–

Helsingin Kumpulan kyläjuhlaspesiaali-

Helsingin Kumpulan kyläjuhlat lauantaina 20. toukokuuta 2006 klo 11-21

KumPosti

22. vuosikerta

N:0 2/06

12.05.2006

Vieläkin värikkäämpi Kumpulan kylälehti www-sivulla kaupunginosat.net/kumpula
Kumpulan kyläjuhlat lauantaina 20. toukokuuta 2006 klo 11-21
Lue värikkäämpi Kumposti www-sivulla kaupunginosat.net/kumpula

Mepä tulemme
kylään! S. 3-5

Muuta mukavaa tällä kertaa esim:
s. 9: Mitä makasiineilla piti tapahtua vappuna?
s. 10-11: Törhönen palaa elokuvan tekoon, Raimo O. Niemi tekee jo susileffaa
s. 12-13: Puut kasvavat itsestään, mutta saa siihen ihminenkin puuttua!

KumPosti 2/2006 – 22. vuosikerta – ISSN 1235-8959 – Julkaisija: Kumpula- seura
Jaetaan jokaiseen Kumpulan postiluukkuun : 2200 kpl.
Tilaukset muualle 10 euroa/vuosi (maksu Sampo 800011-179465)
Päätoimittaja ja taitto: Tuomo Heikkola - heikkola@netti.fi

Toukokuussa 2006 - mahdollisuuksia yllättäviin elämyksiin
Kyläjuhlien ohjelmasta on tulossa merkkitapaus ihan koko suomalaisen musiikkielämän mittakaavassa.
Liekö missään tapahtumassa aiemmin ollut asialla eturivin muusikoita tekemässä musiikkia niin laajalla
kirjolla kuin ensi lauantaina Kumpulassa. Puhutaan siis populaarimusiikista, mutta kaikesta siitä
populaarimusiikista, joka ei näyt levynmyyntitilastojen kärjessä.
Se on hienoa ja poikkeuksellista! Yleensä suurten tapahtumien pitää panostaa yleisölle valmiiksi
tuttuihin täkyihin - täällä siihen ei onneksi ole tarvetta. Kyläjuhlilla muusikot voivat esittää tasan sitä,
mitä haluavat. Varmaan juuri siksi niin moni on ollut halukas tulemaan paikalle; kukaan ei aseta
vaatimuksia ja yleisön ennakko-odotuksia torjutaan mm. sillä, että esiintyvien kokoonpanojen nimet
eivät välttämättä kerro suurelle yleisölle juuri mitään, eivät myöskään siitä, millainen määrä
ammattitaitoa niihin sisältyykään.
Ja jos joukossa onkin joku, joka pelkällä nimellään herättää yleisön kiinnostusta, kuten ex-Nylon Beatin
Erin, niin hänkin tulee laulamaan sitä musiikkia, jota on aina digannut, mutta esittämään on päässyt
tiettävästi vain yhdellä keikalla Juttutuvassa: bluegrassia!
Ja jos taas joukossa on joku, jonka nimen taakse ei kätkeydy valmiiksi rutinoituneita ammattilaisia, on
niissä taas potentiaalia huippunimiksi, myös niiden levynmyyntitilastojen kärkeen.
Erikseen pitää mainita Kumpulan rumpalin Vando Suvannon esiintyminen. Hänen Sue Van Doe
-bändinsä "Ruma"-levy 90-luvun alkupuolelta on yksi niitä unohdettuja hienoja julkaisuja, joiden olisi
pitänyt tulla unohtumattomiksi klassikoiksi, mutta jotka ovat jääneet radioasemien onnettoman
musiikkipolitiikan johdosta suurelta yleisöltä täysin huomaamatta.
Koko kyläjuhlien musiikkitarjontaa kuvastaen on päätöstansseista tulossa poikkeuksellisen
mielenkiintoinen konsertti. Siinäpä tulee yhdessä paketissa sellainen kirjo rytmimusiikkia, että missähän
olisi ennen kuultu!
En tiedä, keitä kaikkia tästä pitää etukäteen kiittää, mutta ohjelman kokoajaa Sari Väntästä,
muusikkoystäviään paikalle kutsunutta Jussi Liskiä ja monialataiteilija Alvar Gullichsenia nyt ainakin.
Itse kokosin musiikkiohjelmia 90-luvun kyläkarnevaaleille Nylundin Pekan avustuksella. Olen ylpeä siitä,
mitä saimme silloin aikaan, mutta tämä on taas jotain ihan uutta!
Tätä tuumi keskiviikkoaamuna 10. toukokuuta 2006 Kumpostin päätoimittaja. Ja nyt lehti painoon, kun
tuo perkutan tietokone vielä jaksaisi viimeiset ponnistukset.
P.S. Ja jokaiselle jotakin: kaksi viikkoa Kumpulan juhlia myöhemmin käpyläläiset tarjoavat perin
mielenkiintoisen musiikkiohjelman. Hauskasti eriluonteisia nämä tarjonnat kuitenkin ovat; Käpylään
menijät tietävät paremmin etukäteen, mitä saavat, kun esiintyjinä ovat mm. Pelle Miljoona, Agit Prop,
Tuomari Nurmio ja Wigwam. Kumpulaan tuleva on epävarmempi, hänellä on näin parempi mahdollisuus
järisyttäviin musiikillisiin yllätyksiin.
Suomalaisilla viranomaisilla on ongelma. Ulkomaanuutiset on seurattu tarkkaan ja valmius
nuorisomellakoiden taltuttamiseen täytyy näyttää heti, jos siihen vähänkin otollisen tilaisuuden saa.
Niinpä menee iloisesti sekaisin mieltä osoittavat poliittiset aktivistit, vappusimoista riehaantuneet
teekkarit ja omaa otollista tilaisuuttaan odottavat rähinöitsijät. Näistä aineksista onnistuttiin keittämään
vappuna soppa, johon toimittajat lähtivät täysillä mukaan. Se nyt ei ollut yllätys, mutta että
akateemisesti sivistyneet nuorisotutkijatkin lähtivät vappuyön perusteella vetelemään huimia analyysejä
ihan julkisesti, se ei ole kunniaksi tutkijoille. Ja Helsingin Sanomien piti ottaa oikein ranskalainenkin
tutkija analysoimaan tätä Suomen nuorisossa muhivaa kauheaa uhkaa.
Ja ne poliisisedät sitten. Milloinkahan ne oppivat, että jos näkevät orastavaa tyhmää toimintaa,
kannattaisi pyrkiä kaikin tavoin toimimaan niin, että jengi ei provosoituisi. Se vaan toistuu kerta kerran
jälkeen, ettei poliisi osaa arvioida tilannetta, vaan voima ja valta pitää näyttää heti ja selvästi. Ja sitten
jälkikäteen perustellaan toimien jyrkkyyttä sillä, mihin se jyrkkä toiminta on johtanut.
Palomiesten vastainen mellakka oli muuten syntyä Lasipalatsin edustalla vuoden 1975:kin vappuyönä.
Sytytimme kaverien kanssa vappukrääsästä pienen nuotion. Väki innostui kantamaan tuleen kaikkea
mahdollista ja meinasi käydä sitten palomiesten kimppuun, kun nämä tulivat huvin lopettamaan. 10
minuuttia myöhemmin paikalla roihusi entistä isompi tuli ja se ei ollut enää meidän sytyttämä. Vaan
silloin pysyi poliisi kiltisti sivussa. Ei ollut saanut vielä näitä maailman uutisoppeja tajuntaansa.TH
Miro Reijonen on tehnyt Kumpulan uudet kotisivut. Vanhat vaihtuvat uusiin, entistä monipuolisempiin
joko 13.5. tai 15.5. Katso www.kaupunginosat.net/kumpula. Sieltä löytyy vanhoja Kumpostejakin.

