikaa järjes-
telijöille. Konsepti oli onnistunut 
ja tuotti sievoiset 1 100 euroa. 
Rahoilla saadaan monta koulu-
pukua ja pulpettia Lusoin perus-
koululle.  

Projektia on jatkettu pitkin 
syksyä. Tulevaisuuden johta-
jien jäsenkuntaan on liittynyt 
Lusoissa orpokotia pitävä norja-
lainen Nina, joka toimii yhteys-
henkilönä paikan päällä. Nairo-

bissa asuva jäsenemme Valtteri 
on vieraillut Lusoissa. Hänen 
vierailunsa aikana allekirjoitet-
tiin sopimukset  koulupukujen 
ompelemisesta kaikille perus-
koulun noin 300 oppilaalle ja 
uusien pulpettien valmistami-
sesta luokkahuoneisiin. 

Koulupuku- ja pulpettitilaus-
ten toistaiseksi haasteellisin osa 
liittyi rahojen toimittamiseen 
Keniaan. Vajaat 5000 euroa, jol-
la hankkeet polkaistiin alkuun, 
on valtava summa rahaa köy-
hässä maassa. Keniassa räätälin-
maksuja ei hoideta pankki- tai 
luottokorteilla, ja käteisen kul-
jettaminen on aina vaarallista. 
Isoon perheeseen mahtuu kai-
kenlaisia lapsia, ja köyhyys saa 
ihmiset joskus tekemään epätoi-
voisia tekoja. Kaikki meni kui-
tenkin hienosti – etumaksut on 
hoidettu ja tilaukset sisässä. 
Lusoin koululaiset saavat vie-
lä tänä vuonna uudet puvut, ja 
alkuvuodesta 2010 on uudet 
pulpetitkin toimitettu koululle.

Seuraavana vuorossa ovat 
vesi- ja sähköistyshankkeet. 
Suunnitelmissa on porakaivon 
rakentaminen koulun alueelle. 
Tämä mahdollistaa puhtaan 
veden saannin ja myöhemmin 
keittiöpuutarhan perustamisen 
koululaisten ruokahuollon var-
mistamiseksi. Projektin toteu-
tuksessa Tulevaisuuden johtajat 
ry:tä auttavat koulun opettajat, 
oppilaiden vanhemmat ja pai-
kalliset viranomaiset. 

Kenian koululaisille -projek-
ti liittyy YK:n Koulutusta kai-
kille -vuoteen 2015. Projekti saa 
tukea ulkoasiainministeriön ke-
hitysyhteistyövaroista. Lisäksi 
Tulevaisuuden johtajat ry kerää 
erilaisilla tempauksilla varoja 
projektille. Uudet ideat varojen 
keräykseen ovat tervetulleita.

Kutsumme Tulevaisuuden 
johtajat ry:n jäseniksi ja projek-
tia kehittämään kaikki asiasta 
kiinnostuneet Kumpostin luki-
jat. Lisätietoja saa yhdistyksen 
sihteeriltä osoitteesta heli.urn-
berg@yahoo.com.

Raija Rissanen
puheenjohtaja 

Tulevaisuuden johtajat ry.
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Limingantie 68–70:n perustusten tekoa 1920-luvulla sen aikaisin 
menetelmin. Tärkeimmät työkalut olivat lapio, rautakanki, leka ja 
saha. Olisivatkohan työmiehet uskoneet, jos heille olisi kerrottu, 
että talo puretaan reilun 30 vuoden päästä?

Suutarimestari Svante Vatamo tyytyväisenä lähes 
valmiiden perustusten päällä. Useimmat talot olivat omistajiensa itsensä rakentamia, ja niihin 

muutettiin asumaan heti, kun se oli mahdollista.

Ernst Johansson vuonna 
1932 rakentamansa talon 
edustalla osoitteessa 
Limingantie 61–63.

Tyytyväiset asukkaat 
kesänvietossa. Piha-
kalusteissa oli tyyliä.

Toukola ja Kumpula rakennet-
tiin 1920- ja 1930-luvuilla. Ra-
kentajat olivat tavallisia työläi-
siä tai ammatinharjoittajia, ja 
rakentaminen rahoitettiin eri-
laisten lainojen turvin. Vuok-
rasopimuksien oli määrä päät-
tyä vuonna 1980, mutta tilan-
ne kuitenkin muuttui 1960-lu-
vulla. Vuokranantaja, Helsingin 
kaupunki, aiheutti suunnitelmi-
neen alueiden asukkaille uuden 
tuskan, aivan kuin kovien pula- 
ja sota-aikojen koettelemukset 
eivät olisi riittäneet.

Torpparilaista 
järjestelylakiin
Asutusta on säädelty lainsää-
dännöllä heti itsenäisyyden ajan 
alkuhetkistä lähtien. Ensimmäi-
nen asutusta säätelevä laki oli 
vuonna 1918 voimaan tullut 
Laki vuokra-alueiden lunastami-
sesta, jota myös torpparivapau-
tukseksi kutsuttiin. Torpparien 
maa-alueet lunastettiin pääasi-
assa valtion ja kuntien maista. 
Asutusta jouduttiin tämän jäl-
keen ohjaamaan lainsäädännöl-
lä mm. sotien jälkiseurauksien 
johdosta useaan eri otteeseen. 

Vuonna 1958 annettiin 
Laki eräiden vuokra-alueiden 
lunastamisesta maalaiskunnissa. 
Myös kaupunkien ja kauppaloi-
den vuokramiehille, niin Kum-
pulassa kuin muuallakin, tämä 

Asukasaktivismia 1960-luvulla:

Kumpulan ja Toukolan 
kohtalonhetket

laki antoi toivoa, että hekin saisivat tulevaisuudes-
sa mahdollisuuden lunastaa vuokrasopimuksella 
hallitsemansa asuintontit itselleen. 

En tiedä, kuinka kivuttomasti tähänastiset lu-
nastustoimet olivat sujuneet, mutta kun vastaava 
laki kaupunkien vuokramiehien etujen turvaami-
seksi tuli valmisteluvaiheeseen, joutui se myös 
kritiikin kohteeksi. Alettiin puhua ”kaupunkien 
torppariluokasta”. Epäiltiin, ettei vuokramiehillä 
olisi varaa lunastukseen, ellei valtio, siis veron-
maksajat, tulisi maksumieheksi. 

