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PAAVO ON 
KUMPULAN ÄÄNI-

KUNINGAS!
Vaalitulostaulut s. 2-3

Vihr. 67  (-4 )
SDP 43  (-3 )
Vas. 30 (+3 )
Kok. 26          (+11 )
Kesk.  12   (-1 )
SKP   6 (+3 )
KD   5  (-3 )
Perus   4  (-6 )
RKP   3  (-3 )
Lib   1 (+1 )
STP   1 (+1 )
SSP   1 (+1 )
KA   1 (+1 )

  

Muista liittyä Kumpula-seuran jäseneksi, ks. sivu 5! 

Ota kaupan päälle neljä numeroa Kumpostia valmiiksi koottuna ja ilmainen kotiinkuljetus!

Uuden 
eduskunnan 
kokoonpano 

kumpulalaisten 
mielen mukaan:

(suluissa muutos Kumpulan v. 2003 vaalituloksesta)



 Kokoomuksen kannatus jatkaa kasvuaan -
vihreitä ja vasemmistolaisia vielä yli 70 %

Edusk. 
vaalit  -03

Kunn. 
vaalit -05 Eduskuntavaalit 2007, puolueiden osuus äänistä %

 

VIHR

SDP

VAS

KOK

KESK

SKP

KD

PS

RKP

LIB

STP

Muut

Kumpula 
2003

Kumpula 
2005

Kumpula 
2007

Toukola
2007

Käpylä A 
2007

Käpylä B 
2007

Helsinki
2007

Suomi
2007

35,3 38,1 33,6 30,9 31,9 29,9 20,1 8,5

23,0 20,0 21,3 20,1 22,3 21,7 21,2 21,4

13,5 16,4 15,1 10,1 10,7 10,6 6,8 8,8

7,5 9,4 12,9 21,9 19,2 18,8 30,2 22,3

6,6 3,3 5,7 3,9 4,8 4,6 6,9 23,1

1,3 2,1 3,0 1,2 2,5 3,7 1,4 0,7

3,8 2,3 2,5 1,3 1,7 1,5 2,5 4,9

4,9 1,2 2,2 2,4 2,0 2,5 2,9 4,1

2,9 2,6 1,6 6,9 2,9 4,3 6,0 4,5

0,2 0 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,1

- - 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1

1,3 4,7 1,1 0,7 1,4 1,8 1,3 1,5

Eduskuntavaalit, 
puolueiden saamat äänimäärät

 Kumpula Kumpula Toukola Käpylä A Käpylä B
2003 2007 2007 2007 2007

VIHR 687 710 854 666 782
SDP 448 451 556 465 567
VAS 262 319 278 223 276
KOK 145 273 604 401 491
KESK 129 121 109 100 121
SKP 26 64 32 53 97
KD 74 52 36 35 40
PS 96 46 65 41 65
RKP 56 33 191 61 112
LIB 3 10 11 6 10
STP - 10 5 6 6
SSP - 9 12 19 33
KA 0 9 5 7 11
SKS 0 4 1 0 1
KTP 3 1 0 2 2
MUUT 16 2 4 1 2
yht. 1945 2114 2763 2086 2616

Äänimäärät kertovat,  että 
kokoomuslaisia  on  tullut 
koko ajan lisää.  Silti  ko-
koomuksen osuus Kum-
pulassa on yhä koko kau-
pungin toiseksi pienin heti 
Jakomäen  (11,7  %)  jäl-
keen.  Toisaalta  vasem-
mistoliiton kannatus  on 
noussut  kaupungin  van-
kimmaksi heti Alppilan (16 
%) jälkeen.  Suhteellisesti 
kovimmassa  kasvussa  on 
kuitenkin  kommunistien 
SKP,  eikä  se  selity 
Steen1:n äänillä (18 kpl.). 
Vihreätkään eivät  ole 
vähentyneet,  mutta  pää-
esiintymä  on  siirtynyt 
Kumpulasta Kallioon, Valli-
laan, Alppilaan, Viikkiin ja 
Suomenlinnaan  (34-36 
%).   RKP:n kannatus on 
täällä koko kaupungin pie-
nimpiä. 

VIHR=Vihreä liitto SDP =Sosialidemokraattinen Puolue VAS=Vasemmistoliitto KOK=Kokoomus KESK=Keskusta 
SKP=Suomen Kommunistinen Puolue  KD=Kristillisdemokraatit PS=Perussuomalaiset RKP=Ruotsalainen 
kansanpuolue LIB=Liberaalit  STP=Suomen Työväenpuolue SSP=Suomen Senioripuolue KA=Köyhien Asialla 
SKS=Suomen Kansan Sinivalkoiset KTP=Kommunistinen Työväenpuolue

Äänioikeutetut 2007
Miehet Naiset

Koko maa 1 974 638 2 108 911
Helsinki 199 760 241 469
Toukola 1 612 2 007
Kumpula 1 274 1 620
Käpylä A 1 134 1 590
Käpylä B 1 387 2 130

Äänestys % 
2007

Koko maa 64,9
Helsinki 66,1
Toukola 77,1
Kumpula 73,5
Käpylä A 77,2
Käpylä B 75,1

Naisehdokkaille 
annettujen äänien 

osuus kaikista
Koko maa 42,1
Helsinki 51,8
Toukola 54,0
Kumpula 53,2
Käpylä A 53,2
Käpylä B 51,7



Paavon enkelit 
jyräsivät

Paavo  Arhinmäki  oli  Kumpulan  äänikuningas, 
mutta  pitkälti  siksi,  että  vihreiden  äänisaalis 
jakaantui niin tasaisesti puolueen ehdokkaiden 
kesken. Toisin kuin v. 2003 vaaleissa kuningat-
taret olivat nyt äänimäärissä miehiä vahvempia 
- Paavosta huolimatta. Neljä vihreää naista sai-
vat yhteensä 323 ääntä eli 15 prosenttia koko 
Kumpulan äänistä.
Kumpulalaisten äänten perusteella eduskuntaan olisi valittu 14 
samaa henkilöä kuin tapahtui koko Helsingin äänillä. Mutta kol-
masosa eli 7 valituista olisi eri henkilöitä. Edustajia eivät nyt 
olisi  kokoomuksen  Juha  Hakola,  Arja  Karhuvaara,  Sanna 
Perkiä,  Sari  Sarkomaa ja  Sirpa  Asko-Seljavaara,  RKP:n 
Astrid  Thors eikä demari  Päivi  Lipponen.  Heidän  sijastaan 
edustajia olisivat vasemmistoliiton Sirpa Puhakka, Tiia Aarni-
puu ja Leena Eräsaari, vihreiden Jukka Relander, Zahra Ab-
dulla ja joko Sirkku Ingervo tai Minerva Krohn (arvontaan) 
sekä SDP:n Osku Pajamäki. Kokoomuksella olisi eduskunnas-
sa siis nyt 5 paikkaa vähemmän.
Vuoden 2003 vaalien äänitilaston kärjessä Kumpulassa 
olivat Osmo Soininvaara (vihr, 127 ääntä), Paavo Lipponen 
(SDP, 105), Toni Halme (ps, 92) ja Johanna Sumuvuori (vihr, 
87).

