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Koskelantien ja Kustaa Vaasantien risteys.
Suunnitelma: Hgin kaup.suunn.virasto
Havainnekuva: SITO
Ks. sivu 3.

Intiankadun kohdalle alikulkutunneli -09

Kumpula ja Toukola
yhdistyvät! s. 3
Se on bisnestä ja megakonsertteja nyt

Lipevä tiernapoika
säheltää Helsingin
kulttuurijohdossa!

s. 6

Hilla Blomberg vetäjäksi:

Toukolalaisillakin
on kylätila! s. 4-5
Edes iltapäivälehdet eivät ole kehdanneet
myydä etusivuaan:

Kumposti-lehti
kaupallistuu! s. 1

Kevätpäivä Kumpulassa

Maija Fagerlund voitti
Kylätilayhdistyksen T-paidan suunnittelukisan kirpputoripäivänä 27.5.
131:stä annetusta äänestä hänen mallinsa (oik. ylhäällä) sai 31.
Sen alla on Anita Lintulan ja Juho Jouhtimäen ehdotus.
Lepakko on Alvar Gullichsenin "Intian Kustaa".
Alimpien kuvien tekijät eivät itseään esitelleet.
Paitaehdotuksia tuli kaikkiaan 23.

18. elokuuta ruokapöydät Limingantielle!
Perinteiset syömingit kadulla on siirretty sunnuntaista lauantaihin.

Suuren kyläjuhlan vuoro on taas ensi
keväänä - jos luoja ja herrat suo (ks. s. 6)!

Joskus asiat etenevät virkaportaissakin nopeasti:

Intiankadun yhdyskäytävä
tulossa jo v. 2009
- Kustaa Vaasantien ali rakennettava kevyen liikenteen tunneli yhdistää Kumpulan ja Toukolan pitkästä aikaa
- hankkeeseen on jo varattu 1,2 milj. euroa kaupungin kevyen liikenteen investointisuunnitelmassa
- tunnelisuunnnitelma esille kaupungin nettisivuille tämän lehden ilmestymispäivänä maanantaina 4. kesäkuuta
- useat muut lisääntyvän liikenteen tuomat haitat odottavat vielä ratkaisua
Viime syksynä jätetty kansalaisadressi ja sitä tukenut valtuustoaloite ovat johtaneet harvinaisen nopeisiin tuloksiin. Liikennesuunnittelija Matti Kivelä on saanut työnsä valmiiksi
kaupunkisuunnitteluvirastossa. Hänen suunnitelmansa Kustaa Vaasantien alikulkutunnelista esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle torstaina 7. kesäkuuta. Tutustumaan siihen
pääsee jo pari päivää aiemmin, kun lautakunnan esityslista tulee nettiin (www-sivu
hel.fi/ksv ja sieltä kohta 'päätöksenteko').

Ylikulkusillan toteutus lykkääntyy
Viime vuonna nousi esiin myös kävelysillan rakentaminen Kustaa Vaasantien yli Hämeentien risteyksen kohdalle. Asia tuli ajankohtaiseksi, kun yliopiston tarpeita varten alettiin
tehdä Kustaa Vaasantien varteen uutta asemakaavaa. Tarkoitus on rakentaa siihen vielä
kuusi nelikeroksista rakennusta lisää.

Intiankadun yhdystunneli on suunniteltu 40 metrin pituiseksi ja 5 metriä leveäksi. Matti
Kivelän mukaan ensin lähdettiin ajatuksesta, että tunneliin mentäisiin portaita pitkin. Homma osoittautuikin odotettua hankalammaksi. Erilaisia versioita tehtiin monenlaisia. Lopulta
on päädytty portaattomaan ratkaisuun, jossa kyllä on portaatkin vieressä.

Kaavaehdotus oli tarkoitus tehdä jo nyt kevääksi. Suunnittelusta vastaava Pekka Pakkala sanoo, että työssä on nyt kuitenkin ollut luova tauko, koska yliopiston hankkeet eivät
ole konkretisoituneet. Alustavia luonnoksia Pakkala sanoo piirtäneensä ja kävelysilta on
niissä mukana. Mutta silta on kytköksissä rakennushankkeisiin, eikä kaavasta tule valmista
ennen kuin on selvillä, mitä rakennuksia yliopisto lopulta alueelle tarvitsee. - Syksyyn siirtyy, voi mennä pidemmällekin, sanoo Pakkala. (TH)

Hanke on nyt mukana kaupungin kevyen liikenteen hankkeiden investointiohjelmassa,
jonka kaupunkisuunnittelulautakunta jo huhtikuun lopulla hyväksyi. Kivelä uskoo, että se
tulee siellä pysymään syksylläkin, jolloin ohjelma on kaupunginhallituksen ja -valtuuston
päätettävänä. Vuodelle 2008 tunnelia ei vielä saatu, koska odottamassa on jo ollut vastaavan alikulkutunnelin rakentaminen Pikku-Huopalahteen. Näin ollen Intiankadun tunnelin
rakentaminen alkaisi v. 2009. (TH)

Kustaa Vaasantien haitat kasvavat
Varsinkin Toukolan puolella on kypsytty Kustaa Vaasantien jatkuvasti kasvavaan liikenteeseen. Toukola-Vanhakaupunki-yhdistyksessä tuumittiin asiaa ja päädyttiin lähettämään
Helsingin kaupunginhallitukselle seuraavat ehdotukset:

Kannen kuvassa:

Lahden moottoritien ramppien
uusiminen alkoi

- Nopeusrajoituksen muuttaminen Kustaa Vaasantiellä 60 km/h:sta 50 km/h:een.
- Nopeusnäyttötaulun rakentaminen Kustaa Vaasan tien pohjoispäätyyn.
- Nopeusvalvontakameran hankinta Kustaa Vaasan tielle.
- Meluaidan korjaus ja aidan jatkaminen Kustaa Vaasan tien Toukolan puoleiselle reunalle.
- Raitiotielinjan jatkaminen Koskelan hallille ja linjan yhdistäminen raitiolinja ykköseen.
- Pysäköintialueen rakentamisen Koskelan hallien läheisyyteen.
Kirjelmän ovat allekirjoittaneet myös Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ja Kumpula-seura.

Koskelantien ja Lahden moottoritien rapit on suunniteltu kokonaan uuteen uskoon. Toistaiseksi rakennetaan kuitenkin vain idänpuoleiset rampit. Keskustasta päin tultaessa liittymä
rakennetaan nousemaan suoraan Koskelantielle ja nykyinen silmukka jää pois. Vanhankaupungin/Viikin suunnasta tultaessa taas liittymä Lahden suuntaan siirtyy lähemmäs moottoritietä. Näin vapautuvalle alueelle on tulossa hotelli ja Nuorisoasuntosäätiön asuintalo.

Viimemainittu ehdotus ei heti kuulosta kummoiselta, mutta siitä vielä erikseen kaupungille
jätetyssä paperissa puhutaankin jo todella suuresta pysäköintialueesta ja valtakunnallisestikin merkittävästä hankkeesta. Sillä pitäisi houkutella pohjoisesta tulevat autoilijat jättämään autonsa ja jatkamaan matkaansa ratikalla joko keskustaan tai länteen.

Nyt aloitettuihin muutostöihin on varattu rahaa 3 miljoonaa euroa.
Huomattavasti suuremmat muutokset odottavat sitten moottoritien länsipuolella. Liittymä
Lahden suunnasta Koskelantielle siirretään lähemmäs moottoritietä ja sen länsipuolelle on
kaavoitettu paikka huoltoasemalle ja yli 24 000 kerrosneliömetrille toimistotiloja. Kustannusarvio tietöille sillä puolella onkin jo noin 9 miljoonaa euroa ja se pitää sisällään uudet
bussipysäkit, joilla on tarkoitus mahdollistaa vaihtoyhteydet Lahden suunnan busseista
poikittaisliikenteeseen.

Suurin ongelma on varmaan se, että kaupunki on laskenut muuttavansa tuon joutomaan
rahaksi eikä parkkipaikoiksi. Mutta Lahdentien eteläosan liikenne on jo nyt noin 58 000
ajoneuvoa vuorokaudessa, eikä loppua kasvulle näy, huomauttavat toukolalaiset. (TH)

Länsipuolen suunnitelmien toteutus odottaa kuitenkin vielä kyseisistä toimitiloista kiinnostuneita rakennuttajia.