”Kaupunkien torppariluokka” sai kuitenkin 
tukea siltä suunnalta, mistä torpparien kuuluikin 
saada. Laki oli monessa suhteessa tarpeen. Me 
olimme saaneet ensimmäisen kerran kokea tur-
vattomuuden 1950-luvulla, kun kaupunki päätti 
korottaa tonttivuokria pohjoisissa kaupunginosis-
sa, mm. Kumpulassa, Toukolassa ja Käpylässä. 
Tästä syntynyt monivaiheinen taistelu päättyi kui-
tenkin vuokramiehien voittoon.  

Alkuvuodesta 1961 jätettiin lakialoite Kaupun-
ki- ja kauppalakuntien vuokra-alueiden maavuok-
raajien aseman turvaamisesta. Kyseisen lakiesi-
tyksen ajatus poikkesi aiemmasta käytännöstä, 
sillä lunastusmenettely oli jäämässä siinä toissijai-
seksi vaihtoehdoksi. Lain sanamuotoon yritettiin 
vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa, mutta se ei tuot-

tanut tulosta. Laki Vuokra-alu-
eiden järjestelystä kaupungeissa 
ja kauppaloissa astui voimaan 
1.1.1963. Sen oli tarkoitus tur-
vata vuokramiehen asumisoi-
keus kohtuullisin ehdoin laissa 
säädetyllä 50 vuodella. On syy-
tä huomata, että laki koski koko 
maan vuokramiehiä riippumat-
ta siitä, oliko vuokranantajana 
valtio vai kaupunki. 

Koska lunastusmahdolli-
suus jäi nyt toissijaiseksi vaih-
toehdoksi, lain sisältö oli sel-
vä pettymys. Aluksi jopa epäil-
tiin, onko sillä todellista vaiku-
tusta vuokramiehen oikeuksien 
turvaamisessa vai onko se mah-
dollisesti ase virkamieskunnal-
le vuokrakysymyksiä järjestel-
täessä. 

Vielä lain voimaantulon jäl-
keenkin jatkettiin omakotiyh-
distyksen johdolla ponnistelu-
ja lain muuttamiseksi aiempien 
lakien mukaiseksi lunastuslaik-
si ja sen muuttamiseksi tehtiin 

myös eduskunta-aloite. Kovista 
yrityksistä huolimatta asiaan ei 
onnistuttu saamaan muutosta, 
joten oli tyydyttävä tilanteeseen 
ja keskityttävä neuvottelemaan 
vuokrasuhteen jatkumisesta ja 
vuokrien määräytymisperus-
teista. Siinäkin riitti vääntöä, jo-
pa paljon enemmän kuin tuossa 
vaiheessa osattiin kuvitella.

Järjestelytoimet 
käynnistyvät 
Uudessa järjestelylaissa määri-
teltiin ehdot, joilla vuokramies, 
asunto-osakeyhtiö tms. oli oi-
keutettu vuokrasuhteen jatka-
miseen. Vuokramiehen tuli 
mm. itse asua omistamassaan 
talossa ja vähintään puolet ta-
losta tuli olla omassa käytössä. 
Lisäksi talon tuli olla pääasial-
lisesti asumiskäytössä. Asunto-
osakeyhtiöitä tms. varten olivat 
omat määritteet. 

Sopimuksen uusimiseksi 
vuokramiesten tuli tehdä asu-
misestaan kirjallinen selvitys 
asutuslautakunnalle. Aivan 
kaikkien kohdalla ehdot eivät 
täyttyneet, joten heidän ano-
muksensa vuokrasuhteen jat-
kamiseksi hylättiin ja käsitte-
ly siirtyi maanjako-oikeudel-
le. Kaupungilla oli vastaavasti 
mahdollisuus kieltäytyä uusi-
masta sopimuksia. Sitä kaupun-
ki ei kuitenkaan tehnyt ja ase-

makaavaosasto ilmoitti elokuus-
sa 1965 toimikunnalle, että 
Kumpulan ja Toukolan kort-
teleiden asemakaavaa ei aiota 
muuttaa. 

Alkuselvittelyjen jälkeen Helsingin maanmit-
tauspiiri määrättiin suorittamaan järjestelytoimet 
vuokrasuhteiden uusimiseksi. Järjestelytoimi-
kuntaan kuuluivat Uudenmaan läänin maanmit-
tauskonttorin määräämä puheenjohtaja ja kak-

Tämän vuoden lopussa tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun 
Kumpulan ja Toukolan 50-vuotiset vuokrasopimukset kaupungin 
kanssa olivat viimeksi katkolla. Kesken 1965 aloitettujen 
lakimääräisten vuokraneuvottelujen kaupunki yllättäen ilmoitti, 
että Toukolaan aiotaan rakentaa asuinkerrostaloja ja Kumpulaan 
yleisiä rakennuksia. Tämä olisi edellyttänyt, että kaupungin-
valtuusto olisi hyväksynyt asemakaavamuutoksen. Työllä ja 
tuskalla rakennetut talot aiottiin panna maan tasalle. Asiasta 
syntyi ankara voimainkoetus vuokramiehien ja kaupungin välille.   

si uskottua miestä asutuslauta-
kunnasta. Se ei ollut kaupun-
gin elin, mutta kaupungilla oli 
toimituksissa edustaja samoin 
kuin vuokramiehillä, joita edus-
ti heidän valtuuttama lakimies 
tai vuokramies itse. 

Järjestelytoimet aloitettiin 
syyskuussa 1965. Toimitukses-
ta tulisi vuosia kestävä proses-
si. Se eteni seuraavan kerran 
helmikuussa 1966 ja tämän jäl-
keen maaliskuussa 1967 pide-
tyillä kokouksilla. Koska vuok-
ranantajan puolesta ei ollut esi-
tetty järjestelylain mahdollis-
tamaa kieltoa, vuokramiehille 
esitettiin järjestelyehdotus, jon-
ka mukaan kaikkien vuokra-
miesten vuokrasuhdetta jatke-
taan. Kaikki seikat sopimuksen 
uusimiseksi vaikuttivat olevan 
kunnossa. 

