
kumposti
Helsingin Kumpulan kylälehti  3/07

�

www.kumpula.info  kumposti@yahoo.com  5.10.2007 

Lintukodon kahdet kasvot
sivut 2–12

Lääkärit karkotetaan yhä kauemmas!
sivu 3

City-maasturit jyrää!
sivut 6–7

Kalle 
ja Maija 
tänään

Intian-
katu 

tänään



� �

23.vuosikerta
ISSN 1235-8959

Julkaisija: Kumpula-seura
Jakelu: jokaiseen Kumpulan ja 

vanhan Toukolan postiluukkuun
Tilaukset muualle: �0 euroa/vuosi 
(maksu Sampo 8000��–�79465)

Painos: �500 kpl
Paino: Paintmedia Oy, Helsinki
 Päätoimittaja: Tuomo Heikkola

Ulkoasu: Leila Oksa
Kuvitukset: Maija Fagerlund
Kannen kuvat: Appe Vanajas 

ja Sami Väätänen
Toimituksen osoite:
kumposti@yahoo.com

Limingantie 9 / Heikkola

Seuraava Kumposti 
ilmestyy joulukuussa �007. 
Aineisto ja ilmoitukset on 

toimitettava �5.��. mennessä.

Ulla Agopov, puheenjohtaja
Limingantie �4
(09) 757 ��64

ulla.agopov@triticum.inet.fi
Ann-Louise Laaksonen, sihteeri

Valtimontie � C 47
050 �5� 084�

annlouise_laaksonen@hotmail.com
Hannu Hakala
Limingantie 90

(09) 797 770
hannu.hakala@om.fi

Leila Melart
Limingantie 4�–4� B

(09) 794 4�4
leila.rasanen@nettiviesti.fi

Ulla Neuvonen
Limingantie 56

(09) 790 885
ulla.neuvonen@helsinki.fi

Miro Reijonen
Väinö Auerin katu 4 A �

0400 770 987
miro@iki.fi

Sari Väntänen
04� 5�� 4850

sari.vantanen@kolumbus.fi
Varajäsenet:

Sirkkaliisa Jetsonen
Kymintie 75

(09) 757 �0�0
jetsonen@saunalahti.fi

Salme Kauppila
salme.kauppila@pp.inet.fi

Perinteiset Kyläjuhlat järjestetään taas ensi keväänä, ja päi-
vämäärä on lauantai 24.5.2008. Tuolloin suljetaan Limingan-
tie liikenteeltä, asetellaan pöydät kilometrin kirpputoriksi ja 
järjestetään monenlaista ohjelmaa, viihdykettä ja hiukopalaa 
talkoovoimin. 

Vaikka eletään vasta syksyä, jo nyt muutama yhtye on 
lupautunut mukaan. Kyläjuhlilla esiintyvät ainakin maa-

Kumpulan Kyläjuhlat
ilmanluokan akustinen pop-yhtye Acorn sekä 90-luvun 
kulttiprogebändi Lentävä Siemen comeback-keikallaan. 
Molempien luotsaajat asuvat esiintymislavojen välittömäs-
sä tuntumassa Limingantiellä.

Mittavien Kyläjuhlien toteutukseen tarvitaan toki taas 
monia talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. Kiinnostuneet voivat 
ottaa nyt jo hyvissä ajoin yhteyttä Kylätilaan.

Appe tienasi 
kansikuvalla 

50 euroa
Viime numerossa lupasimme 
50 euroa parhaasta Kumpostiin 
lähetetystä valokuvasta. Kisan 
voitti sen ainoa osallistuja Appe 
Vanajas, joka kertoo: 

”Kuvassa ovat LEGENDAA-
RISET Kalle ja Maija Hovisto 
Limingantie 98:sta juuri �0-
vuotishääpäivänsä kynnyksellä. 
Kalle ”päivystää” ahkerasti tässä 
kuistilla ja tuntee hyvin koko 
Kumpulan pohjoispään asiat. 
Tosin, jos vaikka Tanun kulmilla 
tapahtuu jotain, Kalle saa sen  
tietoonsa  alta aikayksikön! Hän 
on siis luotettavin tietolähteem-
me täällä päin. Pariskunta on 
muutenkin täyttä kultaa!”

Myös ensi numeroon saa 
mieluusti lähettää kuvia! Par-
haalle luvataan palkkioksi tällä 
kertaa �0 euroa. 
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Kumpula-seuran 
johtokunta 2007

järjestetään taas 24. toukokuuta

Helsingin kaupungin terveyskes-
kusjohtaja Matti Toivola ehdottaa, 
että Koskelan terveysasema siirre-
tään Oulunkylän terveysaseman 
yhteyteen vuoden �0�� alusta. Ter-
veyslautakunta saa esityksen käsi-
teltäväkseen 9. lokakuuta. Päätös 
on tarkoitus saada aikaan jo tänä 
vuonna. Vaikuttaa voi vielä: terve-
ysasemien johtaja Outi Kupiainen 
lupasi Kumpostille selvittävänsä, 
josko Kumpula voitaisiinkin siirtää 
Vallilan terveysaseman alueeseen.

Esitys on osa laajempaa suun-
nitelmaa, jossa sekä terveysasemi-
en että hammashoitoloiden määrä 
koko Helsingissä vähenisi noin 
kolmasosalla vuoteen �0�0 men-
nessä. Oulunkylässä suunnitelmaa 
esiteltiin yleisölle �0. syyskuuta 
tilaisuudessa, josta tiedotettiin 
etukäteen perin huonosti, moitti-
vat viime tingassa siitä tiedon saa-
neet kumpulalaiset Lotta Valpola 
ja Ann-Louise Laaksonen. Tässä 
heidän raporttinsa tilaisuudesta.

Terveyskeskuksen pysyminen Ogelin ostoskes-
kusta lähempänä näyttää meidän kannaltamme 
todella huonolta. Motiivit ja suunnitelmat ovat niin 
vakuuttavat. Tavoitteena eivät ole nyt ensisijaisesti 
säästöt, vaan lääkärien pysyvyys terveyskeskuk-
sessa, palvelujen monipuolistaminen ja tekniikan 
käytettävyys. Suuren aseman eduista mainostetuin 
yleisötilaisuudessa oli henkilökunnan sairastumisista 
ym. aiheutuvan lisä-stressin jakautuminen useam-
malle terveelle työntekijälle pienempänä annoksena 
henkeä kohti. Samantyyppistä kehitystyötä tehdään 
ympäri kaupunkia.

Sijaintivaihtoehtoja uudelle, 17–19 lääkärin 
terveysasemalle on ollut kaksi. Alunperin asemaa 
suunniteltiin Koskelaan, mutta esitetty tila oli liian 
pieni ja se soveltuisi huonosti terveyskeskustyöhön. 
Terveyslautakunta tulee siten esittämään vaihtoehtoa 
2, joka on Koskelan terveysaseman yhdistäminen 
Oulunkylän nykyiseen terveysasemaan. Sinne suun-
nitellaan myös  hammashoitolaa. 

Jopa Koskelan terveysaseman ylilääkäri Riitta 
Hietala kannattaa asemien yhdistämistä Oulunkylän 
tiloihin niiden tarkoituksenmukaisuuden ja toimi-
vuuden vuoksi. Terveyslautakunta saa esityksen 
seuraavaan kokoukseensa ja tehnee päätöksen vielä 
ennen joulua.  

Kauas palvelut karkaavat...
...suuri terveysasemauudistus veisi terveysaseman Koskelasta Oulunkylään asti. 
Kumpulalaiset voivat vielä valita Vallilan. Ehkä.

Posti lopetti Hermannin posti-
toimipaikan 00550 heinäkuussa 
ja siirsi siihen kuuluneet taloudet 
005�0:n yhteyteen Vallilaan Stu-
renkatu ��:een. 

Olisivatko kumpulalaiset Her-
mannin asiakkaat kenties halun-
neet mieluummin siirtyä Käpylän, 
Pasilan tai Arabian postien asiak-
kaiksi,  sitä ei kukaan kysynyt.

Kumpulalaiset on jaettu peräti 
neljän eri postitoimipaikan alueel-
le: Isonniitynkatu on 005�0 (Pa-
sila), Limingantien ja Kymintien 
alkupäät 00550 ja loppupäät 00560 
(Arabia) sekä Sofianlehdonkatu ja 
Valtimontie 006�0 (Käpylä). Suu-

...ja Hermannin posti suljettiin – 00550-kumpulalaisten posti on nyt Vallilassa.

Yleisötilaisuudessa oli 40–50 
ihmistä. Tilaisuus oli aivan erilai-
nen kuin mitä esimerkiksi kou-
lutaistelun yhteydessä koettiin. 
Tietysti oli, kun yleisöstä 3/4 oli 
hurraavia oulunkyläläisiä.

Lotta Valpola

Paikalla olivat sekä Oulukylän, 
että Koskelan terveysasemien 
ylilääkärit ja ylihoitajat. Ilmeisesti 
tässä on käynyt niin, että Oulun-
kylän ylilääkäri on ”barrikaadeille 
nousemisen” ansiosta saanut 
päättäjät miettimään tätä kakkos-
vaihtoehtoa.

On ymmärrettävää, jos pieniä 
terveysasemia yhdistetään, mutta 
Koskela (9 lääkäriä) ja Oulunkylä 
(10 lääkäriä) eivät ole pieniä!

Jos suunnitelma toteutetaan, 
Koskelan terveysasema siirtyy 
Oulunkylään luultavasti v. 2011. 
Sitä ennen remontoitaisiin ensin 

Koskelan sairaalan tiloja 5 milj. 
eurolla ja sitten Oulunkylän terve-
ysasema 3 milj. eurolla.

Itse ehdotin, että jos tämä 
yhdistyminen toteutuu, mikä on 
todella huono vaihtoehto, niin 
Koskelaan pitää jättää ”satelliitti”-
toimipiste. Koskelassa pitää aina 
olla paikalla terveydenhoitaja, 
joka voi mitata verenpainetta ja 
seurata lääkitystä. Lääkäri olisi 
paikalla muutamana päivänä 
viikosta, myös neuvolapalvelun 
pitäisi jäädä Koskelaan.