Kumpulassa uusia ongelmia, s. 7

Ja asukkailla on sen alueen suhteen sitten aivan toisenlaisiakin ajatuksia, joista
ohessa.(TH)

Palveleva - edullinen lähikauppiaasi
Hannu Auranen

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 282

Avoinna arkisin 9-19, lauantaisin 9-16
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Kumpulan-Toukolan kylätilayhdistykselle uusi vetäjä Toukolan puolelta

Kylätila kuuluu myös
toukolalaisille
Kylätila sai uuden hallituksen maaliskuussa, ja puheenjohtajaksi valittiin Hilla Blomberg Toukolasta. Uudella puheenjohtajalla on nuoresta lähtien ollut polte yhdistystoimintaan. Kylätilayhdistyksestä
hän toivoo löytävänsä hyvää seuraa ja yhteishenkeä – ja saavansa
Toukolan asukkaat mukaan toimintaan.
Kylätilan toiminta on Hillalle ennestään tuttua, sillä hän oli hallituksessa
mukana yhden kauden jo muutama
vuosi sitten. Puoliso Peter Lundqvist
työskenteli Kylätilan isäntänä edellisen
talven.

leikkiä keskenään, Hilla kuvailee onnistunutta Vappu-aattoa.
– Monet kysyivät illan aikana, miten
yhdistykseen voi liittyä ja toukolalaiset olivat ilahtuneita löytäessään Kylätilan.

Syyskausi alkaa syömällä
- Olisin halunnut toimia viime kerralla pidempäänkin, mutta lapset olivat Hallituksen päivä oli pitkä, sillä järjes- Kesälomien jälkeen toiminta aloitesilloin pienempiä, eikä aika tuntunut telyt aloitettiin jo puolilta päivin ja ovi taan perinteisesti Limingantien valtauksella. Lauantaina 18.8. nostetaan
painettiin kiinni vasta kahdelta yöllä.
riittävän, Hilla kertoo.
ruokapöydät kadulle ja syödään ystäNyt innostusta ja aikaa riittää ja Hil- – Ei tarvinnut kuin vähän toivoa, vien kanssa juhla-ateria.
lalla on selkeä missio Toukolan suh- niin joukko avuliaita kyläläisiä jäi
meitä auttamaan. Saimme kaiken hie- - Kylätilan kalenteri on jo tällaiseteen.
nosti siivottua parissa tunnissa, läm- naan aika täynnä, mutta voisimme
–Onhan yhdistyksen nimessäkin Tou- min kiitos siitä vapaaehtoisille autta- miettiä uudenlaista jaksotusta. Olisi
kola ja täällä asuu paljon samanhen- jille, kertoo Hilla. – Vaikka jouduinkin kivaa saada Kylätilaan myös näyttekisiä aktiivisia ihmisiä kuin Kumpu- yöllä ottamaan särkylääkettä jomot- lytoimintaa, mutta se edellyttää tilan
lassa. Vaikka Kylätilan toiminnan kir- taviin jalkoihin, oli mahtava tunnel- rauhoittamista muilta toiminnoilta,
jo on jo nykyisellään hyvä, kävijöitä ma. Olen aina halunnut olla järjestä- pohtii Hilla.
olisi mukava saada vielä lisää, sa- mässä tapahtumia, joissa kaikilla on
– Ehkä elokuut voisivat olla Kylätilan
moin vapaaehtoisia ihmisiä toimin- kivaa, myös järjestäjillä.
virallisia näyttelykuukausia, sillä kernan järjestämiseen, arvioi Hilla.
Uutta hallitusta Hilla kehuu Pohjan- hotoiminta ei vielä silloin ole käynnisVappujuhlilla 300 vierasta
maan murteella kökkä-henkiseksi. Se sä. Elokuussa on myös Taiteiden yö,
tarkoittaa yksinkertaisesti talkoo-hen- jolloin monissa kaupunginosissa on
Uuden hallituksen ensimmäinen ta- kisyyttä. Hillan mielestä on tärkeää pu- tapahtumia. Meillä on täällä valtapahtuma järjestettiin Vappu-aattona ja haltaa yhteen hiileen, sillä kaikki ovat vasti eri taiteenlajien ammattilaisia.
puheenjohtajan levittämä tolppamai- mukana vapaaehtoisesti ja toiminnan Voisimme hyvin järjestää Kylätilassa
nonta Toukolan puolelle tehosi; muka- on tarkoitus olla hauska harrastus.
oman tapahtuman, Hilla haaveilee.
na oli paljon tuttuja kasvoja naapurustosta.
– Olen kotoisin pienestä kylästä ja Kesän ajan Kylätilaa pyörittää Sami
sen kylä-hengen haluan välittää myös Väätänen, joka on tavattavissa Kyläti– Kylätila sopii hyvin tämäntyyppi- omille lapsilleni. On harvinaista, että lan puhelimesta (041-527 8932) koko
siin juhliin. Perheiden on turvallista kaupungista löytyy näin yhteisöllinen kesän ajan.
tulla juhlimaan yhdessä tuttuun paik- alue, jossa välitetään naapureista ja
Teksti: Sari Väntänen
kaan kodin lähelle. Samalla tutustu- naapurien lapsista, kertoo Hilla.
taan toisiin perheisiin ja lapset saavat

Kuva: Sami Väätänen
Avaimia kaivataan
Muutama kylätilan avain on vielä sellaisten henkilöiden hallussa, jotka eivät
enää niitä tarvitse. Palauta avain kylätilaan pikaisesti mielummin arkisin
klo.11-15 välisenä aikana, tai soita.
Mistäs saataisiin liesi?
”Työnnän pullat uunihin, vedän ulos
valmihit, näin piipusta kun savu kohoaa”. Leipuri Hiiva tarvitsee kylätilaan uuden lieden ja jääkaapin Jos sinulla on apu tähän asiaan (esim. saat
hyvän alennuksen, sinulla sattuu olemaan ylimääräinen laite, joka on ehjä
ja tehokas, tiedät mistä kannattaa ostaa tms.), ota yhteys.
Tule mukaan
Vapaaehtoisia kaikenikäisiä ihmisiä
kaivataan talkoopuuhasteluun kylätilan toiminnassa. Soita ja anna nimesi
listaan, niin otamme yhteyttä kun tulee
sopivia mukavia tehtäviä juuri sinulle!
Vaikuta!
Sami Väätänen

Valtaosa kevään kerhoista jatkuu
syksylläkin
Tarkista kesän lopussa kylätilalta
tai www-sivulta kylatila.blogspot.com, mutta lähes kaikki kevään
aikana pidetyt kerhot jatkavat. Varsinkin kellonajat kannattaa tarkistaa. Mutta jatkoa on luvassa kaikille näille:
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten sarjakuva- ja askartelukerhot sekä muskarit
- Hanna Brotheruksen lasten
tanssikerho
- ToTe:n seniorijumppa
- Kumpulan kuoro
- Kirppanoiden vauvavoikka
- Riitta Kokon Chi kung -kurssi
- Kurt Walterin jooga
- Suvi Isotalon salsa
Lisäksi kylätilayhdistys on hakenut
rahoitusta kolmelle uudelle kerholle.
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Kylätilan uuden hallituksen
kaikki hyppykepit, kahvipavut
ja carambolat
Kumpulan Kylätilan uusi hallitus esittelee itsensä lyhyesti
oheisten kysymysten avulla. Hallitusta yhdistää voimakkaasti yksi
tekijä: kaikki tuntevat olevansa puutaloja. Talojen väri tosin
vaihtelee. Kylätilan, Kumpulan metsät ja maauimalan kokevat
kaikki tärkeiksi paikoiksi. Sen sijaan kanaviillokilla
sienisipulisalaatin ja punajuurisalaatin kera ei tätä hallitusta
kannata kestitä.
Jussi Liski (varapuheenjohtaja)
1. Toimiakseni Kylätilayhdistyksessä.
2. Ei ollenkaan pamelampi.
3. Kättärillä syntyneenä olen vähän
niin kuin lähtöruudussa.
4. Kodin jälkeen Kylätila.
5. Kaksikerroksinen puutalo Limiksellä.
6. Carambola
7. Maastopyörä, tietty.
8. Miksei...
9. Edelleen kanaviillokki. (Ei kai sitä
enää edes ole, eihän?)
10. Pihakahvit ja pyöräily rulaa..
11. Soitan bassoa tai koskettimia ja
sählään eri levy- ym. projekteissa.
(Onko se normaalielämää?)
12. Limis 44-46:ssa
Satu Huhtaniska
1. Olen olemassa
elääkseni ja ymmärtääkseni elämästä
joskus
enemmän.
2. Juuri nyt se on pirskahtelevan omenainen ja pyöreä.
3. Olen muuttanut Kumpulaan reilu
puoli vuotta sitten. Ihastuin välittömästi alueeseen. Joka päivä jaksan
ihastella kauniita puutaloja ja luontoa.
Kumpulassa olen myös jutellut eniten
tuntemattomien ihmisten kanssa.
Muuttaessani Kumpulaan tunsin tulleeni kotiin. Alkuperäinen koti on kaukana pohjoisessa.
4. Metsät ovat parasta Kumpulassa.
5. Ehdottomasti vanha keltainen puutalo, jonka pihalla on paljon kukkia.
6. Passionhedelmä.
7. Joogamatto. Se on pehmeä ja tiukka
yhtä aikaa.
8. Hellu. Se on pohjoisen murretta tarkoittaa tyttö-tai poikaystävää.
9. Kanaviillokki. Olen syönyt sitä viimeksi lapsena. Hei, kuka sellainen
ruuan keksi?! Hirveän makuista ja yhtä hirveän näköistä.
10. Pidän hiljaisista kesäaamuista,
vastapestyn pyykin tuoksusta, savun
hajusta, mansikoista ja siitä, kun ei ole
kiire mihinkään.
11. Olen toimittaja.
12. Asun Intiankadulla punaisessa
puutalossa.