Teksti ja taulukot: Tuomo Heikkola
Aineisto: Tilastokeskus

 Taulukossa ovat ne 21 Helsingin vaalipiirin ehdokasta, jotka 
Kumpulan tulosten perusteella olisivat päässeet eduskuntaan,  
heidän henkilökohtainen äänimääränsä ja osuutensa kaikista  
annetuista äänistä Kumpulassa ja koko Helsingissä. Helsingin  
edustajanpaikat  on  jaettu  puolueiden  Kumpulassa  saamien 
äänien perusteella samalla d´Hondtin menetelmällä kuin vaa-
leissa virallisesti tehdään.
EDUSKUNTAVAALIT Kumpula HKI

2007 äänet (-03)  % %

Arhinmäki Paavo / VAS läpi 133  (61) 6,3 2,1

Sumuvuori Johanna / VIHR läpi   91  (87) 4,3 1,6

Sinnemäki Anni / VIHR läpi  84  (56) 4,0 2,4

Alanko-Kahiluoto Outi/VIHR läpi  83  (---) 3,9 1,4

Tuomioja Erkki / SDP läpi   81  (69) 3,8 4,0

Brax Tuija / VIHR läpi  65  (63) 3,1 3,0

Haavisto Pekka / VIHR läpi  60  (---) 2,8 1,7

Relander Jukka / VIHR 60  (---) 2,8 1,4

Heinäluoma Eero / SDP läpi  54  (---) 2,5 3,4

Zyskowicz Ben / KOK läpi  48  (27) 2,3 5,5

Abdulla Zahra / VIHR 47  (33) 2,2 1,3

Puhakka Sirpa / VAS 42  (16) 2,0 1,2

Kiviniemi Mari / KESK läpi  38  (---) 1,8 2,3

Aarnipuu Tiia / VAS 36  (---) 1,7 0,6

Hiltunen Rakel / SDP läpi  36  (42) 1,7 1,9

Haatainen Tuula / SDP läpi   34  (41) 1,6 2,1

Ingervo Sirkku / VIHR tai 33  (33) 1,6 0,6

     Krohn Minerva / VIHR 33  (29) 1,6 1,2

Pajamäki Osku / SDP 30  (23) 1,4 0,8

Vapaavuori Jan / KOK läpi   26  (  7) 1,2 3,0

Salolainen Pertti / KOK läpi  22  (---) 1,0 2,7

Eräsaari Leena / VAS 17  (---) 0,8 0,2

Ylläolevalla listalla viimeistä vasemmistoliiton paikkaa lähimpä-
nä  oli  SKP.  Sen listalta  eniten ääniä  sai  Kumpulassa  Seppo 
Lampela eli  Steen1 (18 ääntä).  perussuomalaisista   eniten 
ääniä sai  Jussi  Halla-aho (13), kristillisdemokraateista  Anne 
Pohtamo-Hietanen (10) ja Kansan Asialla -puolueesta Terttu  
Savola (9).Just 18 täys ja heti toimeen. Anna Hukka. (Kuva: Elisa  

Paljakka)
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Sumis, 91 ääntä Kahis, 83 ääntä

Sinnis, 84 ääntä



Intian leikkipuisto menossa kiinni koko kesäksi
- esitys löytyi esityslistalta juuri ennen sosiaalilautakunnan kokousta 13.3.
- Kumpulassa hätäännyttiin ja ryhdyttiin pikaisesti vastatoimiin
- asian käsittelyä lykättiin seuraavaan kokoukseen 27. maaliskuuta
- puisto on tarkoitus pitää kiinni 4.6.-3.8., koska rakennuksen lattia on remontoitava
 
Intian leikkipuiston sulkemissuunnitelmaan puuttui  ensim-
mäisenä  Tuija Levlin.  Hän hankki koulun puolustajien posti-
tuslistan ja kirjoitti viestin: "Hei, olen kolmen alle kouluikäisen 
lapsen äiti Kumpulasta ja huolissani..." Tuijan mielestä sisätilat 
eivät ole kesätoiminnan kannalta kaikkein oleellisimmat.  Hän 
toivoi jonkinlaista parakkia ja tilapäisiä vessoja, jotta puistossa 
voisi olla edes ulkotoimintaa:  "Olen keltanokka kansalaisaloit-
teellisuudessa, siksi lähestynkin teitä. Jokin valmis kanava kau-
pungin  sosiaaliviraston  päätöksentekoon  lienee  olemassa,  ja 
kaipailen neuvoja ja vetoapua tässä asiassa."

Joukoille tuli kiire, sillä asia oli jo sosiaalilautakunnan pää-
tettävänä. Lautakunta jätti kuitenkin asian pöydälle ja kumpu-
lalaisille  tuli  pari  viikkoa  aikaa  yrittää  vaikuttaa  päättääjiin. 
Lautakunta on koolla taas tiistaina 27. päivä.  

Kumposti-lehti esitti Tuijan kysymykset perjantaina 16. maa-
liskuuta sosiaaliviraston perhekeskustoiminnan päällikölle  Sis-
ko  Lounatvuorelle.  Hän vastaa  leikkipuistojen  toiminnasta 
Helsingissä ja lautakunnalle tehdystä ensi kesän toimintasuun-
nitelmasta.

Lounatvuoren vastaus alkoi lupaavasti: - Ainakaan ruokailua ei  
silloin voi järjestää.

Hetken miettimisen jälkeen alkoi tulla jo perusteluja kokonaan 
sulkemisellekin:

-  Pienten, ilman vanhempia puistossa olevien lasten valvonta 
työmaan vieressä olisi iso tehtävä. Henkilöstö ei siihen riittäisi  
ja työmiehiä ei siihen voisi velvoittaa. 

- Lattiaremontin aikana rakennuksen ympäristökin on työmaa-
aluetta, sinne on päästävä esteettä työkoneillakin.

-  Jos kaikessa pitää olla varovainen, työ hidastuu, ja kaikkein 
tärkeintä on kuitenkin, että leikkipuisto saadaan toimintakun-
toon koulujen alkamiseen mennessä, jotta pienet koululaiset  
pääsevät sinne iltapäivisin.

Muuta remonttia lattian lisäksi puistossa ei ole tarkoitus. Mi-
ten sitten pelkästä lattiaremontista voi tulla niin suuri työmaa 
ja niin paljon työmaaliikennettä, siihen ei Lounatvuori sanonut 
olevansa asiantuntija vastaamaan.

Rahasta ei  tällä kertaa ole kysymys. Leikkipuistot ovat näet 
päässeet uudestaan päättäjien suosioon. Leikkipuistojen kesä-
toimintaan on varattu kaupungin talousarviossa tälle vuodelle 
yli  kaksi  kertaa  niin  paljon  rahaa  kuin  viime  vuonna  (375 
000/175 000 euroa). Sana "uudestaan" on paikallaan, sillä vie-
lä v. 2002 määräraha oli tätäkin vuotta suurempi.

Päättäjät on vakuuttanut leikkipuistojen ja niiden ruokatar-
joilun saama myönteinen huomio.  Sosiaalivirastokin on sum-
mannut  viimekesäisen asiakaskyselyn  tuloksia  tähän tapaan: 
"Palaute oli oli pääsääntöisesti myönteistä." "Leikkipuisto koe-
taan ainutlaatuisena yhteisöllisenä toimintamuotona, jossa on 
hyvä viettää kesää lasten kanssa kaupungissa. Kesäruokailua 
pidettiin päivän kohokohtana. Asiakkaat toivovat kaikkien puis-
tojen aukioloa koko kesän." 

Kävijämäärät ovatkin kasvaneet. Viime kesänä leikkipuistois-
sa oli samanaikaisesti keskimäärin 3265 lasta ja 1269 aikuista 
(2511 ja 542 vuonna 2001). Eikä ruokatarjoilun lopettamista 
ole takavuosien tapaan enää tohtinut esittää kukaan.

Asukas-, leikki- ja perhepuistoja on koko Helsingissä 71. Viime 
kesänä niistä 33 oli ruokatarjoiluineen auki koko kesän ja 29 
osan kesästä. Tänä vuonna on tarkoitus pitää jo 44 puistoa au-
ki koko kesän. 

Käpylän Kimmo-puisto on lähin avoinna oleva puisto ensi 
kesänä, jos Intian leikkipuisto nyt todellakin pannaan remontin 
vuoksi kiinni.  Ruokaa siellä  tarjotaan 4. kesäkuuta alkaen 3. 
elokuuta asti päivittäin klo 12.00. Joka tapauksessa on Intian 
puistokin tarkoitus avata taas 6. elokuuta eli viikko ennen kou-
lujen alkua.