Minusta kannatta ottaa yhteyt-
tä terveyslautakunnan jäseniin ja 
vaatia, että samanlainen tilai-
suus pitää järjestää Koskelassa, 
Käpylässä tai Kumpulassa. Myös 
meidän alueen väellä pitää olla 
aikaa tutustua ehdotukseen ja 
ottaa kantaa siihen!! Terveyslau-
takunnassa voimme odotaa tukea 
ainakin Kati Peltolalta ja Gunvor 
Brettschneiderilta.

Ann-Louise Laaksonen

Hermannin posti oli niiden postien joukos-
sa, joiden toiminta  päätettiin vuonna 2005 
siirtää yrittäjän hoitamaksi/palveluyrityksen 
yhteyteen.

 Yrityksistämme huolimatta emme 
löytäneet sinne sopivaa postiyrittäjää, joten 
yhdistimme Hermannin postipalvelut Vallilan 
postiin. Ymmärrämme toki, että osalle asi-
akkaistamme muutos oli hankala, kun posti-
matka piteni. Olemme saaneet muutoksesta 
jonkin verran sekä myönteistä että kielteistä 
palautetta. Otamme mielellämme asiakkait-
temme palautteita vastaan kehittääksemme 
palveluita. 

 Posti seuraa kaikkialla maassa asutuk-
sen ja asiakasmäärien kehitystä. Teemme 
muutoksia palveluverkossamme, jos muu-

rimmalle osalle asukkaita kaikki 
toimipisteet ovat kaukana. 

Kysyimme postin aluepäälli-
költä Riitta Kärkkäiseltä, miksi 
Hermannin posti lopetettiin. 
Kysyimme myös, olisiko Kum-
pulaan mahdollista perustaa oma 
postitoimipaikka, jos vaikka sattuisi 
halukas asiamies löytymään. Jäl-
kimmäiseen kysymykseen ei suoraa 
vastausta tullut, mutta epäsuo-
rasti Kärkkäinen taitaa oheisessa 
vastauksessaan kertoa, että ei tule 
kysymykseen. Mutta palautetta 
posti sanoo nyt Hermannin postin 
lopettamisesta ottavansa vastaan, 
joten siitä vaan.

tokset sitä vaativat ja se on taloudellisesti 
järkevää.  

 Uuden toimipaikan perustaminen ei ole 
taloudellisesti kannattavaa. Asiointimää-
rät sekä luovutettavien lähetysten, kuten 
saapuvien pakettien määrä jäisi vähäiseksi.  
Alueen asukasmäärä ei siis aina ole määrää-
vä tekijä, vaan se miten paljon alueella on 
postiasiointia. Nykyisin yhä useampi asiakas 
ei enää nouda paketteja postista vaan halu-
aa sen kotiovelleen. Myös sähköinen asioin-
titapa lisääntyy vuosi vuodelta, joka edelleen 
vähentää fyysisen asiointipaikan tarvetta.  

  Aluepäällikkö Riitta Kärkkäinen 
PL 3300, 00011 Itella

puh. 040 536 4526
riitta.karkkainen@posti.fi

KuMpuLa-seuran syysKoKous

Nyt olisi taas hyvä tilaisuus vaikuttaa asioihin. Kaupunki 
vaikuttaa kuulevaiselta. Terveysasemaratkaisut eivät ole 
vielä lukkoon lyötyjä. Liikennehaittojen torjunnastakin ollaan 
kiinnostuneita. Vaan saako valtiollista Postia kiinnostumaan 
siitä, kuinka tärkeää sen läheisyys olisi? Palautetta kuulem-
ma sielläkin otetaan vastaan, joten antakaa mennä.

------
Jos nyt Kumpulalla olisi kova oma tahto siitä, mistä haluam-
me lääkäripalvelut jatkossa hakea, voisi esimerkiksi Kum-
pula-seura sitä ajaa. Mutta miten se tahto saadaan selville? 
Perinteisesti asukkaiden ääntä käyttävät asukasyhdistyksis-
sä vaikuttavat ihmiset. Sekin on demokratiaa, asukasyhdis-
tykseenhän kuka tahansa voi mennä toimimaan.

Mitä terveysasemaratkaisua Kumpula-seuran pitäisi nyt 
lähteä ajamaan? Jonkun mielestä varmaan Oulunkylä olisi 
parempi kuin Vallila, jonkun toisen ei. Seuratkaa siis www-
sivujen kumpula.info keskustelupalstaa!

------
Posti on hankala tapaus. Kumpulalaiset ovat iät ajat kulke-
neet neljään eri postiin. Hieno ajatus olisi oma posti täällä 
Kumpulassa! Postin nykyisellä bisnesidealla asiamiespos-
tikin on kannattava vain, jos lähtevän ja saapuvan postin 
määrä on tarpeeksi suuri. Määrä riippuu yritysten määrästä.

Niitä ei taida täällä paljon olla. Vai lähdetäänkö yrittä-
mään, puhumaan vaikka Tanu asiamiespostiksi, keskeltä 

kylää? Vai haluavatko entiset Hermannin 00550-asiakkaat 
pyrkiä mieluummin Pasilan tai Käpylän postipiiriin?

------
Viime numerossa kerroimme Helsingin uuden kulttuurijoh-
tajan kummallisista linjauksista. Joukko, jonka kokemuksiin 
juttu tästä miehestä perustui, oli niin suuri, että päädyin 
julkaisemaan jutun ”Kumpostin työryhmän” nimellä. Kuka 
tahansa yksittäinen henkilö kirjoittajana olisi muutoin saanut 
kantaa sisällöstä kohtuuttoman vastuun.

Kulttuurijohtaja Pekka Timonen soittikin sitten ja ilmoitti, 
että ei halua keskustella nimimerkkien kanssa. Sen verran 
piti kuitenkin keskustella, että kertoi mikä jutussa kaikkein 
eniten oli närkästyttänyt. Se oli kuulemma ollut sana ”kult-
tuuriaisankannattaja”.

Jutun kirjoittajat ovat nyt entistäkin hämmentyneempiä. 
Onko Timonen sittekin ihminen: viaton sanaleikki kulttuuri-
asiasta ja -aisasta sattuu enemmän kuin mitkään oikeat ivat 
ja solvaukset?  

Kumposti luo katseen luottavaisesti tulevaisuuteen ja 
uskoo, että kulttuurijohtaja Pekka Timonen antaa selvityksen 
itsestään seuraavaan numeroomme!

Siltä varalta, voisitteko lähettää Timoseen ja Helsingin 
kulttuuriasioihin liittyviä hyviä kysymyksiä osoitteeseeen 
kumposti@yahoo.com.

Pyytää päätoimittaja perjantaina 28.9. klo 01.35

 

Just before deadline: Päätoimittajan viimeiset sanat

Mitenkäs se määritellään se ”asukkaiden tahto”?

Hiskias Möttö & Mojakka Limingantien keskivaiheilla kyläjuhlilla 2006.

LeiLa Oksa

Asioina henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja 
budjetti vuodelle 2008 sekä sääntömuutosehdotus.

 Kylätilassa, Intiankatu 31 
maanantaina 26. marraskuuta klo 18

TerveTuLoa!

Suurta terveysasemauudistusta 
valmistellut terveysasemien johtaja 
Outi Kupiainen sanoo, että kum-
pulalaiset voidaan periaatteessa 
aivan hyvin siirtää Käpylä-Koske-
lan alueesta Vallilan terveysaseman 
alueeseen. Kumpostin haastattelus-
sa Kupiainen lupasi ottaa heti yh-
teyttä Vallilan terveysaseman yli-
lääkäriin ja selvittää, onko Vallilan 
tiloissa venymisen varaa. Kupiaisen 
mukaan Vallila on kumpulalaisten 
palvelua varten varteenotettava aja-
tus. Luontevakin, kuuluhan myös 
Arabianranta Vallilan alueeseen. 
”Vain Vallilan tilojen seinät voivat 
olla esteenä”, sanoi Kupiainen.

Terveysasemajohtaja huomaut-
taa kuitenkin kumpulalaisille, että 
myös Vallilan terveysasema on 
tarkoitus siirtää toisaalle. Suunnitel-

man mukaan uusi, suuri terveysase-
ma rakennetaan tulevalle Kalasata-
man alueelle aikaisintaan vuosien 
�0�5–�0�0 aikana. Kaikki riippuu 
vielä Kalasataman muun rakenta-
misen aikataulusta. Se taas riippuu 
niin monista asioista, että siitä ei 
vielä voi sanoa mitään. Mikä on 
kaupungin rahatilanne esimerkiksi 
�0 vuoden päästä? Mikä silloin on 
taloudellinen tilanne ylipäätään?

Voisiko sitten neuvola säilyä 
Koskelassa, vaikka terveysasema 
muualle muuttaisikin? Kupiaisen 
mukaan periaatteessa kyllä. Mutta 
yleensä – ja nykyisessä suunnitel-
massa erityisesti – neuvola siirtyy 
myös Oulunkylään. Neuvolakin 
tarvitsee lääkäripalveluja, sitä 
paitsi Koskelan neuvolatilat ovat 
kovin ahtaat.

Vallilassa ”vain seinät voivat olla esteenä” Päätöksenteko
Terveyslautakunnan seuraava kokous 
on tiistaina 9.10. klo 16.15. Kokouk-
sen esityslista julkaistaan (www.hel.fi) 
perjantaina 5.10. 

Terveysasiat kuuluvat apulais-
kaupunginjohtaja Paula Kokkosen 
toimialaan. Asiat esittelee terveyskes-
kuksen toimitusjohtaja Matti Toivola.