Kyösti
Väntänen
1. Hyvä kysymys.
Vastaus on vähän
vaikea. Seuraava
kysymys.
2. Olen tolaltani
kysymyksistä.
3. Suhteeni kumpulalaisuuteeni on hyvä ja terveellä pohjalla. Suhteeni toukolalaisuuteeni on hieman hankalampi
juttu kun en ole siellä asunut. Pyöräilen Toukolassa tämän tästä.
4. Paras paikka Kumpulassa on uimalan terassin takanviereinen pöytä. Varsinkin jos siinä takassa olisi joskus tuli.
5. Mukava
6. Kahvipapu
7. Polkupyörä
8. Purku. Käytetään elokuva-alalla kun
kuvauspäivä loppuu. Kotioloissa taas
sana "syömään" lämmittää mukavasti.
9. Hampurilaiset liian usein syötynä.
10. Asioita on paljon. Toimitan liitteet
a, b ja c myöhemmin.
11. Istun työhuoneella ja laitan ääntä
elokuviin.
12. Kotona Limingantiellä

Tätä kysyttiin:
1. Miksi olet?
2. Mikä on henkinen tolasi juuri nyt?
3. Suhteesi kumpulalaisuuteesi
tai toukolalaisuuteesi?
4. Mikä on paras paikka Kumpulassa/Toukolassa?
5. Jos olisit talo, millainen talo olisit?
6. Ja jos hedelmä?
7. Entä urheiluväline?
8. Lempisanasi?
9. Inhokkiruokasi?
10. Mistä asioista pidät?
11. Mitä teet normaalielämässäsi?
12. Missä asut?

5. Punainen tupa (puinen) ja villiintynyt perunamaa ilman perunoita.
6. Appelsiini.
7. Hyppykeppi.
8. Parahultainen. Vaahteranmäen Eemelin sanastoa lapsuudesta.
9. Kaikki peruna-tai punajuuripitoinen.
10. Ajasta, mökkilaiturista, pihasta,
keskusteluista, punaviinistä, tanssista,
tomaateista, mozzarellasta, sanoista,
junista, kirjoista, musasta, auringonkukista.
11.Olen töissä järjestössä. Tiedotan ja
järjestelen tapahtumia.
12. Puolivälissä Limistä.
Sari Väntänen
(taloudenhoitaja)
1. Kolmen lapsen
äidin olo tuntuu
usein
orjalta,
mutta toki toimin
myös puutarhurina, talonmiehenä, parturina, kokkina
ja siivoojanakin. Ja taloudenhoitajana.
2. Kaikki tuntuu sujuvan loistavasti.
3. Suhde on pitkäaikainen ja vakaalla
pohjalla. Ei aivan pyyteetön, mutta tulee kuitenkin kestämään kaiken hamaan loppuun asti.
4. Kumpulalaisten keittiöiden pöytien
ääressä.
5. Vanha, iso, perinteitä kunniottaen
remontoitu villa
6. Kirsikka. Liittyy kesään.
7. En taatusti mikään. Korkeintaan uimapuku.
8. "Hyvää yötä, aamulla nähdään" lapsen suusta
9. Rakastan ruokaa ja syömistä. Hapansilakkakin menee, jos on oikeat lisukkeet.

Rauni Eskelinen
1. Koska tekemällä
oppii.
2. Ihan kiva.
3. Kylät kunniaan!
4. Koti
5. Kumpulalainen
puutalo, tietty.
6. Kiivi
7. Polkupyörä
8. Uni
9. Maksa
10. Yksityiskohdista, oivalluksista, aamukahvista.
11. Taidekasvatan.
12. Tanun talossa.

10. Kodista, perheestä, opiskelusta,
syömisestä, Italiasta, punaviinistä, auringosta, ruuanlaitosta, nukkumisesta,
lukemisesta, ystävistä, Kumpulasta, illanistujaisista, hyvistä elokuvista, tapahtumien järjestämisestä, kansalaisaktivismista, lampaanviulusta, sellerinjuurista...
11. Opiskelen kulttuurituottajaksi
12. Sinisessä talossa Limiksellä
Eija
Reeves
(hallituksen
sihteeri)
1. Koska ajattelen
( yleensä tai ainakin välillä)
2. Riemuisa
3. Tunnepitoinen
4. Koti ja nurtsit altailla
5. Puutalo, punainen
6. Jokin mehevä? hah
7. Pallo (muttei "potkupallo")
8. "Tilaisin lentolipun....."
9. Sienisipulisalaatti (sienimetsässä
kyllä viihdyn, mutta jatkojalostus jää
muille)
10. No lähestulkoon kaikesta, mutta
matkustelu on lähellä sydäntä ja siihen
liittyvä oheistoiminta (rannat, ruoka,
ihmiset, maisemat, museot, jne.jne)
11. Mikäs se normaalielämä on, töitä
teen, jotta voin rahoittaa edellämainittua, ikuista remppaa kotona ja olen
opettelemassa maanviljelystä palstallani,onkohan se ikäoire?
12. Limiksellä entisessä Amarillon
kampaamossa, missä muistona näyteikkuna, kun muutin siihen tuli aika
moni kysymään että mikäs kirpputori
tähän on avattu, sittemmin tuli laitettua näköestettä, mutta kyllä vielä Karnevaalien ja Kirppiksen aikaa joku eksyy kolkuttelemaan.

Kampaamo

Riitta Hämäläinen

Amarillo

1.Jos ei muuten,
niin yleistä uteliaisuuttani.
2. Hilpeä.
3. Kolmivuotinen
ja kohtalonomainen.
4. Kodin vanhan nojatuolin ja pihan lisäksi Kylätila, Limingantie yleensä,
lapsuusajan ”perhosmetsä” uimalan
ympärillä. Aurinkoisella säällä Oljenkorren terassi Toukolan puolella on aika jees.

Satu ja Kikka

Väinö Auerinkatu 3, p. 757 2117
Avoinna ark. 9-17, la 9-14
(kesälauantait suljettu)
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Mitä kulttuuria se on sellainen, johon ei ole pääsymaksua? Kulttuuri on niin arvokas asia, että ei sitä sovi kaikille jakaa!