TH

  Tiedä, että olet ainutlaatuinen!
Heitä äänestit Kumpulassa vain sinä:

Yhden äänen Kumpulasta saaneet:

Holopainen Juha-M/KESK

Lazareva Ella / KESK

Partanen Eila / KESK

Honka Eero / VAS

Björklund Irina / KD

Erävalo Esa / KD

Heickell Ingrid / KD

Holmi Markku / KD

Kuvaja Pekka / KD

Mattila Pentti / KD

Molander Helena / KD

Raassina Asser / KD

Ruokonen Saara / KD

Silvander Iiro / KD

Björnberg-Enckell M/RKP

Buchert Magnus / RKP

Hagert Richard / RKP

Hamberg Andreas / RKP

Löfström Mats / RKP

Moberg Frank / RKP

Holmström Martti / PS

Kähärä Ari / PS

Sademies Olli / PS

Kotilainen Tytti / SKP

Lappi Jussi-Petteri / SKP

Mångård Johan / SKP

Salava Hannele / SKP

Sandberg Tiina / SKP

Siirilä Tapio / SKP

Åsnabrygg Jarmo / SKP

Lehtinen Rafael / SKP

Korhonen Riitta / SSP

Mäkynen Heikki / SSP

Piirainen Marja / SSP

Posti Esko / SSP

Koivistoinen Timo / LIB

Turunen Harri / LIB

Kauhanen Teuvo / KTP

Kasurinen Teuvo / STP

Kyrönlahti-Keskivaara/ STP

Laitinen Matti / STP

Rahikainen Janne / STP

Seppänen Pentti / STP

Tiainen Pekka / STP
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UNOHTUIKO?
Tilinpäätöstä tarkastaessaan Kumpula-seuran johtokunta totesi, että jäsenmaksutuloja 
oli kertynyt vuodelta 2006 yhteensä 224 euroa. Asia piti oikein tarkistaa tiliotteista. Lahja 
Hiltunen, Kirsi Pitkänen, Kirsti Ikonen, Mirjam Söderblom, Tuula Mäkinen, Ant-
ti Viren, Juha Kulmanen, Eine Virtanen, Virpi Pesonen, Tuomo Heikkola, Riitta 
Hämäläinen, Pekka Salminen, Rolf Tallqvist, Sinikka Lindberg, Margareta Jaa-
ro, Maija-Liisa Vuorijoki, Heikki Laukkanen, Anna-Mari Rintamäki, Ajaykumar 
Meswani, Sanna-Mari Karelius, Pekka Heinonen, Kaija Makkonen, Maija Tikka-
nen, Lauri Jääskeläinen ja Marjatta Karapuu ovat maksaneet jäsenmaksun vuonna 
2006. Kiitos siitä!
Entä me muut Kumpula-seuran n. 175 jäsentä? Jäsenmaksusta on muistutettu Kumpos-
tin joka numerossa. Emme taida olla vielä ihan valmiita pelkästään sähköiseen asiointiin, 
muisti ei riitä, tieto ei talletu. 
Tämän Kumpostin välissä jaetaan taas perinteiset pankkisiirtolomakkeet, jotka voi sit-
ten ottaa mukaan muistuttamaan tilillepanosta.  Johtokunta päätti  katuvaisena maksaa 
myös omat viime vuoden puuttuvat jäsenmaksunsa vuoden 2007 maksun yhteydessä. Eh-
kä muutkin unohtaneet voisivat harkita tällaista takautuvaa jäsenmaksua. 
Kumpula-seura toimii talkootyönä alueellisena edunvalvojanamme ja julkaisee Kumpos-
tia. Ihan ilman rahaa tämä ei kuitenkaan onnistu. 
Jäsenmaksu on siis 8 euroa/vuosi/talous ja tilinumero 800011 – 179465.

Ulla Neuvonen
P.S. Samalla jäsenmaksulla saat myös neljä numeroa Kumpostia v. 2007.

 

  
Perjantai 23.3. - Kylätila, Intiankatu 31

klo 19.00 KANSANMUSIIKKIOPISTON ETNOILTA
Veera Voima laulattaa kalevalaisia ja rekimittaisia lauluja sekä saamelaisia joiku-
ja.  
( Pääsymaksu 4e/2 e) Järj. Kylätilayhdistys ja Kansanmusiikkiopisto 

Sunnuntai 25.3. - Kylätila, Intiankatu 31
klo 11.00-14-00 Kevätkirppis. Pöytävaraukset: sirpa.suhonen@tsk.fi Hinnat 10 
e MLL:n jäsenille ja 12 e muille. Buffetti ja lapsille piirustuspöytä. Järj. MLL:n Kä-
pylän paikallisyhdistys. 
klo 15.00 KUMPULA-TOUKOLA KYLÄTILAYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
Suunnitellaan kuluvan vuoden toimintaa ja valitaan uusi hallitus. Täällä voi vai-
kuttaa siihen, mitä Kylätilassa tapahtuu v. 2007. Kahvitarjoilu. TERVETULOA ! 

Sunnuntai 1.4. - Kylätila, Intiankatu 31
klo 15.00 KUMPULA-SEURAN KEVÄTKOKOUS
Aiheina mm. tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja seuran sääntöjen muuttaminen.

Sunnuntai 15.4. - Wanhankaupunginkoski
klo 12.00 PERINTEINEN KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTUMA
(www-sivu: icebreak.fi)
Ohjelmassa mm. koskenlaskua, hyppyjä kajakkihyppyristä, slalom-melontaa, ka-
jakkipooloa, BoaterCrossin SM-kisa ja valokuvauskilpailu. Järjestäjä on Kohinaa 
Koskimelonta ry. (www-sivu: kohinaa.com)

Keskiviikkona 9.5.
klo 16-19 KOKO KUMPULAN SIIVOUSTALKOOT

Torstaina 10.5.- paikka vielä avoin
klo 18.00 PIHAT JA PERINTEET, osa 2 
Yleisötilaisuudessa käsitellään mm. alueemme puustoa sekä pensas- ja puuaita-
kulttuuria. Esitelmöitsijöinä Tomas Palmgren ja Petri Arponen. Järj. Kanta-Helsin-
gin omakotiyhdistys.  (Pihat ja perinteet,  osa 1 järjestettiin viime keväänä, ks.  
Kumposti 2/06.)

KumPosti 1/2007
 23. vuosikerta 
ISSN 1235-8959
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postiluukkuun

Painos: 2200 kpl.

Tilaukset muualle:
10 euroa/vuosi  (maksu Sampo 

800011-179465)
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kumposti@netti.fi

Limingantie 9/Heikkola

Päätoimittaja ja taitto:
Tuomo Heikkola –  heikkola@netti.fi

Paino: 
Paintmedia Oy, Helsinki

Kansi:
Taulukko: kunkin puolueen 
ääniosuus Kumpulassa muunnettu 
suoraan edustajapaikoiksi  

Kuva: kansanedustaja Paavo 
Arhinmäki

 
KUMPULA-SEURAN 

JOHTOKUNTA V. 2007

Ulla Agopov, puheenjohtaja
Limingantie 24
09 757 3264
ulla.agopov@triticum.inet.fi
Ann-Louise Laaksonen, sihteeri 
Valtimontie 3 C 47
050 351 0841
annlouise_laaksonen@hotmail.com
Hannu Hakala
Limingantie 90
09 797 770
hannu.hakala@om.fi
Leila Melart
Limingantie 41-43 B
09 794 414
leila.rasanen@nettiviesti.fi
Ulla Neuvonen
Limingantie 56
09 790 885
ulla.neuvonen@helsinki.fi
Miro Reijonen
Väinö Auerin katu 4 A 1
0400 770 987
miro@iki.fi
Sari Väntänen
041 523 4850
sari.vantanen@kolumbus.fi
Varajäsenet:
Sirkkaliisa Jetsonen
Kymintie 75
09 757 2020
jetsonen@saunalahti.fi
Salme Kauppila
salme.kauppila@pp.inet.fi

Haluan ostaa  Kumpulasta
YKSIÖN tai PIENEN 
KAKSION (22-36 m2).