Terveyslautakunnan jäsenet:
Ikävalko Suzan (vihr.), puheen-
johtaja, Töölö, p. 050 583 4292, 
suzan.ikavalko@culminatum.fi 
Haukka Jari (vihr.), Herttoniemi,
p. 045 634 6672, jari.haukka@iki.fi 
Asko-Seljavaara Sirpa (kok), varapj., 
Lauttasaari, p. 050 511 3144,
sirpa.asko-seljavaara@eduskunta.fi 
Heistaro Sami (kok), Herttoniemen-
ranta, p. (09) 787 832, 040 522 7395, 
sami.heistaro@ktl.fi  

Ranki Risto (kok), Kruununhaka,
p. 050 500 3187, risto.ranki@ktm.fi  
Lehtola Kari (sdp), Maunula,
p. (09) 728 6363, 050 559 9100,
kari.lehtola@netsonic.fi 
Siitonen-Heinäluoma Satu (sdp), 
Mellunkylä, p. (09) 307 423, 040 757 
1281, satu.siitonen@webinfo.fi 
Puhakka Sirpa (vas), Toukola 
(15.10. saakka), p. 050 594 1602, 
sirpa.puhakka@pp2.inet.fi
Peltola Kati (vas), Koskela 
(15.10. alkaen), p. 050 563 2314,
kati.peltola@kolumbus.fi 
Brettschneider Gunvor (rkp), Töölö,
tel. (09) 477 2070, 050 5846 005,
gunvor@stellapolaris.com 
Kaupunginhallituksen edustaja:
Malinen Jouko (sdp), Kurkimäki,
p. 0400 940 273,
jouko.malinen@luukku.com
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Vaikka syksy saa, ei kyläläisillä ole 
aihetta synkistelyyn, sillä kotoisa 
Kylätila odottaa kävijöitä ja mu-
kavaa seuraa on luvassa kerhoissa, 
klubeissa ja kuukauden teemata-
pahtumissa. 

Limingantien valtaus
Kylätilan syyskausi alkoi hyvissä 
merkeissä. Limingantien valtausta 
suosi sää, joten olettaa voikin, että 
lupa-anomusten täyttäjillä oli välit 
kunnossa kaikkiin suuntiin. Tou-
kolasta ja Arabianrannasta kävi 
ilahduttavasti myös vierailijoita 
pöydissä. Ensi vuonna järjestetään 
pöytiä avuksi kauempaa tuleville, 
jotta saadaan koko katu yhdeksi 
pitkäksi pöydäksi. Nyt se melkein 
oli jo yhtenäinen herkkuketju.

Taiteiden yö Oljenkorressa
Kylätilan hallitus mietti kovasti, jär-
jestäisimmekö oman tapahtuman 
Taiteiden yöhön. Aika loppui tällä 
kertaa kesken, mutta ensi vuodeksi 
otetaan jo hyvissä ajoin ehdotuksia 
ja tarjouksia vastaan. Mieti sinäkin, 
millainen voisi olla Kylätilan Taitei-
den yö? Yksi uusi aluevaltaus toki 
Taiteiden yönä tehtiin.

Kylätila tarjosi ravintola Oljen-
korressa elävää musiikkia. Neljän 
miehen Oljenkorsi Small Band 
soitti suoraan kyläläisten sydä-
miin ja jatkoa on luvassa.  Mikko 
Tohkanen, Antti Vuorenmaa, 
Kyösti Väntänen ja Jussi Liski 
esiintyvät Oljenkorressa taas ti 
�6.�0., la �7.��. sekä ti �8.��., ja 
saattaapa joskus olla vierailijoita-
kin mukana.

Latotanssit Kylätilalla
Ja ne Latotanssit! Humoristises-
ta huulenheitosta kehkeytynyt 
idea vanhan ajan latotansseista 
teemalla “seinäruusuja ei jätetä” 
houkutteli kyläläiset paikalle kau-
den avajaisiin sankoin joukoin. Oli 
upea näky, kun hevoskiesit ajoivat 
Kylätilan eteen ja poimivat kyytiin 
lapsia ja vanhempiakin. Hevoset 
palkittiin muuten seuraavana 
päivänä sisällä somisteina olleilla 
heinäpaaleilla. “Ladossa” Rami 
Mehlingin alkuillan tanssikoulu 
“lyhyt, pitkä, pitkä, lyhyt...” johdat-
teli väen tangon, valssin, humpan 
ja sottiisin askeliin. 

Kyläorkesterin sielu Jussi Liski 
sai jälleen houkuteltua loistomuu-
sikot Latotansseihin mukaan. Iso 
kiitos koko illan talkoohengessä 

soittaneille Jari Lappalaiselle, Al-
var Gullichsenille ja Pille Pelto-
selle sekä tietysi upeille solisteille 
Mari Pietilälle, Taneli Mäkelälle 
ja Tapio Liinojalle! Tuntui siltä, 
että he itsekin viihtyivät paikalla ja 
se onkin talkoohengessä järjestet-
tyjen juhlien juju. Kun osallistuu 
tapahtuman tekemiseen, siitä saa 
kaksin verroin iloa. Mahtavaa 
oli myös se, että Kylätila saatiin 
siistiksi vielä samana iltana, 
kun muutamia vapaaehtoisia jäi 
auttamaan siivoamisessa. Lämmin 
kiitos siitäkin!

Koko kylän juhlia lauantaisin
Joka kuun ensimmäinen lauantai 
pyhitetään jatkossakin kyläläisten 
yhteisille juhlille. Lokakuussa 6.�0. 
on Musakerhon vuoro. Ottakaa 
omia soittimia mukaan, sillä 
silloin on mahdollisuus jammailla 
yhdessä ison porukan kanssa. Ai-
kaisemmin iltapäivällä kokoontuu 
Djembe-rumpupiiri klo ��-�5.

Paikalla on jo pidempään soit-
taneita, mutta aloittelijatkin ovat 
tervetulleita.

Lauantaina marraskuun �. 
päivänä on Halloween-huispa-
uksen aika. Silloin toivottavasti 
näemme Kylätilassa paljon 
vampyyreita, kummituksia ja 
muita kauhistuttavia olioita. 
Syömme yhdessä veret seisautta-
via ruokia ja nautimme natisevista 
tanssin rytmeistä. Juhlatuulen saa 
jo kotoa mukaan, kun panostaa 
naamiaisasuun.

Syyskauden viimeisenä teema-
na on tietysti Pikkujoulut lauan-
taina �.��. Juhlat ovat nyyttärit, 
joissa Kylätila tarjoaa perinteisesti 
kinkun. Aloitamme jo klo �6.00, 
jotta lapsiperheetkin ehtisivät 
nauttia illasta askartelupajojen ja 
tonttutanssien merkeissä. Lapsille 
järjestetään perinteisesti vielä ihan 
ihka omakin joulujuhla sunnun-
taina �6.��. Silloin taitaa jo Jou-
lupukkikin olla liikkeellä. Ja olen 
kuullut huhuja myös kylän omista 
Tiernapojista...

Tätähän tuskin malttaa odottaa, 
nimittäin sitä, että näemme jälleen 
Kylätilassa ja pidämme yhdessä 
hauskaa, terveellä ja turvallisella 
talkoohengellä.

Kumpula-Toukola Kylätilayhdis-
tyksen hallituksen puheenjohtaja

Bile-Hile-Hilla

Syksy on alkanut todella touhuk-
kaasti, ja yritämme Samin kanssa 
ehtiä pikkuhiljaa myös kohenta-
maan Kylätilan ulkoasua. Uudet 
taittojalkaiset pöydät on jo tilattu, 
ja pian saamme Kumpu-kirjas-
ton esiin huiskin haiskin olevien 

pöytien takaa. Ihania ehdotuksia 
Kylätilan tapahtumiksi satelee, ja 
yritämme järjestää mahdollisim-
man paljon hauskoja juttuja. Vai 
miltä kuulostaisi sunnuntainen 
pianokonsertti samalla, kun opitaan 
rypyttämään karjalanpiirakoita?

Lapsille on tarkoitus järjestää 
teatteriesitys vielä ennen joulua, ja 
hallituksen Jussi ja Kössi pohtivat 

Tiernapoika-esitystä joulun alle.
Keväisen paitasuunnittelu-

kilpailun tuloksista pääsemme 
nauttimaan lokakuun aikana, kun 
paidat saadaan valmistajalta. Mai-
ja Fagerlundin voittajaehdokkaan 
lisäksi teetämme Eija Reevesin 
suunnittelemaa “Kumpulan tähti” 
-paitaa. Mallikappaleet ovat Kylä-
tilan ikkunassa ihasteltavissa.

Kerhoissa on vielä tilaa 
uusille harrastajille
Kumpostin ilmestyessä Kylätilan 
kerhot ovat jo lähteneet käyntiin, 
lukuun ottamatta torstain pienten 

Kylätilan syyskausi tuo

Kampaamo

Amarillo
Satu ja Kikka

Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117

Avoinna arkisin 9–17, la 9–14

KOSKELAN 
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Käpyläntie 1, puh. 720 6800

Erikoshammaslääkäri
Pirkko Aho – iensairaudet

Hammaslääkärit
Marja Romu, Elina Saaristo

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.

juHLaa 
arKeen

lasten kuviskerhoja ja Lauluavain-
kuoroa, jotka aloittavat vasta loka-
kuussa. Mukaan ehtii kuitenkin, 
sillä kerhoissa ja harrasteryhmissä 
on vielä tilaa. Tarkempia tietoja 
kerhoista löydät Kylätilan ikkunan 
ilmoitustaululta ja Kylätilatilan 
omasta blogista www.kylatila.
blogspot.com.

Lukujärjestykseen on tullut yksi 
muutos, sillä valokuvakerho on 
siirretty tiistaista perjantaihin ja 
kuviskerho vastaavasti perjantaista 
tiistaihin. Kuviskerhoon voivat 
osallistua yli 7-vuotiaat lapset, sillä 
huomasimme, että siinä ikäluokas-
sa on enemmän kysyntää kerholle.

