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Hengenvaara Kumpulassa! Ks. keskiaukeama.

Taiteilija Kari Lindströmin kannanotto marssilla ilmaston muutosta vastaan 3. joulukuuta.
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–
–
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–
–
–

Kumpula-seura puistoa tuhoamassa!?
Bussikadun reitti siirtyi nyt Vallilaan päin
Kyläläiset kiltteinä Suuren Johtajan edessä
Aavetalossa tehdäänkin laupeudentyötä!
Kumpulan kallion sisään salainen luolasto
Nettimaster Miro, mikä mies?
Avaruuskeskuksen sijainti selvitetty!
Kylätilalla uudet työntekijät
Mukana myös mainiot MAINOSSIVUT!
(Suosikaa ilmoittajiamme, ne on hyviä!)
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Joulukuussa 2005 – Kumpula-seura tuhoamassa puistomaisemaa?
Eipähän se helppoa ole olla kompromissivalmis. Neuvotteluhaluisten takaa löytyy aina Al Fatah, joka ei kompromisseista tykkää. Kumpulan asukasaktiivit yrittivät torjua Kumpulan laakson
poikki suunniteltua bussikatua ehdottamalla vanhan junaradan
väylän käyttöä siihen tarkoitukseen. Se on saanut nyt jotkut siirtolapuutarhan aktivistit kampanjoimaan Kumpula-seuraa vastaan
oheisen lentolehtisen avulla. Kumpula-seuran veteraani Antti Viren toteaa, että olisi pitänyt istua aikaa sitten siirtolapuutarha väen kanssa yhteen pöytään miettimään yhteistä strategiaa. No
niin varmaan olisi pitänyt. Toisaalta voihan olla hyväkin kaksoisstrategia kaupungin päättäjiin päin, että alueelta löytyy kaike nasteisia hanttiinpanijoita. Ainakin alkuperäinen suunnitelma
bussikadusta niityn poikki alkaa näyttää unohdetulta, mutta ra taväylän käytön vastustajilla on kiire.
Tuusulanväylän alkupään siirto Mäkelänkadulta Veturitielle on
vielä kauempana tulevaisuudessa. Mutta senkin suunnittelua tehdään kaiken aikaa. Ajatus on, että Tuusulanväylä kaupunkiin
tullessaan kääntyisi Pasilan aseman pohjoispuolella 300 metriä
pitkään tunneliin kohti Veturitietä. Näin Mäkelänkatu rauhoittuisi ja jatkuisi tavallisena katuna aina Pasilan asemalle asti. Mutta
se on sitten joskus 2020-luvulla se.
Kumpula elokuvissa -sarjan toinen osa on siirtynyt tästä nume rosta seuraavaan eli maaliskuulle. Toimitus toivoo edelleen, että
lukijat lähettäisivät meille vinkkejä siitä, mitä elokuvia tai sarjo ja muistavat Kumpulassa kuvatun. Toimituksen osoitteet löytyvät lehden toiseksi viimeiseltä sivulta. TH

Kumpula-seuralla vuorostaan juhlavuosi
Kumpula-seura perustettiin vuonna 1981 eli ensi vuonna tulee 25 vuotta kuluneeksi. Marraskuussa pidetyssä
seuran vuosikokouksessa päätettiin juhlan kunniaksi järjestää kylätilalla erityinen muistelutilaisuus, jollaiset
ovat tulleet kovin suosituiksi jo eräissä muissa kaupunginosissa.
Vuosikokous valitsi Ulla Agopovin jatkamaan seuran puheenjohtajana. Johtokuntaan valittiin kaksi uutta
jäsentä; Sari Väntänen ja Miro Reijonen.
Seuran ensi vuoden talousarvio on 6840 euroa, mutta siitä valtaosa eli n. 6000 euroa muodostuu kuorosta ja
Kumposti-lehdestä, jotka rahoittavat itse itsensä. Jäsenmaksuja toivotaan saatavan ainakin 200 taloudelta eli
yhteensä 1600 euroa. Se meneekin erilaisiin juokseviin kuluihin ja Kumpostiin sitten, jos ilmoitustulot eivät
riitä.

Kumpula-seuran johtokunta v. 2006
Agopov Ulla, puh.joht.
Hakala Hannu
Kontsas Hannu
Laaksonen A-L, siht.
Melart Leila
Neuvonen Ulla
Reijonen Miro
Viren Antti
Väntänen Sari
Varajäsenet:
Jetsonen Sirkkaliisa
Kauppila Salme
Mäkinen Pasi

Limingantie 24,
Limingantie 90,
Isonniitynkatu 7H
Valtimontie 3C47,
Limingantie 41-43B,
Limingantie 56,
Väinö Auerink. 4A1,
Kymintie 45,
Limingantie 86,

p. 7573264
p. 797770

ulla.agopov@triticum.inet.fi
hannu.hakala@om.fi

p. 0503510841
p. 794414
p. 790885
p. 0400770987
p. 792082
p. 041 5234850

annlouise_laaksonen@hotmail.com
leila.melart@nettiviesti.fi
ulla.neuvonen@helsinki.fi
miro@iki.fi
antti.viren@ytv.fi
sari.vantanen@kolumbus.fi

Kymintie 75,

p. 7572020

jetsonen@saunalahti.fi
salme.kauppila@pp.inet.fi

Kymintie 21B,

p. 794954

Bussikadun torjuminen kokonaan käy yhä vaikeammaksi, mutta

Aiottu Pietari Kalminkadun jatke siirtyi junaradalle
–
–
–

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle ei enää muita vaihtoehtoja esiteltykään.
Päätös siitä, miten suunnittelua jatketaan, tehdään tammikuussa.
Uutta katua vastustavat syyttävät Kumpula-seuraakin ympäristön tuhoamisesta.

