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Sähkölämmitys on kaikkein ympäristöystävällisin lämmitysmuoto! Nyt kun voi valita, mitä sähköä ostaa.
Kaukolämpö taas on ympäristön kannalta se huonoin
vaihtoehto. Silloin poltetaan kivihiiltä ja vielä kauan!
Kumpulan energiaillassa (ks. juttu seuraavalla aukeamalla) juontaja Veikko Neuvonen antoi ajattelemisen
aihetta parilla toteamuksellaan:
– Helsinki on Suomen kiinalaisin kaupunki, suurin
osa energiasta tuotetaan kivihiiltä polttamalla.
– 1970-luvulla Helsingin Energia kauppasi Kumpulaan kovasti sähkölämmitystä, silloin monet luopuivat
vesikiertopattereista.
Noissa vaatimattomissa huomautuksissa piilee melkoinen energiapoliittinen pommi. Helsingin Energia mainosti 70-luvulla sähkölämmityksen vaivattomuutta ja sai
suuren määrä kiinteistöjä sidottua omiksi asiakkaikseen
ja lämmitysjärjestelmään, josta on hirveän kallista siirtyä
mihinkään muuhun järjestelmään. Nyt samalla vaivattomuudella markkinoidaan kaukolämpöä. Ja taas saadaan
uusia kiinteistöjä sidottua lämmitysjärjestelmään, josta
on hirveän kallista siirtyä mihinkään muuhun järjestelmään! Eikä lämpöä voi tilata mistään muualta kuin Helsingin Energialta. Siihen hintaan kuin sieltä sanotaan.
Sitten siihen Neuvosen mainitsemaan “kiinalaisuuteen”. Sähkölämmitys on edelleen ihan yhtä vaivatonta
kuin 70-luvulla; ei kun nappeja painelee ja säädintä. Kallistahan se on. Tällä hetkellä. Mutta järjestelmän vaihto se
vasta kallista onkin. Sitä paitsi ydinvoimayhtiöt saavat kuitenkin tahtonsa läpi ja tulevaisuudessa sähkö halpenee.
JOS sitten ei pidä ydinvoimasta ja haluaa sähkönsä muuten mahdollisimman vähäpäästöisesti, niin esim. tuulivoi-

KILPAILU:

Kuka lämmittää halvimmalla?
Kertokaa oman talonne vuotuiset lämmityskustannukset osoitteeseen kumposti@yahoo.com.
Kilpailun pohjaksi Kumpostin toimitustalon
kulut (lämmitys + lämmin vesi): 440 neliömetriä,
11 asukasta: 4500 euroa (enimmillään 4800
euroa vuonna 2006 ja alimmillaan 3500 euroa
vuonna 2004).

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

maa on tarjolla. Sillä voi lämmittää talon TÄYSIN PÄÄSTÖTTÖMÄSTI! Jos sitten haluaa käyttöveden päästöttömästi ja ilmaiseksi: melkein kaikki Kumpulan talot ovat oikeassa ilmansuunnassa aurinkopaneeleja varten!
JOS SITTEN ON NIIN, että talossa on jo valmiiksi
vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, niin ei sitä tarvi ympäristön vuoksi sähköön vaihtaa. Jos pelkkä poltin on
uusimiskunnossa, voi öljyn vaihtaa maakaasuun. Jos
kattilakin on uusimiskunnossa, kannattaa vertailla maakaasua ja pellettiä. Ja jos vesivaraajakin on uusimiskunnossa, kannattaa vertailla maakaasua, pellettiä ja aurinkoa. Tai niiden yhdistelmää. Pelletin ja auringon kanssa
voi luonto hyväksyä öljynkin käytön! Kunhan ei sentään
kaukolämpöön vaihda!
Helsingin Energia mieluusti kehuu joskus joltain saamaansa ympäristöpalkintoa sähkön ja lämmön yhteistuotannosta. Yhteistuotanto on hieno asia. Se on tehokkuutta! Ihan kuin, että jos käy hakemassa metsästä rauhoitettuja kukkia, niin kannattaa ottaa vaimon lisäksi äidillekin. Tai jos varastaa naapurin ulkopistorasiasta sähköä, niin sillä kannattaa oma talo paitsi lämmittää myös
valaista! Se on tehokkuutta!
Vaikka Helsingin Energia kuinka kauniisti sen muotoilisi, kivihiilen poltto on kivihiilen polttoa! Vaikka sillä sitten saisi sähkön ja lämmön lisäksi vielä puita, kukkia ja
perhosiakin.
Kivihiiltä poltetaan vielä kauan, sanoo Helsingin
Energia. Nopeat muutokset eivät ole mahdollisia.
Uskotaan. Onneksi ihminen voi tehdä ratkaisuja nopeammin kuin iso koneisto. Mutta kaikki kaukolämpöasiakkaat joutuvat odottamaan maailmanloppuun asti sitä,
että Helsingin kaupungin 800-kohtaiset energiaohjelmat
toteutuvat.
SÄHKÖAUTO RULES
Olen tilannut sähköauton. Parin vuoden ikäisen Corollan
voi näet nyt tilata sähköautoksi muutettuna uuden tavallisen Corollan hinnalla. Sähköauto on päästötön, tehot
samat kuin tavallisessa Corollassa, mutta käyttökustannukset vain murto-osan. Ensimmäiseen 500 auton tilaukseen saattaa vielä ehtiä: katso www.sahkoautot.fi. Jos
haluaa käyttökulut nollaan, voi tilata akkujen lataukseen
varta vasten kehitetyn pienoistuulivoimalan 3600 eurolla: katso www.tuulivoimala.com.
kannustaa päätoimittaja perjantaina 9. toukokuuta 2008
klo 23.45

Kampaamo

Amarillo

Käpyläntie 1, puh. 720 6800
Erikoshammaslääkäri
Pirkko Aho – iensairaudet
Hammaslääkärit
Marja Romu, Elina Saaristo
Suuhygienisti
Marika Pelkonen

Satu ja Kikka
Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17
Kesälauantait (kesä-elokuu) suljettu

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.



Kylätilan kuulumisia
Kevät on hujahtanut vauhdikkaasti tapahtumia järjestäessä ja
Kyläjuhlavalmisteluissa. Kuukausittaiset tapahtumamme huipentuivat Kylätilan Vappuun, jossa
kävi illan aikana 300-400 vierasta. Tunnelma oli todella ihana:
Kylätila oli kuin aito seuraintalo.
Kiitokset tunnelmasta kuuluvat
myös Kyläorkesterille, sillä tanssilattia oli täynnä koko ajan!

Toukokuu kuluu
Kyläjuhlien järjestelyissä
Vaikka hieno ohjelmistomme on
valmiina ja esite tullut painosta, järjestelyt jatkuvat Kylätilassa. Viimeisiä langanpäitä solmitaan, ja huolehditaan, että kaikki

pienetkin yksityiskohdat olisivat
viimeisen päälle kunnossa. Vielä tämän lehden ilmestyessä voi
ilmoittautua talkooporukkaan,
sillä pieniä tehtäviä on edelleen
jaossa. Helteenhän tilasin jo alkuvuodesta, joten siitä ei enää
pitäisi olla huolta!
Kyläjuhlien talous on paitsi
kirpputoripöytämaksujen (joista
kylätilayhdistyksen jäsenet ovat
vapautettuja), myös ruoka- ja
juomamyynnin varassa. Kansalainen tukee siis juhlia ostamalla eväänsä Kyläkahvilasta, viinibaarista ja ravintola Kylänraitista (jossa mukana on myös ravintola Oljenkorsi b-oikeuksin).
Emännäthän pääsevät kyläjuhlapäivänä helpolla, kun perheensä

voi syöttää Chef Wotkinsin herkullisilla grillimakkaroilla, pyttipannulla tai nuudelilla.

