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- Monilla mieli halaa Kustaa Vaasantien alle! (s. 3)
- Tikulla silmään kylätilalla ja muita uutisia (s. 4-5)
- Arabialaiset tukkona päiväkodeissa! (s. 7)
- Kasvitieteellinen puutarha pantiin kiinni! (s. 8)
- Annalan kenttä ei kelvannut edes HKL:n busseille! (s. 9)
- Kylätilassa on ohjelmaa! (s. 10-11)
- Mukana mainiot mainossivut - suosikaa ilmoittajiamme!
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Lokakuussa 2006 – Ihmiset tunneliin - vai autot?
Kumpulassa on nyt kovasti halua saada turvallinen kulkureitti Toukolan puolelle, siellä kun on kaikenlaisia
palveluja. Kansalaisadressissa, kirjelmissä ja valtuustoaloitteessa esitetään kevyen liikenteen tunnelin
rakentamista Kustaa Vaasantien ali. Mutta pitääkö se aina olla ilman autoa kulkeva, joka pannaan maan alle,
ja autolliset huristelevat päällä, vaikkeivat ehdi maisemia katsella eikä haistella? Elikkäs kun tuossa nyt tuo
Kustaa Vaasantie kulkee heti alussaan tuommoisen mäen yli, niin eikös sen tien voisi oikaista mäen läpi?
Tunnelirakentaminen on kuulemma verraten halpaa ja näin tämä maanpäällinen maailma jäisi muiden
kulkijain aistittavaksi. Toukolan ja Kumpulan välille tulisi ainakin 300 metriä pitkä turvallinen yhteys ison tien
yli, ties vaikka uusia puita voisi istuttaa. Kumpaankin päähän mäensisäänmenoa saisi bussipysäkit turvaan
sateelta ja tuiskulta ja viereen vaikka kahvikioskit, jos ei nyt oluttupia sentään. Eli eiköhän aleta vaatimaan
autoilijoille oikotietä mäen läpi, autottomille ei tarvi vaatia mitään, siitähän se lääni jäisi auto-maattisesti.
Tuumi päätoimittaja 4.10.2006.

Kumposti 20 vuotta sitten
Melkoista mylläkkää oli Kumpulassa vuonna 1986, jos on ollut muulloinkin.Tässä ote 20 vuoden takaisen
Kumpostin etusivulta:
"KUMPULAN RAKENTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Kumpulan laakson puistoa on rakennettu jo pitkään,
samoin on tehty Isonniitynkadun asuntoalueen perustöitä. Kumpula-projektin virkamiehet arvioivat Seuran
edustajille alueemme tulevaa rakentumista seuraavasti:
Isonniitynkadun asuinalue Kätilöopiston edustalla. Alueen kaikkien rakennustöiden arvellaan olevan
käynnissä tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.
Sofianlehdon asuntoalue. Sofianlehdonkadun ja Mäkelänkadun väliin tuleva asuntoalue on suunnitelmiltaan
viimeistelyvaiheessa, rakentaminen alkanee keväällä 1987.
Kiilan kärki. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön alueen rakentaminen Intiankadun molemmin puolin
alkaisi tammikuussa 1987 ja alue olisi näillä näkymin valmis syksyllä 1988.
Kiilan kärjen palvelukeskus. palvelukeskuksen (Intiankadun ja Kustaa Vaasantien risteyksessä)
luonnossuunnitelma on tekeillä, rakentamisaikataulu on vielä avoin.
Yliopiston mäki ja kasvitieteellinen puutarha. Yliopiston osalta suunnitelmat ovat jatkuvasti viivästyneet.
Kasvitieteellisen puutarhan rakentamisaikataulusta ei ole tietoa. Kemian laitos tulee olemaan ensimmäinen
rakennus. Mäelle tulee jonkin verran myös asuntoja. Rakentaminen alkanee 1988.
Jyrängöntien päiväkoti. Helsingin kaupunki on ryhtynyt uusin ideoin ratkomaan alituista päiväkotipulaa.
Avuksi on nyt otettu siirrettävät päiväkodit, joista ensimmäinen valmistuu Kumpulaan Jyrängöntielle elokuun
alussa. Uuteen päiväkotiin saadaan 32 hoitopaikkaa. Päiväkoti on jo viiden vuoden kuluttua tarkoitus siirtää
muualle, sillä Kumpulassa arvellaan silloin olevan riittävästi hoitopaikkoja ilman elementtirakennustakin."

Kumpulan uudet kotisivut netissä osoitteessa www.kumpula.info. Sieltä löytynee kaikki tarvittava.

Kumpula-seuran syyskokous on maanantaina 27.11.06 klo 18 alkaen Kylätilalla
Uudet toimijat ovat aina tervetulleita ja erityisen tervetullut olisi kuulemma nyt henkilö, joka osaisi ottaa
Kumpula-seuran raha-asiat hoitoonsa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat; valitaan Kumpulaseuralle uusi johtokunta ja päätetään seuraavan vuoden taloudesta ja toimintasuunnitelmasta.
Kumpula-seuran
puh.joht. ulla.agopov@triticum.inet.fi
siht. annlouise_laaksonen@hotmail.com.
hannu.hakala@om.fi
leila.melart@nettiviesti.fi
Hannu Kontsas , Isonniitynkatu 7H
ulla.neuvonen@helsinki.fi

nykyisen johtokunnan jäsenten yhteystiedot:
p.7573264
Miro Reijonen, miro@iki.fi
p.
p. 792082
p. 0503510841 antti.viren@ytv.fi
Sari Väntänen, sari.vantanen@kolumbus.fi p.
p.797770
Varajäsenet:
p. 794414
Sirkkaliisa Jetsonen, jetsonen@saunalahti.fi p.
salme.kauppila@pp.inet.fi
p. 790885
Pasi Mäkinen, Kymintie 21B
p.

