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Kuplassa korjattavaa

sisällys

Kupla tulee tietysti eduskuntavaalien jälkitunnelmissa median repimistä otsikoista ja kommenteista. Kumpula pääsi koko Suomen
kartalle, kun viitasaarelaisedustaja julisti juovuspäissään, ettei ole
Kumpulassa syntynyt. Kuplikoon päässä mikä kuplii, mutta sen verran
palaamme vielä vaaleihin, että Vesa Keskinen on tilastotieteilijän
tarkkuudella ja kumpulalaisin silmin haravoinut äänestystulosta.
Tämän Kumpostin pääteemana on rakentaminen ja Kumpulan
erilaiset muutostyöt, yksityiset ja julkiset. Niitä riittää. Mutta niin
riittää myös suunnitelmia, jotka eivät koskaan ole toteutuneet. Huhtikuinen ihmishengen vaatinut liikenneonnettomuus Kustaa Vaasan
tiellä Intiankadun kohdalla järkytti meitä kyläläisiä, ja tapahtuma
palautti mieleen paikalle suunnitellun alikulkutunnelin. Tunnelia
on kaavailtu jo vuosikausia, ja viimeksi kolme vuotta sitten Kumposti esitteli tunnelisuunnitelmat ja oli toiveikas, että tunneli tulee.
Ei tullut silloin eikä tule jatkossakaan. Kyselin tunnelista kaupunginsuunniteluviraston liikennesuunnittelijalta, ja pienen kiertelyn jälkeen selvisi, ettei tunneli ole enää missään suunnitelmissa
mukana. Edellinen suunnitelma kariutui, sillä se ei täyttänyt esteettömyysvaatimuksia. Erityisesti pyöräilijöille tunnelin jyrkkä liuska
olisi ollut vaikea käyttää. Parempaakaan ratkaisua ei löytynyt, koska
tunnelin itäpuolella on tila ollut pieni. Näin siis liikennesuunnittelun näkökulmasta.
Huhtikuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi Rakennusviraston
tulevien vuosien investointisuunnitelmat eikä Kustaa Vaasan tien
alikulkutunneli ole niissä mukana. Ainakaan kymmeneen vuoteen
on siis turha odottaa uusia parempia suunnitelmia tunneliratkaisuksi ja itse tunnelia.
Mitä muuta sitten voisi tehdä tuon vaarallisen ylityspaikan turvallisuuden lisäämiseksi? Liikennesuunnittelijalta ei puhelinkeskustelussa ideoita tullut. Pääväylä, ei voi harkita mitään hidasteita,
poliisi ei koko aikaa voi valvoa … Voi, voi, ei voi! Näin ei Kumpulassa
yleensä ole tyydytty toteamaan. Täällä kysytään, miksei muka voi.
Jos kaupunginsuunnitteluvirastolla ei ideoita ole, niin ehkä meillä
asukkailla olisi. Kertokaa ja lähettäkää ideanne seuraavassa Kumpostissa julkaistavaksi.
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Kumpulan pienet puutarhurit
Puutarhaterapiaa Kumpulan palstoilla
Kumpulan rakentajat
Rakennusalan monitaituri
Sattumien kautta maalariksi
Perinteiset rakennustavat kunniaan
Säästöä asumiskuluihin
Kumpulasta katsoen
Auringon alla - jotakin uutta
Mineraalikabinetti Kumpulaan
Puutarhasta tuli kumpulalaisten virkistyspaikka
Hagertin talleille - mustalaismuistojen merkkiteos
Vallilanlaaksossa myllerretään
Eduskuntavaalit Kumpulassa - omia latuja mentiin
Kylätilan kuulumisia
Malja 30-vuotiaalle Kumpostille
Hair X - kymmenen vuotta Kumpulassa
Kumposti onnittelee

popsimista, linnunpelättimien rakentelua, jalkapalloa, ötököiden tutkimista ja etenkin
yhdessä oloa kavereiden kanssa. Lasten ja nuorten
puutarhayhdistys on helsinkiläisten juniorien kasvun tukena – ympäristötietoisuuden kautta.

Kumpula-seura on kaupunginosayhdistyksemme, joka seuraa tiiviisti
alueemme kaavoitus- ja rakennussuunnitelmia, liikennekysymyksiä
ja erilaisia muutostöitä.
Kumpula-seura julkaisee Kumposti-lehteä. Maksamalla jäsenmaksun
varmistat, että jatkossakin voimme tehdä yhteistä lehteä yhteisistä
asioista ja tutuista ihmisistä.
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Y h d i s t y k s e n toiminta antaa lapsille ja nuorille tietoa, taitoja ja
elämyksiä, joita arkisessa kaupunkielämässä ei joka päivä koe. Joka
kesä leiriltä löytyy lapsi, jolle on suuri ahaa-elämys, että tomaatin
voi itsekin kasvattaa eikä se ole peräisin vain kaupasta. Puutarhaympäristö tukee lasten ja nuorten hyvinvointia antamalla eväitä lasten
ja nuorten osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, liikuntaan ja leikkiin,
terveelliseen ravintoon, vanhempien osallisuuteen sekä nuorten
koulutukseen ja työllistymisen tukemiseen. Puutarhatoiminta on
myös hyvä keino lähentää mm. maahanmuuttajaperheitä ja -lapsia
kantaväestöön ja luoda sosiaalisia verkostoja.
Puutarhassa on mahdollista myös pelkästään katsella, kuunnella
ja odottaa – sato kun palkitsee vasta syksyllä. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys haluaa luoda puutarhasta kaikkien helsinkiläisten yhteisen olohuoneen ulkoilmassa ja kehittää Kumpulan koulukasvitarhasta tulevaisuuden lasten ja nuorten puutarhakulttuurikeskuksen.

K u m p u l a n siirtolapuutarhamökkikylän vieressä sijaitsee myös
toinen puutarhakeidas, tosin hieman piilossa korkean kuusiaidan
takana. Keidas ei ole kuitenkaan mikään salaisuus vaan kaikille
mahdollinen vierailupaikka, Kumpulan koulukasvitarha. Se on ainoa 1920-luvulta asti keskeytyksettä toiminut lapsille tarkoitettu
puutarha Suomessa. Kasvitarha on perinteisesti ollut lasten kesävirkistyspaikka, ja siellä leireilee näinäkin päivinä joka kesä noin
200 lasta.
Kumpulan koulukasvitarha kuuluu Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen alaisuuteen, ja toimintaa siellä järjestää Lasten
ja nuorten puutarhayhdistys. Lapset voivat valita joko koko kesän
kestävän viljelyleirin tai lyhyempiä leirejä, kuten ympäristötaidetai draamaleirejä. Lisäksi kesällä järjestetään puutarhaleiri myös
kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Yli neljän hehtaarin puutarhaan mahtuu myös paljon muuta toimintaa: kesäharjoitteluja,
nuorten työpajatoimintaa, perhetoimintaa, koulu- ja päiväkotivierailuja ja ikäihmisten toimintaa.

Tervetuloa toimintaan mukaan – kumpulalainen!

Vapaita leiripaikkoja lapsille ja nuorille voi vielä k ysellä
yhdist ykseltä, toimisto@lastenpuutarha.fi tai puh. 041
541 0454.
Seuraa myös Lasten ja nuorten puutarhayhdist yksen
ilmoittelua, w w w.lastenpuutarha.fi. Kesällä 2015 on luvassa mm. kesäkahvila tiistaista torstaihin kello 14 – 19
(herkkuja omasta keittiöstä ja maasta) ja sadonkorjuujuhla
kaikelle kansalle keskiviikkona 19.8.
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Kevään lämpiminä päivinä Kumpulan puutarhapalstoilla ahkeroidaan. Kumposti kiersi kyselemässä
palstaviljelijöiden kuulumisia.

k u m p ul an pals toi l l a

p u u ta r h at e r a p i a a

Kumposti

Kysyimme palstalaisilta:
1. Mitä aiot viljellä tänä kesänä?
2. Mikä on parasta
palstaviljelyssä?
3. Mikä on paras vinkkisi tai
neuvosi muille?
TEKSTI AIRI V ILHUNEN
KU VAT SANTTU SÄRKÄS

Kumpu l a l a is et R i i k k a, Su l k a,
Ker ttu ja Eero Haro v iiht y vät
palstalla, jota Riikan äiti viljelee
toista vuotta.

Heidi Jägerroos-Räsänen Kumpulasta jonotti palstaansa ”yötä myöten”
yli 30 vuotta sitten.
Minulla on paljon marjapensaita,
kaikkia lajikkeita. Erilaisia maustekasveja kasvatan, kuminaa, piparjuurta, timjamia, minttua. Lempikasvini ja energiakasvini on lyhtykoiso
ja sen oranssit kukat.

Enimmäkseen hyötykasveja viljellään. Eeron toiveesta lehtikaalia
ja kesäkurpitsaa. Kerttu toivoi
kukkia ja herneitä. Lasten herkkua
on myös ruohosipuli. Imatralta on
palstalle tuotu lipstikkaa.
Parasta on kun saa omia kasviksia.
Koko perhe pitää ruuanlaitosta ja
ny t lapsetk in saavat syödä itse
kasvatettuja vihanneksia. Kertusta parasta ovat kauniit kukat.

Tämä on minulle puutarhaterapiaa.
Täällä ollaan perusasioiden äärellä.
Luonto on semmoinen, että sille luo
täällä mahdollisuuksia mutta sitä
ei voi pakottaa. Ja onhan marjoista
hauska talvella nauttia.

Ei neuvoja, mutta palstan maa on
kovin savista ja uusia viljelypenkkejä perustetaan koko ajan. Nyt
on uutena ”lasagnepenkki”, jossa
on kerroksittain mm. kompostia
ja multaa.

Mustaherukkaa vainoavat äkämäpunkit pitäisi kaikkien kumpualaisten yrittää tuhota. Parhaiten se käy
poimimalla turvonneet silmut,
joissa äkämäpunkki on, pois jo varhain keväällä. Ainakin saataisiin se
vähenemään.

Eira Roos asuu Kruununhaassa ja
viljelee palstaa nyt viidettä vuotta.
Tavallisia kasviksia viljelen: kurpitsoita, salaattia, yrttejä, porkkanoita.
Viime vuonna onnistui Edamame-papu hyvin ja sitä aion viljellä tänäkin
vuonna. Myös tomaatit onnistuivat
hyvin.

Kaarlo Wallin on Hermannista ja
neljäs vuosi palstaviljelijänä on
alkamassa.
Tomaatit, kurkut ja paprikat ovat kotona esikasvatuksessa eli niitä ainakin viljelen. Perunat on jo istutettu
hyvissä ajoin harson alle. Juhannukseksi haluan saada uusia perunoita.