Tiernapoika vaihtoi kulttuuriraidetta
Toissa vuonna valittu kulttuurijohtaja Pekka Timonen on pannut toimeksi: kaikenlaiset kyläjuhlat on turhanpäiväistä
näpertelyä - niillä ei Helsinkiä heitetä maailmankartalle. Eikä kulttuurijohtajaa. Pitää olla vähän suuremman maailman meininkiä - kuuluisia taiteilijoita, glamouria, bisnestä, suihkuseurapiirien kuhinaa, kansainvälistä säpinää. Kaikkea sellaista, joka saa tavalliset ihmiset ihmeissään ja innoissaan tirkistelemään ja päivittelemään aikakauslehdistä
ja televisioista. Kaikkea sellaista, johon köyhällä ihmisellä ei ole varaa.
Ennen kaikkea pitää olla kulttuuriBISNESTÄ. Se on näyttäviä häppeningejä ja konsertteja Helsingin keskustassa. Se
on tuottoisaa yhteistyötä firmojen kanssa. Se on suuria tähtiä. Se on kalliita pääsylippuja.
Yleisradiossahan se on koettu monta kertaa: valitaan
uusia johtajia ja jokaisen uuden johtajan pitää saada
jotain uutta aikaan. Siinä innossa menee sitten samalla sekin, mikä on hyvää.
Kun tulee kaukaa pohjoisesta ja menee hyvin, sitä
helposti ajattelee, että tästähän sitä mennään samalla vauhdilla pidemmällekin kuin Helsinkiin. Niinpä tämä meidän maalaisuutensa hyljännyt tiernapoikamme julisti heti Helsingin kulttuurijohtajaksi tultuaan
toissa vuonna:

"Tuskin koskaan on taidetta ja kulttuuria nostettu
näin keskeiseen asemaan Suomen tärkeimmän
alueen menestymisessä ja hyvinvoinnin kehittymisessä. Sama suuntaus näkyy kansainvälisesti eturivin
kaupunkien ajattelussa. Ensimmäinen lause pääkaupunkiseudun visiossa tiivistää olennaisen: "Pääkaupunkiseutu on kehittyvän tieteen, taiteen, luovuuden
ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden
hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi."
Kuten tarkkaavainen lukija huomaa, siinä tuli tiernapojan vauhdilla jo sanottua kokonainen virke. Mutta
kulttuurijohtaja ilmeisesti tosiaan tarkoitti mitä sanoi;
se ensimmäinen lause tiivistää olennaisen.

Tapaus Kyläjuhlat
Oulussa ei ole kyläjuhlia. Vieläkään.
Kumpulassa kyläkarnevaalit järjestettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1991, koska silloin Helsingissäkään ei
ollut ilmaisia kaiken kansan tapahtumia. Siis perinteisten Elmunkansanjuhlien lisäksi. Seuraavana vuonna Käpylässä lähdettin heti jatkamaan juttua. Kohta
tulivat Kalliot ja muut ja pikkuhiljaa kaupunki oli kyläjuhlia tulvillaan. Edellinen kulttuurijohtaja Yrjö Larmola huomasi, että jopas tulee halvalla kulttuuriohjelmaa kaikille kaupunkilaisille ihan pyytämättä ja yllättäen, sitähän kannattaa tukea. 90-luvun lopulla
kulttuuriasiainkeskukseen
perustettiin erityinen kaupunkikulttuuriyksikkö
tukemaan kaikenlaisten tapahtumien järjestäjiä. Sieltä tarjottiin materiaalista
apua; lavoja, äänentoistoa,
kalusteita
jne.
Jonain
vuonna jopa ruokailuvälineitä. Kaupungin rahatukikin annettiin tälle kaupunkikulttuuriyksikölle kanavoitavaksi; kunnianhimoisemmille
tapahtumille
enemmän, pienemmille vähemmän.
Vaihtui johto, vaihtui tyyli.
Viime vuoden vaihteessa
tämä kaupunkikulttuuriyksikkö lopetettiin. Syytä ei
kukaan tiedä vieläkään.
Siihen kuului kolme (3) va-

kinaista työntekijää. Heidät osoitettiin muihin töihin.
Liekö niitä heille? Kaupungin omistama liikkuva esiintymislava myytiin yksityiselle. Muut tarvikkeet ovat
jossain. Kuten uusi kulttuurijohtaja sanoi Helsingin
Sanomissa: "Teknistä tukea annetaan edelleenkin."
Eli jonkun kyläjuhlan järjestäjän ei tarvi muuta kuin
löytää joku, joka viitsisi etsiä, missä ne tavarat on. Ja
sitten vaan löytää joku, jolla olisi valtuudet niitä lainata. Kulttuuriasiainkeskuksen nettisivuilla neuvotaan
edelleen ottamaan yhteyttä tuohon kaupunkikulttuuriyksikköön!
Kultturijohtaja sanoo HS:ssä myös: "Meillä on avustusmomentilla tismalleen sama rahasumma kuin viime vuonna". Yhden tapahtuman avustus on vaan nyt
rajattu kategorisesti 1500 euroon. Kaupunkikulttuuriyksikkö saattoi aikaisemmin myöntää avustusta sen
mukaan, mikä oli järkevää tapahtuman luonteen
huomioon ottaen.
Nooh, Elmu olisi kyllä saanut enemmän kuin tuon
1500 euroa. Mutta jostain syytä sitä rahaa ei tuosta
yleisestä rajauksesta huolimatta sillekään enää löytynyt niin kuin ennen. Elmu pani kuuluisat Kaivopuiston
kansanjuhlat kaappiin. Mutta niinhän on kulttuurijohtaja todennutkin, että sillä tapahtumalla "ei ole kulttuuripoliittista arvoa".
Samaan kynnykseen kyrvähtivät sitten arabiantoukolalaiset juhlassaan. Käpyläläiset ovat ilmoittaneet
myös, että näillä eväillä ei kyläjuhlia enää järjestetä.
Siihen loppui se perinne. Mätäjokelaiset sentään aikovat sinnitellä. Miten lie Kontufestin kanssa? Siltä
kun loppui EU-rahatkin.
Kumpulassa hätä ei ole niin suuri. Täällä niin kyläkarnevaalin kuin -juhlankin talous on alusta v. 1991
alkaen perustunut muuhun kuin kaupungin rahalliseen tukeen. Käytännössä siis siihen, että esiintyjille
ei makseta ja että myydään olutta (tai viiniä kuten v.
2000). Viime vuonnakin Kylätilayhdistys sai juuri tuon
1500 euroa kaupungin rahatukea. Toivottavasti se
riittä jatkossakin. Rahaa merkittävämpi on kuitenkin
ollut se apu, jonka edesmennyt kaupunkikulttuuriyksikkö antoi. Se lienee ensi vuoden juhlien järjestäjien

Mutta onhan se ymmärrettävää: kulttuurijohtajan onkin tullut OULUSTA!
Mikä tähtihetki tiernapojalle, kun Suomi voitti euroviisujen järjestämiskilpailut Helsingille juuri hänen virassa ollessaan!
Vaan kyllä Helsingin kulttuuripolitiikassa osaavat muutkin kuin oululaiset heilua; niin mikäs se semmoinen Jugendsali oikein on? Tuottaakos se edes mitään? Eikös vaikka ravintola kannattaisi paremmin?

huolena.
Toivottavasti kaupungin kulttuuriaisankannattaja on
siihen mennessä löytänyt bisnespiireistään jonkun,
joka osaisi päivittää kulttuurikeskuksen nettisivut. Ettei niissä vielä ensi vuonnakin neuvottaisi tapahtumanjärjestäjiä kaupunkikulttuuriyksikön pakeille kuten nyt, puoli vuotta yksikön lakkauttamisen jälkeen.
Esimerkki Kumpula
Niin että paljonkos sitä rahaa sitten pyöriikään Kumpulan kyläjuhlan kaltaisessa tapahtumassa? Sari
Väntänen Kylkätilayhdistyksestä kertoo näin:
Juhlat vaativat puolen vuoden järjestelytyön joltain
joukolta ihmisiä.
Itse juhlapäivä vaatii esiintyjät mukaanlukien jo n.
200 ihmisen talkoopanoksen.
Talkootyöstä ei makseta.
Se mistä esim. viime vuonna maksettiin oli:
- tilapäisen liikennejärjestelyn lupa, lupa myyntitapahtuman järjestämiseen, meluilmoitus sekä järjestysmiehet kappalehinnoiteltuna 500 e
- saamatta jäänyt anniskelulupa 250 e (anniskelua
sitten hoitamaan tullut yrittäjä maksoi ulkotarjoilualueesta kaupungille vuokraa 821 e ja anniskeluluvasta 340 e)
- käymälät ja jätehuolto 1200 e
- vakuutukset 380 e
- sähkö ja vesi 500 e
- äänentoistolaitteet 1000 e
- muita kuluja kuljetuksista, esiintyjien ja talkooväen
ruokailusta, koristelusta, markkinoinnista, lastentapahtuman sekä ruoka- ja kahvilamyynnin tarvikkeista
- kulut yhteensä yli 6000 e
Tuloja tuli:
- Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen kaupunkikulttuuriyksiköltä 1500 e (+ muuna tukena
telttoja, tuoleja, pöytiä ym. tarpeita)
- kyläjuhlaesitteen mainostulot
- kylätilayhdistyksen oma kahvi- ja ruokamyynti
- osuus yrittäjän oluenmyyntituloista

