
kumposti

Kumpulan kuoro 
sivut 14–15

Koululaisten 
joulusatu  sivu 23

4/10Helsingin Kumpulan kylälehti 25.11.2010

Catarina Ryöppy 
sivut 10 –11                    

Teemana 
valo-
Kuva

      2. palkinto: Anja Pursiainen u	

      1. palkinto: Antti Nissinen4

Valokuvakisan 
satoa sivut 12 –13 

Pentti Sammallahti 
sivut 6–9



2 3

Kaupunginhallitus on syksyn 
mittaan saanut lautakunnilta 
lausuntoja Vallilanlaakson jouk-
koliikennekatukaavaehdotuk-
sesta. Lausuntoja on tullut aina-
kin ympäristölautakunnalta 
(yml) ja yleisten töiden lauta-
kunnalta (ytl).

Yllättävää kyllä, kahden lau-
takunnan lausunnot ovat varsin  
samansuuntaiset. Yml on kriitti-
nen bussiliikennettä kohtaan ja 
toteaa muun muassa, että suun-
niteltu uusi katuyhteys vähen-
täisi Vallilanlaakson viheralue-
kokonaisuuden yhtenäisyyttä.  
Yml korostaa, että joukkoliiken-
nesuunnittelussa tulee suosia 
raideyhteyksiä aina, kun se on 
mahdollista ja toteaa, että raide- 
yhteysvaihtoehdon Kalasata-
maan suuntautuvine jatkoyh-
teyksineen tulee olla ensisijai-
nen vaihtoehto. Lautakunta eh-

Bussikatu 
vastatuulessa

dottaa, että ”bussiliikenteeseen perustuvan jouk-
koliikennekatuvaihtoehdon jatkosuunnittelusta 
luovutaan”.

Yleisten töiden lautakunta jätti lausunnon 
aluksi (12.10.) pöydälle, mutta päätti 26.10., ettei 
se suosittele bussikadun rakentamista entisen sa-
tamaradan paikalle. Lokakuun alun kokouksen 
esityslistalla olleessa lausuntoluonnoksessa vielä  
puollettiin bussikatua ja ennusteltiin sille isoja 
matkustajalukuja. Mielipiteet olivat kuitenkin seu-
raavaan kokoukseen mennessä muuttuneet ratik-
kaystävällisiksi, ja lautakunta päätti ehdottaa kau-
punginhallitukselle satamaradan pohjan käyttä-
mistä ratikkakiskojen rakentamiseen. 

Myös Helsingin seudun lii-
kenteen (HSL) johtokunnassa  
mielipiteet olivat jakaantuneet,  
joskin bussiystävällisiä oli 
enemmistö.

Ytl:n lausunnossa mainitaan  
myös hanke kevyen liikenteen 
sillan rakentamiseksi yhdistä- 
mään Kumpulan kampus ja 
Arabian liikekeskus. 

Kumpulalainen kaupunki-
suunnittelulautakunnan (ksl) jä-
sen Elina Palmroth-Leino tiesi 
kertoa, että HSL:n budjetissa  
Vallilanlaakson katurahat on 
toistaiseksi siirretty Kruunu- 
vuoren sillan rakentamiseen 
kaudella 2011–2013. Se ei kui-
tenkaan tarkoita, etteikö Valli-
lanlaakson joukkoliikennekatu-
asia lainkaan etenisi kaupungin 
organisaatiossa. Budjetoinnis-
ta, tarkemmasta tie/ratasuunni-
telmasta ja rakentamisaikatau-

Vallilanlaakson entisen satamaradan paikalle esitetty 
joukkoliikennekatu on kohdannut vastustusta ympäristö- 
ja yleisten töiden lautakunnissa. Kansalaisliikkeenkin 
ajama ratikkavaihtoehto taas on yllättäen saanut tukea.

lusta tehdään päätös heti, kun 
kaavasta on onnistuttu sopi-
maan. Kaavamuistutusten jättö-
aika päättyi 13. syyskuuta. Nyt 
siis virkamiesten on käytävä lä-
pi annetut lausunnot ja jätetyt 
muistutukset.

Sen jälkeen koko aineisto 
esitellään uudelleen ksl:lle, joka  
harkitsee, aiheuttavatko lausun- 
not siihen muutoksia. Kaupun-
kisuunnitteluviraston virkamies 
Salla Hoppu arveli tämän ta-
pahtuvan ensi tammikuussa. 
Sitten asia etenee tavallisen pro-
sessin mukaisesti hallituksen 
kautta valtuustoon. 

Bussirintamaan on nyt siis 
onnistuttu lyömään kiilaa. Voi-
siko ajatus koko laakson kaaval-
lisesta suojelemisesta menestyä 
tässä tilanteessa?

Ulla Agopov

’’Bussirintamaan on nyt 
onnistuttu lyömään kiilaa.  
Voisiko ajatus koko 
laakson kaavallisesta 
suojelemisesta menestyä 
tässä tilanteessa?

Vallilanlaakson	halki	on	suunniteltu	joukkoliikennekatua,	joka	kulkisi	entisen	radan	pohjaa	
pitkin	(yläkuvassa	keskellä).	Arkkitehtitoimisto	Masu	Planningin	tekemässä	havainnekuvas-
sa	bussi	huristelee	uudella	kadulla	betonilaattoja	pitkin.
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Toukolankatu 13

www.kirpuntori.fi 044 313 0820
löydät meidät myös Facebookista

Avoinna arkisin 11–18, ke suljettu, la-su 10–14

PolkuPyörämekaanikko 
etsii työtilaa

esim. kellari, autotalli tms. kumpulasta tai lähialueelta.

Otan myös huoltotöitä vastaan. Ota rohkeasti yhteyttä: 
fillarikuntoon(a)gmail.com, Pekka Arola puh. 050 931 0205

Muistathan Maksaa jäsenMaksusi!
Kumpula-seuran taloudenhoitaja muistuttaa, että vielä ehdit maksaa 
vuoden 2010 jäsenmaksun! Maksamalla sen tuet kaupunginosayh-
distyksesi toimintaa ja myös tämän Kumposti-lehden ilmestymistä 
– Kumposti on sinunkin jäsenetusi. Summan 8 euroa voi maksaa 
seuran tilille Sampo-pankkiin 800011-179465, viitenro 20103. 

Kumpula-seuran syyskokouksessa 
15. marraskuuta valittiin yhdistykselle 
uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkaa 
Ulla Agopov ja varapuheenjohtajana 
Ulla Neuvonen. Johtokunnan jäseninä 
jatkavat Sari Väntänen, Merja Niemi, 

Ann-Louise Laaksonen, Salme Kaup-
pila ja Marjo Huuskonen, uusina jäse-
ninä valittiin Riina Merenluoma, Erja 
Salo ja Eija Reeves. Johtokunta kiit-
tää pestinsä päättäneitä Martti Tolvas-
ta ja Leila Oksaa!

kumpula-seuralle uusi johtokunta

26. vuosikerta
ISSN 1235-8959

Julkaisija: Kumpula-seura ry.
Jakelu: Kumpulan ja vanhan 

Toukolan postiluukkuihin
Kumpostia saa myös 

Kylätilasta, Kumpuodista, 
Oljenkorresta, Parmesanista 

ja Kapusiinista 
Painos: 2800 kpl

Paino: Tikkurilan paino, 
Vantaa

Päätoimittajat:
Annina Holmberg ja 

Mika Wickström
Ulkoasu: Leila Oksa

Kuvitukset: Maija Fagerlund
Kannen kuvat: 
Antti Nissinen 

ja Anja Pursiainen

Ulla Agopov, pj
Limingantie 24, 050 573 5923

ulla.agopov(a)nbl.fi
Ulla Neuvonen, varapj

Limingantie 56, (09) 790 885
ulla.neuvonen(a)helsinki.fi

Merja Niemi
niemenmerja(a)luukku.com

Ann-Louise Laaksonen
annlouise_laaksonen(a)hotmail.com

Sari Väntänen

kumpula-seuran johtokunta 2011

kumposti 4/2010 Toinen lapsi uunista ulos, 
valokuvataiteella maustettuna

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet...  
Uudet päätoimittajat ovat synnyttämässä tois-
ta lehteään, ja kohta tuntuu, että olemme teh-
neet tätä aina. Vuoden viimeisessä numeros-
sa teemana on valokuvataide. Kumpulassa 
asuu useita tunnettuja taiteilijoita, joista esi-
tellään kaksi ajankohtaista – Pentti Sammal-
lahti ja Catarina ”Katinka” Ryöppy. Lisäksi vil-
kaistaan Ullamaija Hännisen matkapäiväkir-
jaa ja esitellään juuri ratkenneen valokuvakil-
pailun satoa.
 
Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä 
puuroo... 
Joulua odotellessa voi osallistua monenlaisiin 
tapahtumiin, joita esitellään lehdessä. Pitempi
juttu on Kumpulan kuorosta, joka valmistelee 
perinteistä joulukonserttiaan uuden johtajansa 
ohjaksissa. Kylätilan meiningeistä saadaan 
vaivattomasti tietoa, mutta muiden tapahtumi-
en ja julkaisujen kanssa olemme vinkkien va-
rassa. Älkää siis pelätkö ottaa yhteyttä, kun 
naapurilta ilmestyy levy tai performanssi! Myös 
vanhemmat tuotokset, kuten kirjat, Kumposti 

esittelee mielellään. Osoite on vanha tuttu: 
kumposti(a)yahoo.com.  

Hetken kestää elämää, ja sekin synkkää ja 
ikävää... 
Tätä ei moni kumpulalainen allekirjoita! Vaikka 
pihat ovat pimentyneet, moni on sytyttänyt tui-
kun ja kietonut valoköynnöksen puiden oksille 
myyräkautta valaisemaan. Myös Kumpostin 
merkitys kasvaa, kun ihmisillä on aikaa käper-
tyä sohvannurkkaan lukemaan. Siksi olemme 
jälleen kiitollisia kaikille lehden tekoon osallis-
tuneille ja lehteä jakaville ja toivotamme uudet 
halukkaatkin Kumposti-talkoisiin heti ensi vuo-
den alussa. Ja me toivotam, ja me toivotam 
onnellista ja hyvää joulua!

Kumpulassa 1. marraskuuta

Annina Holmberg 
ja Mika Wickström
Kumpostin päätoimittajat

sari.vantanen(a)kolumbus.fi
Riina Merenluoma

riina.merenluoma(a)humak.edu
Marjo Huuskonen

maru.huuskonen(a)gmail.com
Salme Kauppila

salme.kauppila(a)pp.inet.fi
Eija Reeves

eijareeves1@luukku.com
Erja Salo

erja.salo(a)kolumbus.fi

Tämän numeron 
toimituskunnassa lisäksi: 

Anna Kurvinen, Eija Reeves, 
Jari Jetsonen, Juha Lento, Jussi 
Liski, Katja Liuksiala, Marjo 
Hyötyläinen, Riina Meren-

luoma, Salme Kauppila, Sami 
Väätänen, Santtu Särkäs, Sari 

Väntänen, Suvi Heinonen, 
Ulla Agopov, Ulla Neuvonen 
ja Kumpulan koulun oppilaat 
sekä opettaja Sanna Lindahl

Toimituksen osoite:
kumposti(a)yahoo.com 

c/o Kylätila, Intiankatu 31
Kumposti verkossa: 
www.kumpula.info

Seuraava Kumposti 
maaliskuussa 2011. Aineistot

1. helmikuuta mennessä.



kevään kursseja
22.–23.1. Aikuisten bändi-
leiri la ja su klo 11–17
Tule aikuisten musiikkileikki-
kouluun!

29.–30.1. Jooga-viikonloppu
Kurssilla tehdään asana- ja 
pranayma- eli hengitysharjoi-
tuksia. Asanatyössä keskity-
tään kehon oikeaan linjauk-
seen. Kurssi sopii kaikille 
iästä ja fyysisestä kunnosta 
riippumatta, niin aloittelijoille 
kuin aiemmin jooganneillekin. 
Ohjaajana Elina Surakka.

12.–13.2. Aikuisten bändi-
leiri

19.–20.3. Lasten bändileiri 
la ja su klo 10–17

 9.–10.4. Aikuisten bändileiri

Kerhot aloittavat viikolla 2. 

Tässä yhteydessä onkin hyvä 
muistuttaa, että ajankohtaisen 
tiedon Kylätilan tapahtumista  
löydät aina netistä www.kumpu-
la.info-sivuilta tai Kylätilan il-
moitustaululta. Jos haluat ta-
pahtumatietoa suoraan sähkö-
postiisi, voit lähettää osoittee-
si Kylätilaan. Vuoden vaihteessa 
on myös mahdollista ilmoittau-
tua kerhoihin, eiköhän niistä ai-
na jokunen paikka löydy.  

Ensi keväänä tulee kuluneek-
si tasan 20 vuotta siitä, kun en-
simmäiset Kyläjuhlat järjestet-
tiin. Olen saanut jo tiedusteluja  
siitä, miten juhlavuosi aiotaan 
huomioda. Heitänkin pallon ta-
kaisin teille, kansalaiset; minkä-
laisen tapahtuman haluamme 
järjestää? Yhtä massiivista Kylä-
juhlaa kuin keväinen spektaak-
kelimme tuskin kukaan on val-
mis järjestämään, mutta eikö 
tuntuisikin hauskalta vaih-
teeksi järjestää juhlat vain 
itsellemme? Kaikki on 
mahdollista ja aikaa 
on; ottakaapa yhteyt-
tä, niin ideoidaan.   