Tilanne
synkkenee 
Niin kuitenkin kävi, että tum-
mat pilvet kerääntyivät kaupun-
ginosiemme ylle. Maaliskuussa 
1968 kaupungin edustaja yllät-
täen esitti toimitusmiehille vaa-
timuksen Toukolan ja Kumpu-
lan vuokrasuhteiden järjestely-
toimitusten (eli sopimusneuvot-
teluiden) keskeyttämisestä voi-
dakseen laatia alueille uuden 
asemakaavan. Toukolaan oli 
suunniteltu asuinkerrostaloja ja 

Kumpulaan yleisiä rakennuksia. 
Toimitusmiehet katsoivat, että 
ilmoitus oli tullut liian myöhään, 
mutta kaupunki ei suunnitel-
mistaan luopunut.  

Ehdotusta käsiteltiin en-
simmäisen kerran kaupungin-
valtuuston kokouksessa huhti-
kuussa 1968. Valtuustossa oltiin 
jo tuolloin kaavamuutosta vas-
taan, mutta asiasta ei tehty pää-
töstä, vaan se palautettiin kau-
punkisuunnittelulautakunnal-
le uudelleen käsiteltäväksi, kos-
ka tiedettiin, että lautakuntakin 
oli ehdotusta vastaan. Näin asia 
lähti elämään omaa sitkeää elä-
määnsä kaupungin eri elimissä.

Asukkaat kokivat asian niin 
tärkeäksi, että he aloittivat rai-
vokkaan taistelun kotiensa pe-
lastamiseksi. Omakotiyhdistys 
sitoi kaikki käytettävissä olevat 
voimansa asian hoitoon. Lisäk-
si asukkaat valitsivat keskuudes-
taan tähän asiaan keskittyvän 
toimikunnan. Vielä näiden li-
säksi asukasryhmittymät ja yk-
sittäiset asukkaat toimivat asias-
sa aktiivisesti. Yhteydenpito 
kaupungin edustajiin ja hallin-
toviranomaisiin oli tiivistä ja 
kirjeenvaihto tiukkasanaista. 
Myös valtuustoedustajien kans-
sa käytiin asiasta keskusteluja. 
Asia oli niin merkityksellinen, 
että sitä puitiin niin radiossa 
kuin lehdistössä.  

Järjestelytoimitusta jatkettiin 

’’Kymintie 
24:ssä sattui 
ilmapommitusten 
ainoa 
kuolemantapaus 
Kumpulassa.

’’Asukkaat kokivat asian 
niin tärkeäksi, että he 
aloittivat raivokkaan 
taistelun kotiensa 
pelastamiseksi.

ku
va

t 
ra

ila
 le

iv
on

 ja
 k

um
pu

la
-s

eu
ra

n 
ar

ki
st

os
ta

Helsingin Sanomat 2.9.1969.



22 23

lainen Jerusalemissa” puolta-
essaan kaupunginhallituksen 
ehdotusta.  

Ote Kanta-Helsingin omako-
tiyhdistyksen vuosikertomuk-
sesta 1969 kertoo paljon: 
Vihdoin viimein viisivuotisen 
taistelun, murheen ja kärsimät-
tömyyden jälkeen päästiin lop-
putulokseen, asemakaavoitusta 
ei muuteta rakennettujen oma-
kotialueiden osalta. Ja näin ollen 
omakotilaiset saivat uudet sopi-
muksensa.

Takana 40 vuotta turvattua 
asumista, 10 vielä jäljellä…
Lokakuussa 1969 jatketussa toi-
mitusmiesten kokouksessa kau-
pungin asiamies peruutti edel-
lisessä kokouksessa esittämänsä 
toimituksen keskeyttämisvaati-
muksen. Ote pöytäkirjasta: 
39 § Annettiin tiedoksi vuokra-
ajan jatkamispäätökset, joista 
merkitään tähän: Jatkettu vuok-
ra-aika on 50 vuotta alkaen 
1.1.1970.

Järjestelytoimiin liittyi oleel-
lisena osana myös päättää vuok-
rien määräytymisperusteista. 
Myös niissä tapauksissa, joissa 
anomukset vuokrasuhteen jat-
kamisesta neuvottelujen alku-
vaiheessa hylättiin, päästiin tyy-
dyttävään lopputulokseen. Kau-
punkien ja kauppaloiden järjes-
telylaki koitui aluksi koetuista 
pettymyksistä huolimatta Kum-
pulan ja Toukolan vuokramies-
ten eduksi. 

Vuokrasopimusta on vielä 
10 vuotta jäljellä. Lopetellessani 
tätä artikkelia, sain käsiini tie-
don, että laki nro 218/1962 
Vuokra-alueiden järjestelystä 
kaupungeissa ja kauppaloissa on 
kumottu 15.2.2007! Alueella on 
nykyisin suojelukaava, mutta 
onko se riittävä tae turvaamaan 
seudun säilymisen nykymuotoi-
sena tulevaisuudessakin? 

Jorma Ikonen

Lähteet:
Kanta-Helsingin omakoti-
yhdistyksen arkistot
Pauli Ikosen arkistot, mm. 
toimitus nro 70698 pöytäkirja

Ilta-Sanomat kertoi valtuuston tapahtumista 2.10.1969.

seuraavan kerran huhtikuussa 
1969. Toimitusmiesten kanta oli 
edelleen, että ilmoitus keskeyttä-
misestä oli tullut liian myöhään, 
mutta kaupunki ei luopunut 
suunnitelmastaan. Toimitusmie-
het olivat jo aiemmin hylänneet 
neuvottelujen keskeyttämisvaa-
timuksen eräiden yksittäisten 
Toukolan tonttien kohdalla, jon-
ka johdosta kaupunki oli saatta-
nut asian niiden osalta maanja-
ko-oikeuden ratkaistavaksi. 

Maanjako-oikeuden oli mää-
rä käsitellä asia lokakuussa 
1969, joten toimitusmiehet 
päättivät aiemmin sovitusta 
poiketen siirtää jo sovittua lop-
pukokousta ja antaa oman rat-
kaisunsa vasta sen jälkeen. 
Tämä menettely aiheutti närää 
ja epäluuloa vuokramiehissä. 
Kokouksen siirron laillisuut-
ta epäiltiin ja toimitusmiehille 
esitettiin tiukka vaatimus pysyä 
sovitussa aikataulussa.

Alueen kohtalo huipentui 
valtuuston kokouksessa
Lähes puolentoista vuoden ku-
luttua, syyskuussa 1969, asian 
käsittely tuli toistamiseen val-
tuuston istuntoon. Vielä pari 
viikkoa ennen kokousta valta-
kunnan päälehti otsikoi asiaa: 
”Kumpulan ja Toukolan 
39 korttelin alue rakennetaan 
uudelleen”. 