Parasta on ulkona olo, sillä minulla
ei ole pihaa eikä parveketta. Ja sitten jatkuvuus. Kaikki mitä tekee tänä
vuonna vaikuttaa myös ensi vuoden
satoon. Tässä toimitaan sekä lyhyellä
tähtäyksellä että pitkällä.

Tämä on parasta mahdollista vapaa-ajan viettoa. En tiennytkään, että
voisin rakastua tällaiseen niin paljon.
Kai se tekeminen on tässä tärkeää.
Koko talven odottaa, että pääsee taas
täällä palstalla tekemään.

Säännöllisyys auttaa. Joka viikko tapahtuu jotakin eli taukoja ei voi pitää.
Myöhemmin ei laiminlyöntejä voi
enää paikata.

Ei ole neuvoja muille, monet olleet
niin paljon pidempään. Joka vuosi
huomaa ja oppii jotakin. Ja koskaanhan tässä ei ole valmis.

Sirkka-Liisa Uutela asuu Käpylässä
ja Kumpulan palsta hänellä on ollut
yli 10 vuotta.

Marjo ja Väiski Hyötyläisen palsta on tällä
paikalla ollut yli 20 vuotta ja sitä ennen Limis
21:n takana.
Kaikkea viljellään, juureksia, hernettä, salaattia
jne. Paljon on erilaisia marjapensaita. Mansikka
on ehdoton suosikki. Hyvänä vuonna saamme
myös maissia, ja omat sipulit riittävät koko
talveksi.

Monenlaisia yrttejä on, mm. minttua, saksankirveliä, ruohosipulia.
Ja muutakin sipulia täällä kasvaa.
Maa-artisokkaa. Perunoitakin olen
aina kasvattanut. Yhtenä vuotena kaikkien perunat vei juurimätä,
vaikka varkaiden luulimme käyneen.

Tämä on vastapainoa työlle. Kun naapureilla on
vierekkäiset palstat, monet asiat tulee täällä
puhuttua. Uudet perunat saa palstalta suoraan
kattilaan, ja oman palstan marjoista mansikka-vadelma-mustikka-maito on parasta.

Tämä on minun pihani. Tästä on tullut
suosittu paikka, johon tutut osaavat
tulla. Meillä on täällä usein pieniä
juhlia niin kuin tänäänkin.
Mukana auttamassa ja maata
kääntämässä oli Marketta Karjalainen. Rauha Helli-Kaymaz ja
Ishak Kaymaz olivat tuoneet kaikille
maittavat turkkilaiset tarjottavat.

Mustikkapensaat ovat viihtyneet palstalla hyvin
ja kukoistaneet, kun niille antaa rodolannoitetta. Vielä yksi vihje ja toive on se, ettei palstoilla
ulkoilutettaisi koiria.
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t e ks t i t jo u n i f l i n k k i l ä , k u vat sa n t t u sä r k ä s

Kumpulasta löytyy rakennusalan tekijöitä ja
osaajia. Ja mikseipä löytyisi, sillä töitä on ainakin tarjolla puutaloyhdyskunnassamme loputtomiin. Tuntemattoman Rokkaa mukaillen
voisi todeta, että ”missä sinä tarvitse hyvää
remonttimiestä tai naista, tässä olisi ehdolla
kolme”. Projektijohtaja Vilja Schepel, maalari
Tuomas Siltala ja ”kylätalkkari” Juha H. Pyhälä
ovat esimerkkejä kylämme ammattilaisista.
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”Vaikka on kymmenen palloa ilmassa, aivojen on toimittava. Ja työt on tehtävä niin, että voi vastata asiakkaan puheluun vielä kymmenen vuoden kuluttua”,
rakennusyrittäjä Vilja Schepel kuvaa työtään.

i n t i a n k a d u n ja Limingantien kulmatalossa tehdään putkiremonttia. Kellarihuoneessa on järjestys. Vilja Schepel naureskelee,
että hän on siivonnut meitä varten kolme tuntia. ”Jokainen esine
on liikkunut ainakin vähän.”
Vilja on Helsingissä syntynyt. Hänen isänsä on Hollannista muuttanut maanviljelijä. Äiti on Viljan mukaan vähän ”mustalaishenkinen” ja perhe on asunut eri puolilla Suomea niin, että Viljakin on
puhunut kolmea eri murretta.
”15-vuotiaana muutimme Helsinkiin. Kumpulaan muutin ensi
kertaa 16-vuotiaana Oranssin taloihin. Sitten kiertelin maailmaa
ja tulin takaisin 1997 Oranssille. Olin Oranssilla töissä tosi pitkään.
Ensin toimin yhdistyksen puolella työpajaohjaajana. Tein kunnostustöitä ja ohjasin muita ihmisiä. Seuraavaksi olin pitemmän jakson
Oranssiasunnot Oy:n toimitusjohtajana.”
Toimitusjohtajan työt Vilja lopetti neljä vuotta sitten ja oli pari
vuotta töissä pienessä kirvesmiesfirmassa. Sen jälkeen hän lähti
pistäytymään Irlannissa, tutustui siellä leskeksi jääneeseen, suomalaisen kanssa naimisissa olleeseen australialaiseen David Myersiin,
joka oli myös ammatiltaan kirvesmies.

elämässä olin kokki. Olen myös viittä vaille isännöitsijä, mutta tajusin, ettei se ole minua varten. ”
Yrityksen perustaminen ei ollut Viljan mielestä vaikeaa. Vilja
ja David eivät ole hakeneet rahoitusta ja heidän suunnitelmanaan
onkin pitää rakennusalan epävarmuuden vuoksi yritys velattomana
ja riskittömänä.
Yrityksen pyörittämisessä on oma stressinsä. Joka hetki on Viljan
mukaan ”kymmenen palloa ilmassa”. ”Työajat venyvät pitkiksi,
kun päivät tekee fyysistä työtä ja illat toimistohommia. Kesä on
kiireisintä aikaa. Talvella voi pitää lyhyempiä pätkiä vapaata. Rakennusalalla on yhtenä vaikeutena, paljonko kirjoittaa tarjouksia ja
montako niistä toteutuu. Koko ajan on oppimista. Nykyisin kysyn
asiakkaalta suoraan, shoppaileeko hän vai onko hän tosissaan? On
tavallista, että viideltä pyydetään tarjous ja valitaan halvin. Tai sitten
vain haarukoidaan kustannuksia.”
V IL J A myöntää suoraan, että suomalainen työ on kallista. ”Ihmiset

eivät oikein ymmärrä, kuinka paljon sivukuluja liittyy esimerkiksi
palkkaan. Lisäksi tulevat kalustokulut. Harvempi duunari lähtee
töihin 30 000 – 40 000 euron kaluston kanssa. Ja kalusto kuluu,
sitä on jatkuvasti uusittava.”
”Rakennusala ei ole nykypäivänä helpoin ala, kilpailua ja erityisesti hintakilpailua on paljon. Heittäydyimme hetkeksi hintakisaan
mukaan, mutta tajusimme nopeasti, että kassa on punaisella ja kohta
kaikki olemme hirressä. Panostamme laatuun. Tehdään työt niin kuin
ne pitää tehdä. Se vasta kalliiksi tulee, kun joudutaan purkamaan ja
tekemään uudestaan. Esimerkkejä löytyy pilvin pimein. On ikävää,
kun rakennusalalta on kadonnut luottamus.”
”Rakennusala on nykyisin kontrolloitua, joten pimeän työvoiman
käyttöä tai pimeästi maksamista ei juurikaan ole. Verottaja vaatii
omat raporttinsa ja kotitalousvähennys edellyttää yrityksen käyttöä. Kukaan ei ole kysynyt, tekisimmekö pimeästi. Ei kukaan. Ehkä
sana on kiirinyt vai onko se asia, josta ei enää puhuta”, Vilja pohtii.
Ensimmäisenä kahtena vuotena yrittäjät ovat saaneet palkkaa
sen verran, että tulevat toimeen. ”Ehkä jossain vaiheessa tämäkin
työ alkaa lyödä leiville”, Vilja arvelee.

K O TKASSA asuva Davidin lankomies halusi vintin laajennuksen.
”David tuumi, että lapset pääsisivät Suomeen. Näin David tuli kolmeksi kuukaudeksi, mutta jämähti Kotkaan.”
”Olemme kaksi rakennusalan pienoista kummajaista; toinen
ei puhu suomea ja minä olen 37-vuotias nainen. Huomasimme
kuitenkin, että meillä toimii hyvin yhdessä ja päätimme perustaa
firman. Kummallakin oli pakettiautot ja pieni pesämuna eli lähinnä
työkalut. Kohta tulee kaksi vuotta Finnralia Oy -nimisen firman
perustamisesta.”
”Ensimmäinen keikka oli Huvila & Huussi -ohjelmassa Loviisassa.
Sen jälkeen on vedetty suhteellisen kovaa kiitolaukkaa. Olemme
mainostaneet vain kerran, Kumpostin juhlanumerossa. Puskaradio
on tärkein markkinointikanavamme.”
Finnralialla on tällä hetkellä töissä kaksi paikallista kirvesmiestä: kumpulalainen Oskari Brotherus ja käpyläläinen Jopi Saralampi. ”Molemmat ovat vanhoja kavereitamme. Kummallakin on
ollut omat toiminimet, mutta he ovat väsähtäneet paperihommien
rustaamiseen.”
Vilja asuu Kumpulassa Väinö Auerinkadulla ja David yhä Kotkassa. ”Olen tehnyt syrjähyppyjä Helsingin seudulla, mutta Kumpula
on aina imaissut takaisin. Olen hitsautunut Oranssin pihapiiriin.
Kumpulassa asuu paljon kavereita ja sosiaaliset verkostot ovat älyttömän hyvät. Koko ajan tutustuu enemmän ja enemmän ihmisiin.
Täällä on yhteisöllinen meininki.”

K Y S Y M Y KSEEN , miten jaksat tehdä töitä, Vilja vastaa epäröimättä:
”Meillä on loistava työporukka ja hyvä verkosto yhteistyökumppaneita: maalareita, putkimiehiä, kirvesmiehiä... 15 vuotta sitten
aloin kerätä mustaa ja valkoista listaa alan tekijöistä. Hyvät ovat
jäljellä ja näin hommat sujuvat. ”
”Työ antaa iloa ja tyydystä, ei tätä muuten tekisi tai sitten on
jollain tapaa puolihullu. Mielenkiintoisinta on se, että työssä tulee
aina yllätyksiä ja joutuu tekemään ´Neiti Etsivän’ töitä. Tämä homma
vaatii itsekuria ja logistiikan hallintaa. Aivojen pitää toimia koko
ajan ja pitää tuntea vastuuta tekemisistään.”
”On pakko tehdä niin, että voit vielä kymmenen vuoden kuluttua
vastailla asiakkaan puheluihin.”