Vielä on kes(i)ä jäljellä Jugend-salilla
Jugend-sali Pohjois-Espalla ei ole kulttuurijohtajan
hallinnassa. Onneksi. Ehkä se olisi jo muutettu ravintolaksi. Mutta se on ollut muiden kaupungin herrojen
harkinnassa, että ovat miettineet, mitä sillä vois tehdä, kun ei jaksa niitä iänikuisia näyttelyitäkään katsella.p
Alun perin asuin- ja liiketiloiksi tarkoitettu rakennus
valmistui 1815-16 kauppias Jegor Uschakoffille arkkitehti Pehr Granstedtin piirustusten pohjalta.
Privatbanken osti talon vuonna 1897 ja vuonna 1904
talo uusittiin Privatbankenin salia siihen liittyvine porrashuoneineen on yleisesti pidetty hyvin komeana ja
edustavana näytteenä vuosisadan vaihteen kokonaistaideteoksen ideasta.
Rakennus siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen
vuonna 1962. Saneerauksen jälkeen alkuperäistä rakennuksessa on ainoastaan Pohjoisesplanadin ja

Unioninkadun puoleiset julkisivut, pankkisali ja Unioninkadun puoleinen portaikko. Työn valmistuttua
1968 rakennus nimettiin Kluuvin virastotaloksi ja entinen pankkisali Jugendsaliksi. Jugendsalia käytettiin
pitkään kaupungin edustus- ja näyttelytilana. Kaupunginkanslian tiedotustoimisto sai salin neuvontaja näyttelytilakseen vuonna 1984.

Jugend-salissa 4.7.-26.8.07 esillä 62:n taiteilijan työhuoneet
Kumpulalainen valokuvaaja Jussi Tiainenkin on huolissaan Jugend-salin tulevaisuudesta. Mutta hän ehtii
vielä. Kuvataiteilijat ovat päästäneet hänet pyhimpäänsä. Ja Tiainen on kuvannut ne ja tuo kuvat Jugend-saliin.
Yleisö pääsee kurkistamaan 62:n taiteilijan työhuoneeseen näyttelyssä, joka aukeaa heinäkuun alussa
otsikolla "Taiteilijatiloja".

lisäksi taiteilijan kyseisessä tilassa tekemä taideteos.
Mukana ovat mm. Marika Mäkkelä, Marjatta Tapiola,
Paul Osipow, Ukri Merikanto, Kari Huhtamo, Silja
Rantanen, Nina Roos, Outi Heisaknen ja pitkä liuta
nuorempia taiteilijoita.
Aiheesta on tulossa myös kirja, jossa on työhuonekuvan yhteydessä teoskuva sekä taiteilijan kommentti
ateljeestaan.

Metrin korkuisen työhuonevalokuvan yhteyteen tulee

LOPPUSALDO: + 300 e
Sitä sopii oululaistenkin miettiä, paljonko tulisi Kumpulan kyläjuhlan kaltainen tapahtuma maksamaan
kaupungille, jos kukaan muu ei sellaisia järjestäisi ja
kaupungin pitäisi itse se järjestää. Ilman pääsymaksua.
Niin, mutta onko se oikeaa kulttuuria, jos siitä pääsee
rahatonkin nauttimaan?
Teksti: Kumpostin työryhmä

P.S. Jos joku tiernapoika nyt sattuu kokemaan, että
hänet on ymmärretty väärin, työryhmämme kehottaa
häntä ryhtymään pikaisiin toimiin sekä tiernapoikien
että myös Oulun Huutajien maineen pelastamiseksi. Siitä, että on ollut Huutajien jäsenenä, saa kyllä
paljon anteeksi, mutta ei kaikkea. Lisäksi täytyy toivoa, että Oulun Huutajista ei tule lisää kulttuurijohtajia Suomen kaupunkeihin, jos koulu on noin huono!

Kumpulan kyläjuhla v. 2006 (Kuva: Leila Oksa)
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Kuva Jugend-salista: Jussi Tiainen

Mitä se kulttuuri on? Sitä kannattaa kysyä Helsingin kulttuurijohtajalta,
pekka.timonen(@)hel.fi, p. 09-3103 7001. (Kuva: Vuoden 2005 alumni Oulun yliopiston nettisivulta)
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Kaupunkirakentajat eivät koskaan opi:

Intianpuisto kiinni 5.8. asti

Päivähoitoralli Arabianrannasta
jatkuu vielä kauan

Kuten viime numerossa uumoilimme, vaihtoehtojen etsijät olivat liian myöhään liikkeellä. Sosiaalilautakunta ei enää lähtenyt
miettimään, olisiko Intian leikkipuiston rakennuksen lattiaremontin voinut tehdä niin,
että puisto olisi silti voitu pitää kesällä auki.

Kumpulalaiset eivät välttämättä saa
lapselleen haluamaansa lähintä päiväkotipaikkaa vielä pitkään aikaan, sillä
paine Arabianrannasta jatkuu epämääräiseen tulevaisuuteen. Jälleen
kerran on rakennettu uutta asuinaluetta niin, että palvelut tulevat viimeisenä.
Yksi uusi päiväkoti Loiste avasi monen
lykkäyksen jälkeen viimein ovensa puoliteholla toukokuun alussa. Mutta ei sinne elokuussakaan mahdu kuin 40 lasta. Seuraava
uusi 105 lapsen päiväkoti on tulossa Arabianrantaan ehkä syksyllä 2008.
- Tai ehkä vasta vuonna 2009, sanoo Vallilan-Vanhankaupungin
päivähoitoalueen
päällikkö Sirpa Juuri. Suunnitelmien mukaan vuonna 2009 valmistuisi Arabiaan
myös uusi peruskoulu, jonka yhteyteen tulee nuorisotila ja perhepuisto sekä 84 päivähoitopaikkaa.
Mutta muutaman vuoden saavat arabianrantalaiset kuljettaa lapsiaan Flooraan, Koivikkoon, Nurmikkoon, Violaan, Kotikallioon,
Runoon... Vallilan-Vanhankaupungin alueel-

la on 16 päiväkotia. Päivähoitopaikkoja ostopalvelut ja perhepäivähoito mukaan lukien koko alueella on yli tuhat. Tämän
alueen sisältä pitäisi kaikkien päivähoitoa
tarvitsevien lapsille joku paikka löytyä. Mutta se ei sitten ole aina se toivottu.

Puisto on siten nyt suljettuna kesä- ja heinäkuun ja aukeaa taas 6. elokuuta. Ruokai-

Lähimmät leikkipuistot kesän aikana ovat
Käpylän Kimmo ja Vallila ja niissä sitä ruokaakin saa joka arkipäivä klo 12.00. Toimintaa niissä on klo 9-17 välisenä aikana.
(TH)

Puutarhalla isot kunnostustyöt

Ensi elokuun alun paikat on nyt saatu
jaettua ja tieto vanhemmille pitäisi olla tullut ennen toukokuun loppua. Sirpa Juuri sanoo, että pääsääntöisesti paikka on voitu
osoittaa johonkin vanhemmilta pyydetystä
kolmesta vaihtoehdosta. Jos ei, on perheen
kanssa hänen mukaansa aina etsitty yhdessä ratkaisua. Jos kumpulalainen joutuu ensi
syksynä viemään lapsensa kylän omien päiväkotien ohi Vallilaan, sen pitäisi olla aivan
poikkeustapaus.