Hulvaton kirjo kyläjuhlamusiikkia
Ensi alkuun voisi luulla, että on vaikeaa järjestää musiikkikonsertti, kun ammattimuusikoillekin
tarjotaan palkaksi vain ilon tunteita ja lämmin ruoka, mutta haasteellisinta oli tälläkin kertaa
mahduttaa kaikki halukkaat mukaan.
Edelliskerrasta opittiin, että ravintolassa pitää olla ohjelmaa, ja ohjelman yhteydessä ravintola,
joten tuntui luontevalta pystyttää kaksi lavaa ulos, ja jättää Kylätila ongelmallisine
akustiikkoineen muunlaisten tapahtumien areenaksi.
Seuraaviin aikatauluihin tulee muutoksia todennäköisesti ja varmastikin. Osia seuraavasta
tekstistä sekä valokuvien valinta on lehden päätoimittajan vastuulla.
KYLÄ KUTSUU KYLÄÄN, TERVETULOA!
Sari Väntänen
Luvassa on lauluja ilman raja-aitoja Limperin Hilmasta Light my fireen.
Ravintolan lavalla esiintyy heti juhlien alusta lähtien
klo 15.00 kiireistä soittopäivää pitävä Jussi Liski
kumpulalaisia bändejä.
säestää vuorostaan näyttelijänä tutuksi tullutta Jonna
klo 11.oo Keinomaan laulaja Zapa! on vapaustaiste- Järnefeltiä.
Jonna
ei
lija ja suuri romantikko, kulkija, joka on kiertänyt laa- Kumpulassa
asu,
mutta
jalti maailmaa. Hän kuului myös Kadotetut-yhtyeen useita tuttavuuksia tiedealkuperäiskokoonpanoon. Zapa!:n musiikki on helmei- tään olevan. Hän tulee laulevää, akustispainotteista rock’n’rollia, josta välittyy, lamaan ruotsinkielisiä jattietenkin, rakkaus. EP-levy "Kokonaan sun" ilmestyi sahtavia, mm. Monica Zetvuosi sitten. (http://koti.mbnet.fi/zapaband/)
terlundin tunnetuksi tekeklo 11.40 Joe Whiten Dog in a Bucket ei esittelyjä miä lauluja. Vireillä Jonnalla
kaipaa, sillä se on Kyläjuhlilla jo monesti esiintynytkin. on levyprojekti, jossa hän
Heimo
Hatakan
Koko yhtye kun koottiin alunperin Kumpulan toisia laulaa
ruotsalaisista
kyläkarnevaaleja varten 90-luvun alussa. (www.glo- käännöksiä
balmusic.fi/immigres/eurooppa/Dog_in_a_Bucket.html) lauluista.
klo 16.00-18.00 Heikkolan Tuomo on saatu tauon
klo 12.20 Sue Van Doe
jälkeen Kyläjuhla-lauteille. Hän isännöi Ravintolalavaa
parin tunnin ajan. Ystäviä löytyy mm. U-Bayou:sta
ja Vibrakööristä. U-Bayou soitti
louisianalaisvaikutteista zydecohumppaansa 90-luvun alkupuolella.
Sen jälkeen yhtye on tätä ennen ollut keikalla vain
kerran, laulusolistinsa Woude Voutilaisen muistotilaisuudessa pari vuotta sitten. Bändissä soittavat Tuomon lisäksi Honey Aaltonen, Mikko Saarela, Markku
Salama ja Ari Taponen sekä Päivi Takala, jos muilta
soitoiltaan ehtii.
Tero Pulkkisen luotsaama Vibrakööri on esittänyt eri
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Miska Simanainen (vas.), Vando Suvanto,
Jan Brunberg, Jyrki Nikkinen
Samoin on monilla kyläjuhlilla ollut Vando Suvannon
Sue Van Doe. Yhtyeeltä on ilmestynyt kolme levyä:
90-luvun alkupuolella "Ruma", sitten "Hengenmiehet
ei hellitä" ja viime vuonna "Elämä", jota voinee ostaa
keikkapaikaltakin. Vandolta itseltään on seuraavaksi
tulossa vuodenvaihteen tienoilla levy, jossa on hänen
sävellyksiään Juha Hurmeen sanoihin. Kyläjuhlilla
kuullaan kuitenkin Elämä-levyn biisejä. (www.vandosuvanto.net)
klo 13.00 lavalle tulee K umpulanmäeltä Lockman,
uransa alkuvaiheessa oleva kitararock-bändi.
klo 13.40 Viime syksyn Elojuhlilla saimme tehdä tuttavuutta Flaming Boysien musiikkiin. Robert ja Johannes Brotherus (9 ja 11 v) valloittivat yleisön niin
upeilla Beatles-tulkinnoillaan kuin myös omilla sävellyksillään. Flaming boys onkin epäilemättä yksi Kyläjuhlien odotetuimpia esiintyjiä.
klo 14.00 Ohjelmaryhmässä häärinyt Jussi Liski
säestää kaukaa Käpylästä saapuvaa Harri Saksalaa.

tyylisuunnista koostuvaa juurimusiikkikeitostaan vuodesta 1993, viime vuonna paljon yhdessä Eero Raittisen kanssa. Pitkäsoittolevyjä on aiemmin vuosilta
1996 ja 2001 ja seuraava on juuri tekeillä syksyksi.
Bändissä soittavat myös Timo Forss, Aarno Paakkari,
JP Mönkkönen ja Tero Mikkonen.(www.vibrakoori.com)
Lisäksi Tuomon kanssa esiintyvät kitaristipelimanni
Kari Pulakka ja Loirin Leino-laulujen säveltäjä Perttu
Hietanen.
Ohjelma jatkuu seuraavalla sivulla...

Hulvaton kirjo jatkuu...
Päälava, Kumpulantaival

klo 17.15 Kiiva

klo 14.00 Mojakka

Edellisillä juhlilla Mojakka kierteli Hiski Salomaata laulamassa soittimineen ympäri Kumpulaa, mutta nyt
heidät näkee päälavalla. (www.saunalahti.fi/~zabenoid)
klo 14.45 Kahden muusikkoystävän Sini Heinilän ja
Nina Alivirran yhteinen projekti jo 10 vuoden ajan on
ollut 2-4-1. Musiikin parissa molemmat toimivat jat- klo 18.00 Dive
kuvasti, mutta omia biisejä on tehty tunteella, hosumatta. Heidän musiikkinsa on melodista, ajatonta
cross-overia, leimaa antaa kahden laulajan vahva yhteissointi.
klo 15.15 Drum circle

Rumpu-piiri sai alkunsa togolaisen laulaja-rumpali
Alfa Kazan workshopista Kylätilassa syksyllä 2005. Nykyisin sitä vetää toukolalainen kuvataiteilija/muusikko
Alvar Gullichsen. Tavoitteena on ollut jammailla ja
vähitellen kehittää taitoja. Nyt kuulemmekin, mitä yhden talven aikana voi oppia! Drum Circle myös avaa
soitollaan koko kyläjuhlat aamulla klo 11.
klo 16.00 Kulumo-yhtyeessä soittavat muusikot yli
kaupunginosarajojen, sillä Pekka Tegelman on Ara bianrannasta, Antero Priha Toukolasta ja Tero Siitonen Käpylästä. Ja Kulumohan on havaijilainen etunimi,
vai onkohan yhtye sittenkin ottanut sen somalikielestä?
klo 16.30 Kumpulan kuoro panee parastaan uuden
vetäjänsä kanssa ja Takalan Päivin säestyksellä.

Kiiva ja Dive sopinevat hyvin nuoremmille ikäluokille
ja tulevat varmasti tutuiksi jo lähitulevaisuudessa, sillä
mielestäni on vain ajan kysymys, milloin heidät ”keksitään”. Radiosoittoa on jo, ja Dive nähdään kesällä
useilla eri festareilla. Kiiva soittaa melodista pop-rockia, ja sen priimusmoottorina toimii rock-lyriikkakilpailuissa mainetta niittänyt säveltäjä/sanoittaja Mia Salo.
Dive on 5-henkinen post-punk –orkesteri, joka ammentaa musiikkinsa 80-lukulaisesta new wave:sta. Biisit säveltää ja sanoittaa laulaja Lauri Koski, ja bändin
debyyttialbumi ilmestyy syksyllä.
klo 18.45 Kumpulan musakerhoon olemme saaneet tutustua talven aikana Kylätilassa pidetyissä kerho-illoissa. Siellä tosin on ollut paljon muutakin, tulennielijöistä tanssijoihin, lyhytelokuvista runoilijoihin,
mutta nyt saamme keskittyä Musakerhoon, jonka jäsenet löysivät toisensa viime kesänä – Kumpulasta.
Musakerho aloittaa kesäkiertueensa Kyläjuhlilta, ja
kuka tietää minne asti se johtaa…Ainakin toivomme
kuulevamme taas Mörkö-hitin, kerhoiltojen kestosuosikin! Lavalle tulee tungosta, sen verran on kerhossa
miestä ja soitinta: Roope Ahola, Herkko Eskelinen,
Antti Halonen, Alvar gullichsen, Markus Holkko, Antti
Priha, Veikka Pohto, Jussi Liski...

klo 19.30 Erin

klo 20.15-21.30 Päätöstanssit

Toukolasta tulee myös Erin, joka tekee nyt soolouraa
koko kansan tunteman Nylon Beat –duon lopetettua.
Tarjolla on harvinaista herkkua, sillä Erin laulaa tällä
kertaa mielimusiikkiaan, kauniita bluegrass ja countrybiisejä. Säestäjinä ovat aviomies Vesa Anttila, Mika
Kuokkanen ja Ninni Poijärvi, joka viulun lisäksi myös
laulaa Erinin kanssa.