0400770987
0415234850
7572020
794954

Kumpulan ja Toukolan välille
vaaditaan alikulkutunnelia
misen painopistealueella eivät eristäisi asukkaita välttämättömistä peruspalveluista.
Vastauksessaan kaupunki vetosi silloin ratkaisun kalleuteen ja muihin varoja nieleviin hankkeisiin kaupunginosassamme. Vuonna 1994 parannettiin liikennevalojen
toimintaa, mutta tunneliasia näköjään unohdettiin.
Kuluneen 12 vuoden aikana liikennevirrat ovat vain kasvaneet ja Kumpulan kiilaan on rakennettu asuntoja. Naapuriin on rakentunut kokonaan uusi kaupunginosa Arabianranta ja palvelut ovat siirtyneet yhä enemmän sinne.
Autojen määrän kasvu on sekin yllättänyt lähialueen
asukkaat. Kumpulalaiset ovat lähes kokonaan ulkopuolisten palvelujen varassa (koulu kahta ensimmäistä luokkaa lukuun ottamatta, kirjasto, terveyskeskus, jopa
pankkiautomaatti löytyvät ainoastaan Toukolasta tai Käpylästä!). "
Kirjelmässään asukasyhdistykset toivovat, että alikulun suunnittelun ajaksi 50 km:n nopeusrajoitusta Kustaa
Vaasantiellä jatkettaisiin pidemmälle ja sitä tehostettaisiin fyysisillä hidasteilla.
Myös valtuustoaloite on alikulkutunnelista tehty. Kaupunginvaltuutettu Sirkku Ingervo vaatii siinä pikaisia toimia kevyen liikenteen tunnelin rakentamiseksi ja huomauttaa, kuinka suuri joukko lapsia ja nuoria joutuu ylittämään tien kulkiessaan alueen päiväkoteihin, Arabianrannan moniin oppilaitoksiin tai yliopiston laitoksiin Kumpulanmäellä.
Tunneliadressin voi allekirjoittaa Tanu-kaupassa tai
netissä www.adressit.com/tunneli.

Kevyen liikenteen tunnelia Kustaa Vaasantien ali
vaaditaan nyt sekä kansalaisadressissa, valtuustoaloitteessa että kaupunginosayhdistysten kirjelmissä.
Keskustelu tien ylityksen turvallisuudesta virisi elokuun puolivälissä, kun liikennevalot kytkettiin pois
päältä liikennejärjestelyihin liittyvän valojen muutostyön vuoksi.
Työn piti kestää vain pari viikkoa, mutta vasta syyskuun lopulla valot otettiin taas käyttöön. Muutostyön toteuttamisajankohta herätti närää, sillä se osui koulujen
alkamisen aikaan. Moni vanhempi kokikin kauhun hetkiä
saattaessaan lastaan kouluun Toukolan puolelta Kumpulaan ja päinvastoin, kun liikennevaloja ei tutussa ylimenopaikassa enää ollut.
Alikulkutunnelin puolesta kerätään nyt adressia, jonka on allekirjoittanut jo yli 400 henkilöä.
Kumpula-seura ja Toukolan-Vanhankaupungin yhdistys vievät lähiaikoina kaupungille kirjelmän, jossa ne tukevat kansalaisaloitetta ja muistuttavat, että Kustaa Vaasan tien ali- tai ylikulku on ollut esillävuosikausia:
"Kirjelmöimme siitä kaupunginhallitukselle jo vuonna
1994, jolloin seuran silloinen puheenjohtaja Ulla Neuvonen kirjoitti mm. näin:
-Kustaa Vaasan tien ylitykseen on heti alettava suunnitella jalankulkijoille turvallista helppokulkuista ylikulkusiltaa tai tunnelia. Sen sijainnin on oltava palveluihin nähden keskeinen, jotta sitä käytettäisiin, ja sen on sovelluttava kauniisti ympäristöönsä. Toteutusta on kiirehdittävä
jotta yhä kasvavat liikennevirrat tällä kaupungin rakenta-
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Oikotie Kumpulan mäeltä puistotielle
tulossa vielä tänä vuonna

ka Nikulainen toteaakin, ettei sitä vaihtoehtoa enää lautakunnan tammikuisen päätöksen jälkeen voi kaivaa
esiin.
Yhteisenä tavoitteena yhdistyksillä on Kumpulan ja
Vallilanlaakson puistojen säilyttäminen nykyisellään. Toivonsa ne panevat siihen, että jatkosuunnittelussa löydettäisiin keino, jolla tiedelinjan bussille saataisiin ripeä reitti
nykyisiä katuja järjestelemällä. Menossa on mm. koko
joukkoliikenneverkon selvitys Sörnäinen-Pasila-akselilla,
ja sen toivotaan tuovan uusia ajatuksia. Myös nyt remonttiin pannulla Hakamäentiellä olisi ehkä mahdollista
nopeuttaa joukkoliikenteen kulkua. (TH)

Kuten huomattu on, liikuntakeskuksen nurkalta ei ole
rakennettu kulkuväylää alas puistotielle tänä kesänä niin
kuin oli tarkoitus. Rakennusvirasto otti aikalisän, kun alueen asukkaat halusivat tarkennuksia suunnitelmaan.
Muistutuksissa ihmeteltiin, että pitääkö väylästä tehdä
niin massiivinen. Pienen neuvonpidon jälkeen virasto on
nyt kaventanut väylää kolmesta metristä kahteen. Väylän
jyrkimpään kohtaan on suunnitelmassa lisätty kaide ja
alapäähän portti, jotteivat pyöräilijät innostuisi hurjastelemaan alamäkeen.
Tämä sorvattu suunnitelma oli tämän lehden painossa ollessa yleisten töiden lautakunnan päätettävänä.
Rakennusvirastolla on 80 000 euron hankkeeseen rahat
varattuna, joten väylä aiotaan rakentaa vielä tämän vuoden puolella. (Tuomo Heikkola)