Tunnelma tiivistyi kokouk-
sen alla ja huipentui kokouspäi-
vään. Suuri joukko alueen asuk-
kaita suuntasi kohti valtuustosa-
lia ollakseen paikalla istunnossa. 
Lehterit täyttyivät ääriään myö-
ten ja monet joutuivat jäämään 
salin ulkopuolelle. Lehtitietojen 
mukaan tuo joukko raivostui 
niin, että paikalle oli kutsuttava 
poliisi rauhoittamaan tilannet-
ta. Kun tultiin asiakohtaan nro 
17, oli tunnelma jännittynyt, sil-
lä valtuustoedustajistamme riip-
pui nyt, säilyisivätkö Kumpula 
ja Toukola entisellään. Päättyi-
sikö taistelu tähän vai jatkuisiko 
se eri oikeusasteissa?

Kaupunginhallituksen silloi-
set perustelut olivat mm. seu-
raavanlaisia:

Koska suunnittelutilanne 
mm. Helsingin kaupunkiseudun 
liikennetutkimuksen mukaan 
ja Khn (Kaupunginhallituksen) 
30.3.1967 tekemän, kaupungin 
kehittämisen yleispäivämääriä 
koskevan päätöksen johdosta on 
kuitenkin muuttunut, lautakun-
ta katsoo, että em. järjestelylain 
mukaiset toimitukset olisi pyrit-
tävä keskeyttämään, mikäli se 
vielä on mahdollista, päättämäl-
lä mainittujen alueiden asema-
kaavan muuttamisesta.

Kaupunkisuunnitteluviraston 
yleiskaavaosasto on Khn edel-
lä mainitun päätöksen johdosta 
tutkinut edellytyksiä tehostaa 
maankäyttöä ja pitää mahdol-
lisena Toukolan kortteleiden 
muuttamista asuntokerrostalo-
alueeksi. Kumpulan korttelit oli-
si sen sijaan varattava yleisille 
rakennuksille. 

Salissa käyty keskustelu oli 
kiivasta. Kaupungin taholta no-
jauduttiin yhtenä perusteena 
myös Pasila-suunnitelmaan. 
Vuoden 1975 messut oli sovit-
tu järjestettäväksi uudella alu-
eella, ja ajankohta oli jo niin lä-
hellä, että Kumpulan ja Touko-
lan asemakaavojen muutosesi-

tyksen kaatuessa kaupunki joutuisi lunastamaan 
nuo alueet kiskurihinnalla. Mitä tuo tarkoitti, voi 
vain arvailla.  

Asemakaavamuutos taas olisi tullut kaupun-
gille todella kalliiksi, sillä kyse oli n. 3000 ihmi-
sen asumisesta. Kaupunki olisi joutunut lunasta-
maan alueella olevat rakennukset, purkamaan ne, 
uusimaan kunnallistekniikan uutta kaavaa vas-
taavaksi, järjestämään vuokramiehille uudet ton-
tit ja rakentamaan sinne uuden kunnallisteknii-
kan. 

Valtuuston kanta oli muuttumaton sitten vuo-
den 1968, ja kaupunkisuunnittelulautakuntakin 
oli sitä mieltä, että uudella kaavalla ei saavutet-
taisi asuntopoliittisesti merkittävää etua. Niinpä 
kaupunginvaltuusto hylkäsi kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen asemakaavan muuttamisesta – ja 
näin omakotiväki voitti jo toisen suuren taiste-
lunsa kaupunkia vastaan! 

Riemu istuntosalissa oli ollut valtaisa ja ihmis-
ten helpotus suuri. Myös politiikalla oli osuuten-
sa asiassa, sillä erään kirjoituksen mukaan so-
siaalidemokraattinen ryhmä oli ”ainoa muuka-

Hoitoleikkaukset 
Myös hedelmäpuut

Vaikeiden puiden kaato 
kiiveten tai nostolava-auton avulla

kantojen jyrsintä 
poistamme kannot maan pinnan alapuolelta

klapitus 
polttopuut koneellisesti paikan päällä

Haketus 
oksat ja pienet rungot

kuntokartoitukset  
arvioimme puun kunnon ja teemme hoitosuunnitelman 

kai Vogt 040-5219959  
osuuskunta Metsäkievarin arboristit
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UUSIPuh. 757 20 87
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Meiltä myös         
eesim. täyte- ja
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Avoinna
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La-Su 9.30–16

TERVETULOA!

Hyvää joulua!

Rauhallista Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa Pizzeria Parmesanin väki

Täysinä yllätyksinä ilmaantuvat 
huomattavan positiiviset taide-elä-
mykset ovat harvinaisia. Lisätään 
yhtälöön intiimi ilmapiiri sekä mak-
suttomuus ja tapahtumasarjan to-
dennäköisyys lähenee nollaa. Tä-
ten on helppo olla haltioissaan Tar-
ja Kinnusen ja Tiina hakolan sekä 
visuaalisesti että temaattisesti kau-
niista nukketeatterista. 

Kaksiosaisen esityksen ensim-
mäinen puolisko näyttää Deukalio-
nin ja Pyrrhan pelastumassa tuho-
tulvan alta. Hetken haparoituaan ra-
kastavaiset kansoittavat maan uu-
silla ja paremmilla ihmisillä, joiden 

ikuisesti toistuviin rakkauksiin toi-
nen osa perehtyy. 

Antiikin yksinäinen rakkausta-
rina toimii mainiona johdatuksena 
toisen osan pohdiskelevaan ilma-
piiriin, ja tekisi mieleni sanoa, et-
tä Tulvan sydän on juuri tässä toi-
sessa puoliskossa, mutta ilman en-
simmäistä olisi se siltikin vain puo-
li sydäntä. 

Suuri tulva on pienuudessaan 
nykyteatterin tyypillistä parhaimmis-
toa. Hauras ja voimakas, haastava 
mutta ei vaikea, missä järki pettää, 
tunne kantaa.

Teemu Ikonen

Visuaalista ja temaattista kauneutta

Tarja Kinnusen (yläkuva) ja 
Tiina Hakolan (pieni kuva) 

nukke- ja naamioteatteriesitys 
’Suuri tulva ja muita tarinoita 

rakkaudesta’ nähtiin Kylätilassa 
Pyhäinpäivänä.

sami väätänen

’’Alueella on nykyisin 
suojelukaava, mutta onko 
se riittävä tae turvaamaan 
seudun säilymisen 
nykymuotoisena 
tulevaisuudessakin?