Lopuksi on sitten luvassa varsinainen musiikillinen ilotulitus. Kyläorkesterin kokosi tällä kertaa, no, kukas
muu kuin Liskin Jussi. Mies on asunut Kumpulassa
vasta vuoden verran, ja on heti päässyt maistamaan
talkoo- ja yhteishenkeä oikein kantapään kautta! Kyläorkesteri koostuu maamme eturivin ammattilaisista,
joilla kaikilla on jokin linkki Kumpulaan: Liskin lisäksi
lavalle kokoontuvat ainakin Antero Priha, Anssi Nykänen, Vesa Anttila, Aleksi Ahoniemi, Timo Seppänen ja Alvar Gullichsen.
Jussi Liski lupaa, että illan aikana käydään läpi lähes
kaikki olennaiset tanssilajit: laulusolisteista Tapio Liinoja hallitsee Rautavaaransa, Sonja Lumme Tina
Turnerinsa, Mikko Saarnio Ivalo-yhtyeestä vaikkapa
REM:n Loosing my religionin, Mari Pietilä myös perinteisen tanssimusiikin ja Eternal Erection -yhtyeen
Sam Huber (kuvassa yllä) soulin ja funkin.
Tanssit voivat alkaa!

Semira juontaa päälavalla Lastenohjelmaa koululla
Tapahtumaa
tulee
juontamaan Nelosen
POPikonista tuttu Semira Ben-Amor. BenAmor
on
asunut
Kumpulassa
kaksi
vuotta. Hän kertoo
ihastuneensa
kylän
rentoon henkeen, ihmisiin ja puutaloihin,
eikä hevin muuttaisi
pois. Viime vuonna
Semira nautti Kumpulan
juhlatunnelmasta, mutta nyt hän
on lupautunut juontamaan
päälavalle.
Hän painottaa liveesiintymisten
olevan
aina astetta jännittävämpiä. ”POPikonissa
saatoimme ottaa saman kohdan uudelleen ja uudelleen käsikirjoituksen mukaan. Livetilanteessa taas
yleisö täytyy saada mukaan ja pitää mukana. Samire
toivoo kyläpäivälle paljon ihmisiä ja iloista tunnelmaa.
Teksti ja kuva: Elisa Paljakka

Koulun tiloissa järjestetään kyläjuhlilla klo 12 alkaen
useita eri pajoja, mm. paperintaittelua ja nikkarointia.
Lisäksi tehdään kesäisiä tervehdyskortteja Koskelan
sairaalan vanhuksille. Pajat on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja kädentaitojen lopputuotteen saa ottaa
mukaansa.
Kumpulan koulun eka ja tokaluokkalaisten kuvis-kerhon töistä on koottu taidenäyttely.
14.00 Teatteri Lempi /Maija Keinänen: "Punahilkka"

Ja
Käpylässä
jatketaan
juhlia 3.-4. kesäkuuta
Lauantaina klo 16.45 Hannah Wilson ja Stadin
Juhlaorkesteri, 17.30 Revolution Soul Band, 18.00
panda el Mundo Los Elementos, 19.30 Aiyekooto &
His Afrobeat, 20.30 Maria Gasolina, 21.oo Soul Tattoo,
22.00 Marko Haavisto ja Poutahaukat
Sunnuntaina 4.6. klo 12.00 Paukkumaissi, 12.30 Elina
& Mielikuvituskaverit, 13.30 Pelle Miljoona & Folkers,
14.00 Jason muuttaa taivaaseen, 15.00 Mariska, 15.30
Kari Peitsamo, 16.30 Agit Prop, 17.30 John McGregor,
18.00 Dave Lindholm, 18.45 Tuomari Nurmio, 19.15
Wigwam. Aikataulumuutokset todennäköisiä.

Uusilla yrittäjillä lupaava alku

Käsityöläisiä tulee taas
Intiankatu 18:ssa avattiin marraskuussa kolmen käsityöläisyrittäjän liikkeet. Mukana ovat Verhoomo Resorit, Sisustusompelimo Tip & Täp ja Seitsemäs Huone. Seitsemäs Huone pintakäsittelee ja korjaa uusia
ja vanhoja huonekaluja sekä tekee pintaremontteja,
sisustus-erikois- ja koristemaalausta.
Verhoomo Resorissa verhoillaan huonekaluja uuteen
uskoon ja Sisustus-Aitassa myydään sisustustuotteita, kuten koristetyynyjä, liinavaatteita, käsintehtyjä
kynttilöitä ym. sekä tehdään tilaustöinä mm. verhoja,
päiväpeittoja ym. Liikkeet sijaitsevat vierekkäin In- Suvi Höglund, Petra Peltomäki, Carita Paavolainen,
Monika Talik ja Leila Savolainen Sisustus-Aitassa.
tiankatu 18:ssa ja töitä on riittänyt.
Kaukaisin tilaaja on tähän mennessä ollut Oulusta asti, Yrittäjät tuntevat toisensa Vallilasta asti, jossa heillä oli
jolle maalariartesaani Suvi Höglund (Seitsemäs Huone) yhteinen työtila monien muiden käsityöläisten kanssa.
joutui toteamaan, että eiköhän sieltä lähempääkin löytyi- Kumpulaa yrittäjät kiittelevät kiivaasti. Kaupunginosan
si alan yrittäjiä.
leppoisan hengen tuntee ja Kumpulaan on myös hyvä
tulla autolla; joutuuhan usein isoja huonekaluja viemään
Monet asiakkaista ovat
paikan päälle. Kuljetusapu tosin myös liikkeestä järjestyy
lähialueen ihmisiä, jotpientä veloitusta vastaan. Keskustassa toimiminen voisi
ka yksinkertaisesti tuleolla hankalampaa; koska liikkeeseen pääsy saattaisi olla
vat ovesta sisään. Käsivaikeampaa.
työläisyritysryppään
etuja on se, että parTulevaisuuden yrittäjät näkevät hyvänä; Kumpulassa
haimmillaan saman kapysytään ja toivotaan, että yhä useammat kumpulalaiset
ton alta saa ”kaikki”
löytävät liikkeet. Suvi Höglund kertoo, että usein kuviteltarvittavat palvelut, jos
laan esimerkiksi pintaremonttien olevan kalliita; näin ei
esimerkiksi entisöitäkuitenkaan välttämättä ole. Kannattaa käydä kyselemäsväksi tuotava huonekasä hintoja ja tutustumassa liikkeessä esillä oleviin malleilu kaipaa verhoilua ja
hin.
pisteeksi i:n päälle siTeksti ja kuva: Riitta Aitonurmi
sustustyynyjä tai muita sisustuselementtejä.

PUNKKIKAUSI on alkanut!
-Punkinpoistajat ja punkkipannat
koirasi “turvaksi”

.

Maarit Herranen
Intiankatu 25
p. 875 4554
TERVETULOA!

.