FINNRALIA OY on täyden palvelun rakennus- ja saneerausyritys. Vilja on yrityksen projektinjohtaja, mutta tekee kirvesmies- ja
laatoitustöitä. Hänellä ei ole varsinaista ammattikoulutusta, vaan
hän on saanut oppinsa tekemällä alan töitä 15 vuotta. ”Edellisessä
KUMP O STI
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Vilja schepel
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”Kotimaalari” Tuomas
Siltalalla on asiakkaita
riittänyt, vaikka maalarin hommissa onkin
omat hiljaiset kautensa.
Tuomaksen mukaan vanhat asiakkaat ovat paras
markkinakanava.

TU O MAS on asunut suurimman osan elämästään itäisessä Helsingissä, vasta vuodenvaihteessa hän osti Kumpulasta ns. Tanun talosta
tyttöystävänsä Annan kanssa asunnon. Alkuaika Kumpulassa on
sujunut rattoisasti oman asunnon remppaamisessa.
Maalariksi Tuomas ryhtyi sattumien kautta. Lukion jälkeen hän
teki erilaisia pätkähommia ja päätyi hakemaan ”johonkin kouluun”.
”En tiedä itsekään, mistä keksin maalarikoulun. Kävin pari vuotta kestäneen Helsingin Maalariammattikoulun Pitäjänmäellä. Sen
jälkeen olen tehnyt maalaushommia yrittäjänä neljä vuotta.”
Kumpostissakin olleen hauskan Kotimaalari-mainoksen on tehnyt
Tuomaksen serkku, jolle hän antoi vapaat kädet toteuttaa luovuutta.
Tuomas sanoo pitävänsä itse työstä, mutta yksin tekeminen ei
ole aina mukavaa. ”On virkistävää tehdä töitä jonkun toisen kanssa.
Pysyvän työntekijän palkkaamiseen minulla ei ole mahdollisuuksia. Maaliskuusta lokakuulle on aina enemmän duunia kuin pystyn
tekemään, mutta alkuvuotena tammi-helmikuussa voi olla vain
muutamia satunnaisia keikkoja.”

”Ekologiset maalit ovat maalarille mukavampia käyttää. Ja usein
luonnonpigmenteissä on kivempia sävyjäkin. Olen kotonani kokeillut lähes kaikkia myytäviä ekologisia maaleja. Aika näyttää, miten
mikäkin tuote kestää.”
TUNTIT Y Ö TÄ Tuomas tekee harvoin, sillä asiakkaat haluavat lähes
aina urakkatarjouksen. ”Jos itse teettäisin maalaushommia toisella,
teettäisin ehdottomasti tuntityönä. Urakkahommissa on aina laskettava hintaan hieman ekstraa, koska yllätyksiä tulee aina vastaan.”
Miten olet kokenut yrittäjyyden? ”Olen tykännyt ja se sopii minulle paremmin. Hiljaisena kautena pidän pidemmän talviloman ja
kesällä teen enemmän duunia.”
Koulusta Tuomas olisi kaivannut enemmän yrittäjyyteen valmentavaa opetusta. ”Koulu keskittyi muutenkin uuden maalaamiseen
eikä vanhan korjaamiseen. Minä teen tosi harvoin uudiskohteita.”
Kotitalousvähennys on työvaltaisessa maalarin hommissa tärkeä,
ja sitä käytetään tosi paljon hyväksi. ”En minä asiakkailta kysele,
mutta arvelen, että enemmän kyseltäisiin pimeänä tekemistä, jos
vähennysoikeutta ei olisi.”
Työn jäljestä Tuomas on saanut pääsääntöisesti hyvää palautetta. ”Suoraa palautetta tulee vähemmän, mutta kun vanhojen
asiakkaitten kautta on tullut paljon uusia töitä, tämä on toiminut
hyvänä palautekanavana.”

MAALAUST Ö ISSÄ on Tuomaksen mukaan tiettyjä trendejä.” Jos
asiakas on mies, maalataan lähes poikkeuksetta valkoisella, mutta jos
on kyse naisasiakkaasta, pääsee käyttämään värejä ja tapettejakin.
Tapetti tuntuu olevan nyt aiempaa suositumpaa. ”
Kesäisin Tuomas tekee enimmäkseen ulkotöitä. Puutalolle sopivimmat maalit ovat hänen mukaansa pellavaöljypohjaisia, esimerkiksi kerralla peittävä petrooliöljymaali, jonka voi maalata minkä
hyvänsä maalityypin päälle.”Olen käyttänyt Uulaa ja Tuusulassa
sijaitsevan Pajutexin luonnonmukaisia ja hengittäviä tuotteita.”
Missä ihmiset tekevät suurimmat virheet maalaamisessa? ”Pohjatyöt tehdään huolimattomasti ja huonosti. Tyypillinen virhe on
myös liian vähällä maalilla maalaaminen. Hinkataan puolikuivalla
rissalla. Näin seinästä tai katosta tulee raidallinen. Töitä tehdään
halvoilla ja vääränlaisilla välineillä. Eikä rautakaupoissakaan välttämättä ole riittävän ammattitaitoista henkilöstöä.”
Maaleissa on Tuomaksen mukaan paljon laatueroja. Halvalla
ei saa peittävää ja kunnollista jälkeä. ”Liuotinohenteisia maaleja
tarvitsee nykyään harvoin, sillä perinteisistä maaleista löytyy myös
liuotinvapaita tuotteita. Esimerkiksi Rakennusapteekista saa ruotsalaisia Ahlbäckin sataprosenttisen ekologisia maaleja ja Pajutex
tuo saksalaisia Auro-maaleja.
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juha h.pyhälä
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Juha H. Pyhälä ei ole vain ammattinsa osaava putkimies, vaan hän taitaa rakennushommat laidasta laitaan. Juha on myös vannoutunut perinteisten rakennustapojen kannattaja.

V AIKKA Kumpulan asuntokanta on vanhaa, ei täällä Juhan mukaan ole pahempia putkisto-ongelmia. ”Talokauppojen yhteydessä
on tehty yleensä putkistot uusiksi ja vanhemmissa kerrostaloissa
on nyt menossa putkiremppojen aika. Kaukolämpöbuumin aikana
viemäreitä ja veden tuloputkia on muutenkin uusittu. Ja jos viemäri
vetää, eikä sitä tarvitse rassailla, se on silloin kunnossa. Ja ainahan
viemärin kunnon voi tarkistaa kuvauksella ja sitten vaikka sukittaa.”
”Sukitusta voi käyttää, mutta se on kuitenkin ensiapua, jolle
annetaan merkistä riippuen 10-15 vuoden takuu. Sukitus ei auta, jos
viemärissä on painuma, samalla
tavalla se kerää sukituksen jälkeen
tavaraa ja tukkeutuu.”
”Vanhemmissa kupariputkissa
voi tulla juotoskohtiin vuotoja, nykyisissä juotosaineissa ei tapahdu
sinkkikatoa.”

EI siinä kauan nokka tuhissut, kun Juha oli vaihtanut yläkerran
suihkuhanan. Johan vanha hana oli palvellut 35 vuotta, ja juuttuneen
termostaatin korjaus olisi tullut uutta hanaa kalliimmaksi.
Juha on pitkän linjan putkimies, jonka piti aikanaan ”rankan
yhteiskunnallisen vaikuttamisvaiheen jälkeen” keksiä joku ammatti,
kun koulu jäi lukion loppumetreillä kesken.
Juha meni Wärtsilän telakan ammattikouluun Hietalahteen.
Hän sai myöhemmin 750 muun kanssa kenkää, josta hän sanoo
yhä olevansa kiitollinen Wärtsilälle. Juha siirtyi rakennuspuolen
hommiin pariin pikkufirmaan
ja sitten neljäksi vuodeksi ulkomaille Irakiin hotelliprojektiin ja Vietnamiin telakan
pystyttämiseen.
”Vietnamissa olin työnohjaajana telakkaprojektissa,
joka toteutettiin kehitysapuyhteistyönä. Paljon on näitä
hankkeita mennyt penkin alle,
mutta meidän telakastamme
tuli loistava ja se toimii vieläkin. Suomeen palasin, kun
tytär syntyi.”

Tuomas Siltala
w w w.kotimaalari.fi
kotimaalari@gmail.com
puh. 0458977181

ILMAST O INNISTA Juha jauhaa
Kumpulassa aina kyllästymiseen
saakka.”Kumpulan kaikki talot on
rakennettu perinteisesti hyvällä
rakennustavalla painovoimaisine
ilmastointeineen. En ole törmännyt yhteenkään taloon, jossa ei
olisi ollut alunperin räppänät.
En muistakaan, kuinka monta
kuutiota sukkahousuja olen vedellyt seinien välistä, kun kaikki
räppänät on pantu umpeen. Sitten ihmiset valittaa, kun vetää
ja on huono ilma. Totta kai on,
kun alipaine vetää joka raosta ilmaa sisälle. Isoissa taloissa ilma
liikkuu kämpästä toiseen rakenteitten läpi. Esimerkiksi kakluuni
vetää huoneesta hemmetinmoisen ilmamäärän. Kämpät eivät
ole pulloja. Yksi räppänä riitti
ratkaisemaan eräässä kämpässä
muualta tulevat hajuhaitat.”
Yksi ongelma Juhan mielestä
on koneellinen ilmastointi. ”Jos
on laajennettu vessaa suihkutiloineen, rakennusvalvonta vaatii
nykyisin siihen oman koneellisen huippuimurin. Ei järjen häivää. Yksi pieni suihku ei synnytä
kosteutta ja lattialämmitys kuivattaa.”
”Myös salaojituksesta on tullut buumi. Ojituksen myötä on
syntynyt hemmetinmoisia ongelmia, kun on sotkettu alkuperäiset rakennussysteemit. Kyllä ennenkin osattiin perustuksien
rakentaminen maanlaittoineen siten, että vesi ohjautuu nätisti
pois. Jos kellareita muutetaan asuinkäyttöön, on mahdollista tehdä sisäpuolinen salaoja, joka ei sotke sokkelin ulkoista elämää.”
Juha painottaa, että jos perinteisiä rakennustapoja ryhdytään
muuttamaan, pitää tietää, mitä ja miten tehdään.