Poliittisten päättäjien lokakuussa pyytämät uudet
selvitykset on nyt tehty. Suunnittelijat jättivät Isonniityn poikki piirretyn vaihtoehdon jo kokonaan pois ja
ovat nyt keskittyneet v. 2008 käytöstä poistuvan satamaradan käyttöön. Vaihtoehtoina tarjotaan vain erilaisia tapoja siitä, miten Vallilan joukkoliikennekaduksi nyt nimetty väylä Toukolan päässään yhtyisi junaradalta nykyisille kaduille.
Länsipäässä uintikeskuksen kohdalla esitetty ratkaisu
on mielenkiintoinen; junaradan painuessa tunneliin kohti Pasilan ratapihaa, bussikadulle rakennettaisiin jonkinlainen toinen, kevyempi tunneli tai kouru uintikeskuksen kohdalle asti.
Näin ”myös puistoalue voidaan säilyttää lähes nykyisessä laajuudessaan”, kuten suunnittelijat väittävät.
Seitsemän metriä leveä katu etenee sitten uintikeskuksen
kohdalta Mäkelänkatua kohti ja ylittää sen siinä, missä nykyisin raitiovaunukin kääntyy Pasilaan.
Toukolan päässä uudelle kadulle on sitten vielä monenlaisia vaihtoehtoja, joita voi tutkia netistä kaupunkisuunnittelulautakunnan asialistalta 15.12.05.
Kadun varsinaisesta rakentamispäätöksestähän ei nyt
ole kyse, eikä asia tässä vaiheessa etene kaupunginhallitukseen
ja valtuustoon asti. Mutta jos lautakunta seuraavissa kokouksissaan 12. tai 19. tammikuuta antaa viraston miehille ohjeen jatkaa suunnittelua, alkaa kadun torjuminen kokonaan olla vaikeaa. Sen jälkeen, kun yksityiskohtaista suunnittelua on tehty vuosia ja toteutusta varten laadittu uutta asemakaavaakin, voi olla perin vaikea saada poliittisia päättäjiä sille
päälle, että eipäs sittenkään rakenneta koko väylää.
Uusi reitti on herättänyt intohimoja varsinkin Vallilan
siirtolapuutarhan väessä. Kuten viereiseltä sivulta ilmenee,
syypääksi onkin nyt löydetty Kumpulan aktiivit ja Kumpula-

seura, jotka vastustaessaan Isonniityn poikki kulkevaa linjausta tulivat tarjonneeksi kaupungille idean vanhan junaradan
käytöstä.
Toki Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos lobbaavat päättäjiä edelleen vahvasti Pietari Kalminkadun jatkeen toteuttamiseksi aiemmin suunnitellulla tavalla.
Uudelle väylälle enemmänkin liikennettä
Rataväylän käyttö on selvästikin innostanut suunnittelijoita.
Sille maalaillaan heti jo kaikkea muutakin käyttöä kuin tähän
asti puheena ollut yksi bussilinja 506 (ns. Tiedelinja). Näin:
”Uuden joukkoliikennekadun rakentamiskustannukset ovat siinä määrin suuret, että kadun rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista yhden linja-autolinjan käyttöön.” Suunnittelijoiden mukaan Vallilan joukkoliikennekadulle on eri vaiheissa eistetty monia muitakin bussilinjoja, esim. jokin Lahdenväylän tai Hämeentien suunnasta tuleva bussilinja Töölön suuntaan. Eikä siinä kaikki: ”Kadulle
voidaan toteuttaa raitiorata Itärannan suunnasta
joko satamaradan linjaa noudattaen tai Haukilahdenkadun kautta.”
Kumpostin viime numeron pääkirjoituksessa puolipiloillaan esille otettu metrorata ei sentään ole vielä ehtinyt
suunnittelijoiden märkiin uniin. Ties kuinka innostuisivat, jos
olisivat huomanneet. Joten, vastustajat, älkää vaan viekö Kumpostin numeroa 3/05 kaupunkisuunnitteluvirastoon.
Asemakaavoitus kestänee 2-3 vuotta, joten junaradan käytön loputtua bussikatu voitaisiin rakentaa vuoden 2009 aikana.
Kustannusarvio on 3,6-4,1 miljoonaa euroa. Tiedelinjan bussi
kulkisi reitillä ilmeisesti noin 20 minuutin välein.
Yksi pysäkki olisi Jyrängöntien eteläpäässä ja toinen siirtolapuutarhan länsikulmalla.
Tuomo Heikkola

MUSTA VIIVA: Bussikatu junaradalta suoraan Hämeentielle. PISTEVIIVA: Bussikatu junaradalta yliopistoalueen läpi.
VAALEA KATKOVIIVA: Aiemmin suunniteltu reitti Isoniitynkadun kautta. (Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)