Kevään tapahtumis-
ta ei tässä vaiheessa vuot-
ta ole vielä varmaa tietoa, 
mutta suunnitteilla on esi-
merkiksi kirjallisuusilta – 
ja tietenkin bändileirejä. 
Muutakin toki järjestetään 
ja ideoitanne otetaan edel-
leen vastaan ilomielin.   

Rauhallista Joulua toivotellen  

Kylätilan Sari 
puh. 041 527 8932    
kylatila(a)kolumbus.fi   
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Kylätilan ramppiremppa ei valitettavasti ole suju-
nut yhtä jouhevasti kuin kesäinen toimistoremont-
ti; kirjoittamishetkellä loka-marraskuun vaihtees-
sa itse ramppiluiskaa odotellaan edelleen. Kauka-
na on syyskuun puoliväli, jolloin kaiken piti olla  
valmista…

Vaan hyvin on löytynyt takaovikin; lähes kol-
mekymmentä erilaista harrasteryhmää on täyttä-
nyt Kylätilan arjet ja kurssilaiset viikonloput. Eri-
ikäisille lapsille on perustettu yhteensä neljä eri 
capoeira-ryhmää ja zumba-ryhmään osallistuu  
24 naista! Ylipäätään kerhoissa käy paljon väkeä, 
ja siitäkin syystä toimintaa on tuntunut tänä syk-
synä mahdottoman mukavalta järjestää. 

Kylätilan bänditoiminta kukoistaa  
Vuonna 2007 aloittaessamme lapsille suunnatut 
bändi-viikonloppuleirit emme osanneet aavistaa-
kaan, mihin se vielä johtaisi: tällä hetkellä bändi-
leirit ovat suosituimpia kurssejamme, ja joudum-
me, tai oikeammin saamme, järjestää niitä nyt 
myös aikuisille, ja useamman peräkkäin!   

Perimmäinen ajatuksemme oli keksiä toisella- 
kymmenellä oleville lapsille sellaista tekemistä,  
että myös he tulisivat mielellään Kylätilaan. Ker-
hoissa käyminen kun tuntuu helposti lopahtavan 
10 ikävuoden tienoilla, jolloin lasten reviiri kas-
vaa ja vaihtoehdot ja mahdollisuudet lisääntyvät. 

Palkintohuumaa 
ja uusia tuulia  

Remontin räiskeestä huolimatta 
Kylätilassa zumbataan ja humpataan 
ahkerasti. Jo kolme vuotta pyörinyt 
bändileiri-  ja -kerhotoiminta sai 
lokakuussa Tavastia-palkinnon.

Kiitokset silloiselle hallitukselle; 
musiikki oli täydellinen valinta!  

Lasten leirejä on järjestetty 
seitsemän ja niihin on osallis-
tunut yhteensä 60 alueen lasta. 
Monet ovat osallistuneet ensim-
mäisestä leiristä lähtien jokai-
selle, ja joukossa on nähty ta-
vanomaisempien bändisoittimi-
en lisäksi myös huilisteja, viulis-
teja, jopa sähkökannel. Kaikille 
on riittänyt soitettavaa, sillä lei-
rien ”reksi” Jussi Liski on teh-
nyt upeita sovituksia rokkibii-
seihin näille ei niin perinteisille 
rock-soittimille.  

Reilu vuosi sitten aloitimme 
myös lapsille suunnatut viikot-
taiset bändikerhot, joissa leireil-
lä tavanneet, bändejä muodos-
taneet lapset ovat saaneet har-
joitella Mikko Tohkasen opas-
tuksella. Kumpulan naisethan  
eivät tiedetysti jää missään kak-
kosiksi, ja nyt Mikko ohjaa 
myös 13-henkistä naisten rok-
kikerhoa! Viikottainen treenaa-
minen ammattilaisen johdolla  
tuo ryhtiä ja säännöllisyyttä  
bändille kuin bändille; jääkääm-
me odottamaan rokkikerhon 
ensiesiintymistä!  

Mikon ohjaamat lasten bän-
dit Ability, Philadelphia Dyna- 
mite ja Sockets ovat jo keikkail- 
leetkin ahkerasti. Tieto lasten 

kylätilan tapahtumat  
la 4.12. klo 14– 16 Lasten joulujuhla 

 

la 4.12. klo 17– 23 kylätilan 
Perinteinen Pikkujoulujuhla 
nyyttäreiden merkeissä  

pe 10.12. klo 19.30 Leffailta

su 12.12. klo 14 kumpulan kuoron 
joulukahvikonsertti (arpajaiset)   su 19.12. klo 17 Laulava 
kynttiläkulkue lähtee Kylätilan edestä 
kiertämään Kumpulan katuja

Karjalaisilla sanotaan olevan 
laulunlahja ja musiikintaitajan 
sielu, mutta niin on kumpulalai-
sillakin. Kylätilan bändileirit ovat 
kolmen ja puolen vuoden ajan 
ravinneet jo 60 musiikinnälkäis-
tä lasta ja monia kymmeniä ai-
kuisia, ja nälkä vaan kasvaa. 

Mietimme bändileirillä syn-
tyneen yhtyeen The Abilityn 

12-vuotiaan lau-
lajan Kiran ja 

15-vuotiaan 
leirikonkari 
Aarnin kans-

sa, mikä tekee 
leireistä niin eri-

tyislaatuisia.

ja aikuisten leireistä on kan-
tautunut lähikaupunginosiin, 
jopa keskikaupungille asti: 
Lokakuussa saimme kunnian 
vastaanottaa ensimmäisten 
joukossa Tavastian 40-vuotis-
juhlavuoden palkinnon mu-
siikkitoiminnastamme. Ta-
vastia-palkinto jaetaan tästä 
lähtien vuosittain ja sen tar-
koitus on edistää elävää mu-
siikkia ja tukea nousevia täh-
tiä. Palkintosumma 1000 eu-
roa käytetään kerhoissa ja 
kursseilla tarvittaviin soitti-
miin ja vahvistimiin.  

On ollut mahtavaa saada 
seurata lasten musiikillista kas-
vua. Kaksi kertaa vuodessa jär-
jestettävät viikonloppuleirit ovat 
varmasti innostaneet lapsia har-
rastuksessaan ja jokaisen leirin 
lopussa pidetyt loppukonser-
tit ovat tuoneet rutkasti esiinty-
miskokemusta. 

Tässä yhteydessä haluan 
myös tuoda esiin ja kiittää su-
perihania opettajiamme Timo 
Seppästä, Pille Peltosta, Mar-
kus Raiviota ja Mikko Tohkas-
ta, sekä erityisesti Jussi Liskiä, 
joka on viikonloppuleirien ide-
an isä ja kantava voima. Kerta 
toisensa jälkeen he onnistuvat 
viikonlopun aikana treenautta-
maan lapsilla (ja myös aikuisil-

’’ensi keväänä tulee kuluneeksi tasan 
20 vuotta siitä, kun ensimmäiset 
kyläjuhlat järjestettiin. eikö 
tuntuisikin hauskalta vaihteeksi 
järjestää juhlat vain itsellemme?

la!) jopa kymmenen toinen tois-
taan upeampaa esitystä, joita 
katsoessaan ei voi kuin ihmetel-
lä – ja liikuttua kyyneliin asti.   

Kohti kevättä  
Syksyllä alkaneet kerhot jatka-
vat myös kevätkaudella. Suosi-
tut vauvojen ja taaperoiden tai-
dehetki -kurssit saavat jatkoa 
tammi-helmikuussa. Tarkempi 
ajankohta selviää vuodenvaih-
teessa kerho-ope Juulian omien 
aikataulujen selvittyä. 

kylätilayhdistys etsii harjoittelijaa
Intiankatu 31:ssä sijaitseva asukastalomme, Kumpulan Kylä-
tila, on alueen asukkaiden kohtauspaikka, jossa järjestetään 
monenlaisia kerhoja, kursseja, tapahtumia, musiikki- ja teatteri-
esityksiä sekä juhlia kaikenikäisille.

Etsimme omatoimista, yhteistyökykyistä ja luotettavaa har-
joittelijaa. Harjoittelu voi alkaa vaikka heti. Työ- tai harjoittelu-
suhde toteutetaan Työvoimatoimiston tuella, joten sinun tulee 
olla tällä hetkellä työtön.

Työskentelet yhteistyössä yhdistyksen hallituksen, toimin-
nanjohtajan ja vapaaehtoisten kanssa järjestäen tapahtumia 
ja tilaisuuksia, ja osallistut päivittäisiin rutiineihin, joihin kuuluu 
toimistotyötä sekä Kylätilan siisteydestä huolehtimista. Tapah-
tumien järjestämiseen liittyviä töitä saattaa joskus olla myös il-
taisin ja viikonloppuisin. Ajokortti on välttämätön.

Lähetä esittely itsestäsi sähköpostilla kylatila(a)kolumbus.fi, 
niin otamme sinuun yhteyttä.

Syksyn	toiselle	Aikuisten	bändileirille	osallistui	22	innokasta	
soittajaa.	Loppukonsertissa	kuultiin	huikeita	covereita	mm.	
U2:n,	Dingon	ja	Lea	Lavenin	kappaleista.

kylätilan uudet vuokra-
hinnat 1.1.2011 alkaen  
 
Arkisin klo 9–21:  
 15 e/h 
Viikonloppuisin klo 9–24: 
 yhdistyksen jäsenet 20 e/h 
 muut 30 e/h

Tavastia-palkinto	jaettiin	ensim-
mäistä	kertaa.

Bändileireiltä kajahtaa!
– Leireillä saa tavata kaverei-

ta, pitää hauskaa, ja siellä tree-
nataan hallitusti eikä liian pit-
kään, miettii Kira leirien merki-
tystä, ja Aarni jatkaa: 

– Treenatut kappaleet ovat 
monipuolisia ja hauskoja soit-
taa isolla porukalla. Vaikka ori-
ginaalissa versiossa olisikin kol-
men henkilön orkesteri, leirin 
sovitukseen mahtuu 
kahdeksan soit-
tajaa. 

Nyökytte-
len ymmär-
täväisesti.  
Niin me 
aikuisetkin 
ahtaudum-
me estraadil-
le muiden se-
kaan sen soittimen 
kanssa, mikä kul-
lakin kädessä pysyy, ja yhteinen 
ilo antaa tilaa jokaisen omalle 
tulkinnalle. Ja aikuiset uskaltavat 
tulkita! Jopa minäkin, joka ennen 
lakkasin laulamasta heti, kun ve-
si suihkusta valumasta. 

Kira ja Aarni tietävät, että las-
ten leireilläkin on koettu maail-
moja nostattavia onnistumisia ja 
kehitysharppauksia. 

– Leirien myötä olen huo-
mannut oman musiikillisen kehi-
tykseni, Aarni kertoo. 

– Muistan, että ensimmäisel-
lä leirillä minulla oli vaikeuksia 
opetella Paranoidia, viime leirillä 
opettelin biisit kuin vettä vaan. 
Olen myös löytänyt uuden nä-
kökulman musiikkiin; musiikki-

makuni on nyt paljon monipuolisempi. 
Aarnin pohdinnan jälkeen minun tekisi mieli  

kehua, että aikuisten leireillä on järjestään ky-
seenalaistettu minä-kokemukset, haastettu en-
nakkokäsitykset ja hankittu taitoja suvereeniu-
den puuttuessakin. Ja moni tulee aina vain uu-
destaan.

– Minusta jokaisen, joka jaksaa panostaa 
musiikin harrastamiseen, pitäisi harkita leirille il-
moittautumista, toteaa Aarni siihen ja lisää kirsi-
kaksi leirien plussiin: 

– Sari tekee myös hyvää ruokaa. 
Totisesti tekee!

Riina Merenluoma
Aarni	ja	
kitara.

Kira	ja	mikki.

Riina	tulkitsee	Raparperitaivasta,	Kirsi	ja	Kukka	
komppaavat.

leila oksa

leila oksa

sa
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Suomen valokuvataiteen museossa avautui syys-
kuun puolessa välissä Pentti Sammallahden ret-
rospektiivinen näyttely. Kun taiteilija eräänä lau-
antaina esitteli museossa töitään itse, lippuja myy-
tiin ennätykselliset 500 kappaletta. Tunnetteko 
miehen – saatattepa tuntea. Hän on asunut Kum-
pulassa kohta 27 vuotta.

Ei ihme, että kiinnostus Sammallahden töitä 
kohtaan on suuri, sillä hänen ansiolistalleen kuu-
luvat muun muassa neljä valokuvataiteen valtion-
palkintoa, Taideteollisen korkeakoulun myöntämä 
taiteen kunniatohtorin arvonimi, Suomen arvos-
telijaliiton Kritiikin kannukset -palkinto ja Pro 
Finlandia -mitali. Lisäksi maailmankuulu valo-
kuvataiteilija Henri Cartier-Bresson valitsi Sam-
mallahden töitä sadan suosikkivalokuvaajansa 
näyttelyyn Pariisiin.

Sammallahti on siis saavuttanut urallaan paljon, 
mutta mittava on urakin. Vuonna 1959 isä vei 

9-vuotiaan poikansa Taidehalliin The Family of 

Itseoppinut  kuvaajamestari– Valokuvia ei oteta, ne saadaan, 
sanoo mustavalkokuvaukseen 
erikoistunut Pentti sammallahti.