Terhi nikulainen
Myllylahti 2009

Murhamylly-sarjassa 
ilmestynyt kolmas 
dekkari alkaa hurjalla
jaksolla ”ihmissuhde-
kurssista”, jonka 
osallistujissa on 
sekä psykiatrisia 
kuntoutujia että luo-
vuudesta bisnekseen tehoa 
etsiviä tietotekniikan ammattilaisia. 
Kurssin ohjelmassa on niin 
psykodraamaa muistuttavia 
kohtauksia kuin raakaa seksiä 
ja turistimatka etelään. Vanha 
henkirikos alkaa palautua näillä 
menetelmillä unohduksista, mutta 
kurssin päättää uusi murha. Pian 
on tungosta oikealla psyki-atrisella 
osastolla.

Dekkarisarjan vakiohenkilöitä 
ovat Limingantiellä asustava rikos-

komissario Salminen ja 
uraputkesta eksynyt ju-
risti Anna Anger. Hekin 
vierailevat psykistrisella 
osastolla, jossa kuulta-
vana on sekä uhreja 
että epäiltyjä. Vähitellen 
komisariomme selvittää 
palapelin osia, milloin 
ravintola Oljenkorressa, 
milloin pyörälenkillä tai 
kuulusteluhuoneessa. 
Loppuratkaisu on vauh-

dikas ja yllättävä, mutta jotakin jää 
vastausta vaille. Samaan aikaan 
toisaalla tapahtuneen murhan tutki-
minen on ehkä poliisin arkipäivää, 
mutta jää tässä tarinassa melko ir-
ralliseksi.

Kirjassa näkökulmat vaihtuvat ti-
heään, niin tyylilajitkin. Hauska lisä 
ovat sitaatit iskelmärunoudesta, niin 
kuin ihmisen mielessä soisi tiukan 
paikan tullen jokin kulunut säe, seli-
tyksenä tai lohdutuksena.  

Ulla Neuvonen

Pelasta mut
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Talvisota alkoi 30.11.1939, jol-
loin neuvostoilmavoimat pom-
mittivat Helsinkiä tuhoisasti. 
Hietalahteen ja keskikaupun-
gille pudonneet pommit tap-
poivat yli 90 ihmistä. Kiinteis-
tö- ja irtaimistovahingot arvi-
oitiin nykyrahassa noin 35 mil-
joonaksi euroksi. Seuraavana 
päivänä pommitukset jatkuivat, 
ja nyt helsinkiläissiviilejä myös 
ammuttiin konekivääreillä mm. 
Paavalin kirkon tienoilla. Valli-
lan siirtolapuutarhan lounais-
kulmaan putosi kolme pommia, 
joista kaksi jäi ”suutareiksi”. Tä-
män lähemmäksi Kumpulaa ei 
ilmaterrori vielä tässä vaihees-
sa yltänyt.

Talvisodassa Helsinkiä pom-
mitettiin kaikkiaan yhdeksän 
kertaa. Määrä on pieni verrattu-
na vaikkapa Hankoon, joka sai 
ottaa vastaan 72 ilmahyökkäys-
tä. Helsingissä neuvostoilma-
voimien pääasiallisina maaleina 
olivat strategisiksi luokiteltavat 
kohteet kuten rautatiet, satama 
sekä Malmin ja Santahaminan 
lentokentät. Alppilan vesilin-
naakin yritettiin pommittaa. 
Puna-armeijan suunnitelmissa 
oli marssia Helsinkiin parin vii-
kon kuluttua sodan alkamises-
ta, eikä raunioiksi pommitettu 
kaupunki olisi ollut kaunis ku-
lissi voitonparaatille. Sitä paitsi 
Helsingissä majailleiden ulko-
maalaisten kirjeenvaihtajien ra-
portit sodan ensi päivien pom-
mituksista olivat jo mustanneet 
pahasti hyökkääjän mainetta. 
Helsingin pommituksia pahek-
suttiin maailmalla laajalti ja hu-
huttiinpa jopa Jean Sibeliuksen 
saaneen surmansa. 

Jatkosota alkaa
Jatkosodan alettua kesällä 1941 
Helsinkiä pommitettiin jälleen 
useaan kertaan. Tuhoisin hyök-
käys kohdistui heinäkuussa Kal-
lion työläiskaupunginosaan, jol-
loin 24 ihmistä sai surmansa ja 
yli sata loukkaantui. Suomen 
lehdistö sai tästä aiheen irvistel-

Pommikoneet Kum pulan yllä
Kumpostin numerossa 2/09 muisteltiin sota-aikaa 
Kumpulassa. Avoimeksi jäi kysymys, paljonko 
Kumpulaan putosi pommeja ja tuliko alueella 
henkilötappioita. Sota-arkistossa säilytettävät 
Helsingin väestönsuojeluviranomaisten asiakirjat 
valottavat historiaa tältä osin.

lä bolsevikeille, jotka pommit-
tavat työläisten koteja. 

Illalla 3.7. yksinäinen lento-
kone pudotti kolme pommia 
Annalan kartanon ympäristöön 
rikkoen sähkö- ja puhelinjoh-
toja. Päärakennus kärsi 40 000 
markan (n. 9 000 euron) vahin-
got. Tämä oli silloin hyvinkin 
kahden hevosen hinta. Kartanon 
pihalla ollut lasten leikkimökki 
kärsi sekin 1000 markan edestä 
– parin keinuhevosen hinta?

Maarintaman siirryttyä 
itäänpäin vihollisen ilmatoi-
minta laimeni huomattavasti. 
Vuosina 1942–1943 Helsinkiä 
pommitettiin vain satunnaises-
ti. Yleensä kysymys oli muuta-
man lentokoneen häirintähyök-
käyksistä. Suomenlahdella par-
tioineet Punalipun Itämeren lai-
vaston koneet ottivat mukaansa 
pieniä pommilasteja ja pudot-
tivat ne kotimatkallaan Helsin-
kiin, useimmiten eteläisiin kau-
punginosiin. Joskus Helsinki oli 
myös Lounais-Suomea pommit-
taneiden lentokoneiden vara-
maalina. Vain muutaman kerran 
hyökättiin monen kymmenen 
koneen voimalla. Tällöin pom-
mittajien kohteina olivat toden-
näköisesti Helsingissä oleilleet 
saksalaiset sota- ja rahtilaivat.

