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HENGISSÄ EDELLEEN
Kumpostin 30 vuosikerran selaaminen on ollut mielenkiintoinen
matka kylän lähihistoriaan. Kumpulan varhaishistoria ja 20-luvun
rakennusvaihe on aina ollut hyvin esillä Kumpostissa, niin myös
sota-ajan tapahtumat tai 50-luvulla nuoruutta Kumpulassa eläneiden kertomukset.
Kumpostin juttuja, kumpulalaisten kirjoituksia tai Kumpula-seuran kannanottoja ja kirjelmiä Helsingin kaupungille lukemalla rakentuu hyvin kuva myös Kumpulan 80- ja 90-lukujen suuresta muutoksesta. Isonniityn ja Kumpulanmäen uudet asuinalueet, HOASin
talot ja Kumpulan kampus toivat Kumpulaan uutta väkeä, paljon
lapsia, päiväkoti-ikäisiä ja koululaisia. Myös vanhan Kumpulan
taloihin muutti uusia, nuoria asukkaita. Tästä kaikesta syntyi uusi
Kumpula, jonka yhdisti Kyläjuhlat, yhteiset taistelut päiväkotien ja
koulun saamiseksi sekä yhteinen lehti, Kumposti.
A4-lehdykästä 32-sivuiseksi 4-väriseksi aikakauslehdeksi kasvaminen on saavutus, mutta suurin saavutus se, että Kumposti on
ilmestynyt katkeamatta 30 vuotta ja toimitettu ja jaettu koko ajan
vapaaehtoisvoimin ja ilman avustuksia. Kumpulan henki on pitänyt
liekkiä palamassa silloinkin, kun edellinen toimituskunta on voipunut. Uusia tekijöitä on tullut mukaan, joskus enemmän, joskus
vähemmän. Tällä hetkellä Kumpostin tulevaisuus näyttää hyvältä.
Tekijöitä on taas löytynyt ja riittänyt. Nelivärisenä lehti on saanut
kehuja sisällöstä ja ulkoasusta, ja varma usko meillä tekijöillä on,
että lehteä Kumpulassa myös luetaan.
”Ei elämä 30-vuotiaana lopu, pysähtyy vain”, kirjoitin joskus
muutamaa vuotta vanhemman ystävän onnittelukorttiin. Vitsiksihän
se oli tarkoitettu, mutta oli siinä myös sitä pelkoa mitä tuntee, kun
omat kymmenet alkavat vielä kakkosella. Nyt kun kymmenet alkavat
jo aivan muulla luvulla, voin toivottaa 30-vuotiaalle Kumpostille:
Malja oman kylän 30-vuotiaalle. Tästä elämä vain paranee!

Kun Airi pyysi minua tuuraajakseen Australian matkansa ajaksi, en
voinut kieltäytyä, koska ilman varakalifeja ja päivittäispaikkaajia
Kumpostia ei tässä juhlittaisi. Kolmen vahvan päätoimittajan, joiden
haastattelu löytyy lehdestä, jälkeen vetovastuu on vaihtunut tiheään.
Mika Wickström ja minä jaoimme päätoimittajan tehtävät vuoden
verran tukeutuen vahvasti silloiseen taittajaan, Leila Oksaan. Meidän
jälkeemme ohjat otti Christa Prusskij, ja viime ajat kapellimestarin
puikkoa on heiluttanut Airi Vilhunen. Siirtymävaiheissa yksittäiset
toimijat Sari Väntäsestä alkaen ovat pitäneet lehden hengissä ilman,
että julkaisutahti on suuremmin kärsinyt. Päätoimittajan paikkaa on
siis kierrätetty niin kuin useaa muutakin asiaa Kumpulassa.
Tässä numerossa muistellaan urakalla sekä lehteä, kylää että viimeistä 30 vuotta. Muutoksia havaitaan monesta suunnasta ja suoriakin sanoja lausutaan. Siitä on tullut Kumpostin tapa hymistelyjen
lisäksi. Lehden toimittajat, jakajat ja lukijat pääsevät ääneen, mutta
koska korvaamattomista valokuvaajista ja taittajista on vain muutamia mainintoja, haluan nostaa heidät erikseen jalustalle ja kiittää
sekä persoonallisesta että paneutuvasta panoksesta. Sekä tietysti
Kumpulan asukkaita, jotka antavat aihetta juttuihin – ilman värikästä
populaa ei olisi kirjavaa kylää, saati monipuolista lehteä.
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Vuonna 1985 Eput lauloivat metrosta maailman; Helsingissä metro oli huristellut
jo kolmatta vuotta niin maan alla kuin
päälläkin. Mika Waltarin muistomerkki
Kuningasajatus paljastettiin Töölössä ja
ensimmäinen Kumposti ilmestyi.
Göteborgissakin laulettiin. Sonja Lumme sijoittui yhdeksänneksi ja kappale oli
Eläköön elämä, kun norjalaiset kirivät voittoon. Syksyn sävelen voitti Pentti Lasasen kappale Luoksesi jään, ja suomalaiseen
kesään tukevasti kuuluva Tangomarkkinat juhlisti ensimmäisiä kuninkaallisiaan heinäkuussa 1985.
Suomen katsotuin elokuva oli Uuno
Epsanjassa, kakkossijan vei Mollbergin
Tuntematon Sotilas ja kolmoseksi seikkaili
Bond-pläjäys 007 ja Kuoleman katse.
Rockin kuninkaalliset heräsivät Afrikan hätään ja Live Aid konserteilla kerättiin 400 miljoonaa markkaa muun muassa
Etiopian nälkää näkeville. Suomi osallistui
kappaleella Maksamme Velkaa, jota esittivät
Heinäsirkka, Pate Mustajärvi, Tiina Tiikeri, Pave Maijanen, Tuula Amberla, Martti
Syrjä, Ismo Alanko ja Neumann.
Dingomania oli vallannut Suomen, sifonkihuivit tekivät kauppansa ja tarinan
mukaan kirkuvat fanilaumat pakottivat
bändin pakkaamaan myös itsensä äänilaitteiden kuljetuslaatikoihin keikalle turvallisesti päästäkseen. Hittimittaria juonsi Timo

T. A Mikkonen ja televisioon ilmestyi Riitta
Väisänen luotsaamaan Kymppitonnia, joka
pyöri teeveessä aina vuoteen 2002 saakka.
Vuonna -85 oli kulunut 40 vuotta toisen maailmansodan päättymisestä, ja
Etelä-Afrikassa mellakoitiin rotuerottelua vastaan. Suomessa kulutusjuhlat olivat hulppeimmillaan. Videoille juhliaan
pääsi ikuistamaan 300 000 kotitaloutta:
niin monesta kodista laitteet tuolloin löytyivät. VHS:n videokasetista sai pulittaa
54 markkaa ja sähkökirjoituskone maksoi
peräti 1850 markkaa.
Suomen ja Neuvostoliiton nuorison
viidennet ystävyysfestivaalit järjestettiin
Helsingissä, jossa juhlistettiin myös 75
vuotta täyttävää partiotoimintaa 15 000
partiolaisen marssilla. Aerobic ja muhkeat olkatoppaukset olivat hoteinta hottia,
sekä tietysti kihara otsis ja takatukka.
Suomen kieleen juurtui uusia sanoja, kun
kansakuntaa jaettiin juntteihin ja juppeihin, ja naiset saivat vaieta seurakunnassa
edelleen naispappeuden tultua tyrmätyksi
Turun kirkolliskokouksessa.
Kamputseassa riehunut herra Pol Pot
jäi eläkkeelle ja Ranskan tiedustelupalvelu räjäytti Greenpeacen tutkimusaluksen
taivaan tuuliin Aucklandissa.
Finlandiatalossa kokoontui Etykin
kymmenvuotiskokous. Mauno Koivisto oli Suomen tasavallan presidentti ja
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Kalevi Sorsa pääministeri.
Suomen ensimmäinen kaupallinen
radiokanava Radio Lakeus Nivalassa sai
seuraajan, kun Radio City aloitti toimintansa legendaarisessa Lepakkoluolassa.
Radiosta kuultiin Siekkareiden Peltirumpua, Pave Maijasta ja Dingoa, joka ohitti
listoilla Madonnan.
Asunnottomuus vaivasi muitakin kuin
Lepakkoluolaksi muuttuneen Liekkihotellin
entisiä asukkeja. Helsingissä oli tuolloin
7000 asunnotonta, vaikka 11.000 asuntoa kumisi tyhjyyttään.
Mihail Gorbatshov valittiin Neuvostoliiton johtoon, kylmää sotaa liennytettiin ja Sallassa mitattiin vuosisadan
pakkasennätys -50 C.
Matti Nykänen valittiin 22-vuotiaana
vuoden urheilijaksi ja karhu Suomen kansalliseläimeksi. Urheilijoiden veritankkaukset kiellettiin samaan aikaan kun hoettiin,
etteivät suomalaiset käyttäneet dopingia.
Virolaiset Raivo Roosna ja Alex Lepajoe kelluivat kumiveneellä Suomeen ja
tekivät kovan luokan ryöstön Tillanderin
koruliikkeeseen Helsingissä.
Tässä pientä muisteloa vuodelta 1985,
tärkeimmät uutisethan on taltioinut Kumposti jo kolmenkymmenen vuoden ajan.
t e ks t i E i ja R e eve s ,
ku va k at i - m a r i k a vi h e r m ä ki

Kivi

Kumpulan suvut osa 2
Sarja suvuista, jotka ovat asuneet
Kumpulassa pitkään.
Ny t on vuorossa Vinhavien suku.

Sa ma ta lo, sa ma su k u: k un Vi n hav at 1928 muu r asiv at kot i nsa
p er usk iven, he tek iv ät sen jäädä k se en. L i m i ng a nt ien ensi mmä i nen ta lo t un netaa n v a n hoista autoistaa n ja mo ot tor ip yör istä, jot k a ov at k uu lune et suv un m iesten ha r r ast u k si i n a i na.
A n n i n a H o lm b e rg

utta se ei ollut auto eikä prätkä jolla talo hankittiin, vaan
moottorivene. Käsistään kätevä mallipuuseppä Väinö Virtanen rakensi niin hienon paatin, että sen myyntirahoilla
saattoi muuttaa kasvavan perheen Alppikadulta väljempiin tiloihin.
Talosta tulikin suuri ja komea, mutta Väinöä rupesi kaduttamaan,
ja hän etsi venettään pitkin Helsingin rantoja. Kun sitä ei sitkeästä
kiertämisestä huolimatta löytynyt, hän epäili sen joutuneen pirtuveneeksi -salakuljetus oli Suomenlahdella silloin suosittua puuhaa.
Elettiin siis 20-luvun loppua ja Kumpulan puutalojen kohoamisen
alkua. ”Ne nousivat järjestyksessä tästä eteenpäin”, 1938 syntynyt Simo Vinhava näyttää ikkunastaan ja muistaa, kuinka Kisa- ja
Olympiakylänkin paikoilla kasvoi pelkkää metsää. Kartanon pelloilla
laidunsivat hevoset, eikä Kätilöopistosta saati Isoniityn taloista ollut
vielä tietoakaan.
Simo on Vinhavien kolmatta Kumpulassa asuvaa sukupolvea,
veneenrakentaja Väinön lapsenlapsi ja uuden sukunimen keksijän
Osmon poika. ”Isää rupesi kyllästyttämään, kun joka toinen suomalainen oli Virtanen, siksi hän muutti meidät Vinhaviksi.”
Jos Kulosaaren silta olisi rakennettu aikaisemmin, Vinhavan talo
saattaisi sijaita nyt siellä. Lauttamatkan hankaluus ratkaisi asian
kuitenkin Kumpulan hyväksi, ja sekä Simo että hänen sisarensa
syntyivät Limingantien kotiin. ”Emme voi kuvitellakaan muuttavamme täältä, koska kaikki paikat ovat täynnä tavaraa”, Simo
toteaa ja viittaa vanhoihin puhelimiin, jotka ovat muistoja hänen
työpaikaltaan Lennättimestä; valokuviin, joita on kertynyt vuosien
varrella laatikoittain sekä kellarissa oleviin ajoneuvoihin, joita tuunaavat myös yläkerrassa asuvat jälkipolven edustajat Tero ja Oskari.
”Se on lutviutunut aina niin, että vanhukset asuvat alhaalla
KUMPOSTI
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a l Ke ukmspi os s t i

Tässä vielä Virtasina 20-luvulla. Vasemmalta Hilma-äiti, Taimi, veneenrakentaja
Väinö sylissään kaimansa pikku-Väinö, oikealla Aino ja Osmo, joka oli 16, kun perhe
muutti Kumpulaan.

ja nuoret ylhäällä”, Simon vaimo Terttu kertoo. ”Me autoimme
Lempi-anoppia, joka ei päässyt nousemaan enää portaita, mutta
siirryimme alas, kun vanhin poikamme Tero perusti perheen.”
Terttu ja Simo tapasivat Linnanmäen kupeessa olevalla tanssilavalla, ja pian Simo haki nuorikkonsa moottoripyörällä Savonlinnasta,
josta tämä oli kotoisin. ”Se oli kauhea matka”, Terttu puistelee
päätään. ”Minulla ei ollut kypärää, vaan ainoastaan huivi, ja Simo
ajoi tuhatta ja sataa.” Simo ei tunnusta moista, mutta myöntää
teiden olleen kiemuraisempia ja matkan kestäneen monta tuntia.
Ehkä pitkä matka ennusti pitkää avioliittoa, sillä Simo ja Terttu
viettivät 53-vuotishääpäiväänsä tammikuussa.
Entä millaista oli olla lapsi ja nuori 40-50 –lukujen Kumpulassa?
”Täällä oli valtavasti kakaroita ja leikimme käpyläläisten kanssa,
koska he kävivät samaa koulua. Vallilan nuorison kanssa sen sijaan
otettiin rajustikin yhteen.” Simo osoittaa kahta silmäkulmassaan
olevaa arpea, jotka ovat seurausta kivisodista. ”Jouduin tikattavaksi
mutta jatkoin samaa rataa.”
Olympialaiset toivat monenlaista vipinää lähikulmille: rakennettiin kerrostaloja ja urheiluareenoita, mm. velodromi ja maauimala.
Simo pääsi olympiapojaksi ja sai vapaalippuja kisoihin. ”Se oli ihan
unelmakesäduuni.” Talvella paineltiin potkukelkalla kouluun ja
jouluna suku kokoontui kumpulalaiseen keittiöön Töölössä asuvaa
Helmi-tätiä myöten. Simo lähetettiin kantamaan tädin lahjoja, mikä
oli mieluinen tehtävä, koska täti ei pihistellyt paketeissa.
Nykyään Vinhavat kerääntyvät yhteen laskiaisena, jolloin kokin
työstä eläkkeelle jäänyt Terttu tarjoilee hernerokkaa. Se on tärkeä perinne varsinkin lapsille, mutta kyllä vanhemmatkin tulevat
mielellään paikalle.
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Vinhavia niin että silmissä vilisee jouluna
2008.
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helsingin
gallialainen kylä

H
Tästä tiedät tulleesi Limingantielle: Cadillac tai Volvo
Amazon vahdissa ensimmäisen talon edustalla.