Man -valokuvanäyttelyyn. Poika oli todennut, että 
tätä hän haluaa elämässään tehdä.

Ensimmäiset pinnakkaisvedokset syntyivät 
isän opastamana vuonna 1961, ja samana vuonna 
poika liittyi koulun kamerakerhoon. Seuraavana 
vuonna tie vei Kameraseuraan, jossa Sammallah-
ti tutustui muihin kuvaajiin ja sai arvokkaita neu-
voja. Vuosina 1965–70 hän otti innokkaasti osaa 
harrastajakuvaajien kansainvälisiin näyttelyihin. 
Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Kaupunki on 
painajainen Sammallahti piti vuonna 1971.

Taiteilija, mutta käsityöläisen moraali
Sammallahdesta tuli ensimmäisiä suomalaisia va-
lokuvaajia, joka on tehnyt uransa taiteilijana. Ku-
ten useimmat taiteilijat, myös Sammallahti ajautui 
opettamaan, ja opetusvuosia kertyi valokuvauk-
sen opiskelijoiden onneksi kaikkiaan 17. Taide-
teollisessa korkeakoulussa Sammallahti rohkaisi 

opiskelijoita toimimaan perinteisen kuvajourna-
lismin sijaan entistä enemmän taiteilijoina, mikä  
johti osaltaan maineikkaan Helsinki Schooliksi 
kutsutun taiteilijaryhmittymän syntyyn. 

Toisin kuin oppilaansa, Sammallahti on valo- 
kuvaajana itseoppinut. Hänen isoäitinsä toimi 
1900-luvun alussa valokuvaajana Lapissa, ja Sam-
mallahti kunnioittaakin suuresti alan pioneereja.

– Kun isoäiti lähti päiviksi tunturiin kuvaa-
maan, hän otti mukaansa kaksi lasilevyä. Siinä on 
asennetta. Siihen aikaan kamerat oli puuta ja ku-
vaajat rautaa, on Sammallahti todennut.

Kodinperintönä tulleen käsityöläismoraalin 
ansiosta Sammallahti halusi perehtyä valokuvauk-
sen jokaiseen työvaiheeseen. Hän sanookin, että 
hänelle pimiötyöskentely on yhtä tärkeää kuin ku-
vaaminen. Sammallahti myös kehitteli 10 vuoden 
ajan omia menetelmiään kuvien painamiseksi.

– Nykyään saman tekee Photoshopilla kuka 
vain, Sammallahti naurahtaa. 

– Perehtyisin mielelläni digiin, jos olisin 30 
vuotta nuorempi, mutta nyt on tullut 50 vuotta 
harjoiteltua tätä nykyistä tekniikkaa, hän toteaa.

Työmaana maailma
Sammallahti on kolunnut kameransa kanssa niin 
Siperiat kuin Etelä-Afrikatkin. Usein etsimen 
eteen päätyy aivan tavallista kansaa, syrjäisten 
seutujen väkeä tai yhteiskunnan vähäosaisia. 

Vienan Karjalan komeisiin panoraamaotoksiin 
tallentui ränsistyneiden runonlaulajakylien arki-
elämää. Romanian Transilvaniassa filmille piirtyi  
tuokiokuvia markkinoilta, joille oli kerääntynyt 
Romanian ja Unkarin mustalaisia tekemään kaup-
paa ja musisoimaan. Sammallahdella oli matka-
seuranaan unkaria ja mustalaiskieltä hallitseva 
kielitieteilijäveljensä Pekka, joka jututti paikallisia 
ja takasi samalla kuvausrauhan. 

Tallinnassa Sammallahti otti eräänä iltapäivä-

nä yhdessä paikassa seisten 200 kuvaa töistä pa-
laavista ihmisistä. Syntyi arkipäivän rikkautta syk-
kivä kuvateos Andante, johon taiteilija teki myös 
yksiriviset pienoissävellykset. 

Sammallahti kuvaa ihmisiään lempeän kunni-
oittavasti, usein hienovaraisella huumorilla.  

Ihmisten suhtautumisessa kuvattavana olemi-
seen on Sammallahden mukaan suuria eroja eri 
maiden ja kulttuurien välillä. Monissa islamilai-
sissa maissa on kielletty kaikenlaiset kuvat ihmi-

sestä. Pariisissa taas ollaan tottuneita kuvaami-
seen, ja suhtautuminen on suopeaa, sillä pariisi-
laisia on kuvattu kauan ja suurella lämmöllä. 

– Kun kuvasin Pariisissa kadunlakaisijaa, hän 
yltyi tanssimaan, naurahtaa Sammallahti. 

Kotiseuturakkautta
Hyviä kuvia saa myös kotikulmilta, kun osaa kat-
soa. Sammallahti kertoo, ettei ole koskaan kuvan-
nut synnyinkaupunkiaan Helsinkiä suunnitelmal-
lisesti. Hän on vain lähtenyt kuvaamaan, kun on 
ollut sopiva hetki tai sopiva sää. Kun hänelle ehdo-
tettiin kuvateoksen tekemistä Helsingistä, arkisto-
jen kätköistä löytyi 50–60 käyttökelpoista kuvaa. 

– Sanoin kustantajalle, että jos kantti kestäisi, 
voisi pyytää Bo Carpelania tekemään kuviin ru-
not, kertoo Sammallahti.

Carpelan innostui niin, että runot olivat lopul-
ta valmiit viikossa.

Pentti	Sammallahti	kertoo	kuvanneensa	kotikaupunkiaan	Helsinkiä	sattuman-
varaisesti,	kun	on	ollut	aikaa	ja	sopiva	sää.	Valokuvauksen	opiskelijoita	hän	
tapasi	neuvoa	sanomalla,	että	mitä	kehnompi	sää,	sitä	paremmat	kuvat.

	 Keskellä:	Kumpulan	siirtolapuutarhan	kokko	1991

	 Oikealla	ylhäällä:	Kymintie	1987

	 Oikealla	alhaalla:	Limingantie	2000

hannu maula

pentti sammallahti

Pentti	Sammallahti	veti	Valokuvataiteen	museon	täyteen	väkeä	esitellessään	
retrospektiivistä	näyttelyään.	Taustalla	museolehtori	Erja	Salo.

’’Perehtyisin mielelläni 
digiin, jos olisin 
30 vuotta nuorempi, 
mutta nyt on tullut 
50 vuotta harjoiteltua 
tätä nykyistä tekniikkaa.
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– Sen jälkeen runoilija tosin totesi, että nyt on 
kyllä tämän usva-, loska- ja takapihaestetiikan 
kanssa takki tyhjä, Sammallahti myhäilee. 

Kaupunki: runoja ja kuvia Helsingistä valittiin 
vuoden 2006 kauneimmaksi kirjaksi. Kirja jul-
kaistiin Sammallahden alullepanemassa Opus-
sarjassa, joka on lisännyt Suomessa kiinnostusta 
painettua valokuvaa kohtaan. Sarjassa on ilmesty-
nyt kuvasalkkuja ja kirjoja yli kymmeneltä valo-
kuvaajalta.

Vähän koirakuiskaajan vikaa
Pentti Sammallahti on kuuluisa myös loisteliaista
luontokuvistaan. Jylhän saaristoluonnon runolli-
suus on tallennettu Rannalla-nimiseen kuvasalk-
kuun ja Archipelago-kirjaan. Vuonna 2006 näki päi-
vänvalon kuvakansio nimeltä Les oiseaux eli linnut.

Aivan oman lukunsa muodostavat sydämeen-
käyvät kuva koirista. Aika moni lienee nähnyt ku-
van pienestä koiranpennusta, joka on löytänyt 

lämpimän yösijan pyhän lehmän selästä Intiassa. 
Koirat ovat kuvissa niin asetelmallisesti, että tun-
tuu kuin Sammallahti olisi osannut neuvoa niitä. 

Totuus on kuitenkin toinen. Bulgariassakin 
Sammallahti seurasi pitkään erästä melankolisen 
näköistä kulkukoiraa, ennen kuin se kulki sopi-
van taustan ohi. 

Vaikka kyllähän Sammallahti koirien kieltä pu-
huu. Majapaikan aamiaispöydästä otetut makka-
ranpalat saavat useimmat rekut yhteistyöhaluisiksi.

– Venäjällä kun ripottelee purkillisen öljyisiä 
sardineja hangelle, niin vartin päästä on koira pai-
kalla, Sammallahti kertoo.

Katoavan kauneuden tallentaja
Vaikka Sammallahti tallentaa arkea taitavasti, hä-
nen kuvansa ovat kaukana tämän päivän repor-
taasikuvista. Hän sanoo kuitenkin pitävänsä valo- 
kuvauksen dokumentaarisesta luonteesta ja ku-
vaavansa mielellään aiheita, jotka ovat katoamas-

sa. Samalla hän pyrkii tavoittamaan töihinsä jo-
tain yleisinhimillistä, kaikille yhteistä. 

Sammallahden arkistossa on noin 100 000 ne-
gatiivia, ja hän kertoo käyneensä pari vuotta sit-
ten läpi kaikki negatiivinsa, jotka tahtoisi vedos-
taa. Töitä riittää kuulemma loppuiäksi. Luvassa 
on siis vielä monta koskettavaa näyttelyä. 

Suvi Heinonen

Pentti Sammallahti: Retrospektiivi Suomen 
valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla 
20.2.2011 saakka. Avoinna ti-su klo 11–18.

www.valokuvataiteenmuseo.fi

Atlantti,	Portugali	2010.	
60-vuotismatkalla	etelässä	puhkesi	
kaikkien	aikojen	myrsky.	Sammal-
lahti	tarkkaili	koko	päivän	aaltoja	
hotellin	parvekkeelta	ja	syöksyi	
aina	välillä	kuvaamaan.	Koko	
päivän	kestäneestä	urakasta	jäi	
haaviin	tämä	20-metrinen	raivotar.

Varanasi,	Intia	1999.
Pikkuinen	koira	löysi	kylmänä	yönä	
pyhästä	lehmästä	lämpimän	ystävän.

Ristisaari	1974.	Ristisaaressa	
tuhannet	sammakkopojat	kutsuivat	
armaitaan.	Tätä	veijaria	ei	häirinnyt	

edes	kameran	sulkimen	louske.

Vuokkiniemi,	Vienan	Karjala	1991.
Mossekuski	juuttui	hiekkaan	vie-
tettyään	iltaa	taustalla	näkyvässä	

kestikievarissa.	Samaisessa	raken-
nuksessa	asusteli	Elias	Lönnrot	
kerätessään	runoja	Kalevalaan.

1970-luvun helsinki-kuvia 
hakasalmen huvilassa
Helsingin kaupunginmuseon näyttelyssä Asfalttia ja auringon-
kukkia on esillä Simo ja Eeva Ristan Helsinki-valokuvia vuosil-
ta 1969–1979. Kotikaupunkinsa arkea tallentaneiden kuvaajien 
tuotanto tarjoaa nostalgisen matkan 1970-luvulle Hakasalmen 
huvilassa (Mannerheimintie 13 D) 27.2.2011 saakka. 

Näyttelyn verkkoversiossa www.asfalttiajaauringonkukkia.fi 
on esillä lähes 9000 kuvaa, joita voi hakea hakusanoilla. Esi-
merkiksi sanalla Kumpula löytyy 35 kuvaa, joista kaksi yllä.

Eeva	Rista:	Vastasyntyneiden	
rivistö	ja	lastenhoitaja	
Kätilöopistolla	1971.

Eeva	Rista:	Nainen
hakee	vettä	vesipostista	
Kumpulanmäellä	1973.

eeva rista/helsingin kaupunginmuse0

’’sanoin kustantajalle, että 
jos kantti kestäisi, voisi 
pyytää Bo Carpelania 
tekemään kuviin runot.

Kampaamo

Amarillo
Satu

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

suljettu, lauantaisin 9–14

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO

KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H Puh. 020 741 1820
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’’suurin osa 
ihmisistä 
on historian 
sivuhenkilöitä.

Catarina Ryöppy on niitä har-
vinaisia ihmisiä, joille on jo tei-
ni-iässä selvää, mitä he tahtovat  
elämässään tehdä. Hän lähti 
16-vuotiaana Sveitsiin opiskele-
maan käyttögrafiikan tekoa, sil-
lä Sveitsi oli tuolloin julistetai-
teen kärkimaita. 

Ryöppy totesi kuitenkin pi-
an, että ammatissa olisi joutu-
nut liian kauan ”kuvittamaan 
kuolinilmoituksia” ennen kuin 
olisi päässyt suunnittelemaan 
julisteita, joten hän vaihtoi 
maalaukseen ja kuvanveistoon.

Nykyään Catarina Ryöppy  
on valokuvataiteilija ja tilatai-
teilija. Tänä vuonna hänelle 
myönnettiin valtion kuvataide-
palkinto. 

Kuten palkinnon peruste-
luissa todettiin, Ryöppy on hy-
vin ajankohtainen taiteilija. Hän 
käsittelee teoksissaan muun 
muassa siirtolaisuutta, syrjäyty-
mistä ja muukalaisuutta. Vaikka 
Ryöppy ottaa usein teoksissaan 
kantaa yhteiskunnan epäkoh-
tiin, hän ei julista eikä saarnaa. 
Catarina Ryöpyllä on ihmeelli- 
nen taito saada katsoja tunte-
maan, millaista olisi olla toisten 
nahoissa.