Kumpulan kallion räjäytykset vaimenevat...
Erittäin salaiseksi luokitellun luolaston rakentaminen
Kumpulanmäen kallion sisään on edennyt aikataulussa.
Mika Puistosalo Skanska Tekra Oy:stä kertoo, että
isommat louhinnat on jo tehty, joitakin kuiluja ja kanaaleja vielä räjäytellään. Viimeistään marraskuussa sitten
työmaa hiljenee ja luolissa ryhdytään reilun vuoden kestäviin sisustustöihin.
Väestönsuojan nimellä kulkevan luolaston louhiminen
alkoi viime marraskuussa. Mitä maan uumeniin sitten
muuta on tulossa kuin väestönsuoja, sitä ei kerrota.
Hanke on julistettu tiukasti 3. salaisuusluokkaan. Valtiollisen hankkeen rakennuttaja on Senaatti-kiinteistöt. (TH)

Kiista Vallilan joukkoliikennekadusta
jatkuu
Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ei hellitä. Kun kaupunkisuunnittelulautakunta tammikuussa päätti, että oikotie erityisesti tiedelinjan bussia 506 varten rakennetaankin nykyisen junaradan paikalle eikä Isonniityn poikki, esittää yhdistys nyt kaupungille ko. päätöksen purkamista. Kumpulalaisten vastustukseen kaatunut Pietari
Kalminkadun jatke Isonniityn poikki elää siirtolapuutarhaväen aloitteessa yhä, mutta vain B-vaihtoehtona.
Sopua kumpulalaisten kanssa on vuoden mittaan hierottu ja yhteiseksi A-vaihtoehdoksi esitetään nyt sitä, että
linja sittenkin pantaisiin kulkemaan olemassa jo olevia
katuja pitkin. Puutarhamökkiläisten pääpointti on, ettei
busseja tulisi kulkemaan nykyiselle junaradalle, muutaman metrin päähän heidän ruokapöydistään.
Siirtolapuutarhayhdistyksen aloite on muotoiltu niin,
että Kumpula-seurakin on voinut kaupungille kirjelmöidä
tukevansa sitä. Kuitenkin sillä ehdolla, että tuo B-vaihtoehto unohdetaan. Kaupungin liikennesuunnittelija Pek-

...mutta humina mäellä jatkuu
Muutama vuosi sitten valiteltiin Kumpulan mäen Kemian laitoksen ilmastoinnin pitämää melua. Nyt mäellä
on kaksi muutakin isoa laitosta, joiden katolla on massiiviset ilmastointilaitteet. Kukapa mittaisi niiden yhteisvaikutuksen?
Helsingin Energian tarjoama kaukojäähdytys ei näemmä yllä vielä Kumpulaan asti (HS 12.9.2006). Perinteiset katolla sijaitsevat lauhduttimet ovat meluisia jaympäristölle ikäviä.
Kemian laitoksen ilmastoinnin pitää olla päällä jatkuvasti, fysiikan laitoksen ilmastointi on päällä ajoittain. Yliopisto on tarkistanut kaikki laitteet ja todennut niiden toimivan moitteettomasti. Yliopisto on kuitenkin valmis melutason mittaukseen lähiviikkojen aikana. (Vesa Keskinen)

Uudenlaista infoa tarjolla netissä Hakamäentien remontista
Hakamäentien perusparannuksen yhteydessä on
käynnistynyt 10 kuukauden pituinen kokeilu, jonka avulla
yritetään saada suurten tietyömaiden liikenteen hallinta
ja tiedotus pelaamaan jatkossa paremmin. Eri lähteistä,
mittauslaitteista ja liikennekameroista saatu tieto yhdistetään Internet-palvelussa, jonka siten pitäisi tarjota ajantasaista tietoa tien liikennetilanteesta. Tieto ja kartat ovat
nähtävillä osoitteessa www.tiehallinto.fi/hakamaentie.
Siellä on myös kysely kaikille kulkijoille liikennetiedottamiseen liittyvistä tarpeista.
Hakamäentien remontti jatkuu pitkälle vuoteen 2009
asti. Noin 100 miljoonalla eurolla rakennetaan kaiken
ohella mm. neljä eritasoliittymää, 25 siltaa ja 320 metrin
tunneli Kivihaan kohdalle. (TH)
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Tarvitaanko meitä sittenkin?!

luvulta lähtien.

Joukkoliikenteen turvallisuusstrategiaa ei saada aikaiseksi ilman asukkaiden paikallistuntemusta. Viranomaiset hakevat nyt asukkailta ja heidän yhdistyksiltään
ideoita, missä turvattomiksi koetuissa kohdissa pitäisi
konkreettisesti tehdä parannuksia ja miten. Ideat ja kannanotot voi toimittaa YTV:n yhteyshenkilölle: jouko.kunnas@liidea.fi, p. 040 582 7426.

Katsoimme v. 2002 valmistuneen tv-ohjelman Kyllikki
ja Albin Puolannon elämästä sekä valokuvia Pasi Mäkisen ja Mirja ja Pauli Ikosen perhealbumeista. Kuvien
kautta tarinat lähtivät elämään ja näimme seinälle heijastetuista valokuvista, miltä Kumpulamme on aiemmin
näyttänyt.

Helsingin rakennusvirasto puolestaan toivoo, että
asukkaiden näkemykset Helsingin omistamien metsien
ja niittyjen hoidosta saataisiin tekeillä olevan luonnonhoidon strategian laatijoiden tietoon. Luonnos strategiasta esitellään kaupunginosayhdistysten edustajille 18.
lokakuuta ja täällähän ajatuksiaan voi tarjota Kumpulaseuran johtokunnan jäsenille.

