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Tuulipuisto Kumpulaan – no mikä ettei!
Suurkiitos Helsingin Sanomien Talousihmeelle ideasta (ks. viereinen leike,
HS 25.5.): juuri tuollaisen myllyn haluaisin pihallemme! Nykyiset mallithan
on tylsän näköisiä (joskin halvempia).
Kumpula-seura ei halunnut päättää
yhtä, yhteistä kantaa tuulivoimaloihin.
Puheenjohtaja Ulla Agopov vastasi:
“Kumpula-seura tervehtii tyydytyksellä asukkaitten pittoreskeihin pihoihin asennettavia tuulimyllyjä. Myllyjen
avulla voimme harjoitella tuulimyllyjä
vastaan taistelemista. Asiantuntemus
tässä kamppailulajissa on jatkossakin
tarpeen, sillä päättäjiemme piirustuslaudoilla muhii yhä uusia pittoreskin
Kumpulan kannalta niin kovin tarpeettomia hankkeita, kuten Väinö Auerin
kadun lämmittäminen tai Pietari Kalmin kadun jatkaminen Isonniitynkadulle. Ehkä Annalan tallilta saamme lainaksi vielä hevosen ja ponin, niin
voimme sonnustautua Don Quixoteksi
ja Sancho Panchaksi ja sitten – ei kun
tuulimyllyjä päin.”
Lisäksihän hevonen ja poni voisivat
tyvenellä säällä pyörittää tuulimyllyä!
Vielä enemmän päätoimittajaa puhutteli seuran johtokunnan jäsenten
Ulla Neuvosen ja Vesa Keskisen ehdotus:
“Kumpulaan voisi tietysti rakentaa
yhteisen tuulivoimalan e-tankkausasemaksi mieluummin kuin joka pihaan omaa härveliä. Parhaat tuulivoimat saisi varmaan mäen päältä, joten

lisätään Ilmatieteen laitoksen mammuttirakennukseen vielä yksi törröttävä masto ja uloke, jossa pyörisi näitä siipiä. Voimalasta laitos saisi kaipaamaansa hyvää imageakin. Hirveä
hurinahan sieltä mäeltä kuuluu jo ennastaan.”
Mainiota! Rahoituskin on valmiina:
Ilmatieteen laitos saa tuulivoimalan
rakentamiseen rahoja, jotka oli varattuna Väinö Auerin kadun lämmitykseen busseja varten. Rahoilla voidaan
lisäksi vaihtaa sähköautot niille, jotka
uuden bussireitin piti houkutella luopumaan oman auton käytöstä (jos sellaisia oikeasti olikaan).
Mahtaa Ilmatieteen laitos nyt riemastua: kaikki tulevat tyytyväisiksi ja
luonto säästyy!
Innostui päätoimittajakin torstaina
25. syyskuuta 2008 klo 20.40

Kumposti kaipaa jakeluapua

Syysterveiset Kylätilasta!
Loistavasti onnistuneiden Kyläjuhlien jälkeen on mukava aloitella uutta toimintakautta Kylätilassa. Olemme jälleen saaneet
uudenlaisia kerhoja ja viikonloppukursseja ohjelmaan sekä
perustamme vihdoinkin harrastajateatteriryhmän. Kyläjuhlissa
myytyjen makkaroiden ja oluttuopposten ansiosta toiminta
on monipuolista ja pystymme
investoimaan myös Kylätilan
laitteistoon ja ylläpitoon.
Kylätilan porukkaan kuulumme edelleen minä sekä Sami Väätänen, ja lokakuussa
saamme uuden harjoittelijan,
Tanja Lähtevänojan Bengalinpolulta. Lehden ilmestyessä
Tanja onkin jo aloittanut tiistaiaamun ”Arki Rokkaa” -kerhon

vetämisen. Parin vuoden tauon jälkeen tämä
vapaamuotoinen kohtaamispaikka tarjoaa
isille, äideille ja lapsille vaihtoehdon puistopäivälle. Tanjan kerhossa juodaan aamukahvit ja kehitellään yhdessä ohjelmaa näille aamuille. Kylätilaan voi kutsua luennoitsijoita
tai vaikkapa hierojan helpottamaan kireitä
hartioita!
Yhdistyksen hallitus täydentyi 26.8. pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa. Puheenjohtajaksi valittiin entinen varapuheenjohtaja Jussi Liski. Varapuheenjohtajaksi
hallitus valitsi keskuudestaan Kyösti Väntäsen. Yhdistyksen aktiivinen hallitus järjestää
tänäkin syksynä jonkinlaisen tapahtuman
jokaisen kuun ensimmäisenä lauantaina: luvassa on mm. Linnan juhlat itsenäisyyspäivänä. Joulukuussa järjestetään myös suuri
joulutapahtuma; Tiernapojat saapuvat Kumpulaan.
Muistutan jälleen, että ajantasainen tieto