Algerian kriisi kosketti
Mikä saa nykytaiteilijan käsitte-
lemään hankalia, yhteiskunnal-
lisia aiheita, vaikka länsimaissa  
kuljetaan jatkuvasti kohti yhä 
suurempaa yksilöllisyyden pal-
vontaa? 

Palataan hetkeksi 1950-60-
luvun vaihteen opiskelijamaail-
maan Lausanneen, sillä sieltä  
kaikki alkoi. Sveitsi oli kansain-
välinen paikka, jossa mm. nais-
ten tasa-arvo oli huomattavan 
pitkällä. Ranskankielistä opis-
kelijaporukkaa puhuttivat Al-
gerian kriisi ja ihmisoikeusky-

Maailman ääreltä 
näkee huomiseen

elämä ja taide ovat kuljettaneet kumpulalaista kuvataiteilijaa Catarina 
Ryöppyä ympäri maailmaa. jokunen vuosi sitten kiinnostus oman suvun 
historiaan vei hänet alaskan äärimmäiselle rannalle. kun siellä katsoo 
Beringin-salmen yli, vastarannalla Venäjällä on jo seuraava päivä.

symykset. Catarinan oli Suomen historian takia 
helppo ymmärtää  Algerian ahdinko Ranskan val-
lan alla. 

Ryöppy kertoo, että taidekoulun loppuvaihees- 
sa hän oli jo sekaantunut Algerian vapautusliik-
keeseen. Hän levitti Sveitsistä käsin Ranskaan 
kiellettyjä kirjoja, koska Ranskassa poliisi valvoi 
kustantajia. Ranskalaisille langetettiin vastaavasta 
toiminnasta 12 vuoden vankeustuomioita, ja mo-
ni pakeni vankilaa Marokkoon, jossa Ryöppykin 
heitä tapasi.

Kotimaani ompi...
Kun Catarina Ryöppy palasi maailmalta kotiin 
60-luvun alkupuolella, Suomi tuntui suljetulta 
paikalta, jossa elettiin edelleen sodanjälkeistä ai-
kaa. Täällä ei puhuttu kolmannesta maailmasta, 
hyvä jos tiedettiin, mitä sanapari tarkoitti. 

Kustantajat eivät kiinnostuneet, kun Ryöppy

tarjoutui suomentamaan Alge-
riassa toimineen psykiatrin ja 
filosofin Frantz Fanonin teok-
sen  Les damnés de la terre, jo-
ka vaikutti maailmanlaajuisesti 
mm. kansalaisoikeuksien ja an-
tikolonialismin kehittymiseen.  
Teos suomennettiin vuosia 
myöhemmin nimellä Sorron 
yöstä.

Maailmalla vietetty aika sai 
Ryöpyn näkemään selkeämmin  
suomalaisen yhteiskunnan ra-
kenteet, mutta myös mietti-
mään, mitä tapahtuu ihmiselle, 
joka lähtee pois omasta kulttuu-
ristaan. Mistä ja miten ihmisen  
identiteetti rakentuu? Ainahan  
ihminen ei lähde omasta tah-
dostaan. Tästä Ryöpyllä oli 
omakohtaista kokemusta ajalta 
sotalapsena Ruotsissa. 

Ryöppy lähestyykin ulko-
puolisuuden ja muukalaisuu-
den teemoja henkilökohtais-
ten kokemuksien pohjalta, ja 
tuloksena on paitsi koskettavia 
myös runollisen kauniita teok-
sia. Catarina Ryöpyllä on syväl- 
linen taito tehdä yksityisestä 
yleistä.

– Suurin osa ihmisistä on 
historian sivuhenkilöitä, on 
Ryöppy todennut. He ovat saa-
neet Ryöpystä oivan tulkin.

Suku siirtomaaherroina
Oman suvun historia vei Cata- 
rina Ryöpyn 90-luvulla Alas-
kaan. 

Sukuhistoriaan liittyi Ryö-
pyn  lapsena kuulema tarina  
pikku Tsamo-tytöstä. Ryöpyn 
isoisän isä, Hampus Furu-
hjelm, toimi Alaskassa ku-
vernöörinä 1800-luvun lopul-
la ennen kuin Venäjä myi alu-
een Yhdysvalloille. Ennen Suo-
meen paluuta kuvernöörin veli, 
kaivosinsinööri Hjalmar Furu-

14
15

Oman 
kylän väkeä

Sarjassa tavataan 

mielenkiintoisia

 kumpulalaisia

hjelm, osti tlingit-heimolta vii-
sivuotiaan Tsamon, joka kastet-
tiin kristinuskoon. 

Itse asiassa tlingiteillä oli ta-
pana pitää orjia, kun taas Venä-

jän kuvernöörit vastustivat or-
juutta. Siirtomaaherran tarkoi-
tusperät olivat ehkä hyvät, mut-
ta pikku Tsamon kohtalo ei ol-
lut Suomessa kaksinen. Häntä 
siirrettiin perheestä toiseen, ja 
hän kuoli luultavasti lavantau-
tiin 13-vuotiaana nälkävuosien  
aikana.

Ulkopuolisuutta ja pakko-
siirtoja teoksissaan käsitellyt 
Ryöppy samastui sotalapsiko-

kemuksiensa vuoksi Tsamon 
kohtaloon ja lähti tämän jäljille 
Alaskan Sitkaan.

Paluu Alaskaan
Kun vuosituhannen vaihde oli 
lähestymässä, Ryöppy ystävi-
neen alkoi millenium-hössötyk- 
seen kyllästyneenä pohtia, mis-
sä vuosituhat vaihtuisi viimei-
seksi. Selvisi, että paikka on 

Kumpulalainen	valokuva-	ja	tilataiteilija								Catarina	Ryöppy	sai	tänä	vuonna	kuvataiteen	valtionpalkinnon.

Haikeassa	teoksessa	/koskaan	–	jos	sittenkin/	pieni	
nukke	nousee	seisomaan	aina,	kun	juna	saapuu	
asemalle,	ja	istahtaa	pettyneenä,	kun	juna	lähtee	eikä	
kukaan	tullutkaan.

Aika	–	merkitty.	Beringin-salmen	kahden	saaren	välillä	kulkee	vuorokausiraja.	Venäjään	kuulu-
valla	Iso-Diomedella	tämä	päivä	on	jo	eletty.

jussi tiainen

catarina ryöppy

catarina ryöppy
Iltalento.

Catarina	Ryöppy	kiinnostui	isoiso-
setänsä	ostaman	Tsamo-tytön	
(vas.)	kohtalosta	ja	mat-
kusti	tytön	kotiseudulle	
Alaskaan.	Ryöpyn	
isoisä	Elis	Furu-
hjelm	(oik.)	syntyi	
myös	Sitkassa,	
mutta	eli	hyvin	
erilaisen	elämän.	
Tsamo	kuoli	
13-vuotiaana	
lavantautiin.	Elis	
Furuhjelm	päätyi	
esikuvaksi	Väinö	
Linnan	Täällä	Pohjan-

tähden	alla	-romaanin	
paronille,	jonka	punaiset	

teloittivat	kansalaissodassa.

sa
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Pikku-Diomeden saari keskellä Beringin-salmea 
Alaskan ja Siperian välissä. Salmessa kulkee kah-
den valtakunnan raja, kahden mantereen raja se-
kä vuorokausiraja. Salmen kahdessa saaressa ele-
tään eri vuorokautta.

Pikku-Diomedeltä, 40 kilometrin helikopteri-
matkan päästä mantereelta, identiteetin hauraut-
takin tutkinut Ryöppy löysi itsetietoisen 140 hen-
gen inupiat-yhteisön, joka ei halunnut kuullakaan 
kylänsä siirtämisestä mantereelle, mitä oli useasti 
ehdotettu. Heille äärimmäisen olot ovat tae iden-
titeetin säilymisestä, ja olot saarella olivat todella 

äärimmäiset. 
Kun Ryöppy oli ollut saarel-

la viisi viikkoa, joku huusi ran-
nalta innoissaan: ”Tule katso-
maan, laiva!” 

Minkähänlaista oli palata 
vehreään Kumpulaan?

Suvi Heinonen

Catarina Ryöpyn kotisivu: 
www.ryoppy.net 
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antti voitti kuvakisan

Kuvakisan	voittaja	Antti	Nissinen	liikkuu	usein	
kamera	kädessä	kotiseudullaan.

santtu särkäs

Tämän lehden kantta koristava valokuvaki-

san voittajakuva on tuttu näky: joku on vis-

kannut kengät johtoihin roikkumaan Kum-

pulantaipaleen ylle. Kuvassa näkyvät kengät 

– ja myös itse johdot – ovat kuitenkin jo his-

toriaa. Kaapelit on tuossa kohdassa jo vedet-

ty maan alle.
Tuomaristo mieltyi voittajakuvassa kau-

niiseen syysillan valoon ja selkeään sommit-

teluun: kengät ovat juuri oikeassa paikassa  

kauniissa valossa kylpeviä pilviä vasten. 

Antti Nissinen kertoo napanneensa kuvan 

kotimatkalla viime keväänä. Kolmannelle si-

jalle valittu kuva Antin vaimosta ja ystävästä 

hiihtämässä Limingantiellä taas tuli ’räpsäis-

tyä’, kun porukka oli suuntaamassa retkelle 

Limingantiellä asuva 
antti nissinen korjasi 
potin kumpula-seuran 
postikorttivalokuvakisassa: 
hänen ottamansa kuvat 
voittivat sekä ensimmäisen 
että kolmannen palkinnon. 

Vanhankaupunginlahdelle viime talvena – 
Antilla ei ollut vielä suksia, mutta kamera  
tuli matkaan.

Toiselle sijalle valittiin Anja Pursiaisen 
Kauhavankujalla sijaitsevan kotinsa ikkunas-
ta ottama kuva puutalomaisemasta (pikku-
kuva lehden kannessa), joka on hyvin tyypil-
linen näkymä puu-Kumpulasta. Kuvan värit 

ovat mehukkaat, rajauksesta tuomaristo sen 
sijaan löysi kritisoitavaa – ja innostui jo ra-
jaamaan kuvaa uudelleen. 

Voittajat saivat lahjakortin paikalliseen 
liikkeeseen tai yrittäjälle valintansa mukaan. 
Antti käyttää 80 euroa Oljenkorressa ja Anja  
60 euroa kampaamo Amarillossa. Kolmas 
lahjakortti päätettiin antaa kunniamainin-
nan Limingantie-kuvastaan saaneelle Jorma
Ikoselle, joka halusi shopata 40 eurolla 
Kumpuodissa.

Kuvakisaan osallistui 28 eri kuvaajaa  
87 kuvalla. Kumposti esittelee tällä aukea-
malla kisan satoa. Kumpula-seura kiittää 
lämpimästi kaikkia kisaan osallistuneita! 

Tuomareina toimivat Kumpula-seuran 
johtokunnasta Maru Huuskonen, Kumpos-
tin entinen päätoimittaja ja Vuoden luonto-
kuva -kisaa vuosia järjestämässä ollut Veikko 
Neuvonen, nyky-Kumpostin toimituksesta 
valokuvaaja Santtu Särkäs ja taittaja-kuvaaja-
toimitussihteeri Leila Oksa sekä valokuvaus-
ta aktiivisesti harrastava paljasjalkainen kum-
pulalainen Susanna Hyötyläinen. 

KUNNIAMAININTA:	
JORMA	IKONEN.	
Kuva	kilpaili	palkinto-
sijoista	viimeiseen	
asti,	mutta	lopulta	
alakulmassa	pilkottavat	
autojen	katot	pilasivat	
sen	mahdollisuudet.	
Pähkäiltiin,	että	autoja	ei	
saa	pois	häiritsemästä	
edes	kuvaa	rajaamalla.	

KUNNIAMAININTA:	SIRPA	PääKKöNEN.	Kuvassa	on	kaunis	valo	ja	hieno	talvipäivän	tunnelma	
Kumpulanpuron	varrella,	mutta	tallottua	polkua	korostava	kuvakulma	ei	innostanut	tuomaristoa.

KOLMAS	PALKINTO:	ANTTI	NISSINEN.	Kuva	on	hauska	tilannekuva	ja	kertoo	hyvin	menneestä,	harvinaisesta	lumitalvesta.	Harmi,	että	päivä	on	pilvinen	ja	valo	laimeaa.

APPE	VANAJAS.	
Markku	juhlii	halko-
urakkaa	laskiaisena	
Kymintien	puisto-
taloilla.	Hauska	
kuvasarja,	jonka	

toimivuutta	posti-
korttina	kuitenkin	

epäiltiin.

PIA	SNELLMAN.	
Neitoperhot	
kukassa	oli	harvoja	
kisaan	lähetettyjä	
luontokuvia.	

MINNA	TORKKELI.	Siirtolapuutarhan	
talvitunnelma,	violetti	rauha.

THOMAS	KELLER.	
Hyppynäyte	uimalas-

ta	kesältä	2007.

JARKKO	RANTANEN.	
Hieno	oivallus	kuvata	
maauimalan	uinuva	
hyppytorni	puikkojen	
välistä!	Harmi	vain,	
että	joku	on	käynyt	
tallomassa	lunta	ja	
rikkonut	illuusion	
rauhasta.	

TEEMU	IKONEN.	Aitaromantiikkaa. MATTI	LUNDEN.	Villa	Novilla.

MARJO	
HyöTyLäINEN.	

Naapureiden	välistä	
yhteydenpitoa	

Kumpulan	malliin!	

EIJA	REEVES.	Kasvitieteellisen	puutarhan	puro.