Kuoro sai uuden johtajan
Kumpulan kuoron johtajana on
aloittanut tänä syksynä Tuula Niiranen, joka opiskelee kuoronjohtamista Pop&Jazz Konservatoriossa. Hän on opiskellut myös
musiikkiteatteria Teatterikorkeakoulussa ja laulaa mm. Helsingin
Kaupunginteatterin
Evita-musikaalin kuorossa.
Kuoro vierailee 26. lokakuuta Malmitalolla iltapäiväkonserttien sarjassa klo 17.30.
Perinteinen joulukonsertti järjestetään kylätilassa 10.
joulukuuta. (Teksti ja kuva: Sirpa Pääkkönen)

Kertojina muisteloillassa mm. Albin Vuolanto (keskellä),
Pauli Ikonen (oik.) ja Mirja Ikonen (selin vas.)
Koska kiinnostusta tällaisia yhteisiä muisteloita kohtaan löytyi paljonkin, päätettiin niitä myös jatkaa. Halukkaat voivat toimittaa Kumpula-seuralle valokuviaan skannattaviksi seuraavaa iltaa varten. (teksti ja kuva: Sari
Väntänen, arkistokuva Mirja ja Pauli Ikosen perhealbumista)
Käymällä kotikioskilla ylläpidät lähipalveluja!

Vaikka tikulla silmään, mutta vanhojen muistelemista aiotaan jatkaa

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

uutta: MAKUUNIN VIDEOPISTE!

Nuoret tytöt Mirja ja Kyllikki (alh. oik.)
kulkutautisairaalassa erityksessä kurkkumädän vuoksi.
Sulhot Pauli Ikonen ja Albin Puolanto katselivat lasin
takaa.

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

25 vuotta täyttävää Kumpula-seuraa päätettiin juhlistaa järjestämällä uusille ja vanhoille asukkaille muisteloillan. Tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 100 vuotta siitä,
kun Helsingin kaupunki osti Kumpulan maat.

KIOSKI-KAHVILA ISONIITTY
ISONNIITYNKATU 7, p. (09) 278 9887
e-mail: kiska30@netti.fi

Kuutisenkymmentä Kumpulan historiasta kiinnostunutta saapui paikalle torstaina 7.9. järjestettyyn illanviettoon.
Iso osa vieraista tuli kuuntelemaan tarinoita, mutta saimme mukaan myös useita todellisia muistelijoita; kumpulalaisia, jotka ovat asuneet perheineen täällä jo 1920-30-

Avoinna ark. 8.00 - 21.00, la - su 9.00 - 21.00
TERVETULOA!
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Koulu jatkaa
2-luokkaisena

Melkein kaikki Kumpulan koulun 50 tulevaisuuden
toivoa pääsivät kuvaan koulun 11-vuotissynttärijuhlilla
20. syyskuuta (Kuva: Sari Väntänen)
50 oppilaan Kumpulan koululla on iloittu tänä syksynä uudesta ruokasalista. Kun alunperin neljäluokkainen koulu pieneni ensin kolmeluokkaiseksi ja tänä vuonna kaksiluokkaiseksi, on vapaaksi jäänyt luokka nyt voitu ottaa ruokasaliksi,
jossa ruokailu käy kätevämmin kuin opetusluokassa.
Kun vanhemmat viime vuonna voittivat taistelunsa koulun
Hanne Saarinen (oik.) palasi Kumpulaan opettajak- lopettamista vastaan, on siellä nyt voitu rauhassa keskittyä
si parin välivuoden jälkeen. Toisen luokan opettajalla normaaliin päivätyöhön. Hanne Saarinen tosin toteaa, että
Sini Ahonalalla on menossa toinen vuosi. Koulun lakkautuspuheet ovat johdattaneet ajattelemaan koulua aina
grand old lady on keittäjä Marja Huopainen (vas.)
vuosi kerrallaan. (TH)

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

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 250, 791 282
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Arabianrannan uusia päiväkoteja odotetaan muuallakin
- Arabianrannan uudet asukkaat täyttävät Kumpulankin päiväkoteja vielä hyvän aikaa
- Ensimmäisen päiväkodin avaaminen Arabianrannassa on lykkääntynyt maaliskuulle
- Isompi parannus tilanteeseen tulossa vasta kahden vuoden päästä
Varsinkin kesken toimivuotta on kumpulalaisten ollut
vaikea saada lastaan lähimpiin päiväkoteihin. Paikka on
saatettu osoittaa esimerkiksi Vallilasta, kun Kumpulaan
tuodaan lapsia Arabianrannasta, jossa päiväkodit valmistuvat paljon asuntoja myöhemmin.
Kumpula ja Käpylä kuuluvat Vallilan ja Vanhankaupungin päivähoitoalueeseen. Alueen päällikkö Sirpa Juuri
kertoo, että tämän alueen sisältä on kaikille hakijoille
pystytty sentään päivähoitopaikka osoittamaan, mutta ei
välttämättä vanhempien ensisijaisesti toivomasta paikasta. Koko alueella on yhteensä 16 kunnallista päiväkotia,
2 muuta päiväkotia ja kymmenkunta perhepäivähoitopaikkaa.