”Mulla on kaksoissysterit”, Simo näyttää valokuvasta kahta niin
samannäköistä tyttöä, etteivät poikaystävätkään erottaneet heitä
toisistaan. ”Se oli kätevää, kun saattoi lähettää siskon treffeille
jos ei itse jaksanut lähteä.” Välillä on pakko vilkuilla Terttua kuin
varmistaakseen, puhuuko Simo totta vai laittaako omiaan, ja Terttu
vahvistaa Simon ”olleen hurja”. ”Totta joka stoori silti on”, mies
väittää.
Kun Terttu katsoo televisiosta taitoluistelua, Simo painuu kellariin
ajoneuvojensa pariin. Niitä on ollut näytteillä museoissa, messuilla
ja tietenkin oman talon edessä. Ainoastaan Osmo ei ollut yhtä intohimoinen mobilisti kuin muut Vinhavan miehet. Jopa abiturientti-Oskarilla on jo oma auto. ”Faijakin kyllä puuhasi kaikenlaista”,
Simo muistelee isäänsä. ”Kasvatti mehiläisiä yli 30 vuotta ja teki
hunajaa.” Osmon ansiota on myös se, että elämä on tallentunut
valokuviin menneinäkin vuosikymmeninä, hän kun kehitti harrastuksestaan miltei ammatin.
Vinhavat eivät tahdo keksiä Kumpulasta pahaa sanottavaa. Vain
silloin on ollut rauhatonta, kun lähimaastoja on rakennettu. ”Onneksi
se on tapahtunut pikkuhiljaa eikä kertarysäyksellä, silmä on ehtinyt
tottua.” Silti lapsuuden leikki- ja nuoruuden hengailupaikkojen
peittyminen talokompleksien ja asfaltin alle on joskus hiertänyt
niin, että barrikadeillekin on noustu. ”Me ollaan osallistuttu melkein kaikkeen”, Terttu ja Simo toteavat yhdestä suusta. Viimeisin
kansalaisaktivismin aihe oli Kumpulan laaksoon suunnitellun kadun
vastustaminen.
”Mutta eivät kaikki muutokset ole pahasta”, Terttu huomauttaa. ”Limingantien töyssyt ja Jyrängöntien sulkeminen liikenteeltä
KUMPOSTI

ovat todella hyvä juttu.” Hän muistaa kauhulla aikaa, jolloin rekat
hurjastelivat ympäri Kumpulaa ja lapsia piti hyysätä joka matkalla.
Terttu sekä saattoi Teron, Villen ja Annen kouluun että haki heidät
sieltä, eivätkä lukujärjestykset osuneet suinkaan aina yksiin. ”Se
oli pakko ottaa hyötyliikunnan kannalta.”
Muutamista miinusmerkeistä huolimatta Kumpula on aina ollut
hyvä paikka asua. Jopa pahamaineisella 70-luvulla, jolloin pimeitä
pulloja sai joka toisesta kulmasta, kylä tuntui turvalliselta. ”Faija
tosin välillä hermostui, kun sille soiteltiin ja kyseltiin että mistä
tänään löytyy”, Simo naureskelee. ”Kerran eräs ostaja laski pullot
vähäksi aikaa hankeen Limingantie 12 eteen ja ne jäätyivät. Myyjä
oli blandannut vettä joukkoon vähän liikaa.”
Vaikka kotinurkilta löytyy metsää, uimahallia, maauimalaa ja
mukavia naapureita, Vinhavat raaskivat jättää ne ulkomaanmatkojen ja mökkeilyn ajaksi. Miksikään tupajumeiksi ei ole tarkoitus
ryhtyä. Sekä Simo että Terttu pääsivät varhain eläkkeelle ja saavat
nyt hommailla mitä haluavat. Kotona ollessa se tarkoittaa Simolla
moottoriajoneuvojen kanssa puuhastelua ja Tertulla lastenlasten
hoitamista. Kerran jouduttiin törmäyskurssille, kun Simo kantoi
prätkänsä kellarin sijasta keittiöön, joka on Tertun valtakuntaa,
mutta siitäkin selvittiin, kuten on selvitty myös elämän suuremmista murheista. Niiltä ei pitkän taipaleen varrella voi välttyä, koska
elämä on paitsi arvokasta, myös arvaamatonta.
Onneksi hyvät muistot kantavat ja niitä tulee lisää koko ajan,
sillä jälkipolvet pitävät huolen siitä, etteivät vanhemmatkaan pääse
pysähtymään. Ja laskiaisena kokoonnutaan taas yhteiseen valokuvaan, kunhan on ensin syöty mummin rakkaudella keittämä rokka.
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arvoin tulee ajatelleeksi, kuinka pieni Kumpula onkaan kaupunginosana.
Ja varsinkin suhteutettuna siihen,
kuinka hyvin alue tunnetaan ympäri Suomea. Kumpulassa asuu 4 033 ihmistä, Käpylässä melkein tuplasi enemmän eli 7 700.
Kulosaaressa asukkaita on 3 800, Itä-Pasilassa 3 900 ja Puotinharjussa 4 150. Mitä
niistä tiedetään muualla Suomessa?
Kumpula tunnetaan mahtavista
kyläjuhlistaan ja myös kansalaisaktiivisuudesta. Kuten Asterix ja Obelix puolustivat pientä gallialaista
kylää, on Kumpulakin ollut historian saatossa kaikenlaisten uhkakuvien edessä, mutta koskaan se ei
ole taipunut. Täällä on vastustettu
sitkeästi Pasilanväylää ja Vallilan
joukkoliikennekatua sekä taisteltu
kyläkoulun ja kylätilan säilymisen
puolesta.
Vuodesta 1985 Kumpulan väestö
on tuplaantunut. Samana aikana
koko Helsingin väestö on kasvanut
neljänneksellä. Kumpula jakautuu
kolmeen pienalueeseen: Sofianlehto (1), Kumpulan mäki (2) ja Vanha
Kumpula (3). Sofianlehdossa asuu
reilu tuhat asukasta, muilla alueilla
1 500 kummassakin. Uuden yleiskaavan mukaan jonkin verran uusia
asukkaita on tulossa Kustaa Vaasan tien ja yliopistonmäen väliin.
Kumpulan ennustettu väestömäärä vuonna
2024 on 4 700.
Maahanmuuttajataustaisia eli muita
kieliä kuin suomea tai ruotsia puhuvia
kumpulalaisista on joka kymmenes (11,4
%). Koko kaupungissa maahanmuuttajataustaisia on jonkin verran enemmän, 13
prosenttia asukkaista.

Kumpula on nyt ”hipsteri-ikäisten” eli
20–29 -vuotiaiden kaupunginosa. Heitä
on kumpulalaisista 27 prosenttia ja koko kaupungissa 17 prosenttia asukkaista.
Selityksenä Kumpulan parikymppisten
suureen määrään on tietenkin runsas
opiskelija-asuntokanta. Yliopiston kampus
liikuntatiloineen lisää vielä nuorten ”päivä-

ja iltaväestön” määrää alueella. Kumpulaa
`nuorentaa´ myös eläkeikäisten pieni määrä.
Heidän osuutensa on 8 prosenttia, kun se
koko kaupungissa on kaksi kertaa suurempi.
Koulutustaustaltaan Kumpulan väestö
on aika samanlaista kuin koko kaupungissa.
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita Kumpulassa on kolme neljästä, koko
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kaupungissa hieman harvempi. Keskiasteen
tutkinnon suorittaneita täällä on kuitenkin enemmän kuin koko kaupungissa (41
%/33 %). Tuloissa jäämme jälkeen lähes 30
prosenttia koko kaupungin tasosta: vuonna
2012 helsinkiläisten (15 vuotta täyttäneiden)
keskimääräiset valtionveronalaiset tulot
olivat 31 500 euroa, Kumpulassa 24 400 euroa. Myös naapurikylissä, Toukolassa ja Käpylässä, tienattiin
paremmin.
Kumpulan poliittinen kartta on aina ollut hyvin erilainen
kuin koko Helsingin. Kumpula
oli 1990-luvulla edelläkävijä
Vihreiden esiinmarssissa. Kevään 2011 eduskuntavaaleissa
Vasemmistoliiton kannatus kasvoi Kumpulassa 8,6 prosenttiyksikköä, kun Helsingissä nousua
oli vain 3,6 ja koko maassa oli
laskua 0,7. Vihreät menettivät
silloin alueella rutkasti ääniä.
Onkin jännittävää katsoa, mitä
tapahtuu seuraavissa eduskuntavaaleissa. Jatkuuko Vasemmistoliiton kannatuksen nousu
ja Vihreiden lasku? Entä kuinka
paljon ääniä Perussuomalaiset
onnistuvat hankkimaan täältä?
Keskustan menestykseen Kumpulassa on vaikea uskoa, mutta
huhtikuussahan se nähdään.

Ve sa Ke s ki n e n

t e ks t i R i it ta H ä m ä l ä i n e n ,
Ku vat sa n t t u sä r k äs

esällä 1995 kumpulalaisella pihalla istuttiin iltaa naapurien kesken
ja laulettiin. Kuinka kiva olisikaan, jos Kumpulassa toimisi oma
lauluryhmä. Yksi illanviettäjistä, Marjo
Hyötyläinen, ryhtyi haavetta toteuttamaan.
Muita lauluhaluisia haettiin tietenkin Kumposti-ilmoituksella. Löytyi yhdeksän innokasta. Syyskuussa 1995 Kumpulan kuoro oli
aloittanut toimintansa. Seuraavana vuonna
oli ensimmäinen konsertti Kylätilassa, joka
vakiintui pian kuoron kotipaikaksi.
20 vuotta täyttävä kuoro on vuosien
varrella ehtinyt harjoitella yhteensä 365
eri kappaletta, totutella 13 vetäjän tyyliin
ja jäsenmäärä on kasvanut n. 50 henkeen.
On laulettu Sibeliusta, Beatlesia, Ultra Brata,
Abbaa, Mombasaa ja Dirlandaata, valsseja,
tangoja, iskelmiä, rakkaus-, joulu-, juomasekä kehtolauluja, meriaiheisia kappaleita,

kansanmusiikkia ja jopa oopperaa. Eikä
suinkaan vain suomeksi, vaan myös saksaksi, ranskaksi, latinaksi, englanniksi, saameksi, italiaksi, viroksi, ruotsiksi ja peräti
zuluksi. Luonnollisesti kuoro esittää myös
Kumpula-aiheisia kappaleita. Kuorolle on
säveltänyt Kumpula-kantaatin Päivi Takala.
Erikoisempiakin hetkiä kuuluu kuorohistoriaan. Kerran tehtiin teatteriesitykseen ääniefektejä, mm. mielenosoituksen ja lentävän kärpäsen ääniä. Toisella kertaa epämääräistä mölyä Vanhan
kaupungin vaelluksessa. ”Jotkut kuorot
kiertävät maailmaa. Me kierrämme lähiseutuja”, toteaa Ilmari Mansikkamäki,
yksi kuoron nuorimmista jäsenistä.
Keikkailtu on Karjalatalossa, Kumpulan kampuksella, Kyläkaupan sukupolvenvaihdosjuhlissa, siirtolapuutarhassa ja Kasvitieteellisessä puutarhassa,
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Koskelan sairaalassa sekä lähialueen kirkoissa. Mutta myös Sörkän vankilassa,
Upinniemen sotilastukikohdassa, Kaivopuistossa ja Helsingin joulukadun avajaisissa. Ja tietenkin Kyläjuhlilla.
Vuosittain kuoro järjestää kevätkonsertin ja joulukonsertin. Kuorolaiset myös
ideoivat tunnelmallisen tapahtuman, kiertävän kynttiläkulkueen. Kumpulan kaduilla
on joulun alla laulettu jo vuodesta 1999.
Vuonna 2013 Kumpulan kuorosta tuli rekisteröity yhdistys, jonka puheenjohtajana toimii sopraano Marjo Hyötyläinen. ”Aika hyvin Kumpostin mainos vuodelta 2004 kiteyttää tärkeimmät
asiat edelleen”, Marjo iloitsee.
Nykyinen kuoronjohtaja, Käpylän puutaloissa asuva Noora Hirn kertoo olevansa
kuorohullu. Harrastus vei opiskelemaan
alaa päätoimisesti. Kumpulan kuoron

1 2015

2 0 VUOTTA

ON VAAN KIVA
LAULAA!

KUMPULAN KUO R O

Kumposti

Ilmari Mansikkamäki
Marjo Hyötyläinen
Marjo Hyötyläinen
Sakari Lehtinen
Noora Hirn

Noora Hirn
lisäksi hän ohjaa kahta muuta kuoroa ja
laulaa itse yhdessä. Nooran mukaan Kumpulan kuoro on pääkaupunkiseudulla yksi
isoimmista kuoroista, joihin ei ole koelaulua. ”Ei kuitenkaan ainoa, sillä myös Työväen- ja Kansalaisopistoissa sekä kouluissa
on kaikille avointa kuorotoimintaa”.
Koelaulua ei ole, mutta kuoronjohtaja
testaa tulokkaiden äänialan. Tällä hetkellä kuoron koko on niin suuri, että uusia
naislaulajia ei voida ottaa mukaan. Sen
sijaan bassoja ja tenoreita sopisi hyvin
riveihin. ”Meillä on aika suuri ikähaitari parikymppisistä 70-vuotiaisiin. Osa
on kuorossa ensimmäistä kertaa, osa on
taas laulanut koko ikänsä. Kaikki eivät
lue nuotteja, mutta se ei haittaa, sillä biisejä harjoitellaan myös korvakuulolta ja
joskus stemmanauhojen avulla.”
Biisivalinnoista ei yleensä taistella, joskin kuoron kaukaiseen historiaan mahtuu
pieni kieliriitakin. Joku halusi keskittyä vain
suomenkielisiin kansanlauluihin, mutta
kuorossa äänestettiin lauluvapauden puolesta. ”Kuorolaiset voivat tuoda omia biisiehdotuksiaan, ja otan aina niistä jotain
ohjelmistoon.” Viime kädessä kuoronjohtaja vastaa ohjelmistosta ja valikoi biisit,
joissa on tarpeeksi haastetta, mutta jotka
silti ehditään harjoitella kuntoon. ”Usein
ohjelmisto rakentuu jonkin teeman ympärille, esimerkiksi viime vuonna meillä
oli juomalauluteema.” Ohjelmistossa on
aina vähän tuttua, eikä pelkästään uutta.
Sibeliuksen 150-vuotisjuhla noteerataan
varmasti myös Kumpulan kuorossa.
”Ominaista tälle kuorolle on mahtava kumpulalainen fiilis. Aina on hauska, rento ja ystävällinen tunnelma.
Kumpulan kuoroon saa tulla juuri sellaisena kuin on”, kiittää Noora.
Ilmari Mansikkamäki, 29-vuotias basso, oli hiljattain muuttanut Kumpulaan
HOASin taloihin, kun Kumposti tupsahti

Juhlakonsertit
Sakari Lehtinen

keväällä:

10.5. k lo 14.00 Vuotalossa
16.5. k lo 15.00 Kylätilassa

postiluukusta. ”Ihailin että onpas hienoa,
kun alueella on oma lehtikin! Luin kuorosta
ja halusin heti liittyä siihen. En ole koskaan aikaisemmin ollut kuorossa, mutta
halunnut oppia laulamaan. Kuoro on hyvä
vaihtoehto. Ei tarvitse laulaa yksin.
Ilmari
Kum-Mansikkamäki
pulan kuoro on lisäksi lähellä ja edullinen.”
Ilmari pohtii, että kuoroja voi olla monesta syystä. On aatteellisia kuoroja, poliisien kuoro, ylioppilaiden kuoro ja vaikka
mitä. Kumpulan kuorossa pointtina on se,
olevia ihmisiä, mikä on mainio juttu.
että halutaan vain laulaa. Se on hyvä lähtökohta toiminnalle. ”Laulamme paljon
Olisi kuitenkin kiva saada lisää nuoria
kevyttä musiikkia, mutta toisaalta myös
mukaan. Kumpulassa on hyvä laulami1000 vuotta vanhoja biisejä. Sellaiset biisit
sen meininki. Osalle kuoro on kyläjuttu,
ovat kivoja, joissa basso kuljettaa melodiaa.”
osalle enemmän harrastus, jonne tulMieleenpainuvimpina muistoina Ilmalaan kauempaakin, jopa Keravalta.”
rille mainitsee kaksi tapahtumaa. ”EnsimKuoron vanhin jäsen, 68-vuotias Sakari
mäinen kuorokeikkani oli joulukonsertti
Lehtinen Eirasta, on ollut Kumpulan kuoKylätilassa. Kylätilan konsertit ovat aina
rossa bassona runsaat kolme vuotta. ”Kumtäynnä yleisöä. Keikalla oleminen oli itpulalainen ystävä houkutteli mukanaan
selle ihan uusi ja hieno kokemus, vaikka
kuoroon. En ollut koskaan aikaisemmin
en niin joululauluista välitäkään. ”
laulanut kuorossa. Uteliaisuuttani lähdin
Kumpulan kuoro on osallistunut jo
mukaan. Isä aikoinaan oli mieskuorossa ja
useamman kerran Kuorojen kierrokselle
heillä oli aika perinteistä ohjelmaa. AjatArt goes kapakka-tapahtumassa. ”Laulu
telin, että se ei kyllä ole mun alaa. Mutta
on alkanut monen kuoron voimin Senaatää Kumpulan kuoro on ollut kiva homma.”
tintorin kirkon portailta ja jatkunut kaYstävä jäi sittemmin pois kuorospakkakierroksella. Kapakkakeikat ovat
ta, mutta Sakari jäi. Vaikka hänellä ei
mukavia ja taas vähän erilaisia kokemukaiempia kuorokokemuksia ollutkaan,
sia, olemme esiintyneet mm. Kappelislaulaminen ja soittaminen oli silti tuttua.
sa.” Ilmari kertoo. Hän on sittemmin
”Meillä oli jo vuonna 1963 rautalankabändi
Hectorin kanssa. Mä olin komppikitamuuttanut Pasilaan ja pitää parhaillaan
kevään ajan taukoa kuoroharrastuksesta,
risti. Aika monessa kokoonpanossa olen
mutta toimii kuitenkin aktiivisesti Kumsoittanut Hectorin kanssa. Sen jälkeen
pulan kuoro ry:n hallituksessa.
tuli folk. Soitin Ankin kanssa, ja sitten
”Kuoro on mukava harrastus. Olen
tuli Cumulus vuonna 1970. Viimeinen
keikka taisi olla vuonna 2004.
tutustunut uusiin ihmisiin. Kuorossamme on eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa
Sakari kertoo, että kuoro oli uusi kokemus siksikin, että siinä voi laulaa reilusti ja käyttää äänen koko volyymiä. ”Mä
olin tottunut aina aikaisemmin laulamaan
mikkiin.” Hän ei ole niin tarkka siitä mitä
laulaa, kaikki kelpaa. ”On vaan kiva laulaa.
On hieno olo, kun on hyviä biisejä, hyvä
säestäjä ja hyvät harmoniat.” Suosikkibiiseikseen ohjelmistosta Sakari nimeää
Billy Joelin And so it goes ja venäläisen,
talviaiheisen Leijuu valkeaa lunta.
”Kuoronvetäjällä on iso merkitys. Noora on tosi huippu ja hänellä
on hyvä maku biisien suhteen. ”
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Tumen tubetus-vinkit aloittelijalle:

Ajoitus on tärkeä, eikä kaikkia voi miellyttää. Tämän
ja paljon muuta on oppinut
Tume, joka tunnetaan sosiaalisen median MrTumena
ja YLE:n nuortenohjema
Summerin juontajana.