Viikonloppuisin juhlien 
lisäksi myös erilaisia kursseja
Syyskuun viimeisenä viikonlop-
puna Rauni Eskelinen ja Sami 
Väätänen opastavat työskente-
lemään pimiössä. Lokakuussa 
kokoontuu rumpupiiri ja lontoo-
lainen Susan Woodd ohjaa Tai chi 
-illan. Taiji-harjoitukset lupaavat 
itsetuntemusta, keskittymiskykyä, 
sisäistä rauhaa ja harmoniaa. Mar-
raskuussa on bändiviikonloppu 
�0–�5-vuotiaille bändisoittamises-
ta kiinnostuneille nuorille. Instru-
menttikohtaista ryhmäohjausta 
saadaan kitarassa, bassossa, kos-

kettimissa, rummuissa ja laulussa. 
Ohjaajina bändileirillä toimivat 
pitkän linjan ammattimuusikot.

Olemme Samin kanssa molem-
mat Kylätilassa osa-aikaisina, ja var-
mimmin tavoitat meidät arkisin klo 
��–�4 välisenä aikana sekä maanan-
taisin klo �8–�9 päivystystunnilla. 
Kylätilan puhelimessa on vastaaja; 
jättäkää siihen rohkeasti viesti, niin 
soittelemme takaisin päin.

Tapaamisiin Kylätilassa!

Kylätilan Sari
p. 04� 5�7 89��
kylatila@kolumbus.fi

Tiernapoikia ja sisäistä harmoniaa

sami Väätänen

sari Väntänen

LeiLa OksaLeiLa OksaLeiLa Oksa

LeiLa Oksa

Antti Vuorenmaa, Mikko Tohkanen, Kyösti Väntänen, Upi Heikkinen ja Jussi Liski musisoivat Oljenkorressa Taiteiden yönä.Roskalavalta lainatusta pöydästä oli hauska herkutella Limingantien valtauksessa 18. elokuuta.

Aurinko ja kiertävät katusoittajat saivat kylänväen viihtymään raitilla iltaan saakka kadunvaltauspäivänä.

Tapahtumia syksyllä 2007 
29.–30.9. Pimiön käyttöopastus
6.10. Rumpupiiri
6.10. Musakerho
20.10. Folk-klubi
26.10. Koko perheen korttipeli-ilta, 

kaikki kortit käy!
29.10. Tai chi -ilta

3.11. Halloween-huispaus
17.–18.11. Lasten bändiviikonloppu
1.12. Pikkujoulut
8.12. Taideopiskelijoiden Joulubasaari
9.12. Kumpulan kuoron joulukahvikonsertti
16.12. Lasten joulujuhla
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Kumpulan, Toukolan ja Van-
hankaupungin asukasjärjestöillä 
olikin pitkä lista asioita, kun 
kaupungin liikenne- ja kaava-
suunnittelijoita sekä apulais-
kaupunginjohtaja Pekka Sauri 
kutsuttiin yleisötilaisuuteen 
Kumpulanmäen Exactum-
rakennukseen torstaina ��. 
syyskuuta. Varsinkin Touko-
la-Vanhakaupunki-yhdistys 
on ollut aloitteellinen sangen 
suurisuuntaistenkin hankkeiden 
kanssa. Lähes kaikki hankkeet 
tulivat kaupungin edustajien 
taholta tyrmätyiksi.

Liityntäparkki- ja 
raitiotiealoitteet tyrmättiin
Lahdentien varteen Koskelan 
puolelle on kaavoitettu noin �5 
000 kerrosneliömetriä toimisto-
tilaa ja paikka Teboilin huolto-
asemalle. Samassa yhteydessä 
myös sen puoleiset rampit 
Koskelantielle on tarkoitus uu-
sia. Vielä sinne ei ole kuitenkaan 
saatu rakennuttajaa. 

Asukasyhdistykset ovat 
esittäneet, että alueelle tehtäi-
siinkin liityntäpysäköintipaikka, 
josta voitaisiin jatkaa matkaa 
keskustaan myös raitiovaunul-
la. Aloitteeseen näet sisältyy 
myös raitiolinja �:n jatkaminen 
Pohjolankadulta kyseiselle alu-
eelle ja sieltä edelleen Annalan 
ratikkahallien kiskoja pitkin 
keskustaan.

Tämä ehdotus tyrmättiin 
kaupungin puolelta monestakin 
syystä. Vahvimpana argument-
tina oli se, että toimenpide edel-
lyttäisi asemakaavan muutosta. 
Tämä taas veisi monta vuotta. 
Lisäksi ratikka on hitain jouk-
koliikenneväline: keskustassa 
sen keskinopeus on �5 km/t. 

Ykkösratikan kohtalos-
ta ylipäätään huolestuneille 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka 
Sauri totesi, että linjaa ei olla 
lakkauttamassa.

Kasvavan liikenteen haitat  tunkevat lintukotoonkin
Liikenne lisääntyy jatkuvasti, eikä se säästä Kumpulaakaan, vaikka se sijaitseekin 
suurten väylien keskelle jäävässä kukkarossa. Eniten kyläläisiä on viime aikoina 
huolettanut autojen melu- ja tärinähaittojen kasvu Intiankadulla ja Väinö Auerin kadulla. 
Ja lisää busseja vaan ollaan niille vielä tuomassa. 

Liikenneillassa Kumpula-seuran Ulla Agopov johti puhetta ja apulais-
kaupunginjohtaja Pekka Sauri virkamiesjoukkoa. 

Kustaa Vaasan tien 
meteli pahenee
Yli puolet helsinkiläisistä kärsii 
liikennemelusta kotonaan. 
Kumpulassa ja Toukolassa me-
luaja on Kustaa Vaasan tie, jon-
ka liikenne on lisääntynyt viime 
vuosina selvästi. Vuoden �00� 
meluselvityksen mukaan Arabi-
an kauppakeskuksen tietämillä 
kulki 4� 500 autoa vuorokau-
dessa. Nyt määrä lienee lähem-
pänä 70 000:a. Ruuhka-aikaan 
liikenne  matelee, mutta muina 
aikoina 60 km:n nopeusrajoitus-
ta rikotaan säännönmukaisesti, 
ja melu nousee lähialueilla jopa 
75 desibeliin. Rekkaliikenne 
sentään poistunee vuoden sisäl-
lä, kun Sörnäisten satama siirtyy 
Vuosaareen. 

Pekka Saurin mukaan 
asukasjärjestöjen ehdottamat 
nopeusnäytöt sopisivat hillitse-
mään ongelmakohdan liikennet-
tä. Sen sijaan ehdotetut hiljainen 
asfaltti ja nopeusrajoituksen 
pudottaminen 50 kilometriin 
tunnissa eivät välttämättä 
parantaisi tilannetta. Nopeusra-
joitusta rikottaisiin ja hiljainen 
asfaltti kuluu nopeasti. 

Meluaita tulossa, 
mutta väärään kohtaan
Elokuussa valmistuneet Helsin-
gin seudun opiskelija-asuntosää-

Intiankadun 
liikenne 
lasketaan 
Kumpulan liikenneillassa 
kaupungin virkamiehet eivät 
suoraan lämmenneet millekään 
esitykselle Intiankadun ja Väinö 
Auerin kadun tilanteen paranta-
misesta. Ei esimerkiksi katujen 
risteysalueen korottamiselle 
vauhtien hillitsemiseksi tai ras-
kaan liikenteen läpiajokiellolle 
Intiankadulla. Virkamiesten mu-
kaan pitää vaan olla varovainen.

Sen verran jotain liikahti, 
että kaupungin liikennesuun-
nitteluosasto tulee nyt lokakuun 
aikana tekemään Intiankadulla 
laskennan liikennemääristä ja 
nopeusmittauksen.

Kumpula-seura yrittää nyt jat-
kaa painostusta. Tavoitteena on 
saada virkamiehiä vielä paikan 
päälle katsomaan, mikä on Inti-
ankadulla nykyinen meininki.

Pasilanväylä elää
�990-luvun alussa kaupungilla oli suunnitelma ”Pasilanväylästä”. Se 
piti rakentaa Koskelantien ja Hakamäentien linjaa pitkin yhdistä-
mään Lahden, Tuusulan, Hämeenlinnan ja Turun moottoritiet. 

Käpylän pää Lahden moottoritien ja Käpylän urheilukentän välillä 
piti laittaa tunneliin. 

Hanke herätti paitsi vilkasta keskustelua, myös ankaraa vastustus-
ta. Toteutus jäi siltä erää. Sittemmin päätettiin toteuttaa Hakamäen-
tien parannus Mäkelänkadun ja Haagan välillä. Tämän jälkeen tulee 
väistämättä ajankohtaiseksi se, miten liikenne hoidetaan Mäkelänka-
dusta itään päin.

Tämä nousi esille �7. syyskuuta pidetyssä Hakamäentien remont-
tia koskeneessa yleisötilaisuudessa. Paikalla ollut Kumpula-seuran 
puheenjohtaja Ulla Agopov kertoo virkamiesten todenneen, että Ha-
kamäentien parantaminen siirtää ruuhkia Mäkelänkadun ja Koskelan-
tien risteykseen ja aivan ilmeisesti lisää liikennettä Koskelantiellä. Kos-
kelantielle ei ole mahdollista asentaa meluaitoja eikä suojata asutusta 
muutenkaan, mikä taas lisää paineita Pasilanväylän toteuttamiselle. 

Tilaisuudessa todettiin Agopovin mukaan, että Pasilanväylän 
toteutus tapahtuu aikaisintaan vuonna �0�0. Suunnitelmia ryhdyttä-
neen kuitenkin taas tekemään jo varsin pian.

�990-luvulla Kumpulassa ja Käpylässäkin otettiin kovasti kantaa 
Pasilanväylään. Eniten epäluuloja herättivät mainitun tunnelin alku- 
ja loppupäiden yhteyteen suunnitellut suuret ”ilmastointipiiput”, joita 
pitkin pakokaasut poistettaisiin tunnelista.

Kumposti palaa Pasilanväylä-suunnitelmiin tarkemmin seuraavas-
sa numerossa.