AKVAARIOT kuntoon!
-Reippaat kalat ja rehevät kasvit

VENYVÄTKÖ KÄTESI KISSANHIEKAN/
KOIRANRUOAN RAAHAAMISESTA ??
Laadukasta ja riittoisaa
kissanhiekkaa 20 kg:n säkeissä
-TILAA KOTIINKULJETUS-

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

TV1:n Kirppis-ohjelma mukana kyläjuhlilla

Hyvää mieltä - kylästä kylään
Kumpulan kyläjuhlilla 20.5. keräämme kirjakirpparilla varoja Etelä-Sudaniin, Ikotosin
kyläkoululle. Koulu on rakennettu suomalaisin lahjoitusvaroin viime vuonna ja puutetta on vielä
opetusmateriaalista ja kirjoista. Varoja kerätään kirjalahjoituksilla.
JULKKISTEN KIRJAT MYYDÄÄN HUUTOKAUPALLA KLO 12.00
Tunnettujen henkilöiden lahjoittamia ja suosittelemia
kirjoja - saatesanoin varustettuna - huutokaupataan Kylätilassa klo 12 alkaen. Meklarina ja tunnelman virittäjänä toimii Markku Toikka.
Tunnettuja ja ehdottomasti hyviä tyyppejä on tavoiteltu
kylältä ja kylän ulkopuolelta ja kirjoja on saatu hienosti
kokoon huutokauppaa varten.
Mukaan ovat innostuneet Maija Vilkkumaa, Leena
Lehtolainen, Reko Lundan, Elina Karjalainen,
Martti Suosalo, Eero Huovinen, Kai Lehtinen, Jari
Sinkkonen, Katja Tukiainen ja moni muu.
Yksi kirjoista on omistettu "salaiselle ystävälleni" ja hyvin perustein. Toinen on valittu siksi,että "kirja on täynnä iloa". Joku kirjoista taas muistuttaa suosittelijaansa
päättäväisyyden voimasta: "Liian korkealle ei voi lentää,
jos lentää omilla siivillään".
Kuka lahjoitti mitäkin ja mitä kukakin kirjaan saatesanoiksi kirjoitti? Se paljastuu vasta huutokaupassa - uteliaisuus kutkutelkoot mieliä siihen asti.

KYLÄLÄISTEN KIRJAT MYYDÄÄN KIRPPARILLA KLO 13-17
Jokainen voi myös itse lahjoittaa kirjahyllyistään ylimääräiset kirjat myyntiin kirjakirpparille. Vielä ehdit
mainiosti suorittaa kirjahyllyn kevätsiivouksen ja tuoda
tarpeettomia kirjoja kirjakirppikselle Kylätilaan. Kirjoja
otetaan vastaan joka päivä ennen juhlia. Tarpeen vaatiessa noudamme kirjasi myös kotiovelta.
Tavoitteenamme on ollut luoda hauska ja kiinnostava
tapahtuma, joka istuisi hyvin Kumpulan kultturi-ilmapiiriin ja kyläjuhlien rentoon meininkiin. Tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan luonnollisesti innostunutta ja
osallistuvaa yleisöä. Tervetuloa mukaan luomaan hyvää
fiilistä ja huutamaan hyvien tyyppien lahjoittamia hyviä
kirjoja - hyvän asian puolesta! Varaathan käteistä mukaan, jotta kaupat sujuvat mutkattomasti!
Saamme tapahtumalle myös julkisuutta. Mm. YLE kiinnostui Kumpulasta ja kirpparitoiminnastamme niin, että
olemme mukana TV1 "Kirppis"-ohjelmassa la 20.5.
Kirpparitoimikunnan puolesta
kirsi.pitkanen@gmail.com p.050-3371 783

Ennen kirjakirppistä kylätilalla klo 11.15 tanssilyhytelokuvan avoimet harjoitukset ja
kirppiksen jatkuessa klo 15.00 keskustelu Kumpulasta aikojen kuluessa kirjojen ja
legendojen kautta. Mahdollisesti myös vanhoja kaitafilmejä. Kahvila avoinna koko ajan.

OLUTRAVINTOLA

Terassi avoinna!
Urheilutapahtumat 42" TV:stä
Netti asiakkaiden käytössä
Myös langaton verkko omille koneille
Yli 150 olut- ja siiderimerkkiä
A-oikeudet
Viikolla auki aina klo 01:een!
Ystävällinen henkilökunta toivottaa Sinut tervetulleeksi viihtymään
Intiankatu 18, puh. 09 757 1477
OLEMME AVOINNA:
ma-to 15.00-01.00 pe 14.00-02.00
la 11.00-02.00 su 11.00-24.00

Viimeiset bileet
makasiineilla
Makasiinit
paloivat
perjantai-iltana
5.5.2006. Vappuaattona siellä järjestetyt bileet jäivät siis viimeisiksi. Sen vuoksi tuntuu
erityisen pahalta, että ne ovat jääneet muutaman ihmisen aamuyöstä sytyttämän älyttömän nuotion varjoon.
MITÄ SIELLÄ PITI TAPAHTUA?
Osallistuin vappuaattona alkuillasta pidetyn EuroMayDay -mielenosoituksen järjestelyihin. Tavoitteenamme oli tehdä uusi avaus yhteiskunnalliOlisiko tätä uutisoitu, elleivät jotkut olisi tulleet riehumaan
seen keskusteluun: vaatia perustuloa, joka maksemakasiineille?
taan kaikille, koska kaikki osallistuvat yhteiskunnallisen vaurauden tuottamiseen. Tarkoituksena
turhaan estää nuotion sytyttämisen, koska poliisia ei turoli myös järjestää perinteisiä vappumarsseja hauskempi haan haluttu kutsua uudelleen paikalle.
tapahtuma. Katubileissä soitettiin vanhoja tanssihittejä. Ennen viimeisiä poliisin kanssa käytyjä kahakoita poisOsallistujia oli arviolta 1500. Kaikki sujui suhteellisen tuin itse paikalta, samoin tietääkseni kaikki mielenosoirauhallisesti ja suunnitelmien mukaan.
tuksen järjestäjät. Niistä en sen vuoksi osaa sanoa juuri
Kulkue päättyi Kiasmalle. Sen jälkeen osa porukasta mitään. Harmillista sekä mielenosoituksen että hienojen
jatkoi VR:n makasiineille bileisiin. Ruohonjuuren puolei- bileiden kannalta on, että varsinkin iltapäivälehdet ovat
sessa hallissa soitti pari dj:tä, ihmiset tanssivat ja tunnel- keskittyneet pelkästään "mellakan" uutisointiin. Ainakin
ma oli upea. Monet paikallaolijat, jotka ovat aiemmin ennen perjantain suurpaloa monet tiedotusvälineet tosin
viettäneet makasiineilla lukuisia hauskoja iltoja, olivat antoivat myös positiivista julkisuutta mielenosoituksen
sitä mieltä, että tilaisuus oli sopiva lopetus makasiinien tavoitteille, eikä meitä enää ole yritetty yleisesti syyttää
toiminnalle. Itsenäisesti järjestetyt, alakulttuurihenkiset nuotioista. Turhaa jälkipuintia ja järjetöntä perjantain
bileet, jonka kaltaisia ei Helsingissä kovin usein löydä. tulipaloa lukuunottamatta kaikki sujui siis oikein hyvin.
Kukaan ei kokenut tilannetta vaaralliseksi.
Monet paikallaolleet ovat edelleen kehuneet bileitä ja ihJossakin vaiheessa pieni osa paikallaolleista päättí sy- metelleet, miksi tilanteen vaarallisuutta on liioiteltu.
tyttää pienen nuotion makasiinien sisäpihalle. En itse
Eetu Viren, viren@mappi.helsinki.fi
nähnýt tapahtunutta kovin hyvin, koska olin sisällä tanssimassa, mutta kuulemani mukaan tarkoitus oli tehdä
Käymällä kotikioskilla ylläpidät lähipalveluja!
pieni tuli, jonka ympärillä voisi lämmitellä. Paikalle hälytetyt palomiehet alkoivat mitään viestimättä suihkuttaa
vettä nuotion ja sen ympärillä istuneiden ihmisten päälUUSI OMISTAJA, UUDET AUKIOLOAJAT,
le.
UUDISTUNUT VALIKOIMA!
SITTEN TULIVAT JO MELLAKKAPOLIISIT
Tämän jälkeen nuotio sytytettiin uudestaan. Poliisi ilMeiltä saat nyt mm:
mestyi paikalle täysissä mellakkavarusteissa, mikä säi- Runsaasti erilaisia elintarvikkeita
käytti ihmiset. Itse koin tapahtumat sisältä käsin, kun
- Oluet, siiderit, virvoitusjuomat
sinne ilmestyi joukko pelästyneitä nuoria, jotka huusivat
- Savukkeet ja sikarit
paniikissa "kytät tulee". Poliisi toimi täysin vailla mitään
- Kahvi, leivonnaiset, täytetyt sämpylät ym.
suunnitelmaa, minkä myös yksittäisten poliisimiesten
- Irtokarkit, suklaat ym. makeiset
lehdille antamat lausunnot osoittavat.
- Runsas valikoima päivittäistavaroita
- Hygieniatuotteita
Missään vaiheessa paikallaolijoiden kanssa ei yritetty
- Kissan- ja koiranruoat
kommunikoida tai neuvotella. Esimerkiksi eräs paikalla
- Jäätelöt
ollut pastori yritti keskustella poliisin kanssa, mutta poliisi kieltäytyi. Äkkinäinen mellakkahyökkäys varmasti
provosoi nuotion ympärillä hääränneitä nuoria, mikä ai- MAKSUVÄLINEENÄ KÄYVÄT MYÖS PANKKI- JA
heutti lievän kahakan.
LUOTTOKORTIT. HUOM! MYÖS VISA ELECTRON!!
JA JOTKUT VASTASIVAT ENTISTÄ SUUREMMALLA NUOTIOLLA
Kolmannen, suurimman nuotion sytyttivät kuulemani
mukaan kadulta tulleet haalareihin pukeutuneet tyypit
(todennäköisesti siis teekkareita tai muita Mantan lakitukseen osallistuneita opiskelijoita). Osa porukasta yritti