Seuraa Tumea somessa:

k u k ko n e n

te ksti H e i di Backströ m ,
kuva sa nt t u sä r k äs

ktuomas

Kumposti

Youtube: youtube.com/user/
mr tume1
Tw itter: @tumey_

1. Alkuun ei tar vitse superlaitteita,
älypuhelimella pääsee alkuun.

Instag ram: @mr tume!

2. Älä jää jumiin ideoiden
kanssa, vaan kääri hihat.
Treenaamalla ja tekemällä
ajattelu alkaa pyöriä.

Tumen tubetus-vinkit
aloittelijalle:

3. Tee sellainen video,
jonka jaksat katsoa.
Paras video on
sellainen,
mistä pidät
itse.

1. Alkuun ei tar vitse
superlaitteita, älypuhelimella
pääsee alkuun.
2. Älä jää jumiin ideoiden
kanssa, vaan kääri hihat.
Treenaamalla ja tekemällä
ajattelu alkaa pyöriä.
3. Tee sellainen video, jonka
jaksat katsoa. Paras video on
sellainen, mistä pidät itse.

uomas Kukkonen eli Tume on
16-vuotias kumpulalainen nuori
mies, joka katsoo silmiin, hymyilee ja jaksaa puhua innostavasti. Koko
ikänsä Kumpostin jakelualueella elänyt
Tume on tubettaja, jota seuraa kymmenet
tuhannet ihmiset internetin kautta. Mies
on sosiaalisessa mediassa kuin kotonaan.
Hän paitsi tubettaa eli jakaa lyhyitä, itse tekemiään videoita YouTubessa, myös
valokuvaa kuvapalvelu Instagramiin sekä
tviittaa 140 merkkiin mahtuvia huomioita
elämästään Twitterissä. MrTumena sosiaalisessa mediassa tunnetun miehen videot, kuvat ja tekstit ovat nokkelia, usein
nimenomaan sosiaalista mediaa tai muuta
ikäistensä maailmaa pilke silmäkulmassa mutta armotta käsitteleviä. Rohkeus ja
sujuvasanaisuus ovat vieneet Tuomaksen
myös televisioon. Hän on yksi YLE:n nuortenohjelma Summerin juontajista.

uomas aloitti tubettamisen kesällä 2012. “Olin mökillä ja mulla
oli tylsää Siitä se lähti.” Ennen
ensimmäisen oman videon tekemistä ja
julkaisemista yläkouluikäinen poika oli
seurannut YouTube-palvelussa erilaisia
käyttäjiä ja pohtinut, millaista sisältöä
haluaisi itse jakaa omalla kanavallaan.
Nyt hän on alan konkari Suomessa. Parin vuoden aikana mrTume on ladannut
kanavalleen satoja videoita, joita on
katsottu ja kommentoitu satojatuhansia kertoja. Osasta videoista tunnistaa
Kumpulan paikkoja. “Kerran huusin yksin kameralle keskellä metsää, kun joku
mummo sattui paikalle ulkoiluttamaan
koiraansa. Saattoi se ihmetellä,” Tuomas
muistelee sattumuksia kotimaisemissa.
Suosionsa syyksi Tume näkee oikean ajoituksen. “Nopeat syö hitaat. Olin mukana
tubebuumin alussa ja silloin oli helppo
erottua. Nyt se on vaikeampaa, kun tubettajia on niin paljon.” Tume on nähnyt
tubettamisen muutoksen ja kasvun läheltä. Harrastuksen muodot ovat muuttuneet
parissa vuodessa. “Esimerkiksi reaalitapaamiset katsojien ja tubettajien kanssa
ovat vähän ohi. Ennen oltiin aina kamerat
kädessä, kun oli jotenkin maagista olla samassa paikassa samaan aikaan yhdessä.
Nykyisin kameran kanssa heiluminen on
noloa.” Tume miettii, että tubettajatapaamisten väheneminen johtuu ainakin
osittain siitä, että eri tekijöille on löytynyt
omat porukat. “Kyllä tässä harrastuksessa
löytää elävän elämän ystäviä siinä missä
muistakin harrastuksista. Tiedän tubettajapiireissä syntyneen jopa pariskuntia.”
KUMPOSTI
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stävien lisäksi tubetus on antanut Tuomakselle arvokasta oppia
erityisesti itseilmaisussa. Myös
tekniikka, kuten kuvauskalusto ja leikkausohjelmat ovat tulleet tutuiksi ja taidot
karttuneet harrastuksen myötä. Tuomas
kuvaa järjestelmäkameralla, jonka lisäksi hän tarvitsee kuvaustilanteeseen kamera-alustan ja mikrofonin. Kalustoaan
Tuomas hankkii käytettynä netistä, jottei harrastuksen kulut nouse liian korkeiksi. “Kyllähän tähän saisi uppoamaan
ihan loputtomasti rahaa, jos haluaisi.
Itse tahdon pitää tämän maltillisena.”
Inspiraation lähteikseen hän kertoo muilta
oppimisen. “Mutta parhaimmat ideat on
tietty omat ideat. Inspiraatio saattaa syntyä
missä vaan, saunassa tai nukkuessa. Silloin
pitää kirjoittaa idea nopeasti ylös.” Tume on
opiskellut paljon teknisiä taitoja ja myöntää, että harrastus vaatii itsekuria. “Haluan,
että videoni näyttävät hyvältä. Hyvä video
on sellainen, johon on itse tyytyväinen.”
Tuomas on päätynyt televisioon ja saanut mainossopimuksia sosiaalisen median aktiivisuutensa kautta. Nuori mies on
kunnianhimoisen oloinen ja tarkka siitä,
mitä päästää käsistään. “Aitouteen pyritään, mutta henkilökohtaisia asioitani en
jaa internetissä.” Negatiivisiin kommentteihin Tume suhtautuu leppoisasti. Kaikki
eivät voi pitää kaikesta. Tume seuraa jonkin
verran saamiaan palautteita ja kommentteja, mutta laajaa määrää on mahdoton valvoa
kokonaisuudessa. “Jonkun verran katselen
ja kyselen, mitä jengi haluaisi videoitassani
nähdä, mutta loppujen lopuksi olen aika
itsenäinen tekemisissäni.”
1 2015
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MIKSI ETTE OSTA
MESSERSCHMITTEJÄ
MEILTÄ?

2015

Kumposti

mÉlart
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mÉlart

KUMPOSTI

Leila Mélart, synt. naistenk linikan pommisuojassa
1941. Asui Käpylässä Ilmattarentiellä ex-miehensä ja
kolmen lapsensa kanssa yli 20 vuotta. Muutti Kumpulaan Limingantielle vuonna 2000. Osallistui aktiivisesti
60-luvun liikkeisiin, erityisesti naisasialiike Yhdistys
9:ään. Aloitti Valtioneuvoston kansliassa naisten asemaa
tutk ivan komitean sihteerinä 1967. Tasa-ar voasiain
neuvottelukunnan (Tane) pääsihteerinä 1972-1985,
Pohjoismaiden ministerineuvoston projektissa ja jälleen
1990 tasa-arvovaltuutetun toimistossa, 1995 uudelleen
pääsihteerinä Tanessa ja samalla neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä. Organisaatiomuutosten jälkeen ministeriön tasa-arvoyksikössä,
loppuvaiheessa tasa-arvoneuvoksena.

Kumpulalainen Leila Mélart toimitti ja julkaisi viime
vuonna isänsä Ole Mélartin muistelmat. Oikeastaan
tämän jutun olisi pitänyt ilmestyä jo vuosi sitten Kumpostin numerossa 1/2014, jossa kerrottiin Helsingin
pommituksista, mutta Leilan kirja ei ollut silloin vielä saatavilla. Siksi esittelen kirjan tässä Kumpostin
juhlanumerossa.

U ll a Ag o p ov

orniossa syntynyt Ole Mélart (18971974) teki pitkän ja näyttävän uran
ilmavoimien aseteknikkona ja
sodan jälkeen vielä legendaarisen Leijona-haulikon suunnittelijana. Kirja onkin
ensisijassa Ole Mélartin ammatillinen
muistelmateos, jota Leila on taustoittanut
historiallisella kehyksellä ja isänsä henkilöhistorialla. Ole kokosi muistelmansa
aiemmin kirjoitetusta ja muistiinpannusta
aineistosta Hausjärvellä 1960-luvulla, kun
hänellä lopulta oli aikaa ja käytössään oma
arkistonsa ja työhuone.
Jatkosodan edellä ja sen aikana Suomi
pyrki parantamaan varustautumistaan ja
osti Luftwehriltä lentokoneita, aseita ja
ammuksia. Toiminta oli kuitenkin pidettävä salassa, koska elokuussa 1939 Saksan
ja Neuvostoliiton välillä oli allekirjoitettu Molotov-Ribbentrop –sopimus, jossa
Suomi oli määritelty Neuvostoliiton etupiiriin. Saksa pelkäsi NL:n reaktiota, jos
tulisi ilmi että Saksa myy aseita Suomelle.
Saksa myös tarvitsi kaikki lentokoneensa ja ilma-aseensa omaan käyttöönsä. Se
tarjosikin Suomelle venäläistä sotasaaliskalustoa, josta suomalaisilla oli kokemusta
jo talvisodasta. Suomen piti maksaa kalustosta käypä hinta, ja kauppasopimukset
hyödyttivät lisäksi bulvaanina toiminutta
Veltjensin huolintayritystä.
Ole Mélart teki yhteensä viisi ulkomaankomennusta enimmäkseen Baltiassa
ja Puolassa sijaitseville Saksan sotasaalisvarikoille, joissa varastoitiin lentokoneita
ja ilmasotavarustusta. Mélartin tehtävä oli
varmistaa, että ostettavat koneet ja niiden varustus olisivat Suomessa käyttökelpoisia. Ole saattoi matkoillaan löytää
myös sellaisia varusteita, joita hän tiesi
Suomen ilmavoimien tarvitsevan, mutta

Mélartien perhe päiväkävelyllä koti-Helsingissä vuonna 1942.
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joiden ostamisesta ei ollut sopimusta. Tällöin hän pyrki saamaan luvan sotilasasiamiehen kautta, seurasi hintaneuvotteluja
ja vei asiaa eteenpäin. Toisinaan hän onnistui hankkimaan tarvikkeita ilmaiseksi.
Varsin uskottavalta kuulostaa sekin, että
saksalaiset, joilla päivärahat olivat kovin
kitsaat, antoivat (ehkä hyvän päivällisen
jälkeen) ilmaiseksi tavaraa.
Suomen ilmavoimat oli jo ennen talvisotaa pyrkinyt ostamaan Saksasta Messerschmitt-hävittäjiä. Hinta oli kuitenkin
kova ja valmistajatehtaan kapasiteetti loppuunmyyty. Vasta vuoden 1942 joulukuussa
ostoyritykset alkoivat tuottaa tulosta ja 1943
solmittiin kaupat ensimmäisten 33 Messerschmittin toimituksesta. Kaiken kaikkiaan Messerschmittejä ehti tulla Suomeen
159 kappaletta.
Tämän peitellyn kauppasopimuksen
ulkopuolella Göring lahjoitti Suomelle
Dornier Do- koneet. Tarkoitus oli tietenkin vahvistaa ja varustaa Saksan sopimuskumppania Suomea, ja lahjoitus palveli
siten Saksan etua.
Antero Raevuori kuvaa kirjassaan Hävittäkää Helsinki Messerschmittejä lentäneen saksalaisen yöhävittäjälentueen toimintaa Malmin lentokentällä. Tattarisuon
hyllyvää maastoa koetteleva routa oli saanut
kentän betonilaatat liikkumaan toisiinsa
nähden. Epätasaiset saumakohdat mursivat
Messerschmittien laskutelineitä, koneet
pyörähtivät ympäri ja vaurioituivat. Jatkosodan aikana vain osa Messerschmitteistä
oli toimintakuntoisia. Yhteistyössä Pekka
Jokipaltion johtaman ilmatorjunnan kanssa
koneilla kuitenkin lennettiin merkittäviä
torjuntalentoja Suomen ilmatilassa.
Ole Mélart kertoo myös havainnoistaan
sotavankien ja ennen kaikkea Baltian ja
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Puolan juutalaisten kohtelusta, jonka todistajaksi hän joutui useita kertoja asevarikoilla vieraillessaan. Suomessa oli voimassa sotasensuuri, joka yleensä esti Saksan
politiikan arvostelun. Julkisesti mistään
virkamatkoilla nähdystä ei saanut kirjoittaa. Omille esimiehille kirjoittaminenkin
saattoi aiheuttaa ”virallisen nootin valheellisten tietojen levittämisestä.” Leila
toteaakin, että slaavilaisten sotavankien ja
juutalaisten julman kohtelun näkeminen
ilman, että mitään pystyi tekemään, oli
hänen isänsä suurin sotavamma.
Kirja sisältää myös paljon kiintoisaa tietoa mm. Königsbergin kaupungista, joka
nykyäänkin on tärkeä laivasto- ja lentotukikohta – nyt vaan venäläisenä enklaavina ja Kaliningrad-nimisenä. Mélartin
Königsbergin museossa tapaama vanha
museointendentti selittää Itä-Preussin
asutushistoriaa: hänen mukaansa väestö
polveutui Karjalan kannaksella 200-800
-luvuilla eläneestä voimakkaasta merenkulkijakansasta! Königsbergin linnaanhan
liittyi myös suuri eurooppalainen kulttuurimysteeri eli Königsbergin meripihkahuoneen kohtalo. Myös Lembergin (nyk. Lviv)
ja Mitaun kaupungeista kirjoittaja kertoo
viehättäviä yksityiskohtia.
Olen ja Leilan kirja on erinomaista mikrohistoriaa. Hyvin taustoitettu kirja on
kysymyksiä ja pohdintaa herättävää luettavaa ja auttaa hahmottamaan Suomen
sotaponnisteluja aikalaisnäkökulmasta.
Mélartista hahmottuu kuva monipuolisesti
sivistyneenä, rehellisenä ja asiantuntevana
henkilönä.

Kirjaa voi tiedustella Leilalta itseltään
(leila.melart@pp.inet.fi) tai kirjastoista.

UUSI TOIMIPISTE KÄPYLÄN
KARJALATALOSSA!

HAMMASLÄÄKÄRIT
Sanni Aho, Katariina Savijoki & Katja Kurhela
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kotimaa la ri @gma i l .com www. kotimaa la ri .fi
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Veroilmoitukset ja muut veroasiat • Tilintarkastuksen valmistelu
Yrityksen perustaminen • Pöytäkirjat, rekisteröinnit, yms.
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Susanna Paju (iensairaudet)
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Käpylänkuja 1 • 00610 HELSINKI • puh. 050 4394 835 • www.accumi.fi

MAALISKUUN TARJOUS
parturi-kampaamo

Kirjanpitopalvelu
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi
p. 040 7336869

Varaa pöytäsi

Vekarakirppis on Kumpulassa sijaitseva
viihtyisä ja vilkas lastentarvikkeiden
itsepalvelukirppis, joka tarjoaa
helpon ja ekologisen tavan
kierrättää ja samalla ansaita rahaa!