Uusi kaupunginjohtaja seurueineen kävi kylässä

Katujen kunto ja liikenneasiat puhuttivat yleisöä –
sosiaali- ja kouluasiat ei
Kaupunginjohtajan asukasilloilla on Helsingissä
jo pitkä perinne. Kumpulan, Koskelan ja Käpylän asukasillan piti toteutua jo edellisen kaupunginjohtajan aikana.
Vasta uusi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sai
sen mahtumaan kalenteriinsa. Olisiko syynä peräti kotiseuturakkaus; Jussi Pajunen on kun onkin Kumpulasta kotoisin.
Käpylän yhtenäiskouluun kokoontui marraskuun
viimeisenä tiistai-iltana jumppasalin täydeltä kolmen
K:n väkeä kuulemaan alueen asioista.
Puheenjohtajana toiminut kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sai heti tilaisuuden avattuaan spontaanit aplodit
ja lausui niiden jälkeen toivovansa aplodeja myös tilaisuuden lopussa.
Paikalla oli kaupunginjohtajan lisäksi opetusviraston,
sosiaaliviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ym. hallintokuntien edustajia.
Tilaisuuden aíheiksi nousivat mm. 1:n ratikka, kylätila-asiat, kaavoitusasiat, Käpylän Alko, bussien ja raitiovaunujen siisteys ym. Kaikkein eniten puhutti kuitenkin näin talven tulon partaalla katujen kunnossapito, johon alueen asukkaat eivät selvästikään ole tyytyväisiä.
Alueella asuu paljon vanhuksia ja sellaisia henkilöitä,
joille liikkuminen on vaikeaa. Kävi ilmi, että joidenkin
katujen (mm. Sofianlehdonkadun) asukkaat käyvät itse
puhdistamassa katujen kaivoja, jotta vesi kaduilta poistuisi. Kiinteistöviraston edustaja Raimo K. Saarinen totesi, että sen ei pitäisi olla asukkaiden tehtävä.
Kylätila-asiasta puheenvuoron esitti Kumpula-seuran
puheenjohtaja Ulla Agopov. Hän toivoi, että vuokraavustusta kylätilan toimintaan ei tarvitsisi anoa joka
vuosi; toiveena oli, että vaikka vain joka kolmas vuosi.
Kumpula-Toukolan kylätilalla on tällä hetkellä yksi työllistämisvaroista palkattu työntekijä ja keväällä lisäksi
harjoittelija. Kylätilan palveluita hyödyntää 300 käyttä-

Pizzeria Parmesanin väki toivottaa
kumpulalaisille Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!
Pizzeria on joululomalla 24.-26.12.2005.
Tavataan jälleen 27.12.2005!

Väinö Auerin katu 3, Puh. 757 1100

Tämä on Helsingin virallinen kuva kaupunginjohtaja Jussi
Pajusesta. (Kuva: Pertti Nisonen)
jää/viikko.
Sosiaaliviraston edustaja Riitta Halttunen-Sommerdahl kertoi, että v. 2007 alusta asukastilojen hallinnointi siirtyy hallintokuntien vastuulle, ja se voi tuoda toimintaan pitkäjänteisyyttä. Jokavuotisesta anomusrumbasta ei kuitenkaan päästä eroon silloinkaan. Ainoastaan
helpotusta asian hoitoon voi tuoda sähköinen asiointi.
Jussi Pajunen kertoi, että kylätila on hänelle tuttu paikka; olihan hän asunut samassa talossa, yleisen saunan
yläkerrassa olevassa asunnossa 1. elinvuotensa.
Ykkösen raitiovaunu sai aikaan intohimoja tilaisuuden käpyläläisyleisössä. Toivottiin, että ratikka kulkisi tiheämmin kuin 19 minuutin välein ja myös lauantaisin –
torille. Helpotusta asiaan ei kuitenkaan ole tulossa; Ykkösellä ei vain ole tarpeeksi käyttäjiä, vaikka Käpylä-seuran aktiivi Tintti Karppinen mainitsikin, että yleinen
joukkoliikenne on paljon parempi kuin se, että mennään
”autolla kuntopyörää polkemaan”. Myöskään ratikkalinjan jatkoa Oulunkylään ei ole luvassa.
Maksuton bussiliikenne tuotiin myös esille tai verovaroin korvattava matkustaminen. Liikennelaitoksen
edustaja totesi, että monissa suurissa kaupungeissa, joissa käytäntöä on kokeiltu, se on osoittautunut epäonnistuneeksi. Maksuttomuus kun on lisännyt vain yhden pysäkinvälin matkustamista, mikä taas on merkinnyt bussiliikenteen aikataulun hidastumista.
Joitakin kiitoksen sanojakin tilaisuudessa kuultiin.
Kaupungin toimia liikenneympyröiden kasvi-istutusten
hyväksi kiiteltiin ja kiitokset vastaanotti myös välillä korvat punaisina istunut Raimo K. Saarinen.
Kaupunki kiitti myös itseään; liikennelaitoksen edustaja
kertoi, että kaupungin edustajat olivat käyneet samana
aamuna vastaanottamassa Invalidiliiton palkinnon toimista esteettömyyden edistämiseksi.
Sosiaali- ja opetustoimen edustajat saivat istua tilaisuudessa rauhassa; heille ei kysymyksiä/kommentteja
esitetty. Joku totesikin, että ilmeisesti ne asiat ovat alueella kohtuullisen hyvin hoidettuja, koska asukkailla ei
ollut niistä mitään huomautettavaa.
Riitta Aitonurmi