RIINA	MALHOTRA.	
Viininviljelyä	
Kumpulassa.
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Pimenevässä lokakuun illassa, katuvalojen alla 
kiirehtii ihmisiä kansiot kainaloissaan kohti Kylä-
tilaa. On tiistai, ja Kylätila muuntuu Kumpulan 
kuoron harjoittelupaikaksi.  Kuulumisia vaihde-
taan ja kuorolaiset asettuvat tottuneesti taloksi, 
tuolit asetellaan riveihin ja piano pyöräytetään 
tuolien eteen kuoronjohtajaa odottamaan.  

Kumpulan kuoro perustettiin noin 15 vuotta  
sitten. Tuolloin tulevia kuorolaisia kuulutettiin 
mukaan Kumpostin välityksellä.  Ensimmäiset  
puoli vuotta kuoro harjoitteli Villa Arabeskissa. 
Kylätilaan siirryttiin heti kun tila oli vuokrattavis-
sa, mutta sieltä siirryttiin taas remontin ajaksi  
harjoittelemaan Marjalan päiväkotiin.  Sen jäl-
keen kuoro on harjoitellut säännöllisesti Kylä- 
tilassa. 

Haasteita ja onnistumisen iloa 
Kuoron alkuperäinen koollekutsuja Marjo Hyö-
tyläinen laulaa yhä nykyisessä kokoonpanossa, 
kuten muutama muukin ”alkuperäinen” jäsen. 

Mikä saa pysymään näin pitkän ajan saman 
harrastuksen parissa? 

HeläHtää

– Kuorossa laulaminen on 
hauskaa ja haasteellista yhdessä  
tekemistä. Tunnemme kehitty-
vämme koko ajan, sillä ohjel-
mistoon valitaan sellaista mate- 
riaalia, joka tarjoaa haastet-
ta kuorolle kokonaisuutena se-
kä omalle laulutaidolle, Mar-
jo kertoo ja lisää kuoron olevan 
myös  mitä mainioin sosiaali-
nen areena. 

Elinikäisiäkin ystävyyssuh-
teita on solmittu.  

– Esitämme musiikkia lai-

Uusi kuoronjohtaja Eeva Manninen 
on puhaltanut pontta laulajiin, ja 
perinteisestä joulukonsertista on lupa 
odottaa komeaa sointia. Eeva opettaa 
myös, että laulu pidentää ikää, joten 
kaikki kumpulalaiset nauramaan ja 
laulamaan!

dasta laitaan. Tosin Chydeniuk-
sen Kalliolle kukkulalle laitettiin 
kuoron toiminnan alkaessa 
ikuisuuspannaan, mutta jo seu-
raavana vuonna sitä laulettiin 
antaumuksella, Marjo muiste-
lee nauraen.  

– Kuorolle on myös sävellet-
ty ja sanoitettu lauluja, mikä on 
hienoa, ja erityisen hienoa on 
se, että kuoro on siten päässyt 
esittämään ne ensimmäisenä, 
siis ihan ensimmäisenä maail-
massa! Marjo hehkuttaa. 

Uusi johtaja, uudet kujeet 
Tämän tiistain harjoitukset al-
kavat 30-minuuttisella äänen-
avauksella, joka maallikon sil-
missä näyttää hyvin liikunnal-
liselta tapahtumalta.  Kuoron-
johtaja saa kuuliaiset oppilaansa 
pärisemään ja sihisemään. Vä-
lillä laitetaan ”naamat kiinni” ja 
”naamat auki” ja ”terassivatsat” 
rentoututetaan ja huokaistaan 
ulos. Välillä kuorolaiset kulke-
vat jonossa ja hierovat edessä 
kulkijan hartioita.  

Kumpulan kuoroa on syys-
kuun alusta lähtien luotsannut  
monipuolinen musiikkivaikut- 
taja Eeva Manninen, jonka 
mielestä me suomalaiset olem-
me varsinaista laulukansaa – 
Suomessa on lukuisia kuoroja, 
ja karaokebaarien määräs-
tä päätellen laulaminen 
ja esiintyminen 
houkuttavat 
meitä todella 
paljon.    

Karao-
kea ei mu-
siikin mais-
teriksi opis-
kellut Manninen 
katso lainkaan kar-
saasti. Päinvastoin ka-
raoke on mainio keino 
päästä estradille ikään ja taitoi-
hin katsomatta. Kuorossa laula-
minen antaa puolestaan elämäl-
le sisältöä ja auttaa tuntemaan 
omaa kehoa. 

– Ilmaisun kautta voi oppia 
käsittelemään vaikeitakin asioi-
ta, Eeva Manninen painottaa.  

– Itse olen opiskellut impro-
visaatiota, ja olen mukana Imp-
ronautit -ryhmässä, jossa biisejä 
luodaan hetkessä eri musiikki-
tyyleillä. Improvisaatiotaidoista 
on monenlaista hyötyä: vaikka 
sanojen unohtuessa kesken esi-

tyksen voi keksiä omat ja pelastaa tilanteen.  Imp-
rovisaatio auttaa myös kokonaisuuden hahmotta- 
misessa, kun voi heittäytyä hetkeen, eikä kaiken 
tarvitse olla pilkulleen ja nuottiin kirjoitettua, 
Manninen luonnehtii. 

Manninen tekee työtään laulellen ja muistut-
taakin siitä, että äänestä on pidettävä huolta. Ke-
ho on laulavan ihmisen instrumentti ja se kaipaa 
jatkuvaa virittelyä. 

– Sitä paitsi on ilo huomata laulavansa taas pa-
remmin kuin kymmenen vuotta sitten, Manninen  
toteaa.  

Laulu ja nauru pidentävät ikää  
Kuorot ovat yleensä hyvin naisvaltaisia, ja 

Manninen toivookin, että miehet huomaisivat, 
kuinka loistava harrastus kuorossa laulaminen on. 
Kuoroissa pidetään miehistä hyvää huolta.  

– Kumpulan kuorossakin on 40 hehkeää 
naista laulamassa, mikäs miesten on siinä 

ollessa, Manninen vinkkaa. 
Hänen listansa kuorolaulun suo-
tuisista vaikutuksista ihmisen 

elämään on vakuuttavan pit-
kä: naurun ohella myös 

laulu pidentää ikää. 
Vaikka Manninen 

onkin itse saavuttanut 
paljon musiikin saral-
la, haaveitakin on. Yk-

si toteutumistaan odot-
tava unelma on Mannisen  

omien kuorosovitusten jul-
kaiseminen nuottivihkona. 

Nostetaan peukut pystyyn,  että 
unelmasta tulee totta.  
Eläkööt unelmat ja kuorolaulu!  

Eija Reeves  

Kumpulan kuoron Joulukahvikonsertti Ky-
lätilassa sunnuntaina 12.12. 

kello 14 alkaen. Vapaa pääsy!

Tarvon loskaista 
Limingantietä ja 
yritän selvitä pi-
meässä päiväs-

tä toiseen. Pohdin men-
nyttä kesää ja sen hui-
maa lämpöä, ja äkkiä oi-
vallan, että on taas se 
aika vuodesta: JOULU 
tekee tuloaan.  

Joka vuosi vannon, että ostan lahjat ajoissa, enkä ryntäile 
ruuhkaisiin kauppoihin jonottamaan kiireessä napattua krää-
sää. Otan valokuvan perheestäni joulukortiksi sukulaisille ja 
ystäville. Osoitteetkin kirjoittelen ajoissa, ettei tarvitse viimei-
senä postituspäivänä rynnätä kärvistelemään Itellan pitkiin 
jonoihin. Teen jouluruoat omakätisesti jo marraskuussa pa-
kastimeen, etten joudu aattona huhkimaan. Paketoin hyvissä 
ajoin lahjat ja kirjoitan kenties pienen runonkin pakettikort-
teihin. Nautin joulun tulosta kaikessa rauhassa. Istun iltoja 
kynttilöiden valosta ja kiireettömyydestä nauttien. 

Vaan kuinkas yleensä käykään?  
Juoksen tukka putkella lahjojen perässä tavara-

talosta ja liikkeestä toiseen. Yleensä sataa vettä,  
räntää tai lunta, ja kastun. Kädet venyvät kassien 

kantamisesta. Hiki valuu selkää pitkin kassajonossa, jossa 
kiukkuiset ihmiset tuuppivat ja tönivät, äyskivät ja tiuskivat. 
Tappelen viimeisistä trendileluista ja tavaroista. Taustalla soi-
vat kaiken maailman joululaulut niin, että ehdin kyllästyä nii-
hin jo hyvissä ajoin ennen aattoa ja mietin, miten ihmeessä 
kaupan henkilökunta kestää!  

Kipitän kirjakauppaan ostamaan nipun joulukortteja, joi-
den osoitetarrat tulostan tietokoneella. Postiin saan ne juuri, 
ennen kuin korttien halpalähetysaika loppuu. Juoksen viime 
hetkellä Kumpuotiin hakemaan niitä ”äitien tekemiä” laatikoi-
ta. Aattona muistan, että se ja se on vielä ostamatta, ja ryn-
tään hakemaan puuttuvia joulun MUST-palasia.  

Lopultakin Turku julistaa joulurauhan! Saunassamme 
tuoksuvat kuusen havut ja kynttiläarmeijan valo lois-
taa. Naapureiden jouluvalot tuikkivat ikkunoissa ja 
joulupuk-

kikin vilahtaa Li-
miksellä. Kumpu-
la on kauniin tal-
vinen kuin posti-
kortissa, ja onhan 
kylän oma kyntti-
läkulkuekin julis-
tanut joulurauhan 
Kumpulaan. 

 Miten ihanaa 
onkaan syödä kii-
reettä vatsansa 
täyteen, nauttia 
kuusen kynttilöi-
den valosta, enkelikellon kilinästä (ikiomia joulun MUST-jut-
tujamme), perheen läheisyydestä, joululahjoista ja suklaas-
ta (etenkin kirsikan makuisista Mon Cheri -konvehdeista) ja 
joulun tunnelmasta. Joulupukin tuomaa uutta kirjaa lukiessa, 
huovan lämmössä istuen, päätän vakaasti, että ensi jouluna 
teen kaiken ajoissa!  

Rati riti 
rallaa
Marjo Hyötyläinen
Kolumnisti on Limingantiellä
asuva toimistosihteeri.

juoksen viime hetkellä 
kumpuotiin hakemaan 
niitä ”äitien tekemiä” 
laatikoita. aattona 
muistan, että se ja se 
on vielä ostamatta, 
ja ryntään hakemaan 
puuttuvia joulun 
Must-palasia.  

Kumpulasta katsoenKumpulan kuorosta

Hierontaa	ja	äänenavausta. Kuorolaiset	virittäytyivät	joulutunnelmiin	jo	lokakuussa.

Eeva	
Manninen	
laulattaa	
kumpula-
laisia.

santtu särkäs
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Tulevaisuuden johtajat ry., jon-
ka toimia Kumposti seuraa, lä-
hetti jäsenensä selvittämään, 
mitä Lusoin koululaisille kuu-
luu. Valokuvataiteilijana tunnet-
tu Ullamaija Hänninen otti tie-
tysti mukaan kameran ja kokei-
li, miltä tuntuu ”räiskiä kuin re-
portteri”. 

Hänen matkakertomuksen- 
sa ja kuva-albuminsa löytyy 
osoitteesta www.tulevaisuuden-
johtajat. fi. Uusituilta sivuilta 
voi käydä lukemassa myös yh-
distyksen muita kuulumisia ja 
osallistua joulun kunniaksi  
vaikka kompostivessakeräyk-
seen!   

 Arkipäivät vietän koululla las-
ten ja opettajien kanssa. Koko  

Ullamaija 
kävi Keniassa   

Loppuvuoden pimeitä  
iltoja voi valaista mu-
siikkiteatteri-iloittelulla, 
jota esityksen nähneet 
kehuvat hervottomaksi: 
Maailmassa menee lii-
an hyvin. Ihmisiä kuo-
lee liian vähän. Yritys ei 
tuota tarpeeksi. ’Mana-
gement by perkele!’  
ajaa hautaustoimiston  
johtajan kehityskeskus- 
teluun verenhimoisen  
vampyyrikonsultin 
kanssa, ja loppu on 
silkkaa dadaa. 

Työryhmä Markku Toikka, Han-
nele Soljander-Halme, Kimmo 
Ruotsala ja Juha Hostikka taipu-

vat Leena Havukai-
sen ohjaamassa Ar-
kunkaaria ja aariaa 
-operetti-oopperassa 
hautausurakoitsijoiksi 
ja vampyyreiksi eivät-
kä kaihda mielikuvi-
tuksen rajoja hipovia 
juonenkäänteitä. Esi-
tyksen visuaalisesta  
ilmeestä vastaavat 
Riitta Kiisto, Maikki 
Tielinen ja Virpi Pel-
tola.   

  Esitykset Nyyri-
kissä (Pohjolankatu 2) vielä 27.11., 
3.12. ja 15.12. klo 20. 

Liput 16-18 euroa, varaukset (09) 
757 2299.

hulvatonta menoa nyyrikissä

tutkimusta kumpulasta ja toukolasta
Mikko Weckroth Helsingin yliopistosta tekee kaupunkimaantieteellis-
tä tutkimusta puu-Kumpulan ja puu-Toukolan alueella. Tavoitteena on 
selvittää kaupunginosien välisiä eroja asukkaiden hyvinvoinnin kokemi-
sessa ja onnellisuuden rakentumisessa. Osa suostumuksensa antavis-
ta vastaajista kutsutaan myös aihetta käsittelevään ryhmäkeskusteluun. 
Lomake löytyy internetistä osoitteesta https://elomake.helsinki.fi/lomak-
keet/22121/lomake.html. Lisätietoja: mikko.weckroth(a)helsinki.fi.