Arabianrannan huonoon tilanteeseen piti saada parannusta jo vuoden vaihteessa. Gunnel Nymaninkadulla
olevien toimistotilojen muuttaminen päiväkodiksi on kuitenkin vasta alkamassa ja toiminta siellä alkanee aikaisintaan maaliskuun alussa. Tilaa tulee 49 lapselle.
Seuraavaa parannusta tilanteeseen saadaan sitten
odottaa aina syksyyn 2008, jolloin uuden yli 100-paikkaisen päiväkodin pitäisi valmistua Arabianrannan pohjoislaidalle. Arabian koulun laajennuksen yhteyteen on vielä
suunnitteilla 84 lapsen päiväkoti, mutta sen avautuessa
saatetaan hyvinkin elää jo vuotta 2010. (TH)

Siirrettävä päiväkoti samalla paikalla jo 20 vuotta
Isoniityn päiväkodissa Jyrängöntien päässä on käynnistynyt 21. toimikausi. Päiväkoti avattiin 20 vuotta sitten
erityisen juhlavin menoin, olihan kyseessä kaupungin ensimmäinen siirrettävä päiväkotiparakki, jota oli tarkoitus
liikutella aina sinne, missä sitä tarvittaisiin. Niin vain on
käynyt, että tarve nykyisellä paikalla ei sitten mihinkään
kadonnut.
Mutta kuten rakennus, myös päiväkodin henkilökunta
on pysynyt paikoillaan. Henkilökunnasta puolet on ollut
näet talossa alusta alkaen; hoitajista Piiti Holopainen,
Leena Nuutinen ja Merja Koskelainen, joka nykyisin on
päiväkodin johtaja, sekä vielä keittäjä Marja-Liisa Kor-

honen. Marja-Liisa on jäämässä ensi kesänä eläkkeelle
ja päiväkodin suuri huolenaihe onkin, että saavatko he
sitten taloon enää omaa keittäjää lainkaan vai määrääkö
kaupunki ruuat tuotavaksi muualta. Saavatko Isoniityn
35-38 lasta jatkossakin nauttia vastaleivotun sämpylän
tai pullan tuoksusta?
20-vuotisjuhlia Isoniityn päiväkodissa vietetään torstaina 2. marraskuuta, ihan oman porukan kesken vain.
Merja Koskelainen sanoo, että he olisivat halunneet tietysti kutsua kaikki entisetkin hoitolapsensa ja vanhemmat mukaan, mutta heitä on niin valtavan paljon, ettei
sellaista juhlaa ole mahdollista järjestää. (TH)

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Käpyläntie 1
puh. 720 6800

Erikoishammaslääkärit
Pirkko Aho - iensairaudet

Maarit
Herranen

Hammaslääkärit
Marja Romu
Elina Saaristo

Intiankatu 25

Suuhygienisti
Anna-Leena Rouvari

Auki
arkisin 9-17,
lauantaisin
sopimuksesta.

p. 875 4554

Särkypäivystys

TERVETULOA!

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus
Kelan kanssa.
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Kaiken maailman kasvien tarha suljettiin yleisöltä 3 vuodeksi
- Kasvitieteellinen puutarha avataan pysyvästi v. 2009
Puutarhassa menestyy sekä erikoisuuksia sekä kotoisten suomalaisten kasvien sisarlajeja. Pieni tuohituomimetsikkö Kiinasta on jännittävän näköinen. Kirkasta
kuparin väriä hohtavan tuohituomen rungon ympärillä
kiemurtelee idänpiippuköynnös, jonka lehdet ovat paljon suuremmat kuin itse tuomen.
Kiinasta on kotoisin myös hieman kitkerän makuinen marja, prinsepia, jota venäläiset kehittävät hyötykäyttöön.
Uhkeaan pihlajaan törmää keskellä puutarhaa. Se
on suomalaisen pihlajan pohjoisamerikkalainen sisarlaji, jonka marjat ja lehdet ovat suuremmat kuin suomalaisen pihlajan.
Japanilainen koivikko kasvaa puutarhan Isonniityn puoleisessa kulmassa. Sen lajina on kivikoivu eikä
suomalainen raudus- tai hieskoivu.
Avointen ovien päivänä pääsi tutustumaan myös
Kumpulan kartanoon, joka on ollut vuodesta 1996 matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hallussa. Vieraita kiinnosti rakennuksen historia, josta vanhoihin
asuihin pukeutunut henkilökunta kertoi.
Empiretyylisen rakennuksen rakennutti Johan
Gabriel von Bondsdorff ja se valmistui vuonna 1841. Rakennus oli Helsingin kaupungin omistuksessa vuodesta
1893 vuoteen 1979. Siellä toimi mm. Kumtähden suku-

Syyskuun puolivälissä Kumpulan kasvitieteellisen
puutarhan porteista soljui tasainen ihmisvirta, kun puutarhassa oli avoimien ovien päivä. Tapahtuma houkutteli
paljon yleisöä myös Kumpulan ulkopuolelta katsomaan,
mitä parissakymmenessä vuodessa on saatu aikaan.
Puutarhassa kävi päivän aikana lähes tuhat vierasta ja se
oli suurin siellä koskaan järjestetty yleisötapahtuma.
Alkusyksyn vihreydessä kylpenyt puutarha näytti
hyvinvoivalta. Istutetut puut ovat venyneet pituutta ja
monet siemenistä kasvatetut kasvit työntävät kukkaa ja
hedelmää. Kesän kuivuus ei paljon
näkynyt puutarhassa, jota on kasteltu
ahkerasti.
Kumpulan
kasvitieteellinen
puutarha perustettiin 1987 osaksi
Helsingin yliopiston kasvitieteellistä
puutarhaa. Puutarhaan on vuosien
varrella päässyt tutustumaan mm.
Kumpula-seuran järjestämillä opastetuilla kierroksilla.
Seuraavan kerran yleisö pääsee
puutarhaan 2009, jolloin se avataan
yleisölle pysyvästi.
Puutarha jakautuu kulttuurikasvien osastoon ja kasvimaantieteelliseen osastoon, jossa on edustettuna
viisi eri aluetta: Japani, Itä-Aasia, läntinen Pohjois-Amerikka, itäinen Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Osastot
on erotettu toisistaan nurmikaistoilla.
Kasveja on kerätty alueilta, joiden
ilmasto vastaa Helsingin ilmastoa.
Puutarhassa seurataan, miten siemenistä kylvetyt kasvit
menestyvät Suomessa. Kasvien hankkimiseksi puutarha
teki neljä omaa siemenkeruumatkaa. Japanissa käytiin
1993, Koillis-Kiinassa 1994, läntisessä Kanadassa 1995 ja
Bulgariassa 1998. Keruumatkoilta tuotiin lähes tuhat
kasvikantaa. Niistä noin 75 prosenttia on edelleen hengissä.
Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa kasvaa 1500
erilaista kasvia. Luku on hyvin suuri, jos sitä vertaa Suomen koko kasvistoon: "Luonnonvaraisia kasveja Suomessa kasvaa 1600", puutarhan johtaja Leif Schulman
kertoo.