S Y NT Y PERÄINEN stadilainen Juha muutti Kumpulaan
vuonna 1982 ja on asunut siitä
lähtien, omien sanojensa mukaan Kumpulan paremmassa
päässä eli Limingantien 19:n
”seutuvilla”. Ulkomailta palatessaan hän aloitti samassa pikkufirmassa, josta lähti
maailmalle. Yritys kuitenkin
”pyllähti” 1986 ja Juha alkoi
astella omia polkujaan.
”Olen miettinyt oman
firman perustamista, mutta
en ole luonteeltani yrittäjä.
Suoraan sanoen: jos olisin
suhtautunut työhöni vakavasti, olisin taatusti kunnon
urakoitsija, sillä aikoinaan oli
isojakin duuneja tarjolla. Oli
vain muutamia hyviä tyyppejä,
joitten kanssa olisi halunnut tehdä töitä. Osalla oli hyvä palkkaduuni
ja osa aloitti oman yrityksen.”
Juha ei hallitse vain putkitöitä, vaan häärii laaja-alaisena remonttireiskana. ”Olen aina tykännyt näpertämisestä. Teen mielelläni
kaikkea rakentamiseen liittyvää. Minulla on muutama vakiotalo,
joissa teen lvi-puuhia, ja joitakin, joissa teen kaikki hommat talon
maalauksesta lähtien eli olen ikään kuin talkkari.”
Töitä Juhalla on tasaisesti. ”Enemmänkin olisi, jos vain ottaisi
vastaan, mutta minulle sopii rauhallisempi tahti.”

KUMP O STI

Vilja Schepel
w w w.finnralia.fi
vilja@finnralia.fi
puh. 0400-403801
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Juha. H. Pyhälä
dunaluna.oy@me.com
puh. 0400-308874

KU VA J USSI TIAINEN

Missä Kumpulassa on tällainen paikka? Kirjoita paikka mahdollisimman tarkasti ja lähetä vastauksesi osoitteeseen kumposti@
yahoo.com tai Kumposti, c/o Kylätila, Intiankatu 31, 00560 Helsinki.
Muista lisätä vastaukseesi nimesi ja osoitteesi. Vastausaikaa on
juhannukseen eli 21.6. asti.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi Kristiina Uusitalon taidetta esittelevää teosta.

ILMOITUS:
Aikuiset, rauhalliset, savuttomat ja vak ituloiset DI &
kulttuurituottaja etsivät pitkäaikaista kotia, 2-3H+K,
max. 6 km Helsingin keskustasta. Mieluisia alueita olisivat esim. Kumpula, Toukola, Arabia, Käpylä, Vanhakaupunki etc.Ar vostamme valoisuutta, rauhallisia yöunia,
hy viä pyöräilyreittejä, par veketta sekä vihreätä pihaa
viljelymahdollisuudella.
Anu 0505943433, Tommi 0505737456
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TEKSTI JA KU VA J O RMA IKO NEN

Omakotitalojemme asumiskustannukset kasvavat
kaiken aikaa ja vuonna 2020 ne tulevat moninkertaistumaan tonttivuokrien korotuksien seurauksena.
Moni pohtiikin, miten kustannuksista tulevaisuudesta
selviää, ja miettii keinoja kulujen kurissapitämiseksi.

TEKSTI MIKKO KOTR O, KU VA JANNE KÄPY LEHTO

Ensimmäiset aurinkosähköjärjestelmät
asennettiin Kumpulan omakotitaloihin.

2010 - 2012 arvo oli 50 - 53 MWh ja vuonna 2014 se oli laskenut 36
MWh:iin. Alhaisempaan kulutukseen vaikuttaa jonkin verran myös
samoihin aikoihin tehty ikkunoiden tiivistys. Säätilakorjattu arvo
osoittaa n. 30 % alenemaa energiakulutuksessa. Lämmityskulut eivät kuitenkaan laskeneet 30 %, sillä kiinteän perusmaksun osuus
lämpölaskusta on lähes kolmasosa. Vuosittainen säästö lämmityskuluissa on noin 450 euroa.

R a k e n n u k s e n lämmittäminen aiheuttaa toistaiseksi asumisen
suurimman menoerän. Kumpostissa 1/2013 selvitettiin eri lämmitysmuotojen kustannuksia. Edullisimmaksi osoittautui maalämpö,
alle 1 300 euroa vuodessa, kaukolämpö asettui 2 600 – 2 800 euroon
ja kalleimmat olivat suora sähkö ja öljy 5 000 – 6 000 euroa. Jos
kalleimmissa ratkaisuissa siirryttäisiin nyt maalämpöön, investointi
olisi kutakuinkin kuoletettu vuokrankorotusten astuessa voimaan ja
asumiskustannukset olisivat tuolloin tätäkin päivää alhaisemmat.
Myös rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla on mahdollista saada lämmityskuluihin säästöä. Monessa talossa alkuperäinen
peltikatto alkaa olla tiensä päässä, ja katon uusimisen yhteydessä
yläpohjan eristeiden kohentaminen on järkevää ja nostaa urakan
kokonaishintaa varsin kohtuullisesti.

L i m i n g a n t i e n kahdessa talossa lisäeristyksien vaikutusta voi
tarkastella suoraan eurojen avulla. Naapurukset siirtyivät kaukolämpöön vuonna 1994. Vuonna 2014 toisen lämmityskulut olivat 2
690 ja toisen 1 900 euroa. Enemmän energiaa kuluttavassa ja eristystasoltaan alkuperäisessä kunnossa olevassa talossa asuu yksi
henkilö ja vähemmän energiaa kuluttavassa talossa kaksi henkilöä
ja lämpötila pidetään pari astetta alhaisempana. Henkilömäärän ja
lämpötilaeron merkitys ei ole kovin suuri energian kokonaiskulutuksessa. Ero johtuu paljolti siitä, että toisen talon energiatehokkuutta
on parannettu monin tavoin.
Katon lämpövuotojen takia talon yläpohjan eristeitä kohennettiin.
Alun perin sahanpurukerroksen paksuus oli vain 100 mm, koska kattotuolina toimiva kakkosnelonen ei muuta mahdollistanut. Rakenne
muutettiin sisäkautta siten, että 100 mm:n uretaanilevyjen lisäksi saatiin riittävä ilmarako huolehtimaan peltikaton alapuolisesta
tuuletuksesta.
Yläpohjan vaakasuoralle osalle purun päälle lisättiin 400 mm puhallusvillaa. Ulkoseinien eristettä on kohennettu sisäpuolisella 50
mm:n eristekerroksella ja ulkolaudoituksen uusimisen yhteydessä
seiniin laitettiin tuulensuojalevyt. Talon ikkunat ovat rakenteeltaan
joko kolminkertaiset tai varustettu lämpölaseilla. Omistaja on tyytyväinen ratkaisuihin ja lämmityskulujen tuntuvaan alenemiseen.

K u m p o s t i 1/2013:N lämmitysvertailun Kymintien kaukolämpöta-

lossa yläpohjan lämpövuodot aiheuttivat melkoisia ongelmia. Katolle
muodostuneet jääpadot puristivat sulamisveden katon saumojen
kautta rakenteisiin ja olivat asukkaille vaarallisia portaikon päällä.
Talon 20-luvulta peräisin oleva rivipeltikatto uusittiin kesällä 2013
ja samassa yhteydessä korjattiin yläpohjan eristeitä.
Alkuperäisiä 100 mm kattotuoleja korotettiin niin, että puolitoistakerroksisen rakennuksen yläpohjan vinoille lapeosuuksille
saatiin 100 mm:n puhallusvillakerros alkuperäisen 100 mm:n purukerroksen päälle ja vaakaosuuden noin 300 millin purukerrosta
kasvatettiin 300 mm:n puhallusvillakerroksella. Lämpövuotojen
aiheuttamat ongelmat poistuivat ja yläkertaan saatiin tasaisempi
lämpötila.
Kaukolämpöraportit kertovat, mikä vaikutus toimenpiteellä on
lämmityskuluihin. Raporteissa on laskettuna ns. säätilakorjattu
arvo, joka mahdollistaa eri vuosien keskinäisen vertailun. Vuosina

t u o m o h e i k ko l a

Kirjoittaja on Kumpostin
entinen päätoimittaja ja
nykyisin oman perheen
koulunkäyntiavustaja.

Onko meistä tullut Helsingin Energian markkinoinnin uhreja

täällä lämpiää kaukolämmöllä. Helsingin Energian tuotannossa fossiilisten polttoaineiden osuus on yli 80 % ja ydinenergiankin 10 %. Niiden

myytiin sähkölämmitys niin helppona ja huolettomana, että mo-

käyttö ei muutu yhtään sen ekologisemmaksi, vaikka Helsingin Energia

nista asunnoista jopa purettiin kaakeliuunit ja hellat pois. Helsingin

kuinka olisi edelläkävijä ”sähkön ja lämmön yhteistuotannossa”,

Energia sai sidottua talot asiakkaikseen vuosikymmeniksi. Sähkön-

jolla se joka käänteessä yrittää viherpestä itseään. Ei öljyntuotanto

toimittajaa ei silloin voinut valita.

ja -polttokaan muutu sen kummemmaksi sillä, että auto saadaan

Nyt kun sähköntoimittajan saa valita, on menossa uusi kierros:

kulkemaan entistä vähemmällä bensalla. Helsingin Energia ei pysty

meidät sidotaan Helsingin Energian asiakkaiksi kaukolämmöllä. Sen

vuosikymmeniin isosti siirtymään puhtaampiin energiamuotoihin.
Realistisesti edes tavoitteet eivät hääppöisiä ole (ks. esim. helen.
fi-sivuilta). Syynä osaltaan on juuri kaukolämpö. Tuhannet ja taas
tuhannet talot on lämmitettävä, kun ne on tullut lämmitettäviksi
hankittua. Bisnesinnossaan Helenin miehet eivät ole ajatelleet, mitä
valtavien sitoumusten hankkiminen merkitsee sen kyvylle vastata

K u m p u l a s s a asuu erityisen paljon ns. kestävää taloutta ja ekolo-

1 2015

A u r i n k o s ä h k ön
käyttöönotto
näk y i heti Helenin verk kosähkön tuntikulutuskäyrässä

vaatimuksiin päästöjen vähentämisestä. Kaukolämmöstä on näin
tullut fossiilisten polttoaineiden käytön peruskivi – järkäle, jota on
aina vaan mahdottomampi enää liikuttaa.

unelmakylä, kun jo valtaosa (Helenin vastauksen mukaan) taloista

samaan tapaan kuin 1960- ja 70-luvuilla? Silloin Kumpulaankin

gisuutta arvostavia ihmisiä. Kuin vahingossa Kumpulasta on kuitenkin

Kumpulan
ensimmäiset
aurinkopaneelit
asennettiin
Limingantielle.