Kylätilan toiminnasta löytyy aina sekä netistä että Kylätilan ilmoitustaululta. Lähetän tiedotteita myös sähköpostilla. Jos haluat listalle, lähetä sähköpostiosoitteesi Kylätilaan; postia tulee kerran-pari kuussa.
Kylätilan Sari

Viime numeroita on jaettu myös
Toukolan puutaloalueelle, varsinkin kevään kyläjuhlien vuoksi. Siitä on kiitosta kantautunut
sen verran, että tästedes sinne
jaetaan jokainen Kumpostin numero. Levikkimme nousee siten
pysyvästi 2600:aan.

Kylätilan yhteystiedot:
puhelin 041 527 8932,
sähköposti kylatila@kolumbus.fi
nettisivu www.kumpula.info

Riffejä ja Riimejä
Kylätilassa 4.10.

P.S. Kylätilan Sari etsii edelleen
isoäidin isän perintövasaraa, joka katosi Kyläjuhlissa jalkapallokentältä! Jos korjasit talteen,
olisitko ystävällinen ja ottaisit
yhteyttä.

Tarvitsisimme kipeästi apua Sofianlehdonkadulle taloihin numero 5, 7, 9 ja
10. Talot 7 ja 9 ovat jääneet useamman
numeron ajan jakamatta kokonaan, sillä niihin on vaikea ulkopuolisen päästä,
kun alaovet ovat lukossa. Jos jotkut
asukkaat voisivat jakaa lehdet vaikka
vain omiin taloihinsa, niin ei olisi iso
urakka; parikymmentä minuuttia neljästi vuodessa! Ilmoittautua saa sähköpostiosoitteeseen kumposti@yahoo.
com tai puh. 040 7790 333/Tuomo.

17th Music Heaven -illoissa
house bandinä toimii Oljenkorsi
Small Band eli Puka Oinonen,
Antti Vuorenmaa, Kyösti Väntänen, Mikko Tohkanen ja Jussi Liski. Soitto alkaa klo 19.30.
24.10. Yllätysvieraat
28.11. Yllätysvieraat
19.12. Suomirockia ja
joulupuuroa

sunnuntaina 16.11. klo 15–17
Kylätilassa, Intiankatu 31

Palveleva – edullinen lähikauppiaasi

Hannu Auranen

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 282

Avoinna arkisin 9–19, lauantaisin 9–16


Riffejä ja Riimejä jatkaa Kyläjuhlilla suosittua lyriikkaa ja yhdistää runoutta akustiseen musiikkiin. Illan vieraina runoilija Jukka Viikilä, harpisti Reija Bister
sekä yllätysvieraana mies, joka
ei halua nimeään mainittavan
ennakkoon. Kyseessä on ”huonotukkainen trubaduuri” Suomirockin huipulta, esittämässä ensimmäistä kertaa uutta materiaaliaan akustisesti Kumpulan
Kylätilassa. Ilta alkaa klo 19.

Livemusa jatkuu
Oljenkorressa

Kumpula-seuran syyskokous
Kokouksen yhteydessä on mahdollista keskustella kyläläisiä kiinnostavista
aiheista, joten tervetuloa kaikki! Toivottaa puheenjohtaja Ulla Agopov

Kumpostin
levikki kasvaa
pysyvästi

Kuukausittaiset
illanvietot:
la 4.10. Riffejä ja Riimejä
– elävää musiikkia ja sanataidetta
la 1.11. Halloween-juhlat
– naamiaiset myös aikuisille
la 6.12. Linnan juhlat
– pikkujoulunyyttärit

Muita tapahtumia:
su 12.10. Kuntavaalipaneeli
klo 15
Politiikka kuuluu kaikille!
Tulee haastamaan ja haastattelemaan kunnallispolitiikassa
kunnostautuneita ehdokkaita.
Perinteisessä vaalipaneelissa
ovat mukana Helsingin suurimmat puolueet. Paneelia vetää
Erja Salo.
la 25.10. Lastenkirjojen ja
lelujen vaihtopäivä
Tuo tullessas, vie mennessäs!
Tule vaihtamaan lelut uusiin!
Järjestäjänä Ekolapsiperheet.