Yksinäinen omakotitalo Isoniityn naapurissa on virkistyskäytössä

Heikki Hursti jatkaa isänsä työtä myös Kumpulassa
Kumpulantaipaleen ja junaradan välissä ylhäisessä yksinäisyydessään jököttävä omakotitalo ehti tulla kumpulalaisille tutuksi viimeisten parin vuosikymmenen aikana Veikko
Hurstin talona.
Vähäosaisten auttajana tunnetuksi tulleen
Hurstin kuoltua toukokuussa talossa on ollut
hiljaisempaa. Kumpulalaiset ehtivät kesän ja
syksyn aikana jo arvuuttelemaan, mitä Helsingin kaupunki aikoo hyvään kuntoon korjatulla rakennuksella tehdä.
Ei tarvitse arvuutella enää.
Heikki Hursti jatkaa talossa isänsä työtä ja Helsingin
kaupunki on jatkanut talon vuokraa uusituilla ehdoilla
Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö -yhdistyksen kanssa.
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston toimitilapäällikkö
Unto Ojala myöntää, että talolle ehdittiin jo miettiä muutakin käyttöä, mutta Hurstien elämäntyön jatkuminen oli vaihtoehdoista selkeästi mielekkäin.
Heikki Hurstin mukaan Kumpulantaipaleen taloa tullaan
käyttämään jatkossa virkistyskäyttöön, mikä tarkoittaa viikoittaisten keskustelupiirien ja rukoushetkien järjestämistä. Naisille ja miehille on omat tuokionsa.
- Sellaista rauhallista yhteiseloa, juodaan kahvia ja syödään
ehkä pullaa ja miesten kanssa olemme käyneet saunomassa.
Jokainen voi tulla mukaan osallistumaan, jos tahtoo. Idyllinen
ja mukava Kumpula sopii paikkana tällaiseen toimintaan hienosti, Hursti kertoo.
Joulukuun aikana Hurstin talossa ei ole toimintaa, koska perinteisten suurten tapahtumien köyhien ja kodittomien itsenäisyyspäivän sekä joulujuhlan järjestelyt vievät niin paljon aikaa
ja huomiota.

Tammikuussa talossa alkaa jälleen kokoontua ihmisiä, ja
Hursti uskoo, että jokaiselle päivälle riittää jotain. Suunnitteilla
on esimerkiksi pyhäkoulu sekä hartaushetkiä opiskelijoille, jotka Heikki Hursti on ottanut erityisen huomion kohteeksi.
Hurstin talo on alun perin rakennettu jo 1910-luvulla ja siinä
toimi aluksi Kahvila Novilla. Kaupunki vuokrasi rakennuksen
Veikko Hurstille 80-luvun puolivälissä.
Talo ehti rappeutua välillä erittäin huonoon kuntoon, kunnes
se muutama vuosi sitten kunnostettiin. Kaupunki rahoitti tuolloin vesikaton remontin, mutta varat muihin kunnostustöihin
keräsi Veikko Hursti kumppaneineen.
Hurstin taloon ei johda edelleenkään viemäriä eikä vesijohtoa,
mutta Heikki Hurstin mukaan niidenkin vetämiseksi on jo käyty alustavia keskusteluja.
Antti Tiainen

Kuva: Tuomo Heikkola

Erittäin salainen luolasto rakenteilla Kumpulanmäellä

Räjäytykset vaimenevat helmikuussa,
mutta rekkaralli sen kun kiihtyy
–
–
–
–

Ilmatieteen laitoksen ns. väestönsuojan louhinta alkoi marraskuun alussa.
Hankkeesta pidetyssä tiedotustilaisuudessa ei kerrottu tulevista tiloista mitään.
Koko hanke on julistettu salaiseksi, eli ihan tavallinen väestönsuoja ei liene kyseessä.
Eikä ihan pieni; Kumpulanmäen kalliota räjäytellään ensi elokuuhun asti ja
kuljetetaan pois kiivaimmillaan sadan autokuorman päivävauhtia.

Ny aluksi kallioon on tehty avoleikkausta. Louhintaurakoitsijan Skanska-Tektran tavoitteena on, että se on valmis tämän vuoden loppuun mennessä ja 2. päivä tammikuuta päästään painumaan kallion sisään tunneleita louhimaan. Mika Puistosalo Skanska-Tektralta sanoo, että
senkin jälkeen räjäytysten ilmanpaineaallot tuntuvat
ympäristössä vielä ainakin kuukauden ajan. Eli räjäytysten osalta tilanne rauhoittuu kylällä helmikuussa.
Muuten taas työtahti alkaa silloin vasta kiihtyä.
Räjäytykset tuplaantuvat, kuljetukset kolminkertaistuvat
Helmikuulle asti räjäytyksiä tehdään Puistosalon mukaan kaksi päivässä; ensimmäinen klo 13 ja 14.30 välillä,
toinen klo 21-22. Kunkin räjäytyksen jälkeen kuorma-

autot kuljettavat mursketta pois 3-4 tunnin ajan. Helmitai viimeistään maaliskuussa yhtiö pyrkii jo neljän räjäytyksen päivävauhtiin, silloin rekkakuormiakin lähtee
mäeltä päivittäin satakunta.
Louhe kuljetetaan Viikkiin, jossa se murskataan tulevia
tarpeita varten. Autot ajavat mäeltä suoraan Kustaa Vaasantielle, vaikka puiston kautta kulkeva reittikin oli harkinnassa.
Louhetta saa ajaa mihin aikaan päivästä tahansa
Ympäristökeskuksen antaman luvan mukaan. Räjäytyksiä saa tehdä ma-pe klo 8-22, muita louhintatöitä jo tuntia aikaisemmin. Luolaston tuuletuspuhaltimia saa käyttää ympäri vuorokauden, mutta niiden melutaso saa olla
päivällä korkeintaan 55 dB ja yöllä korkeintaan 50 dB.