A u r i n k o s ä h k ö on tullut Kumpulaan ja ensimmäiset kokemukset
siitä ovat olleet ainoastaan myönteisiä. Tätä artikkelia kirjoittaessani
myös Limingantien alkupäässä tapahtuu. Ulla ja Vladimir Agopov
ovat niin ikään asennuttamassa aurinkosähköjärjestelmää omakotitaloonsa. Toivottavasti käynnistämämme aurinkoenergiahanke
ja ensimmäisten rohkeiden esimerkki kannustaa muitakin alueen
asukkaita aurinkosähkön käyttäjiksi niin, että Kumpula on kohta
aurinkoenergiakylä!

tullut vanhojen saastuttavien ja ”kovien” energiamuotojen tuottajien

kerran siihen liittymisen ja kalliit laitteistot maksanut.
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I s t u n Limingantien loppupäässä Auli Kontisen keittiössä. Kontinen oli ensimmäinen rohkea kumpulalainen, joka asennutti aurinkosähköjärjestelmän taloonsa. Kontisen omakotitalo lämpiää
vesikiertoisella sähkölämmityksellä, joten sähkönkulutus on kohtalaisen suurta. ”Olin aikaisemmin pohtinut myös aurinkokeräimien
käyttöönottoa, mutta Kumpostin aurinkosähköä koskevat artikkelit
käänsivät hankintapäätöksen aurinkosähkön puolelle”, Kontinen
kertoo.
4,5 kilowatin järjestelmän hinta oli Kontisen mukaan 10 000
euron luokkaa. Järjestelmän toimitti Solarvoima Oy. ”Asennus ja
käyttöönotto sujui vaivattomasti kolmessa päivässä, ja järjestelmän
toimittaja huolehti käytännössä kaikista luvista sekä yhteydenotoista Helsingin Energian suuntaan. Minun piti vain hyväksyä
sähkön pientuotantoa koskeva myyntisopimus”, Kontinen sanoo.
”Hetkellinen tuotto on ollut 0 – 4 kW vuorokauden ajasta ja
pilvisyydestä riippuen, mutta mukavinta on ollut seurata sähkölaitoksen tarjoamaa tuntikulutuskäyrää”, Kontinen sanoo ja näyttää
Helenin sivuilta kuvaajaa, jossa verkkosähkön kulutuksessa näkyy
päiväsaikaan vaikuttavat lovet heti käyttöönoton jälkeen. Ja tuolloin
elettiin vasta maaliskuun puolta väliä.

O n h a n se kovin helppoa ja huoletonta se kaukolämpö. Onko se
liian helppoa?

toimittajaa ei voi valita, eikä siitä kannata muuhun vaihtaa, kun on

KUMPOSTI

l ä m m i t ys

K at tot u ol eja k orotettiin
niin,
et tä t uulensuojalev y n alle saatiin
purun
lisäksi
100 m m:n ker ros
puhallusvillaa.
Tuulensuojan
ja
kattopellin
v ä l i i n j ä r j e s t e tt i i n k u n nol l i nen
tuuletusrako.

asuminen &

Kumposti

J o p a se edellinen ”helppo ja huoleton” sähkölämmityskin tuntuu
nyt ekoteolta. Sähkön voi sentään halutessaan valita sillä perusteella, millä tavalla tuotettua se on, ja sillä valinnalla vaikuttaa
koko energiapolitiikkaan. Kaukolämmittäjä ei voi valita mitään
– eikä vaikuttaa.
Se on vain helppoa ja huoletonta se ”maailman puhtain kaupunkienergia”, kuten Helen kehtaa pokkana mainostaa.
Asiassa on hyväkin puolensa: meitä huijaa kunnallinen liikelaitos. Sen menestys koituu meidän omaksi hyväksemme. Kaukolämmittäjä on sentään kunnallisveronmaksajan ystävä – vaikka
ei luonnon.

13

K2U 2
M0P 1O5S T I

p u u ta r h a

mineraalikabinetti

Kumposti

TEKSTI JA KU VAT SIRPA PÄÄKKÖ NEN

SIRPA PÄÄKKÖ NEN

K u m p u l a l a i s e t ovat löytäneet kasvitieteellisen puutarhan
omaksi virkistyspaikakseen. Viime vuonna puutarhassa kävi 11 000
vierasta, joista suurin osa tuli Kumpulasta, Arabiasta ja Vallilasta.
”Kävijätutkimuksen mukaan kävijöitä on myös muualta pääkaupunkiseudulta ja koko maasta, mutta enemmistö tulee lähialueilta”,
kertoo markkinointipäällikkö Leena Gustavsson.
Vuonna 2009 yleisölle avatun puutarhan kävijämäärä vaihtelee säiden mukaan. ”Hyvät säät ja pitkä kaunis syksy lisäävät
kävijämääriä.”
Neljännesvuosisata sitten istutetut puut ja pensaat ovat kasvaneet ja luonto rehevöitynyt. Puutarhaan on tullut mukavia polkuja
ja pieniä tunneleita, kun puut kaartuvat toisiaan vastaan.
Puutarhassa voi verrata, miten samantyyppisillä ilmastovyöhykkeillä kasvavat kasvit eroavat toisistaan ja miten hyötykasveja voi
käyttää. Maantieteellisessä kokoelmassa on kasveja Pohjois-Amerikasta, Kaukoidästä, Japanista ja Euroopasta.
Hyötykasvimaalla kasvaa viljoja, vihanneksia, juureksia, väri-,
tuoksuaine- ja rehukasveja, marjapensaita, hedelmäpuita, mausteja lääkeyrttejä sekä vanhoja ruusulajikkeita.
Puutarhassa järjestetään kesällä entiseen tapaan kesän aikana
teemapäiviä.
Kesä–elokuussa vietetään teemapäiviä kerran kuukaudessa.
Kesäkuun teemapäivät ovat 11.–13. kesäkuuta. Teema tarkentuu
myöhemmin. Puutarhan pölyttäjiin perehdytään 9.-11. heinäkuuta
ja hyötykasveista saa tietoa 6.–8. elokuuta.
Kumpulan kasvitieteellinen puutarha on avoinna 30. syyskuuta
saakka ti–su klo 11–18. Liput KesäKapusiini-kahvilasta, aikuiset 5
euroa, lapset 3 euroa, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Kumpulan kartanosta on tullut uusi koti osalle
Luonnontieteellisen keskusmuseon eli Luomuksen geologisista kokoelmista. Vuodesta 1869
lähtien toimineen Mineraalikabinetin kokoelmanäyttely siirrettiin vuodenvaihteessa Kumpulaan, kun Helsingin yliopisto luopui historiallisesta Arppeanum-rakennuksesta.

K u m p u l a n kartanossa on nyt tuhansia fossiileja, mineraaleja
ja kiviä kahdessa kerroksessa. Ne on asetettu vitriineihin, kaappeihin ja lasilla suojatuille pöydille. Yleisö pääsee kesän aikana
katsomaan kartanoa ja kokoelmia Kasvitieteellisen puutarhan
teemapäivien aikana. Kartano on teemapäivien aikana auki muutaman tunnin, ja paikalla on geologian opiskelijoita ja Luomuksen
geologian tiimin henkilökuntaa kertomassa kokoelmista.
Kartanon alakerran kahdessa huoneessa on esillä luita ja fossiileja. Siellä voi nähdä eläinten pääkalloja, hampaita ja luita.
Yksi ahkera keräilijä oli Alexander von Nordmann, joka tutki
1800-luvun puolivälissä Odessassa asuessaan luolakarhuja. Hän
luovutti kokoelmansa Helsingin yliopiston fossiilikokoelmiin.
Satoja kiloja painaneista karhuista on jäänyt luita ja hampaita.
Vanhimmat luolakarhut elivät 500 000 vuotta sitten. Sukupuuttoon ne kuolivat 10 000 vuotta sitten.
Kartanon yläkerrassa voi perehtyä mineraaleihin. Mineralogian
tohtori Axel Gadolinin (1828-1892) kokoelmilla on oma huone,
jossa on myös Gadolinin omat kaapit. Somerolla syntynyt Gadolin
tutki mineraalien ominaisuuksia ja keräsi mineraaleja ympäri
maailmaa, erityisesti Venäjällä. Hän oli Venäjän tiedeakatemian akateemikko ja tykistökoulun johtaja Pietarissa. Geologiassa
hänen tärkein saavutuksensa oli kidemuotojen systemaattisen
järjestelmän matemaattinen todistaminen.

K u mp u l a n k a rtanossa voi Kasvitieteellisen
puutarhan teemapäiv inä tutustua
mm. tuhanteen eri
mineraalilajiin.

M i n e r a a l i l a j e j a maailmalla tunnetaan noin neljätuhatta.
Kumpulassa on edustettuna noin tuhat eri lajia. Monet mineraaleista ovat värikkäitä. Punertavat, vihreät, lilat ja erisävyiset
siniset mineraalit ovat kaunista katsottavaa.
”Kokoelmassa esitellään mineraalien monimuotoisuus. Tänne on valittu edustavia yksilöitä”, kokoelmista vastaava yli-intendentti Arto Luttinen sanoo.
Kivilajit on ryhmitelty omaan tilaansa. Maallikon voi olla vaikea
ymmärtää, mikä ero on kivilajeilla ja mineraaleilla. Arto Luttinen havainnollistaa eroa lumivertauksella. Taivaalta tippuva
lumihiutale on mineraalikide. Kun lumihiutaleet nietostuvat
maahan, syntyy hanki. Geologiassa hanki vastaa kivilajeja.
Suomen vanhassa kallioperässä on monenlaisia kiviä. Luttinen kertoo, että Itä-Suomi ja osa Lapista on Euroopan vanhinta
kallioperää. Eurooppa on tavallaan kasvanut Suomen kylkeen.
Suomen vanhin kivilaji löytyy Pudasjärven alueelta. Siuruan
gneissillä on ikää 3,5 tuhatta miljoonaa vuotta.
KUMPOSTI

A r vo k k a i n sali on meteoriittisali. Suomesta on löydetty kolmetoista meteoriittia, joista kaksitoista on nyt Kumpulassa. Arvokkain
on 82-kiloinen Bjurbölestä löydetty meteoriitti, joka on 4,5 miljardia
vuotta vanha. Löytyessään se oli maailman suurin kivimeteoriitti. Se siirrettiin Kumpulaan viime marraskuussa raitiovaunulla.
Meteoriitti putosi Porvoon lähistölle vuonna 1899. Ennen maahansyöksyään meteoriitti ylitti Helsingin. Kirkas valo, voimakkaat pamahdukset ja ikkunoiden helinä säikyttivät kaupunkilaisia.
Meteoriitti on peräisin avaruuden tähtipölystä. Sen ikä pystytään
arvioimaan uraanimittauksilla.
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Tamara Hagert, Jane Alanne-Blomerus, Salli Hakala, Harri
Hagert ja Henkka Blomerus entisten hevostallien paikalla
kumpareella, johon on suunnitteilla mustalaisteos.