puolitautien sairaala, jonne sijoitettiin sairaita naisia. Ikkunoissa oli kalterit ja aluetta ympäröi korkea lauta-aita.
Vuoden 1960 jälkeen tilat olivat kouluhallituksen käytössä. Kartanorakennuksessa toimi kansakoulu. Helsingin
yliopistolle tilat siirtyivät 1979. Puutarhan lisäksi tiloja
ovat käyttäneet kasvimuseo ja filosofian laitos.
Myös Kumpulan kampuksella oli syyskuussa avoimet ovet. Opiskelijat jakoivat materiaalia ja järjestivät
työnäytöksiä. Yleisö pääsi mm. tutustumaan kivikokoelmiin, tutkimaan pyörän liikettä ja maan vetovoimaa sekä
kokeilemaan kullanhuuhdontaa.
Teksti ja kuvat: Sirpa Pääkkönen
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Annalan kentästä voisi tehdä monitoimikentän
Annalan pallokenttä Koskelan bussi- ja ratikkavarikon vieressä oli viime keväänä jäädä asvalttijyrän alle. Silloin suunniteltiin kentän ottamista
bussien pysäköintialueeksi, mutta onneksi hankkeesta luovuttiin ja kenttä jatkaa jalkapallokenttänä. Ilmeisesti maapohja todettiin liian heikoksi
ja sen vahvistaminen olisi tullut liian kalliiksi.
Ehkä myös alueen toimijoiden (Toukolan Teräs,
Kumpula-seura ja Valtimontie 3:n asukasyhdistys) ponteva vastustus vaikutti asiaan.
Kun kenttä nyt on säästynyt asvalttijyrältä, onkin aika nostaa esiin totelaisten ikiaikainen haave kentän perusparannuksesta ja sen rakennusten saneerauksesta.
Toukolan Teräs ry vastaa kentän hoidosta ja valvonnasta iltaisin kesäkautena liikuntaviraston kanssa vuosittain tehtävän sopimuksen perusteella. Sitä on pitkään
käytetty jalkapallokenttänä ja talvisin luisteluratana,
mutta sitä voisi käyttää laajemminkin eri palloilulajien
harrastukseen.
Kentällä on vanha rakennus, jossa on pieni toimistohuone, pukuhuone sekä suihku. Lisäksi siellä on myös
pukuhuoneena toimiva parakki ja varastorakennus.
Kaikki rakennukset ovat rapistuneita. Kentällä ei ole
WC:tä eikä jäteastiaa.
Tänä syksynä totelaiset ovatkin kirjelmöineet Liikuntavirastolle ja esittäneet erilaisia toimia kentän kunnostamiseksi ja rakennusten peruskorjaamiseksi. ToTen
aloitetta tukevat Kumpula-seura ja Valtimontie 3:n asukastoimikunta.
ToTe esittää aloitteessaan mm., että kentälle rakennettaisiin uusi rakennus, jossa on kaksi suihkulla ja
WC:llä varustettua pukuhuonetta ja toimistotilat. Mikäli
uutta rakennusta ei rakenneta, Tote ehdottaa, että huonokuntoinen parakki ja varastorakennus kunnostettaisiin ja kentälle sijoitetaan lukittava jäteastia.
Yläkentälle, jossa aiemmin on ollut keinuja ja hiekkalaatikko, voisi suunnitella koripallokentän, joka kävisi myös
sählyn peluuseen. Jotta kenttä olisi mahdollisimman tasainen, se pitäisi asvaltoida. Käyttäjäpiirit toivovat, että

Annalan kenttä on perustettu 1932-1933 urheilukentäksi. Alkeelliset pukeutumistilat sinne saatiin 1933.
Tarkkaa tietoa ei ole, mutta todennäköistä on, että
kentällä nykyisinkin nököttävät rakennukset ovat
1930-luvulta. Parakki on hankittu käytettynä 1990luvun alussa ja jo hankittaessa se oli huonokuntoinen.
Peruskorjauksia ei ole tehty koskaan, joskin rakennukset on maalattu ilmeisesti 1970-luvulla. Paikalla
ollut puusee purettiin 1990-luvun loppupuolella.
Kenttä on ollut Toukolan Teräksen käytössä urheiluseuran perustamisesta eli vuodesta 1932 alkaen.
Yläkenttää on perimätiedon mukaan käytetty tanssilavana.
(lähteet: Toten historiikki "Teräksinen linja",
Kalervo Ilmanen ja Hedvig Mikkolanniemi)
yläkentän käyttöä voitaisiin suunnitella yhdessä liikuntaviraston kanssa niin, että kenttä palvelisi alueen lapsia ja
nuorisoa, mutta myös jalkapalloilijoita turnausten aikana. Näistä toimista hyötyisivät myös lähialueen lapset ja
nuoret, sillä alueen pihat ovat ahtaita ja kaltevia eikä
niissä voi pallopelejä harrastaa. Uusista/kunnostetuista
rakennuksista hyötyisivät talvikaudella myös luistelijat.
Monia kismittää kaupungin hallintokuntien ajattelu,
jonka mukaan vain uusiin lähiöihin ja niiden liikuntamahdollisuuksiin pitää panostaa, kun taas kantakaupungin alueet saavat pärjätä omin voimin miten lystäävät.
Sellaisiakin ääniä on kuulunut, että kaupunki ei halua
kunnostaa kenttää ja sen rakennuksia, koska aluetta havitellaan rakennusmaaksi. Odotammekin mielenkiinnolla, miten Liikuntavirasto suhtautuu ToTelta tulleeseen
aloitteeseen.
Loppukaneettina lisättäköön, että Liikuntavirasto
ei ole kokonaan unohtanut Annalaa; vuonna 1999 on
suunniteltu uusi huoltorakennus, mutta suunnitelma ei
ole koskaan lähtenyt toteutumaan. LV:n vuosibudjetti on
vain 16 miljoonaa EUR ja sillä hoidetaan kaikki ulkoliikuntatilat. Tämä ehkä selittää toinen toistaan surkeammat liikuntakopit ympäri Helsinkiä.
Ulla Agopov