Kiitokset Kylätilan kävijöille!
Kylätilassa käy viikoittain kerhoissa ja kursseilla reilut 250 lasta ja aikuista. Se on valtava määrä, ja osoittaa mielestäni Kylätilan olevan talo paikallaan! Tällaisesta lähtökohdasta
onkin mukava katsoa tulevaisuuteen ja alkaa
suunnitella syksyn aikatauluja. Otan mielelläni uusiakin ehdotuksia vastaan, mutta valtaosa vakiintuneista kerhoistamme jatkaa syksyllä omilla paikoillaan. Syksyn esite jaetaan
taas koteihin elokuun loppuun mennessä.
Aurinkoista kesää kaikille!
Kylätilan Sari
p. 041 527 8932

Pesäkeinu
Kumpulan uusi kiva keinu Saksanpuistossa,
Intiankadun varrella on niin suosittu, että
siihen joutuu välillä jonottamaan. Uusia keinumistyylejä on kokeiltu ja mitä mielikuvituksellisempia asentoja kiikkumiseen on löydetty. Illan hämärtyessä vähän isommatkin
saapuvat, ja vauhti on päätähuimaavaa.
Tästä saamme kiittää Helsingin kaupungin katu- ja puisto-osastoa, joka määrärahojensa puitteissa parantaa palveluita yhteisillä
alueilla ja peruskorjasi puiston viime syksynä. Pesän on toimittanut Lapset oy Rovaniemeltä. Suomessa näitä ”Linnunpesiä” on ollut noin viisi vuotta. Ideana on ollut yhdessä tekeminen, ja keinuun mahtuukin monta
kerrallaan. Ihan pienille puistoon on tuotu
uusi hiekkalaatikko sekä liukumäki, ja vanhojen lehtikuusien siimeksessä on hyvä aikuisenkin olla.
Teksti ja kuvat: Sami Väätänen

Kylätila etsii
harjoittelijaa
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry ja sen ylläpitämä asukastalo, Kylätila, on alueen asukkaiden kohtauspaikka Intiankadulla. Yhdistys järjestää kerhoja ja
kursseja, erilaisia tapahtumia,
klubeja, musiikki- ja teatteriesityksiä sekä juhlia kaikenikäisille.
Etsimme omatoimista, yhteistyökykyistä ja luotettavaa harjoittelijaa elokuusta alkaen. Työ- tai
harjoittelusuhde toteutetaan Työvoimatoimiston tuella, joten sinun
tulee olla tällä hetkellä työtön.
Työskentelet yhteistyössä yhdistyksen hallituksen, toiminnanjohtajan ja vapaaehtoisten kanssa järjestäen tapahtumia ja tilaisuuksia ja osallistut päivittäisiin
rutiineihin, joihin kuuluu toimistotyötä ja Kylätilan siisteydestä
huolehtimista sekä muita ylläpitotehtäviä. Ajokortti on välttämätön.
Lähetä esittely itsestäsi sähköpostilla kylatila@kolumbus.fi,
niin otamme sinuun yhteyttä.

Loppukesän ja
syksyn tapahtumia
la 16.8. klo 15–23
Limingantien valtaus
– katu suljetaan autoliikenteeltä ja syödään
yhdessä ulkona
pe 22.8. klo 20
Oljenkorsi Small Band
Ravintola Oljenkorressa
la 6.9. klo 19 Kylätilan
syyskauden avajaiset

Palveleva – edullinen lähikauppiaasi

Hannu Auranen

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 282

Avoinna arkisin 9–19, lauantaisin 9–16


Sami Väätänen

Vaihtoehdot olivat jäädä jalkoihin Kumpulan
energiaillassa 28.4.:

Kaukolämpö

suora sähkölämmitys
varaava sähkölämmitys
öljylämmitys		
kaukolämpö		
maakaasu		
koivupilke		
pelletti			

RULES!

Markkinointipäällikkö Eeva Aaltonen
esitteli kartalta Helsingin Energian
kaukolämpöverkon kattavuutta.

rakennuskannasta 95 % liitetään
kaukolämpöön. Verkosto on osin
50 vuotta vanhaa, joten huoltotarpeitakin on paljon. Vasta sen
jälkeen jonossa tulevat vanhojen
talojen järjestelmän vaihtajat.
Illan juontaja Veikko Neuvonen oli juuri käynyt Kiinassa
ja huomautti, että Helsinki on
Suomen kiinalaisin kaupunki;
valtaosa energiasta tuotetaan kivihiilellä. Ympäristösuunnittelija Petteri Huuska kaupungin
ympäristökeskuksesta oli aiemmin latonut pöytään sen tosiasian, että kaikkien pohjoismaisten suurten kaupunkien vertailussa Helsinki on viimeinen:
suurimmat päästöt.
Eklund totesi, että tavoitteena on päästöjen vähentäminen
(siis kivihiiltä poltettaessa).
– Yli yön ei voida siirtyä
muihin energiamuotoihin, vaan
sitä mukaa, kun laitokset vanhenevat, voidaan miettiä uusia
ratkaisuja.
– Juuri tuon pohjoismaisen
vertailun vuoksi Helsingin val-

tuusto teetätti energiapoliittisen
selonteon ja päätti sen pohjalta
toimenpideohjelmasta, jolla tilanne saadaan muuttumaan, totesi puolestaan Petteri Huuska.
Ohjelmassa on kymmeniä tavoitteita ja päälle 13 valtuuston
hyväksymää pontta. Lisäksi on
asetettu “valvontakomissioksi”
sanottu EPOS-seurantaryhmä.
Yleisökysymys:
– Onko jotain konkreettista
jo tapahtunut?
Vastaus:
– Ei vielä.

Miten olisi maalämpö?
Jouko Koskinen on vaihtanut
naapurinsa kanssa maalämpöön
paritalonsa osoitteessa Kymintie 36-38. Kaukolämpövaihtoehdon hän sanoi tiputtaneensa
pois, koska Helsingin Energia ei
voinut antaa minkäänlaista tietoa siitä, miten kaukolämmön
hinta tulevaisuudessa kehittyisi.
Rakennusprojekti oli iso ja
kustannukset paritalolle kaikki-

Pientalojen lämmitysvaihtoehtojen vertailupalvelu löytyy www-sivuilta motiva.fi.

Juontaja Veikko Neuvonen (kuvassa oikealla), maalämpöön siirtynyt Jouko Koskinen (keskellä käsi poskella) ja rakennusvalvontaviraston päällikkö Lauri Jääskeläinen (seisomassa vasemmalla) pitivät hyvää tuulta yllä energiaillassa.

ne töineen 45 000 euroa. Kymmenen vuoden lainan hoitokulut ovat kuitenkin sellaiset, että ne
pystyy hoitamaan öljylaskuista säästyneillä rahoilla. Eli vuosittaiset kustannukset eivät ole nousseet
lainkaan. Mutta mikä parasta: kun laina on maksettu, energiakulut laskevat dramaattisesti. Jäljelle
jäävät vain pumpun aiheuttamat sähkökulut. Eli
käytännössä kolmasosa siitä, mitä joku muu lämmitysenergia maksaisi. Toinen maalämpörakentaja Limingantie 74:stä totesi vielä, että he selvisivät
vaihdoksesta 30 000 eurolla.
Turo Eklund Helsingin Energiasta totesi, että
kaukolämpöön liittyminen maksaa vain 4500 euroa. Sen huomautettiin olevan kuitenkin vain liittymämaksu, lisäksi pitää maksaa kaikki järjestelmään kuuluvat laitteistot ja niiden asennustyöt.
Kokonaisuutena omakotitalokaan ei selviä kaukolämpöön liittymisestä alle 12 000 euron.

Entäpä maakaasu?
Yritin itse lopuksi vähän provosoidenkin saada perusteluja,
miksi meidän talon olisi kannattanut valita kaukolämpö eikä
maakaasu kuusi vuotta sitten.
Öljystä maakaasuun vaihtamisen kustannukset (liittymämaksu 1026 euroa + öljypolttimen
vaihto kaasupolttimeen 1547
euroa, poltin tosin oli jo uusimiskunnossa muutenkin) kun
olivat vain murto-osa kaukolämpöön siirtymisen kuluista.
Maakaasu on ollut koko ajan
kaukolämpöä halvempaa ja lisäksi kaasunpolton hiilidioksi-

dipäästöt ovat melkein puolta
pienemmät kuin kivihiilen, jolla
kaukolämpö pääosin tuotetaan.
Mutta energiaillan aika loppui, eikä niitä perusteluja kaukolämmön puolesta ehditty kuulla.

Ilmalämpöpumput,
aurinko, tuuli?
Käyttäjäkokemuksia ilmalämpöpumpuista, aurinkopaneeleista tai markkinoille tulleista
pienistä tuulivoimaloista ei
energiailtaan saatu, vaikka ainakin aurinkopaneeleita Kumpulassa on, ns. Oranssin taloissa.
Sen sijaan rakennusvalvonta-

viraston päällikkö Lauri Jääskeläinen kertoi näiden järjestelmien luvanvaraisuudesta. Mitään
yksiselitteistä sääntöä ei ole. Se,
tarvitseeko aurinkopaneeleiden
laitto katolle luvan, riippuu niiden koosta ja sijoittelusta. Sama
pätee minituulivoimaloihin. Luvan hakeminen voi olla naapurisopua edistävä asia. Ilmalämpöpumppuja virasto ei ainakaan
suojeltuihin taloihin suosittele.
Ylipäätään ilmalämpöpumput pitäisi sijoittaa niin, etteivät ne olisi
kovin hallitsevasti näkyvissä.
Yllä kerrotun maalämmön
edellyttämien reikien poraaminenkaan ei Jääskeläisen mukaan

vaadi viranomaislupaa, mutta kylläkin lausuntomenettelyn. Sillä on tarkoitus turvata, ettei joku
ala poraamaan niin, että osuisi naapurin aiemmin
poraamaan reikään. Noin 200 metriä syviä reikiä
kun ei välttämättä porata aivan pystysuoraan. Toisaalta maalämpöreiän poraaja ei ole mitenkään
turvattu siltä, etteikö kaupunki joskus voi halutessaan rakentaa vaikka tunnelin hänen talonsa ali.