Hakaniemen ja Koskelan väliä Kumpulankin kautta 
puikkelehtiva palvelulinja P10 tulee nyt vain niille 
pysäkeille, joille se on viimeistään tuntia ennen 
sen tuloaikaa tilattu. Tilaus pitää tehdä numeroon 
(09) 231 230 90. Numero löytyy myös kaikilta py-
säkeiltä, joita koko reitillä on kaikkiaan lähes 300. 

Kumpulassa linjan reitti kulkee Intiankadulla, 
josta se tekee pienen koukkauksen Vuoksentien 
kautta. Hakaniemen suuntaan bussi kulkee arkisin 

tiön uudet asunnot on päällys-
tetty Kustaa Vaasan tien puolelta 
lasilla. Lasi heijastaa melun 
kadun vastakkaiselle puolelle 
Toukolaan. Vanha meluaita on 
osin rikki eikä toimi. Melkoisen 
yllättävä oli annettu tieto, että 
kaupunki käyttää vuodessa vain 
miljoona euroa meluaitojen 
rakentamiseen ja korjaamiseen. 
Vuoden �00� meluselvityksen 
mukaisten kaikkein pahimpien-
kin paikkojen suojaaminen vie 
�0 vuotta!

Lahdentien ramppeja 
Vanhankaupungin puolelle 
ollaan parhaillaan uusimassa. 
Samalla moottoritien varteen 
rakennetaan �00 metriä pitkä 
ja neljä metriä korkea meluai-
ta. Sen hinta on 800 000 euroa. 
Hassua vain, että meluaidan 
tuntumassa ei ole juuri asutus-
ta. Aita oli kuulemma kuiten-
kin järkevää (?) rakentaa nyt. 
Intiankadun pään meluaidan 
korjaamiseen sen sijaan ei ole 
varaa. Alueen liikennesuunnit-
telusta vastaava Matti Kivelä 
heittikin pallon kiinteistön 
omistajille – heidän tulee 
parantaa asuntojen meluneris-
tystä. Niin se käy!

Mahdollinen Pasilanväylä 
poistaisi meluongelmat, mutta 
kuka jaksaa odottaa vuoteen 
�0�0? 

Vesa Keskinen ja 
Tuomo Heikkola

Kaupungin miehiä kuultavana ja kuulemassa

Kustaa Vaasan tien alittava kevyen liikenteen tunneli on määrä rakentaa Intiankadun kohdalle vuonna 2009. Tunneliin 
pääsee päistä suoraan portaita pitkin tai U:n muotoista luiskaa pitkin kiertämällä myös pyörällä ja pyörätuolilla. 

Intiankadun tunneli tulee 2009

Parin vuoden päästä tässä näkyy alikulkutunnelin 
suuaukko.

Liikenneillassa Kumpulan kampuksella ��.9. 
Kumpulan mäen asukkaille tuli melkoisena 
yllätyksenä HKL:n edustajan ilmoitusluonteinen 
uutinen: tiedelinja 506 ja bussi 55 alkavat 
liikennöidä ensi vuonna Kumpulanmäen kautta. 

Kaupunginhallituksen päätös �5.6.�007 kuuluu 
kuitenkin seuraavasti: ”KH on päättänyt kehottaa 
rakennusvirastoa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa 
ryhtymään toimenpiteisiin Kumpulan kampuksen 
liittämiseksi osaksi Tiedelinjan reittiä nykyistä 
katuverkkoa Kumpulassa hyödyntäen.” 

HKL siis ei ole tehnyt vielä mitään lopullisia 
päätöksiä. 

Tiedelinjan osalta asia on edennyt kaupungin 
hallinnossa kesän aikana. Suunnitelmat ovat olleet 
esillä useaan otteeseen kaupungin ja yliopiston 
välisissä keskusteluissa. Väinö Auerin kadun satoja 
asukkaita ei sen sijaan ole kuultu tai informoitu 
lainkaan. Mitä mieltä he ovat riskialttiiksi todetus-
ta bussiliikenteestä, liikennemelusta, häiriöistä ja 
menettämistään pysäköintipaikoista? Pysäköinti-
paikat menevät myös yliopiston henkilökunnalta ja 
opiskelijoilta. 

HKL:n lausunnossa �5.5.�007 Kumpulanmäen 
bussireitistä todetaan mm. seuraavaa:  

”Paikalla on suoritettu useita koeajoja busseilla 
ja reitti on todettu erittäin haasteelliseksi. Bussilii-
kenteen mahdollistamiseksi reitillä kadut tulee pitää 
sulana lämmittämällä. Katulämmityksen lisäksi 

reittimuutoksen 
toteuttaminen vaati 
henkilöautojen ka-
dunvarsipysäköin-
nin poistamista. 
Edellä mainitutkin 
toimenpiteet huo-
mioon ottaen reitti 
olisi kuitenkin vai-
keasti liikennöitävä 
ja riskit joukkolii-
kenteen luotetta-

vuudelle, toimivuudelle ja liikenneturvallisuudelle 
keskimääräistä bussiliikennettä suuremmat.”

”Lähelle Intiankadun risteystä pysäkkiparien si-
joittamisessa saattaa syntyä vaikeuksia asumuksille 
koituvien häiriöiden takia.”

”Bussien liikennöinti jyrkillä kaduilla aiheuttaa 
merkittäviä meluhaittoja.”

Katulämmityksen kustannusarvio on 0,5 mil-
joonaa euroa ja ylläpitokustannukset 40 000 euroa 
vuodessa. Monia väylähankkeita on viime aikoina 
jouduttu panemaan jäihin radikaalisti kohonneit-
ten rakennuskustannusten takia. Kuinkahan rea-
listisia em. luvut ovat? Liikennejärjestelyn ymmär-
täisi, jos Kumpulan kampukselle ei pääsisi julkisilla 
liikennevälineillä. Kustaa Vaasan tien kymmenet 
bussilinjat ja kaksi ratikkalinjaa liikennöivät mi-
nuutin välein muutaman sadan metrin päässä.  

Bussi 55:n koukkaaminen mäelle olisi suuri 
haitta mäen asukkaille. Mäelle kiipeäisi yli sata 
bussia maanantaista lauantaihin puoli kuudesta 
keskiyöhön, sunnuntaisin puoli seitsemästä. Kuin-
kahan moni yliopistolainen muuten työskentelee 
kampuksella viikonloppuisin? Yliopiston vaati-
muksestahan erikoiseen liikennejärjestelyyn ollaan 
päätymässä. 

Vesa Keskinen, Väinö Auerin katu 7

kolme kertaa päivässä: noin klo 9.30, 12.15 ja 
14.20. Koskelaan ja Käpylään pääsee noin klo 8.40, 
11.30, 13.30 ja 15.50. Jos tilaajalla on matkapuhe-
lin, bussin saapumisesta ja mahdollisesta myöhäs-
tymisestä voi pyytää itselleen tiedon tekstiviestinä.

P10-bussi on matalalattiainen ja siinä on tilaa 
lastenvaunuille tai pyörätuolille. Samat liput käyvät 
kuin muihinkin busseihin.

Linjasta pitäisi tulla esite joka kotiin.  

Palvelulinja P10 muuttui kutsulinjaksi

Pyöräilijät vaarassa 
Intiankadulla
Intiankadun pyörätie on vaarallinen. Autoilijan on 
mahdoton tulla Limingantieltä Intiankadulle ilman, 
että mahdollinen pyöräilijä on vaarassa. Talot ovat 
näköesteenä, joten auton nokka on jo pyörätien 
päällä silloin, kun kuljettaja pääsee näkemään, onko 
nurkan takaa tulossa pyöräilijä.

Pyöräilijät raivoavat, kun heidän oikeuksiaan 
loukataan. Autoilijat ihmettelevät, miten heidän tulisi 
toimia: käydäkö ensin jalkaisin tarkastamassa, että 
reitti on vapaa.

”Bussien 
liikennöinti 
jyrkillä kaduilla 
aiheuttaa 
merkittäviä 
meluhaittoja.”

HKL:n  lausunto

sami Väätänen

sami Väätänen
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Bussit Väinö Auerin kadulle:

Kaupunki ottaa 
tietoisen riskin
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Kustaa Vaasan tien varressa, aivan 
Toukolan huulilla sijaitseva Pub 
Oljenkorsi on nimensä (“Olkkari”) 
mukaisesti monelle kumpulalai-
selle ja toukolalaiselle lähes toinen 
olohuone. Vuonna �9�6 raken-
netussa tiilitalossa toimi aikoi-
naan Elannon sekatavarakauppa, 
sittemmin ainakin takkakauppa, 
rautakauppa ja arkkitehtitoimisto. 
Vasta 90-luvulta alkaen rakennus 
on ollut ravintolakäytössä. 

Useimmiten Olkkarin tiskin 
takana seisoo erään naistenlehden 
mukaan joulupukin näköiseksikin 
kutsuttu JT. Oikealta nimeltään 
Jorma T. Hartikainen, Hämeessä 
syntynyt, Uudellamaalla asustellut, 
sittemmin mikkeliläistynyt savo-
karjalalaisten vanhempien lapsi. 
Opiskelijapojaksi ei 5�-vuotiasta 
JT:tä aivan ensiarvaukselta uskoisi. 
Olkkarin pesti kuitenkin alkoi 
juuri opiskelijatöinä kolme vuotta 
sitten.

 “Tuossa Kumpulan kampuk-
sella aloitin uudelleen opinnot, 
jotka jäivät aikoinaan kesken. Jäi 
sen verran luppoaikaa, että muuta-
man päivän viikossa saattoi tehdä 
opiskelijatöitä”, naurahtaa JT. Olu-
en tilauksen lomassa JT:n kanssa 
sopiikin keskustella vaikkapa 
luonnonmaantieteestä, sillä tuolta 
saralta hän valmistui maisteriksi 
viime vuonna. Hiljaisempina 
hetkinä Olkkarin tiskin takanakin 
näpyteltiin gradua, jossa vertail-
laan vanhaa ja uutta Lahden rataa, 
oikorataa. Parhaillaan JT pohtii 
jatko-opintojen aloittamista.