Louhintatyön tärinävaikutuksia on selvittänyt etukäteen Pentti Sainio Finnrock-yhtiöstä. Hän on tehnyt
yhdessä kiihdytyslaboratorion kanssa myös koeräjäytyksiä, joilla on selvitetty louhintatyön aiheuttaman paineaallon voimaa.
Työn aikana tärinää mitataan yliopiston ja tutkimuslaitosten tiloihin sijoitetuilla mittauslaitteilla. Laitoksilla
kun on tutkimuskäytössä paljon herkkiä laitteita, jotka
nyt on jouduttu varustamaan erityisillä vaimennuksilla.
Sainio toteaa tärinänmittausraporttien olevan julkisia
asiakirjoja ja ne ovat nähtävissä esimerkiksi työmaakokousten aikana. Sainio toivoo, että ilmoitukset rakennuksissa mahdollisesti ilmenevistä halkeamista tehtäisiin välittömästi, jotta halkeamia voidaan luotettavasti
seurata. Reilun sadan metrin säteellä olevat rakennukset
on tutkittu etukäteen.
Luolaston pääsunnittelija on JP-Suoraplan Oy. Sen
edustajan Leo Sorjosen mukaan luolasto ulottuu Dynamicum-rakennuksen ja Ilmatieteen laitoksen tontin alta
jonkin verran myös katuverkon alle, mutta ei enää Nylanderin puiston alle.
Luolasto rakennetaan viiden kuilun kautta, joista yksi
on ajotunnelin suuaukko. Valmiina näkyviin jää maan
päälle sisäänmenoaukko sekä talotekniikkajärjestelmien
liittymät ja niitä varten tehtävät rakennelmat.
Tekijätkään eivät tiedä mitä ovat tekemässä
Mika Puistosalo Skanska-Tektralta sanoo tavoitteena
olevan, että räjäytykset ja louhinta olisi tehty ensi heinäkuun loppuun mennessä. Milloin sitten ovatkin, sen jälkeen luolaston sisustustöitä tehdään vielä vuoden verran.

Kuva: Janne Savon
Mutta mitä varten tämä valtaisa työ tehdään, se on
siis salaista. Hankkeen tiedottamisesta vastaa Puistosalo, joka sanoo, ettei hänkään tiedä, mitä sinne tulee: ”onneksi”.
Teksti: Tuomo Heikkola ja Ulla Agopov
Louhintatyön yhteyshenkilöitä:
Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, Marjatta Erwe, 040-503
8389
Louhintatöiden yleisvalvoja: ISS Proko Oy, Arto Vuorioja,
040 747 33 93
Katselmukset, tärinävaimennukset: Oy Finnrock Ab, Pentti
Sainio, 040 553 6995
Louhintaurakoitsija: Skanska Tekra Oy, Mika Puistosalo,
050 366 32 57

KotikyläsikaupanväkitoivottaaSinulle
RauhallistaJouluajaOnnekastaUuttaVuotta!
Tervetuloamyösv. 2006.
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

www.miro.fi – Just married
Miro Reijonen asuu Kumpulassa, elämänsä ensimmäiset kolme vuotta Limingantiellä, välillä
muualla, sitten Sofianlehdonkadulla, Isonniitynkadulla ja joulusta alkaen Väinö Auerinkadulla.
Kumpula kaupunginosana on hänen mielestään
sopiva sekoitus rakentamista, viheralueita ja kivoja ihmisiä. Keskustaankin on lyhyt matka.
Miro Reijonen on Kumpula-seuran johtokunnan
tuore jäsen ja vastaa Kumpula-kaupunginosan
nettisivuista, joita Kumpula-seura ylläpitää.
Työkseen 34-vuotias Miro toimii järjestelmäpäällikkönä
- teknisenä sellaisena TeliaSonera Finlandissa. Hänen
työaluettaan ovat palvelimet. Soneralla hän on viihtynyt
jo kahdeksan vuotta eikä hänellä ole halua vaihtaa työpaikkaa. Joskus olisi ehkä kiva matkustaa ulkomaille töihin vuodeksi. Se on unelma, mutta mahdollinen sellainen. Matkustaminen on lähellä sydäntä; viimeisimmät
matkat ovat suuntautuneet Roomaan ja Balille. Seuraava
matka suuntautuu mahdollisesti Indonesiaan vuodeksi ainakin haaveissa. Mukana matkustaa vastavihitty nuori
ja kaunis vaimo Hanna.
HARRASTUS - SPT-SALIBANDY SM-TASOLLA
Tärkeimpänä harrastuksena Miro Reijosella on sähköpyörätuolisalibandy. SM-sarjassa on menossa jo yhdeksäs kausi, takana on mm. 2 SM-hopeaa ja 11 maaottelua,
joukkueen kapteenina myös. Tällä hetkellä Miron seura
on Helsinki Outsiders. Harjoituksia on kaksi kertaa viikossa Myllypuron Liikuntamyllyssä. Outsidersien vuosikertomuksessa Reijosta kuvataan seuraavasti: ”Tämä
mies, joukkueen kapteeni, on ollut vastustajan onnen
tiellä niin kauan kuin spt-salibandya on Suomessa pelattu. Hän on kaikkialla: joukkueen kannalta aina hyvässä,
vastustajan pahassa. Häntä ei voi kritisoida, häneltä voi
vain oppia.” Sähköpyörätuolisalibandy pitää kiireisenä,