Yliopiston kasvitieteellinen puutarha avautuu yleisölle kahden vuoden päästä, 10. kesäkuuta 2009. Vaikka se ei ole ehtinyt vielä
auki ollakaan, sitä jo peruskorjataan. Toisaalta sen perustamisesta on nyt kulunut jo
20 vuotta.

kasveja on haettu maailman ääristä, on paikanvaihto onnistunut hämmästyttävän hyvin. Pesun mukaan 80 % tuoduista kasveista menestyy täällä. Apuna on ollut tieteellinen teoria hakupaikan ja siementen valinnasta.

KÄynnissä on ylipuutarhuri Marko Pesun
mukaan tähän asti mittavin kasvuston kunnostustyöt, kun kasvien alustoja vaihdetaan. Puutarhassa on yli 1500 lajia. Vaikka

Kaisaniemen puutarha ei ole Kumpulan tieltä poistumassa, vaan yliopisto tekee sinnekin parhaillaan merkittävää kehittämissuunnitelmaa. (TH)

Ja jos nyt ilmoitettu paikka ei ole oikein
mieluinen, pientä toivoa on vielä siinä, että
tilanne aina vähän elää. Jonkun perheen
suunnitelmat muuttuvat ja Sirpa Juuren
mukaan yleensä joka päiväkotiin vapautuu
vielä elokuuhun mennessä yksi tai kaksi
paikkaa lisää. Kenelle sellaista sitten ensimmäiseksi tarjotaan, se onkin jo korkeampaa matematiikkaa.

Tapsa järjestelee sänkyjä ja
aamiaisia
- Alue on elävä ja sympaattinen,
ihmiset avoimia ja
ennakkoluulottomia, yhteydet sekä
junalle että lentokentälle ovat
erinomaiset. Täällä riittäisi kysyntää
edulliselle kotimajoitukselle, jota koko
Helsingissä ei ole tarjolla, sanoo
Tapani Koskela.

Helsingin päiväkotien johtamisrakenne muuttuu 1.8. alkaen. Kaikilla päiväkodeilla ei sen
jälkeen ole enää omaa johtajaa, vaan 1-3 päiväkodille tulee yksi yhteinen johtaja. Tämä
tekee vain johtamistyötä, eikä osallistu lasten hoitamiseen enää lainkaan. Kaupunki laskee vapauttavansa näin lähes sata nykyistä päiväkodin johtajaa kokonaan lasten hoitotyöhön. Päivähoitopaikan hakuun uudistus ei vaikuta mitenkään. Hakemus jätetään johonkin oman alueen päiväkotiin viimeistään 4 kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää.

Ulkomailla kotimajoitusta on tarjolla vaikka
kuinka paljon, myös esim. Tukholmassa.
Siis miksei Helsingissä, tuumi Tapsa ja
päätti perustaa toiminimen Helsingin Kotimajoitus - Helsinki Bed and Breakfast.

Maauimala aukesi jo...
Kumpulan maauimala on avoinna 26. elokuuta asti. Sisäänpääsyajat ovat maanantaista lauantaisin klo 6.30-20.00 ja sunnuntaisin klo 9.00-20.00. Liikuntaviraston mukaan palvelut ovat nyt entistä paremmin
myös liikuntarajoitteisten käytettävissä. Uima-altaiden lisäksi alueella on kori- ja lentopallokentät, voimailupaikka, shakinpeluupaikka, lasten leikkipaikka ja maksullinen
pomppulinna. Ja kahvila (ks. takasivu).

lua ei silloin siellä ole, kuten ei muissakaan
leikkipuistoissa 3.8. jälkeen.

Nyt haussa on asunnonomistajia, jotka haluaisivat lisätuloja majoittamalla vierailijoita
silloin tällöin, kun koti tai osa siitä on tyhjillään - lyhyemmäksi tai pidemmäksikin aikaa. Tapsa järjestää kontaktit ja hoitaa byrokratian sekä siivouksen vieraan jäljiltä.

Pääsymaksut ovat samat kuin uimastadionilla. Aikuisten kertamaksu on 3,20 e, 10
kerran lippu 27 e ja kausikortti 81 e. Puolella hintaa pääsevät eläkeläiset, opiskelijat,
työttömät, 60 % liikuntarajoitteiset ja 717-vuotiaat. Ilmaiseksi pääsevät sotaveteraanit ja alle 7-vuotiaat. Lukollinen kaappi
vaatii 50 sentin kolikon pantiksi. Uima-asua
tai pyyhettä saa lainata 2 eurolla. (TH)

Asunnonomistaja saa määrätä, milloin hän
vieraita ottaa ja millaisia vieraita. Tapsa uskoo, että vieraita riittää mm. seudun oppilaitoksista, yliopistolta ja Messukeskuksesta
muulloinkin kuin kesällä.

Tapsa odottaa yhteydenottoja puhelimitse
050
584
9054
tai
sähköpostitse
(hbb@hbb.fi). Www-sivut ovat tulossa
osoitteeseen hbb.fi. (TH)

Käymällä kotikioskilla ylläpidät lähipalveluja!
UUDET AUKIOLOAJAT, UUDISTUNUT VALIKOIMA!
Meiltä saat nyt mm:
- Runsaasti erilaisia elintarvikkeita
- Oluet, siiderit, virvoitusjuomat
- Savukkeet ja sikarit
- Kahvi, leivonnaiset, täytetyt sämpylät ym.
- Irtokarkit, suklaat ym. makeiset
- Runsas valikoima päivittäistavaroita
- Hygieniatuotteita
- Kissan- ja koiranruoat
- Jäätelöt

Aivan Itäkeskuksen kyljessä, helppo tulla,
parkkipaikat vieressä.
Matot ja kodin isot tekstiilit –
peitot, tyynyt, petauspatjat jne.
Vesipestävät urheilu- ja ulkoiluvaatteet.
Allergiatestatut, hajusteettomat pesuaineet.
Toimitusaika 1-2 päivää. Kuluttajaystävälliset hinnat.

MAKUUNIN VIDEOPISTE!

Tasopesua edellyttävät matot kauttamme
Viiden Tähden Mattohuoltoon

MAKSUVÄLINEENÄ KÄYVÄT MYÖS PANKKI- JA
LUOTTOKORTIT. HUOM! MYÖS VISA ELECTRON!!

Asiakkaankatu 5 /
Lyypekinkujan kulma, puh. 323 9001,
www.pesumesta.fi
ma-pe 10.00 – 18.00, la 9.00-14.00
kesä-heinäkuun lauantait suljettu

KIOSKI-KAHVILA ISONIITTY
ISONNIITYNKATU 7, p. (09) 278 9887
e-mail: rossitradin@netti.fi
Avoinna joka päivä klo 9.00 - 21.00, TERVETULOA!
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Väinö Auerinkadunkin liikenne on
käynyt ongelmaksi
Onhan sinne aikojen kuluessa saatu nopeusrajoitusta ja kavennuksia ja pomppuja.
Mutta läpiajoliikenne kiusaa silti. Salme
Kauppila - itsekin Kumpula-seuran varajäsen - on perännyt Kumpula-seuralta toimia
Intiankadun liikenteen kasvun johdosta.
Hänen mielestään liikenteen hidasteita tarvittaisiin nyt lisää sekä Intiankadulle että
Väinö Auerinkadulle. Lisäksi Kauppila ehdottaa melua vaimentavan ns. hiljaisen asfaltin käyttöä. Kuorma-autoilta Intiankadun
läpiajo tulisi kieltää hänen mielestään kokonaan klo 18-07 välisenä aikana.
Kumpula-seuran jäsen Miro Reijonen sanoo, että seuran tarkoitus on kutsua alueen

Mutta kuka oli
Väinö Auer?

liikennesuunnittelijat paikan päälle elokuussa. Sitä ennen seura selvittää omat vaatimuksensa. Reijosen mielestä Intiankadun
läpiajo tulisi kieltää kokonaan ja sallia vain
joukkoliikenteelle. Jo bussikin tärisyttää hänen mukaansa ainakin Väinö Auerinkatu
4:n yläkerrosta kohtuuttomasti. Hidasteeksi
hän ehdottaa esim. Intiankadun ja Väinö
Auerinkadun risteysalueen korottamista.
Kaiken kaikkiaan Väinö Auerinkadun liikenne on käymässä yhä pahemmaksi ongelmaksi, sillä liikenne yliopistonmäelle on koko ajan lisääntynyt, eikä nopeusrajoituksista paljon piitata. Lisäksi Väinö Auerinkadun
alkupään uusiin taloihin on tullut ja tulossa
syksyllä noin 400 uutta asukasta. (TH)