Jutustelun lomassa JT neu-
voo asiakasta olutvalinnassa ja 
suosittelee lageria, jossa on ripaus 

hunajaa. Olutasiantuntemusta tar-
vitaan, sillä paikan perusajatukse-
na on pitää laajaa, lähes �50 oluen 
ja siiderin valikoimaa. Olkkarissa 
JT kertoo viihtyvänsä hyvin, 
eikä ajelu Mikkelin ja Helsingin 
väliäkään rasita. “Tuostahan se tie 
lähtee ihan vierestä”. 

JT kehuu, että Olkkarissa 
esiintyy todella vähän häiriökäyt-
täytymistä. “Porukka on tuttua ja 

asiakaskunnassa on paljon kanta-
asiakkaita lähialueilta. Kesällä 
tullaan Kalliotakin kauempaa. 
Rähinäveikot puuttuvat, samoin 
alaikäiset, jotka ovat ongelma 
monissa keskustan paikoissa.”

Rähinöiden puuttumiseen on 
helppo uskoa: JT itse vaikuttaa 
rauhallisuuden ja leppoisuuden 
perikuvalta. Ehkäpä tyyney-
teen vaikuttaa työhistoria. Jo 
konkurssinkin kokenut teolli-
suusmaalausyrittäjä ja Mikkelin 
musiikkijuhlien ulkomaalaisso-
pimuksista vastaava mies ei aivan 
pienistä hätkähdä. Silloinkaan kun 

muut viime kesänä hermoilivat 
kapellimestari Valerij Gergievin 
myöhästymisestä ja YLEn suoran 
lähetyksen peruuntumisesta, JT ei 
pitänyt tilannetta kovin pahana. 
“Noissa musiikkijuhlissahan sitä 
vapaa-ajan harrastetoimintaa 
riittää”, toteaa Jorma T.

Omien sanojensa mukaan JT 
on muuten täydellisen epämu-
sikaalinen. Ei ymmärrä musiik-
kia, eikä hahmota biiseistä edes 
rytmiä. Huolimatta siitä juuri JT 
ehdotti onnistuneen Taiteiden Yön 
tapahtuman jälkeen Kylätilayhdis-
tykselle musiikillista yhteistyötä: 
jos vaikka kokeiltaisiin säännöllis-
tä klubitoimintaa syksyn ajan.

Lokakuussa Oljenkorressa pyö-
rähtääkin käyntiin “The �7th Music 
Heaven”,  yhteistyössä Kylätilayhdis-
tyksen kanssa. Soitosta vastaa Ol-
jenkorsi Small Band, joka koostuu 
paikallisista muusikoista ja heidän 
soittotovereistaan. Alkuperäisidean 
mukaan musailta olisi aina kunkin 
kuun �7. päivä, viikonpäivästä 
riippumatta. Muutaman small bän-
diläisen muiden keikka-aikataulu-
rajoitteiden takia jouduttiin ideaa 
kuitenkin hieman rukkaamaan 
“almost �7th”-suuntaan.

Riitta Hämäläinen

Mikkeliläinen ”opiskelijapoika” 
viihtyy Olkkarissa

”Tuossa Kumpulan 
kampuksella 
aloitin uudelleen 
opinnot, jotka 
jäivät aikoinaan 
kesken. Jäi sen 
verran luppoaikaa, 
että muutaman 
päivän viikossa 
saattoi tehdä 
opiskelijatöitä.”

Mikä ihmeen Snadi?
Milloin viimeksi olet käynyt kirjastoautossa? 
Tiesitkö, että kirjastoauto pysähtyy myös Kumpu-
lassa. “Snadi” pysähtyy tiistai-iltaisin klo 18.30–
19.00 Intiankadulla, Pizzeria Parmesanin lähellä.

Snadi on erityisesti lapsille suunnattu kirjasto-
auto, jonka hyllyiltä löytyy toki myös aikuisille 
sopivaa kirjallisuutta, lehtiä, DVD- ja VHS-elo-
kuvia sekä musiikkia. Snadin valikoimissa on 
paljon lapsille sopivaa lainattavaa kuva-, ääni-, 
selko- ja helppolukuisia kirjoja. Snadista löytyy 
myös lapsille tarkoitettuja lehtiä ja DVD- sekä 
VHS-elokuvia, CD-levyjä ja -pelejä. 

Pyytämällä nettitunnukset kirjastokorttiin 
pääsee netin kautta varaamaan mitä tahansa 
materiaalia pääkaupunkiseudun kirjastoista. 
Snadi tuo tekemäsi varaukset perille, kunhan 
muistat laittaa hakupaikaksi kirjasto-auto/H:ki 
ja noutopaikaksi Kumpulan pysäkki. Nettitun-
nuksilla pääset tarvittaessa helposti uusimaan 
erääntyvät lainat, ellet juuri tällä viikolla pääse-
kään kirjastoautolle. 

Kirjastoautosta lainatut kirjat voi toki palaut-
taa myös mihin tahansa pääkaupunkiseudun 
kirjastoon. Kirjastoautoon voi myös palauttaa 
muista kirjastoista tehdyt lainat. Monet Kumpu-
lalaiset ovatkin olleet tyytyväisiä Snadin kanta-
asiakkaita jo vuosia. Palvelu Snadissa on hyvää 
ja henkilökunta asiantuntevaa. 

Tervetuloa tutustumaan!
Marjo Hyötyläinen

Arabianrantaan ”kelluva” 
uimala?
Kaupunginvaltuustossa on tehty aloite, jossa 
esitetään uimarannan ja avantouintipaikan 
perustamista Arabianrannan alueelle. Kaupun-
kisuunnitteluvirasto toteaa vastauksessaan, että 
erikseen ei uimalaa ole alueelle suunniteltu, 
koska siellä pääsee uimaan mistä vaan. Tässä 
otteita viraston vastauksesta.

Vanhankaupungin selkä on kauttaaltaan hy-
vin matala sekä lieju- ja savipohjainen. Rantaa 
ei voi rasittaa täytöillä ilman, että suoritetaan 
mittavia geoteknisiä töitä. Liikenteelliseltä kan-
nalta Arabianrannan rantapuistojen suunnittelun 
periaatteena on ollut, ettei liikennettä tuoda 
asuinkortteleiden ja rannan välille. Uimaranta 
tuo vääjäämättä sekä huoltoliikennettä että asia-
kasliikennettä, jolle on vaikeata löytää tilaa. 

Arabian rantapuiston suunnittelussa on 
uiminen otettu huomioon niin, että rannassa 
oleva kiviaines on kävelykelpoista, joten siellä 
voi mennä uimaan kaikkialla. Pohja muuttuu 
kuitenkin rannan edessä nopeasti saviseksi. 

Erillinen uimaranta olisi tarkoituksenmukai-
sinta toteuttaa kelluvana uimalaitoksena, joka 
voitaisiin hyvin liittää rantalaituriin. Avantouinti 
olisi myös helposti järjestettävissä kelluvalta 
uimalaitokselta.

Lisätiedot: projektipäällikkö Mikael Sund-
man, p. 310 37239

The 17th Music 
Heaven-illat 

Oljenkorressa
ti 16.10. klo 19 
la 17.11. klo 19
ti 18.12. klo 19 

Liikaa melua 
Kumpulanmäeltä
Kumpulan kampuksen yliopiston 
laitokset ja Ilmatieteen laitos edus-
tavat kuulemma korkeaa teknolo-
giaa ja innovatiivisuutta. 

Jos näin on, miten on mah-
dollista, että mäeltä kuuluu yötä 
päivää ja jokaisena päivänä kilo-
metrien päähän ilmastointilaittei-
den melu? 

Monet luulevat, että melun 
aiheuttaa yliopiston kiihdytinla-
boratorio, mutta ei. Vaan kemian 
laitos ja Exactum-rakennus! 

Selitykseksi ei riitä, että melu-
arvot ovat normien mukaiset. Ne 
pitää alittaa!

Asukas

Kadunnimien 
oikeinkirjoituksesta
Kumpostin monivuotisena luki-
jana olen pannut merkille lehden 
horjuvan käytännön kadunnimien 
oikeinkirjoituksessa. Ongel-
ma koskee kadunnimiä, jotka 
on muodostettu kaksiosaisesta 
henkilönnimestä. Esimerkiksi 
Väinö Auerin katu todellakin 
kirjoitetaan em. tavalla, ei ”Väinö 
Auerinkatu”. Luonnollisesti 
samoin käyttäytyvät myös Kustaa 
Vaasan tie, Toini Muonan katu, 
Gunnel Nymanin katu jne.

Jos käytetään muotoa ”Väinö 
Auerinkatu”, muuttuu nimen 
ensimmäinen osa attribuutiksi. 
Tämä tarkoittaa, että olisi ole-
massa Auerinkatu, joka on jollain 
tapaa väinö (vrt. Iso/Pieni Roo-
bertinkatu). Leikillisesti voidaan 
ajatella, että jos Urpo Leppänen 
saisi nimikkokadun, ja Kumposti 
kirjoittaisi sen muodossa ”Urpo 
Leppäsenkatu”, meillä olisi Lep-
päsenkatu, joka on urpo (mitä se 

Lukijan ääni

Oljenkorren tiskin takana graduaankin tehnyt Jorma T. Hartikainen kehuu asiakaskunnan rauhallista käytöstä.

tietysti olisikin).
Kadunnimien oikeinkirjoitus 

on helppo tarkistaa joko itse katu-
kyltistä tai vaikka puhelinluettelon 
kartastosta. Jälkimmäisestä sitä 
paitsi selviää, mikä osa nimestä 
kirjoitetaan isolla, mikä pienellä 
alkukirjaimella.

Kumpostia on mukava lukea, 
mutta on peräti noloa, jos paikal-
lislehti kirjoittaa väärin seudun 
kadunnimet. Pyydän siis – meidän 
kaikkien pilkunviilaajien mielen-
rauhan vuoksi – Kumpostin toimi-
tusta kiinnittämään huomiota em. 
oikeinkirjoitusseikkaan.