Näin ilmoittaudut:
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su 26.10. MLL:n kirpputori
su 30.11. Nuorten suunnittelijoiden Joulubasaari klo 10-16
pe 14.11. Eri maiden ruokakulttuuri -ilta
la 13.12. Suuri Joulutapahtuma
su 14.12. Kumpulan Kuoron
joulukahvikonsertti

Nuorten perjantai-illat:
24.10. ja 28.11. klo 19-22
Etsimme yli 13-vuotiaita kaveriporukoita, jotka
tulisivat itse suunnittelemaan ja toteuttamaan
näitä iltoja. Elokuvia, disco, bändejä vai jotain
ihan muuta, sen saavat nuoret itse päättää!

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA


Tervetuloa Kaitafilmifestareille!
Kuudennet Lällällää-kaitafilmifestivaalit järjestetään tällä kertaa Helsingissä, Kumpulan Kylätilassa lauantaina 11.10.
klo 18 alkaen. Festivaaleilla katsotaan itse kuvattuja kaitafilmejä vuosien varsilta, kuunnellaan
musiikkia sekä juopotellaan ja
nautitaan mukavien ihmisten
seurasta. Omia filmejä saa mieluusti tuoda näytettäväksi. Tilavuokran kattamiseksi kerätään
2 euron vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu. Lisätietoja: anu.kylanen@helsinki.fi.

Nyt saatiin kylälle

syntyy kunnon raaka-aineista,
eikä Seppälällä säästellä voita ja
kermaa. Maurin keittiössä myös
improvisoidaan. Jos täydellisyyteen tähtäävä kokki ei itse ole
täydellisen tyytyväinen, kuuluu
keittiöstä satunnaisten ärräpäiden lisäksi ”mitenkuten siedettävää”, vaikka muu perhe olisikin
seitsemännessä taivaassa.
Kylätilayhdistys onnittelee
Mauria arvonimestä ja toivoo
tietenkin hyvää ruokaa Kyläjuhlille jatkossakin!
Sari Väntänen

...ja harrastajateatteria!

Mauri Seppälä juhli arvonimeään ystävien ja sukulaisten kanssa Kylätilassa
syyskuussa – tietenkin hyvän ruuan kera.

Parmesan Intiankadulla tarjoaa uusia herkkuja
syksyn piristykseksi
€ 8:50
€ 7:00

€ 8:50

Siitä kiitos Merja Pennaselle,
joka muutti hiljan Kumpulaan
ja on heti mukana kylän toiminnassa. Hän on valmistunut
Stadiasta teatteri-ilmaisun ohjaajaksi vuonna 2002 ja sen jälkeen toiminut siellä opettajana.
Hän on myös yksi teatteri
ILMI Ö.:n perustajajäsenistä.
Lokakuussa Kylätilassa aloittaa harrastajateatteriryhmä, jossa
saa tehdä, rentoutua ja leikkiä.

Tarkoituksena on mahdollisesti tehdä keväällä
isompikin projekti, johon
otetaan esiintymään myös
lapsia ja nuoria.
Sopivasti uteliaaksi itseään kuvaava ope opiskelee nyt Teatterikorkeakoulussa maisteriksi ja sanoo:
– On ihanaa taas alkaa opiskelu ja samalla kuitenkin jatkaa esittävän taiteen töitä laidasta laitaan.
Teksti ja kuva: Sami Väätänen