Puunpoltosta pahat päästöt
Aiheesta kertoi professori Risto Hillamo Ilmatieteen laitokselta. Tilanpuutteen vuoksi tässä yhteydessä kehotamme katsomaan oikeaoppisen
puunpolton ohjeet esimerkiksi www-sivuilta ytv.fi
> Ilmanlaatu > Vaikutukset > Savumerkit – Opas
pienpolttoon.
Tuomo Heikkola ja Ulla Agopov

Kotisiivouksia/
kotipalvelua

Avoinna
Arkisin 7–17
La-Su 9.30–16

Siivousinto/Hanne
p. 044 9242 333
www.siivousinto.com

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H


9,10 c/kWh
8,35 c/kWh
7,72 c/kWh
5,49 c/kWh
5,23 c/kWh
4,86 c/kWh
4,20 c/kWh

(Lähteet: Energiamarkkinavirasto, Energiateollisuus ry., Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, Gasum Oy, Motiva Oy)
10 kWh lämpöenergiaa saa esim. litrasta kevyttä polttoöljyä tai kuutiometristä
maakaasua.

Kumpulan-seura järjesti suuren energiaillan kylätilalla mm. eri
lämmitysvaihtoehtojen esittelyä ja vertailua varten. Tilaisuus kääntyi
kuitenkin melkein kuin kaukolämmön markkinointitilaisuudeksi.
Muista vaihtoehdoista kun ei
loppujen lopuksi ehditty yhden
illan kuluessa paljon puhua.
Kaukolämmön imu on nyt vahva, ja yleisön joukossakin oltiin
harmistuneita lähinnä siitä, että
kaukolämpöä ei joihinkin taloihin oltu saatu vaikka oli tilattu!
– Kysyntä on niin kovaa, ettei kaikkeen ehditä, valitteli
myyntipäällikkö Turo Eklund
Helsingin Energiasta.
– Vuosittain kaukolämpöön
liitetään kaupungissa 250-270
kiinteistöä. Se on yksi kiinteistö
per jokainen työpäivä! Uudesta

Eri lämmitysenergioiden
hintoja 1.–15.1.2008

TERVETULOA!

Meiltä myös
eesim. täyte- ja
voileipäkakut.
Puh. 020 741 1820


Puh. 757 20 87
Intiankatu 23,
00560 Helsinki
kahvila.kapusiini@elisanet.fi

Kyläjuhlat ylpeänä esittää:
Lauantaina 24.5. raitilla raikaa, että kuuluu!

Palkkiotta esiintyvät artistit ja satapäinen talkoojoukko
tarjoavat ohjelmaa kaikenikäisille ja jokaiseen makuun.
Kumpula toivottaa tervetulleiksi tutut ja vieraat!

Seitsemännet kyläkarnevaalit valtaavat Kumpulan lauantaina 24.5.
Esiintyjien aikataulun löydät tämän lehden liitteenä jaettavasta kyläjuhlaesitteestä ja netistä osoitteesta www.kumpula.info, mistä löytyy
kootusti myös kaikki muu tarvittava kyläjuhlainfo. Osan esiintyjistä
esittelimme Kumpostin viime numerossa, joka myös on luettavissa
pdf:nä samalla nettisivustolla.
Tässä vielä joitakin viime hetken ohjeita ja tietoa, jotta juhlat sujuisivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Koonneet: Satu Irisvik, Riitta Hämäläinen, Marjo hyötyläinen,
Sari Väntänen ja Leila Oksa

Kilometrin mittainen kirpputori Limingantiellä aukeaa klo 10.

Kylätilayhdistys kerää tuttuun tapaan päivän aikana 8 euron pöytämaksun, mutta yhdistyksen jäsenmaksu kattaa
sen. (Muistathan, että jäseneksi voi liittyä maksamalla 8 euroa yhdistyksen tilille Nordea
126830-102748. Kirjoita viestikenttään nimi ja osoite. HUOM! Kylätilayhdistys on eri kuin Kumpulaseura – molempien jäsenmaksu
tosin on samansuuruinen eli
8 euroa.) Kirpputoripöytäpaikat on
tarkoitettu vain alueen asukkaille,
ja tuotteiden tulee olla perinteistä,
käytettyä kirppistavaraa tai itsetehtyjä käsitöitä/taidetta tms.
Limingantie suljetaan liikenteeltä lauantaiaamuna klo 8 ja ava-

taan uudelleen klo 23. Autoilijoita pyydetään siirtämään ajoneuvot
pois hyvissä ajoin ennen aamukahdeksaa.
Hälytysajoneuvojen tulee tarvittaessa päästä ajamaan Limingantien läpi juhlapäivän aikana, joten kirppispöydät pitää sijoittaa kadun
molemmille puolille niin, että keskelle jää ajoväylä. Vuoksentien
kohdalle tulee jäädä aukko huoltoajoneuvoja varten.

Anneli Saaristo: suomalaisen
iskelmän kestosuosikki
Kohtalokasääninen Anneli Saaristo on jo vuosikymmenten ajan ollut
suomalaisen iskelmän ja
laulelman kiistaton kestosuosikki. Kukapa ei muistaisi Evakon laulua tai La
Dolce Vitaa, yhtä Suomen menestyneimmistä euroviisubiiseistä kautta aikain. Ensi vuonna
40-vuotista taiteilijan taivaltaan viettävää Annelia
kuullaan Kyläjuhlien pikkulavalla. Uusi levykin häneltä ilmestyy syksyllä fanien riemuksi.

Helsingin suurimmat rokkikukot Kyläjuhlilla

Revontulten räiskettä illan pimetessä
Revontuli-ryhmä on 2005 perustettu tuli- ja fluoroshow- ryhmä. Se on
esiintynyt erilaissa kulttuuri- ja taidetapahtumissa ympäri Suomea.
Ryhmässä on yli 20 jäsentä, ammattilaisista harrastajiin. Kyläjuhlilla
näemme Revontuliryhmän maagisen tulishown rumpalien rytmittämänä
klo 22.45 Kylätilan tienoilla.

omalla pihallaan Kahvilaa pitävien pitää ilmoittaa myynti-

tuotteensa ympäristökeskukseen. Kaavake löytyy kätevästi netistä suomi.fi-sivustolta: Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä, valmistuksesta tai tarjoilusta, www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/index.jsp tai www.hel.fi ja sieltä ympäristökeskuksen kautta.

Lauluyhtye Haave
Lauluyhtye Haave esittää konstailematonta pop- ja iskelmämusiikkia kolmen verevän laulusolistin voimin. Kokoonpanossa esiintyvät laulajat Mirja
Aittamo, Arja Kalistaja-Tikka ja Erkki Kärkkäinen. Laulajia säestää Kymintien kitaristi Risto Kukkonen, joka vastaa myös yhtyeen sävellyksistä
ja sovituksista. Haaveen repertuaariin
kuuluu niin pop-iskelmiä, tangoja, balladeja kuin musikaalisävelmiäkin. Kukkonen väitteli reilu kuukausi sitten tohtoriksi aiheenaan suomalaiset menestysiskelmät, ja Haave koottiin alun perin vain juhlallisuuksiin liittyvää karonkkaa silmällä pitäen.
– Teimme pari kolme keikkaa harjoitusmielessä ennen h-hetkeä, ja yleisöltä saamamme palautteen innostamina päätimme sopivan tilaisuuden tullen esittää näitä lauluja muillekin.
Toisaalta olemme kasanneet ohjelmistoamme pikkuhiljaa ja kiireettömästi,
varmaan melkein puolentoista vuoden ajan, joten tässäkin mielessä esiintymisten jatkaminen tuntui kaikista hyvältä ajatukselta – yleisöähän varten
tämäntyyppistä musiikkia kuitenkin tehdään, Haaveen jäsenet kertovat.

TAlkooLAisia tarvitaan vielä. Jos haluat antaa pari-kolme tun-

tia aikaasi kyläjuhlien onnistumisen takaamiseksi, tule mukaan talkoisiin! Ilmoittaudu pikaisesti: kylatila@kolumbus.fi tai 041 527 89 32.
Kaikkien talkoolaisten yhteinen infotilaisuus järjestetään Kylätilalla tiistaina 20.5. klo 19. Paikalle pääseminen ei ole välttämätöntä
talkoisiin osallistumiseksi, mutta siellä kuulet kaiken tarpeellisen järjestelyistä, mahdollisista viime hetken muutoksista ja tutustut muihin talkoolaisiin jo etukäteen.
Kyläjuhlatalkoolaisena voit osallistua
• ruuan myyntiin
• kuljetuksiin
• koristeluun
• telttojen pystytykseen ja purkuun
• siivoamiseen
• sinulle räätälöityyn täsmähommaan
Saat siitä
• iloisen mielen
• uusia tuttavuuksia
• herkullisen aterian
Chef Wotkin’sin kojusta



Denis Goria
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Vellovia, leijuvia
mattomalla ja keinuvalla biitillä
– tanssiakin saa!