Joko heti tai hiukan 
myöhemmin tänä vuonna, 

soita tai meilaa niin 
neuvotellaan: 

050-343 9635/Leila tai 
lo76842@uta.fi
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mailto:miro@iki.fi
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Laulun Voimaa kylätilalla 23. maaliskuuta!
Veera Voima laulattaa kalevalaisia ja rekimittaisia lauluja sekä saamelaisia joikuja Kylätilalla perjantaina 23.3.  Veera on 
tehnyt opintonsa Sibelius-akatemiassa ja erikoistunut etnisiin äänenkäyttötapoihin. Makupaloja voi kuunnella www-sivulta veera-
voima.net. 1990-luvulla Veera oli perustamassa kulttimainettakin niittänyttä Kullervon Kosto -yhtyettä siskonsa Liisan ja nyt suu-
ren yleisön tietoisuuteen nousseen Emma Salokosken kanssa. 
Nykyisin Veera laulaa sekä  nykykansanmusiikkitriossa Suo (www-osoite suomusic.net), joka on juuri julkaisemassa ensilevyään, 
iskelmäbändissä Kaipuun Kukkatarha (www-osoite: kaipuunkukkatarha.net) että  kurkkulauluyhtyeessä Cedip Tur.
Lisäksi Veera opettaa Kansanmusiikkiopistossa Käpylän Karjala-talolla.

Ainutlaatuinen musiikkiopisto kotiutui Käpylään
Klassisen musiikin ammattimuusikoiden kouluttamiseen tähtää-
vien musiikkiopistojen ylivalta horjuu - varsinkin näillä nurkilla. 
Pop-Jazz Konservatorio on jo vanha tuttu Arabianrannassa. Nyt 
on tarjolla sitäkin vapaamuotoisempaa musiikkiopetusta Karja-
la-talolla Käpylässä, kun Kansanmusiikkiopisto löysi sieltä kodin 
viime syksynä. Sen periaatteita ovat:
-  jokaisella on riittävä perimä soittaa, laulaa ja tanssia
-  jo pienillä  keinoilla  voidaan tuottaa mielekästä  ja  "oikeaa" 
musiikkia
-  mahdollisuus sekä rentoon harrastamiseen että tavoitteelli-
seen kansanmusiikin  opiskeluun kaikille  kiinnostuneille,  ikään 
ja taustaan katsomatta 
- jokainen voi tutustua perinteiseen ja/tai uuteen kansanmu-
siikkiin omien lähtökohtiensa, kiinnostuksensa ja edellytyksien-
sä mukaisesti.
-  opetus  tapahtuu  pääasiassa  korvakuulolta  ja  näyttämällä, 
mutta myös nuottikuvaa käytetään tukemaan oppimista. Musii-
kin teoriaa lähestytään käytännön esimerkein.
- ryhmässä soittaminen; se on paitsi mukavaa, myös hyvä ope-
tusmetodi. Lisäksi oppilas tottuu musisoimaan muiden kuullen 
ja kynnys esiintymiseen madaltuu.
Vaikka Kansanmusiikkiopisto näillä nurkilla  on uusi tulokas, on 
maamme musiikkiopistojen valtavirrasta poikkeavalla opistolla 
ikää sentään jo muutama vuosi. Heikki Laitinen (Suomen ra-

juin laulaja, vaikka professori onkin) sitäkin oli perustamassa 
kokouksessa 3. huhtikuuta 2002 Sibelius-Akatemiassa. (Laiti-
nen taitaa olla ainoa musiikkialan professori, joka on julkisesti 
hehkuttanut karaokea). Siellä taidettiin todeta, ettei olemassa-
olevista musiikkiopistoista oikein ollut ylläpitämään saati edis-
tämään kansanmusiikin harrastusta Suomessa. 

Säännöllinen opetus soitin- ja lauluryhmissä alkoi Munkki-
vuoren nuorisotalolla v. 2003 ja jatkui kaksi vuotta.  V. 2005 
toimintaa  jatkettiin  Sibelius-Akatemian  tiloissa,  mutta  elokuu 
2006 oli Kansanmusiikkiopistolle uusi alku. Karjalan Liitto tarjo-
si Käpylän Karjalatalolta toimitilan opiston käyttöön ja opisto 
sai oman toimitilan - ensimmäistä kertaa.  
Kansanmusiikkiopistoa ovat alusta asti vetäneet johtaja Maija 
Karhinen-Ilo  (2-rivinen  haitari,  jouhikko,  kanteleet,  tanssi) 
sekä opiston opettaja Lassi Logrén (viulu, jouhikko). Kuluval-
la kaudella opettajia on kaikkiaan kolmetoista, joukossa Veera 
Voiman (laulu)  lisäksi  mm. harmoonivirtuoosi  Eero Grund-
ström (soittimena  toistaiseksi  huuliharppu),  Roope Aarnio 
(  mandoliini,  kitara,  yhtyeet),  Jussi  Hynninen  (tanssi)   ja 
Mikko Perkoila (soitinrakennus). 
Tänä keväänä Karjala-talolla on muskariryhmiä kaikenikäisille 
lapsille,  kitaransoiton  alkeita  nuorille,  jouhikon  ja  kanteleen 
opetusta, viulupelimanniryhmä aikuisille sekä yhtye- ja  perhe-
yhtyeopetusta. Joihinkin näistä voi mennä mukaan vielä tämän 
loppukevään aikanakin.
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Sitä ja ensi syksyn ohjelmaa voi tiedustella puh. 09- 726 
3306  sekä sähköpostitse  posti@kansanmusiikkiopisto.fi.  Ryh-
miä perustetaan kysynnän mukaan, joten toiveita ensi syksyksi 
voi esittää. Säännöllisen opetuksen rinnalla on tarjolla erilaisia 
ja eri pituisia kursseja. 
Kevään muuta ohjelmaa Karjala-talolla:  
Tupailta torstaisin 29.3., 12.4. ja 26.4. klo 18-20:  va-
paamuotoinen musiikki-ilta  jossa lauletaan, soitetaan ja kes-

kustellaan kahvikupposen ääressä. Vaihtelevia teemoja ja eri-
laisia vierailijoita. Kannatusmaksu 2 € sisältää kahvitarjoilun.
Tanssitupa perjantaina 13.4. klo 18.30-20.30: ohjattua 
ja  vapaata  tanssia  kaiken  ikäisille  elävän  musiikin  tahdissa.
Liput 5/3€ perhelippu 10€, Karjalatalon Yläsali
Lasten alkeisleiri 4.-8.6.

Tuomo Heikkola

Esitys kouluverkon supistuksista valmistui 
katso www.hel.fi/lautakunnat

 
- Jännityksellä odotettu ja jo etukäteen kohuttu esitys on tullut julki tämän lehden ollessa painossa. 
- Kumpulan koulun ei pitäisi olla ainakaan vielä ensi syksyn lakkautuslistalla
- Esitys löytynee, kun www-sivulta hel.fi/lautakunnat etenee opetuslautakunnan sivuille ja edelleen 
kohti seuraavan kokouksen esityslistaa 27.3.07.
- Esityksen valmistelua johtanut opetuspäällikkö ei luottanut esitystä Kumpostin käsiin etukäteen.
- Taustaksi tässä kuitenkin opetuspäällikön vastaukset kysymyksiin, millaisista lähtökohdista esitys 
on valmisteltu. Lupasimme olla muokkaamatta vastauksia.

Uhanalaisia kouluja puolustettiin rautatientorilla 4.2.  (Kuva: Ulla-Maija Hänninen)

Hei,
Vastaan näin yleisesti esittämiinne kysymyksiin. Opetusviraston esitys on julkinen 27.3., jolloin se lähtee myös 
lausunnoille. Sitä ennen en valitettavasti voi antaa tarkempaa kuvausta tai arviota asiasta.
Opetusviraston kouluverkkoesitys tehdään normaalina virkatyönä. Työhän osallistuvat oman tehtäväkuvansa perusteella 
tarvittavat virkamiehet. Helsingin kaupunki laatii vuosittain väestöennusteet, jotka ovat esityksen laadinnan 
lähtökohtana, kuten myös rekistereistämme saatavat koulurakennuksia koskevat tiedot. Selvitystyön taustamateriaaleja 
ovat mm. konsulttiesitys ja siitä saadut lausunnot. 
Kouluverkkotyön lähtökohtana on Helsingin kaupunginhallituksen 11.12.2006 tekemä päätös, jonka mukaan 
opetusvirasto ja opetuslautakunta valmistelevat koulu- ja oppilaitosverkon kehittämistä kaupungin tietokeskuksen 
ikäluokkaennusteiden ja esitettyjen koulutuspoliittisten tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta sekä ottavat 
jatkovalmistelussa huomioon paitsi määrälliset myös laadulliset näkökohdat, kuten opetukselliset ja kasvatukselliset 
tekijät sekä alueiden ympäristötekijät, turvalliset koulumatkat ja koulurakennusten kunto. 
ystävällisin terveisin, 
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, Opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki, puh 31086208, 050 - 3763461
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Käpylän kirjastoa ei lakkauteta!
 