0400-575474

o
a on 37€ / vk
Pöytävuokr
7€ lisäpäivät

Maarit, mervi ja Pauliina

AUKIOLOAJAT

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

TERVETULOA Vekarakirppikselle, Helsingin Kumpulaan, Intiankatu 20

Talviclassikko
Talviclassikko
Autolämmitysjärjestelmä &
saat
Calix Classic
1200W -sisätilan
lämmittimen
kaupanpäälle,
asentaessasi
Calix autolämpökaupanpäälle,
asentaessasi
Calix
autolämpömaaliskuussa
2015
alla
listatuissa
järjestelmän helmikuussa
2015
alla
listatuissa
järjestelmän
helmikuussa 2015 alla listatuissa
korjaamoissa:
korjaamoissa:
korjaamoissa:

Autohuolto Kariste Ky
Koskelantie
39 Ky
Autohuolto
Kariste
Koskela,
Helsinki
Koskelantie
39
09 7579Helsinki
5365
Koskela,
0405880558
09
7579 5365
0405880558

14

Autoenergy Oy
Viikintie 21
Autoenergy
Oy

Viikinmäki,
Viikintie Helsinki
21
045 146 9706
Viikinmäki,
Helsinki
045 146 9706

KU M POSTI

intiankatu 25
p. 050 555 7381
auki arkisin 9-17, lauantaisin sopimuksesta

Suunnittelu

Autolämmitysjärjestelmä &
sisätilanlämmitin.
sisätilanlämmitin.
Tällä kupongilla tai kampanjakoodilla: CVH,
Tällä
kupongilla
kampanjakoodilla:
CVH,
saat Calix
Classictai1200W
-sisätilanlämmittimen

Hair X

KVV työnjohto
Korjaus ja huolto

Arvo
Arvo

62,62,-

HAMPAIDEN
TARKASTUS

39€

JOSTA VIELÄ 20€
KELAKORVAUS *

* 39€ maksusta vähennetään 20€ kelakorvaus, mikäli et ole aiemmin
vuonna 2015 saanut Kelakorvausta hampaiden tarkastuksesta.
Normaalihinta 60,50€ ilman kelakorvausta. Ei koske erikoishammaslääkärin
tarkastusta/konsultaatiota. Tarjousmaksu ei sisällä palvelumaksua eikä
toimenpidekuluja. Tarjous voimassa 1.3.2015 – 31.3.2015.

Käpyläntie 1

09-720 6800

www.koskelanhammas.fi

Vastaanotollamme on Kelan suorakorvaussopimus

nopea
luotettava
päivystys 24h

puh. 020 741 1820

P a r t u r i - k a m paa m o

Amarillo
puhelin
Auki

7572117

arkisin

9-17

K e s u l j e t t u , L a 9 -14
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kumpostin
kolme
vuosikymmentä

Tämä 30-vuotisjuhlanumero on 118.
Kumposti-lehti, tai jos ollaan tarkkoja niin 117.,
sillä ensimmäinen Kumposti oli vielä nimetön
Kumpula-seuran lehdykkä.
A i r i Vi lh u n e n

K u m p u l a l a i s e t tulivat kuuluisiksi siitä, että päätöksiin (tai
niiden puuttumiseen) ei tyydytty, vaan oikeutta haettiin yhteisvoimin. ”Olisiko aika taas perustaa uusi painostusryhmä – mitä sanotte
jonottajien vanhemmat? Päiväkoti Isoniitty on osoitus siitä, että se
kannattaa. Mikä olisikaan alueen päivähoidon tila ilman sen 32:ta
ylimääräistä paikkaa?!” Näin kysyttiin Kumpostissa 3/88 ja kutsuttiin
päiväkoti-ikäisten vanhempia painostusryhmään, kun 26 alueen
lasta jäi ilman päivähoitoa.
Vanhoja Kumposteja selaillessa tulee vastaa myös toteutumattomia suunnitelmia. Kuin jatkokertomuksena Kumposti seurasi
Kumpulan kiilaan suunnitellun palvelutalon vaiheita. Ei tullut kirjastoa, ei tullut postia, ei sitten kauppaakaan eikä huoltoasemaa.
Tuli isoja taloja.
Oheisjutussa Sari Väntänen muistelee kahta Kumpostissa vuosien
varrella seurattua Kumpulalle tärkeää tapahtumaketjua.

L e h d e n alkuvuosina Kumpula kasvoi voimakkaasti. Uusia asuinalueita rakennettiin ja vanhoissakin taloissa väki vaihtui. Kumposti
4/88 raportoi: ”Viimeisen puolentoista vuoden aikana Kumpulaan
on muuttanut lähes 1500 uutta asukasta ja tuhatkunta on vielä
tulossa lähivuosina. Alueemme väestö kaksinkertaistuu ja pieniä
lapsia vilisee ainakin uusilla pihoilla aivan vimmatusti.” …Suurin
osa meistä vanhan kylän asukkaistakin on tullut Kumpulaan vasta
1970- ja 1980-luvuilla.”
Kumposti perustettiin tiedotusväyläksi, ja tämä tehtävä sillä on
säilynyt koko ajan. Kasvavassa Kumpulassa tapahtui paljon ja tähän
lehti otti usein myös vahvasti kantaa: ”Taas kerran virkamiehet ja
politrukit ovat asioita hoitaessaan kuunnelleet vain omaa peräsuoltaan.” (Kumposti 3/90)

KUMPOSTI

KUMPOSTI 30 VUOTTA

3

kumposti

kumposti

Kumposti

9 0 - LUVULLA Kumposti kasvoi A4-kokoiseksi ja 16-sivuiseksi ja
lehden sisältökin monipuolistui. Tiedotteiden ja epäkohtiin puuttumisen rinnalle tuli juttuja kyläläisistä ja kylän varhaisvaiheista.
Kumpostin vuosikerrat ovat ehtymätön varasto Kumpulan historiasta kiinnostuneelle. Kumpostiin on ehditty haastatella moni kylän alkuperäinen, nyt jo edesmennyt asukas. Kumposti 3/96 esitteli
haastatteluhetkellä 70 vuotta Kumpulassa asuneen Salme Mäkisen:
”Seitsemänvuotias Salme Kotialho muutti isänsä ja äitinsä kanssa Kymintie 21:een heinäkuun ensimmäisenä 1927 Länsi-Pasilasta
Raakelinkadulta. --- Toisluokkalainen Salme rupesi kulkemaan
Vallilan punatiiliseen kansakouluun. Vanhemmat varoittelivat, että
Kuppalan (nyk. Kumpulan kartano) kohdalla ei saa katsoa ylöspäin.
Siellä oli sukupuolitautisairaala.”
Myös kylän varhaishistoria on Kumpostin jutuissa hyvin kartoitettu. Vuonna 1993 Kumpula valittiin vuoden uusmaalaiseksi kyläksi
ja Kumpostin lisänä, Kumposti Supplementumiksi nimettynä, julkaistiin Aleksi Neuvosen ansiokas historiikki Kronikka Kumpulasta.
Mutta mikä on Kumpulan kylän ikä? Kun erilaisia lukuja oli ilmassa, tuhattakin vuotta kantaatein kunnioitettiin, Kumposti 2/98
laski: ”Kumpula täyttää 27.7.1998 538 vuotta. Kumpula esiintyi
ensimmäisen kerran kirjoitetussa tekstissä 27.7. vuonna 1460 pidettyjen käräjien tuomiokirjassa –”

Luonto ja ympäristö ovat olleet tärkeitä aiheita. On kannettu
huolta Kumpulan metsistä ja puista ja leikkimielisesti etsitty Kumpulan suurinta puuta. Paksuimmaksi puuksi julistettiin Jyrängöntien
takaisessa rinteessä kasvava vaahtera, jonka rungon ympärykseksi
mitattiin kolme ja puoli metriä. Kumpostin supplementtina julkaistiin vuonna 1996 Kumpulan ympäristöohjelma.

H Y VIN on vuosien varrella lehdessä tilastoitu kumpulalaisten äänestyskäyttäytyminen ja muu tilastofakta, kiitos Vesa Keskisen. Kumpostissa 3/96 kerrottiin, että Kumpulassa tulotaso jäi viidenneksen alle
keskimääräisten helsinkiläisten tuloista. ”Kumpulaan on muuttanut
hyvin koulutettua, mutta ei niin hyvin ansaitsevaa väestöä. Kumpula
on opiskelijoiden sekä kulttuuri- ja taideihmisten suosimaa aluetta.”
Näistä kyläläisistä Kumposti on lukijoiden iloksi kertonut. Henkilöhaastattelujen kirjo on ulottunut autoverhoilijasta apulaisprofessoriin ja kylän vanhimmasta lasten ja nuorten mielipiteisiin. Kunniakasta olla kumpulalainen – vai onko? -kolumnipalstalle (nykyisin
Kumpulasta katsoen) ovat vuosien varrella kirjoittaneet kymmenet
kumpulalaiset. Kylä on tällä palstalla yleensä saanut pelkkää kiitosta.
Poikkeuksiakin oli, sillä Kumpostissa 4/97 Juhani Mäkelää, tv:stä tuttua
Satunnaista matkailijaa ei naurattanut kuvassa eikä tekstissä. Yhä
sietämättömämpää -otsikolla hän suomi kaupunkia ja vähän Kumpula-seuraakin Valtimontien leventämisen aiheuttamista häiriöistä:
”puut piti kaataa, kalliot jysäytellä.” Tavallisempaa oli kuitenkin se,
miten Kirsti Lumiala kirjoitti Kumpostissa 3/1999: ”Olemme vieläkin
sitä mieltä, että Kumpula oli meille lottovoitto, jonka saa vain kerran
elämässä.”

KULTTUU R I on ollut vahvasti esillä Kumpostissa. Kyläkarnevaalit,
joita myöhemmin alettiin kutsua Kyläjuhliksi, ovat saaneet lehdessä
paljon palstatilaa ennen ja jälkeen juhlien. Kumpulan taiteilijoiden
kevätnäyttely, Valon voimat uimalassa -96, Kumpula-kantaatin
kantaesitys -98 sekä monet teatteriesitykset, musaillat ja uusimpana Kumpulan Komediaklubi on kaikki raportoitu. Kumpulalaisten
taiteilijoiden henkilökuvia on ollut paljon, ja oman Kumposti-numeronsa ovat saaneet niin kuvataiteilijat, valokuvaajat, musiikin
tekijät kuin kirjailijatkin.
Kulttuuripäättäjiä Kumposti on kohdellut väillä räväkästikin.
”Se on bisnestä ja megakonsertteja nyt. Lipevä tiernapoika säheltää
Helsingin kulttuurijohdossa”, esitteli Kumposti 2/07 etusivulla jutun
kulttuurijohtaja Pekka Timosesta.

0

VUOTTA

1988

1990

Kumposti kantaa huolta Kumpulan

Kumpula-seurassa on tapahtunut rauhan-

1993

Kumpula-seuran lehdykästä tulee toisessa

kuusista ja Pasilanväylästä, joka louhit-

omainen vallanvaihto. Uusi hallitus aikoo

Kumpula valitaan Vuoden Uusmaalai-

numerossa Kumposti, jota monistetaan 1000

taisiin Kumpulan kallioihin. Kumposti

hakea Kumpulalle autonomiaa ”vasta kun

seksi Kyläksi. Juhlan kunniaksi k ylä saa

kappaletta.

iloitsee 1989-90 valmistuvaksi suun-

kotiseutuhistoria on saatu valmiiksi”. Yh-

kaivatun oman baarin – yhdeksi viikon-

nitellusta uudesta palvelukeskuksesta.

denty vään Eurooppaan lähdetään ”Antonov-

lopuksi entiseen Lark kosen kauppaan.

Uutta Kumpulaa rakennetaan ja se näk y y

Siihen on tulossa mm. kauppa, posti,

ka-omenoin ja rotukissoin”. Rauhanomaisesti

Tässä Eurooppa-baarissa ratkotaan mm.

lehden tiedotteissa.

kirjasto, liikuntasali ja korttelitupa.

tapahtui Oranssinkin talonvaltaus.

1991

pöytäjääkiekon Kumpulan mestaruus.

Pitkä taistelu oman koulun saamiseksi
on alkanut.

Ensimmäiset Kyläkarnevaalit näk yivät myös

K u mp o s t i

Kumpostissa.

Kumpulan historiaa valottavilla jutuilla.

1985

1986
1987

Toukokuun lehti on jo 8-sivuinen ja siinä

1994

k u n n o s t aut uu

e r it y i s e s t i

on Kumpostin ensimmäinen mainos. STS-

1989

pankki lupaa uuden ajan tuottotilillä jopa

Kumposti rikkoo ennätyksiä: 16-si-

1992

11%:n korkoa. Uudet kumpulalaiset, Iso-

vuisessa numerossa on ensimmäisen

Kumposti k asvaa A 4-kokoisek si ja 16-si-

1995

niit yn taloihin muuttaneet6 32 perhettä

kerran myös valokuvia ja alueen yri-

vuiseksi. Palvelutaloa ei vain kuulu, mutta

Kumpulan omassa koulussa aloittavat

toivotetaan ter vetulleiksi.

tyksiltä on hankittu reilusti mainoksia.

Kumpulanmäelle nousee kemian laitos.

eka- ja tokaluokkalaiset.
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Kansalaisaktivismistaan tunnetussa Kumpulassa on käyty rajujakin kamppailuja oman koulun ja rauhan puolesta. Isojen voittojen lisäksi on koettu
myös tappioita, mutta ainakin taistelut ovat yhdistäneet ihmisiä ja muokanneet käsitystä Kumpulasta avoimena kyläyhteisönä.
Sa r i Vä n tä n e n

n voi kylliksi korostaa, kuinka
hauskaa ja muistoja herättävää oli
käydä läpi Kumpostin vuosikerrat
tätä juttua varten. Kumposti on todella
ollut mukana kumpulalaisten elämässä
ja kamppailuissa monenlaisissa asioissa.
Itse tulin mukaan toimintaan vuoden
2004 alussa, vapaaehtoiseksi tauon jälkeen järjestettäviä Kyläjuhlia tekemään.
Myöhemmin keväällä huomasin olevani
myös Kylätilayhdistyksen hallituksessa
taloudenhoitajana ja marraskuusta alkaen
teinkin jo ensimmäisen harjoittelijajaksoni
yhdistyksen palveluksessa.
Vuosi 2005 alkoi vauhdikkaasti: Tuomo Heikkolan ensimmäisessä Kumpostissa kerrotaan, kuinka ”Kamppailu koulusta alkaa”. Vaikka Kumpula-seurakin

on aina ollut mukana näissä taisteluissa,
nousi muutamasta pienen koululaisen vanhemmasta kuitenkin se aktiivisin joukko
koulun pelastamisessa. Nimesimme itsemme Rähinäryhmäksi, vaikka tempauksemme olivat pikemminkin hyväntuulisia. Ensi vierailullaan Kumpulan koulun
pihalla 15.3.2005 opetuslautakunta kohtasi
riehakkaan kylän: jäämäkeä laskettiin ja
puistosta lainatussa grillissä paistuivat nakit. Saimme lautakunnan vakuuttuneiksi
koulun tarpeellisuudesta ja huhtikuisessa
päätöksessä koulu säilyi. Toki teimme myös
laskelmia lasten määrästä, todistelimme
Kustaa Vaasan tien ja Koskelantien vaarallisuutta ja kirjoitimme kirjelmiä päätöksenteon tueksi, pelkällä jäämäellä ei
lautakuntaa lumottu.