Keväällä 1995 perustettua The Flaming
Sideburnsia voidaan helposti nimittää
helsinkiläisen 1990-luvun undergroundrockin all stars -kokoonpanoksi. Fleimarien taustalta löytyvät muun muassa
Jack Meatbeat & the Underground Society, Isebel’s Pain, Larry and the Lefthanded, Teenage Kicks ja Lowdown
Shakin’ Chills -yhtyeet.
Tänä vuonna Kyläjuhlilla esiintyvät
Fleimarit tietävät miksi juuri Kumpulassa esiintyminen on erityistä lähes kaiken nähneelle rokkibändille, vaikka rahaa ei esiintymisestä ole tiedossa.
– Ehkä se on vain jotenkin rehellisempää noin, laulaja Eduardo Martínez kertoo.
The Flaming Sideburns soitti uransa
alussa housebändinä Bama Lama Lu
-bileissä Tavastialla ja Semifinalissa.
Vuonna 1997 yhtye alkoi kiertää säännöllisesti Euroopassa ja saavuttaa kiistatta suurta suosiota. Yhdysvalloissa
Fleimarit kiersivät ensimmäisen kerran
vuonna 1999 ja uudestaan useampaan
otteeseen 2000-luvulla.
Kyläjuhlilla bändi ei ole aiemmin

esiintynyt, mutta yleisön joukosta heitä
on voinut bongata.
– Olin kavereiden kanssa juhlilla
ainakin kerran, vuonna 2004 katsomassa Eternal Erectionia, ja se oli kyllä taas ihan loistava keikka, Eduardo
muistelee.
Eduardolle on jäänyt hyvä yleisvaikutelma niin Kyläjuhlista kuin Kumpulan lempeästä ilmapiiristä.
– Muutin pois Kumpulasta vuonna
2007, mutta asuimme perheeni kanssa
siellä vielä, kun molemmat lapseni
Noel Andrés ja Amalia Elina Beatriz syntyivät. Minulle on jäänyt hyviä
muistoja.
On selvää, että innokkaat Fleimarifanit saapuvat Kumpulaan Kyläjuhlille
näkemään intohimonsa kohteen soittavan. Mutta mitä yleisö voi odottaa kaupungin kovimpien rokkikukkojen esitykseltä?
– Jotain uutta meiltä, ja ehkä meillä tulee olemaan hieman erilainen kokoonpano myös. Soitamme luultavasti
sellaisen unplugged-tyylisen lyhyen setin, lopettaa Eduardo.

Lyhytelokuvia kylätilan viinibaarissa

KUMPULAN
KYLÄJUHLAT

1. Rostislav Aalto:
• Lypsyllä, 5 min
Mongolialaiset pojat lypsäävät hevosia
• Maistuiko?, 4 min
Slovenialainen kuvausryhmä tekee
olutmainosta, mutta millä hinnalla?
• Muovisotilas, 2 min
Jokaisen sotilaankin takana on nainen
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2. Tero Jartti:
• Lintuuntuminen
Rullattava kuvakertomus
3. Elli Rintalan kokoama
kooste videoista, joissa järjestellään ja juhlitaan kyläkarnevaaleja vuosien varrella.

Leila Oksa

Fadon saudadea
Kylätilan viinibaarissa

Olli Karttunen

Kylätilan viinibaarissa voi rauhoittua vielä juhlavilinän jälkeen kuuntelemaan kaihoisan surumielistä portugalilaista fadoa Tirioni-yhtyeen esittämänä. Tirioni esittää tunnettuja ja tuntemattomampia fadokappaleita suomeksi käännettynä
mm. kymmenkielisen kitaran säestyksellä.
Tirioni myös päättää Kyläjuhlien musiikkitarjonnan. Fadon maailmassa ja portugalin kielessä on kaipaavalle kaihosurumielelle peräti
oma sanakin: saudade. Tirionin tahtiin jäämme
siis kaipailemaan jo seuraavia Kyläjuhlia.

Nopsajalka seikkailee

Kumpulan Musakerho
yllättää taas

Paljon puuhaa lapsille Kumpulan
kyläkoululla...

Kumpulan Musakerho on viihdyttänyt
kotiyleisöään säännöllisesti Kylätilassa
jo useamman vuoden ajan, myös viime
Kyläjuhlilla (kuva). Ohjelmisto on hyvin moninaista ja koostuu mm. musiikin, tanssin, kuvan ja runojen kohtaamisesta.
Tällä kertaa saamme poikkeuksellisesti nähdä valmiiksi mittaan hiotun
teoksen, joka on valmistettu juuri Kyläjuhlia varten. Musakerhon vierailijat ovat aina yllätyksiä, niin myös tällä kertaa.

Lapset viihtyvät Kyläjuhlilla tutussa ympäristössä eli koulun pihalla ja sen
lähistöllä, missä on tarjolla monenlaista puuhaa klo 10–13 välillä:
Puutyöpajassa voit Kumpulan puu-ukkojen eli Väiskin, Arin ja Jorman
ohjauksella valmistaa itsellesi mallin mukaan auton, laivan, lentokoneen tai
toteuttaa jonkin oma ideasi. Tee ihan omasta päästä vaikka puu-ukko!
Maalausta, painantaa ja jousiammuntaa tarjoaa Kumpulan
toi-

mintatalo.

Luonto- ja erätaitoaiheisella rastiradalla voit tutustua
partiotoimintaan. Pääset myös kokeilemaan solmujen sujuvuutta partiolippukunta Käpytyttöjen avustuksella telttapaikalla. Käpytytöt järjestävät lisäksi lastenvaate- ja lelukirpputorin ohjelma-alueella.
Sirkustyöpaja 7–17-vuotiaille. Helsingin Sirkusammattilaiset järjestää viisi puolen tunnin mittaista työpajaa, joissa taitolajeina ovat mm. ilmaakrobatia, akrobatia ja jongleeraus. Sitova ilmoittautuminen alkaa klo 10
Kumpulan kyläkoulun pihalla laittamalla nimi listaan sopivan aloitusajan
kohdalle. Ensimmäinen ryhmä aloittaa klo 10.30, viimeinen klo 12.30. Tule
kokeilemaan sirkustaitoja!

Anna Korhonen
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Reippaita laululeikkejä leikitään
Paavalin seurakunnan työntekijöiden
Sanna-Maaritin ja Elinan johdolla!
Luvassa on reipasta menoa lapsille ja
lapsenmielisille tuttujen ja uusien laulujen parissa. Voit myös tulla kyselemään seurakunnan toiminnasta sekä osallistua ilmaiseen arvontaan.
Teatteriryhmä Metsämansikka tarjoaa Kumpulan koululla koko
perheen musiikkipainotteisen satumatkan sellaisten teemojen äärelle kuin ystävyys, luonto ja erilaisuus. Tervetuloa, kaikenikäiset, nauttimaan teatterin
taiasta! Vain yksi esitys, Kumpulan kyläkoulun pihalla klo 13.30!

Leila Oksa

Vinksahtanut
Turban Lounge

Sanataidetta viinibaarin alkuillassa
Lyriikan äärellä Kumpulan Kylätilassa klo 19.45 alkaen runoilijat:
Henriikka Tavi, Satu Manninen, Risto Oikarinen sekä
Jukka Viikilä.
”En oikein millään raaskisi lukita polkupyörääni,
syyttää sillä tavalla ihmisiä epärehellisyydestä.
Olen nähnyt heidän vilpittömät ilmeensä murehtiessani
kadonnutta pyörääni, ostoksien aina vietyä.”
Jukka Viikilä, Runoja
(Gummerus 2008)

Kumpulan kuoro
laulaa mitä haluaa
Kumpulan kuoro on vuonna 1995
perustettu 1-6-ääninen sekakuoro, jonka ainoana kriteerinä laulu
jen valinnalle on, että biisiä on kiva
laulaa. Kuoro on vuosien varrella
laulanut kaikenlaista kokeellisesta
vanhoilliseen sekä oman sanoittajan ja kolmen säveltäjän avulla tehtyjä uusia, raikkaita biisejä. Kuoron
johtajana toimii Tuula Niiranen.

Telluksen tulevaisuus –
aurinkoista mestitsimusiikkia
Viisihenkinen Telluksen Tulevaisuus hyppää keskipäivän aikoihin Kyläjuhlien pikkulavalle ja esittää
aurinkoista ”mestitsimusiikkiaan”, jossa reggae, latinomusiikki ja eletronica paiskaavat
kättä. Bändin kosketinsoittaja on toukolalainen ja muutkin bändin jäsenet ympäröivät Kumpulaa ja Toukolaa.