KIOSKI-KAHVILA ISONIITTY
ISONNIITYNKATU 7, p. (09) 278 9887
e-mail: kiska30@netti.fi
Avoinna ark. 8.00 - 21.00, la - su 7.00 - 21.00

Kumpulan tähtitaivas, osa 2:

Kylän
omat
ohjaajapojat
Kari Paljakka aikoo kuvata seuraavan elokuvansa Kumpulassa

Lauri Törhönen tekee sittenkin
YLE:n hylkimän Raja 1918 -filmin

Kari Paljakka seisoo pitkänä ja hymyilevänä ovensuussa
ja esittelee vaimonsa kirppislöytöjä.
- Katso, miten hienoja 50-luvun lamppuja. Ja vain kaks
euroa kipale!
Valoisassa asunnossa tuoksuu Kumpulalle. Patinalle, huonekasveille ja kotiruoalle.
- Me muutettiin Kumpulaan vuonna -88. Heti kun tähän
eteiseen tultiin, niin tiedettiin, että tämä se on, kertoo Kari. Fengsuit olivat kohdallaan. Asunto löytyi Liisa Akimoffin vinkistä. Alan ihmisiä hänkin.
- Luultavasti täällä on vaan ollut niin halvat hinnat, että
köyhät taiteilijat ovat päätyneet tänne, Kari myhäilee.
- Silloin nuorina me oltiin tosissaan kumpulalaisia. Laman tullessa Kumpula-hengen saattoi konkreettisesti tuntea. Ihmiset pitivät yhtä ja auttoivat toisiaan, Kari jatkaa.
- Mutta Kumpula on muuttumassa. Nykyisin tämä on
muotiasuinalue ja hinnat sen mukaiset. Ehkä vaurastuminen omalla tavallaan etäännyttää ihmisiä toisistaan. Raha
muuttaa meidät riippumattomiksi toisista, Kari pohdiskelee.
- Toisaalta olen ehkä vain keski-ikäistymässä. On Kumpulassa vielä jäljellä jäänteet yhteisöllisyydestä. Tämä on
vanhaa työläisaluetta, jossa naapurit edelleen katsovat
toistensa lasten perään.
Kari kirjoitti palkitun elokuvansa, Eläville ja kuolleille,
käsikirjoituksen kotona Limingantiellä, lastenhuoneessa.
Lapsen kuolemaa ja perheen surutyötä käsittelevän elokuvan Kari sanoo tehneensä täydestä sydämestään. Yhtymäkohtia elokuvan ja Kumpulan välillä on itse elämä.
- Kumpula on rauhallinen ja turvallinen paikka kasvaa ja
elää. Mutta mitään lintukotoa ei ole olemassakaan. Elämä
on lopulta hyvin sattumanvaraista.
Seuraava elokuva on jo suunnitteilla, mutta siitä Kari ei
halua vielä puhua.
- Jos pääsen sen tekemään, niin kuvaan täällä Kumpulassa. Tapahtumapaikkoja on ympäri kylää: ratikka, kylätila,
kyläkauppa, lastentarha ja omakotitalon piha.

Lauri Törhönen. Kumpulalainen jo vuodesta -85. Mies,
jolta voi odottaa mitä vain.
- Ai että onko Kumpula muuttunut? Joo. Ennen täällä
naitiin enemmän, Lauri naureskelee. Lapsia syntyi paljon
ja sen vuoksi monet Kumpulan ylpeydenaiheet, kuten oma
koulu, saatiin aikaiseksi.
- Olin itse hankkeessa aktiivisesti mukana ja sain asiaa
edistettyä kaupungin suunnalla.
- Kyllä Kumpula-henkeä on aina ollut. Ehkä se tästä taas
on vahvistumassa. Silloin alkuaikoina Kumpulassa vaikutti
aktiivinen porukka, joka organisoi muun muassa kyläpäivät. Parhaina aikoina kävijöitä oli jopa 30.000. Koko Limis
oli täynnä kirpputoripöytiä, bändejä oli useita ja olut virtasi, Lauri muistelee.
- Sama jengi pelasi lentopalloa Kumpulan pallonrakastajissa.
- En minä täältä enää mihinkään halua muuttaa, Lauri
herkistelee. Kaikki lapset ovat syntyneet täällä. Ja toisekseen on mieletöntä, että voi istua alasti puutarhassaan juomassa saunaolutta keskellä Helsinkiä.
- Tulin tänne tukka pystyssä, sillä pelkäsin, että omakotitaloon liittyy suuriakin ongelmia. Mutta ei tässä muuta
vaivaa ole kuin lumityöt – ja nekin saa tehtyä neljässä tunnissa per talvi. Jos Jumala on olemassa, hän sulattaa lumet viimeistään vapuksi.
- Kumpulassa en ole vielä koskaan kuvannut, Lauri sanoo
ja toteaa samaan hengenvetoon, että Kumpulassa on tosiaan paljon elokuva-alan väkeä. Syytä siihen hän ei uskalla
määritellä.
- Moni on varmaan löytänyt täältä kodin, koska työkaveri
on suositellut.
Lauri Törhönen oli haastattelun aikaan juuri palannut
Leningradista. Hän kutsuu Pietaria sitkeästi sillä nimellä,
sillä Donnerin tuottama ja Törhösen ohjaama elokuva
Raja 1918 sijoittuu Neuvostoliiton alkuaikoihin. Filmaukset aloitetaan vielä tämän vuoden puolella. Hanke, joka jo
ehdittiin teilata, toteutuu siis sittenkin.

- On kiva ryhtyä jälleen tositoimiin, Lauri toteaa. Eloku- Puiston mäkeen kulkuväylä ja huilipaikka
va kertoo tarinan miehestä, jonka Mannerheim laittoi
Rajajoelle pystyttämään rajaa Suomen ja Neuvostoliiton
välille. Yksi mies sai valtuudet päättää, kuka rajan yli sai
tulla ja kuka ei.
Yhteistyöstä Donnerin kanssa Lauri kertoo:
- Me on tehty jo viisi leffaa kimpassa. Upeaa, että tuottaja on kulttuurihenkilö, eikä pelkkä lompakko.
Teksti: Heli Visti
Kuvat: Karin kuvasi oma tytär Elina Paljakka.
Laurin kuvasi Lauri itse Moskovassa v. 2004 Leninin
perustaman VGIK-elokuvakoulun 85-vuotisjuhlassa