Samana vuonna Antti Tiainen kirjoitti Kumpostissa Pietari Kalmin kadun jatkeesta. Tällöin puistoa halkova tie ei vielä
vaikuttanut todelliselta uhkakuvalta, ja
tammikuussa 2006 kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsikin yksimielisesti kadun
rakentamisen.
Loppuvuodesta 2006 jouduimme jatkamaan koulutaistelua. Kumpostissa
kerrotaan, kuinka lautakunnan päätöksiin tyytymätön Opetusvirasto teetätti
konsulttifirmalla kouluverkon harventamiseen tähtäävän selvitystyön. Oli jälleen
perusteltava, laskettava, saatava huomiota
Kumpulan koululle. Rähinäryhmä laajeni
ja homma toimi. Järjestimme mm. arvokeskusteluillan, Iloisen mielenosoituksen
Rautatientorin luisteluradalla ja ikimuistoisen performanssin opetusviraston kuulemistilaisuudessa, jossa näyttelijä Leena
Nuora tarjosi surupuvussa virkamiehille
hautajaispullaa tulevien Koskelantiellä auton alle kuolevien koululaisten muistoksi.
Saimme koulurauhan, mutta vain vuodeksi.

kumpostissa

ta i s t e l u t

Kumposti

008 palattiin Tiedelinjan reittiin
ja Pietari Kalmin kadun jatkeeseen. Syksyllä Kumposti julistaa
”Suuri kaavasota alkaa”. 18.12.2008 kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi jälleen yksimielisesti bussikadun ja palautti
asian valmisteluun edellyttäen olemassa
olevien katujen käyttämistä. 29.12.2008
apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä
kuitenkin käytti `otto-oikeuttaan´ ja vei
asian kaupunginhallitukseen. Kamppailu
alkoi.
Tammikuussa perustettiin facebook-ryhmä ja kansalaisliike alkoi kutsua
itseään Ei katua Kumpulanlaaksoon -liikkeeksi. Alkuvuosi 2009 ja kamppailu autottoman laakson puolesta oli äärimmäisen
kiivastahtinen, päätöksenteon koukerot
seurasivat toinen toistaan. Järjestimme
Laakson valtaus- mielenilmauksen, kirjoitimme kirjelmiä ja lehdistötiedotteita,
keräsimme nimiä adressiin, teimme tiivistä
yhteistyötä muiden kaupunginosayhdistysten kanssa sekä ennen kaikkea olimme
yhteydessä virastoihin ja poliitikoihin. Itse
Pietari Kalmkin herätettiin henkiin Laakson valtausta varten, jossa demonstroimme äänitehosteilla, miltä puistomaisema
kuulostaa, kun ohi ajelee pari bussia. Itse
asiassa ajoimme myös normaalikokoisen
bussin laaksoon näyttääksemme, miltä

se näyttää! Mielenilmauksessa myimme
makkaraa, jonka tuotoilla järjestimme
Kampusbussikokeilun eli vuokrasimme kaksi pikkubussia, jotka kuljettivat
nonstoppina väkeä Kumpulanmäeltä
Pasilaan. Osoitimme, että Tiedelinjan
ja nopean Pasila-yhteyden kytkeminen
toisiinsa on virhe: pikkubussilla kiireiset
tieteilijät pääsevät 7-9 minuutissa Pasilasta Kumpulaan olemassa olevien katujen
kautta, kun taas 506 reittiä pidentämällä
mäen kautta matka-aika vain lisääntyy.
Ymmärsimme kuitenkin, että jonkinlaisen uuden yhteyden tuleminen oli väistämätöntä ja yritimme päästä päättäjien
kanssa rakentavaan vuoropuheluun. Jotain
fiksumpaa kuin Väinö Auerin kadun lämmittäminen ja kartanon puiston tuhoaminen oli keksittävä.
Huhtikuussa kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että Pietari Kalmin kadun
jatke hylätään vaihtoehdoista. Toukokuun
alussa myös kaupunginhallitus kuoppasi
kadun jatkeen. 506:n reitti siirrettiin kulkemaan mäen kautta, ja katujen alle rakennettiin lämmitysjärjestelmä pitämään ne
sulina talviaikaan.
Kumposti reagoi katukapinaan nopeasti. Hyvänä tiedotusväylänä asukkaille ja naapurikaupunginosiin tehtiin Erikois-Kumposti, maaliskuun alussa julkaistu

2004
1996

2000

Kumposti saa uuden päätoimittajan ja kokonaisen toimituksen. Nyt lehdestä vastaavat
Veik ko Neuvonen,

Eeva-Kaarina A ronen,

1997

”Unelma toteutui sittenkin. Kylätila Kumpu-

2009

juhlat saavat ansaitsemansa huomion .

Katukapinalle omistetaan erikois-Kumposti, eikä turhaan. Katua ei rakenneta.

Kumposti palk itaan vuoden parhaana kau-

Kumpostin vetovastuu siirty y Tuomo Heikko-

2010

punginosalehtenä aikakauslehtien ja monis-

lalle. Taistelu koulusta käynnisty y ja tuottaa

Kapinoista siirr y tään rauhallisempiin

teiden sarjassa.

tulosta.

aiheisiin: yhteiseen tekemiseen Kyläti-

Physicumin komea talo oli vaarassa saada

Kumpulan pitkäaikaisin asukas Helvi Alestalo

2011

osoitteekseen väärän miehen kadun.

täyttää 85 vuotta ja vanhin talo, Limis 13, 80

Kyläjuhlia on juhlittu jo 20 vuotta.

2006

2002

laan”, julistaa Kumposti etusivulla.

Kumposti on 20-vuotias ja viidennet k ylä-

2005

2001

Kaarina Sinerkari ja Seppo Sarkkinen.

pamfletti, jossa tiedotettiin päätöksenteon
vaiheista ja Laakson valtauksesta. Toukokuun numerossa kerrattiin kevään vaiheet.
Taittaja Leila Oksa teki mittavan ja arvokkaan kahden aukeaman aikajanalle sijoitetun jutun Kiihkeä katukapinakevät 2009.
Jos lehti ei löydy omista arkistoista, sen voi
kaivaa esille netistä www.kumpula.info/
kumposti, numero 2/2009. Suosittelen!
Päätän oman osuuteni tähän, vaikka
taistelut niin koulun kuin liikenneyhteyksienkin puolesta ovat jatkuneet myöhemminkin. Kumpula.info –sivuilla pääsette
tutustumaan Kumposti-lehteen. Värilliset
pdf-tiedostot on taltioitu sinne vuodesta
2005 alkaen. Kumpulan lähihistoriasta ja
ylipäätään omasta kotiseudusta kiinnostuneille niiden lukeminen on varmasti elämys
ja arvokas tietopankki kylän vaiheista.
Loppuun haluan kertoa vielä kummallisen anekdootin, joka paljastui parisen viikkoa sitten. HSL keräsi tammikuussa kaupunkilaisilta palautetta Koillis-Helsingin
linjastomuutoksesta. Aivan varkain se piti
sisällään myös linjan 506 reittimuutoksen:
vuodesta 2016 se ei enää liikennöi Kumpulanmäen lämmitettyjen katujen kautta,
vaan suoraan Pasilasta Sturenkadun kautta Arabiaan. Kyllä, samalla menetämme
yhteyden mm. Käpylän peruskouluun ja
Pasilan asemalle. Ainakin minä jään ihmetyksen vallassa odottamaan Yliopiston
ja Ilmatieteenlaitoksen reaktiota. Katujen
lämmittäminen oli miljoonaluokan hanke
parempien yhteyksien vuoksi. Olisiko nyt
siis myös Laaksoa halkova Pietari Kalmin
kadun jatke turha, kun mäelle ei enää tarvitsekaan nousta kumipyörillä?

lassa, bändileireillä, Kyläjuhlilla.

2012

vuotta.

”Kumpulassa on hauskaa se, kun on paljon

2007

Kumpulan tuhat vuotista historiaa juhliste-

lapsia”, k irjoittaa Kumpulan koulun toka-

Vihreän Kumpulan väri saa vaaleissa lisäsä-

2013

taan kantaatilla ja muistellaan Kumpostissa

luokkalainen. YTV visioi ”Tiedelinjaa”. Alkaa

v yjä. Kumposti my y etusivunsa mainoksille ja

Kumpulan oma koulu lopettaa, mutta

Petter Forsskålista Floran päivän juhlaan

pitkä taistelu.

otsikoi ”Kumposti-lehti kaupallistuu!”

Helsingin yliopiston liikuntahallista naut-

Va l l i l a n l a a k s on

tivat kumpulalaisetkin.

vuoden ykkösaihe.

1998

1999

Vaaleissa Kumpula vihertyi entisestään
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2008

2003

Kumtähden kentällä.

Musiikki sai oman muhkean numeronsa.

1 2015
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2014
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Ensimmä inen kokonaan nel iv ä rinen
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Kumposti

   Antti Viren
muutti Kumpulaan
1982, mutta viimeiset vuodet hän on
asunut Maunulassa.
Paluu Kumpulaan on
kuitenkin vähintään
suunnitelmissa.
t e ks t i A i r i Vi lh u n e n ,
ku va sa n t t u sä r k äs
Qui
veliqui
quatem
faccus
idicil
molor
maxim
faccus.
Omnit
lam
que
liqui
ut
voluptaspite
suntem
fugiaectatem
aut
officabo.
Itat.
Ommollabo. Hic tectaquundi sint pel mo esentoria voluptatiam, qui diature sequae numquia dellabore rem nem aut idia quo
moles eaqui cusciist, sum andionseque serferum, tenecep raepellaut quid mo cus ut mod qui corepudae. Udam, quatiatia assin nes re nem que sed que eos ipsundi doloruptas velestium ea doluptas eat magnam nimporat apereprende nonsequam quid quat.
Ferspel eossim fugiatet essim inciandipsam alia non eiuntumet fuga. Ti omni sae nistisim experum quassus tiorum que nist offici accus ent
ut latibus, ent, consersperit dolo imi, ut atur arum volupta cus et veriossiti conseces et entium disqui ut volectat idus ra culpa sunturi atquasp
eliquatquod minimin ihillen totati di ullibus exerion et pelenist evenden dissitamenim fugit explat pe essimag nimagni squiae et ventium
quodigeni cum vel illaborepel ipis endiciducid que earchit ea qui berori aut ilici reprae conecatur aut latium con comnis ea porehendebit ut est
aliquodit eaque debis molupic temquassinci sam erum que id quis magnisit est, conectuscil ea dolupti acillup tasitem ut dem dolorepelia eos eseni
nossum quae repeliq uiaeserspedi quidit quam eum, omnim qui dollab iligeni dipsundae pra volum susant quiaepu dionsed ut fuga. Equas modis
delitat es anda sundam quo voloreptam, ut odipsap elique cone dollentio evel id moluptaqui od eicimus et faces sequat aut eosae nem faccus unt.
Litatur sa volendeniet mod ut aut litatio necerfe ribusam, quia sedipsapita ped quam cus et aut et odis is esero
que ides ut quo inum id que pelecto optatest rerio te nonsequam event, volore dolorest proressendem erume litecte seque nis plat earum siminissi dentur audit pla sam quae omnit expla acere dolum laccae. Xeris dolupta dunt incim eat.
Um solo eum explit, se culluptur apidis ea pro tet inctotate parunto dolorro quo estiae ra aut exeruptate earum que coritate nonserfere soluptium faciis de sum sitas adipsun ducilit explatume aut evelita simolorrum quo ipsusapitae num autem enia sapedi dolorem rehenimet ipsant eius.
Nam labo. Litio. Obisita ssimenimin re vent fugit prorisqui to qui dolendi dus aceaqui que pa doluptas aut liquae venimol uptatio. Nam
il eum accusanis re, viducipicidi blam illecta ssuntus denis qui cupta voloreribus duciliquae re la qui officilitati ut quia sequam fugiandam
ex eium fugitas aliquodi blam re lab ipsapist quia nos a id mos non con cus moditibus, quam rest exernat atendae natqui comnimin cus. Veikko Neuvonen muutti perheiOssimus vel int, aligeni minciminis estis aut et ipiciae magnatque ma volo et quostemporro et erum autem. Em fugita esedion sequiducius neen Kumpulaan jo 1978. Kumpersperia del moluptur? Quis nes aut volupta ecuptati con renti blaborro to omnientur amus derspidunt volorer ibuscipsam quas dolore quosUpis pulan maine oli silloin huono ja

Kumposti
kutsui Kylätilaan kolme
ensimmäistä
päätoimittajaa muistelemaan päivänsankarin vaiheita ja omaa
päätoimittajakauttaan.
Juttua riitti
lehdykän kehittymisestä palkituksi
kaupunginosalehdeksi.

Veikko Neuvonen
muutti perheineen
Kumpulaan jo 1978.
Kumpulan maine oli
silloin huono ja talojen hinnat alhaalla.
Mutta Marjalasta sai
päiväkotipaikan heti,
koska pieniä lapsia oli
kylässä vähän.
 Tuomo Heikkola on
ollut kumpulalainen
vuodesta 1984. Silloin
asuntojen kauppa oli jo
kiihtynyt, mutta hinnat vielä alhaalla.”Tuolta saisi varmaan
halvalla, kun siellä
tehdään vain murhia
ja mustalaiset myy viinaa”, oli tuttu vinkannut Kumpulaan päin.

Tuomo Heikkola on ollut kumpulalainen vuodesta 1984. Silloin
asuntojen kauppa oli jo kiihtytalojen hinnat alhaalla. Mutta
nyt, mutta hinnat vielä alhaalMarjalasta sai päiväkotipaikan
la.”Tuolta saisi varmaan halvalla,
heti, koska pieniä lapsia oli kykun siellä tehdään vain murhia ja
”Minä kaipasin Kumpostiin kriittisiä kirjoituksia, että olisi haastettu
lässä vähän.
mustalaiset myy viinaa”, oli tuttu
asukkaita keskusteluun, mutta eihän niitä tullut. Tämä Erikois-Kumvinkannut Kumpulaan päin.

Antti muistelee lehden ensivaiheita. ”Yritin nyhtää aiheita ja juttuja
aktivisteilta ja lopulta koko kylältä. Sen mitä sain, panin lehteen, ja
se mitä jäi tilaa, oli täytettävä itse.”Antin jälkeen vetovastuun otti
Veikko Neuvonen, jonka päätoimittajakausi kesti yhdeksän vuotta.
Veikko keräsi ympärilleen toimituksen: ”Kun Arosen Eeva-Kaarina eli Epi lupautui mukaan, niin ajattelin, että nyt meitä on kaksi
ammattilaista. Sitten tuli Kaarina Sinerkari ja myöhemmin hänen
tilalleen Liisa Vanninen. Kun vielä sain Sarkkisen Sepon Ylestä
kuvaamaan, niin meitä oli porukka koolla. Yhdessä aina ideoitiin
sisällöt.”Vuoden 2005 alusta päätoimittajaksi tuli Tuomo Heikkola,
hänkin toimittaja ja omia lehtiä kouluajoista saakka toimittanut.
”Kumpostin tekeminen muuttui aika yksinäiseksi, kun olin huono
delegoimaan. Pari vuotta tein taitonkin. Mutta olin kyllä innoissani
ja halusinkin tehdä omaa lehteä.”
Kumposti muuttui päätoimittajiensa aikana, mutta niin muuttui Kumpulakin. Kylän kasvaminen ja omat linjaukset vaikuttivat
sisältöön. ”Se minun kautenihan oli tätä Kumpulan rakentamisen
aikaa. Aina tuli kaavaa ja lisää taloja. Minulla ei ollut mitään erityistä
linjaa lehdelle, mutta rakentamisen ja suunnittelun seuraaminen
oli tärkeää”, toteaa Antti selaillessaan alkuvaiheen lehtiä.
Veikon toimituksen aloittaessa yksi perusperiaate oli käydä Kumpulan menneisyyttä läpi. Ensimmäisessä numerossa oli Kumpulan
kartanon pitkä historia ja alkuperäiset kumpulalaiset haastateltiin
lehteen. Myös vanhoja kuvia Kumpulasta etsittiin ja julkaistiin. ”Enää
Kumpostilla ei ollut tarvetta olla Kumpula-seuran ilmoitustauluna