Tämä mielenkiintoisen soitinvalikoiman tarjoava trio tulee Toukolasta.
Eero Ahre, Seppo Heikkinen ja Petteri Kauhanen sulattavat luovasti yhteen monia musiikin genrejä mm. sitarin, oktaavikitaran, sähköurkujen, huuliharpun ja basson avulla. Lopputulos
kuulostaa yllättäen jopa pop-musiikilta, joskin kiehtovan “vinksahtavasti”.
Ohjelmisto ei ole pelkkää instrumentaalia – herrat myös laulavat!

Eero Raittinen avaa päälavan
juurevasti
Todella pitkän uran rockin, countryn ja bluesin parissa tehnyt Eero
tisRaittinen avaa päälavan ohjelman juurevalla musiikillaan. Sooloar
pittinakin enemmän kuin kymmenen levyä julkaisseen artistin uusin
käsoitto, yhdysvalloissa äänitetty Woodstock, julkaistiin aivan hiljattain tänä vuonna. Eero Raittinen tunnetaan pitkän soolouransa lisäksi myös Tasavallan Presidentin solistina sekä soolohiteistään Vanha
holvikirkko ja Toivotaan toivotaan.
Kyläjuhlilla Eero ei esiinny vakiobändinsä, The Noisy Kinda Men:
on
in kanssa, vaan Eeroa säestää kokoonpano Help VM87. Kyseessä
ille!
Eeroa vuonna -87 säestäneen bändin reinkarnaatio – vain Kyläjuhl

Sami Väätänen

Arvi Kemppi kajauttaa
Inkerin suunnalta
”Miul on heila Ameriikas, miul on häntä salka,
kuka hänet sielt tois pois, niin kopekan sais palkan”
Arvi Kemppi on tuttu vieras Kumpulan Musakerhoista. Kyläjuhlille kannattaa tulla aamukahveille Arvin
seuraan, sillä hän avaa komeasti kuulaalla tenoriäänellään pikkulavan ohjelman inkerinsuomalaisilla lauluilla.
Teksteissä vilahtelee aika ajoin suomelle tuntemattomampia sanoja, mutta monet kappaleista tuovat etäisiä
musiikkimuistoja ainakin heille, joiden lapsuuteen ovat
kuuluneet laulavaiset karjalaiset isovanhemmat.
Arvin henkilöhistoriakin on varsin värikäs: hän oli aikoinaan mm. puna-armeijan kuoron solisti. Arvin levy ilmestynee juuri Kyläjuhlien kynnyksellä.

...lasten kirjastoauto Intiankadulla...
Marjo Hyötyläinen

Lasten kirjastoauto Snadi

saapuu Intiankadun varteen Pizzeria Parmesanin lähelle klo 10–
15. Snadista voi lainata lastenja aikuistenkirjoja, CD-levyjä,
DVD- ja VHS-videoita sekä
aikakauslehtiä. Oma kirjastokortti ja -kassi mukaan! Kirjastokortin
saa myös kirjastoautosta, ellei sitä
vielä omista.

...ja konsertti vauvoille Kylätilassa!
LoruLauluLeikkiHetki
vauvaperheille

klo 10.30–11
Jaana Raivio: laulu, kitara, piano,
lyömäsoittimet.
Konsertti sisältää Jaana Raivion
omien lastenlaulujen lisäksi suomalaisesta kansanperinteestä valikoituja lauluja, leikkejä ja loruja.
Konsertissa lauletaan, leikitään ja
lorutellaan yhdessä koko konserttiyleisön voimin. Tervetuloa kaikenikäiset vauvat perheineen!

Jaana Raivio on laulajalauluntekijä ja tuottaja, joka toimii
myös pop/jazzlaulunopettajana.



Susanna Hyötyläinen

Toukokuussa 1991
Kumpula muovasi
Helsingin kaupunkikulttuuria – vahingossa.
Ennen Kumpulan kyläkarnevaaleja 1991 Helsingissä ei ollut
järjestetty mitään vastaavia kaupunginosajuhlia. Kevätaikaan ei
kaupungissa ollut koskaan mitään muitakaan kansanjuhlia,
paitsi tietysti vappu.
– Siinä oli se “markkinarako”,
johon Kumpulan kyläjuhla osui
ja kimposi sitten ensin Käpylään
keväällä 1992, kertoo Kumpulan
juhlia vuoteen 2000
asti järjestämässä ollut Tuomo ”Tumppi”
Heikkola, joka Kumpostin päätoimittajanakin tunnetaan.
Median kiinnostus
oli silloin ekoilla kerroilla valtaisaa ja tapahtuma sai siten suurta huomiota. Jo ennakkoon juhlista tiedotettiin paljon ja itse
karnevaalipäivänä paikalla tehtiin 1991 suoria radiolähetyksiäkin.
Seuraavana päivänä tapahtuma oli Helsingin
Sanomien kolmossivulla pääjuttuna ja molemmissa iltapäivälehdissä maanantaina oli lähes
koko aukeaman jutut.
– Nythän keväisinkin
on jo kansanjuhlia melkein joka viikonloppu;
Maailma kylässä -festari vieläpä samaan aikaan

Kumpula
muutti
Helsingin
kevään
:
1
199
kuin Kumpulan kyläjuhla. Niinpä nyt joudutaankin jo “kilpailemaan” sekä yleisöstä että median
kiinnostuksesta, arvelee Tuomo.
– Olin kai vähän niin kuin päävastuullinen järjestäjä neljillä ensimmäisillä kyläjuhlilla. Etsin ja
sovin musiikkipuolen esiintyjät, olin järjestämässä äänentoistoa, lavoja, vessoja, pöytiä, telttoja ja
anniskelua. Lupa-asioita hoitelin Tiaisen Jussin
apuna ja minulle kuului myös tapahtuman tiedotus. Käytän-

nössä siis tein melkein kaikkea,
sillä silloin juhlat järjestettiin
varsin pienellä porukalla.
Tuomo muistelee edelleen
lämmöllä juhlien valmisteluja.
– Valmistelevat “kokoukset”
olivat erittäin epämuodollisia. Istuttiin meidän työhuoneella, juteltiin niitä näitä, mutta samalla
pantiin aina asiat kuntoon.
Koska järjestäjistä muodostunut
joukko ei ollut organisaatio, törmä-

sivät ryhmän jäsenet nopeasti siihen, että kaikkia viranomaisyhteyksiä varten sellainen tarvittiin.
Uuden yhdistyksen perustamista ei kuitenkaan harkittu, sillä
Kumpula-seura oli jo olemassa.
– Tiaisen Jussi taisi olla
meistä ainoa seuran aktiivinen
jäsen, mutta seura osoitti uskomatonta luottamusta ja antoi
meille kaiken tukensa ja ennen
kaikkea nimensä käyttöön heti ensimmäisellä kerralla, Tuomo kertoo.

Kumpulan juhlat saivat 90-luvulla mahtavasti huomiota
eri medioissa. Kuvat Helsingin Sanomista 21. ja
23.5.1993. Vasemmanpuoleisen leikkeen kuvassa
Kyläjuhlien järjestäjiä Limingantie 9:n pihalla.

Palasia Kyläjuhlien historiasta:
Järjestäjille toimitettiin vuoden
1991 juhlien
jälkeen erään
viranomaisen
tarkastuspöytäkirja. Siinä
lukee sanatarkasti näin:
1. Tarkastuskohde: Kumpulan kyläkarnevaali 18.5.1991
2. Tarkastuskohteen
ryhmä: virkistyspaikat, jakelu- ja myyntipaikat
3. Huomiot: Kaunis ilma. Iloisia ja vireitä puhfettimyyjiä. Hommat
hyvin hallinnassa. Teatteriteltta täynnä kuin nuijalla lyöty (klo 12
jälkeen). Kaikki eivät mahdu sisään. Pienet lapset ryömivät sinne
teltan helman alta, luvallisesti – totta kai. Esitys menee yleisöön.
Naurua, aivan aitoa, taputuksia. Tämä on hienoa. Tämän tapahtuman hengessä ei ole valhetta – ei harhaa.
4. Ehdotetut toimenpiteet: Jatkakaa!
Kyseessä oli terveystarkastaja Paavo Koljosen tarkastuspöytäkirja.