- Näin rehvakkaan otsikon halusimme tälle jutulle.
- Kirjastonjohtaja Kari Vante huomautti kuitenkin perään, ettei hän virkamiehenä voi mitään luvata:
-"Poliitikot päättävät palvelujen lakkautuksista." "Lopetusuhkaa ei ole kuitenkaan näköpiirissä."
- Käpylän kirjastoa onkin tarkoitus remontoida vuosina 2008-09!
- Eli ei kai sitä tosiaan lakkauttamassa olla, ainakaan ihan pian. Joten jääköön tuo otsikko.

Kari Vante on sekä Käpylän että Arabianrannan kirjas-
tojen johtaja. Käpylän kirjaston kävijämäärät ovat nou-
sussa,  ja  tietyistä  ongelmista  on  2000-luvulla  päästy 
eroon. Arabianrannan kirjasto kirjastokeskus Araliksessa 
on toiminut kolme vuotta, ja sinnekin ihmiset ovat alka-
neet löytää.

Molemmat ovat Helsingin kaupunginkirjaston toimipistei-
tä eli siis peruskirjastoja. 

Kirjastojen kävijämäärät?

Kummankin kirjaston käyttäjämäärät ovat olleet nousus-
sa viime vuosien aikana. 

Käpylän kirjaston käyttäjämäärät ovat jonkin verran suu-
remmat  kuin  Arabianrannan,  mutta  on  otettava  huo-
mioon,  että  Arabianrannan  kirjasto  on  toiminut  vasta 
muutaman vuoden - ihmiset eivät välttämättä vielä ole 
löytäneet sinne. Alueelle on myös tulossa lisää asuintalo-
ja. Kaupunginosan palvelujen kehittämistä koordinoivan 
palveluyhtiön, ADC:n, ennusteen mukaan alueelle muut-
taa  vuosittain  n.  1000  uutta  asukasta  vuoteen  2010 
saakka. Tällöin uusi asuntoalue on rakennettu valmiiksi.

Mitä kuuluu Käpylän kirjaston lakkautusuhalle?

Uhka on väistynyt. Lama-aikana vielä 2000-luvun alussa 
Helsingin kaupunki joutui supistamaan palveluja ja myös 
Käpylän  kirjasto  oli  lakkautusuhan alla.  Käpylän asuk-

kaat järjestivätkin mielenosoituk-
sia ja vetoomuksia oman kirjas-
tonsa puolesta,  ja ne näyttävät 
tehonneen. 

Onko  Käpylän  kirjastossa 
vielä järjestyshäiriöitä?

Ne  ovat  onneksi  vähentyneet. 
Tietokoneiden  käyttöönotto  kir-
jastoissa  1990-luvulla  aikaansai 
sen, että nuoret valtasivat kirjas-
tot tai lähinnä siellä olevat tieto-
koneet.  Käpylän  kirjaston  pie-
nuuden  seurauksena  koneita  ei 
riittänyt kaikille; ja se tuotti jopa 
järjestyshäiriöitä. 

Kotikoneiden lisääntyessä kirjas-
tojen  tietokoneet  ovat  vähem-
mässä  käytössä,  ja  se  on  rau-
hoittanut kirjaston ilmapiiriä. 

Millaisia nuoret ovat lainaajina?

Nuoret lainaavat nykyään vähemmän, ja se koskee eri-
tyisesti poikia. Tulevaisuuden haasteena kirjastoilla onkin 
saada nuoret takaisin kirjastoihin. Alle kouluikäiset sen 
sijaan ovat hyviä kirjastojen käyttäjiä. 

   Kirjastojen tulevaisuudennäkymät?

Arabianrannan kirjasto on jännittävä, koska se sijaitsee 
vanhassa uusiokäytössä olevassa tehdasrakennuksessa. 
Arabian tehdas toimii vielä alakerrassa. Monet ovat valit-
taneet, että kirjastoon ei ole helppo löytää, minkä vuoksi 
pyrimme miettimään vielä suuntaviittoja ym. 

Kirjastojen  tulevaisuudennäkymät  liittyvät  sähköisyy-
teen. Kirjojen uusiminen ja varaaminen onnistuu jo ne-
tissä.  Kaupunginkirjaston  tietotekniikkayksikkö,  Kirjasto 
Kymppi keskustassa ja sen edeltäjä Kirja Kaapeli ovat ol-
leet pioneereja sähköisten palvelujen kehittämisessä.

Millaisia kirjoja kirjastonjohtaja lainaa?

Mielelläni luen tietokirjallisuutta ja romaaneja. Tietokir-
joista erityisesti  Suomen historia kiinnostaa, mutta ro-
maanien  suhteen  olen  kaikkiruokainen.  Iltalukemiseksi 
luen myös  mielelläni  keittokirjoja,  ja  mietin  seuraavan 
päivän ruokalistaa. Eri maiden ruokakulttuuri kiinnostaa. 

Teksti ja  kuva: Riitta Aitonurmi 
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Arabianrannan kirjasto on löytänyt yleisönsä

Kävijämäärät Arabianrannan kirjastossa ovat jo viisinkertaiset verrattuna vanhaan Toukolan kirjastoon. Siellä oli viimeisenä vuonna 
2002 kävijöitä vähän yli 20 000. Uudessa kirjastossa oli heti ensimmäisenä vuonna (2004) yli 80 000 kävijää ja viime vuonna jo yli 
100 000. Lainauksia oli vähän yli yksi per kävijä. Lainauksista lasten osuus on jopa 38 %.
Taidekirjastot sijaitsevat samassa rakennuksessa ja niillä on Arabianrannan kirjaston kanssa yhteinen johtoryhmä. Myös joistakin ai-
neistohankinnoista, esimerkiksi lehtitilauksista sovitaan yhteisesti.
Kokoelmat Arabianrannan kirjastossakin käsittävät paljon taidekirjallisuutta, onhan vieressä mm. Taideteollinen korkeakoulu. Nor-
maalia enemmän on myös mm. keittokirjoja ja lapsille tarkoitettuja kuvakirjoja. Alueellahan asuu paljon lapsiperheitä. 
Toukolan asukasmäärä nousee 3-4 vuodessa nykyisestä vielä kaksinkertaiseksi jonnekin 8000:n tietämille eli Käpylän ohi.

Kuva : Kari Vante
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Lyhyt kronikka Kumpulan Puistotaloista

”Lähdetään nopeasti pois täältä, ei vaikuta kovin lupaavalta!” 

Näin totesi Suvi Huovila ensi käväisynsä aikaan Kumpulassa joskus 1970-luvulla. Kumpulan maine 
pimeiden pullojen myyntipaikkana hieman pelotti, ja joidenkin talojen kuntokaan ei päivänvalossa 
ollut kummoinen. Mutta seuraava kohtaaminen oli jo Suuren Rakkauden alkua. Vuoden 1984 
alussa hän muutti ns. Puistotaloihin Kymintien ja Limingantien loppupäässä. Ne ovat vanhan 
Kumpulan ainoita kaupungin vuokrataloja.

Suvi Huovila,  jonka monet tuntevat yhtenä Kumpulan 
kuoron kantavista voimista, kertoo, ettei ensivaikutelma 
uudesta kotimiljööstä  v. 1984 ollut mitenkään idyllinen: 

- Taloista oli ulkomaali rapissut, piha-alue oli roskai-
nen  rakennustyömaa,  jota  talvinen  maisema   har-
maannutti. Mutta sisällä odotti ihana yllätys: toimiva 
38  neliön kaksio jossa oli pieni keittiö, kylpy- ja vaate-
huone.

Vastasyntyneen  Heini-tyttären  äiti  tunsi  kuuluvansa 
tänne.  Sopeutumista  helpotti  myös  se,  että  paikalliset 
omakotiasukkaat toivottivat uudisperheen lämpi-
mästi tervetulleeksi. Kylään oli helppo asettua. 