Pauliina Veijalaisen keväällä yliopiston maantieteen laitokselle val-
mistuneessa pro gradu -tutkielmassa Slummiparakeista kyläkarnevaa-
leihin – Kumpulan ja Toukolan imagonmuutos sanomalehdissä 1963–
1999 taas käy ilmi, että alueiden imago on muuttunut selkeästi purku-
uhan alla olevasta työläiskaupunginosasta yhteisölliseksi alueeksi. Tut-
kimuksen mukaan asukasaktiivisuus, kuten kyläkarnevaalit ja kaupunki-
suunnitteluun liittyvät taistelut, on vaikuttanut tähän merkittävästi. Gradu 
on luettavissa Kumpulan tiedekirjastossa.

yKSITyISKOHTIA	KyLäLTä.	Maalattu	puupatsas	tervehtii	ohikulkijoita	Limin-
gantie	29:n	portinpielessä.	Väkkyrä	kemian	laitoksen	kulmassa	Kumpulan-
mäellä	taas	on	sadeanturi.

Lukijan ääni

Ehdotan, että patsaan Kumpulaan 
voisi pystyttää Kumpulan kartanos-
sa syntyneelle tunnetulle luonnon-
tieteilijälle, filosofille ja tutkimus-
matkailijalle Petter Forsskålille 
(1732–1763).

Kumpula-seura  
hankki aikoinaan 
(1999) Forsskålista 
kertovan muistolaa-
tan Kumpulan kas-
vitieteellisen puutar-
han sivurakennuksen 
seinään.

Patsaan paikka  
olisi ehdottomas-
ti jossain Kumpulan 
kampuksen yliopis-
torakennusten luo-
na, sillä – toisin kuin 
nyt Kumpulanmäellä 
niminä komeilevat 
1700–1800-lukujen 
suomalaiset tiedemiehet – Forsskå-
lilla oli ihan oikea yhteys Kumpu-
laan. Forsskål tulisi pitää mielessä 
myös silloin, jos mäelle tarvittaisiin 

lisää katu-
jen tai auki-
oiden nimiä.

Tälle ajatuk-
selle myös yliopiston laitokset ovat 
uskoakseni myötämielisiä. En ota 

kantaa, tulisiko muis-
tomerkin edustaa ns. 
esittävää taidetta vai 
ei. Jos sijoituspaikka- 
na olisi Kumpulan 
historiallisen kartanon 
läheisyys, kannattaisin 
kuitenkin näköispat-
sasta. Modernimmalla 
Kumpulanmäellä voisi 
ei-esittäväkin teos tulla 
kyseeseen.

Itselläni kävi mie-
lessä esim. katkennut 
palmu, joka kuvastaisi  
Jemenissä tutkimus-
matkallaan kuolleen 

Forsskålin katkennutta matkaa.
  Terveisin

Ari Kallinen
Kumpula-seuran pj. 1998–2004

UUSI
Puh. 757 20 87
Intiankatu 23, 
00560 Helsinki

kahvila.kapusiini@elisanet.fi

Toivotamme 
Hyvää Joulua 

asiakkaillemme!

Avoinna
Arkisin 7–17

La-Su 9.30–16

TERVETULOA!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

toivottaa Ristorante Pizzeria Parmesanin väki

Kokeilkaa uutta herkullista Maruzella-pizzaamme!

LVI-asennus ja -urakointi
LVI-mittaus ja perussäätö

LVI-saneeraus

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI, puh/fax 09 694 2756
Jukka Olander, puh 0400 535 125 jukka.olander@soputyo.fi

Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.

uLLaMaija hänninen
- Saarijärvellä syntynyt ja Saarijärven Pullistuk-
sessa lentopalloa pelannut valokuvataiteilija
- intohimoinen hortonomi
- harrastaa jousiammuntaa ja avantouintia
- tunnettu ruoka- ja sisustuskuvistaan sekä 
näyttelyistään, joista viimeisin Barokki helmi-
kuussa 2010

päivä vierähtää kuvatessa ja 
tarkkaillessa ja usein myös ih-
metellessä. iltapäivällä kävelem-
me jälleen kotiin. Seuraan  ope-
tusta luokissa, tutustun opetta-
jiin ja seuraan Pirkon työtä tu-
kiopetusryhmissä mitä ja miten  
afrikkalaislapset käyvät koulu-
aan. 

Lastentarhalaiset ovat suloi-
sia ja heitä kuvaan paljon. Las-
ten leikkien kuvaaminen on to-
della kivaa ja ihmiset tulevat 
juttelemaan. Kahdessa viikossa 
lapset oppivat tuntemaan minut 
ja minä heidät. En enää herätä 
huomiota kameroineni. 

Ote Ullamaijan matkapäiväkir-
jasta toukokuussa 2010. Lue li-
sää netistä!

Tulevaisuuden	johtajat	ry.	hankki	koulupuvut	ja	pulpetit	Lusoin	koulun	lapsille.

Tytöistä	tulevaisuuden	
johtajia...

	 –	ja	pojista!

Kumpulan patsaskyselyn satoa

Jari	Jetsonen	ehdotti	Kum-
pulaan	patsasta	Kumpostin	
viime	numerossa.

santtu särkäs
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Intiankatu 25, p. 050 555 7381 
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

Maarit, Mervi ja Riikka

Tunnelmallista ja rauhallista joulua 
ja menestyksellistä uutta vuotta!
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’’Kymmenen vuotta on asuttu 
tässä, ja välillä haaveilee jo 
muutosta rauhallisempaan 
paikkaan.

Asun mieheni kanssa Limingan-
tie 73:n c-rapussa, kulmatalossa 
katutasossa. Tuntuu, että jotkut  
autoilijat ajavat nykyään aina 
vain lujempaa. Aamuliikennekin 
tuntuu lisääntyneen. Pahin aika 
on kuuden ja kahdeksan välillä.  
Rekat möyrivät eniten, sitten 
bussit. Ne saavat puurakenteet ja 
tavarat tärisemään. Aamulla ei 
Intiankadun puoleisia ikkunoita 
viitsi aukaista, kun melu ja pako-
kaasu tulvivat sisään. En toivo
lisää ajohidasteita; isoista autois- 
ta tulee vain tömähdyksiä ja 
kiihdytyksiä. Ihanaa olisi, jos ka-
dulla sallittaisiin vain hidas bus-
siliikenne ja pihoihin ajo sekä 
kesällä Allastielle maauimalaan 
menijöille pätkä Intiankatua.

Kymmenen vuotta on asuttu 
tässä, ja välillä haaveilee jo muu-
tosta rauhallisempaan paikkaan.

OstiMMe puolisoni kanssa jou-
lukuussa 2009 asunnon Limin-
gantie 75:stä, keltainen puutalo 
Kylätilan naapurissa. Asumme 
toisessa kerroksessa, ikkunat In-
tiankadulle päin. Meitä häiritsee 
liikenteestä syntyvä melu ja tä-
rinä. Melua aiheuttavat bussit ja 
muu raskas liikenne. Meteli kär-
jistyy ylinopeudella ajettaessa, 
etenkin ilta- ja yöaikaan.

Tärinästä aiheutuvat haitat  
ovat vielä konkreettisempia. 
Henkilöautoista ja kunnolla hi-
dasteisiin hiljentävistä busseista 
syntyvät tärinähaitat ovat mal-
tillisia, mutta kun hidasteisiin 
ajetaan kovaa busseilla ja muul-
la raskaalla liikenteellä, tärinä 
on voimakasta. Koriste-esineet 
kolisevat kirjahyllyn päällä ja 

Katukysely poiki vilkasta keskustelua

astiat keittiökaapeissa.
Moni busseista ei vaivaudu 

hidastamaan vauhtia, vaan yli 
puolet laskettelee hidasteista lä-
pi hidastamatta.

OLen muuttanut Intiankatu 
33:een vuonna 1994. Liikenne-
määrät ovat lisääntyneet ja au-
tot suurentuneet. Kuorma-au-
tot ovat valtavia raskaine kuor-
mineen, ja bussien määrää lisät-
tiin jokunen vuosi sitten. Niinpä 
Intiankadun puolella ei voi pitää 
ikkunoita auki lainkaan. Mustaa 
nokea ja pölyä kertyy lattialle 
sekä pinnoille yhdessä päivässä; 
millaista ilmaa me sitten hen-
gitämme? Jos herää aamuyöstä, 
ei juurikaan enää pysty nukku-
maan. Melu on jo terveyshaitta.

Alueella on tehty kellarire-
montteja useissa taloissa. On ha-
vaittu, että kova maa-aines päät-
tyy Kättäriltä päin katsottuna 
Kymintie 32–34:n kohdalle ja 
muuttuu Kymintien päässä taas 
tukevaksi maaperäksi. Niinpä In-
tiankatu lilluu savikossa, eikä ole 
ihme, etteivät talot kestä tätä lii-
kennettä! Kadun varrella olevat 
talot kaatuisivat, jos pohjalieju 
jostain kuivuisi, koska paalutuk-
sia ei ole. Vertailun vuoksi Val-
timontie on lähes kokonaan kal-
lioperäistä ja esimerkiksi Tou-
kolan puoleisen Intiankadun pe-
rustana on moreeni, joka sekin 
on tukevampaa maa-ainesta kuin 
tämä meidän puoleinen osuus.

asun Intiankatu 32:ssa ja ehdo-
tan, että puolet bussilinjoista lai-
tetaan kulkemaan Koskelantieltä 
suoraan Lahdentielle ramppien 

kautta. Lahdentien pysäkit eivät ole kohtuuttoman 
kaukana. Intiankadulle läpiajokielto, paitsi tärkeim-
mille bussilinjoille. Kumpuodin ja Kylätilan välinen 
alue mukaan luettuna Limiksen ja Intiankadun ris-
teys korotetuksi ja kivetyksi torialueeksi, joka osal-
taan tukee läpiajokieltoa. Tämä vähentäisi myös 
kiihdytysintoa R-kioskin hidasteelta. Läpiajokieltoa 
voitaisiin valvoa ajoittain kyläyhteisön voimin näyt-
tämällä läpikulkijalle itse tehtyä huomautuskylttiä.

VaaRatiLanteita on nähty muutamia, lähinnä 
Kumpulantaipaleen ja Intiankadun risteyksessä au-
toilijoiden ja pyöräilijöiden välillä. Lisäksi olemme 
todistaneet joitakin vaarallisia bussien ohituksia.

Autoverhoomo 
SISUSTUSEXPERT

Limingantie 57
00560 Helsinki

p. 757 0339

YLinOPeuksia näkee Intianka-
dulla päivittäin. Erityisesti bus-
sien nopeudet nousevat ilta- ja 
yöaikaan. Nopeusnäytön ansi-
osta olemme nähneet bussien 
keskinopeuden nousevan hel-
posti yli 50 km/h.

asuntOMMe pinnoissa näkyy 
remontin jälkeen tulleita hal-
keamia, jotka johtuvat tärinästä.

kuORMa-autOt ovat hävin-
neet lähes kokonaan. Tämä on 
hienoa. Busseja kuitenkin kul-
kee todella runsaasti. Ajoittain 
kolmenkin bussin letkat eivät 
kuulu kyläkadulle. Asun alaker-
ran kulmahuoneistossa, josta on 
suora näkymä R-kioskin suun-
taan.  Bussien kiihdytys R-kios-

kin hidasteelta Kylätilalle aihe-
uttaa suurimman metelin ja tä-
rinän. 

eMMe ole itse joutuneet Intian-
kadulla vaaratilanteisiin. Meil-
lä ei ole lapsia, mutta joutuisin 
kyllä vakavasti miettimään hei-
dän turvallisuuttaan kadunyli-
tyksessä. Emme edes kesäkuu-
malla voi pitää makuuhuoneen 
ikkunoita auki, sillä bussien pi-
tämä säännöllinen meteli pitää 
valveilla. 

PaRas vaihtoehto olisi bussi-
liikenteen vähentäminen. Edes 
osalle linjoista tulisi etsiä vaih-
toehtoisia reittejä.

YLinOPeutta ajetaan usein. 
Näyttötaulu on auttanut tähän 
jonkin verran. Vaaratilanteisiin 
en ole törmännyt, mutta pidän 
kummallisena sitä, että kylätiel-
lä on usein vaikeaa ylittää katua 
jatkuvan autovirran takia. Lap-
sille tämän täytyy olla hankalaa.

ennen Kumpulaan muuttamis-
tani asuin 10 vuotta Kalliossa 
Hesarilla ja Sturenkadulla. Olen 
siis tottunut kaupungin ääniin 
enkä pienestä hätkähdä. Kui-
tenkaan en missään edellisissä 
kämpissäni ole törmännyt vas-
taavaan meluongelmaan kuin 
täällä Kumpulan lintukodossa. 
Se tuli minulle yllätyksenä.