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

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI
0400-535 125 Jukka Olander, puh/fax 09 694 2756
jukka.olander@soputyo.fi
Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.
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Kylätilan kuulumisia
Päätimme kesäkauden Limingantien katujuhlilla
sunnuntaina 20.8.2006. Ilma oli aurinkoinen, ruoka
herkullista ja seura parhainta mahdollista! Katujuhlia
toivottiin taas lisää ja lisää.
Kylätilan syyskausi aloitettiin Salsa-bileillä Kuukuminan säestyksellä syyskuun 16. päivänä, tacoja suupielissä. Salsaa tanssittiin vauhdilla, uuttakin opeteltiin,
pienessä hiessä opettajan johdolla sekä ilman, useissa eri
muodostelmissa. Salsaajien ikähaitari oli viisivuotiaasta
kuuteenkymppiin. KuuKumina oli jälleen voittamaton!
Seuraavana sunnuntaina seurattiin pienten lasten tanssiteatteriesitystä Pieniä ihmeitä. Hykerryttävä esitys valloitti katsojansa.
Syyskuun puolessa välissä pyörähtivät käyntiin Kylätilan viikoittaiset kerhot ja kurssit. Joihinkin on tilaa
vielä (ks. kerhoaikataulua viereisellä sivulla)! Capoeirailta nuorille on perjantaina 6.10.

Kylätilan syksyn muita tapahtumia:
- Kirpputori ja kahvila sunnuntaina 8.10. kello1115. Varaa oma myyntipöytäsi - jäsenet 5 euroa ja muut
10 euroa. Ovet avataan myyjille kello 10.
- Jooga-viikonloppu 28.-29.10. kello 10-13. Löydä
valo sisältäsi – hathajooga tienä terveyteen ja iloon! Autetaan kehoa sopeutumaan vuodenaikaan syvävenytyksin, erityishuomiona selän hyvinvointi. Jooga-viikonlopun hinta jäseniltä 20 euroa ja muilta 30 euroa. Ilmoittautumiset Kylätilaan 041 5278932 / 044 5603131. Tiedusteluihin vastaa ohjaaja Pia Snellman 044 337 0602.
”Jättiläismäinen Nauris” Kylätilassa sunnuntaina
5.11. kello 14 alkaen. Nukketeatteriesityksen järjestää
Lasten Oma Polku ry. Sisäänpääsy aikuisilta 4 euroa ja