ylätilan pöydän ympärille istahtaneita yhdisti kiinnostus
Kumpulan historiaan, mutta erojakin oli niin miehissä kuin
siinä ajassa, jolloin kukin päätoimittajana vastasi lehdestä. Antti Virenin aikana tärkeintä oli tiedottaa, mitä kasvavassa
kylässä tapahtui. Antti piti myös tärkeänä kylän eri kulmakuntien
yhdistämistä yhdeksi yhteisöksi. Veikko Neuvonen toi lehteen ammattilaiset tekijöiksi ja aikaisempaa journalistisempaan sisältöön
kylän ihmiset ja historian. Tuomo Heikkolalla oli uutistoimittajan
nenä ja ärhäkkyys, eikä tasapuolisuus ollut hänelle tavoiteltava hyve. Jokaisen aikana Kumposti oli myös päätoimittajansa näköinen.
Antti Viren vastasi Kumpostista vuoteen 1996 asti. Päätoimittaja-nimitystä hänestä ei käytetty, mutta hänellä oli suurin vastuu
lehden syntymisestä ja jatkumisesta. ”Olin sillä lailla alusta lähtien mukana, että -82 oli perustettu Kumpula-seura ja -85 pyysin
Kyrönsepän Ullaa, joka oli myös seuran johtokunnassa ja naapuri,
tekemään sen ensimmäisen lehden. Ulla teki sen tuosta vaan, aika
lailla käsipelillä. Alkuunhan se oli aivan harjoitushommaa. Ei ollut
oikein mitään aikatauluakaan. Lehti valmistui silloin, kun oli asiaa, ”
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posti oli oikein poliittinen propagandaläpyskä, jota oli kiva tehdä.
Kun asiakin oli suhteellisen merkittävä, niin oli tärkeää, että omalta
osaltani pystyin tällä lehdellä asiaa edistämään.”
Erikois-Kumposti jäi Tuomon päätoimittajakauden viimeiseksi
lehdeksi. Joukkoliikennekatuun liittyvä kansalaiskeskustelu oli kiihkeää ja aktivisteja paljon, erilaisia mielipiteitäkin riitti. Erinäisen
tapahtumaketjun päätteeksi vielä julkaisemattoman Kumpostin jutut
levisivät etukäteen sähköpostitse laajalla jakelulla. Päätoimittaja
sai palautetta ja vaatimuksia poistaa juttuja. ”Jonkun mielestä olin
kirjoittanut yhdestä tahosta liian pahasti, toisen mielestä jostain
liian kiltisti, kolmannen mielestä tuosta ja neljännen mielestä vielä
tästä väärällä tavalla. Eihän lehteä voi äänestämällä tehdä! Totesin,
että en voi jatkaa päätoimittajana, kun kylän päällepäsmärit vaativat, että minun pitäisi ruveta sensuroimaan lehden juttuja – ja vielä
omia juttujani! Julkaisijan eli Kumpula-seuran johto ei kyllä ollut
vaatijoiden joukossa”, Tuomo kertaa tapahtumia.
Veikon huippuhetki on helppo arvata: Kumposti palkittiin vuonna 2000 vuoden parhaana kaupunginosalehtenä aikakauslehtien ja
monisteiden sarjassa. ”Palkinto kruunasi tekemisemme. Emmehän
me sitä osanneet arvata. Meidät palkittiin nimenomaan sisällöstä,
emmekä silloin olisi ulkoasulla pärjänneetkään.” Palkinnon lisäksi
Veikko muistelee myös muita huippuhetkiä: ”Kyllä toisena pidän
näitä 90-luvun kyläjuhlia, uusmaalaisen kylän palkintojuhlasta lähtien. Ne ovat tehneet Kumpulaa tunnetuksi ja samalla vieneet lehden
tekemisessä eteenpäin.”
Antti epäilee ensin, pystyykö nimeämään mitään erityistä, mutta
mainitsee sitten historiajutut. Hän toimi jakelupäällikkönä vielä Veikonkin päätoimittaja-aikana ja muistaa, miten lehdestä tuli palautetta: ”Erityisesti vanhemmat naisihmiset kehuivat lehteä ja tietysti
minuakin siinä ohessa. Se on jäänyt mukavana muistona mieleen.”

niin kuin lehden aloittaessa. Toinen periaate oli kumpulalaisuus.
Aloitimme Kunniakasta olla kumpulalainen – vai onko? -kolumnipalstan. Pidimme tärkeimpänä taustajuttujen tekemistä, ei niinkään
uutisia.”
Myös Tuomolle historian tallentaminen oli tärkeää, mutta:
”Pääasia olivat nimenomaan uutiset. Minun tavoitteeni oli koko
ajan kertoa siitä, missä eri hankkeet olivat menossa. Missä koulu,
missä päiväkoti, tuleeko alikulkutunneli sinne vai ylikulkutunneli
tänne. Ei näistä paikallisista projekteista kerrota muissa medioissa, joten Kumposti piti asukkaat ajan tasalla.” Samaa hän kaipaa
nykyiseenkin Kumpostiin.
”Tää `Meidän ihana kylä´ -hengestä yritin päästä eroon. Pidin
tärkeänä, että lehteä voisivat lukea muutkin kuin kumpulalaiset.
Ulkopuoliselle on vastenmielistä, jos lehdessä liikaa korostetaan,
miten kivaa meillä on täällä”, Tuomo muistuttaa.Kaikki lehteen
liittyvät tapaukset eivät olleet vain `meillä oli niin kivaa´-muistoja
. Lupauksiaan eivät aina pitäneet kirjoittajat eivätkä mainostajat.
Päätoimittajien urakasta iso osa oli saada lehdelle tuloja painokuluja
kattamaan. Mainosten hankinnasta riittää päätoimittajilla yhteistä
muisteltavaa. Kiitosta saavat uskolliset mainostajat, mutta hyvin
ovat jääneet mieleen nekin, joilta ei monenkaan karhun jälkeen saatu
luvattua maksua takaisin. Tuomon parhaat ja ikävimmät muistot
liittyvät Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vastustamiseen, johon Kumpostikin näyttävästi osallistui. Vuoden 2009 ensimmäinen
numero oli kokonaan katukapinalle omistettu Erikois-Kumposti.
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Ilmoita osoitteesi tänne:

Autoliikenteeltä suljettu Limingantie avautuu kirppiskaduksi klo 10.00 ja Kumpula-juoksu starttaa klo 12.00
maauimalan parkkikselta. Kirpparipöytiä voi ja kannattaa laittaa muuallekin kuin Limikselle, sillä päivä
sattuu olemaan onnekkaasti sama kuin koko kaupungin
yhteinen Siivouspäivä. Oman pöydän sijainti kannattaa
ilmoittaa Siivouspäivän kartalle: kun pöytiä on taas
koko kadun mitalta ja ympäri Kylää, saamme varmasti
asiakkaita paikalle.

Näe Minut!
su 29.3. klo
13:00-16:00
Näe
Minut!
-kurssilla yhdistetään luovuus ja
energiatyöskentely. Opetellaan
katsomaan toista sydämellä,
sekä herätellään
omaa luovuutta
nopean ja intensiivisen taiteen tekemisten
kautta. Jaetaan
tekoja ja tunteita
ryhmän kanssa.
Tämä kurssi on
kolmen tunnin
rakkaudellinen
luovuusprässi! Ei
vaadi taiteellista
osaamista eikä
omia välineitä.
Hinta 30 euroa Ilm. pe 13.3.
mennessä

su 15.3. klo 15.30-18

Raakaruokaku rssi : Luon nollin e n ja pu h das
ravinto – vi rkeyttä ja voimaa aam iais esta
ilm . ja lisätie dot han na@s ports lady. fi

ma 16.3. klo 18

Ku m pu la-Tou kola Kylätilayh distyks e n sääntömääräi n e n vuosi kokous

la 21.3. klo 18-22

Ku m posti- le h de n 30-vuotisj u h la

su 22 .3. klo 10-14

Käsityötarvike ki r ppis
I lm . ja lisätie dot kade ntaitomartat@g mail .com

la 28.3. klo 19

OSB - m usailta

su 29.3. klo 13-16

Näe m i n ut! Kts . e ri lli n e n i lmoitus

ma 30.3. klo 18

Ku m pu la-s eu ran sääntömääräin e n kevätkokous

la 11.4. klo 14-15.30

Ohjattu m editaatio
I lm . ja lisätie dot u lla@intuition i . fi

la 11.4. klo 19

Ku m pu lan kom e diaklu bi

su 12 .4.

Edus ku ntavaali pan e e li

su 19.4.

Edus ku ntavaalit – Kylätila ään estys paikkana

25.-26.4.

Laste n bän dilei ri n . 10-16-vuotiaille
kylatila@kolu m bus . fi

to 30.4. klo 18

Kylätilan Vappu ja OSB - m usailta samassa
paketissa

su 3.5. klo 13-16

Luovu utta Lahjaksi . Kts . e rillin e n ilmoitus

la 9.5.

Raakaruokaku rssi - Luon nollin e n ravinto
ilm . ja lisätie dot han na@s ports lady. fi

la 9.5.

klo 19 Ku m pu lan kom e diaklu bi

la 16.5.

Ku m pu lan kuoron 20-vuotisj u h lakons e rtti klo 15

la 23.5.

Koko Kylän ki r ppis päivä , Ku m pu la- j uoks u, Siivous päivän kie rrätys piste ja klo 19 Ri ffejä &
Rii m ejä – ru noi lta

pe 29.5.

Jazz- pian isti Karri Lu htala

Luovuutta Lahjaksi
su 3.5. klo 13:00-16:00
Luovuutta lahjaksi -kurssilla luomme taidetta lahjaksi läheisillemme energiatyöskentelyn kautta - ei sellaista kuin kuvittelemme heidän
haluavan, vaan luomme sellaista, mitä sielusi ohjaa sinua tekemään. Lähdemme luomisen tielle meditatiivisen työskentelyn kautta, jokainen
omaa, sisäistä ääntään seuraten. Ei vaadi taiteellista osaamista eikä omia välineitä, mutta omia välineitä saa tuoda mukanaan.
Hinta 30 euroa + materiaalimaksu. Ilm. to 2.4. mennessä ulla@intuitioni.com / 040-727 8458, Lisätiedot: www.intuitioni.com

KUMPOSTI

22

1 2015

www.siivouspaiva.com
Lisäksi saamme Kylätilan takapihalle Siivouspäivän kierrätyspisteen. Kilometrin
matkalle Kätilöopistolta Intiankadulle
mahtuu monenmoista. Tule tekemään
löytöjä!

lauantai-on Koko Kylän
Kumpulana 23.5. Kirppispäivä,
juoksu ja klo 19 Riffejä &

Riimejä –ilta Kylätilassa

Kumpula-juoksu klo 12

Asukkaille:

Kumpula-juoksun reitti kulkee ympäri Kumpulan. Lähtö ja maali ovat maauimalan parkkiksella, jossa myös ilmoittautuminen tapahtuu klo 11-11.40.
Lähtölaukaus pamahtaa klo 12.00.

Limingantie suljetaan julkiselta autoliikenteeltä klo 8-18
väliseksi ajaksi rakennusviraston luvalla (Kättäriltä Kumpuodille). Omat autot pyydetään siirtämään Limiksen varrelta muualle parkkiin lauantaiaamuun klo 8 mennessä.

Kilpailussa on kolme sarjaa:
Kirppispöydät sijoitetaan tien laitoihin niin, että hälytysajoneuvot pääsevät tarvittaessa ajamaan läpi.

1. Aikuisten kilpasarjat 5 km (naiset ja miehet)
2. Lasten (alle 13 v.) kilpasarja 2,5 km
3. Reippailusarja 2,5 km

Kahviota omalla pihallaan pitävien ei enää nykyään
tarvitse ilmoittaa myyntipaikkaa ja –tuotteita Ympäristökeskukseen, sillä laki on muuttunut tältä osin.

Kumpula-juoksuun odotetaan osallistujia muualtakin kuin Kumpulasta.
Ilmoittautua voi paitsi paikan päällä, myös ennakkoon, ja tällöin osallistumismaksukin on edullisempi. Kilpasarja ja reippailusarja ennakkoon 5 euroa
/ paikan päällä 7 euroa, lasten sarja maksuton. Yli viiden hengen ryhmät 4 / 6
euroa per henkilö. Ennakkoilmoittautujille lähetetään lasku sähköpostitse.

Asukkaat voivat halutessaan järjestää myös ohjelmaa
Limiksen varrelle. Katusoittajat ja akustiset ryhmät ovat
enemmän kuin tervetulleita elävöittämään kilometrin
kirppistä!

Reippailusarjaan toivotaan mukaan perhekuntia lemmikkeineen ja vanhempia lastenvaunuineen. Vaikka kilpailusarja onkin totista totta, niin toki
Kumpulassa järjestettävässä juoksukilpailussa jotain leikkimielistäkin on.
Numerolappu rinnassa ei välttämättä tarkoita verenmakua suussa ja reippailusarjan palkinnot arvotaankin osallistujien kesken; tärkeintähän ei ole voitto!

Etukäteen ei tarvitse varata paikkoja Limingantieltä, niitä
löytyy kyllä kaikille Kumpulan asukkaille. Oma myyntipöytä mukaan ja homma on siinä!

Ennakkoilmoittautumiset ma 18.5. mennessä kylatila@kolumbus.fi - viestiin
nimi, ikä ja mihin sarjaan osallistuu.

Kirppispaikat Limingantiellä ovat tarkoitettu vain
alueen asukkaille, ja my yntituotteiden tulee olla
perinteistä käytettyä kirppistavaraa tai itse tehtyjä
käsitöitä. Asukkaan oikeudella saamme häätää ammattimyyjät tiehensä, sillä yhdistys vuokraa kadun
käyttöönsä vain asukkaiden my yntipöytiä varten.

Yhdistyksen jäsen! Muistathan maksaa jäsenmaksun! Jos et ole saanut laskua,
voit maksaa 15 euroa yhdistyksen tilille FI23 1268 3000 1027 48. Huom! Viestikenttään sähköpostiosoite!

Vapaaehtoisiakin tarvitaan! Voit ilmoittautua järjestysmieheksi/liikenteenohjaajaksi tai kahvilan pitäjäksi
Kylätilaan!

Palkintojen jako suoritetaan juhlallisesti Kylätilan edessä (Intiankatu 31) noin
klo 13.15 ja palkinnot ovat ruhtinaalliset!
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Kumpostin tekijän, jakajan ja lukijan mietteitä
vuosien varrelta

yleisesti, että kyllä ihmisillä on ollut monenkirjavia tarinoita, joita he ovat kuluttajaviranomaisille halunneet siirtää ratkottaviksi. Ehkä kaikkein surkuhupaisimpia
tarinoita olen kuullut käytetyn auton ostamisesta. Myyjä on voinut käyttää vaikkapa sinitarraa auton korjaamisessa, ja auto
liikkuu juuri sen verran, että sen saa ajettua myyjän pihalta pois... Mutta kauppa on
tehty, auto on sopimuksen mukaan myyty
”siinä kunnossa kuin se on” ja hinta alhainen. Silloin valitukset eivät yleensä auta.