TEKSTI SALLI HAKALA , KU VA jo r m a i ko n e n

Kumpulassa on jo jonkin aikaa elänyt idea mustalaismuistomerkistä. Asiasta keskusteltiin kolme vuotta
sitten romanikulttuurin keskusteluiltojen yhteydessä.
Kumposti raportoi illoista numeroissa 4/2011 ja 1/2012.

TEKSTI ULLA AG O P OV, KU VA SANTTU SÄRKÄS

Ohikulkijat ovat ihmetelleet Vallilanlaaksossa risteileviä kaivantoja ja huoltoteitä. Muutostyöt alkoivat vuoden
2012 lopulla Vallilanlaakson hulevesihankkeena ja jatkuvat nyt Vallilanlaakson viherrakentamis- ja vesihuollon
saneeraushankkeena.

Ry h m ä aktiiveja idean kannattajia (Ulla Agopov, Salli Hakala, Jari
Jetsonen) pyysi Kumpulassa asuvaa kuvanveistäjä Kaarina Kaikkosta
ideoimaan ja luonnostelemaan muistomerkkiä ja ehdottamaan paikkaa, missä Kumpulassa voisi sijaita Suomen ainoa romanikulttuurin
näkyväksi tekevä taideteos.
Kaarina Kaikkonen on tehnyt ensimmäisen luonnoksen mustalaisteoksesta. Se on suunniteltu lähelle paikkaa, jossa aiemmin
oli mustalaisten talo ja hevostallit, niin sanotut ”Ellin tallit”, Elli
Hagertin mukaan. Puisto on lähellä Mäkelänrinteen uimakeskusta, jonka pysäköintialueelle muistomerkkiä kauempaa katsomaan
tulevat voivat jättää autonsa. Kumpareella on peruskallio pinnassa.
Sen vuoksi ei tarvita mitään isoja perustustöitä, vaan teos kiinnittyy
peruskallioon.
Teoksen ideana on ikään kuin paikalla olisi ollut mustalaisleiri,
josta on jouduttu lähtemään kiireesti, ja tavarat ovat jääneet paikoilleen. Teos on metallinen ja kiinnitetään kiviperustuksiin. Kaarina
Kaikkosen alustavan suunnitelman mukaan teoksen metallivalut
tekisi kumpulalainen Jarmo Saarekas.

”Ois se aika hieno juttu. Kustaa Vaasan patsas toisella puolen
tietä, Kellomäellä, ja toisella mustalaisleiri”, Henkka Blomerus
tarttuu myös heti ideaan.
Muistojen puisto olisi sopiva tapa nostaa esiin Kumpulan ja
Suomen mustalaisten historiaa. Suomessa romanit ovat olleet jo
viisisataa vuotta, vähintään Kustaa Vaasan ajoista lähtien. Se on
Suomen vanhin etninen vähemmistö, jos alkuperäiskansaa saamelaisia ei lasketa.
Henkka Blomeruksen isällä Armas Hagertilla oli myös hevonen
Ellin talleilla, jossa Henkkakin nuorena oli paljon. Myöhemmin talleista tehtiin vuokrattavia asumuksia mustalaisille. Siksi muistomerkille suunniteltu paikka on symbolisesti merkittävä Kumpulassa.
Nyt paikalla on vain kunnostettava puistikko. Paikka on erinomainen
myös näkyvyytensä vuoksi.
Isoniityssä asuva rovasti Heikki Laukkanen tuntee hyvin paikan
varhemman historian. Hänen mummonsa ja vaarinsa omistivat ja
asuivat ennen mustalaisia noita taloja. Siinä oli myös Heikki Laukkasen synnyinkoti parivuotiaaksi asti. Laukkasen mummo Hilda
Ansinen myi vuonna 1956 talot hevostalleineen mustalaisille. ”Ellin
tallit”-nimitys on ollut jälkeenpäin mustalaisten käyttämä nimi paikasta, jossa mustalaisten hevoset olivat 1990-luvun alkuun saakka.
”Voin nähdä tuon muistomerkin yhteyksien luojana”, toteaa Heikki
Laukkanen nähtyään taideteoksen luonnoksen mummon navetan
paikalla.
Kumpula-seuran puheenjohtaja Ulla Agopov kirjoittaa tässä lehdessä Vallilanlaakson viherrakentamis- ja vesihuollon saneeraussuunnitelmasta, johon puisto liittyy. Idea muistomerkistä voidaan
ottaa suunnitelmiin mukaan, koska paikalle ei olla suunnitelmassa
mitään kiinteää rakennelmaa. Myös Kumpula-seuran johtokunta
käsittelee muistomerkkiasiaa kevään kokouksessaan.

N ä y t i n Kaarina Kaikkosen luonnoksia kumpulalaisille romaneille,
Henkka Blomerukselle ja Jane Alanne-Blomerukselle sekä heidän
tyttärelleen Charlotta Alanteelle.
”Idea on loistava, kiireellä leiristä lähtö. Sitähän se elämä on
ollut”, innostuu nuoremman polven romani Charlotta Alanne heti.
Kiire johtuu usein hetken mielijohteesta. Mustalaiskulttuurissa
asioita ei suunnitella. Joskus historiassa leiristä on pitänyt lähteä
pakostakin, kun toinen mustalaisporukka on karauttanut kärryillä
pihaan.

V a l l i l a n l a a k s o n muutostöissä on kyse epäonnistuneen hulevesiallashankkeen jälkien siistimisestä sekä loivan meluvallin
rakentamisesta Mäkelänkadun varteen. Työ lähestyy pian loppuaan.
Uusia puita on istutettu, ei kuitenkaan niin paljon kuin alun perin
lupailtiin.
Alueen läpi kulkevat sekavesiviemärit uusitaan. Nykyinen putki
(70 cm) on osoittautunut liian ahtaaksi, mistä seurauksena on ollut
jätevesien ylivuotoja Kumpulanpuroon. Uuden sekavesiviemärin
(160 cm) valmistuttua ylivuodoista ja niiden aiheuttamasta kolibakteeririskistä päästään eroon. Uusittavalle viemäriosuudelle tulee
mittaa lähes puoli kilometriä.
M a a p e r ä on laaksossa poikkeuksellisen vaikeaa, ja se hidastaa
työtä. Lisäksi työtä tehdään Niittyvillan päiväkodin ja Sorsalammen
välisellä ahtaalla kannaksella, jossa risteilevät paitsi vilkkaasti liikennöidyt kevyen liikenteen väylät myös Isonniityn rakennusten
hulevesi- ja jätevesiviemärit, erilaiset kaapelit ja kaukolämpöjohdot. Kevyt liikenne on ohjattu väliaikaisiksi rakennetuille väylille.
Rahoitus viemärin uudistamiseen on saatu määrärahoista, jotka
säästyivät hulevesiallaspuiston rakentamisesta. Työ keskeytettiin
asukkaiden vaatimuksesta vuoden 2013 alussa.
Rakennusviraston projektinjohtaja Jarkko Karttunen kertoo,
että viemärilinjan saneeraus jatkuu koko vuoden 2015 ajan. Viher- ja

viimeistelytöitä tehdään sitä mukaan kuin viemärityöt saadaan tehdyksi. Todennäköisesti vihertyöt jatkuvat vielä vuoden 2016 keväällä.
Sen sijaan Mäntymäki – Vallila -viemäritunnelin louhintatyöt ja
louhosjätteen kuljetukset entisen junatunnelin kautta ovat loppusuoralla. Valmista pitäisi olla joulukuun puolivälissä. Itse työmaa
on hiljentynyt, mutta vanhan ratapohjan päälle ja penkoille kasatut
louhosjäteröykkiöt odottavat vielä noutajaa.
K u m p u l a n p u r o s s a esiintyy edelleen ajoittain ruskeita vaahtokasaumia. VR ja Posti kunnostavat puron yläjuoksulla Pasilan ja
Ilmalan vanhaa kaatopaikkapohjaa ainakin vuoteen 2022 saakka.
Kaivantovesiä ja sekoittuneita orsivesiä eli varsinaisen pohjaveden
yläpuolelle, vettä läpäisemättömän kerroksen päälle muodostunutta
uutta pohjavettä johdetaan Ilmalan ratapihan alittavaan viemäriin,
josta ne purkautuvat Kumpulanpuroon. Sinne päätyvät myös kunnostettavien alueiden hulevedet. Isonniityn taloyhtiöt valittivat vuoden
2013 toukokuussa vesiasioita hoitavaan Vaasan hallinto-oikeuteen
ympäristöluvasta, joka sallii tällaisen toiminnan.
Yleisten töiden lautakunnan viime keväänä tekemä päätös edellyttää Kumpulanpuron koko valuma-alueen hulevesisuunnitelman
laatimista. Kumpulanpuron valuma-alueen tarkastelusta on maininta myös yleiskaavaluonnoksessa. Asukkaiden onkin syytä seurata
aktiivisesti, miten tätä päätöstä ryhdytään toteuttamaan.

Tule 25.5. klo 18 Kumpulan k ylätilaan, jossa aiheena on
Mustalaisteos Kumpulaan? Hanketta vetävä Salli Hakala
esittelee Kaarina Kaikkosen luonnoksen ja käydään keskustelua, miten asiassa edetään. Seuraavaksi on tarkoitus
luonnoksen kanssa olla yhteydessä Helsingin kaupunginmuseoon ja anoa kaupungilta lupa sekä aloittaa tarvittava
rahoituksen hankinta teokselle. Jos et pääse paikalle keskustelemaan, voit myös laittaa kommenttisi osoitteella
salli.hakala@helsinki.fi. Luonnoksesta on hy vä aloittaa
kuilut ylittävä kulttuurikeskustelu.

Ro m a n i v a i m u s t a l a i n e n ? Tässä jutussa on käytett y molempia, sillä esim. jutussa haastateltujen Jane
ja Henk ka Blomeruksen mielestä mustalainen on aivan
hy vä sana, ja he itse mieluummin puhuvat mustalaisista.
Heille romani on valkolaisten käyttämä hienompi termi.
Mustalainen-sanan käytöstä keskusteltiin myös Kylätilan
romanikulttuurin illoissa ja paikalla olleet romanit/mustalaiset olivat samaa mieltä kuin Jane ja Henkka.

KUMPOSTI

va l l i l a n l a a k s o

m u s ta l a i s m ui s to m e r k k i ?
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Nov illan
kohdalla Isossaniityssä nykyinen,
a hd a s 70 c m:n
put k i kor v ataan
uudella 160 cm:n
putkella.