  Talot pystyyn ruotsalaisella rahalla

  Helsingin  kaupungin  omistamat  Kumpulan 
Puistotalot  osoitteissa  Kymintie  46-54  ja  Limin-
gantie 96-102 rakennettiin vuosina 1949-51 pahan 
asuntopulan aikaan ruotsalaisten lahjoitusvaroin. 
Arkkitehdiksi saatiin Hilding Ekelund (suunni-
tellut myös mm. Taidehallin ja Töölön kirkon). 

Maassa oli pulakausi ja se näkyi  myös Puistotalo-
jen rakennuksissa.  Lautarakenteisten talojen lat-
tialaudatkin olivat  paikoin pätkissä  ja kellaritilat 
olivat  maapohjaisia. Lämmitys  toimi uunien va-
rassa ja keittiöissä oli puuhella. Onneksi oli sen-
tään sisävessat. 

Mielenkiintoista  näin jälkikäteen on  tarkastella 
todella  hienosti  paneloituja  porrashuoneita.  Nii-
hin  satsattiin!  Ammattitaitoisten  kirvesmiesten 

hieno käsityön jälki antoi pienen häivähdyksen 
ylellisyydestä; käden jälki näkyi, vaikkei muu-
ten niin hienoa ollutkaan!

Ajan tavan mukaan huoneistoissa asui  moni-
lapsisiakin  perheitä,  kunnes  1970-80-luvuilla 
asukasmäärä selvästi väheni. Yksinasujat ja yk-
sinhuoltajat olivat  enemmistönä. Kerrotaan jo-
pa itsensä nyrkkeilijä Elis Askin asuneen talois-
sa. 

Tilanne on vakiintunut tänä päivänä sellaisek-
si, että enemmistönä ovat ”sinkut”  ja aikuiset 
pariskunnat.

Asukkaat pelastavat talojaan 80-luvulla

Samoihin aikoihin Puistotalojen kanssa raken-
nettiin Kumpulan mäelle ja Puistotalojen met-
sikköön  väliaikaiseksi  tarkoitettuja  parakkita-
loja. Kun niiden purkamisen aika koitti, ajatel-
tiin kaupungin taholta, että Puistotalot saisivat 
mennä saman tien.

-  Kyseessä oli  ilmeinen erehdys,  kertoo  kumpulainen 
arkkitehti Heikki Pyykkö.

 - Olin silloin töissä ATT:ssä (Asuntotuotantotoimisto)  
ja toiminkin sitten v. 1982 suoritetun peruskorjauksen 
suunnitteluvastaavana.  Puistotalot  sekoitettiin  parak-
keihin.  Talojen  asukkaat  ja  Kumpula-seura  vetosivat  
voimakkaasti kaupungin päättäjiin, ja niin talot saatiin 
pelastettua. Niiden perusrakennehan on hyvä, ja omal-
ta kohdaltani halusin painottaa niiden arkkitehtoonista  
arvoa osoituksena Ekelundin  pientalosuunnittelusta.

Suvi Huovila (oik.)matkalla evakkoasuntoon saneerauksen tieltä 1999.

Puistotalojen toinen saneeraus oli v. 1999



Seuraava peruskorjaus v. 1999

16 vuotta ehti kulua, kunnes Puistotalot jälleen perus-
korjattiin. Tällä kertaa, v. 1999 vaihdettiin ikkunat 3-la-
sisiksi, siirryttiin kaukolämpöön ja kunnostettiin kylpy-
huoneet (putkiremontti). Seinien läpi puhaltavan tuulen 
esteeksi talot vuorattiin ja laudoitetiin uudelleen. 

Asukkaat  olivat  mukana  suunnittelemassa  peruskor-
jausta ja monissa kokouksissa oltiin välillä aika ihmeis-
sään siitä, ettei puurakennusten korjaajia tuntunut mis-
tään löytyvän! Asiantuntemus oli ehtinyt näivettyä var-
sinkin rakennuttamisen lamavuosina. 

Vihdoin eräs forssalainen rakennusyrittäjä teki tarjouk-
sen, joka oli  mahdollista toteuttaa peruskorjausbudjetin 
raameissa.

Asukkaat huolehtivat taloistaan itse

Toisin  kun  usein  luullaan,  kaupungin  vuokralaiset 
maksavat kaikki asumisensa kulut itse - sekä peruskor-
jaukset että talojen muun ylläpidon. 

Kumpulan Puistotalot  ovat  ainoita kaupungin omista-
mia puutaloja Kumpulassa. Muita rakennuksia ovat osa 
Isonniityn  taloista  sekä  Sofianlehdonkatu  6  ja  Väinö 
Auerinkatu 6.  

Taloja hallinnoi ja isännöi Kumpulan Kiinteistöt Oy, jo-
ka on osa Helsingin kaupunkikonsernia. Talon hallituk-
sessa istuu kaksi asukasedustajaa, kaksi poliittista edus-
tajaa ja yksi virkamiesedustaja. 

Edelläkävijänä koko kaupungissa

Asukkaiden  ääntä  kuunnellaan.  Puistotalojen  Talotoi-
mikunta on aktiivisesti pyrkinyt estämään kohtuuttomat 
vuokrankorotukset ja huolehtinut siitä, että talojen hoito 
pysyy hyvätasoisena. 

Talotoimikunnan aloitteesta  Kumpulan Kiinteistöt  en-
simmäisenä tasasi kaikkien kohteittensa vuokrat. Se tar-
koittaa  sitä,  että  alueen  peruskorjauskulut  maksetaan 
yhteisestä kassasta ja hoitokulut yksittäisten kohteiden. 
Koko muu kaupunki seurasi hyväksi havaittu mallia vas-
ta vuosia myöhemmin. 

Asumisaktiivisuuteen  ovat  kuuluneet  pihapiireissä 
myös monet kirpputoritapahtumat,  joihin on osallistu-
nut satoja ihmisiä.

Asumisen henki Suvi Huovilan kuvaamana

- Pitäisi tapahtua todella Suuri Ihme, jos täältä muut-
taisin pois, kertoo Suvi Huovila nyt. 

-  Olen  niin  kiintynyt  Puistotaloihin  ja  koko  Kumpu-
laan, että jo muutaman viikon poissaolo saa minut to-
della suuren koti-ikävän valtaan. Hyvät naapurit luo-
vat turvallisuuden tunteen. 

- Jo 22 vuotta täällä asuneena voi sanoa tuntevansa 
historian  havinaa,  kun  aikoinaan  Puistotaloissa  asu-
neet tulevat katsomaan, miten heidän 1950- luvulla is-
tuttamansa puut voivat.  Vaalimme Puistotaloja  tässä 
säilyttävässä hengessä.

Teksti ja kuvat: Appe Vanajas

kirjanpidot tilinpäätökset laskutus reskontra palkanlasku veroilmoitukset 
viranomaisilmoitukset neuvonta yhtiönperustamiset tilinpäätökset 
kirjanpidot laskutus reskontra palkanlasku veroilmoitukset 
viranomaisilmoitukset neuvonta yhtiönperustamiset
kirjanpidot tilinpäätökset laskutus reskontra 
palkanlasku veroilmoitukset viran-
omaisilmoitukset neuvonta
yhtiönperustamiset
kirjanpidot

Entisenä kumpulalaisena, nyt Pasilassa,
hoidan kaikkia taloushallinnon asioita

ASUNTO-OSAKEYHTIÖILLE
OSAKEYHTIÖILLE

TOIMINIMILLE

JUCA ACCOUNTING
Radiokatu 20

00240 Helsinki
puh/fax 09-3404010

gsm 045-6511408/Carita
juca.accounting@elisanet.fi

kirjanpidot
yhtiönperustamiset

neuvonta viranomaisilmoi-
tukset veroilmoitukset palkanlasku

reskontra laskutus tilinpäätökset kirjanpidot
yhtiönperustamiset neuvonta viranomaisilmoitukset

veroilmoitukset palkanlasku reskontra laskutus kirjanpidot
tilinpäätökset yhtiönperustamiset neuvonta viranomaisilmoitukset

veroilmoitukset palkanlasku reskontra laskutus tilinpäätökset kirjanpidot

Aivan Itäkeskuksen kyljessä, helppo tulla, 
parkkipaikat vieressä.