Ilmahälytyksiä Helsingissä 
annettiin silti kymmeniä. Vihol-
linen härnäsi usein ilmapuolus-
tusta lentämällä hälytyskehän 
sisäpuolelle tulematta kuiten-
kaan ilmatorjunta-aseiden ulot-
tuville. Kun kaupungissa an-
nettiin hälytys, oli asukkaiden 
kiiruhdettava pommisuojaan. 
Hälytyksen aikana ulkona liik-
kuminen oli ehdottomasti kiel-
letty. Vaarana eivät olleet aino-

astaan pommit, vaan myös taivaalta satavat ilma-
torjuntakranaattien sirpaleet. Traaginen muis-
tutus tästä saatiin 25.3.1943, kun Toukolassa 
Japaninkatu 9:ssä 27-vuotias rouva sai kranaatin 
kärjen takaraivoonsa ja menehtyi välittömästi. 

Helmikuun 1944 tuhopommitukset
Varsinaisten tuhopommitusten kohteeksi Helsin-
ki joutui helmikuussa 1944, jolloin Neuvostolii-
ton kaukotoimintailmavoimat pommittivat Hel-
sinkiä kolmena yönä usean sadan koneen voimin. 
Tarkoituksena oli antaa vauhtia suomalaisten rau-
hantunnusteluille tuhoamalla maan pääkaupun-
ki. Länsiliittoutuneethan olivat jo parin vuoden 
ajan pommittaneet Saksan kaupunkeja kauhistut-
tavin tuloksin.

Toisena pommitusyönä 16.–17.2.1944 myös 
Kumpula ja Toukola saivat osansa totaalisesta il-
masodasta. Heti puolenyön jälkeen Arabian teh-
dasalueelle putosi 250 kg:n miinapommi. Räjäh-
dys vaurioitti yhtä puurakennusta ja yksi henkilö 

Inarintien ja Keiteleentien risteys Vallilassa 27.2.1944. Palaneiden puutalojen tilalle 
rakennettiin myöhemmin kivitaloja. Osa tyhjistä tonteista jätettiin puistikoiksi.

sa-kuva

loukkaantui lievästi. Lisäksi rik-
koutui noin 400 ikkunaruutua. 
Kiinteiden kohteiden tuhoami-
seen tarkoitettujen miinapom-
mien aiheuttama tärinä ja valta-
va paineaalto saattoivat hajottaa 
ikkunoita hyvinkin kaukana rä-
jähdyspaikasta.

Aamuyöstä räjähtelivät pom-
mit myös Kumpulassa. Nykyi-
sen Intian leikkipuiston alueel-
le putosi kuusi pommia ja yksi 
siirtolapuutarhan mökki vauri-
oitui. Kadulle Limingantie 55–
57 eteen iskeytynyt miinapom-
mi aiheutti talolle huomattavia 
vaurioita sekä rikkoi sähköjoh-
toja. Talossa asunut 50-vuotias 
herra sai kasvoihinsa haavoja, 
mahdollisesti lasinsiruista. Ik-
kunavaurioista raportoitiin pit-
kin Limingantietä.

Samana yönä Kymintie 
24:ssä sattui ilmapommitusten 
ainoa kuolemantapaus Kumpu-
lassa. Päähän osunut pommin-
sirpale tappoi kellariasunnossa 
olleen 53-vuotiaan leskirouvan. 
Samassa talossa asunut 61-vuo-
tias mieshenkilö sai päähänsä 
useita haavoja.

Kolmas suurhyökkäys 26.–
27.2. oli rajuin sodan aikana 

koetuista; kaupunkia pommitti noin 900 konet-
ta. Kumpulan sukupuolitautisairaalan (nyk. kas-
vitieteellinen puutarha) läheisyyteen putosi kol-
me miinapommia, jotka aiheuttivat vaurioita sai-
raalarakennukselle. Hämeentien ja Toukolantien 
(nyk. Kustaa Vaasan tie) risteyksessä ollut puutalo 
tuhoutui palopommin osumasta. Muutamia pom-
meja tippui niin ikään nykyisen HKR:n varikon ja 
Arabian kauppakeskuksen tienoilla olleelle pellol-
le ja kaatopaikalle tuhoa aiheuttamatta. Tässä so-
dan viimeiseksi jääneessä Helsingin pommituk-
sessa ei Kumpulassa tai Toukolassa enää sattunut 
henkilövahinkoja.

Miksi Kumpula säästyi?
Talvi- ja jatkosodassa Helsinkiä pommitettiin 
yhteensä 65 kertaa. Pommituksissa kuoli noin 
370 ihmistä ja satoja rakennuksia tuhoutui tai 
vaurioitui. Miksi Kumpula ja Toukola säästyivät 
pahimmilta tuhoilta?

Talvisodan ilmapommitukset olivat luonteel-
taan strategisia. Vihollisen tarkoituksena oli la-
mauttaa rautatiekuljetukset sekä laivaliikenne, 
mutta välttää siviilikohteiden pommituksia. 
Kehnon pommitustarkkuuden vuoksi suurimmat 
tuhot kohtasivat kuitenkin siviilikohteita ja kuo-
lonuhrien määrä oli varsin suuri, 120 henkilöä. 
Kumpula ja Toukola sijaitsivat syrjässä strategisis-
ta maaleista, eivätkä joutuneet tulen alle.

Vuosien 1941–1943 pommitukset kohdistuivat 
Helsingin topografiasta johtuen lähinnä eteläisiin 
kaupunginosiin. Voimakasta torjuntatulta vastaan-
sa saaneilla vihollislentäjillä ei ollut halua lähteä 
pommittamaan maalaismaisia esikaupunkialueita. 
On myös muistettava, että Neuvostoliiton kannalta 
Suomi – ja Helsinki – oli täysin toisarvoinen rinta-
masuunta, johon ei kannattanut liikaa tuhlata voi-
mia. Suomen kauppamerenkululle tärkeään ja lä-
hellä NL:n tukikohtia sijainneeseen Kotkaan hyö-
kättiin 152 kertaa pelkästään vuonna 1942.

Helmikuun 1944 terroripommituksissa puo-
lustaja sai loistavan torjuntavoiton, mikä oli pit-
kälti huippuunsa trimmatun ilmatorjunnan ja on-
nistuneiden harhautusten ansiota. Ilmatorjunnan 
sulkutuleen joutuneet koneet pudottivat lastinsa 
usein ennenaikaisesti mereen, ja vain 5 % pudote-
tuista 16 500 pommista osui kaupungin alueelle. 