17 K2U 2M0P 1O5S T I

Kevään eduskuntavaalit huipentuivat sunnuntaina 19.4.2015. Koko maan äänioikeutetuista 70,1 prosenttia käytti äänioikeuttaan. Helsingin äänestysprosentti oli koko maata korkeampi, 75,1 % ja Kumpulassa korkeampi kuin koko kaupungissa, 77,6 %.

V u o d e n 2005 vaaleja on luonnehdittu kahtiajaon vaaleina – Helsingissä äänestettiin aivan eri tavalla kuin koko maassa. Keskustaa
suomalaisista kannatti 21,1 prosenttia, Helsingissä vain 7,2 prosenttia. Vastaavat osuudet Perussuomalaisten osalta olivat 17,7
% ja 11,3 %.
Jos Helsingin poliittinen kartta oli aivan erilainen kuin koko maan,
niin oli Kumpulankin kartta koko Helsinkiin verrattuna. Kumpulassa
Vihreät ja Vasemmistoliitto veivät äänipotista yli puolet, 51 %, kun
koko kaupungissa näitä puolueita kannatti 28,6 % äänestäneistä.
”Puna-vihreät” saivat noin puolet äänistä myös Vallilassa, Kalliossa,
Sörnäisissä, Käpylässä ja Suomenlinnassa.

Eduskuntavaalien 2015 tulos Kumpulassa
ja koko Helsingissä:

Vihreät on Helsingin vaalipiirin suurin voittaja. Vihreiden viidestä
edustajasta kolme on uusia. Helsingissä on neljä kaupunginosaa /
tilastoaluetta, joissa Vihreät oli äänimäärältään suurin puolue: Kallio,
Vallila, Vanhankaupungin peruspiiri, johon Kumpulakin kuuluu,
sekä osa Östersundomia.
Kumpulan 22:n eniten ääniä saaneen joukossa oli yhdeksän vihreää, viisi vasemmistoliittolaista, kolme demaria, kolme kokoomuslaista sekä yksi perussuomalainen (sijalla 13) ja yksi ehdokas
Keskustasta (sijalla 20). Eniten ääni Kumpulassa sai Silvia Modig,
joka kasvatti koko Helsingissä äänimääräänsä edellisistä eduskuntavaaleista yli 1400 äänellä.

kylätila

E d u s k u n t av a a l i t

Kumposti

Yhteinen olohuoneemme, kerhotilamme, jumppasalimme …

K u m p u l a n kylätilassa käy vuodessa yhteensä 17 000 ihmistä:
lapsia vanhempiensa kanssa, nuoria ja aikuisia eri harrastekerhoissa,
kursseilla, tapahtumissa tai kokouksissa. Kylätila on onnistunut
keskeisessä tavoitteessaan edistää asuinalueemme asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Tätä toimintaa ei ole päätetty komiteoissa
tai lautakunnissa. Se on syntynyt ja kukoistaa omasta tahdostamme.
Yhteinen tekeminen on mukavaa ja se palkitsee.
Kylätilayhdistyksen tehtävä on toteuttaa tätä toimintaa, ja siihen tarvitaan omaa ja julkista rahaa. Kylätilan noin 130 000 euron
vuosibudjetista hankimme itse noin puolet ja toisen puolikkaan
haemme vuosittain kaupungin eri lautakunnilta. Yhteistyö kaupungin eri lautakuntien kanssa on toiminut viime vuosina hyvin,
ja siitä voi päätellä, että työtämme arvostetaan. Julkinen raha on
myös erittäin tehokkaassa käytössä.
Vuosikierrossa nyt on aika aloittaa syyskauden valmistelu. Tehkää
hyvin ja haastakaa meitä yhteisiin rientoihin.

Tulevia tapahtumia

ma 25.5. klo 18 Hagertin talleille – mustalaismuistojen merkkiteos?
Avoin keskustelutilaisuus Kylätilassa
pe 29.5. klo 20 Il Mondo di Karri. Jazz-pianisti Karri Luhtala
italialaisine vierailijoineen. Liput 15 euroa ovelta.
la 8.8. klo 15–23 Limingantien valtaus
Nostamme jälleen pitopöydät autoliikenteeltä suljetulle Limingantielle (suljettu klo 14-23). Asukkaita pyydetään viemään autot muualle
parkkiin viimeistään klo 14. Ruokapöydät asetetaan kadun laitoihin
niin, että mahdolliset hälytysajoneuvot mahtuvat kulkemaan.

J u kka Vilh u n e n
Ky l ät i l ay h d i s t y ks e n pj .

V ESA KESKINEN

Kylätilayh distys etsii harjoitte lijaa
”En ole mikään Kumpulassa kasvanut.” Teuvo
Hakkarainen (IS 20.4.2015)

Muistinvirkistyksenä vielä vuoden 2015 eduskuntavaalien paikkajakoa: Keskusta 49 (14 lisäpaikkaa), Perussuomalaiset 38 (-1), Kokoomus (-7), SDP (-7), Vihreät (+5)
ja Vasemmistoliitto 9 (-2)

”Ilmeisesti Helsingissä asiat ovat hy vin,
koska he eivät äänestäneet muutoksen
puolesta Keskustaa.” Paula Lehtomäki Ylen
vaali-illassa.

Intiankatu 31:ssä sijaitseva asukastalomme, Kumpulan
Kylätila, on alueen asuk kaiden kohtauspaik ka, jossa
järjestetään kerhoja, kursseja, tapahtumia, asukasiltoja,
musiikki- ja teatteriesityksiä kaikenikäisille.
Etsimme omatoimista ja yhteistyök yk yistä kaveria työkokeiluun noin 3-6 kuukaudeksi. Työkokeilusopimus
(harjoittelua varten) tehdään TE-toimiston kanssa, joten
sinun tulee olla TE-toimiston asiakkuudessa ja työtön. Työt
alkavat elo-sy yskuussa sopimuksen mukaan.

Jos kumpulalaiset olisivat saaneet yksin valita,
nämä 22 ehdokasta olisi suhteellisen vaalitavan mukaan valittu Helsingin vaalipiiristä eduskuntaan

VIHREÄT

VASEMMISTOLIITTO

SDP

KOKOOMUS

PERUSSUOMALAISET

KESKUSTA

Pekka Haavisto,
Outi Alanko-Kahiluoto,
Emma Kari, Ozan Yanar,
Antero Vartia,
*Leo Stranius,
*Otso Kivekäs

Silvia Modig,
*Mai Kivelä,
*Veronika Honkasalo,
Paavo Arhinmäki,
*Dan Koivulaakso,
*Vesa Korkkula

Erkki Tuomioja,
Eero Heinäluoma,
Nasima Razmyar

Jaana
Pelkonen,
Ben Zyskowicz,
Juhana
Vartiainen

Sampo Terho,
*René Hursti

Olli Rehn

Työskentelet yhdessä yhdist yksen hallituksen, toiminnanjohtajan ja vapaaehtoisten k anssa. Olet muk ana
järjestämässä tapahtumia ja musiikkiin liitty viä kerhoja
ja kursseja. Työnkuvaasi kuuluu Kylätilan PA-laitteiden
ylläpito ja tapahtumien ja kerhojen/kurssien yhteydessä
niiden pystyttäminen ja purkaminen ja käyttö.
Musahommien lisäksi olet avuksi tapahtumissa ja Kylätilan arkipäivän rutiineissa, joihin kuuluu mm. siisteydestä ja viihty v y ydestä huolehtiminen. Suoriudut myös
pienistä korjaushommista, etkä hätkähdä yllättäviäkään
työtehtäviä, joihin asukastalon arjessa törmää.
Töitä on myös viikonloppuisin ja silloin tällöin iltaisin.
Ajokortti on välttämätön.
Lähetä meille esittely itsestäsi sähköpostilla k ylatila@
kolumbus.fi, niin otamme sinuun yhteyttä.
Kylätilayhdistyksen hallitus

*ei tullut valituksi eduskuntaan

KUMPOSTI

18

1 2015

19

K2U 2
M0P 1O5S T I

Perusteellinen jalkahoito & suklaa-appelsiini lämpöhoito käsille
1,5 h / 69 €
Jalat kylvetetään, varpaan kynnet leikataan, tasoitetaan ja siistitään. Kynsinauhat hoidetaan ja öljytään. Kovettumat poistetaan ja halkeamat pehmennetään.
Jalat ja sääret kuoritaan sekä hierotaan ja lakataan. Käsille laitetaan lämmin,
kosteuttava ja niveliä hoitava lämpöinen suklaa-appelsiini -naamio

Ruusut,
Klematikset,
Perennat,
Kesäkukat,
Taimet ja
Tarvikkeet

Pi zzer i a Pa r mesa n
t o i vo t t a a k a i k i l l e a s i a kk ailleen oikein aurinkoisi a k esä pä i v i ä .

Hemmotteleva, rentouttava marjaisa luomu-kasvohoito 75 min / 69 €
Tämä ihana luonnollisen klassinen kasvohoito sisältää alkurentoutuksen,
alkupuhdistuksen, kuorinnan, hieronnan kasvot ja dekoltee-alue & niskahartiaseutu, naamion ja loppuvoiteet + kulmien muotoilun.

KISAKYLÄN KAMPAAMO

SUPERTARJOUS: Kestovärit ripsiin ja kulmiin 19,50 €
Rentouttava ja ihoa kirkastava vartalonhoito 60 min / 70 €
Aluksi koko vartalosi kuoritaan ihanalla luomu-kuorinnalla, jonka jälkeen
koko vartalosi hierotaan luomu-öljyllä

naisille ja miehille

Luomu vs synteettinen kosmetiikka & suomalaisen
Ekopharma Professional luomutuotesarjan esittely:

Koskelantie 9
00610 HELSINKI
p.09 793872

ma 1.6. klo 17.00 – 18.30 ja ke 10.6. klo 17.30 – 19.00
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ilmoittautumiset numeroon
044 020 4750!

Kikka ja Pirjo
Tervetuloa!