nneli, olet ollut jollain tavoin
mukana Kumpostin lähes koko
30-vuotisen taipaleen aikana.
Olet kirjoitellut juttuja Kumpostiin ja yhdessä perheesi kanssa jo vuosikausia vastannut isosta jakelualueesta Isoniityssä. Se
on osoitus huimasta sitoutuneisuudesta ja
täysin poikkeuksellista nykyisinä aikoina.
Mistä tällainen innostus ja sitoutuneisuus
kumpuaa? Mikä saa ihmiset jatkamaan vapaaehtoistyötä vuosikausia?
Kun muutimme Isonniitynkadulle 28
vuotta sitten, olin jäämässä äitiyslomalle. Toinen lapsemme oli tuloillaan. Vaikka
aika pienten lasten kanssa oli melkoista
vipinää, tuli lähiympäristön asioita tarkkailtua paljonkin. Keskeneräinen asuinalueemme ja toisaalta vanhan Kumpulan
suunnitelmat olivat asioita, joita Kumpula-seurassa ja Kumpostissa oli jatkuvasti
esillä. Ne kiinnostivat minua. Tuli mentyä
seuran asukaskokouksiin - ja sitä myötä
mm. lehdentekohommiin. Kumpula-seuraa
johti fiksut ja osaavat ihmiset, ja oli ihan
selvää, että sen toiminnalla oli iso merkitys
alueen kehittämisessä ja suojelemisessa.
Ei ympäristöä saa jättää yksinomaan virkamiesten ja poliitikkojen vastuulle. Mitä
taas tulee postinjakeluun, se on ollut vain
hyvää liikuntaa koko perheelle.
Sinä ja perheesi olette Isoniityn alueen
’alkuasukkaita’. Isoniitty on viehättävä
asuinympäristö. Miten alue on muuttunut
30 vuodessa? Minulla on sellainen näppituntuma, että alueen asutus on hyvin vakiintunutta. Onko näin? Entä sukupolven
vaihdos? Onko sellainen käynnissä?
Isonniitynlaakso on viehättävä alue ja täällä
viihdytään hyvin. Isot nurmikentät, joilla
harrastetaan ties mitä lajeja, turvalliset pihat, lastentarhat äänimaailmoineen, uimahalli, kasvitieteellinen puutarha jne. ovat

te ksti u lla ag o pov,
kuva sa nt t u sä r k äs

Viimeinen kysymys on asia, jota olen pitkään halunnut kysyä Sinulta: oletko Maamme-laulun säveltäjän Fredrik Paciuksen
sukua?
kaikki ihan fantastisia. Esimerkiksi meidän
taloyhtiössämme alkuperäisiä asukkaita on
vaikka kuinka paljon. Perheistä lapset ovat
lentäneet muualle, mutta koska asunnot
ovat 2-4 huoneen asuntoja, lasten muutto tuo monesti vain tervetullutta väljyyttä
asumiseen. Avioerot ja kuolemat tietysti
vaikuttavat asukaskantaan, ja sekin, että
hissittömät kolmikerroksiset talomme ovat
liikuntaesteisille hankalia ensimmäisen
kerroksen asuntoja lukuun ottamatta.
Kiinteitä ystävyyssuhteita eivät tosin muutotkaan haittaa, ne säilyvät. Jonkinlainen
uusi aalto pikkulapsia on viime vuosina
taloihimme tullut - ja se on tosi hauskaa.
Työskentelet ’siviilissä’ Kuluttajavirastossa viestintätehtävissä. Ihmiset kääntyvät
kuluttajaviranomaisten puoleen toinen
toistaan erikoisemmissa asioissa. Kerro
Kumpostin lukijoille jokin hauska tapaus
urasi varrelta.
Toimin aikaisemmin Kuluttajavirastossa,
joka pari vuotta sitten yhdistettiin Kilpailuvirastoon. Uuden viraston nimi on nyt
Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Todettakoon
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Tuon kysymyksen saan kuulla useamman
kerran vuodessa. Lapsena se tuntui piinalliselta, nyt se on vain hauskaa. Fredrik
Paciuksella oli kolme nuorempaa veljeä,
joista August on minun isoisän isoisä.
August muutti Fredrikin houkuttelemana
Saksasta Suomeen vuonna 1839 ja opiskeli
Helsingin yliopistossa lääkäriksi, soitti pianoa ja viulua harrastuksenaan. Hän toimi
Haminassa piirilääkärinä, sai neljä lasta,
mutta kuoli jo 57-vuotiaana traagisesti lavantautiin saatuaan tartunnan potilailtaan.
Suuri osa siitä tiedosta, mitä Fredrikistä ja
Augustista on olemassa, perustuu heidän
väliseen kirjeenvaihtoon, joka oli vilkasta
ja osoitti sydämellistä veljeyttä.
iitos haastattelusta! Toivottavasti
saamme vielä lukea juttujasi Kumpostista – ehkä myös kuuluisista
esi-isistäsi Paciuksista. Meillä Kumpulassahan on historiallinen yhteys Fredrik
Paciukseen: Maamme-laulun ensiesitys oli
Flooran kentällä, jonka Kumpulan kartanon
isäntä oli luvannut opiskelijoiden käyttöön
’ikuisiksi ajoiksi’!

1 2015

heikki laukkanen

Anneli paciusUlla Agopov jututti Isoniityn
aboriginaalia ja kuuli, että lehden teossa mukana oleminen on
paitsi asukasaktiivisuutta, myös
hyvää liikuntaa.
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an n e l i pac ius
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Kumposti

kumpulasta
katsoen
te ksti h e i kki l au kk a n e n ,
kuva sa nt t u sä r k äs

Pappi on saanut kahvia juodakseen ja perhekutsujen herkkuja syödäkseen, ja lapsena hän
leikki raitiovaunua laaksossa,
jonka kansalaisaktivismi pelasti
joukkoliikennekadulta.

AJA VAROVASTI! Meillä on paljon lapsia, mutta ei yhtään liikaa!
Teksti on omatekoisessa liikennemerkissä Limingantiellä. Toisessa
merkissä on varoituskolmio ja siilin kuva. Yhden talon ikkunasta
laskeutuu kapeana omatekoiset portaat kissaa varten. Nämä asiat
kertovat omalla tavallaan Kumpulasta ja sen asukkaista.
Ensimmäinen kotipihani oli hiekkatien vieressä osoitteessa
Kumpula 9. Se sijaitsi puron vieressä Mäkelänrinteen alapuolella. Junarataa ei vielä ollut.
Puro oli muistini mukaan
jo silloin huonovetinen ja
haisikin jonkun verran.
Olen kylläkin pulikoinut
siinä lapsena.
Paikka oli niin maaseutumainen, että oli vaikea
kuvitella sen olevan pääkaupungissa vain muutaman kilometrin päässä
keskustasta.
Pihallamme oli marjapensaita, omenapuita ja
kirsikkapuu, alapuolelta
rinteestä löytyi perunapelto ja mansikkamaa. Pihalle
oli viritetty rautalangasta
pyykkinaru. Taloa lämmitettiin puilla ja vesi haettiin
kaivosta. Puuseessa käytiin tien vieressä, missä oli
myös navetta. Mummollani
oli siellä lehmä ja kanoja.
Vaarini, joka kuoli ennen
sotaa, piti hevostaan siellä
ennen. Poikasena leikin että olen raitovaunu. Minulla oli vaarin
keppi, jonka nostin sähköjohtimeksi pyykkinarulle ja kuljin sen
kanssa edestakaisin.
Varsinaisesti tuo paikka oli mummolani. Olimme muuttaneet
sodan jälkeen rakennettuun Meilahteen, mutta kävimme mielellämme mummon luona Kumpulassa. Sairastuttuaan hän myi talon
romaneille. Talo ja navetta purettiin vasta 1990-luvun alussa. Kerran
siskoni kanssa halusimme jäädä yöksi mummon luo ja menimme
lähellä olevaan taloon soittamaan kotiin kysyäksemme lupaa. Tuo
talo oli ”Utelin” talo, jossa oli puhelin. Talo sijaitsi nykyisen Isonniitynkatu 5:n paikalla. Talon pihapihlaja oli vielä uusien rakennusten valmistuttua niiden keskellä. Myöhemmin Kätilöopiston

parkkipaikka oli Isonniitynkatu 7:n kohdalla. Siinä lauloi satakieli.
Alue jo nyt puretun radan Vallilan puolella oli kosteikkoa, sillä se
on vanhaa merenpohjaa. Tästä muistuttaa von Wrightin maalaama
kuva Kumpulan kartanon alapuolelta 1800 –luvulta. Siinä on vene
merenrannassa. Meri ylsi siis tähän asti tuolloin. Mäenrinteellä
Sammatintielle noustessa koen usein lapsuuden tuttuja tuoksuja
sen kasvillisuudesta. Siellä on vieläkin takiaisia, joita oli kiva heittää
toisten vaatteisiin.

Li m i n g a nti e ll ä oli kauppoja
talojen kivijaloissa. Kumpula on
muuttunut puutaloalueesta vähitellen monimuotoiseksi. Kätilöopisto valmistui 1958. Kumpulan
mäki oli metsää ja sen rinteessä
hyppyrimäki. Se alue on muuttunut täydellisesti. Vielä 1990-luvulla mäellä oli muutamia pultsareiden kyhäilemiä ”omakoteja”,
joissa he asuivat metsän keskellä.
Nyt siellä on asuintaloja ja yliopiston rakennukset, joissa sijaitsee
ilmatieteenlaitoskin. Kumpulan
koulu oli mäen alla tärkeä alueen
alakoululaisille turvallisten katujen suojassa. Seurakunnan pappina sain vuosien ajan vierailla
monessa kodissa ihmisten tärkeissä juhlissa ja ottaa osaa myös
surullisiin tilanteisiin.
Kumpula on siitä erikoinen
alue, että se on vain muutaman
kilometrin päässä Helsingin perustamispaikasta Vantaanjoen suulta. Kaupunki perustettiin sinne
vuonna 1550, mutta se siirrettiin Vironniemelle Senaatintorin alueelle
1640. Silti Kumpula liitettiin vasta vuonna 1906 Helsinkiin. Nyt se
on melkein kantakaupunkia.
Kumposti-lehti täyttää nyt 30 vuotta ja on aihetta onnitella sitä! Lehti on omalta osaltaan luonut hyvää Kumpulan henkeä, ja
uudetkin asukkaat ovat saaneet sen kautta tietoa. Alueen asioista,
asukkaista ja tapahtumista kerrotaan hyvällä tavalla. Kumpulaseura,
Kyläjuhlat ja Kylätila ovat vaikuttaneet siihen, miten elävä tämä
pieni kylä pääkaupungin keskellä suurten liikennekatujen sisällä on!
Omasta puolestani toivotan Kumpostille ja sen kautta koko kaupunginosalle sekä sen asukkaille onnea ja Jumalan siunausta.
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HISTORIAN LEHDILTÄ

Pizzeri a Parmesan toivot ta a
k aikille asi akk ailleen oikein
aurinkoista kevät tä .

meiltä tarvikkeet
taimikasvatukseen
Toimittaja ja kirjailija Eeva-Kaarina Arosella on hyviä
muistoja varsinkin Kumpostin kollegoistaan, mutta
myös alkuperäisten kumpulalaisten tarinoista.

Puutarhakeskus Sofianlehto
Sofianlehdonkatu 12
00610 Helsinki
puh. 09-796230

E eva- K a a r i n a Ar o n e n

eikko Neuvosen päätoimittajakaudella 90-luvulla meitä oli
Veikon apureina kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa Kumpostiakin
toimittamassa, Liisa Vanninen ja minä.
Kolmikkoamme täydensi ammattikuvaaja,
Seppo Sarkkinen Ylestä. Pestiämme kesti
muutaman vuoden, ja siitä oli paljon iloa,
joskin myös hiukan riesaa aina silloin, kun
piti mennä pyytelemään mainosta Kustaa
Vaasan tien ylitse oluttupaan, jossa (silloinen) yrmeä omistaja torjui meidät tylysti.
Toinenkin kädenvääntöpaikka oli, pizzeriassa Intiankadulla. Jouduimme joka kerta
selittämään turkkilaiselle, miksi pizzeria
ei voi saada alennusta ilmoitushintoihin.
Eikä ilmoitusta tullut siihen aikaan sieltäkään, mutta iloksemme sekä Oljenkorsi että
Parmesan ovat nykyään säännöllisten mainostajien joukossa. Ovathan ilmoitustulot
lehden ilmestymiselle välttämättömät.
Nämä vaivat olivat toki vähäiset, etenkin kun Kumpostin salainen ase oli radiosta
ja tv-stä tuttu päätoimittaja Veikko Neuvonen, joka supliikkimiehenä selätti niin
Aaron Kuvan Koskelantiellä kuin lukuisat
muutkin pienyrittäjät, jotka ihastuivat
kuullessaan tutun äänen liikkeessään.

Suuren ja varakkaan (siihen aikaan) päivälehden toimittajina Liisa ja minä sopeuduimme siihen, että Kumpostissa teimme
multitasking-hommaa ennen kuin sanaa
oli keksittykään: ilmoitusten anelemisen
lisäksi kirjoitimme juttuja ja jaoimme iltaisin Kumpostia omaan jakopiiriimme.
Nelikkomme yhteistyö oli sujuvaa ja
vaivatonta, sillä olimme toimittamisen
ammattilaisia. Monet asiat olivat itsestään
selviä, eikä niistä tarvinnut pahemmin neuvotella. Tosin alussa ihmettelimme Liisan
kanssa, miksi Kumpostia taittava Veikko
ei koskaan käyttänyt kuvatekstejä. Sitten
älysimme, että eihän niitä radiossa ole, ja
varovasti huomautimme asiasta.
Mielestäni Veikko kohotti Kumpostin
”oikeaksi” kaupunginosalehdeksi, hyvin
toimitetuksi, eloisaksi ja Kumpulaa koskevia kunnallispoliittisia kysymyksiä vireästi seuraavaksi. Sillä tiellä lehti on sitten
jatkanutkin. Veikolla oli päätoimittajana
tärkeä visio, ”historiallisen” Kumpulan
henkiinherättäminen haastatteluin ja
valokuvin. Alkuperäisiä kumpulalaisia oli
silloin vielä elossa ja valmiina kertomaan,
mutta viimeiset vuodet toki olivat menossa.
Tähänhän havahdutaan yleensä aina viime
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tipassa, oli sitten kyse kansakunnan tai
pikkukylän vaiheista.
Minulle arvokkainta niinä vuosina olikin kierrellä jututtamassa 80-90 –vuotiaita
asukkaita. Lähes kaikki olivat tulleet ensimmäisinä muuttajina Kumpulaan silloin,
kun talot olivat tehdastyöläisten saviselle
pellolle hartiapankilla rakentamia koteja,
joissa omistajan oli pakko pitää lukuisia
vuokralaisia kustannuksista selvitäkseen.
Kun itse 70-luvun lopulla olin tullut Kumpulaan, se oli jo muuttumassa, ja nyt 35
vuoden kuluttua muutos on vielä jyrkempi. Näkymä 20-luvun loppuvuosista näihin
päiviin on hätkähdyttävä.
Oli hienoa ehtiä tavata näitä ”alkuasukkaita”, ja näistä historian eri vaiheista
syntyi kirjoittamani ja Päivi Takalan säveltämä Kumpula-kantaatti, joka tukeutui
myös Ilkka Malmbergin ja Aleksi Neuvosen
aiemmin tekemiin tutkimuksiin. Se esitettiin ulkoilmateatterina Kumpulan koulun
pihassa elokuussa 1998 kumpulalaisten
näyttelijöiden ja kuorolaisten voimin, ja
sen laulut ovat jääneet elämään Kumpulan
kuoron ohjelmistoon. Myöhemmin käsittelin samaa aihepiiriä vielä kirjassani Hän
joka näkee (2007 Teos).
1 2015
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Tässä juhlanumerossa katsotaan reippaasti menneeseen, Kumpostin 30
vuoteen. Valmisteilla oleva Helsingin uusi yleiskaava antaa mahdollisuuden
katsoa saman verran tulevaan, aina vuoteen 2050. Kumpostin perustamisvuonna 1985 Helsingissä oli 486 000 asukasta, nyt helsinkiläisiä on
622000. Yleiskaavaluonnoksessa vuoden 2050 väestöennuste on 860 000.

Y

Ulla Agopov, Kumpula-seuran puheenjohtaja

leiskaavalla ohjataan Helsingin rakentamista, maankäyttöä ja kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä pitkällä aikavälillä. Sen tehtävä on luoda edellytyksiä
tulevaisuuden Helsingille, hahmottaa sille kasvupolku.
Uuden yleiskaavan Visio 2050 sisältää seitsemän teemaa: Urbaani
Helsinki, Houkuttelevan asumisen Helsinki, Taloudellisen kasvun
ja työpaikkojen Helsinki, Kestävän liikkumisen kaupunki, Virkistys,
kaupunkiluonto ja kulttuuriympäristö, Merellinen Helsinki sekä
Kansainvälinen Helsinki ja Helsinki osana seutua. Vision kaikkien
teemojen yhteisiä tavoitteita ovat ekotehokkuus, saavutettavuus,
kaupunkituottavuuden huomioiminen, hyvä kaupunkielämä sekä
ympäristöarvot.
Yleiskaavan kaupunkirakennemallina on raideliikenteen sitoma
verkostokaupunki sekä kantakaupungin laajeneminen. Kantakaupunki laajenee säteittäin niin, että nykyiset moottoritiet muuttuvat
Kehä I:lle asti kaupunkibulevardeiksi. Näin vapautuu merkittävästi
uutta tilaa rakentamiselle. Nyt moottoritiet ulottuvat liian syvälle
kaupungin sisään ja erottavat kaupunginosat toisistaan, eikä urbaania kaupunkirakennetta pysty syntymään.
Asuntorakentamiseen yleiskaavassa on osoitettu maankäyttövarauksia nykyisten moottoriteiden ympäristöistä. Siihen sisältyy
myös täydennysrakentamista raideliikenteen asemanseuduille ja
Malmin lentokenttäalueelle. Uusia merkittäviä viher- ja virkistysalueita tulisi mm. puolustusvoimilta vapautuviin saariin. Liikenteen
kehittämisessä nostetaan kävely- ja pyöräily- sekä joukkoliikenteen
saavutettavuus keskeiseen asemaan. Tähän saakka joukkoliikenne on ollut alisteinen henkilöautoliikenteen kehittämiselle. Erityishuomion saavat pikaraitiotiet, joita on suunniteltu erityisesti
kaupunkibulevardeille.