Terveisin
Jyri Taskinen Toukolasta

TOIMITUKSEN KOMMENTTI:
Kyllä riemumiellä myönnämme, 
että LUKIJAN AJATUS ON SE AI-
NOA OIKEA. Eli etu- ja sukuni-
men sisällään pitävät kadunnimet 
kuuluu kirjoittaa lukijan esittämäl-
lä tavalla. Epäuskoinen päätoimit-
taja tarkisti asian ensin Helsingin 
kaupungin nimistösuunnittelijalta 
Johanna Lehtoselta.

Kysymys kuului, milloin ohjeis-
tus on muuttunut, sillä menneille 
vuosikymmenille unohtunut 
päätoimittaja oli aivan varma, että 
vielä muutama vuosi sitten sääntö 
oli juuri toisinpäin: sukunimi 
sidotaan katuun tai tiehen (esim. 
Ida Aalbergintie). No, Lehtonen 
väittämään, että jo 80-luvun lopul-
la opettaja heille koulussa teroitti, 
että se on sitten Reino Helismaan 
tie, eikä Reino Helismaantie. 
Lehtonen ei kuitenkaan mennyt 
vannomaan, miten on ollut asian 
laita aiemmin historiassa.

Joten oli kysyttävä vielä 
Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksesta. Sieltä nimistöntutkija 
Pirjo Mikkonen paljasti karun to-
tuuden: jo vuonna �95�, kun Ida 
Ekmanin tie nimettiin, kirjoitus-

asu oli tuo. Samoin vuonna �955, kun Ida Aalbergin 
tie nimettiin. Kun päätoimittaja vielä intti näkevänsä 
sielunsa silmillä katukyltin ”Ida Aalbergintie”, Mikko-
nen paljasti, että ennenkin tehtiin virheitä. Käytäntö 
on ollut horjuva ja näin varsinkin �9�0-luvulta asti 
peräisin olevissa nimissä.

Kaiken tämän jälkeen päätoimittaja ei voi kuin 
nöyrtyä; tästedes, jos lehdessämme on sidottu su-
kunimi katuun tai tiehen tai polkuun tai kujaan tai 
raitioon tai kieppiin tai mihin tahansa vänkyrään, se 
on virhe. 

Kyselyn suurin tulos oli lopulta se, että Pirjo Mik-
konen piti kysymystä harvinaisen mielenkiintoisena. 
(No eipähän tunnu heille sitten kovin paljon mielen-
kiintoisia kysymyksiä tulevan.)

Vaan tämän kirjoituksen verran mielenkiintoisena 
piti päätoimittajakin.

Tunnetko Toukolanmäen historiaa?
Olen kollegani kanssa kirjoittamassa omakohtaista 
historiikkia liittyen Toukolanmäkeen, joka on ka-
donnutta/kadotettua Helsinkiä. Jos olet kiinnostunut 
aiheesta tai voit antaa jotain vinkkiä siihen liittyen, 
ota yhteyttä.

Marianne Eronen, LT, dos
marianne.eronen@dlc.fi

Liikennejärjestelyistä
Asumme Väinö Auerin kadulla ja liikenne kotika-
tumme ja Intian kadun kulmassa on melkoisen 
”vauhdikasta”. Pitää oikein aikuisenkin pysäh-
tyä ja miettiä, milloin uskallan mennä tien 
yli. Ei ole ihan päivänselvää autoilijoil-
lekaan kuka menee, milloin, 
ja kuka väistää mistäkin 
tulevia autoja, pyöräilijöi-
tä, kävelijöitä ja ennen 
kaikkea meidän pieniä 
lapsia. 

Olen ollut yhteydes-
sä kaupungin puoleen ja 
pyytänyt Väinö Auerin kadulle 
hidasteita. Vastaus oli, että asfalttiin 
merkityt nopeusrajoitukset riittäisivät.

Olen tietenkin eri mieltä.
Samoin tiedustelin, voisiko mielestäni ”periferias-

Palveleva – edullinen lähikauppiaasi

Hannu Auranen

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 282

Avoinna arkisin 9–19, lauantaisin 9–16

sa” sijaitsevaa pikavuoropysäkkiä 
kaupunkiin päin siirtää ylemmäksi 
muiden bussien tasolle tai mielui-
ten lähelle Intiankatua. Eikö ku-
kaan muu kuin minä ja opiskelijat 
käytä sitä pysäkkiä? Tutustumisen 
arvoinen kohde, mikäli löydät sen!

Pitää siis kävellä melkoisen 
pitkälle Kumpulan kampuksen py-
säkistäkin. Pysäkki on mitä idioot-
timaisemmassa paikassa, josta ei 
voi edes vaihtaa muihin busseihin 
ja eihän se siellä kaukana palvele 
ketään. Se siitä asiakaslähtöisyy-
destä. Ei tuo pysäkki ainakaan 
Kumpulan asukkaita/opiskelijoita 
palvele.

Tarja Kalhola

TOIMITUKSEN KOMMENTTI:
Pikavuoropysäkin sijainti on 
tietysti mitä mainion kaikille 
länsikumpulalaisille. Sinne kun on 
lyhyt matka Jyrängöntietä pitkin. 
Ja eikös itäkumpulalaisilla ole oma 
pikavuoropysäkki Valtimontien 
kohdalla?

marjO HyötyLäinen

sami Väätänen

Kirjastoon pääsee Kumpulassa tiistaisin klo 18.30–19.
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Kumpulasta
tai Toukolasta 

ASUNNON, 

noin 30–50 m2.

Ota yhteyttä:
040 7444 972/Laura 

tai 
l_korhonen@yahoo.com

Kun koko Kumpulan panemisesta sileäksi uuden 
asuinalueen tieltä oli jouduttu �980-luvun alussa 
luopumaan, alkoivat kaupunginsuunnittelijat miettiä 
vapaina olevien alueiden rakentamista.

Nykyinen Isoniitty oli ilmiselvä vapaa alue. 

”arabIKyLäsTä” 

Isonniityn alueen 
rakennustyömaa 
parikymmentä 
vuotta sitten.

Asunto Oy Isonniitynportin �0-
vuotissyntymäpäivää vietettiin 
syyskuun ensimmäisenä lauantai-
na. Talkoilla järjestettyihin juhliin 
osallistuivat lähes kaikki asukkaat. 
Vieraiksi oli kutsuttu sukulaisia 
ja ystäviä. Aamulla ja päivällä sää 
oli lupaavan kaunis, mutta iltaa 
kohti alkoi kerääntyä pilviä, joten 
alkuillasta jouduttiin hakemaan 
suojaa kerhohuoneelta ja telttaka-
toksesta.

Tilaisuuden avasi Ritva Tuo-
minen pitämällä juhlapuheen, 
jossa kerrattiin talon tapahtumia. 
Jo ensimmäisestä muuttopäivästä 
vuonna �987 alkoi naapureihin 
tutustuminen niin lasten kuin 
aikuisten kesken. Samana syksynä 
talon isommat tytöt ryhtyivät pitä-
mään pienemmilleen askarteluil-
toja talon kerhotilassa. Toiminnan 
kohokohtia olivat pikkujoulu- ja 
kevätjuhlat, joissa pikkuväki esitti 
ohjelmaa. Kerholaiset ovat esiinty-
neet myös Kumpulan kyläjuhlissa.

Avauspuheessa mainittiin 
taloyhtiön naisporukka, joka on 
ystävystynyt keskenään pitämällä 

Vuonna 1983 Helsingin kaupunki järjesti 
Isonniityn alueesta suunnittelukilpailun. 
Voittaneen ehdotuksen tekijä oli arkkitehti 
Reijo Jallinoja. Niityn rakentaminen osak-
si Kumpulaa alkoi vuonna 1986 ja saatiin 
päätökseen pari vuotta myöhemmin. 
Rakennukset on toteutettu lähes kilpailu-
suunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavoittajien tavoitteena oli  alu-
een sopeuttaminen viereiseen Kumpulan 
puutaloalueeseen. Vaaleat, melkein tasa-
kattoiset, räystäättömät, pieni-ikkunaiset 
talot saivat kuitenkin ohikulkijat arvostele-
maan paikkaa ”arabi- ja smurffikyläksi” ja 
onpa nimissä vilautettu ”pahvikylääkin”.

Alueella sijaitsee kaksi päiväkotia, 

Siellähän ei ollut muuta kuin mustalaiskuningatar 
Ellen Hagertin hevostallit ja -haka. Ensimmäisissä 
suunnitelmissa ne piti hävittää, mutta kun van-
hat kumpulalaiset nostivat metelin, suunnitelmia 
muutettiin niin, että hevoset olisivat saanet jäädä. 

Kävi vaan niin, että Ellen kuoli ja hevoset häipyivät 
kuitenkin.

Tästä alkoi Marja Toivarin kirjaama tarina Asun-
to Oy Isonniitynportista, joka muutama viikko sitten 
ensimmäisenä järjesti �0-vuotisjuhlat.

illanviettoja taloyhtiön omassa 
”olohuoneessa”. Ovatpa he rohjen-
neet tehdä muutamia virkistäy-
tymisreissujakin kotimaassa sekä 
Suomen valtion rajojen ulkopuo-
lella. Yhteinen toiminta jatkuu 
edelleen.

Puheen jälkeen siirryttiin 
illan ohjelmaan. Musiikista 
vastasi talon miesväki. Raimo 
Haimi (viulu) ja Jukka Huhta 
(kitara) antoivat taidonnäytteen 
musiikillisesta osaamisestaan. 
Paavo Heikkinen soitti haitarilla 
suomalaiseen juhlaan kuuluvia 
tunnelmallisia sävellyksiä. Komea 
yhteislaulu raikui taloyhtiön muu-
reissa. Ohjelman päätti NiittyFati-
moiden sulokas itämainen tanssi 
talon suojaisalla pihalla.

Loppuilta kului nauttimalla 
talon naisten loihtimia herkkuja, 
tanssimalla ja seurustelemalla aina 
seuraavaan aamuun saakka. Illan 
hämyä ja yön pimeyttä kirkasti 
Ari Zukalen suunnittelema ja 
toteuttama värikäs valaistus.