JATKUU EDELLISELTÄ SIVULTA

Viikonloppukurssit:
la-su 1.–2.11. Yoga Vinyasa Flow workshop
with Christianne Nirvano klo 11–14
Yoga Vinyasa Flow is a dynamic and intense Hatha
Yoga style. It is an energizing practice that develops
strenght, flexibility, attention, balance, breathing and
postural awareness. It helps to eliminate stress,
back pain and head aches, and it is a good base for
different sports. Opetus on englannin kielellä. Hinta
40 e (jäsenet 30 euroa). Ilm. Kylätilaan viim. 24.10.
la-su 11.–12.10. klo 11–14, pe 7.11. klo 19–21 ja
la 8.11. klo 11–14 Harrastajateatteriryhmä
Nyt on mahdollisuus kokeilla rooleja ja irrottautua arjesta! Luvassa improvisaatiota, kohtauksia, kaikenkarvaisia teatteriharjoituksia... Yllätä itsesi, et pety!
Syksyllä ryhmä kokoontuu kahtena viikonloppuna, ja tavoitteena on tutustua sekä suunnitella
kevään ja kesän 2009 esitystä. Teatteriryhmä
käynnistyy ensin aikuisten ryhmänä ja kevään produktioon voivat osallistua myös halukkaat lapset
ja nuoret. Ohjaaja Merja Pennanen, hinta 35 e (jäsenet 30 e), ilmoittautuminen Kylätilaan viim. ti 7.10.
to-la 16.–18.10. Lasten ja nuorten bändileiri to
ja pe klo 11–16 sekä la klo 11–14
Tutut opettajat tulevat syyslomalla vetämään nuorille suositun ”bändileirin”, jonka päätteeksi on
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Jo kolmasti Kyläjuhlien ruokapuolen
kantavana voimana tutuksi tullut Mauri
Seppälä on saanut Chef Rotisseur -arvonimen Le Confrerie da la Chaine des Rotissieurs
Finlanden karjalaiselta suurkapitulilta elokuussa
2008. Arvonimiä myönnetään ansioituneille toimessa oleville ravintolakeittiön ammattilaisille.
Mauri toimii nykyään ruokateollisuuden parissa, Lihatukku Veijo Votkin Oy:llä, mutta aiemmin
hän on ollut kokkina ja keittiömestarina mm. Palacessa ja Inter Continentalissa. Nykyiset säännöllisemmät työajat sopivat paremmin nelilapsisen
perheen isälle. Kotona kokataan myös; arkena ihan
tavallisia nopeita ja helppoja ruokia, mutta viikonloppuisin tietenkin herkutellaan. Kunnon ruoka
k
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Lindström Kari,

Tukea nuorten ja perheiden arkeen!

kuvataiteilija, Kumpula

www.sirkkuingervo.fi

Chef Rotisseur
Sami Väätänen
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konsertti la 18.10. klo 14. Leiri on tarkoitettu noin 10–15-vuotiaille nuorille. Leirin aikana saadaan instrumenttikohtaista ryhmäohjausta kitarassa, bassossa, koskettimissa, rummuissa
sekä laulussa ja kokeillaan yhteensoittoa pienissä ryhmissä.
Bändiviikonlopun ohjelmaan
kuuluvat myös sopivat tauot ja
yhteinen lounas, jonka tarjoaa
Kylätila. Opettajina toimivat pitkän linjan ammattilaiset Leevi
Leppänen, Pille Peltonen, Timo
Seppänen, Mikko Tohkanen ja
Jussi Liski. Hinta 75 e (jäsenet
65 e, sisarale 5 e). Ilm. Kylätilaan viim. 10.10.

Joululahjapajat
aikuisille:
15.–16.11., 22.–23.11. ja 29.11.
Joulun alla Kylätilassa puuhataan itse joululahjoja. Viikonlopun mittaisen emalikorukurssin
lisäksi tarjolla on kankaanpainantaa, keramiikkatöitä, kirjansidontaa ja joulukorttien valmistusta. Kellonajat ja materiaalimaksut tarkentuvat myöhemmin.
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HIOMAKIVIÄ MAAILMALLE
Kumpulan yritystoiminnan historiaa osa 2:

Kivien valmistus oli
hidasta ja käsityövaltaista
Vuonna 1948 Limingantie 6466 kellaritiloista ”häädettiin”
romukauppa ja Hieko Oy:n
pronssituotteiden käsittely, joista kerron myöhemmin. Silloin
sai alkunsa isäni Pauli Ikosen
perustama Suomen Kovasin Oy.
Tuotteet olivat aluksi viikatekovasin, tuo päitä kohden suippeneva hiomakivi ja suorakaiteen muotoinen yleiskivi mm.
puusepille talttojen ja käsihöylän terien teroittamista varten.
Myöhemmin tuli markkinoille
myös keittiökovasin sloganilla
”uutuus emännille”. Valitettavasti yhtään mainoksessa näkyvää ”ständiä” ei ole jäänyt jäljelle. Itse kiviäkin on tallella ainoastaan yksi kappale.
Hioma-aine, garborundum,
tuli pääasiassa Norjasta. Sideaine löytyi kotimaan markki-

näyttelyssä palkittiin naapuritalon suutari Svante
Vatamo, mutta siitäkin lisää myöhemmin.