Kumpulan kadullekin nimensä antaneesta
tutkimusmatkailijasta Väinö Auerista on ilmestynyt elämänkerta (Edico Oy). Sen on
kirjoittanut Pentti Alhonen, Auerin seuraaja yliopiston geologianlaitoksen professorina.
Auer (1895-1981) oli tutkimusmatkailija,
joka kävi 14 kertaa Tulimaassa:

"Tutkija, joka raivaa ihmiskunnalle uusia
henkisiä ja aineellisia arvoja, liikkuu kuin
löytöretkeilijä suunnaten purtensa rannattomalla ulapalla kohti näköpiirissä siintäviä tuntemattomia maita. On mahdotonta
kuvailla niitä tunteita, joiden lumoissa hän
astuu neitseelliselle maankamaralle. Niissä
kuvastuvat etsijän salaperäinen kaipuu ja
löytämisen innoittava viehätys." (Auer
1958)

Kotipihan ja puutarhan puolestapuhuja -

Minna Canthilla on meille asiaa

nuksia alettiin purkaa ja uuden asuintalon
perustuksia tehdä äkkiväärällä aikataululla
edes asiasta etukäteen tiedottamatta. Kaupunkilaisten aktiivisuuden ansiosta Minna
Canth sai ensimmäisenä naisena Suomen
historiassa
virallisen
liputuspäivän
19.3.2007, mutta Kanttilan säilymisestä yhteisenä kaupunkikulttuurin keskuksena ei
vielä ole takeita. Myötätuulta on, mutta
kortteli on edelleen kiinteistöyhtiön omistuksessa. Toivoa sopii ettei hieno hanke
kaadu loputtomaan rahariitaan. Yhä
useampi ääni on korotettu kulttuurikeskuksen puolesta, myös Savon sanomien pääkirjoitussivulla, mutta riittääkö se?

Voiko puutarhakirja toimia paremman ympäristön puolesta, pelastaa kirjoihin
ja kansiin jo kerran menetetyn ’salaisen puutarhan’ sekä kirjata siinä samalla
kansalaisliikkeen vastarinnan?
Voi! Sen todistaa MinervaKustannus Oy:n tänä keväänä julkaisema Kristiina
Korpelan ja Anna-Maria Heikkisen Muistikuvia Minna Canthin pihalta ja puutarhasta.
Canthin kaupunkitalosta Kanttilasta viime vuosina Kuopiossa käyty kamppailu
on vain yksi esimerkki lukemattomista ympäristön uhkatekijöistä. Esimerkki
siitä, mitä tapahtuu jos kaikki muut arvot hylätään ja lähiympäristöä tarkastellaan yksioikoisesti ja lyhytnäköisesti pelkästään rahakysymyksinä. Jos suositaan tonttikeinottelua, yksityisautoilua tai jotakin muuta yksityistä eduntavoittelua yleisen edun kustannuksella, jos sallitaan mistään piittaamatta ’ilmaisen’
maapohjan, pohjaveden ja hengitysilmamme pilaaminen, terveellisten ja virkistävien kaupunkikeitaiden turmeleminen.
punkien asukkaat pitävät puutarhakaupunginosia, vanhoja kulttuuriympäristöjä, puistoja, pihoja ja viljelypalstoja mittaamattoman arvokkaina, ne ovat yhä useammin
vaarassa kadota. Mitään vastaavaa ei saa
koskaan enää takaisin kun yhtenäinen miljöö kerran hävitetään tai pirstotaan mitättömiksi sirusiksi.

Ei ole vielä montakaan vuosikymmentä siitä kun Käpylää huudettiin purkutuomiolle,
niin uskomattomalta kuin se nyt tuntuukin.
Kumpulaa on uhannut – yliopistocampuksen kehittämisen varjolla - liikennesuunnitelma, joka pirstoisi ja tuhoaisi monen kaupunginosan yhteisen puistomaisen vyöhykkeen, rikkoisi pahemman kerran vasta syntymässä olevan uuden kasvitieteellisen
puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan yhtenäisen miljöön. Siitä huolimatta että kau-

Canthin vaalima piha ja hänen puutarhaaattteensa on kuitenkin jo eräällä tavalla
pelastettu. Ainakin osa kesällä 2005 istutetuista kasveista on saatu siirretyksi viereisen VB-valokuvakeskuksen korttelipihalle.
Performanssi jatkuu, ja niin jatkuu kulttuuriyhdistyksen kamppailukin korttelin luonteesta - Minna Canthin oman esimerkin
mukaan taistelevassa hengessä. Korpelan
ja Heikkisen puutarhakirja kertookin Canthista aikansa yleisöä ihastuttavana ja vihastuttavana, voimallisesti kantaa ottavana
keskustelijana, arvioi kirjailijan panteistista
maailmankuvaa, teosten kasvisymboliikkaa
ja kuvaa niin Minnan dramaattiset elämänvaiheet kuin hänen salonkinsa ja keittiönsä
ilmapiirin.

Kanttila sijaitsee komeassa kaupunkimaisemassa: mäelle rakennetun Kuopion tuomiokirkon lähituntumassa, kirkkopuiston
kulmauksessa. Kesä 2005 oli jäämässä
korttelipihan viimeiseksi. Silloin se päätettiin muuttaa ympäristötaideteokseksi, jolle
talossa toiminut kulttuuriyhteisö antoi tahtonsa, rakkautensa ja toivonsa. Kuvataiteilija Kristiina Korpela loi muodon, graafinen
suunnittelija Anna-Maria Heikkinen kuvasi.
Yhteisöllisessä ketjussa oli mukana kaupunginpuutarha, yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä toimijoita.

Varsinaisen puutarhakirjan tekevät jaksot
joissa toisaalta selvitetään Minnalle rakas
flora ja suuren perheen kasvimaalla vaalittuja hyötykasveja sekä toisaalta kerrotaan
sanoin ja kuvin Kanttilan pihamaalle luoduista kukkaistutuksista ja ryytimaasta.
Canth kirjoitti vuonna 1891 julkaistussa
Hannassa: ”Puut, pensaat, ruohot, kukkaset, ne olivat ystäviä kaikki, herttaisia, su-

Minna Canthille rakkaat kasvit ja pihamaa
heräsivät eloon mielenosoituksena Kanttilan
kulttuurikeskuksen säilyttämisen puolesta –
vetoomuksena kaupungin päättäjille. Kevät
2006 oli raskas, kun korttelipihan raken-

loisia ystäviä. Ne hymyilivät hänelle, iloitsivat olemisestaan niin kuin hänkin, puhuivat
kieltä, jota korva ei kuullut, jota ajatus ei
käsittänyt, vaan jota sydän tunsi.”
Vanhat perinnekasvit kuten humala ja pellava nostetaan arvostaen framille. Jyväskylän seminaarinmäeltä, lehtori Canthin nuoren aviovaimon ensimmäisiltä kotisijoilta on
kotoisin Oppio, siperianomenapuu jota on
Länsi-Euroopassa viljelty jo parisataa vuotta. Se saateltiin Kuopion Kanttilaan KeskiSuomen taidetoimikunnan lahjana. Jyväskylän yliopisto on ottanut omenapuun kasvitieteellisen puutarhansa symboliksi. Taimitarhojen esittelyn rinnalla on maanmainio puutarhurin linssikeiton resepti. Myöhemmin löytyy myös Kaisan lipstikkadippi.
Ja tiesittekö että vaahtokarkkien alkuperäinen raaka-aine on peräisin lääke- ja koristekasvista nimeltä rohtosalkoruusu, Althaea
officinalis. Kirjan lopussa on vielä reseptiosasto mm. papu- ja punajuuriruokia.
Kaikille Kumpulan yhteisöllisyyden ystäville
tämä pieni puutarhakirja on oivallinen
ideoiden lähde. Rohkaiskoon se samalla
meitäkin pitämään kiinni kansalaismielipiteen ilmaisemisen oikeudestamme. Kumpula on helsinkiläisittäin kulttuuriaarre, rankasti liikennöityjen väylien väliin jäävä keidas jonka kummallakin reunamalla, niin
Vallilan kuin Koskelankin suunnalla on oma
kukoistava siirtolapuutarhansa sekä Koskelaan päin lisäksi vielä harvinaiset, perinteikkäät koululaispalstat. Jokainen meistä voi
tehdä jotain ja yhdessä voidaan tehdä
enemmänkin tämän viehättävän kulmakunnan hyväksi Kanttilan malliin. Onhan sentään voitettujakin ympäristötaisteluja kuten
Käpylän säilyminen ja silloisten purkajien
tappio osoittaa.