• 16.12.1990 Limingantie 15:n pihalla Tuomo Heikkola tuumiskeli Arska Jeskaselle, että jospa sovittaisiin joku koko kylän yhteinen kirpputoripäivä, ja
hankittaisiin paikalle vähän musiikkia ja ohjelmaa,
niin saataisiin kirppareille väkeä kauempaakin? Tiaisen Jussi haettiin mukaan Käpygrilliin ideoimaan.
• Tammikuun puolesta välistä alkaen alettiin
kokoontua isommalla porukalla suunnittelemaan.
Joukossa olivat ainakin Lissu ja Jarmo Helenius,
Markku Toikka, Ulla-Maija ja Jukki Tuura, MaijaRiitta Kontio, Mari Bisi ja Jouko Madetoja. Kari
Lindström pyydettiin järjestämään Taiteiden kujaa.
• Juhlat järjestettiin ensimmäisen kerran 18.5.1991.
Tuolloin niiden nimi oli Kevätkarnevaalit.
• Ensimmäisillä juhlilla oli 17 esiintyjää, muun muassa Lapinlahden linnut, The Original Evergreens,
Weba, Jimi Tenor, Kumpulan muusikoiden Happy All The Time, Eija Vilpas ja Ville Virtanen sekä lopuksi päätöstansseissa Kumpulan kyläorkesteri solistina Kullervo Kivi eli Ismo Alanko.
• Vuonna 1993 oheisohjelmaan kuului muun muassa runokaraokea, dreijausta ja Karnevaalien
vahvin mies -kilpailu.
• Vuoden 1995 Kyläjuhlilla toimi vapaa estradi ha-
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lukkaille esiintymisintoisille juhlijoille.
• Vuonna 2000 oli käytössä empatiateltta. Siellä jokainen kävijä ”tuli kuulluksi edes kerran elämässään.” Juhlille haettiin ja
saatiin myös viiniluvat. Kumpulalaiseen henkeen viinipullon sai
noin neljällä eurolla. Pääesiintyjää mainostettiin laajalti yllätysnimenä. Yllätys olikin, kun lavalle nousivat Paloheinän ala-asteen koululaiset opettajansa Timo Puhakaisen johdolla.
• 2004 ohjelmanumerona oli
Kumpula vastaan Käpylä kylätappelu. Oikeasti se tarkoitti
köydenvetoa päälavan edessä.
Ja Kumpula voitti!
• 2006 järjestetyillä kinkereillä
esiintyivät muun muassa Nylon
Beatin Erin, Jonna Järnefelt,
Sonja Lumme ja tietenkin Kyläorkesteri solisteineen.

Yhdestä bändistä
kokonaiseksi festivaaliksi

Juhlien järjestäjät ajattelivat
aluksi, että jos nyt edes joku
bändi hoidetaan kirpputorin tueksi. Kaikki menikin toisin. Lopputuloksena ohjelmassa oli jo
ensimmäisenä vuonna yhteensä
17 yhtyettä esiintymässä kahdella lavalla ja 8 teatteriryhmää teatteriteltassa.
– Kaikki esiintyjät tulivat
innoissaan paikalle talkoohengessä ilman palkkioita. Periaate
siitä, että kaupallisuus näkyisi ja
tuntuisi juhlassa mahdollisimman vähän, oli ikään kuin vahingossa se ratkaiseva elementti,
joka takasi menestyksen. Tänne
tultiin vain, jos raha ei ollut pääasia. Rahalla, siis ilman pääsymaksuja, tämän suuruusluokan
juhlia on mahdoton järjestää,
Tuomo toteaa.
Tuomon monivuotisen ky-

Leila Oksa

läjuhlahistorian varrelle mahtuu monenmoisia
muistoja. Muutama on silti jäänyt poikkeuksellisen hyvin mieleen.
– Juhlan päätöstanssit ovat aina olleet mieleenpainuvia sessioita. Ehkä se ensimmäinen kerta kuitenkin kaikkein eniten, koska sen tunnelmaa ei ollut voinut mitenkään arvata etukäteen. Ismo Alangon roolihenkilö Kullervo Kivi lauloi kyläorkesterin
säestyksellä vanhoja suomalaisia iskelmäklassikoita.
Kun jossain vaiheessa satuin katsomaan taakseni,
näin kuinka koko monituhatpäinen yleisö, siis
KAIKKI lapsista vanhuksiin, tanssivat! Järisyttävämpiä elämyksiä ei yhden ihmisen elämään montaa mahdu. Mistä se tunnelma oikein tuli?, tunnelmoi Tuomo edelleen vuosien takaisia tapahtumia.

Talkoohengestä syntyy
Kyläjuhlien mystiikka
Tuomon ei ole vaikea nimetä Kyläjuhlien parasta
antia kaupungin asukkaille. Pitkällä kokemuksellaan juhlien järjestämisestä perspektiiviä on ehtinyt muodostua jo hyvin.
– Kyläjuhlat on mystinen yhdistelmä. Vaikka
on kyse kirpputoreista ja kaupankäynnistä, rahan
rooli on silti se kaikkein vähäpätöisin. Kun koko

– Suolakurkut ja piimä ovat ylivoimaisia ainakin seuraavana päivänä,
jos tuntuu, että mikään ei mene
alas, Tumppi vinkkaa kokemattomimmille juhlijoille kotipihallaan
Limingantie 9:ssä.

tapahtumasta henkii se, että tarkoitus ei ole rahastaa, heijastuu
se tunnelmaan enemmän kuin
yhtäkkiä arvaisikaan. Kun esiin-

kaikki kaasulaitteet
lämmitykseen gasumilta
Laajasta valikoimastamme löydät kaiken kaasunkäyttöön:
kattilat, ilmalämmittimet, mustaputkisäteilijät...

Keksi pannuhuoneelle uutta käyttöä.
Kaasupolttoinen Oertli Optimat GVR 140 Condens
-lämmityskattila on energiatehokas talonlämmittäjä.
• säästää energiaa ja rahaa
• sijoitettavissa asuintiloihin
• ei vaadi hormia katon läpi
• erittäin hiljainen
• teholuokat 3,2–15 kW ja 4,5–24,9 kW

HYÖTYSUHDE JOPA

109 %

Gasum Energiapalvelut Oy, puhelin 0800 122 722
myynti@gasum.fi, www.gasum.fi
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tyjätkin ovat mukana talkoohengessä, tuntuu se vapauttavan heidät niistä paineista. Normaalikeikoillaan heidän pitää
täyttää jotkut tietyt odotukset.
Täällä he voivat esittää aina jotain, mitä itse ovat ehkä halunneetkin, mutta mikä ei sovi vakiokuvioihin. He voivat irrotella ja esityksistä tulee ainutkertaisia. Sekin on tavaramerkki,
Tuomo kuvailee.
Tänäkin vuonna Tuomon voi
bongata juhlilta: hänet on buukattu juontajaksi pikkulavalle.
Tuomo itse tietää jo valmiiksi, mitä hän henkilökohtaisesti
odottaa toukokuisilta karkeloilta.
– Saman hengen perinteen
jatkumista ja yhä uusia sykähdyttäviä, ennalta-arvaamattomia hetkiä esiintyvien artistien
kanssa. Lisäksi toivon löytäväni
3-vuotiaalle tytölleni ensipolkupyörän edullisesti.
Satu Irisvik

Leila Oksa

Taloyhtiöt
– yhdistäkää
voimanne!

Näin riekuttiin
Käpylän kyläjuhlilla kaksi
vuotta sitten.

Käpylän kyläjuhlat 7.–8. kesäkuuta

Silvia ja Markku –
päälavan rautakaksikko
Kyläjuhlilla esiintyvät bändit ovat rautaa –
mutta niin ovat myös juontajat! Kun Silvia
Modig ja Markku Toikka potkaisevat ison
lavan ohjelman eteemme, ei kukaan jää kylmäksi.
Markku Toikka, näyttelijä ja lapinlahdenlintu, on pitkän linjan kumpulalalainen. Hän
on asunut Kumpulassa jo yli 20 vuotta ja oli
ensimmäisen kyläjuhlan järjestelytoimikunnassa vuonna 1991. Hän on yksi ainutlaatuisten kyläjuhliemme kantavista voimista.
Silvia Modig on Oranssi-aktiivi ja radiotoimittaja. Hän on asunut Kumpulassa 10
vuotta. Toimimalla Oranssi-asunnot oy:n puheenjohtajana hän on vaikuttanut nuorten
asuntopulan helpottamiseen ympäri kaupunkia. Oranssi ry aloitti toimintansa Kumpulan
talojen valtauksesta vuonna 1990 ja on siitä lähtien ollut järjestäytyneesti asunnottomien asialla.
Jos nämä starat eivät saa jengiä lämpenemään yhdessä huippuesiintyjien kanssa, niin sitten
ei kukaan. Silloin on parempi
toivoa hellettä, että pysytään
lämpiminä!
Katso ja kauhistu, sillä
Silvia ja Markku ovat tulossa meitä viihdyttämään, tämän kesän
parhaimpiin kyläjuhliin!

Teksti ja kuva:
Sami Väätänen

Käpylässä juhlitaan perinteiseen tapaan kahtena päivänä. Musiikkiohjelmassa
Akseli Toivosen kentällä lauantaina klo 14–22 on mm. Matti Johannes Koivu,
Mari Rantasila, Joose Keskitalo, Cinta Hermo, Tri Cohiba ja Kari Peitsamo. Sunnuntai alkaa juhlalavalla klo 10 Käpylän seurakunnan messulla.
Klo 12–21 esiintyvät mm. John McCregor, Poliisien soittokunta, Siiri Nordin,
Risto, Vuokko Hovatta, Mojakka ja Cone Village Band.
Käpylän kirkossa konsertoivat lauantaina klo 18 kanttori Mikko Helenius ja
kitaristi Jukka Orma. Kirpputoripäivä Pohjolankadulla on sunnuntaina.