Matot ja kodin isot tekstiilit  – 
peitot, tyynyt, petauspatjat jne.

Vesipestävät urheilu- ja ulkoiluvaatteet. 

Allergiatestatut, hajusteettomat pesuaineet.

Toimitusaika 1-2 päivää,
kuluttajaystävälliset hinnat.

Tasopesua edellyttävät matot kauttamme 
Viiden Tähden Mattohuoltoon

Asiakkaankatu 5 /
Lyypekinkujan kulma, puh. 323 9001, 

www.pesumesta.fi

ma-pe 10.00 – 18.00, la 9.00-14.00
kesä-heinäkuun lauantait suljettu

http://www.pesumesta.fi/


Ne tekivät sen taas:

"Nyt ollaan tässä vaiheessa!"
Eräänä kuulaana kevättalven päivänä rakennusviraston tiehöylä tuli taas Limingantielle.
Jalkakäytäväosuutensa talven läpi puhtaana pitäneet huokaisivat syvään ja kirosivat mielessään. 
Höylän jäljiltä oli korkea jääkasa jalkakäytävällä lähes Limiksen mitalta. 
Soitto työnjohtajalle ei auta kuten viime talvena: koneet eivät palaa korjaamaan jälkiään.
Soitto ylemmälle johtajalle päätyy erimielisyyteen siitä, mikä on "kertynyttä"

Rakennusviraston  ylläpitotoimiston 
päällikkö  Pekka  Isoniemi,  miten  on 
mahdollista,  että  kaupunki  siirtää  vas-
tuulleen  kuuluvasta  ajoväylän  kunnos-
sapidosta  lopputyön  asukkaiden  vas-
tuulle?
- Se perustuu lakiin. Jalkakäytävän kun-
nossapito on tontinhaltijan vastuulla.
Mutta ajorata taas kaupungin vastuulla. 
Eiväthän  asukkaatkaan  hoida  omaa 
osuuttaan lapioimalla lumia jalkakäytä-
vältä ajoväylälle. Vai voiko jääkasat nyt 
työntää takaisin ajotielle?
- Ei tietenkään. Ne on kuljetettava jo-
honkin muualle.
No uudelleen, miksi  kaupunki  ei  hoida 
omaa  osuuttaan  kuljettamalla  jäät  jo-
honkin muualle?
- Sitä ei laissa sanota niin.
Jne. jne. jne., keskustelu jumittuu ja Isoniemi alkaa jo selittää 
asiaa historian kautta:
- Katsokaas, kun ennen vanhaan koko kadunrakennuskin kuu-
lui tontinomistajille. Sitten kaupunki otti sen hoitaakseen. Myö-

hemmin kaupunki  otti  hoitaakseen ajoväylän puhtaanapidon. 
Seuraavaksi kaupunki on ottamassa hoitaakseen jalkakäytävät-
kin. Mutta nyt ollaan tässä vaiheessa.
Niin, niin, mutta nyt kun on kyse siitä, miksei kaupunki hoida
sitä osuutta, jonka on ottanut hoitaakseen.

Palveleva - lähelläsi - edullinen
on lähikauppiaasi 

Hannu Auranen

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 250

Avoinna arkisin 9-19, lauantaisin 9-16
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Eli ei kun tutkimaan, että mitä se laki nyt todella sanoo:
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
31.8.1978/669
3 § (15.7.2005/547) 
Kadun kunnossapito  käsittää  ne toimenpiteet,  joiden tarkoituksena 
on  pitää  katu  liikenteen  tarpeiden  edellyttämässä  tyydyttävässä 
kunnossa.  
Kadun  kunnossapito  käsittää  myös  ne  toimenpiteet,  jotka  talvella 
ovat  tarpeellisia  kadun  pysyttämiseksi  1  momentin  mukaisessa 
kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen 
tasaisena,  liukkauden  torjumisen,  liukkauden  torjumiseen  käytetyn 
kiviaineksen  poistamisen  sekä  katuojien,  sadevesikourujen  ja 
-kaivojen avoinna pitämisen.
4 § (15.7.2005/547) 
Kadun  kunnossapito  kuuluu  kunnalle. Tontinomistajan 
velvollisuutena on kuitenkin, jollei 8 §:stä muuta johdu, pitää tontin 
kohdalla  oleva  jalkakäytävä  käyttökelpoisena  poistamalla 
jalankulkua  haittaava  lumi  ja  jää  sekä  huolehtia  liukkauden 
torjumisesta  jalkakäytävällä  ja  liukkauden  torjumiseen  käytetyn 
kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi  tontinomistajan 

velvollisuutena  on  tarvittaessa  poistaa  jalkakäytävälle  tai  sen 
vierelle  kertyneet  lumivallit sekä  pitää  jalkakäytävän  viereinen 
katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.
Tontinomistaja  vastaa  myös  tontille  johtavan  kulkutien 
kunnossapidosta.
Ylläpitotoimiston päällikkö Pekka Isoniemi, eiväthän nämä ole 
"kertyneitä" valleja, vaan teidän miesten "keräämiä"?
- No sen tulkinnan voi ratkaista oikeudenkäynnissä.
Miksi te sitten viette lumet kuitenkin pois, jos teidän mielestä 
laki antaa teille oikeuden jättää jäät jalkakäytävälle?
- ???
Jos  jollain  nyt  ei  sattumalta  tärkeämpää  tekemistä  ole,  niin 
voisihan tuon laintulkinnan vielä tarkistuttaa. Ennen lakitupaa 
voi kokeilla vaikka ympäristökeskusta, sillä lain mukaan:
16  §  Jollei  kunta  täytä sille  kuuluvaa  kadun  ja  yleisten  alueiden 
kunnossapito-  ja  puhtaanapitovelvollisuutta,  alueellinen 
ympäristökeskus voi velvoittaa kunnan siihen sakon uhalla. 

Teksti ja kuva: Tuomo Heikkola
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Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI
0400-535 125 Jukka Olander, puh/fax 09 694 2756

jukka.olander@soputyo.fi

Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.

LVI - asennus ja -urakointi
LVI - mittaus ja perussäätö
LVI - saneeraus

Maarit
Herranen

Intiankatu 25
p. 875 4554

Auki 
arkisin 9-17,
lauantaisin 

sopimuksesta.

TERVETULOA!

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Käpyläntie 1
puh. 720 6800

Erikoishammaslääkärit
Pirkko Aho - iensairaudet

Hammaslääkärit
Marja Romu

Elina Saaristo

Suuhygienisti
Anna-Leena Rouvari

Särkypäivystys

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus 
Kelan kanssa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=katujen#a15.7.2005-547
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=katujen#a15.7.2005-547


Kirjailija Heidi Köngäs
kylätilalla 2. huhtikuuta

Seuraava  lukupiiri  kokoon-
tuu kylätilassa maanantaina 
2.4.  klo  19.  Silloin  keskus-
tellaan  Heidi  Köngäksen 
romaanista  Hyväntekijä ja 
mukana  on  myös  kirjailija 
itse.  Heidi  Köngäs  (s. 
15.9.1954)  työskentelee 
Ylessä  TV  1:n  draamassa 
ohjaajana. 
Hänet  tunnetaan  lukuisista 
televisiolle  tekemistään  vii-
hde-  ja  draamasarjoista 
sekä  tv-elokuvista,  joista 
mainittakoon  Sisko  Istan-
mäen  romaaneihin  perust-
uvat Liian paksu perhoseksi 
ja  Viimeiset  mitalit,  Leena 

Lehtolaisen romaaniin perustuva  Tappava säde sekä  Eve ja 
Laila Hietamiehen kirjoittama Kirje isältä. 

Heidi  Köngäksen  esikoisromaani  Luvattu ilmestyi  vuonna 
2000.  Se  on  maalaiskylään  sijoittuva  tarina  nuoren naisen  luvattomasta  rakkaudesta.  Romaani  Vieras  mies (2002)  kuvaa 
epäsuhteista rakkautta sodanjälkeisessä pikkukaupungissa. Kirja on julkaistu Saksassa nimellä Der fremde Mann. Köngäksen 
kolmas romaani Hyväntekijä (2006) on nyky-Helsinkiin sijoittuva intensiivinen kuvaus rakastamisen vaikeudesta.