Edelleen juhlien jälkeen on 
hyvä antaa vuosien vieriä ja elää 

yhdessä naapurien tutussa seuras-
sa. Lämmin kiitos onnistuneesta 
juhlaillasta talonväelle, vieraille 
sekä talkoolaisille!

As Oy Isonniitynportin 
Juhlatoimikunta

Juhlakuvat:  Eija Satukangas ja 
Pertti Toivari

 

tuli sittenkin vehreä

nuorisotalo sekä liike- ja toimistotilaa. 
Isonniitynkadun viimeisessä talossa toimi 
aluksi Käpylän ala-asteen sivukoulu, jossa 
oli kaksi ensimmäistä luokkaa. Kumpulan 
nykyisen koulun edeltäjä siis.

Alue jaettiin viiteen eri taloyhtiöön. 
Asunto Oy Isonniitynporttiin sovellettiin 
Hitas-järjestelmää, ja kaupungin tehtävänä 
oli valvoa rakentamisen laatu- ja hintata-
soa. Rakentaja oli sittemin edesmennyt 
Rakennuskunta Haka.

Yhtiön muodostaa kuusi kolmikerrok-
sista taloa, jotka kytkeytyvine aitoineen 
ja varastorakennuksineen muodostavat 
pieniä sisäpihoja.

 Marja Toivari 

20-vuotissynttäreillä raikui laulu

Betonia puutalojen kupeeseen

Liisa nOpOnen
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Kaksikymmentä kynttilää

niittyFatimat ”lavalla”

Jukka Huhta ja Raimo Haimi

Parveilua pihamaalla



Maarit Herranen ja Mervi Koskinen
Intiankatu 25

p. (09) 875 4554
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

TERVETULOA!

Kiitos kuluneesta kesästä.

Hyvää syksyä toivottaa
Kumpulan maauimalan

kahvila.

RISTORANTE PIZZERIA PARMESAN 
Väinö Auerin katu  3, Kumpula Puh. 7571011 

PIZZAT Norm. Perhe
1. BOLOGNESE 6.90 12.00 GRILLITUOTTEET
    jauhelihakastike
2. SALAMI 6.90 12.00 23. LEHTI PIHVI 10.50
    Salami 24. GRILLI PIHVI 10.90
3. FRANCESCANO 6.90 12.00 25. PIPPURI PIHVI 11.50
    Kinkku, herkkusieni 26. HAWAIJIN LEIKE    8.50
4. AMERICANO 6.90 12.00 27. SVEITSIN LEIKE 8.50
    Kinkku, ananas 28. GRILLIKANA 8.90
5. FRUTTI DI MARE 7.90 13.50 29. KANAA VUOHENJUUSTOLLA 9.50
    Tonnikala, katkarapu, simpukka
6. JULIA 7.90 13.50 Grilliruokiin vaihtoehtoinen lisuke riisi, lohkoperunat,
    Kinkku, ananas, katkarapu, aurajuusto ranskanperunat tai kermaperunat
7. ROMEO 7.90 13.50
    Salami, ananas, katkarapu, aurajuust KEBABIT
8. VEGETARIAN 7.90 13.50 30. PITALEIPÄ KEBAB 5.90
    Herkkusieni, sipuli, oliivi, paprika, tomaatti 31. KEBAB SALAATILLA 7.50
9. QUATTRO 7.90 13.50 32. KEBAB RIISILLÄ 7.50
    Kinkku, ananas, herkkusieni, katkarapu 33. KEBAB RANSKALAISILLA 7.50
10. MEXICO 7.90 13.50 34. KBB LOHKOPERUNOILLA 7.90  
      Salami, ananas, sipuli, vihreä chili 35. KEBAB KERMAPERUNOILLA          7.90
11. KEBAB PIZZA 7.90 13.50 36. ISKENDER KEBAB 8.20
      Kebabliha, sipuli, fetajuusto, vihreä chili, pippuri
12. SUPER 7.90 13.50 FALAFEL
      Kinkku, salami, pekoni, kananmuna 37. PITALEIPÄ FALAFEL 5.90
13. EXOTICA 7.90 13.50 38. FALAFEL RIISILLÄ 7.50
      Salami, tonnikala, persikka, aurajuusto 39. FALAFEL RANSKALAISILLA 7.90
14. CHIKEN HAWAII 7.90 13.50 40. FALAFEL LOHKOPERUNOILLA 7.90
      Kana, ananas, aurajuusto
15. DILLINGER 7.90 13.50 SALAATIT
      Salami, kinkku, jauheliha, sipuli 41. FETA SALAATTI 7.90
16.ROMANO 7.90 13.50 42. TONNIKALA SALAATTI 7.90
      Tonnikala, katkarapu, herkkusieni, aurajuusto 43. KANA SALAATTI 7.90
17. VENETSIA 7.90 13.50 44. KINKKU SALAATTI 7.90
      Salami, kinkku, katkarapu, ananas 45. KATKARAPU  SALAATTI 7.90
18. EMPIRE SPECIAL 8.20 13.90
      Salami, katkar., kinkku, sipuli, 2xjuusto, valkosip. JUOMAT
19. PAPA´S 8.20 13.90 KAHVI, TEE 1.50
      Salami, paprika, sipuli, aurajuusto, oliivi MAITO                pieni  0.90       iso  1.50
20. CALZONE 8.20 13.90 BON AQUA 1.80
      Sisäänleivottu kebabliha, sipuli, tomaatti 0,5 l LIMUT 2.00
21. SPECIALE 8.20 13.90 1.5 l LIMUT 3.50
      Salami,  ananas, sipuli, katkarapu, aurajuusto 0,33 l OLUT 2.50
22. OMA VALINTA 8.50 14.90 LONKERO, SIIDERI 3.40
      4 täytettä valinnan mukaan

KAIKKIIN PIZZOIHIN SISÄLTYY JUUSTO,
TOMAATTIKASTIKE, OREGANO JA
HALUTTAESSA VALKOSIPULI

LISÄTÄYTTEET: NORM: 0.90  PERHE 1.50
Jauheliha, tonnikala, katkarapu, salami, kinkku, oliivi,
tuplajuusto, kebabliha, kana, pekoni, simpukka,
vihreä chili, ananas, paprika, sipuli, tomaatti,
herkkusieni, aurajuusto, fetajuusto, kananmuna

ARKISIN KAIKKIIN ANNOKSIIN KUULUU 
SALAATTI JA KAHVI

OLEMME AVOINNA 
Arkisin klo 10–22
La-Su klo 11–22

��

Koirankusettajan kuulemaa
Koirankusettajan korviin on kantautunut, että Eeva-
Kaarina Aroselta on ilmestynyt uusi kirja. Kirjan 
nimi on Hän, joka näkee (Teos �007) ja siihen on 
päässyt mukaan mm. kyläjuhlamme sekä näyttävä 
edustus kulmakunnan väkeä kaksine volvoineen ja 
muine omituisuuksineen – tunnistettavasti kuvattuina.

KuSeTTAJA sattui loppukesästä kuulemaan seuraa-
van sukupolven mietteitä, kun neljä noin �0-vuotiasta 
lasta jutteli Kumpulantaipaleen viereisessä koirapuis-
tossa. 

Yksi pojista aloitti: ”Kun minusta tulee iso ja me-
nen opiskelemaan, muutan ensin vuokralle Kumpu-
laan kämppiksen kanssa, koska kämppiksen kanssa 
on halvempaa asua. Sitten kun mulla on enemmän 
rahaa, muutan yksin asumaan vuokralle Kumpu-
laan. Mutta sitten kun mä pääsen töihin, niin hankin 
vaimon, koiran ja auton ja ostan oman asunnon 
Kumpulasta.”

Tähän toinen poika: ”Mutta pitää olla hyvä työ, 
koska Kumpulan asunnot on niin kalliita. Mutta 
vuokralla asuminen on p...”

Kolmas poika kommentoi: ”Mäkin ostan asunnon 
Kumpulasta, koska Kumpula on paras paikka asua, 
eikä täältä voi muuttaa pois.”

Tyttö toteaa: ”Mäkin hankin sitten miehen isona. 
Mutta mitä sellainen mies maksaa?”

Yksi pojista tietää: ”Mies maksaa ainakin auton, 
asunnon ja koiran.”

LIMIngAnTIe 44–46:ssa lapsuutensa viettänyt entinen 
asukas pistäytyi hiljattain vanhoilla kotikulmillaan fii-
listelemässä. Kuulemma hänen kotitalonsa kellarissa 
pidettiin sota-aikana salaporsaita, joita sitten teuras-
tettiin leivän jatkeeksi rintamamiesten 
saapuessa kotiin. Varmaan salaporsai-
ta oli muissakin kellareissa, mutta 
vinkeä ajatus silti.

MuuAn kissankusettaja on 
kuullut Kumpostin uudesta 
palstasta ja on erityisen 
mielissään. Hän ei ollut 
tiennytkään, että koiraakin 

voi kusettaa. Hänen mielestään koiran kusettaminen 
on ihan super. Se on kuulemma selkeästi jalompaa 
kuin esim. asiakkaan kusettaminen kaupassa. Kissa 
on hänen yritystensä perusteella liian viisas kusetetta-
vaksi, joten hän vaihtaakin nyt koiraan.

Samainen  kissankusettajayrittäjä viittaa vielä 
taannoiseen lehtikirjoitukseen: onko oikeasti kukaan 
koskaan nähnyt, että kissa olisi kuollut puuhun, josta 
ei muka ole päässyt alas? Tai: onko kukaan kuullut 
niin ovelasta koirasta, että se haetuttaisi palokunnan 
noutamaan itsensä puusta alas?

Oletko kuullut hauskan tai 
kiintoisan Kumpula-jutun, 

jonka haluat kertoa 
koirankusettajalle? 
Toimita tarinasi: 

kumposti@yahoo.com tai 
c/o Heikkola, Limingantie 9.