Yleiskaavasta on rajattu ulos Helsingin uusin alue eli Sipoolta hankittu Östersundom. Muutenkin seudullisuus on vain viitteellisesti
mukana yleiskaavatyössä. Onhan selvää, että Vantaan ja Espoon
suunnitelmat koskettavat myös Helsinkiä. Yleiskaava on sitä paitsi
vieläkin yleisluontoisempi kuin reilu 10 vuotta sitten tehty yleiskaava,
jonka valmistelua aikoinaan seurasin. On vaarana, että ratkaisuja
viedään liikaa asemakaavatasolle eikä vieläkään päästä eroon Helsingille niin tyypillisesti ´postimerkkikaavoituksesta´. Kaupunkisuunnitteluviraston kaavoittaja Marja Piimies sanoikin yhdessä
yleiskaavatilaisuudessa, että monet ratkaisut jätetään tehtäväksi
asemakaavatasolla.
Bulevardisointi koskettaisi Kumpulaa hyvinkin läheisesti, jos
Kustaa Vaasan tien bulevardisointi alkaisi toteutua. Suunnitelmassa
bulevardimainen osuus alkaisi vasta Lahden moottoritien alusta.
Tässä menetetään hyvä tilaisuus suunnitella Kustaa Vaasan tien kehittämistä kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellähän on vireillä jälleen
yksi ´postimerkkisuunnitelma´, kun Gadolinkadun ja Kustaa Vaasan
tien välille suunnitellaan asemakaavan muutosta. Luontoihmiset ovat
olleet huolissaan Kymintien metsän merkitsemisestä asuntorakentamisen alueeksi. Osa asukkaista mieltää sen ryteiköksi, mutta toisille
se on hieno, kallioinen lähiluontoalue. Suomen luonnonsuojeluliitossa on listattu mm. seuraavat meitä lähellä olevat luontoalueet,
joille yleiskaavassa on varattu rakentamista: Veräjänmäki-Koskela
-välin metsät 15-20 ha, Käpylän radanvarren metsät 12 ha, Kymintien
metsä 7 ha. Näistä alueista pitäisikin käydä keskustelua ja miettiä,
olemmeko valmiit uhraamaan ne rakentamiselle.
Raideliikenteen kehittäminen on hyvä asia ja tässä yhteydessä on
tarpeen tarkistaa, mitä yleiskaavassa on suunnitteilla Vallilanlaakson
suhteen. Kävin tammikuussa Laiturilla katsomassa viimeisimpiä
luonnoksia. Niissä Vallilanlaaksoa halkova joukkoliikenneväylä kulkee maan alla. Näin oli jo edellisessä yleiskaavassa, mutta maanalaisen ratkaisun kalleuden vuoksi väylää ryhdyttiin ajamaan maan
päälle. Viime keväänä esitellyssä selvityksessä väylää ehdotettiin
jälleen maan päälle ja perustelut olivat samat, jotka täällä Kumpulassa
on moneen kertaan osoitettu virheellisiksi. Täydennysrakentaminen tietenkin lisää painetta myös liikenteelle. Monet uudet ideat,
kuten vesijoukkoliikenteen kehittäminen Helsingin merellisillä
alueilla, on niputettu Santahaminan rakentamisen kanssa eli jos
ei Santahaminaa rakenneta, ei vesijoukkoliikennettäkään kehitetä.

Tutustu marraskuussa julkistettuun yleiskaavaluonnokseen osoitteessa www.yleiskaava.fi. Helsingin kaupunginvaltuusto päättää
uudesta yleiskaavasta vuoden 2016 loppuun mennessä.
Miten yleiskaavaluonnos sitten vaikuttaisi Kumpulaan? Kumposti
pyysi vastauksia seuraaviin kysymyksiin yleiskaavasuunnitelmiin
perehtyneiltä alueen asukkailta:
Miten yleiskaavaluonnos vastaa omaa käsitystäsi Helsingin
maankäytön ja liikenteen kehittämisestä?
Miten yleiskaavaluonnoksen isot teemat, kuten kaupunkibulevardit ja raiteiden verkostokaupunki koskettavat Kumpulaa
ja sen lähialuetta?
KUMPOSTI
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VUOSI 2050 YLEISKAAVALUONNOKSEN
TÄHTÄIMESSÄ

Kumposti

Stuba Nikula, toukolalainen Helsingin
kulttuurijohtaja
Villeimmissä visioissani Turku-Pietari -nopeajunayhteys sijoittuisi
Helsingissä Kehä III:n välisellä alueella Turun- sekä Lahden- ja Porvoon moottoriväylille. Rata alittaisi Helsinginniemen tunnelissa ja
asema sijoittuisi joko Pasilan aseman alimpaan kerrokseen hyödyntäen Triplan metrovarausta tai Hakamäen tien kylkeen hyödyntäen
Pasilan orren maanalaista väylävarausta. Kumpulan kannalta edellinen olisi parempi, koska silloin rataa hyödyntävien kaupunkijunien
asema sijoittuisi Arabian risteykseen.

Vastaa erittäin hyvin. Sen lisäksi se myös vastaa käsitystäni siitä,
miten vastuullisesti mutta ennakkoluulottomasti virkamieskunta
kehittää Helsinkiä. Meillä ei ole monta vaihtoehtoa ja tässä ne on
käytetty hyvin. Tai tietenkin voitaisiin todeta, että väestökasvu n.
9000 hlö/vuosi ei ole hyvä asia. Kukapa haluaisi Karkkilan verran
lisää veronmaksajia joka vuosi. Tällainen ajattelu olisi kuitenkin
kuolemanisku Helsingille. Samaan aikaan, kun tällä yleiskaavakaudella Helsingin rooli koko Suomen veturina korostuu, korostuu
myös maailmanlaajuinen kehitys, jossa kaupunkien rooli kasvaa
valtioiden roolia suuremmaksi.
Nuo ovat kaikki hyviä asioita. Ihan lähikonkretian tasollakin
Lahdenväylän ajonopeudet laskevat meidän kohdalla, jos moottoritieosuus loppuu jo Kehä I:n kohdalla. Kun katsoo yleiskaavaa, tajuaa
kuinka totaalisesti moottoritiet pilkkovat Helsingin sektoreihin. Nyt
niistä päästään eroon ja parin sillan sijaan itä-länsi-liikkumista voi
tehdä aivan kuten kantakaupungissakin. Tämä korostaa ja virkistää
keskustan ulkopuolista Helsinkiä ja takaa sinne asukkaat ja palvelut. Asukastiheys on ainoa tapa säilyttää palvelut ja siksi kaikkien
meidänkin pitäisi miettiä mahtuisiko piharakennuksen paikalle
opiskelijalle sopiva pienrakennus.
Voisi lisätä vielä, että ainoa kaavasta puuttuva asia on Kustaa
Vaasan tien tunnelointi Paavalin kirkolta Malmille. Se vapauttaisi tonttimaata Kumpulan ja Toukolan väliin, joka sekä yhdistäisi
kaupunginosat mutta myös poistaisi suojateiden vaaran paikat ja
siirtäisi ajoneuvomelun maan alle.

J u kk a Vi lh u n e n

ku va h e l s i n g i n k au p u n ki , a i n e i s to pa n kki

Olli Hakanen, arkkitehti, Safa
Yleiskaavaluonnoksessa on paljon oikeita pyrkimyksiä, mutta vain
vähän onnistuneita käytännön ratkaisuehdotuksia. Tulevaisuuden
visio on kuvattu huikeana, mutta tärkeimmät keinot sinne yltämiseksi ovat hyvin keskeneräisesti ajateltuja. Suurin ongelma on
Helsinki-keskeinen ja juuri nyt ajankohtaisten suurten hankkeiden
ylikorostunut asema suunnittelun lähtökohtana.
Esimerkiksi: Jos Keski-Pasilan ja Pohjois-Pasilan suunnitelmat
toteutuvat nykyisten patavanhoillisten ja ääritehottomien liikennesuunnitelmien mukaan, sukupolvemme saa hävetä paitsi koko
valtakunnan junaliikenteen pysyvää vammauttamista, myös menetettyä ainutlaatuista tilaisuutta rakentaa pääkaupungin sydämeen
uusi sadan tuhannen asukkaan kantakaupunki.
Kumpulaa, Toukolaa, Arabianrantaa, Vallilaa, Hermannia, Alppilaa,
Pasiloita ja Käpylää raideliikenneverkon toteutuminen suurinta mahdollista hyötyä tuottavalla tavalla koskee erityisen paljon. Alueita
vaivaavasta läpiajoliikenteestä on mahdollista päästä kokonaan
eroon. Oleellista on varata parhailta nykyisen katu- ja tieverkon
reiteiltä kaistat raitioliikenteelle. Yhden raitiokaistan tunnin matkustajavirta vastaa seitsemän autokaistan tunnin matkustajavirtaa.
Minkä hyvänsä Suomen pääväylän henkilöliikenne olisi hoidettavissa
yhdellä raitiokaistalla suuntaansa.
Yleiskaavassa onkin aivan oikein hahmotettu raitiokaistat kaikkien kaupunkibulevardien oleellisena osana. Keskeneräiseksi ajattelu
on kuitenkin jäänyt bulevardien muun mitoituksen osalta: mihin
tarvitaan kolme autokaistaa molempiin suuntiin? Miksei bulevardien mittakaavaan ole otettu mallia Helsingin omasta bulevardista?
Osa moottoriteistä, kuten esimerkiksi Lahdenväylä, kannattaa
pyyhkiä kokonaan kartalta. Tilalle kannattaa rakentaa tiivis kaupunki.
Tuusulanväylää pitää tarkastella myös valtakunnallisen rataverkon
osana. Se on suorin reitti Helsingin keskusta lentoasemalle. Kaukojunien lisäksi myös kaupunkijunat liikennöisivät radalla, jolloin
pohjoisesta suuntautuvalle autovirralle järjestyisi liityntäpysäköinti
jo lentoaseman pohjoispuolelle Järvenpään Ristikydössä. Radalla
olisi kaupunkijunien asemat kaikilla poikittaisliikenteen pääväylillä
Lentoaseman ja Helsingin rautatieaseman välillä.
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CHEMICUMIN REMONTTI

Kumpostissa 1/2013 kerroimme kemian laitoksen Chemicum-rakennuksessa alkaneesta isosta remontista. Chemicum on kampuksen
toiseksi vanhin rakennus, se on valmistunut vuonna 1994. Talotekniikan peruskorjaus alkoi vuoden 2012 lopulla. Rakennustyön
päätoteuttaja on NCC Rakennus Oy.

kumpuset & horsmala

Gadolininkadun ja Kustaa Vaasan kadun väliselle alueelle valmistellaan Kumpulan kampuksen tonttien 24960/2 ja 24962/3 asemakaavan muutosta, jossa kemian laitoksen tontin rakentamattomia
osia muutetaan asuinkäyttöön.
Alueella voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1991. Siinä alue
on opetus-,tutkimus-, ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta. Kaavamuutosta on hakenut tontit omistava Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy.

Tilapäällikkö Pirjo Ranta kertoo, että tällä hetkellä käynnissä oleva
rakennusvaihe valmistuu kuluvan vuoden marraskuussa. Viimeinen
vaihe, rakennuksen A-osa (talon pääsisäänkäynnin vasemmalla
puolella oleva, luentosalit sisältävä osa) menee remonttiin vuoden
2016 alussa ja työt valmistuvat sen vuoden lopulla.

Ksv:n aineistosta käy ilmi, että Gadolininkadun päätteeksi, Kustaa
Vaasan tien varteen (kaavamerkintä AKS), suunnitellaan erityisasumisen tonttia opiskelija-asuntojen rakentamista varten, kun
taas Gadolininkadun varteen, kadun eteläreunaan, suunnitellaan
asuinkerrostalojen tonttia. Asumiseen tarkoitettua kerrosalaa
on suunnitteilla yhteensä noin 16 000 k-m2. Ksv:n aineistosta ei
käy ilmi, millaisesta asumismuodosta on kysymys (vuokra- vai
omistusasuntoja).

Rakentaminen aiheuttaa aina melua ja pölyä. Suurimmat meluhaitat
ovat odotettavissa vuoden 2016 alussa, jolloin tehdään purkutöitä.
Kaikenlaista kolketta ja raskasta liikennettä on tietysti koko rakentamisen ajan. Lähtökohta on kuitenkin se, että meluavat työt tehdään
kaupungin järjestyssäännön mukaisina aikoina, Pirjo Ranta toteaa.

Valmisteluaineiston ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan
kaavaehdotus.Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle jo keväällä 2015. Lautakunnan
puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuodenvaihteessa 2015–16.

HSL:N LINJAMUUTOKSET

HSL suunnittelee jälleen muutoksia bussireitteihin. Kumpulaa koskee lähinnä bussin 506 reittimuutos. Myös bussien 55 ja 55A reittiin
ehdotetaan pientä muutosta.
HSL:n Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman mukaan bussin
55 reitti muuttuisi kulkemaan uutta Vilhonvuorenkadun jatketta
pitkin Sörnäisten rantatieltä Kalasataman keskukseen. Bussin 56
reitti pitenisi vuonna 2018 Kalasataman metroasemalta etelämmäs
Sompasaareen.
Bussi 506 ei enää kulkisi Intiankadun ja Kumpulanmäen kautta,
vaan reitti ohjautuisi Arabiasta Sturenkatua pitkin Vallilaan ja sieltä
Pasilan kautta Meilahteen. Linjan 506 reittiä ehdotetaan jatkettavaksi
Viikistä Latokartanon kautta Myllypuroon, kun uusi katuyhteys valmistuu. Samalla muodostuisi liityntäyhteys metroon. Linja palvelisi
myös yhteyksiä Myllypuron liikuntapaikoille sekä aikanaan myös
Metropolia ammattikorkeakoulun kampukselle. Arabian ja Pasilan välillä linjan reittiä hieman oikaistaan, jolloin matka-aikakin
lyhenee. Yhteys Pasilasta Tapiolaan hoituisi uudella 551-bussilla.
Suunnitelmissa on yllättävää, että bussi 506, jonka liikennöintiä
varten aikoinaan asennettiin ajoradan lämmitys Väinö Auerin ja
Pietarin Kalmin kaduille, ei enää käyttäisikään näitä katuja. Sturenkadun reitti on kuitenkin järkevä, sillä se oikaisee kilometreissä ja
toteuttaa siis nopean yhteyden Viikistä ja Arabiasta Pasilan asemalle.
Kumpulan kampuksen kävely-yhteyttä Arabiaan tulisikin reittimuutosten jälkeen yhä parantaa ja yhteyden talvikunnossapidosta
ryhtyä huolehtimaan.
Muutoksista päätetään mahdollisesti jo maaliskuun 2015 aikana.
Uudet reitit alkaisivat toteutua vuodesta 2016 lähtien.
Lue lisää muutoksista osoitteesta https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/6_linjastoluonnos_muutostaulukko.pdf.

Kumpula 1985

Kumpula 2000

Kumpula 2015

Ksv:ssä asiaa hoitaa arkkitehti Tuukka Linnas, puhelin 310 37308,
tuukka.linnas@hel.fi
(Lyhennetty ksv:n aineistosta)

KUMPULA-SEURAN
JOHTOKUNTA 2015

Ulla Agopov, puheenjohtaja (ulla.agopov@nbl.fi)
Ulla Neuvonen, varapuheenjohtaja (ulla.neuvonen@gmail.com)
Raisa Mäkipää, sihteeri (raisa.makipaa@metla.fi)
Sari Väntänen, tiedottaja (sari.vantanen@kolumbus.fi)
Annlouise Laaksonen, jäsen (annlouiselaaksonen@gmail.com)
Miro Reijonen, jäsen (miro@iki.fi)
Erja Salo, jäsen (erja.salo@kolumbus.fi)
Airi Vilhunen, varajäsen (airi.vilhunen@gmail.com)

30 VUOTTA JA 118 LEHTEÄ –
ON AIHETTA JUHLAAN!

30-vuotiasta Kumpostia juhlitaan lauantaina 21.3. klo 18 – 22
Kumpulan Kylätilassa
Tekijät, jakajat, lukijat – ter vetuloa!
Ulla Agopov
Kumpula-seuran p.j. 			

KUMPULA-SEURAN

sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
30.03.2015, klo 18.00 Kylätilassa (Intiankatu 31)
Tervetuloa kaikki!
KUMPOSTI

sarjakuva

ly h ys e t i

LYHYESTI

Airi Vilhunen
Kumpostin päätoimittaja
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arabianranta@silmaset.fi
(09) 27800 160
S-Etukortilla Bonusta tuplana ,jopa 10% maaliskuussa maksetuista ostoksista. Voimassa 31.3.2015 asti. Etusi jopa 718 €. Ei muita alennuksia.
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