Heidi Köngäs on palkittu Venla-, KOURA- ja Telvis-palkinnoilla. Liian paksu perhoseksi sai Special Prix Europa -palkinnon Berliin-
issä 1998.

Lukupiirissä lopullinen totuus. Kaikesta.
Lukupiiri perustettiin kylätilassa syyskuussa 2000 kahdeksan hengen voimin. Siitä asti on lukupiiri kokoontunut kerran kuussa 

keskustelemaan  kirjoista. Muutaman kerran olemme saaneet myös kirjailijan ja kerran  kääntäjän seuraamme. Nämä tilaisuudet 
ovat yhteistä olohuoneilua parhaimmillaan. 
Lukupiiriä ylläpitää noin tusina uskollista kirjallisuudenharrastajaa. Kahvi-, tee- ym. tarjoilu sisältyy  illanviettoon, skoolasimme-

pa kerran kuohuvaakin Kjell Westön merkeissä. Eräs lukupiiriläinen oli sen meille luvannut, mikäli hänen ennusteensa Finlandia-
palkinnon saajasta osuu oikeaan.
On mielenkiintoista kuulla eri ihmisten mielipiteitä juuri luetusta kirjasta. Lukupiirissä on eri-ikäisiä, erilaisia elämänvaiheita ko-

keneita naisia ja miehiä. Mikset sinäkin tulisi mukaan? 
Siellä saa puhua tai kuunnella, juttua piisaa aina. Eri-
tyisen hauskana on jäänyt mieleeni se kerta, jolloin 
keskustelimme Daniel Harmsin kirjasta Ensiksi ja toi-
seksi. Ja toiseksi se, kun aiheena oli Heli Laaksosen 
Pulu uis. Kuka nyt haluaisi lukea runoja Turun mur-
teella? Mutta jos olet kokeillut, et ihmettele. Tuli siinä 
illan  mittaan  testattua Laaksosen  avulla  sekin,  että 
kuinka erottaa maalaisen ja kaupunkilaisen ja selvisi 
mikä on paras paikka Helsingissä.
Kirja  valitaan  lukupiiriläisten  ehdotuksista.  Tähän 

mennessä olemme valistuneet esim. seuraavissa sei-
koissa:
- Kuinka minusta tuli tyhmä (Martin Page)
- Kuinka rakkaus syntyy (Raija Siekkinen)
- Mitkä olivat Theresan valinnat (Hanne Vibeke Holt)
- Mikä on Joutavuuksien jumala (Arundhati Roy)
- Kuka   tarjoili  Englannin kuninkaalle (Bohumil Hra-

bal)
- Mitä sanotaan rakkaudeksi (Arno Kotro)
- Kuka ja millainen oli Ravelstein (Saul Bellow)
- Lopullinen totuus. Kaikesta (Kai Nieminen)

Marjatta Karapuu

KUMPOSTIN KIRJATIETOTESTI: 
Yhdistä kirja kirjailijaansa. 

Vastaukset seuraavalla sivulla.

1.   Murha Käpylässä
2.   Beige
3.   Raapaisuja
4.   Sadan vuoden yksinäisyys
5.   Populäärimusikkia
       Vittulanjänkältä
6.   Arkielämää
7.   Tääl
8.   Canal Grande
9.   Syyskuun 11.
10. Suden vuosi
11. Missä kuljimme kerran
12. Tara
13. Luvattu
14. Colorado Avenue

A.   Virpi Hämeen-Anttila
B.   Ata Hautamäki
C.   Mikael Niemi
D.   Juuli Niemi
E.   Gösta Ågren

F.    Tapio Liinoja
G.   Lars Sund
H.   Gabriel Carcia Marques
I.   Noam Chomsky
J.   Kreetta Onkeli
K.   Kjell Westö
L.   Heidi Köngäs
M.   Maria Jotuni
N.   Hannu Raittila

  KÄPYLÄN ELÄINKAUPPA 4 PETS
 Pohjolankatu 1  p. 757 33 07
Ark. 10 -18.00  La 10 -14.00

Kotiinkuljetus 
    torstaisin

            
Osta 2 kg:n pussi laadukasta ja maistuvaa
Hill’s-kissanruokaa -> SAAT
metallisen SÄILYTYSLAATIKON
           KAUPAN PÄÄLLE!!!

KISSAIHMISET!!! 

Eläinlääkärin vastaanotto
perjantaisin
-  yli 25 vuoden kokemus

              
Osta 3 kg:n pussi ProPac-koiranruokaa ->
SAAT kelataluttimen KAUPAN PÄÄLLE

KOIRILLE !!!
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Kylätilan kerhoaikataulu keväällä 2007

MAANANTAISIN
klo 15-16 Sarjakuvan piirtäminen 
8-13-v:lle (MLL/Kirsi Länsitie)
klo 16-17 Satuaskartelu 3-6-v:lle 
(MLL/Kirsi Länsitie 0400 480342)
klo 16-18 Lasten tanssi 
(Hanna Brotherus) 

TIISTAISIN     
14-15.30 ToTe:n seniorijumppa, 
30€/kausi tai 3€/kerta (Pia Kima) 
19-21 Kumpulan kuoro
Marjo Hyötyläinen, 050 3400 291

KESKIVIIKKOISIN
klo 10-12 Muskariryhmät 3 kk.-3 v. 
(MLL/Jaana Ritola, p. 050 5779891)
14-14-45 Vauvavoikka 0-12 kk + 
aikuinen (Elina, p. 050 540 7752, 
kirppanat@maxinetti.fi)
16-17.30 Teatteri-kerho koululaisille 
(Minna/Teatteri Ilmi-Ö, 040 772 4129)
19-20.30 Chi kung -kurssit
Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon! 
(Riitta Kokko, p. 040 5354 975)

TORSTAISIN
klo 16-17.30 Animaatiotyöpaja 
9-13 v:lle (Herkko Eskelinen, 
p. 041 458 7078)
klo 16.30-17.30 ja 17.45-18.45
Lasten kuvataidekerhot
(Susanna Koskela)  
19-20.30 Jooga
(Kurt Walter, p. 050 382 3458)

SUNNUNTAISIN
klo 18-19 Salsan alkeet 
(Suvi Isotalo)

Seuraava Kumposti ilmestyy toukokuussa 2007
Varaa ilmoitustila huhtikuun loppuun mennessä!

Ilmoitushinnat: takasivu 500 €, sisäsivut 300 € (esim. 1/4¼sivua 75 €)
Toistoalennukset toistokerroista riippuen 20-33 %!

Rivi-ilmoitukset : 3 palstariviä 10 euroa, 6 palstariviä 20 euroa.  Rivi-ilmoituksen voi lähettää 
alla oleviin osoitteisiin ja se on maksettava  etukäteen tilille n:o 800011-179465.  

Sähköpostiosoite: kumposti@netti.fi  Postiosoite: c/o Heikkola, Limingantie 9 A 1, 00550 Helsinki.
Päätoimittaja:  heikkola@netti.fi  , puh. 040-7790333  

Ilmoitukset:  ulla.agopov@triticum.inet.fi, puh. 050-5735923

KIRJATIETOTESTIN (s. 14) OIKEAT VASTAUKSET: 1b 2j 3f 4h 5c 6m 7e 8n 9i 10a 11k 12d 13l 14g
TESTIN TULOS: Jos sait 0-14 pistettä, sinun kannattaa tulla Lukupiiriin Kylätilaan maanantaina 2.4. klo 19.

Ilmoittautumiset opettajille, jos numero on mainittu, muuten kylätilaan p. 041 527 8932 (ark. 10-15) 
kylatila@kolumbus.fi, Intiankatu 31

Muutokset mahdollisia. Kylätilan ajantasaiset tapahtumatiedot blogista www.kylatila.blogspot.com

 Jo 15 vuotta!

Kampaamo

Amarillo
Väinö Auerinkatu 3

p. 757 2117

Satu ja Kikka

Avoinna ark. 9-17, la 9-14

Pizzeria Parmesanin väki
toivottaa kumpulalaisille

Iloista Pääsiäistä
ja Hyvää Kevättä!

Väinö Auerin katu 3, Puh. 757 1011
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