Koonnut: Salme Kauppila

Kumpula-seura pyysi viime numerossa palautetta 
Intiankadun liikennettä koskeviin kysymyksiin. 
Vastauksia tuli paljon, ja tässä niistä poimintoja. Risto, soita Unto Monosen Satumaa tai Punaiset 

Lehdet, totuin huutelemaan grillitulien ääressä 
takapihallamme Limingantiellä. Naapurista ilmes-
tyi usein huppariin, nahkatakkiin ja kitaraan son-

nustautunut ryhdikäs hahmo, jolla oli  samantapaiset sil-
mälasit kuin minulla. Iskelmä- ja vanha tanssimusiikki oli-
vat miehellä verissä. Aina, kun joku vieraista halusi lau-
laa, kaivettiin kitara laukusta, ja ilmoille kajahti säestys 
kappaleeseen kuin kappaleeseen. 

Tutustuin Risto Kukkoseen Kumpulan Musakerhossa 
viitisen vuotta sitten. Risto muutti Kumpulaan vuonna 
2008, mutta piipahti täällä usein sitä ennenkin, sillä hä-
nen poikansa Ilmari on kumpulalainen.

Kohta soitimme usein yhdessä Kylätilassa ja Oljen-
korsi Small Bandissa. Miehen ymmärtävä ja samalla 
pikkutarkka asenne harjoituksissa on muistissani – kun 
muut vetäytyivät kahville tai röökille, tutki Risto sillä ai-
kaa sointurakenteita pystyäkseen kertomaan harjoitelta-
vasta kappaleesta olennaisen tauolta palaaville. Risto-
han oli luonteeltaan tutkija. Hän jopa väitteli musiikkitie-
teen tohtoriksi rakkaasta iskelmäaiheestaan.

Kontaktimme tiivistyi entisestään, kun Risto löysi elä-
määnsä Anitan, joka asui naapuritalossamme. Risto oli 
selvästi erittäin onnellinen. 

Kyläjuhlilla 2010 Risto näytti monipuolisen heittäyty-
jän roolinsa olemalla järjestysmies, ohjelmaryhmän ak-
tiivinen jäsen ja soittamalla ansioituneesti Kyläorkeste-
rissa akustista kitaraa Marionin ja Jukka Hallikaisen 
taustalla. Myös tuore Kylätilayhdistyksen hallitus oli saa-
nut hänestä idearikkaan toimijan riveihinsä. 

Soitin Riston kanssa viimeistä kertaa omissa synttäri-
bileissäni Kylätilassa. Enpä olisi arvannut, että aika Ris-
ton kanssa päättyisi samaan paikkaan, josta se alkoi.  
Riston menehtyminen äkilliseen sairauskohtaukseen 11. 
syyskuuta oli sokki soittokavereille, ystäville ja kyläläisille.  

Muistotilaisuuteen aurinkoisena syyskuun lauantai-
na oli kokoontunut paljon väkeä eri aloilta. Keskuste-
luissa moni asia selvisi: merkillepantavan hyvä ryhti oli 
varmaankin seurausta Riston taannoisesta kilpatanssi-
harrastuksesta, urheilullinen olemus taas uimarin uras-
ta. Hämmästellen kuulin herran kauhoneen vielä senio-
rinakin SM-mitaleille! Minä olin tuntenut vain muusikko/
tohtori Kukkosen. Risto ei pitänyt meteliä tekemisistään, 
vaan kommentoi asioita vaatimattomaan, älykkääseen, 
kotkalaissävytteisen vähättelevään tyyliinsä. 

Pihagrillin ringissä on nyt kitaristin tuoli tyhjänä. Unto 
Monosen sanoin: ”… sammuneelle nuotiolle jäin. ”

Jussi Liski

Risto Kukkosen muistokonsertti Kylätilassa la 27.11. 
klo 19. Jos olet Riston ystävä tai tuttava, mutta kutsu ei 
ole sinua tavoittanut, ilmoitathan tulostasi osoitteeseen 

anita.lintula(a)gmail.com pe 26.11. mennessä.

Risto Kukkonen 1960 –2010

Polkus elämän kauemmin 
toivoin kestävän. 
Niin päättyy elämän kivut 
ja tuska, arpiin vanhoihin 
helpotusta. 
Jälkeen jää kaipuu suuri, 
kun tuo rakas trubaduuri 
kahleistansa vapautui, 
ja toisen puolen jokea 

rantautui. 
Isän tunnen läsnä olevan, 
vaikka hiljenee jo soitto 
kitaran. 
Iltaani mollisävelen, nyt 
laulat kanssa enkelten. 
Lepää rauhassa, 
Uljas Prinssi.  

Ilmari Ollila

Intiankadulla	on	30	kilometrin	nopeusrajoitus,	jota	kaikki	eivät	kuitenkaan	noudata.

Isä

sa
m
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en

juha lento

Kuvassa	Risto	laulaa	
karaokea	Kylätilan	
halloween-bileissä	2008.
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Kari Lindström
Galleria Pirkko-Liisa Topelius 
13.10.–7.11.2010

Näyttely oli mieleenpainuva ja 
mielenkiintoinen katsaus kum-
pulalaisen taitelijan Kari Lind-
strömin viimeaikaiseen tuotan-
toon. Kolmeen eri huoneeseen 
jaettu triptyykkimäinen näytte-
lynasettelu muuntui ensimmäi-
sen huoneen maalauksista kol-
mannen huoneen valokuviin. 
Ensimmäinen huonetila oli näyt-
telyn visuaalisinta antia. Lind-
strömin mystiset kaupunkikuvat, 
joita hän itse nimittää ”kävele-
viksi taloiksi” toivat värikylläisinä 
mieleen italialaisen esisurrea-
listisen taidemaalari Giorgio de 
Chiricon (1888–1978) 1900-lu-

vun alun metafyysisen kauden 
maalaukset. Unenomaiset nä-
kymät lentävistä ja kietoutuvista 
rakennuksista tuntuivat ihmisen 
alitajunnasta heijastuvilta maa-
ilmoilta. 

Triptyykin keskimmäinen 
huone oli paikallisempi ja näin 
ollen juurevampi. Teokset Satu-
maa sekä Syvä kuin meri, jossa 
Unto Mononen opettaa Esko 
Rahkosta laulamaan, ovat su-
kua suomalaiselle naivismille. 

Kolmas huone oli ehkä pu-
huttelevin. Siinä oli Kari Lind-
strömin herkkiä valokuvia edes-
menneestä vaimostaan Tuulis-
ta (1951–2010). Kuvat oli otet-
tu yhteisiltä Etelä-Eurooppaan 
suuntautuneilta taidematkoilta,  
ja ne olivat hyvinkin henkilökoh-

taisia, kuten kuvat Espanjalai-
silta portailta Roomasta tai Krei-
kan Korfulta sekä Taitelijaliiton 
Italian ateljeekodista Grassinas-
ta. Tuuli on ikään kuin irtileikat-
tuna maisemasta. Tietoisuus tu-
levasta nostaa kylmät väreet 
katsojan mieleen. 

Tämä huone oli varmaan-
kin ollut tekijälleen terapeutti-
nen muistokirjoituksineen suu-
ren surun hetkellä. Taitelijoilla 
on tapa kanavoida suruaan töi-
hinsä, ja alitajunta tuottaa kat-
sojille ja kuulijoille suuria elä-
myksiä. Näyttelyn eri maailmoi-
hin ja ulottuvuuksiin avautuvat 
teokset kutkuttivat niin nuorten 
kuin varttuneempienkin katsoji-
en mielikuvitusta.

Jari Jetsonen

Lauri Törhönen
Tammi 2009

Nuortenromaani Sello 
& Pallo on korostetun 
viaton Romeo ja Julia 
-tarina kahden nuoren 
ensirakkaudesta. 

Päähenkilöt Mika-
el ja Aino tulevat eri 
maailmoista: Mika-
elin intohimo on jal-
kapallo, Aino taas on 
jo Sibelius-Akatemi-
assa opiskeleva sellisti. Nuo-
ret kohtaavat erikoisissa olosuh-
teissa: Aino putoaa urkuparvelta 
Mikaelin päälle selloineen Mika-
elin isän hautajaisissa. He koh-
taavat lyhyen hetken, eivät ihan 
tajuissaankaan, ja sen jälkeen 
kumpikaan ei voi unohtaa toista. 
Mikael alkaa etsiä Helsingistä 
tyttöä, jolla on ruskeat silmät ja 
vaaleansininen sellokotelo. Sa-
malla jalkapalloilija tulee tutus-

Acorn
Hilland Records 2010

Toukokuussa ilmestynyt levy lin-
kittyy Kumpulaan tekijänsä Ant-
ti Vuorenmaan kautta. Kyläor-
kesterissa mm. viime Kyläjuhlil-
la Marionin hurmannut Vuoren-
maa on säveltänyt ja sanoitta-
nut kaikki levyn kappaleet, jot-
ka ovat kahdesta aikaisemmas-
ta julkaisusta poiketen suomen-
kielisiä. Keskellä pimeintä vuo-
denaikaa on elähdyttävää kuulla 
huomioita kuukausista julmim-
masta: ei marras- vaan huhti-
kuusta, ja oivaltaa, että hämä-
rä on äkillisesti häikäisevää au-
rinkoa armollisempi. Myös nimi-
raita tehoaa Hevoskastanjasta 
puhumattakaan, mutta jokainen 
löytäköön omat suosikkinsa. 

– Se on ihana levy. 
– Mikä se haltiamainen soitin 

siellä välillä on? Ai harppu! No 

Maalauksia ja valokuvia

kaivonkatsoja –  
tarinoita suomesta 

ilmankos... 
– Jänniä tunnelmia, melkein 

surumielisiä, mutta ei kuitenkaan. 
– Ei ollu niin kosminen kun 

pelkäsin. 
– Hienoja kitarasoundeja, vai 

mitä kielisoittimia ne nyt on...
Pikagalluppiin vastanneille 

kerrottakoon, että levyllä soivat 
mandoliini, banjo, kitara, harppu-
kitara, liukukitarat, viulu, kitara ja 
basso. Irlantilaista harppua soit-
taa Lily Neill, laulusta vastaa 
Christa Renwall-Ristiranta, ja 
Vuorenmaan lisäksi muusikkoina 
kuullaan Kukka Lehtoa, Saku 
Mattilaa ja Heikki Lainetta. 

Levyä saa mm. Levykauppa 
Äxästä (www.levykauppax.fi).

Annina Holmberg

sello & Pallo – vaaleansininen rakkauskertomus
tuneeksi korkeakulttuurin maa-
ilmaan. 

Kirjan päähenkilöt ovat jo 
täysi-ikäisiä, mutta heidän nuo-
ri tunnemaailmansa on niin herk-
kää, että kirja ei ainakaan pai-
nosta lukijakuntaansa minkään-
laisiin varhaisiin kokeiluihin. En-
silempi herää nuorilla jopa niin 
myöhään ja niin kauniina, että 
tuntuu vääjäämättömältä, että tä-
mä on ollut kirjoittajan tietoinen 
valinta, vastapainoksi sille nyky-
ajan mediamaailmalle, jossa nuo-

ret (ja aikuisetkin) elävät. Kirjassa toisena si-
vujuonteena kulkee myös Mikaelin suru isän 
kuolemasta, jonka voisi tulkita myös symbo-
lina aikuistumiselle yleensä. Taivaalta puto-
avasta Ainosta tulee Mikaelille pelastava en-
keli surussa.

Kumpulalaisen elokuvaohjaajan ja käsikir-
joittajan Lauri Törhösen romaanista on te-
keillä elokuva. Sello & Pallo voitti Suomen 
Nuorisokirjailijat ry:n myöntämän Topelius-
palkinnon korkeatasoisesta nuortenkirjasta.

Anna Kurvinen

Kari	Lindström:	Lintukodot

Tapio ja Virpi Liinoja tunnetaan Kumpulassa hy-
vin. Näyttelijänä, laulajana ja kirjailijanakin näh-
ty Tapsa on esiintynyt monissa Kylätilan tapah-
tumissa, ja graafikkona toimiva Virpi on luonut 
mm. Kumpuodin logon. 

Tänä syksynä he saivat ansiolistaansa erityisen 
merkinnän, kun Arktinen Banaani julkaisi yhteis-
työnä syntyneen lastenkirjan Hiiri ja isännöitsijä. 
Kirjan henkilöt syntyivät jo vuosia sitten lasten il-
tasatutarpeiksi, mutta kansien väliin ne päätyivät 
vasta nyt. 

– Se johtuu siitä, että minä olen niin laiska, 
Tapsa väittää. 

– Tai ainakin Virpi on huomattavasti ahkerampi. 
Virpi vahvistaa, että patistamista on tarvittu, 

jotta iloisesti polveileva tarina hauskoine hahmoi-
neen on saatu valmiiksi, mutta yhtä kaikki teos on 
nyt olemassa. 

Matkakertomusta, seikkailua 
ja huumoria sekoittavan kirjan 
ensimmäinen kuva valmis-
tui 1997. Siinä hiiri ja isän-
nöitsijä ovat Meksikos-
sa. Kirjassa he pyö-
rivät Pariisissa, ja 
mukaan on tullut 
stadin slangia ja 
piereskelyä. Niitä 
ei kuultu iltasa-
duissa. 

– Kummi-
tukset jäivät 
pois uudesta  

Taiteilijaelämää kivijalassa
Virpi ja tapio Liinoja kokeilivat, kuinka avioparilta sujuu yhteistyö ja taiteilivat lastenkirjan 
hiiri ja isännöitsijä. Liitto kesti, mutta tapio laihtui rupeaman aikana 14 kiloa.

versiosta, Tapsa kertoo.
– Mutta muuten tarina pysyi 

suht samana. 
Juonta kehiteltiin yhdessä, 

niin että kuvat vaikuttivat teks-
tiin ja teksti kuviin, eikä työtä ja 
vapaa-aikaa aina tahtonut erot-
taa toisistaan. Se on freelance-
reina toimivien taiteilijoiden lii-
tossa mahdollista. 