Kumpulan säästymisestä voidaan ehkä myös 
kiittää sitä, että kaupunginosan ylle harhautuneet 
lentokoneet oli lastattu räjähdyspommeilla. Jo 
muutama palopommi olisi saattanut aiheuttaa 
suunnatonta vahinkoa puutaloalueella. Esimer-
kiksi Puu-Vallila tuhoutui pahoin palopommien 
vaikutuksesta, koska sammutuskalustoa ja -mie-
histöä ei ollut nopeasti saatavilla. 

Kumpula ja Toukola selvisivät siis  – onneksi 
meille nykyisille asukkaille – sodanaikaisista il-
mapommituksista huomattavan vähin vaurioin 
verrattuna vaikkapa naapurikaupunginosiin Valli-
laan ja Käpylään. Jos Kumpula olisi palanut maan 
tasalle vuonna 1944, omaleimaista puutarhakau-
punginosaa tuskin olisi rakennettu entiselleen so-
dan jälkeen. 

Jyri Taskinen
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Käpyläntie 1, puh. 720 6800

Erikoshammaslääkäri
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Kaljupäinen piirrospoi-
ka kurkistaa itseään pei-
listä, paukuttaa keittiön 

lattialla kattilarumpua ja kyl-
pee illalla keltaisen kumiankan 
kanssa. Onni-poika seikkailee 
jo neljässä nimeään kantavassa 
lastenkirjassa. 

– Alunperin tein kirjan po-
jalleni Paololle, kun hän oli 
pieni. En löytänyt kaupasta juu-
ri haluamani kaltaista lastenkir-
jaa, niinpä aloin piirtää sellais-
ta itse. Yllätys oli, että kirjasta 
tuli lastenkirjasarja, nyt viidet-
tä Onni-kirjaa tekevä kuvittaja 
ja lastenkirjailija Sanna Pellic-
cioni kertoo.

Kirjan päähenkilö Onni 
muistuttaa erehdyttävästi nyt 
neljävuotiasta Paoloa, ja muut-
kin kirjan hahmot ja tapahtu-
mat on poimittu tosielämästä. 

– Ennen Paolon syntymää 
en tuntenut lapsen maailmaa 
kovin hyvin. Katselin, mistä Pa-
olo on kiinnostunut ja tein kir-
jan siitä kaikesta. Yleensä piir-
sin öisin, koska päivällä ei ollut 
aikaa. Uusimmassa kirjassa On-
ni saa pikkuveljen, aivan kuten 
Paolokin sai vuosi sitten pikku-
veljen Carlon, ja nyt teen kir-

Biologi 
vaihtoi 
taiteeseen
Biologiksi opiskellut Sanna Pelliccioni päätti seitsemän 
vuotta sitten alkaa tehdä sitä, mitä oikeasti rakastaa. 
Kun hän antoi itselleen luvan taiteilla, ihmeitä alkoi tapahtua.

jaa Onnin päiväkotiin menosta. 
Kumpulakin vilahtaa, sillä kir-
joissa on  tarinoita meidän pi-
hakirpputoreiltakin, Sofianleh-
donkadulla kahden lapsensa 
ja miehensä kanssa asuva San-
na kertoo ja kaataa höyryävän 
kuumaa teetä kuppiin.

Petolintuja ja lastenkirjoja
Sanna opiskeli alunperin bio-
logiksi Oulussa, mutta jo opin-
tojen loppumetreillä hän tajusi 
olevansa väärässä ammatissa.

– Luontoselvityksiä tehdessä-
ni katselin maisemaa, ja sen si-
jaan että olisin halunnut nimetä 
kasveja latinaksi, olisin halun-
nut istua mättäälle ja maalata.

Sanna alkoi pohtia, miten 
saada jalka oven väliin taiteen 
puolelle ja keksikin keinon. 

– Asuimme silloin mieheni 
kanssa Italiassa, ja kuvitin siel-
lä petolinnuista kertovan kirjan. 
Biologiassa tarvitaan paljon 
tarkkoja luontopiirustuksia, 
siinä mielessä koulutukses-
tani oli hyötyä. Sen jälkeen 
tulimme Suomeen, ja jatkoin 
biologian ja taiteen yhdistämis-
tä. Esimerkiksi Seitsemisen ja 
Isojärven kansallispuistoissa on 
paljon kuvituksiani.

Pikku hiljaa töitä tuli enem-
män ja luontokuvitukset vaih-
tuivat lastenkirjoihin. Tällä het-
kellä Sannalla on viisi kirjaa ja 
myös yksi luontopolku työn alla. 

– Kuvittaminen on ihanaa. 
Välillä saan oikein pidätel-

lä itseäni, etten menisi 

työhuoneeseeni, kotona työtä tekevä Sanna kertoo. 
– Erityisesti illalla kun menen nukkumaan, ku-

vat alkavat tulvia mieleeni. Välillä ihmettelen itse-
kin, että mistä nämä tulevat, ja unta en tietenkään 
saa, kun innostun niin, että on pakko nousta pis-
tämään joku kuva tai mahtava väriyhdistelmä tal-
teen. Tosin vähän olen oppinut jo rauhoittumaan.

Kumpula peittosi Italian
Kumpulaan italialais-suomalainen 
perhe muutti kolme vuotta sitten. 
Sitä ennen perhe oli asunut Oulus-
sa, Tampereella ja Italiassa Bolog-

nan kupeessa. 
– Rakastamme tai-

denäyttelyitä, retkei-
lyä ja kaupunkielä-
mää. Muutamia vuo-
sia pähkäilimme, että 

missähän meidän oli-
si hyvä asua ja täällä nyt 

olemme – onneksi. Tämä on 
niin ihana paikka, Sanna kertoo.

Kumpula valikoitui asuinpai-
kaksi Sannan lapsuudenaikaisen 
haaveen perusteella. Jo pienenä 
oululainen Sanna oli käynyt par-
tioleirillä Helsingissä ja yöpynyt 
Käpylän koululla. 

– Olin silloin vasta noin 
10-vuotias, mutta muistan aja-

telleeni, että jos ikinä muutan 
Helsinkiin, haluan asua tääl-
lä. Ei voi sanoa muuta, kuin 

että varo mitä toivot, sillä sen 
voi vaikka saada, Sanna nauraa.