Raimo O. Niemi tekee susi-leffaa
Jokunen vuosi sitten Kumpulasta pois muuttaneen Raimo O. Niemen uusi elokuva on nimeltään Suden arvoitus. Se on koko perheen seikkailuelokuva Poika ja ilves
-menestyselokuvan tapaan.
Elokuva kertoo Sallasta, pienessä pohjoissuomalaisessa
kylässä asuvasta 12-vuotiaasta tytöstä, joka viihtyy metsässä ja tuntee kuuluvansa yhteen luonnon kanssa. Heikki Vuennon kirjoittama seikkailu alkaa siitä, kun Salla
luokkatoverinsa Matiaksen kanssa piilottaa ja pelastaa
kaksi orpoa sudenpentua salametsästäjien käsistä. Salla
joutuu tekemään ratkaisuja, jotka haastavat poronhoidosta elantonsa saavan yhteisön.
Suden arvoituksen kuvaukset alkoivat Kuusamossa viime syksynä ja jatkuivat maaliskuussa. Kuvaaja on Kari
Sohlberg. Sallaa näyttelee Tiia Talvisara ja Matiasta
Janne Saksela. Muissa pääosissa ovat Miia Nuutila,
Kari-Pekka Toivonen, Vuokko Hovatta, Peter
Franzén, Juha Kukkonen ja Eero Milonoff.
Suden arvoituksen ensi-ilta on ensi joulukuussa.
www.sudenarvoitus.fi

Kulkuväylästä Väinö Auerinkadulta liikuntakeskuksen
kulmalta alas puistotielle on valmistunut rakennusviraston konsultilta tilaama suunnitelma. Asia on tulossa
rakennuslautakunnan käsittelyyn ehkä 23.5. Kumpulaseuran johtokuntaa on hieman arveluttanut väylän leveys (3 m.), asfalttipinta ja kaksihaarainen alapää.
Lausunnossaan seura on heittänyt esiin mm. terassivaihtoehdon, jossa etenemät ja tasanteet vuorottelisivat. Tämä lisäisi turvallisuutta, kun se estäisi pyöräilijöitä laskemasta mäkeä vauhdilla.
Ramboll Oy:n tekemässä suunnitelmassa väylän haarautumiskohtaan on sijoitettu levähdypaikka penkkeineen. Ongelmana suunnittelussa on ollut rinteen jyrkkyys. Kaupungin on tarkoitus rakentaa väylä vielä kesän aikana.

Räjäytyksistä ei todettuja vahinkoja
Limingantie 8:n kellarissa ollut mittalaite on osoittanut, ettei räjäytysten voima ole siellä ollut sellainen,
että vahinkoja olisi tullut. Anturit on nyt poistettu. Kalliosuojien louhinta Kumpulanmäellä jatkuu vielä ainakin heinäkuun loppuun.

PUUT OVAT KUMPULANKIN SIELU
- hoito saisi olla suunnitelmallisempaakin
Puista ja pihoista, kulttuuri- ja viherarvoista
sekä niiden suojelusta Käpylässä, Koskelassa,
Kumpulassa ja Toukolassa keskusteltiin Käpylän
työväentalolla sunnuntaina 23.4. yli satapäisen
yleisön ollessa paikalla.
Kimmoke tilaisuuden järjestämiselle tuli käpyläläiseltä
Kaupunginmuseon tutkijalta Marjukka Dahlilta, joka
viime kesänä lähestyi ”paimenkirjeellään” Kanta-Helsingin Omakotiyhdistystä (KHOKY). Kirjeessään Dahl
muistutti alueemme kulttuurihistoriallisesta merkityksestä ja siitä, mitä se tarkoittaa asukkaiden kannalta.
KHOKY päätti tarttua Kaupunginmuseon haasteeseen ja
järjestää pihojemme ja puutarhojemme historiaa sekä
maisema-arvoja käsittelevän tilaisuuden, jossa annettiin
myös pihojen ja puiden hoitoneuvoja.
Helsingin kaupunginmuseon tutkija Anne Salminen
kertoi kuvin ja vanhoja puutarhasuunnitelmia esitellen
museon työstä kulttuuriarvojen säilyttämiseksi ja siirtämiseksi uusille sukupolville. Museon toimeksiannosta on
tehty kulttuuri- ja maisema-arvojen inventointeja; viime
kesänä sellainen tehtiin Kumpulan siirtolapuutarhassa,
joka todettiin valtakunnallisesti merkittäväksi puutarhakohteeksi. Vanhoja valokuvia ja puutarhasuunnitelmia
katsellessa tuli konkreettisesti esille, kuinka paljon maisema on muuttunut ja myös kuinka puutarhakäsitys ja
puutarhan merkitys ovat muuttuneet: ennen niin tärkeä
hyötypuutarha on kutistunut ja oleskelutila (tai autot!)
on vallannut siltä sijaa.
Maisema-arkkitehti Maria Karisto kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoi Helsingissä tekeillä olevasta maisemakulttuurisesta tarkastelusta, johon sisältyvät kartanopuistot, merenrantahuviloiden puistot ja jokivarsipuistot. Hän kertoi myös, kuinka puutarhasuunnittelija Elisabeth Koch aikanaan teki Käpylässä, Kumpulassa ja
Toukolassa puutarhasuunnitelmat heti tonttijaon jälkeen.
Koch oli tarkoituksenmukaisen ja yksinkertaisen, arkiseen elinympäristöön soveltuvan puutarhasuunnittelun

uranuurtaja. Hänen laatimissaan mallipihaluonnoksissa
pihan eri osat erotettiin toisillaan esim. pensasaidalla tai
hiekkakäytävällä. Jokaiselle tontille sijoitettiin iso puu
(usein portin viereen); puut muodostavatkin koko katunäkymän matkalla yhtenäisen kujan. Tämä piirre on selkeästi näkyvissä Limingantielläkin. Koch korosti etupuutarhan merkitystä katumiljöön kannalta ja kehotti
suosimaan etupuutarhassa ”pehmeitä” materiaaleja.
Kochin laatimia suunnitelmia on löytynyt arkistojen
kätköistä. Maria Kariston mielestä niiden mukaan voitaisiin entisöidä ainakin Kumpulan siirtolapuutarha, koulun kasvitarhat, Olympiakylän pihat ja Käärmetalon piha.
Myös hortonomi Anne Linderoos rakennusvirastosta
muistutti puiden merkityksestä: puut ovat maiseman
osa, melu- ja tuulensuoja, ilmanpuhdistaja, suoja pikkueläimille ja symbolien tasolla ne kertovat elämän jatkumisesta ja vuodenaikojen vaihtelusta.
Helsingissä rakennusvirasto seuraa puiden kuntoa 10
hoitoalueella. Rakennusviraston arboristi voi tulla tekemään puiden kuntokartoituksia tilauksesta myös yksityisille. Käytännössä kartoitukseen kuuluu silmävarainen
tarkastelu ja puuporalla tehtävä lahon määritys; puupora tekee läpimitaltaan 1 mm:n suuruisen reiän ja mittaa
terän kohtaaman vastuksen. Huonokuntoisen puun tunnusmerkkejä ovat rungon ja tyven halkeamat, rungon
onkalot ja näkyvä laho, runsaasti kuivia oksia latvustossa, lehdistön harsuuntuminen ja muutokset (lehdet joko
pienenee tai suurenee). Osa käävistä lahottaa puuta
aggressiivisesti, osa on vaarattomia.
PUITA EI SAA KAATAA ILMAN LUPAA
Puunkaato on asemakaava-alueella lain nojalla luvanvaraista. Puu voi olla asemakaavassa suojeltu tai se voi olla
kaupunkikuvallisesti merkittävä. Puiden kaatoluvat
myöntää nykyisin rakennusvirasto. Maksu hakemuksen
käsittelystä liikkuu välillä 44,13 – 99,81 EUR. Lupaa voi
kysyä puhelinnumerosta 1665408 tai 0500 701506
maanantaisin klo 13-15.30 ja keskiviikkoisin klo 13-15.

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

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI
0400-535 125 Jukka Olander, puh/fax 09 694 2756
jukka.olander@soputyo.fi
Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.