Kylätilan uudet työntekijät ovat Tuulia Pelander ja Sami Väätänen. Heihin saa yhteyden kylätilaa koskevissa asioissa puhelinnumeroista 041
5278932 tai 044 5603131 varmimmin arkisin kello 1113 välisenä aikana. Maanantai-iltaisin päivystys kylätilassa klo 18-19.
lapsilta 2 euroa, alle 5-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Tiedustelut ja lippuvaraukset; Leena Jussila 050 4693235.
English Club englanninkielisille perheille järjestetään
sunnuntaisin 7. lokakuuta klo 16-18, 22. lokakuuta klo
14-16, 19. marraskuuta klo 13-15 ja 3. joulukuuta klo 1416. Additional information: ajay.meswani@taloverkot.fi
Lasten perinteiset joulujuhlat joulupuuroineen 17.
joulukuuta klo 15 alkaen.
Tietotekniikkakoulutuksesta tietoa: www.kolumbus.fi/arline/kurssit.htm
Terveisin Kumpula-Toukolan Kylätilayhdistys ry.
kylatila@kolumbus.fi, Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Animaatiopajan salat
Herkko Eskelisen luotsaama animaatiotyöpaja on herättänyt
nuorten kiinnostuksen piirroselokuvien salattuun maailmaan.
Joukko innokkaita 9-13 -vuotiaita on jo ehtinyt päästä hyvään alkuun oman animaation teossa. Järjestämme nyt torstain lisäksi
toisenkin työpajan, joka kokoontuu keskiviikkoisin klo 16-17.30.
Herkko Eskelinen asuu Kumpulassa Intiankadulla, aivan kylätilan vieressä.
Hän on opiskellut animaation tekemistä Kokkolassa, Tuusulassa ja Helsingissä. Kurssinvetäjänä hän on ollut mm. Joensuun ammattikorkeakoulun
viestinnän koulutusohjelmassa, Vantaan kuvataidekoulussa ja Helsingin
kulttuuriasiainkeskuksen toimipaikoissa.
Herkko on tehnyt kuvamanipulaatioita Evvk-ohjelmaan, TV-mainoksia,
dvd-introja, kuvituksia ja kokoonpanotöitä tehtaassa. Omaa animaatiota on tekeillä mm. syksyllä 2007 Uuden kinon loppukuvina nähtävään Luonnonlaki-sarjaan. Urkujensoiton harrastaja piirtelee myös sarjakuvia ja kirjoittaa
oppimateriaalia animaation teosta. Hän on tehnyt myös äänisuunnittelijan töitä TV:n ”Suuri kupla”-ohjelmaan.
Herkon valokuvia on julkaistu mm. Helsingin Sanomissa, Kumppanissa, Vihreässä langassa sekä Turun Sanomissa.
Herkko kutsuu animaatiota ”elävöittämiseksi”: esitetään kuvasarja ja luodaan liikkeen illuusio: "Teemme kurssilla
pala-, esine- sekä piirrosanimaatioita, kuvaamme ne digivideokameralla suoraan tietokoneelle (kaappaus) 25 kuvan
sekuntinopeudella. Ja sitten koostamme kuvat elokuvatiedostoksi. Suunnittelemme kurssilaisten kanssa käsikirjoitukset ja hahmot itse, kopioita emme käytä. Työvaiheissa luova käsikirjoituksen teko saa ihmiset innostumaan ja
mitä syvemmälle kurkistamme kulisseihin innostus vaan lisääntyy, trikit ja digikuvauksen keinot ovat loppujen lopuksi yksinkertaisia kun tietää mitä tekee. Sen mitä TV:stä näemme ja koemme onkin sitten jo kurssin jälkeen hiukan muuttunut."
Teksti ja kuva: Sami Väätänen
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Kylätilan kerhoaikataulu syksyllä 2006
TORSTAISIN
KESKIVIIKKOISIN
klo 10-12 Muskariryhmät 3 kk.-3 v. klo 16-17.30 Animaatiotyöpaja
9-13 v:lle, kurssimaksu 40€.
Kurssimaksu 34€. TILAA ON 1-2Herkko Eskelinen, p. 041 458 7078
vuotiaiden ryhmässä klo 10.30-11.
MLL/Jaana Lehmonen 050 5779891 klo 16.30-17.30 Kuvataidekerho
3-4-v:lle, 17.45-18.45 5-6-v:lle
14-14-45 Vauvavoikka 0-12 kk +
Kurssimaksu 50/45€.
aikuinen, Elina, p. 050 540 7752,
TIISTAISIN
Riikka Notkola, p. 0440 780 507
kirppanat@maxinetti.fi
9-10.15 Hatha-jooga (alk. 3.10.)Pia 16-17.30 Animaatiotyöpaja 14-16
19-20.30 Jooga (alk. 14.9.)
Snellman, p. 044 337 0602
Kurt Walter, p. 050 382 3458
v:lle. Kurssimaksu 40€.
14-15.30 ToTe:n seniorijumppa,
Herkko Eskelinen, p. 041 458 7078.
30€/kausi tai 3€/kerta. Pia Kima.
16-17.30 Teatteri-kerho koululaisille PERJANTAISIN
15-16 Askartelu n. 6-10-v:lle,
Minna/Teatteri Ilmi-Ö, 040 772 4129 16-17 Lasten tanssi (ryhmä täysi)
kurssimaksu 25€, TILAA ON!
19-20.30 Chi kung -kurssit
SUNNUNTAISIN
MLL/Kirsi Länsitie, 0400 480 342
(alk.13.9.) Kaksi 6:n viikon kurssia.
klo 18-19 Salsan alkeet (alk. 17.9.)
16-17 Lasten tanssi (ryhmä täysi)
Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon!
45€/kausi tai 4€/kerta. Suvi Isotalo.
19-21 Kumpulan kuoro
Riitta Kokko, p. 040 5354 975
Marjo Hyötyläinen, 050 3400 291
Ilmoittautumiset suoraan opettajille.
Muutokset mahdollisia. kylatila@kolumbus.fi
MAANANTAISIN
klo 15-16 Sarjakuvan piirtäminen
8-13-v:lle (Ryhmä täysi)
klo 16-17 Satuaskartelu 3-6-v:lle
Kurssimaksu 25€, TILAA ON!
MLL/Kirsi Länsitie 0400 480342

Kylätilan blogi päivitetään sunnuntaina 8.10., jonka jälkeen se pidetään ajan tasalla kylätilan
tapahtumista. Osoite on www.kylatila.blogspot.com

Seuraava Kumposti ilmestyy joulukuussa 2006
Varaa ilmoitustila marraskuun loppuun mennessä! Hinnat ovat:

Koko sivu 300 €
1/2 sivua 150 €
1/4¼sivua 75 €
2/3 sivua 200 €
1/3 sivua 100 €
1/6 sivua 50 €
Toistoalennukset toistokerroista riippuen 20-33 %!
Rivi-ilmoitukset : 3 palstariviä 10 euroa, 6 palstariviä 20 euroa. Rivi-ilmoituksen voi lähettää
alla oleviin osoitteisiin ja se on maksettava etukäteen tilille n:o 800011-179465.
Sähköpostiosoite: kumposti@netti.fi Postiosoite: c/o Heikkola, Limingantie 9 A 1, 00550 Helsinki.
Päätoimittaja: heikkola@netti.fi, puh. 040-7790333
Ilmoitukset: ulla.agopov@triticum.inet.fi, puh. 050-5735923

Kylätilassa, Intiankatu 31, voit järjestää
mm. juhlia, teatteriesityksiä, kursseja,
kerhoja tai konsertteja.

TIETOTEKNIIKKAKOULUTUSTA

KYLÄTILAN VUOKRAHINNASTO

Kumpulan-Toukolan kylätilassa.

ARKISIN: Sali tai keittiö klo 9-19 12€/tunti
klo 19-22 15€/tunti
Koko tila
klo 9-22 20€/tunti
VIIKONLOPPUISIN:
Koko tila klo 11-17 jäsenet 75€, muut 100€
klo 17-01 jäsenet 150€, muut 200€

Katso lisätiedot

Vuokrausta hoitaa Sami Väätänen,
p. 044 560 3131, kylatila@kolumbus.fi
Voit tulla katsomaan tilaa maanantaisin
klo 18-19. TERVETULOA!

www.kolumbus.fi/arline/kurssit.htm
Tiedustelut: arline@kolumbus.fi
tai 040 5432 330/Arja Kiukkonen