samoin työ ja luottamustoimet, viimeisenä siis Kumpulaseuran johtokunta. Vaikka sähköpyörätuoli tuo elämään
tiettyä hitautta, se ei missään näy. Mottona kun on
”Kaikkea voi tehdä, miksi ei voisi”. Vammaisuus ei tuo
elämään vaikeutta, monilla ihmisillä on vaikeampaa paljon pienemmistä syistä.
KUMPULA - KOTI
Kumpula on siis lähellä Miron sydäntä eikä hän oikein
voisi kuvitella muuttavansa pois. Hänen työpaikkansa sijaitsee Vallilassa, sopivan matkan päässä siis. Kotiin voi
tulla vaikka ruokatunnilla käymään. Kumpulassa on paljon hyvää: maauimala, kävelyreitit ja viheralueet, joissa
voi hengittää. Kehittämistä tietenkin aina löytyy, esimerkiksi nuorisotalo MOX voisi olla nykyistä monipuolisemmassa käytössä. Tällä hetkellä siellä on lähinnä koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa ja erilaisia kerhoja. Miksi
siellä ei voisi olla myös aikuisten toimintaa iltaisin? Intiankadun kylätila tietenkin myös palvelee aikuisten tarpeita monin eri tavoin.
Miro on käynyt muutamana vuonna Kumpula-seuran
kokouksissa ja on nyt ryhtynyt päivittämään Kumpulan
nettisivuja (www.kaupunginosat.net/kumpula). Keskustelupalstan saaminen seuran nettisivuille on tavoitteena;
tällä hetkellä siellä on jo ilmoitustaulu. Sivujen löytyminen voisi helpottua yksinkertaisella osoitteella www.kumpula .fi tai .net. Nettisivujen esteettömyyteen voisi
myös paneutua, jos siihen vain löytyy aikaa.
INTERNET - MAHDOLLISUUDET JA UHAT
ATK-alan ammattilaiselta haluaa tietää myös hänen käsitystään Internetistä ja sen tulevaisuudesta. Internetin
hyvinä puolina hän mainitsee palvelut, vapauden ja tasavertaisuuden. Pienet yritykset, järjestöt ym. voivat esitellä siellä toimintaansa halvalla. Ilmainen sähköposti on
mahdollisuus. Ystävien kanssa - Mirolla on lukuisia ys-

Hanki nyt joulun kauniit kukat ja kuuset sekä joululahjakortit Käpylän omasta kukkatalosta !
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Tervetuloa !

täviä ulkomailla - on helppoa olla yhteydessä. Globaalisti ajatellen Internet on myös elintärkeä kehitysmaille,
mm. juuri sähköpostin ansiosta.
Internetin huonoa puolena ja uhkana taas on kaupallisuus, maksulliset palvelut, jotka poistavat tasavertaisuutta. Lainsäädäntö (esimerkiksi EU:n) on myös uhka,
jos se on liian tiukkaa, samoin tekijänoikeusasiat. Virukset ovat sekä internetin että sähköpostin uhka.
SAIRAUS JA ASENTEET, TULEVAISUUS
Miro Reijonen käyttää siis sähköpyörätuolia, ja syynä
siihen on synnynnäinen lihassairaus. Pyörätuolia hän alkoi käyttää vasta 90-luvun lopussa. Nyt hän on sitä mieltä, että pyörätuolin ansiosta hänen elämänsä helpottui.
Sen kanssa on varmempi olla, kun ei tarvitse pelätä liikkumista tai kaatumista. Lihassairaus vaikuttaa nimensä
mukaisesti lihasten toimintaa heikentävästi.
Hän ei ole antanut mottonsa mukaisesti sairauden lannistaa itseään, vaan on pyrkinyt elämään
täysillä. Nuoruuden murrosvuosina sairautta oli vaikeampi hyväksyä, mutta ei enää. Ennakkoluuloja (esimerkiksi työnhaussa) kohtaa joskus, mutta niiden yläpuolelle on päästävä. Nuorilla on vähemmän ennakkoluuloja kuin
keski-ikäisillä, hän kuvaa. Vammaisten palveluja hän on
ollut ajamassa osallistumalla mm. Kynnyksen toimintaan. Vammaisille tarkoitetut palvelut ovat parantuneet,
mutta esimerkiksi rakentamisessa kynnyksien poistamiseen, ramppien lisäämiseen ym. usein suhtaudutaan
yliolkaisesti. Usein ei ole kyse edes suurista rahamääristä, vaan pikemminkin asenteesta. Asenteiden suhteen on

vielä paljon tehtävää, ja jokainen vammainen ajaa asenteiden muuttamista omalla toiminnallaan ja myös omalla asenteellaan.
Kymmenen vuoden päästä hänen tulevaisuuttaan kysyttäessä hän sanoo EOS - ei osaa sanoa. Mummuansa siteeraten hän toteaa, että on kiva kun uusi päivä tulee,
päivä kerrallaan siis.
Teksti: Riitta Aitonurmi, Kuva: Miron oma arkisto