Tontin haltijan velvollisuus on seurata tontilla olevien puiden kuntoa.
Kaatuneesta puusta aiheutuva vahinko voi koitua tontin haltijan korvattavaksi. Myös kaatamiskustannuksista vastaa tontin haltija. Itse puu sen
sijaan on kaupungin omaisuutta (vaikka isäntä itse olisi sen istuttanut).
Kaupungin kanssa on sovittava, mitä kaadetulle puulle tehdään. Kuntokartoitusten ja kaatotöiden hinnoista on saatavana tietoa Rakennusviraston nettisivuilta (www.hkr.fi).
Lopuksi käytiin keskustelua pihojen hoitoon liittyvistä ongelmista. Omakotiyhdistyksen Liisa Eerikäinen muistutti, ettei puutarhajätteitä pihoista missään tapauksessa saisi kuljettaa alueen metsiköihin, vaan ne
pitäisi kompostoida omalla tontilla tai viedä YTV:n sorttiasemalle. Liisa
kertoi, että Omakotiyhdistys on tykönään miettinyt erilaisia ratkaisuja
puutarhajätteiden käsittelylle ja selvittelee mm. mahdollisuuksia saada
jätelavoja yhteiskäyttöön edullisin kustannuksin. Jarkko Eskola Käpylästä valitteli, että pihoja saneeratessaan monet asukkaat ovat luopuneet
syreeneistä. Ne ovat kuitenkin alueemme perinnepuita ja monille asukkaille niiden tuoksu tuo mieleen lapsuuden kesät.
MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
Tätä kysyi Käpylän tilaisuuden lopuksi toimistopäällikkö Matti Eronen
kaupunkisuunnitteluvirastosta. Alueemme puusto vanhenee ja sitä uusittaessa olisi tarpeen puustonhoitosuunnitelma, joka kattaisi koko kadun
ja jossa puiden maisemallinen ja katukuvaa muodostava merkitys voitaisiin ottaa parhaiten huomioon. Eronen kehottikin kaupunginosayhdistyksiä ja asukkaita virittelemään keskustelua tällaisen suunnitelman laatimisesta.
Ulla Agopov, Kumpula-seura

Isoa puuta ei enää saa kaataa, vaikka
se peittäisi kahden talon ikkunoita. Ohje
on pyöristysleikkaus eli vain alle 5senttiset oksat katkotaan.

(Päätoimittajan jälkikirjoitus: Jos jotakin puulajia (esim. vaahteraa) nousee tontille liian kanssa, kannattaa niitä harventaa
ajoissa. Luvanvaraisuus kaatohommissa kun johtaa siihen, ettei kaatolupaa täysikasvuiselle, terveelle puulle enää kaupungin
herroilta heltiäkään, vaikka kuinka selittäisi sen varjostavan pihaa.
Mutta pitäisikö se mahdollinen Selma-tädin puu (ks. Kumposti 2/2005) Kumpulanmäen jäljellä olevassa metsikössä suojella,
ennen kuin joku avaruustieteen laitoksen Apaticum tulee senkin päälle? TH)

Kumpula-seuran johtokunnan jäsenten yhteystietoja v. 2006:
puh.joht. ulla.agopov@triticum.inet.fi
p.7573264
siht. annlouise_laaksonen@hotmail.com. p. 0503510841
hannu.hakala@om.fi
p.797770
leila.melart@nettiviesti.fi
p. 794414
Kontsas Hannu , Isonniitynkatu 7H
ulla.neuvonen@helsinki.fi
p. 790885
Reijonen Miro miro@iki.fi
p. 0400770987

SOFIANLEHDOSTA SAAT:

Kukkia äidille 14.5
(ja sen jälkeen…)

antti.viren@ytv.fi
p. 792082
Väntänen Sari, sari.vantanen@kolumbus.fi p. 0415234850
Varajäsenet:
Sirkkaliisa jetsonen@saunalahti.fi
p. 7572020
salme.kauppila@pp.inet.fi
Mäkinen Pasi, Kymintie 21B
p. 794954
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•

•
•
•
•
•

perinteiset
äitienpäiväkukat, ruusut,
orvokit jne.
kärhöt ( Clematikset )
ruukkuun ja puutarhaan
alppiruusut ja atsaleat
marjovat makeat kirsikat,
monta lajiketta
mahtavat wanhan ajan
tuoksuvat ruusut
pionit ja muut perinneperennat
paljon muita puita ja pensaita
suunnittelu- ja istutusapu

Sofianlehdonkatu 12, 00610 HKI
Puh: 09-796 230, 0400-690381
sofianlehto@sofianlehto.com
www.sofianlehto.com

Kätevästi Käpylässä – tule
käymään puutarha-asioissa!

Kevään aukioloajat : arkisin 9 -20, la 9 -18, su 9 -17. Tervetuloa !

Muistoja Helsingin toiseksi vanhimmasta
siirtolapuutarhasta
Kumpulan siirtolapuutarha perustettiin vuonna
1927. Ruskeasuolla oli siirtolapuutarha ollut tuolloin jo melkein 10 vuotta. Kumpulassa on palstoja
268 ja mökkejä siis saman verran. Lajissaan se on
Helsingin kolmanneksi suurin Pakilan ja Marjaniemen jälkeen. Mökkien maksimikoko on 26 m²
ja säännökset niiden väristä, pohjapiirroksesta, ulkonäöstä yms. ovat hyvinkin yksityiskohtaisia.
Piirrokset on teetettävä arkkitehdilla ja hyväksytettävä Helsingin kaupungilla ja puutarhayhdistyksellä.
Siirtolapuutarhan mökin saa ostamalla; niitä vapautuu 5-10
vuodessa. Tietoja vapautuvista mökeistä saa mm. netistä ja puutarhan ilmoitustaululta. Puutarhayhdistyksen nettisivuilla ei esimerkiksi nyt ole yhtään myyjää - ostajatarjokkaita sen sijaan pilvin pimein. Sukulaisten, tuttavien, työtoverien ym. suosintaa
esiintyy ja mökit viedään käsistä. Nopeat syövät hitaat; varminta
on pitää aina käsiraha taskussa, jos on ostoaikeissa liikkeellä.
Mökkien hinnat vaihtelevat 15 000 ja 30 000 euron välillä,
onpa 35 000 euroakin maksettu. Hinta riippuu palstan koosta,
kunnosta, sijainnista, mökin iästä ja kunnosta mm. Hinnat määrää kysynnän ja tarjonnan laki; niitä ei ole millään tavalla säännelty. Ainoa etukäteisehto ostajalle on se, että hän on kirjoilla
Helsingin kaupungissa. Sen lisäksi ostajan on luvattava pitää
puutarhasta hyvää huolta; sitä ei saa päästää ränsistymään.

Kuva: Tiina Petänen 2003. Lisää kuvia
siirtolapuutarhan www-sivuilla
kolumbus.fi/tilmari/kumpula.htm

Riitta Aitonurmi
Nykyiset itäpasilalaiset Vihtori ja Hilma Luoto että se sopi vain jäniksille ja lehmille. Isä istutti
asuivat Kalliossa Franzeninkadulla 20- 30 –luvulla. kaupunkiasunnossa tomaatinsiemenistä taimia ja
Perheessä oli kuusi lasta.
koulutti niitä. Keväällä taimet vietiin mökille isän
tekemään kasvihuoneeseen, joka oli tarkoitettu vain
Vuonna 1929 Vihtori Luoto osti mökin Kumpulan
tomaateille. Naapurille tehtiin samanlainen. Silloin
siirtolapuutarhasta. Joku oli ensin varannut tontin,
kesät olivat pitemmät ja kuumemmat kuin tänä
mutta perui kaupan. Luodot saivat rakennusluvan
päivänä. Tomaatit kypsyivät nopeasti ja makeat toRuusutielle. Isä rakensi mökin itse ja maalasi sen
maatit syötiin alkuruoaksi.
vihreäksi.
Äiti oli hyvä kokki. Aamuisin syötiin tietenkin puuRaitiovaunu numero 1 vei perheen Kalliosta Käpyroa. Pihasta saatiin herkullisiin ruokiin vihannekset,
lään. Siihen aikaan Pohjalankadulla oli vain yhdet
juurekset ja marjat. Pullapitkot ja kaikenlaisia leiraiteet ja vaunun piti usein odottaa vastaantulevaa
vonnaiset maistuivat. Juhannuksena perhe söi uusia
vaunua. Joskus mökille käveltiin tai pyöräiltiin ja juhperunoita Matjess-sillin kanssa. Merkkipäivinä syölapäivinä otettiin taksi.
tiin jäätelöä, joka tehtiin itse.
Mökki numero 8 oli Ruusutien alkupäässä ja sai
Messukeskuksen ja urheilukenttien paikalla oli ailempinimen PUMPULA. Sisällä pienessä mökissä oli
koinaan heinäpellot kuhilaineen. Myöhemmin alupirtinpöytä, penkit, komuutti ja priimuskeitin, joka
eella pidettiin auto- ja moottoripyöräkilpailuja. Sotoimi paloöljyllä. Mökin lattian alla oli tila; luukku
dan jälkeen kentällä nähtiin ravikilpailuja, kunnes
avattiin ja siellä maito säilyi kylmänä. Limingantiellä
ne lopetettiin ja alue siistittiin. Mökkiläiset saivat
oli kauppa (ks. Kumposti 1/2006), josta haettiin 4 litvuokrata sieltä perunanviljelyspalstoja. Perunaa ei
ran kannulla maitoa - myös sunnuntaina.
saanut paljon mökkialueella viljellä, koska pihat oliKaikki perheenjäsenet tekivät yhdessä puutarhatöi- vat pieniä. Ruusutiellä oli molemmilla puolilla
tä. Pihassa viljeltiin porkkanaa, punajuurta, sipulia, ruusumarjapensasaita. Ruusunmarjoista ja porkkatilliä, persiljaa , ruohosipulia, raparperia, kurpitsaa, noista keitettiin kiisseliä ja seosta kutsuttiin ”lakavomaankurkkua ja hernettä. Sireeni- ja omenapuut kahilloksi”. Jos naapurit eivät poimineet marjoja, ne
varjostivat karviais-, musta- ja punaherukkapensaita. kerättiin ja myytiin Orionille, joka tarvitsi ruusunVadelmat ja mansikat olivat kaikkien herkkua. Kun marjatiivistettä antamaan lääkkeille makua.
tomaatti tuli 30- luvulla Suomeen, jotkut ajattelivat