Intiankatu 25, 00560 Helsinki • www.villafino.com
Ajanvaraus ja tiedustelut p. 044 020 4750/Hanna

Suunnittelu
KVV työnjohto
Korjaus ja huolto

PA LV E L E VA A U T O K O R J A A M O H E L S I N G I S S Ä

nopea
luotettava
päivystys 24h

puh. 020 741 1820

ste Ky | Koskelantie 39, 00610 Helsinki | p. 09 7579 5365 | Ilkka@autohuoltokariste.fi
PA LV E L E VA A U T O K O R J A A M O H E L S I N G I S S Ä
PA LV E L E VA A U T O K O R J A A M O H E L S I N G I S S Ä

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

Amarillo

Autohuolto Kariste Ky | Koskelantie 39, 00610 Helsinki | p. 09 7579 5365 | Ilkka@autohuoltokariste.fi
puhelin

RJAAMO HELSINGISSÄ

oskelantie 39, 00610 Helsinki | p. 09 7579 5365 | Ilkka@autohuoltokariste.fi

sinki | p. 09 7579 5365 | Ilkka@autohuoltokariste.fi

Auki

7572117

arkisin

9-17

kesälauantait

kiinni
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Kumposti

Kylätila täyttyi maaliskuisena lauantaina, kun
entiset ja nykyiset tekijät, jakajat ja lukijat
juhlivat Kumpostin 30 vuotta.
k u vat sa m i s e p pä n e n

1.Entinen päätoimittaja Tuomo
Heikkola sai iloisen rutistuksen
Kumpula-seuran puheenjohtajalta
Ulla Agopovilta.

2

3

4

5

6

7

2. Kylätila oli täynnä, kun Tuomo
Heikkola onnitteli Hectorin sävelin.
3.20-vuotiaan Kumpulan kuoron
iskuryhmä tervehti 30-vuotiasta
lehteä.
4.Veikko Neuvonen kiitti mitali
kaulassa myös kumpulalaisia yrittäjiä, jotka ovat vuosia mainostaneet
Kumpostissa.
5.Kumpostin 30 vuoden kunniaksi
entiset tekijät palkittiin mitalein.
Maalipurkki oli varattu lehden nimen
keksijälle Kari Kyrönsepälle.
6. Seppo Sarkkinen valokuvasi Kumpostiin yhdeksän vuotta.
7.Kumpostin päätoimittaja Airi
Vilhusen jututettavana Annina
Holmberg ja Mika Wickström, jotka
toimivat yhdessä päätoimittajina.

1
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onnittelut

hair x

Kumposti

Jussi Tiaisen
paloja

Kun kampaamon nimessä on X,
niin saksethan siitä ensimmäiseksi tulee mieleen. HairX:n
Maarit Herranen vahvistaa,
että mielleyhtymä on oikea.
”Sakset ovat kampaajan tärkein
työkalu. Siitä kaikki lähtee.”

KU VA SEPP O SARKKINEN

Kumpulalaisen
Jussi
Tiaisen valokuvanäyttely Amos
pala palalta on
auki Amos Anderssonin taidemuseossa
3.8.2015 asti.
Jussi on kuvannut taidemuseon
vanhaa jugendtaloa kellarista
vinttikerrokseen ja poiminut
kuviinsa kiehtovia ja yllättäviä
yksityiskohtia.

T e ks t i A i r i V i l h u n e n , K u va Sa n t t u Sä r k ä s

Pau l i i na Kouv alainen,
Maa rit
Herranen ja Mervi
Koskinen kutsuvat
kesäkuun 2. päiv ä n ä ju h l i m a a n
HairX:n 10 vuotta
Kumpulassa.

I n t i a n k a d u n HairX:n tarina lähti Maaritin työmatkasta 10 vuotta sitten. ”Olin miettinyt oman yrityksen perustamista, ja sitten
työmatkalla huomasin tämän liiketilan ja silloin kolahti”, Maarit
muistelee kampaamoliikkeen alkua.
”Kumpula on ollut aivan loistava paikka, olen tykännyt tosi
paljon”, Maarit kertoo iloisesti. ”Muistan aina kun avasin, se oli
kesäkuun toinen ja tosi lämmin päivä. Ovi oli ulos asti auki ja ohikulkijat huikkasivat: ’Tervetuloa Kumpulaan yrittäjäksi’. Kumpulalaiset käyttävät hirmun hyvin alueen palveluita. Täällä arvostetaan
kivijalkayrityksiä. ” Ja mikä ei ole arvostaessa, kun kumpulaisessa
kivijalassa on näin iloisia ja työnsä osaavia tekijöitä.
Alkuun Maarit oli kampaamossa yksin, ja hänellä oli myös palkattuja työntekijöitä, mutta nyt HairX:n muut kampaajat ovat ns.
vuokratuolilaisia. ”Vuokratuolijärjestelmä on pienessä yrityksessä
kaikkein järkevin”, on Maaritin kokemus. Mervi Koskisella on ollut
”oma tuoli” HairX:ssä jo kahdeksan vuotta. Hän on ammatinvaihtaja, aikuisena kampaajaksi kouluttautunut. Viimeisin tulokas on
Pauliina Kouvalainen, mutta hänkin on kaunistanut Kumpulassa
asiakkaitaan jo kolme vuotta.
Maarit vastaa liiketilasta, sen vuokrasta, laitteista ja kaikesta
liiketilaan liittyvästä, mutta kaikki HairX:n naiset ovat itsenäisiä
yrittäjiä, maksavat omat veronsa, yrittäjäeläkkeensä ja kulunsa.
”En ymmärrä, miksen jo aikaisemmin siirtynyt yrittäjäksi. Kampaajana tämä on paras vaihtoehto”, toteaa aikaisemmin palkollisena
työskennellyt Pauliina. ”Motivaatiota on enemmän, kun pystyy itse
säätelemään työpäivänsä”, Maarit jatkaa. ”Tässä työssä työpäivät
venyvät helposti pitkiksi, mutta yrittäjänä voi suunnitella myös
poissa olonsa silloin, kun on tarvis. Ei tarvitse työnantajalta kysellä
lupaa”, Maarit summaa yrittäjyyden etuja.

KUMPOSTI

V a p a u d e n vastapainona ovat yrittäjyyden riskit, jotka ovat tulleet
tutuiksi. ”Palkkalaisena ei ajatellut veroja ja muita kuluja, eikä oikein
edes tiennyt, kuinka paljon työnantaja niitä joutuu maksamaan”,
Pauliina kertoo. ”Nyt ne ovat tulleet konkreettisesti eteen. Ja koko
ajan maksut vain nousevat ja nousevat. Nyt myös huomaa, miten
vähän yrittäjää tuetaan.”
Yrittäjän riskit eivät näitä naisia muserra eikä niitä alvariinsa
pohdita. Työn he kokevat palkitsevaksi ja mielekkääksi. ”Parasta
ovat asiakkaat!” he toteavat melkein yhdestä suusta. ”Ei silloin
ajattele, kuinka paljon tästä menee veroja”, nauraa Pauliina.”Ihmiset
ovat mukavasti sitoutuneet, varaavat ajan seuraavaankin kertaan.
Näin pystyy suunnittelemaan tulevaakin kuukautta”, Maarit kehuu
asiakkaitaan.
”Alvi alas”, tulee kaikilta kolmelta yhdestä suusta, kun heiltä
kysyy toiveita uudelle hallitukselle. Kampaamoliikkeissä arvonlisävero oli kokeiluluonteisesti 9%, mutta nousi sitten takaisin 24 %:iin.
”Se on paljon pienyrityksessä. Alv-prosentin pitäisikin pohjautua
liikevaihtoon”, miettii Maarit. ”Ei kaikkea voi lisätä hintoihinkaan”,
toteaa Pauliina.
Myös turhia pienyrittäjää rajoittavia säädöksiä nämä naiset olisivat valmiit karsimaan. Hyvä esimerkki on itsenäisyyspäivän aukiolo, johon tarvitaan 200 euroa maksava lupa. ”Miksi kampaamoa
ei saisi pitää auki silloin kun haluaa. Kampaajan omasta ajastahan
siinä on kysymys”, ihmettelee Mervi. Lainsäädäntö torppaa myös
HairX:ssä kokeillun hauskan tavan tarjota asiakkaille perjantaisin
kuohuviiniä. ”Siihen tarvittaisiin anniskelulupa.”

Kaarina Kaikkosen suksia ja paitoja
K e s ä k u u n alussa paljastuu, miksi kumpulalaisella pihalla alkukeväästä oli röykkiöt suksia. Kaarina Kaikkonen on tehnyt suksista
teoksen Vuoreksen uuteen kaupunginosaan Tampereelle. Kaikille
avoin julkistustilaisuus on 8.6., juhlapuhujana Juha Mieto ja tarjottavana mustikkasoppaa.
Kaarinan toinen uusi teos, Didrichsenin taidemuseo 50-vuotisjuhlan kunniaksi valmistunut installaatio on nähtävillä museon
veistospuistossa koko kesän. Tämäkin teos on rakennettu kierrätysmateriaalista eli paidoista, joita keväällä pyydettiin yleisöltä
lahjoituksina.
KU VA V EERA LIPASTI

E i aivan tavalliset kumpulalaiset häät. Paljasjalkaisen kumpulalaisen Ilona Jetsosen ja kolme vuotta Kumpulassa asuneen Daishi
Sakaguchin perinteistä shintolaista hääseremoniaa vietettiin 30.3.
Daishin kotikaupungissa Nagoyassa kirsikankukkien kukkiessa.
Ilona palaa kesällä jatkamaan opintojaan Kumpulan kampuksen
geologian laitokselle.
Ilona kirjoitti kokemuksistaan vaihto-oppilasajastaan Kiotossa
Kumpostiin 4/2014.

Kesäkuun 2. päivänä juhlitaan ja silloin on HairX:n 10-vuotispäivän
kunniaksi tarjolla kakkua ja kahvia. Kampaamon iloisesta hengestä
kertoo paljon Pauliinan tokaisu: ”Ja mehän juhlitaan joka päivä.”
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parturi-kampaamo

Hair X
Maarit, mervi ja Pauliina

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

TE

VETULOA

Tervetuloa Täyden Palvelun

R-kioskille Kumpulaan!

Wau
mikä hinta!

Rapea ja lämmin
Panini

10 kpl 5 €
I n t i a n k a t u 3 4 C 7 0 0 5 6 0 HKI g s m 0 4 5 8 9 7 7 1 8 1

kot i ma a l a ri @gma i l . co m w w w. kot i ma a l a ri .
fi

Kirjanpitopalvelua
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi
p. 040 7336869

490

4 kpl 2 €
Kismet patukat

R-kiOski kUmpULA
VÄINÖ AUERINKATU 3, 00560 HELSINKI
mA-pE 7.00–21.00 | LA 8.00–21.00 | SU 9.00–21.00

Varaa pöytäsi

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

0400-575474

o
a on 37€ / vk
Pöytävuokr
7€ lisäpäivät

AUKIOLOAJAT

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

TERVETULOA Vekarakirppikselle, Helsingin Kumpulaan, Intiankatu 20
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Kaikki aurinkolasit -20%
Tarjous voimassa Arabianrannan Silmäasemalla 31.5.2015 asti.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

ARABIANRANNAN
Kauppakeskus Arabia, 1. krs.
ma-pe 10-18, la 10-15
28
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