_________________________
Nyt se vasta selvisi:

Avaruuskeskus on
Kumpulassa!
Filosofitkaan eivät sitä keksineet, tähtitieteilijöistä puhumattakaan, missä on avaruuden keskus.
No, se nyt kuitenkin on meillä täällä Kumpulassa. Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden
laitos ja Ilmatieteen laitos sen tietävät!
Avaruuskeskuksen viralliseksi perustamispäiväksi on
julistettu 1.1.2006. Sitä juhlittaneen kaikkien kumpulalaisten voimin perinteisellä ilotulituspaikalla, Isolla niityllä Jyrängöntien varressa. Eipä ole eikä tule olemaan
isompaa asiaa juhlittavaksi uudenvuoden tulituksessa.
Onnellinen yhteensattuma on se, että avaruuskeskuksessa Kumpulanmäellä sattuvat valmiiksi työskentelemään niin Helsingin yliopiston fyysikot kuin ilmatieteilijätkin. He aloittavatkin nyt heti tosiasian tultua tietoon
yhteistyön, joka alkuun käsittää tutkimuksen, avaruuslaiterakennuksen ja laajojen avaruusprojektien tukipalvelut sekä mittalaitteiden operointiin ja datan vastaanottoon ja käsittelyyn liittyvät tehtävät. Keskus myös jatkokouluttaa avaruustutkijoita.
Keskuksen tärkeimpiä tehtäviä tulevat ensi vuonna
olemaan ESA:n BepiColombo-Merkuriuslennolle tulevan
röntgeninstrumentin suomalaisosuuksien managerointi
ja ESA:n kosmista taustasäteilyä vuodesta 2007 alkaen
mittaavan Planck-satelliitin havaintojen analysointijärjestelmän kehittäminen.
Lisäksi tarkoituksena on kehittää pienten Mars-laskeutujien prototyyppejä yhteistyössä Venäjän avaruustutkimusinstituutin kanssa. Tavoitteena on myös laajojen ja pitkäkestoisten avaruusprojektien tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen.
Avaruuskeskuksen tutkimustyön rungon muodostavat kansainvälisten toimijoiden kuten Euroopan
avaruusjärjestön ESAn, Yhdysvaltain avaruushallinnon
NASAn, Euroopan meteorologisten satelliittien järjestön
EUMETSATin ja Euroopan unionin tiede-ja kaukokartoitusohjelmat.
Tuomo Heikkola
(Avaruuskeskuksen ovat lokakuussa perustaneet Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitos ja Ilmatieteen laitos. Keskuksen toiminta alkaa 1.1.2006 johtajana professori Hannu Koskinen.)
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Kylätilalle kolme uutta työntekijää

Uusin voimin uuteen vuoteen
Kylätila elää parhaillaan muutosten kourissa, ainakin pienimuotoisesti, sillä tilan asioita
hoitamaan on saatu kolme uutta työntekijää. Näistä kaksi, Peter Lundqvist ja minä Liisa Ekebom olemme aloittaneet työt jo joulukuun alussa ja Saara Holmberg liittyy virallisesti seuraan
heti vuodenvaihteen jälkeen.
Itsestäni voin kertoa sen verran, että koko Kylätila oli
vielä muutama kuukausi sitten minulle, Puotilasta saapuneelle pitkän linjan itähelsinkiläiselle, tuiki tuntematon (enkä voi kehua tunteneeni erityisesti Kumpulaa tai
Toukolaakaan).
Kulttuuritapahtumien järjestäminen kuulosti kuitenkin
sen verran mielenkiintoiselta, että päätin hakea paikkaa
Kylätilasta ja kahden haastattelutuokion sekä useiden
kahvikupillisten jälkeen homma olikin selvä.
Aloitin työt joulukuun ensimmäisenä päivänä ja tapasin
heti joukon uusia ihmisiä, joista useimmat näyttivät toimittavan virkaa tahi toista Kylätilan erittäin naisvaltaisessa hallituksessa.
Ensimmäinen varsinainen työtehtävä oli Kylätilan sekä
paikallisen ja ilmeisen kuuluisan musakerhon pikkujoulujen pystyttäminen. Ripustimme kollegani Saaran kanssa seiniä koristamaan pahvilaatikosta löytämäämme
eräänlaista muovista havukranssia, joka näytti lopulta
hämmästyttävän tyylikkäältä ja loi muovikuusen kanssa
ympärillemme mitä jouluisinta tunnelmaa.
Työtehtäviä on tähän mennessä jaettu siten, että
Peter hoitaa Kylätilan varauksia, päivystyksiäja kiinteistöä, Saara kerhoasioita ja Kylätilan omia tapahtumia ja
minä yhteyksiä Kumpostiin sekä muuta tiedotusta ja
toukokuussa 2006 järjestettävien Kyläjuhlien sihteeriyttä. Aika näyttää, mitä tulemme oikeasti tekemään.
Naamat tutuiksi ensi vuotta varten: istumassa Kylätila ry:n
Kevään 2006 lukujärjestystä olemme ehtineet vil- siht. Erja Salo (vas) ja pj. Liisa Siirala. Seisomassa
kaista sen verran, että voimme ilmoittaa muun muassa työntekijät Liisa Ekebom (vas), Saara Holmberg ja Peter
kuoron, joogien ja Chi kung-tunnin sekä kuvisten, luku- Lundqvist. (Kuva: Tuomo Heikkola)
piirin ja teatteri Ilmi-ö:n jatkavan entiseen tapaan. Sarjakuvan tekemisestä järjestetään jatkokurssit vanhaan
KYLÄTILAN VUOKRAHINNAT:
aikaan ja elävämallin piirustus kokoontuu kolme kertaa Sali tai keittiö
tammi-maaliskuussa, päivämäärät ovat 9.1., 13.2. ja 13.3.
- arkisin
klo 9-19
12 e/tunti
Muiden kurssien ajankohdat ovat enemmän ja väklo 19-22
15 e/tunti
hemmän auki ja uusiakin kursseja saattaa listalle ilmaantua; kannattaa seurata Kylätilan ikkunassa olevaa Koko tila
viikko-ohjelmaa, johon päivitämme tarkemmat tiedot.
– arkisin
klo 9-22
20 e/tunti
Kylätilassa, osoitteessa Intiankatu 31, voi järjestää – la-su
klo 11-17
50 e/tilaisuus (jäsenet)
itsekin juhlia, teatteriesityksiä, kursseja, kerhoja ja kon75 e/tilaisuus (muut)
sertteja.
– pe-su
klo 17-01
120 e/tilaisuus (jäsenet)
Saara Holmbergin sanoin: "Kumpulalaa! Toukolalaa!
150 e/tilaisuus (muut)
On hauskaa olla järjestämässä kumpula-toukolalaisille
Varaukset: Peter Lundqvist,
mahdollisuuksia luovempaan ja virikkeellisempään eläp. 041-5278932, kylatila@kolumbus.fi.
mään."
Kylätilan uuden henkilökunnan puolesta Liisa Ekebom Päivystys kylätilalla maanantaisin klo 18-19.