Leila Oksa

Agentuuria ja eduskuntakysely

Pauli ja Mirja Ikosen kotona Limingantie 64-66:ssa on tallessa Suomen Kovasin Oy:n valmistamista hiomakivistä yksi pyöreä keittiökovasin ja suikulaisia viikatekovasimia muutama.

noilta. Valmistusprosessin kehitys toimivaksi vei lähes koko ensimmäisen toimintavuoden. Talon toisessa päässä oli 20 tonnin
heittoprässi, mekaaninen puristin ja toisessa päädyssä tynnyristä tehty sähkömoottorin pyörittämä mylly, jossa massa sekoitettiin rautatankojen avulla. Kellareissa oli kummassakin päässä
saunan pönttömallinen kiuas,
jonka ympärille Kymintiellä toimiva Hieko Oy oli tehnyt telineet, jonkinlaiset hyllyt prässättyjen kivien alkukuivattamiseksi.
Illalla tehtiin myllyssä massa,
joka vielä seulottiin hienon seulan läpi. Massa peitettiin yöksi
seuraavan päivän tuotantoa varten. Prässin alla oli muotti, johon laitettiin oikea määrä massaa ja kansi päälle. Sitten riski
mies heitti voimalla prässin
punnukset pyörimään ja kierretanko puristi muotin kannen
kiinni tuolla 20 tonnin voimalla. Aihio kuivaustelineeseen ja
sama uudestaan.
Parhaimmillaan kiviä valmistui noin tuhat kappaletta
päivässä. Illalla kuumennettiin
kiukaat kivien kuivattamiseksi
ja aamulla kuivat kivet siirrettiin varastoon odottamaan edel-

leenkuljetusta Lönnrotinkadulla sijainneeseen Suomen Bofors
Oy:n sähköuuniin.
Uuni oli päivittäin muussa
käytössä. Se piti kuitenkin pitää
kuumana yön yli seuraavan päivän toimintoja varten. Niinpä
kivet poltettiin muutama kerta
viikossa yön aikana ikään kuin
hukkalämmöllä noin 600 asteessa. Yritykseen hankittiin
myöhemmin oma polttouuni,
mutta se osoittautui tarkoitukseen sopimattomaksi, jopa vaaralliseksi, pitkien liekkien kulkiessa hormiin asti. Työtapaturmia ei sattunut, mutta kerran
se oli lähellä. Juuri pyörimään
tempaistun prässin 20-kiloisista painoista toinen irtosi ja lensi
muotintäyttäjän pään ohitse peräseinään.

Työvoimana huhkivat
Toukolan poliisitkin
Alkuun yrityksellä oli vanha
Chevrolet-henkilöautosta tehty
pakettiauto, jolla kiviä kuljetettiin polttoon ja takaisin pakattaviksi lähistöllä oleville tukkuliikkeille ja edelleen mm. Vallilan tavara-asemalle kauemmaksi toimitettaviksi. Sittemmin


varsin suuri, kun tehtaan tuotantovauhti oli noin 100 000 kiveä vuodessa.

Keittiökovasin
– ideasta tuotteeksi

urho ikonen

Millä viikatteet teroitettiin tai
mitä niillä yleensä tehtiin?
Viljaa ja heinäähän niillä niitettiin. Myöhemmin tuli hevosvetoisia niittokoneita, mutta
pitkään jouduttiin ojanpielet ja
pienet pläntit niittämään viikatteella. Viljoista ruiskin taidettiin
melko pitkään niittää viikatteella, jolloin saatiin syntymään
helposti kuhilaat viljan kuivattamiseksi.
Muistan maantiedon oppikirjasta, että vielä vuonna 1956,
jolloin Urho Kekkonen valittiin
Suomen presidentiksi, 80% suomalaisista sai elantonsa maataloudesta ja viikate oli yleinen
työkalu maataloudessa. Viikatekin vaati huoltoa. Se oli aika
ajoin teroitettava kovasimella eli
viikatekivellä, joka sekin lienee
alkuaan ollut vain sopiva kivenpala. Kun terää oli aikansa teroitettu, se oli toimitettava osaavalle sepälle taottavaksi ja karkaistavaksi. Vielä 70-luvulla vieraillessani isäni pikkuserkun seppä
Lauri Huurteen luona Ilomantsissa hänelle toimitettiin ympäri
maata viikatteita ”huoltoon”.
Koneet kuitenkin kehittyivät
ja viikate jäi aitan seinustalle
koristeeksi. Mikä vaikutus tällä
kehityksellä oli pieneen Kumpulassa toimineeseen yritykseen, selviää seuraavassa.