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

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

Muistelot, osa II, tulossa

Maarit Herranen
ja Mervi Koskinen
Intiankatu 25
p. 875 4554
Auki arkisin 9-17,
lauantaisin sopimuksesta.
TERVETULOA!

Syksyllä Kumpula-seura järjestää kylätilalla toisen kerran tilaisuuden,
jossa muistellaan vanhoja aikoja. Yhtenä teemana tullee olemaan käsityöläisyys Kumpulassa.
Kaikkien Kumpulassa toimineiden ja toimivien, myös uusien, käsityöläisten toivotaan ottavan osaa tilaisuuteen (ompelijat, viulunrakentajat, verhoojat…). Seura pyrkii syksyksi selvittämään, ketä kaikkia käsityöläisiä
täällä onkaan asunut.
Tarkoitus on myös tehdä kartta, johon merkitään, missä talossa mitäkin
toimintaa on harjoitettu (leipomot. suutarit, kultasepänliikkeet, yms.).

Vanhoja filmejä haussa
Niitähän Kumpostikin on perännyt, mutta niitä etsii Kanta-Helsingin
omakotiyhdistys. Se etsii vanhoja filmejä vuosijuhlaansa varten, joka on
lokakuussa 2007.

Perinteinen jäsenmaksumuistutus

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Käpyläntie 1
puh. 720 6800
Erikoishammaslääkärit
Pirkko Aho - iensairaudet

Jäsenmaksuja alkoi tulvia Kumpula-seuran tilille heti, kun Ulla Neuvonen viime Kumpostissa ihmetteli, mihin maksut olivat oikein jääneet.
Seura pyytää välittämään kiitoksensa kaikille. Monet olivat kuulemma
maksaneet kaksinkertaisen maksun - ilmeisesti jäsenmaksu oli unohtunut jo edellisenäkin vuonna.
Jos 8 euron vuosimaksu vielä on maksamatta, Kumpula-seuran tilinumero on 800011-179465.
Kumpulan-Toukolan Kylätilayhdistys ry muistuttaa nyt vuorostaan
asukkaita jäsenmaksusta, joka on myös 8 euroa. Ja se tilinumero on
126830-102748.
Ja karkeasti ottaenhan se on niin, että kylätilayhdistys järjestää toimintaa ja Kumpula-seura puolustaa etujamme ja valvoo, ettei kaupunki tee päätöksiä kuulematta asukkaita.

Hammaslääkärit
Marja Romu, Elina Saaristo
Suuhygienisti
Anna-Leena Rouvari
Särkypäivystys
HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.

Tarjoa digikuviasi Kumpostiin!
Kumposti on koko kylään lehti ja sen kuvittamiseen voi nykyisenä digiaikana osallistua helposti. Voit lähettää alueeseemme liittyviä kuvia
osoitteeseen kumposti(at)yahoo.com
Historiaa, luontoa, ihmisiä, arkea. Kuva voi olla kiinnostava monessa eri mielessä. Ja lehdessä tietysti joku ajankohtainen aihe on erityisen toivottua aineistoa.
Tuleekohan luvattua liikaa seuraavan lehden taloutta ajatellen, jos
luvataan 50 e parhaasta kuvasta... Eikä tule, luvataan pois!

Hyvää kesää, naapurit ja kylänväki!

Tule tutustumaan Pizzeria Ristorante Parmesanin
uudistettuun ruokalistaan!
Meiltä saat nyt myös herkulliset pihvit, leikkeet ja kanaruuat.
Intiankadulla Väienö Auerinkadun kulmakorttelissa.
Puh. 757 1011
Avoinna ma-pe 10-22, la-su 11-22
P.S. Tilausta odotellessasi tarjoamme kupin kahvia tai
turkkilaista omenateetä.

Punaisesta Kumpulasta vihreäksi

Erikoista äänestyskäyttäytymistä jo vuodesta x
Maaliskuussa 2007 käydyt eduskuntavaalit kirvoittivat katsomaan, miten Kum- eduskuntavaaleista lähtien enemmän kuin kahta vasemmistopuoluetta kannattapulan ja koko Helsingin poliittinen kenttä on kehittynyt vuosien saatossa. Tiedot via yhteensä. Muiden puolueiden kannatus on Kumpulassa ollut selvästi vähäion koottu Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoista v. 1972-2007.
sempää kuin koko kaupungissa lukuun ottamatta vuoden 1983 SMP äänipiikkiä.
Vasemmistopuolueiden kannatus on ollut Kumpulassa tarkastelujakson alkuKokoomusta äänestävien osuus on vaihdellut Kumpulassa 8 ja 18 prosentin väpuolella kaksinkertainen koko Helsinkiin verrattuna ja 80-luvulta lähtien puolitois- lillä ollen kuitenkin keskimäärin reilun 10 % osuudessa.
takertainen. Vihreiden kannatus lisääntyi ryminällä 80-luvun lopussa. Vihreät
Teksti ja kuvat: Vesa Keskinen
ovatkin selvä valtapuolue alueella – heidän äänestäjiään on ollut vuoden 1991

KUMPULA:

HELSINKI:

poliittinen kartta eduskuntavaaleissa 1972–2007

poliittinen kartta eduskuntavaaleissa 1972–2007
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Yhtenäiskoulu saa vielä jännittää

Kumpulan koulu selvisi taas
Vähiinhän ne sitten lopulta jäivät ne koulujen vähentämiset. Konsultti sai suuren metelin aikaan laskettuaan, että Helsingistä voisi vähentää parikymmentäkin
koulua. Opetusviraston virkamiehet supistivat listan puoleen ja poliittiset päättäjät vielä kerran puoleen.
Kumpulan koulu putosi lakkautuslistalta jo ensimmäisessä karsinnassa, Käpylän
yhtenäiskoulu vasta viimeisessä. Opetuslautakunta oli yhtenäiskoulun lakkauttamista vastaan äänin 11-0, mutta listaa käsittelevät vielä kesäkuussa kaupunginhallitus ja -valtuusto.
Kumpula ei sinne voi lautakuntavaiheen jälkeen enää teoriassakaan uudelleen
pompahtaa, toteaa opetuspäällikkö Marjo Kyllönen opetusvirastosta. Yhtenäiskoulu sen sijaan tulee lakkautuslistalle maanantaina 4.6. varmasti, koska apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund aikoo sen virkansa puolesta tehdä. Opetuslautakunnan esittämä lakkautuslista kun ei vielä vähennä oppilaspaik-

koja niin paljon kuin on
pitänyt tehdä. Sitten
nähdään miten monella
yksimielisen opetuslautakunnan jäsenistä on
puoluetovereidensa tuki
takana.
Mutta Kumpulan koulu on taas jo saanut työrauhan. Ainakin vuoteen 2010 asti,
jonne asti tämän päätöksen pitäisi Kyllösen mukaan yltää. Sen jälkeistä aikaa ei
kukaan ole vielä sitten pohtinutkaan.
Kumpulan koulun pelastusliike juhli voittoaan kakulla kylätilalla asioiden varmistuttua nyt keväällä. (TH)

Seudun paras puutarhamyymälä, kätevästi Käpylässä
PIONImarkkinat kesäkuussa
Parhaat perennat puutarhaasi
Komeimmat kärhöt pihalle ja parvekkeelle
Ihanat lumpeet, stadin paras valikoima
Rakkaat ruusut läheltä ja kaukaa
Kukkakauppa ympäri vuoden
Tervetuloa!
Välkommen!

Puutarhakeskus SOFIANLEHTO
Sofianlehdonkatu 12
Käpylän Esson vieressä
Puh. 09-796230
www.sofianlehto.com
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