Kevään 2006 Kyläjuhlien ensimmäinen suunnittelutilaisuus,
ns. "starttikokous", pidetään Kylätilassa 30.1. klo 18.00. Jokainen halukas voi osallistua tulevan juhlan ideointiin alusta alkaen.

Kylätilan kerhoaikataulu
Ilmoittautumiset suoraan opettajille. - Lisäyksiä tulossa, mm. Lasten luova tanssi ja Break/Hip
Hop jatkuvat - tarkista ajat kylätilan ikkunasta.
MAANANTAISIN
kk:n 1. ma klo 19
Lukupiiri
kk:n 2. ma klo 18-20.30 Elävämalli
kk:n 3. ma klo 18 alk. Kokoukset
TIISTAISIN
19-21 Kumpulan kuoro
Marjo Hyötyläinen 050-3400291

KESKIVIIKKOISIN
9-10.15 Hatha-jooga,
Pia Snellman 044-3370602
15.30-17 Sarjakuvanteon jatko, 9-15 v.
MLL/Kirsi Länsitie 0400-480342
15.45-17 Teatteri-kerho koululaisille
Minna/Teatteri Ilmi-Ö 040-7724129
19-20.30 Chi kung,
Riitta Kokko 040-5354975

TORSTAISIN
16.30-17.30 Kuvis-kerho 3-4 v.
Riikka Notkola 044-0780507
17.45-18.45 Kuvis-kerho 5-6 v.
Riikka Notkola
19-20.30 Jooga
Kurt Walter 050-3823458
SUNNUNTAISIN 18-19 Salsa

Seuraava Kumposti ilmestyy maaliskuussa 2006
Varaa ilmoitustila helmikuun loppuun mennessä!
ILMOITUSHINTAMME:
1 sivu 300 euroa
½ sivua 150 euroa
¼ sivua 75 euroa
2/3 sivua 200 euroa
1/3 sivua 100 euroa
1/6 sivua 50 euroa
Toistoalennukset jopa 33 %: - esim. koko sivun hinta alk. 200 euroa/numero
Rivi-ilmoitukset : 3 palstariviä 10 euroa, 6 palstariviä 20 euroa.
Rivi-ilmoitukset alla oleviin osoitteisiin ja maksu etukäteen Kumpostin tilille n:o 800011-179465.
Sähköpostiosoite: kumposti@netti.fi Postiosoite: c/o Heikkola, Limingantie 9 A 1, 00550 Helsinki.
Päätoimittaja: tuomoheikkola@yahoo.co.uk, puh. 040-7790333
Toimittaja: antti.tiainen@cc.jyu.fi, puh.040-7093461
Ilmoitukset: ulla.agopov@triticum.inet.fi, puh. 050-5735923

Varattu
Paintmedialle

OLUTRAVINTOLA

Urheilua isolta screeniltä
Netti asiakkaiden käytössä
Myös langaton verkko omille koneille
Yli 150 olut- ja siiderimerkkiä
A-oikeudet
Viikolla auki aina klo 01:een!
Ystävällinen henkilökunta toivottaa Sinut tervetulleeksi viihtymään
Intiankatu 18, puh. 09 757 1477
OLEMME AVOINNA:
ma-to 15.00-01.00 pe 14.00-02.00
la 11.00-02.00 su 11.00-24.00