– Ihme kyllä riitaakaan ei 
syntynyt, Virpi nauraa. 

– Joten jatko-osa on jo suun-
nitteilla.  

Ihminen voi olla ihmiselle 
susi. Hiirestä on paha 
mennä sanomaan.  

Kuvitusten lisäksi Virpi tekee 
mainoksia ja taittoja – uusi kir-
jakin on itse taitettu – ja Tapsaa 
työllistävät sekä musiikkiala et-
tä näyttelijän hommat. Vampu-
lapoppia Esa Pulliaisen kanssa 
ja vitsiä Lapinlahden lintujen  

riveissä, sekä tietenkin 
roistojen ja poliisien 

rooleja televisiossa 
ja elokuvissa. 

Hiiren	vanhemmat	lähettivät	sen	kaupungin	humusta	
ja	hälystä	maalle	rauhoittumaaan.	–	Okei	mutsi	ja	faija,	
kiitti	että	kasvatitte	mut,	se	sanoi	vanhemmilleen.

ViRPi LiinOja
• kotoisin Espoon perukoilta

• eläinrakas, mutta naimisissa 

allergikon kanssa

• taitava kakuntekijä ja 

marsipaaniruusujen rakentaja

• taloyhtiön palo- ja 

turvallisuusvastaava

• ihailee Audrey Hepburnia

ja pitää vintagesta

Limingantiellä punaisessa 
puutalossa puurtava pariskunta 
on kiireistään huolimatta niin 
kumpulahenkinen, että on lu-
pautunut Kumpostin ensi vuo-
den sarjakuvatekijöiksi. Työtapa 
on sama kuin Hiiressä ja isän-
nöitsijässä: Tapsa kirjoittaa ja 
Virpi kuvittaa. 

Saammeko seurata hiiren,  
kummituksen, citykanin tai 
Kumpulan hengen seikkailuja,  
selviää seuraavassa Kumpostis- 
sa. Sitä ennen Tapsan täytyy 
tankata, sillä jos edellisen kirjan 
teko laihdutti häntä 14 kiloa,  
kuihtumisen vaara on olemas-
sa. Onneksi se koskee vain elo-
painoa, sillä Tapsan sanoin  
”yhteistyö tukevoittaa parisuh-
detta.”  

Elämässä ei voi olla 
iloa ilman surua. 
Laskennallinen ihme 
tapahtuu, kun ne jakaa: 
suru pienenee, mutta ilo 
suurenee.  

Annina Holmberg

Lainaukset kirjasta Hiiri ja isän-
nöitsijä, Arktinen Banaani 2010  

Tapio	ja	Virpi	Liinoja	alkavat	tehdä	yhdessä	sarjakuvaa	Kumpostiin	ensi	numerosta	alkaen.

sami väätänen

•JOULUKUUN KAUNIIT KUKAT 
•KOTIMAISET TUOREET KUUSET
•MAKOISAT MESIMARJAHILLOT

Pukin konttiin:  Suomalainen kärhöopas (Sofianlehdon julkaisu) 
      Lahjakortti kukkakauppaan ja taimimyymälään 

Sofianlehdonkatu 12, 00610 Helsinki
Puh. (09) 796 230, 040 518 2525

sofianlehto@sofianlehto.com
www.sofianlehto.com

kukkakauppa          taimimyymälä              puutarhasuunnittelu – ja rakentaminen

taPiO LiinOja
• syntynyt ja varttunut Vampulassa
• asunut vuosia Kumpulassa
• tunnetaan omassa taloyhtiössään 
Laabanina
• muistuttaa myös Jack Nicholsonia
• Lapinlahden lintu, Kulkurin ja 
joutsenen Rautavaara, Raidin 
pahis ja paljon muuta
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kumpulan 

lasten ja 

nuorten palsta

 Tarjoa juttuasi!

Syyskuisena viikonloppuna Kum-
pulan alueella liikkui kusettajan 
kuuleman mukaan röyhkeä varas. 
Lauantain ja sunnuntain välisenä 
yönä Kylätilan läheltä Intiankadul-
ta vietiin parhaat päivänsä nähnyt, 
mutta kuitenkin aivan kulkukelpoi-
nen ja uskollisesti omistajaansa pal-
veleva Toyota Carina -merkkinen 
henkilöauto. Sunnuntaina taas vo-
ron matkaan lähti Oljenkorren leh-
tihyllyyn unohtunut kahdeksan rul-
lan Pirkka-merkkinen wc-paperi-
pakkaus. Keskellä kirkasta päivää! 

Autoparka löytyi seuraavalla vii-
kolla syrjäiseltä omakotitalokadulta 
Malmilta, mutta paperipakkaus on 
edelleen tietymättömissä. Jos var-
kaan omaatuntoa nyt alkaa kolkut-
taa, pakkauksen voi vaivihkaa pa-
lauttaa samaan paikkaan.  

LOkakuun ensimmäisenä sun-
nuntaina koirankusettaja törmäsi 
aitoon liikenneruuhkaan normaa-
listi niin hiljaisella Limingantiellä. 
Eräs jonossa seisova autoilija kertoi, 
että syynä oli Mäkelänkadulla sattu-
nut liikenneonnettomuus, jonka ta-
kia liikenne oli ohjattu Limingan-
tien kautta ohi tapahtumapaikan.  

Onnettomuudessa henkilöau-
to ajoi moottoripyöräpoliisin 

päälle. Poliisi oli pysäyttänyt pyö-
ränsä suojatien eteen seisahtaneen 
auton viereen, kun takaa tullut hen-
kilöauto törmäsi häneen. Moottori-
pyörä vaurioitui pahoin, mutta uh-
rin vammat eivät onneksi olleet va-
kavia.

kYLätiLan lasten halloween-juh-
lissa vieraili ennätysmäärä lapsia, 
ainakin 80 pientä päätä. Ahdin an-
timet onginnassa riittivät juuri ja 
juuri, samoin kissankakkakakku. 
Valitettavasti kuitenkin tietokilpai-

lun rekvisiitasta katosi jon-
kun mukaan yhdistyksen 

puheenjohtajan mp3-soitin. 

Oletko kuullut hauskan tai kiintoi-
san Kumpula-jutun, jonka haluat 
kertoa koirankusettajalle? Toimi-
ta tarinasi: kumposti@yahoo.com 
tai c/o Kylätila, Intiankatu 31.

koirankusettajan kuulemaa

Metropolia Ammattikorkeakoulun Sofianlehdonkadun toimipisteessä, Kätilö-
opiston sairaalan naapurissa juhlittiin lokakuussa 40-vuotiasta toimintatera-
piakoulutusta. Nykyisellään tutkinto on ammattikorkeakoulutasoinen ja siihen 
valmistutaan 3,5 vuoden opintojen jälkeen. Toimintaterapiassa tutkitaan ih-
misen, toiminnan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta; sitä mihin ja miten 
käytämme aikaamme.

Toimintaterapiakoulutus on kotiutunut hyvin Kumpulaan. Opiskelijat oli-
vat mukana viime kevään Kyläjuhlilla. He ohjasivat siellä lapsille työpajoja 
mm. satudraamaa, kivien maalausta ja kasvojen kuviointia.

Lisää tietoa koulutuksesta löydät internetistä www.metropolia.fi.

Olipa kerran tonttujoukko, joka asui Korva-
tunturilla. Tonttujoukon tehtävänä oli jakaa 

lahjat kuusten alle, koska joulupukki ei ehdi kaik-
kialle. 

Viikkoa ennen joulua tontuille oli tapana mää-
rätä lahja-alueet. Lahja-tonttu sai Käpylän alueen, 
johon kuuluivat myös Kumpula, Oulunkylä ja Itä-
Pakila. 

Lahja-tonttu lensi aputontun kanssa Lilli-nimi-
sen lumikauriin selässä Käpylän jakoalueelle.  

He menivät ostamaan Kumpuodista evästä ja 
suunnittelivat lahjojen jakamisreittiä. He eivät 
huomanneet Luna-noitaa, joka salakuunteli hylly-
jen välissä. 

Noita oli ollut siskon luona Halloween-juhlista 
lähtien. Hänkin asui oikeasti kaukana pohjoises-
sa. Nyt noita oli Kumpuodissa varastamassa ruo-
kaa: noita suunnitteli varastavansa Kumpuodista 
ketun lihaa, jos löytyy.

Lahja-tonttu, aputonttu ja lumikauris Lilli me-
nivät odottamaan lahjapulkan saapumista Taivas-
kalliolle. 

– Yksi yö enää jouluun, Lahja sanoi.
– Missä siis on reki? kysyi Lilli-lumikauris.
Luna oli taikonut reen näkymättömäksi, mitä  

Lahja ja Lilli eivät tienneet. Lahja-tontun loma-
matka Espanjaan sukulaistonttujen luokse oli vaa-
rassa viivästyä, jos reki ei tulisi pian. 

Sitten Lilli näki hangessa piparin. Lahja ku-
martui nostamaan sitä, mutta kompastui näky-
mättömään rekeen. Lahja-tonttu tunnusteli, mi-
hin kompastui, ja silloin lahjat tulivat näkyviksi. 
Lahja löysi reenkin. Pipari taas muuttui yhtäkkiä 
lahjojen vientitontuksi. Tontut aloittivat kiireen 
vilkkaa lahjojen jakamisen.

Lahja-tonttu, aputonttu ja Lil-
li saapuvat viimeiseksi Itä-

Pakilan alueelle. Heitä väsytti, 
koska he olivat jakaneet lah-
joja koko yön. 

Viimeisiä lahjoja ja-
kaessaan he hiipivät 

Kumpulan koululaiset esittävät:  

Noita yritti laittaa 
kettua pataan, 

mutta kettu puraisi 
noitaa sormesta.

Joulusatu

erään Sanna-open kotiin ja jättivät lahjat kuusen 
alle. Välikatolla asusteleva pieni hiiri heräsi rapi-
naan ja kurkisteli tonttujen puuhia kattolistan  
raosta. 

Luna-noita oli myös seurannut tonttuja ja aikoi 
estää Lahja-tontun Espanjan-matkan. Kun tontut 
astuivat ulos Sanna-open kodista, noita taikoi hei-
dät kahdeksi joulukuuseksi ulko-oven eteen. Lil-
lin hän taikoi kissaksi. 

Kun aamu alkoi sarastaa, aikainen koiranulkoi-
luttaja ihmetteli naapurin oven edessä ole-

vaa kahta joulukuusta ja toisen kuu-
sen latvassa naukuvaa kissaa.

Luna lensi luudallaan kotiin 
pohjoisen jäätikön alle. Hän 

valmisti myrkkyjuomaa, ja tarvit-
si siihen ketun lihaa ja ketun hän-
nän, vaikka kettu tarvitsee sitä ta-
sapainotteluun. 

Yksi kettu oli uimassa lähellä 
olevassa avannossa. Noita nappasi 
ketun haavilla ja vei kotiinsa. Noi-

ta yritti laittaa kettua pataan, mutta  
kettu puraisi noitaa sormesta. Noita  

tippui pataan ja kaikki taiat särkyivät. 
Kettu pääsi pakoon. 

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

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

(maanantaisin kirppis suljettu)

LISÄKSI MEILTÄ LÖYTYY
•Leikkinurkkaus
•Hoitohuone, wc
•Kahvio

Otamme myös lahjoituksia 
vastaan ja voimme noutaa ne!

TERVETULOA 
Vekarakirppikselle

Helsingin Kumpulaan, 
Intiankatu 20 

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

Pöytävuokra 
35 €/viikko

VARAA
pöytäsi numerosta  

0400-575474

VARAA
pöytäsi numerosta  

V
Helsingin Kumpulaan, 

toimintaterapeutit juhlivat kumpulassa

Satudraaman	
värikkäät	hahmot	
innostivat	lapsia	
Kyläjuhlilla	
toukokuussa.

Ruuhkaa	Limiksellä.

johan pirttikangas

Tuli jouluaatto ja aurinko nousi pilvien takaa. 
Lahja-tonttu oli jo matkalla kohti Espanjaa; 

Lahja ja Lilli nukkuivat lentokoneen ruumassa. 
Lahja näki unessa jo sukulaisensa. Loma saattoi 
vihdoin alkaa.

Joulusadun kirjoittivat ja kuvittivat Kumpulan kou-
lun (Käpylän peruskoulun Kumpulan toimipisteen) 
1–2 K -luokan oppilaat lokakuun lopussa 2010. 
Valmiin sadun kirjasi tietokoneelle luokanopettaja 
Sanna Lindahl Kumpulassa pe 29.10.2010.

Lahja-tonttu,	
aputonttu	ja	
lumikauris	
Lilli	menivät	
odottamaan	
lahjapulkan	
saapumista	
Taivas-
kalliolle.

Noita	taikoi	tontun	kahdeksi	joulukuuseksi	ulko-oven	eteen.	Lillin	hän	taikoi	kissaksi.

yksi	kettu	oli	uimassa	lähellä	olevassa	avannossa.

Lahja-tonttu	oli	matkalla	
kohti	Espanjaa.	Loma	
saattoi	vihdoin	alkaa.
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