Piha ja mökki pidettiin tietenkin kunnossa ja siistinä. Hiekkatiet raidoitettiin kauniiksi haravalla. Jos
haravoidussa hiekassa näkyi jalanjälkiä, tiedettiin
että joku oli lähtenyt illalla livohkaan. Kukkia oli
joka paikassa ja ruusujen tuoksu oli huumaava. Kukkapenkeissä kukoistivat lupiinit, kultapiiskut, orvokit, kehäkukat ja keisarinkruunut. Hiekkapolkujen
vieressä kasvoi punapellavaa. Moniväriset pionit ja
pelargoniat rehottivat. Kuistilla ja isän tekemässä
kaariportissa kierteli elämänlanka ja hajuherne kasvoi mökin seinustalla. Pihalla oli 3- paikkainen keinu, pöytä ja penkit kangaspäällisineen. Jos mökillä
yövyttiin, kaikki huonekalut kannettiin pihalle ja
koko perhe nukkui siskonpedillä lattialla. Ikkunoissa
oli luukut jotka suljettiin yöksi ja talveksi.
Syksyisin kaupungin tuttu hevoskuski toi Luodon
perheelle puistoista lehtiä kompostiin. Naapurit katselivat tontin epätavallista korkeutta. Vesi haettiin
ämpärillä vesipisteistä ja metsän reunassa oli yhteinen huusi, pieni talo jonka penkissä oli monta reikää. Sieltä haettiin rikastetta pihoille.

Ruusutien päässä, viimeisen mökin pihalla oli suuri
ihme ja uteliaisuuden kohde. Siellä oli vaijerihytti,
”Imatran leijuva Gondola ”. 1870-luvulla se oli kuljettanut ihmisiä köysiradalla Imatrankosken yli, mutta
poistettiin sitten käytöstä köysien pari kertaa petettyä. Missä lienee Imatran hytti nyt...?
Alueen juhannusjuhlat pidettiin siihen aikaan Orvokkitiellä, siinä missä nyt on keltainen varasto.
Kun kokko oli sammunut, tuhkaan työnnettiin märkään voi- tai sanomalehtipaperiin käärittyjä perunoita ja ahvenia. Aamulla paketit haettiin ja herkut
jaettiin koko perheelle.
Vuonna 1929-1930 rakennettiin Koskelantietä työttömyystyönä vuoden 1940 olympialaisia varten.
Alue oli siihen aikaan vielä luonnontilassa. Sota siirsi sitten kisat vuoteen 1952 ja niiden ajaksi siirtolapuutarhan lähelle pystytettiin telttoja osallistujille ja
vieraille. Teltoissa oli eri maiden ruokia myytävänä
myös mökkiläisille. Kisojen takia pystytettiin myös
aita puutarhan ympärille.

Luodot myivät mökkinsä 1950- luvun alkupuolella .
Pääportti oli sama kuin nyt, mutta kerhotalo oli nyPerheen lapset eivät halunneet jatkaa mökinpitoa.
kyistä pienempi. Elisabeth Kochin mallimökki ja
Haastattelija: Sanna Ojala
mallipalsta oli Ruusutien alussa. Sieltä sai ottaa
ideoita mökin suunnitteluun ja pihalle.

SEURAAVA KUMPOSTI ILMESTYY SYYSKUUN LOPULLA 2006.
Ilmoitustilavaraukset 8.9. mennessä - materiaalit 15.9. mennessä
päätoimittajalle: heikkola@netti.fi, puh. 040 7790333.

PALVELEVA – LÄHELLÄSI
EDULLINEN
AVOINNA
ARK. 9.00 – 19.00
LA 9.00 – 16.00
HANNU AURANEN

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 250, 791 282

Pizzat

Norm.

Perhe

1. BOLOGNESE Jauhelihakastike
2. SALAMI Salami
3. FRANCESCANO Kinkku, herkkusieni
4. AMERICANO Kinkku, ananas
5. FRUTTI DI MARE Tonnikala, katkarapu, simpukka
6. JULIA Kinkku, ananas, katkarapu, aurajuusto
7. ROMEO Salami, ananas, katkarapu, aurajuusto
8. VEGETARIAN Herkkusieni, sipuli, oliivi, paprika, tomaatti
9. QUATTRO Kinkku, ananas, herkkusieni, katkarapu
10. MEXICO Salami, ananas, sipuli, vihreä chili
11. KEBAB PIZZA Kebabliha, sipuli, fetajuusto,

6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

11,00
11,00
11,00
11,00
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

vihreä chili, pippurisekoitus

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

7,50

13,00

12. SUPER Kinkku, salami, pekoni, kananmuna
13. EXOTICA Salami, tonnikala, persikka, aurajuusto
14. CHICKEN HAWAII Kana, ananas, aurajuusto
15. DILLINGER Salami, kinkku, jauheliha, sipuli
16. ROMANO Tonnikala, katkarapu, herkkusieni, aurajuusto
17. VENETSIA Salami, kinkku, katkarapu, ananas
18. MILANO Kinkku, salami, sipuli, katkarapu,
tuplajuusto, mustapippuri, valkosipuli

19. EMPIRE SPECIAL Salami, katkarapu, kinkku,
7,50 13,00
20. PAPA'S Salami, paprika, sipuli, aurajuusto, oliivi
7,50 13,00
21. CALZONE Sisäänleivottu kebabliha, sipuli, tomaatti
7,50 13,00
22. CARDINAL Kinkku, herkkusieni, paprika, jauheliha, sipuli 7,60 13,50
23. SPECIALE Salami, ananas, sipuli, katkarapu, aurajuusto 7,60
13,50
24. OMA VALINTA 4 täytettä oman valinnan mukaan
7,60 13,50
Kaikkiin pizzoihin sisältyy tomaattikastike, juusto, oregano ja
haluttaessa valkosipuli.

Kebabit
1. PITALEIPÄ KEBAB
2. KEBAB SALAATILLA
3. KEBAB RIISILLÄ
4. KEBAB KERMAPERUNOILLA
5. ISKENDER KEBAB

5,00
7,00
7,00
7,00
7,00

1. PITALEIPÄ FALAFEL
2. FALAFEL RIISILLÄ

5,00
6,80

1. TONNIKALASALAATTI
2. KATKARAPUSALAATTI
3. KINKKUSALAATTI
4. FETASALAATTI
5. KANASALAATTI

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

1. KASVISPATONKI
2. TONNIKALAPATONKI

5,00
5,00

Falafel

Salaatit

Patongit

sipuli, tuplajuusto, valkosipuli

Olemme avoinna arkisin klo 10-22
viikonloppuisin klo 11-22

Paintmedia Oy:n ilmoitustila