Lusoin koulun oppilaita
koulurakennuksensa edessä.

Kumpulalle kummikylä Keniasta

SAISIMMEPA KÄYDÄ
KOULUMME LOPPUUN!
Josko sopisi tehdä kehitysyhteistyötä koko kylän voimin: kylästä
kylään? Kumpula-seura aikoo
liittyä Tulevaisuuden johtajat
ry:n toimintaan, jolla avustetaan kummikoulua Keniassa.
Yhdistyksen kumpulalaiset jäsenet tekevät pelinavauksen helpoksi: myyntipöydät projektin
merkeissä levitetään kyläjuhlilla
24.5. Limingantie 8–10 kohdalle.
Kummikoulu Lusoi Primary
School sijaitsee Mount Kenyan
rinteillä, Naromorussa, 180 kilometriä Nairobista pohjoiseen.

Koulussa on kahdeksan opettajaa ja 5–14-vuotiaita oppilaita
noin 300. Koulun lähellä avataan tänä vuonna orpojen ja
erityisopetusta tarvitsevien lasten koti. Tulevaisuuden johtajat
ry:n yhteistyökumppani Keniassa on kansalaisjärjestö GEDO
(Grassroots Empowement and
Development Organisation).
Sen ja itse kummikoulun kanssa laaditaan suunnitelma, jonka
tavoitteena on, että koulu pystyy tarjoamaan hyvän koulutuksen kaikille oppilailleen vuo-

teen 2015 mennessä.
Kenian koulut ovat usein
huonossa kunnossa, keittiöt
ovat alkeellisia ja kunnolliset saniteettitilat puuttuvat. Kaikista
koulutarvikkeista on pulaa.

Koulukirjoja ja -pukuja
– Projektimme keräämillä
varoilla kunnostetaan mm.
Lusoi Primary Schoolin luokkia
ja saniteettitiloja, varustetaan
koulun kirjasto, tuetaan kouluruokailua ja kouluterveyden-

huoltoa sekä hankitaan opetusvälineitä ja koulupukuja, jotka
ovat pakolliset jokaisessa kenialaisessa koulussa, kertoo Kirsi
Pyykkö Limingantieltä.
Kyläjuhlan kirpputorilla voi
esimerkiksi hankkia jollekulle
suomalaiselle ystävälle Anna
Erikssonin uusimman levyn
IHODE, jonka tuotto menee samaan projektiin. Tai hyvän mielen lahjan: koulukirjoja tai koulupuvun kenialaiselle lapselle
lahjansaajan nimissä. Tai lahjoittaa kirpputorille jotain ottamalla
yhteyttä Kirsi Pyykköön (@kolumbus.fi tai puh. 0400 664 084).
Kirsin oli tarkoitus käydä jo
joulun aikoihin paikan päällä Keniassa, mutta Kenian vaalimylläkkä sotki suunnitelmat. Heinäkuussa yhdistyksen on vihdoin
määrä päästä Naromoruun viemään ensimmäistä lahjoituserää.
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Sisältöä vuorotteluvapaalle
tai eläkkeelle

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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Näin yllyttävät nyt viranomaisetkin. Kumpulassahan on ollut
idullaan Kumpulan taloverkko,
pienkerrostalojen kokemustenja tiedonvaihdon sekä remonttiyhteistyön väylä.
Maunulassa yhteistyön ajatusta on jo toteutettukin. Mukana on ollut ympäristöministeriö,
ja nyt on Maunulan kokemusten
pohjalta koottu erityinen “ryhmäkorjausmalli”.
Maunulassa taloyhtiöt ovat
suurempia, eikä siellä tehty toimintatapa siten suoraan sovellu pienempien talojen Kumpulaan. Kiinnostuneiden kannattaa
kuitenkin katsastaa raportti “Esiselvitys Maunulan putkikorjausten alueellisesta yhteistoimintamallista” osoitteesta www.ymparisto.fi/.

Tulevaisuuden johtajat ry. on
viimeistelemässä myös Opetuskummi-projektia.
– Suomalaiset, esimerkiksi
vuorotteluvapaalla tai eläkkeellä olevat opettajat voivat halutessaan työskennellä kummikoulussamme 6–12 kuukauden
ajan. Ohjelma käynnistyy ensi
vuonna, mutta keräämme jo nyt
halukkaiden nimiä, kertoo puheenjohtaja Raija Rissanen.
Lisätietoa yhdistyksestä:
www.tulevaisuudenjohtajat.org
YK:n Koulutusta kaikille 2015
-tavoitteista: www.ykliitto.fi.
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Kamppailu uuden bussikadun
paikasta ei ole vielä ohi
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Vaikutusvaltaiset tahot
pukkaavat bussiväylää
takaisin Isonniityn
halkovalle reitille, mutta
suunnitelmaa tehdään
silti yhä vanhan
satamaradan paikalle.

K aupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuoden 2006 alussa
Kumpula-seuran ehdotuksen:
tiedelinjan 506 nopeuttamiseksi
tarkoitettua oikotietä Pasilan ja
Kumpulanmäen laitosten välillä
aletaan suunnitella Vallilan siirtolapuutarhan vieressä kulkevan junaradan paikalle. Junat
kun eivät sitä enää tämän vuoden 2008 jälkeen käytä. Päätös
oli voimassa olevan, noin 20
vuotta vanhan asemakaavan
vastainen. Siinä väylä on piirretty kulkemaan Kätilöopiston
ja Kumpulanmäen välille suoraan laaksossa olevan nurmikkoaukean, Isonniityn, poikki.
Uutta kaavaa on nyt tehty yli
kahden vuoden ajan. Sitä varten
on kerätty talven kuluessa taas
uusia lausuntoja. Kumpula-seuraa lukuunottamatta lähes kaikki lausunnonantajat vaativat
voimassaolevan kaavan noudattamista. Eli paluuta aiempiin
suunnitelmiin: ns. Pietari Kalmin kadun jatkamista mäeltä
Kätilöopistolle.

YHTENÄINEN VIIVA: Bussikatu junaradalta suoraan Hämeentielle.
PISTEVIIVA: Bussikatu junaradalta Jyrängöntien ja yliopistonmäen kautta.
VAALEA KATKOVIIVA: Bussikadun reitti voimassaolevan asemakaavan mukaan.

myös myötäilevän vanhoja suunnitelmia: “Mikäli voimassa olevan asemakaavan mukainen vaihtoehto tulee uudelleen ajankohtaiseksi...”, “...satamaradan paikan kaavoittaminen puistoksi parantaisi
kiistatta viheralueen toimivuutta ja viihtyisyyttä.”
Kaavatyö jatkuu kaupunkisuunnitteluvirastossa kuitenkin tällä erää kaupunkisuunnittelulautakunnan määräyksen mukaisesti niin, että bussikatu tulisi vanhan junaradan väylälle. Arabian puoleisessa päässä on sitten kaksi vaihtoehtoa: uusi
katu liittyy Hämeentiehen eikä käy Kumpulanmäen laitosten luona lainkaan tai katu johdetaan yläs
mäelle Jyrängöntien kautta ja metsän poikki.
Kumpostin lukija on kysynyt, miten sitten uusi

katu liitettäisiin Pasilaan. Jatkaisiko se junarataa pitkin tunnelissa Pasilan ratapihalle asti?
Vastaus näkyy oheisessa havainnekuvassa: katu kääntyisi junaradalta maan päälle uintikeskuksen eteen ja ylittäisi Mäkelänkadun kohdalla, jossa 7-ratikka
kääntyy Pasilaan. Suunnitellun
kadun leveys on 7 metriä.
iksi bussit sitten eivät voisi
M
kulkea junaradan nykyisessä tunnelissa Mäkelänkadun ali,

jolloin uutta katua uintikeskuksen eteen ei tarvittaisi? Tähän
vastaa Matti Kivelä kaupunkisuunnitteluvirastosta näin:
– Mahdollisuutta, että bussi nousisi junaradalta pois vasta
Pasilan puolella, on kyllä mietitty. Tunneli on ahdas, ja kaksisuuntainen bussiliikenne ei siihen mahdu; vuorosuuntaisuus
voisi tosin toimia ainakin yhden
linjan tapauksessa.
– Suurempi ongelma on se,
että katu jatkuisi Pasilaan “alatasolle”, kun pitää mennä Pasilan
asemalle eli Pasilan sillan tulevalle joukkoliikenneterminaalille.
Rahat, 4,1 milj. euroa, Vallilanlaakson joukkoliikennekadun rakentamiseen on varattu
liikenneinvestointiohjelmassa
vasta vuosille 2011–13, joten
siihen asti ainakin on aikaa
suunnitella. Ja siihen asti ainakin tulee bussilinja 506 siis
käyttämään Väinö Auerin katua, jolle se ensi syksynä siirtyy.
Pietari Kalmin kadun jatkamista Isonniityn poikki kauhistelevat voivat vain toivoa, että
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös tammikuulta 2006
pitää jatkossakin.
Tuomo Heikkola