”Enää en mieti, vaan teen”
Sanna ottaa esiin kansion, jossa on sivukau-
palla ideoita erilaisiksi kankaiksi. Kankaissa 
vilisee kukkia, graafisia kuvioita, maatus-

koita, onpa siellä Käpylän puu-
talojakin kuvaava kangas. Näitä 
Sanna alkoi suunnitella eräänä 
päivänä mietittyään, että olisipa 
kiva suunnitella kankaita. 

– Sitten ajattelin, että miksen 
tee, jos kerran haluan. Seuraa-
vana päivänä istuin alas ja aloin 
pistää ideoita paperille.

Sitten Sanna etsi ihailemien-
sa tekstiilisuunnittelijoiden yh-
teystiedot ja otti rohkeasti yh-
teyttä. 

Oman 
kylän väkeä

Sarjassa tavataan 

mielenkiintoisia

 kumpulalaisia

– Kysyin heiltä neuvoa, mi-
ten edetä.

Ohjeiden perusteella Sanna 
marssi Habitare-messuille näyt-
tämään mallikappaleita ostajil-
le, ja nyt hänen kankaitaan nä-
kee Nanson kangasmallistoissa.

– Jossain vaiheessa tajusin, 
että jossittelun sijasta sitä oike-
astaan voisikin tehdä juuri nii-
tä asioita mitä haluaa. Kuulostaa 
tietysti yksinkertaiselta – näin 
jälkikäteen. Enää en mieti, pi-
täisikö tehdä jotain tai uskallan-

ko, vaan yritän toimia juu-
ri niin kuin miltä tuntuu 
– ja sanoa ei niille jutuille, 

jotka eivät tunnu omilta.
Viime aikoina Sanna on al-

kanut haaveilla lastenkankaiden ’’En löytänyt 
kaupasta juuri 
haluamani kaltaista 
lastenkirjaa, 
niinpä aloin piirtää 
sellaista itse.

’’Kuvittaminen 
on ihanaa. 
Välillä saan oikein 
pidätellä itseäni, 
etten menisi 
työhuoneeseeni. 

teosta, ja hän on myös alkanut 
kirjoittaa lastenrunoja. 

– Ideoita on välillä liikaakin. 
Silloin täytyy vain rauhoitella 
mieltä ja jatkaa tyynesti käsillä 
olevaa hommaa. Olen huoman-
nut, että se on minulle paras ta-
pa edetä.

Teksti: Hanna Leivonniemi
Kuvitukset: Sanna Pelliccioni
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Koirankusettaja törmäsi tuttuun
kumpulalaisrouvaan, joka ker-
toi rattijuopon kolhineen hänen 
autoaan Limiksellä. Rouva ker-
toi, että kättärillä töissä oleva 
nuori sairaanhoitaja oli kävellyt 
Limistä pitkin työpaikkaansa 
kohti, kun ohi oli ajanut kovin 
epävarman tuntuinen kuski. 
Sairaanhoitaja kaivoi kännykän 
esille ja alkoi näppäillä hätänu-
meroa, kun kuului rysähdys. 
Autoilija oli ohi ajaessaan kol-
hinut kadulle pysäköityä autoa. 
No, mitäs pienestä, matka jatkui 
ja kolhija kääntyi läheisen 
talon pihaan. Sairaanhoitajan 
paikalle soittama poliisi selvit-
ti auton omistajan autorekiste-
rikeskuksesta ja marssi sisään 
taloon. Kaveri oli käynyt hake-
massa hiukopalaa, mutta kotiin 
tultuaan nukahtanut sohvalle. 
Syömätön pitsa höyrysi pöydäl-
lä. Eipä sitten muuta kuin kortti 
kuivumaan ja kolhitusta autosta 
korvausvaatimus. Aika kalliiksi 
tuli pitsa! Toivottavasti tuli edes 
syödyksi.

KUSETTAJA KOIRInEEn kulki 
eräänä sunnuntai-iltana Isonii-
tyn päiväkodin ohi, ja koira he-
risteli korviaan. Sittemmin ku-
settaja sai selville, että päiväko-
din kumpulalaiset ja käpyläläiset 
äidit ystävineen ovat perusta-
neet oman lauluryhmän nimeltä 
Kumpparit. Marraskuun lopul-
la poppoo esiintyi lastensa edes-
sä heiluen päiväkodin vanhem-
paintomikunnan järjestämässä 
tapahtumassa, ja 
muitakin keik-
koja on kuu-
lemma suun-
nitteilla. Jopa 

Koirankusettajan kuulemaa

aikuisten juhlissa – jolloin ryhmän nimi 
kääntyy kätevästi muotoon Skumpparit!

VUOdEnVAIHTEEn lähestyessä kusetta-
ja on usein miettinyt, olisiko järkevää, jos 
Kumpulassakin sovittaisiin tietyt paikat 
ja kellonajat uudenvuodenrakettien am-
pumiselle. Arabianrannassa näin on tehty 
jo muutaman vuoden ajan, ja sillä on on-
nistuttu rauhoittamaan aluetta ja keskit-
tämään paukuttelu yhteen paikkaan, jos-
ta on helppo siivota roskat ja jossa myös 
pystytään valvomaan ampumisen turval-
lisuutta. Koirankusettajaa tämä kiinnos-
taa erityisesti siksi, että monet koirat ovat 
paukkuarkoja, ja niille uudenvuodenaat-
to on vuoden painajaismaisin päivä. Voisi-
vatko Kumpostin lukijat ehdottaa sopivia 
paikkoja ja aikoja rakettien ampumiselle? 
Kusettaja lupaa välittää vinkit Kumpula-
seuralle, viimeistään ensi vuotta varten.

Oletko kuullut hauskan tai kiintoisan Kum-
pula-jutun, jonka haluat kertoa koiran-
kusettajalle? Toimita tarinasi: kumposti@
yahoo.com tai c/o Kylätila, 
Intiankatu 31.

Maarit Herranen ja Mervi Koskinen
Intiankatu 25, p. (09) 875 4554 

Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Kusettaja sattui paikalle, kun Kumpuoti juhli 
kaksikuukautista olemassaoloaan. Osa asiak-
kaista riehaantui tanssimaan paikalla esiinty-
neen Oljenkorsi Small Bandin tahdissa.
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Kumposti toivottaa
rauhallista joulunaikaa ja 

riehakasta vuodenvaihdetta!

Kuva: Sanna Pelliccioni