LISÄÄ LIIKENTEESTÄ
Linja 55 ei tule Väinö
Auerin kadulle
HKL on päättänyt, että linjaa 55 ei ainakaan toistaiseksi siirretä kiertämään yliopistonmäen kautta.
HKL:n sivuilla on ollut helmikuusta asti kysely, mitä mieltä siirrosta oltaisiin. Liikennesuunnittelija
Leo Kallionpää sanoo, että palaute on ollut pääosin kielteistä. Hänen mukaansa nyt katsotaankin
ensin, mitä kokemuksia saadaan seutulinjasta
506, joka ensi syksynä siirtyy käyttämään Väinö
Auerin katua. Sitä varten rakennetaan kadun sula-

Lukijan ääni
Päätoimittajalle
25 Kumpulassa vietetyn
vuoden aikana olen oppinut
vastustamaan lähestulkoon
kaikkea, mikä järkyttää kylän
impivaaralaista rauhaa. Mutta nyt pitäisi siis ryhtyä vastustamaan myös joukkoliikennettä?
Teppo Tiilikainen,
Väinö Auerin kadun asukas
Vielä Väinö Auerin kadun
busseista
Kirjoitin ilmatieteen laitoksen
johtajalle Petteri Taalakselle ja
ihmettelin, miten Ilmatieteen
laitos voi suosia bussien tuomista asuinkadulle ja vielä kal-

napitojärjestelmä tänä kesänä.
Kallionpää toteaa, että epäilemättä linjan 55
ajo jäellä olevien laitosten kautta olisi viikonloppuisin varsin turhaa. Asiaa voidaan kuitenkin tarkastella uudelleen taas ensi vuonna.

Intiankadun yhdystunneli
lykkääntyy
Aiemmassa kaupungin liikenneinvestointiohjelmassa rahat Kustaa Vaasan tien alittavaan kevyen liikenteen tunneliin oli varattu jo vuodelle 2009.

liin katulämmityksen rakentamista sitä
varten. Ilmeisesti maalaisjärjeksi kutsuttu ugrilainen muinaisjäänne sumentaa
nuppini ymmärtämästä
hänen perustelujensa viisautta:
“On sekä ilmastonmuutoksen torjunnan, hengitysilman laadun, melun
ja yleisen turvallisuuden kannalta oleellista, että
Kumpulan kampusalueelle saadaan sujuvat julkisen liikenteen yhteydet. Nykytilanne suosii työmatka-autoilua, mistä hinnan maksavat asukkaat ilmanlaadun terveysriskeinä, meluna ja lasten turvallisuuden laskuna. Petteri Taalas”
Vastasin Taalakselle näin: “Emme millään ymmärrä, että 100 päivittäistä bussivuoroa Väinö
Auerin kadulle LISÄÄ lasten turvallisuutta, parantaa ilmanlaatua, kohentaa hengitysilman laatua,
vähentää melua tai aiheuttaa minkäänlaisia positiivisia kerrannaisvaikutuksia asukkaiden arkielä-

Uudessa ohjelmassa, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta osaltaan hyväksyi huhtikuun lopulla,
rahat eli 2,2 miljoonaa euroa on kuitenkin siirretty
vuosille 2010–11.
Alueen liikenneasioita suunnitteleva Matti Kivelä toteaa, että muutos tehtiin kaupunkisuunnitteluviraston keskushallinnossa:
– Kevyen liikenteen hankkeiden kustannusraami on 2,1 miljoonaa euroa vuodessa. Ohjelmassa
on vuonna 2009 nyt 3,05 miljoonaa euroa, joka
koostuu pienehköistä hankkeista. Kustaa Vaasan
tien alikulkukäytävä ei nyt “mahtunut” tuohon raamiin, jonka keskushallinto määrittelee.

mälle. Mäen asukkaat eivät missään vaiheessa koko asumishistorian aikana ole vaatineet mäelle busseja. Osoittaako se, että
he ovat urheiluhulluja liikkujia?
Vai järkeviä ja normaaleja ihmisiä, joille bussipysäkille kävely on
täysin luonnollinen ja terveyttä
edistävä toimi, johon eivät mäen laitosten työntekijät ja nuoret,
terveet opiskelijat pysty?”
Kaverilla on sähköbusseja:
äänettömiä, näppäriä, suht pieniä, niihin mahtuu 25 matkustajaa, ekologisia. Ne kuluttavat
sähköä 5 eurolla /100 km. Hän
voisi sukkuloida työkseen tota
mäkeä ylös alas niillä busseilla.
Ilman mäen lämmitystä. Kuskin
palkka + bussin käyttö – homma tulisi puolta halvemmaksi
ja olisi täysin
päästötöntä.
Taneli Haro

TOIM.HUOM. Kumpostin toimitus laski, minkä verran tiedelinjan 506 bussiin pitäisi saada
lisää matkustajia, jotta bussien
käynti laitosten luona ja siihen
vaadittavan kadunlämmityksen kustannukset saataisiin katettua lisääntyvillä lipputuloilla.
Seutulinja 506:han tulee käyttämään Väinö Auerin katua näillä
näkymin vuoteen 2013, jolloin
lopullisen reitin Vallilan puolelle pitäisi valmistua. Kadunlämmityksen rakentamisen ja ylläpidon kulut jaettuna viidelle vuodelle ovat 180 000 e/vuosi
eli noin 720 e/pv (linja liikennöi
vain arkisin). Bussiin pitäisi siis
saada joka päivä useampi sata
sellaista ihmistä, jotka nyt ajavat mäelle omilla autoillaan, jotta uudet lipputulot kattaisivat lämmityksen kulut.
Viiden vuoden ajan!

ntisen kaavan noudattamisE
ta vaativat eritoten Vallilan
siirtolapuutarhayhdistys, Her-

manni-Vallila-seura ja Vallilan
asukasyhdistys. Niiden mielestä
rataväylän muuttaminen bussikaduksi tuhoaisi Kumpulan kartanon ja Vallilan siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden. Suunnilleen samaa
mieltä on Kaupunginmuseon
johtokunta. Tosin se ei ota kantaa Isonniityn poikki kulkevaan
vaihtoehtoon lainkaan. Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos
ja Merentutkimuslaitos jatkavat
nekin Isoniitty-reitin puolustamista. Se kuulemma palvelisi
niitä paremmin kuin junaradan
väylä. HKL on ehtinyt tänä
vuonna jo kahteen otteeseen ilmoittaa kaavan laatijoille, että se
pitää Isoniitty-reittiä parempana. Poliitikkojen puolelta yleisten töiden lautakunta näyttää

Maarit
Herranen
ja
Mervi
Koskinen

Intiankatu 25
p. (09) 875 4554
Auki arkisin 9–17,
lauantaisin sopimuksesta.
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Katso myös nettikauppamme: www.uuttakotiin.fi
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TERVETULOA

OLUTRAVINTOLA

OLJENKORSI

RAVINTOLA

- Alueensa ykkönen

OLJENKORTEEN!

Kumpula-Toukolan perinnemaisemassa sijaitseva
Olutravintola Oljenkorren valikoima on
asiakasystävällinen: meillä voit sammuttaa
janoasi yli 150 olut- ja siiderimerkillä
omaleimaisessa
interiöörissämme
tai
aurinkoisella terassilla, jossa voit istua vaahteran
katveessa ja tuntea samalla kuitenkin
kaupunkimme, sen ainoan oikean Stadin,
vilkkaan sykkeen.

Ulkolainen olut-ja siiderivalikoima yli
150 merkkiä ∞ Näytämme valioliigaa,
C

M

Y

CM

MY

CY

formulaa ja muuta urheilua Canal+ ja
MTV3 MAX ∞ Asiakkaille ilmainen

Kiinteistömme - Elannon ensimmäinen oma
maitokauppa - on suojelukohde ja jo sinällään
vierailun arvoinen kulttuurikohde. Vaikka aika
onkin vaihtanut maitohinkit kegeihin, leijuu
tuulahdus
menneiltä
ajoilta
edelleen
ravintolasalissamme - jotain arvokasta, jotain
lapsuudesta tuttua, jotain kovin stadilaista…

internet - myös langattomana ∞ Hyvien
juomien lisäksi mahdollisuus pelata biljardia ∞
Olemme mukana Kumpulan kyläjuhlilla! !

CMY

Valkokankaaltamme voit seurata - mielioluitasi
siemaillen
kaikkia
tärkeimpiä
urheilutapahtumia: MM-kisoja, formuloita,
jalkapalloa, golfia, tennistä…

K

MA
TI-TO
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16.00 - 24.00
16.00 - 02.00
15.00 - 02.00
12.00 - 02.00
12.00 - 24.00

045 1281 667
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