Urho Ikosen Hyvinkäälle perustama hiomakiviyritys
Karpokivi paloi maan tasalle toimintansa alkumetreillä.

autoina oli kantti-Ford, Packard-henkilöauto ja
varsin harvinainen Chrysler Air Flow vuodelta
1934. Kun kiviä kuljetettiin henkilöautolla, otettiin vain takapenkit pois ja tavaratila oli valmis.
Kuorma-autojakin oli, vuoden 1934 ”loppuun”
ajettu Studebaker, Dodge ja Ford. Jos kivet vaihtoivat omistajaa, niin näköjään kuljetuskalustokin, kun ottaa vielä huomioon, että naapurin Otto Bergman hoiti kuljetuksia Osram Oy:n Bedford-pakettiautolla.
Työvoimaa oli aina tarpeen mukaan: poliiseja
Toukolan poliisilaitokselta, sukulaisia, tuttuja, appiukko ja Paulin oma isäkin. Kovasimiin liimattiin lappu, joten puuhaa riitti välillä talon 11-päiselle lapsilaumallekin. Kotimaan kiviin liimattiin
vihreä liimalappu, kun taas ulkomaille vietäviin
tuli punapohjainen lappu. Viimeinen tilaus oli
Argentiinaan, peräti 45 000 kappaletta. Tilaus oli

Keittiökovasinta mainostettiin mm.
Helsingin Sanomissa ja pahvisella
myymälöiden myyntitiskille tarkoitetulla, 40 senttiä korkealla esittelyständillä, jollainen saattaisi vielä
löytyä jonkin Kumpulan talon kellarista tai vintiltä lasten leikkien jäljiltä.

Suomen Kovasin toimi myös saksalaisen Schröderin agentuuriliikkeenä välittäen mm. erilaisia
hiomanauhoja. Yksi ostajista oli Nahkakunta, joka myi edelleen suutareille heidän tarvitsemiaan
pyörökoneen nauhoja. Paulin äiti Elin Ikonen
hoiti kirjanpidon kotonaan Limingantie 76:ssa.
Asunto oli nykyisten Tanun kassojen kohdalla.
Ala oli suppea, ja tuotannon muuttaminen ja
kehittäminen oli miltei mahdotonta, toisin kuin
esimerkiksi naapurustossa sijainneen Lankapajan,
joka toimii edelleenkin ja jopa samankaltaisten
tuotteiden parissa (siitä tulevissa lehdissä).
Pienen yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailua tuontia vastaan yritettiin kuitenkin parantaa
eduskuntakyselylläkin. Paulin isän veli, kansanedustaja Arvi Ikonen oli kyselyn takana. Kovasimien tuonti oli tullivapaata ja sille yritettiin saada
tulli kotimaisen tuotannon suojelemiseksi. Kyselyyn piti vastata kauppa- ja teollisuusministeri
Penna Tervon, jonka kanssa käytiin neuvotteluja
eduskunnan kahviossa. Hän kuitenkin sai surmansa liikenneonnettomuudessa Tuusulassa ja asian
käsittely pitkittyi.
Uudeksi ministeriksi tuli Aarre ”Sapeli” Simonen. Hän ei juuri ”olkiaan kohauttanut” asialle. Asia
venyi, ja niin Pauli siirtyi palkanmaksajasta palkansaajaksi. Samalla loppui hiomakivien valmistus
Suomessa. Viimeiset Argentiinan suurtilauksesta
ylijääneet viikatekivet lastattiin kuorma-auton la-

Ajatus keittiökovasimesta syntyi
silloisessa Sörnäisten Romukaupassa, josta löytyi sattumalta
pienen pyöreän kiven muotiksi
sopiva sylinteri. Heureka! Varsinainen oivallus.
Taas Hieko Oy toimi apuna ja valmisti sylinteriin sopivan männän. Kehitystyössä oli
mukana myös Työtehoseura. Se
oli viimeinen yritys tuottavan
toiminnan kehittämiseksi, sillä
tuotannolle alkoi tulla ulkomaisia kilpailijoita, joiden kovasimet maksoivat saman kuin täällä valmistettujen kivien Norjasta tuotu pelkkä hiova aine, puhumattakaan side- ym. aineista.
Vuonna 1953 järjestettiin
Messuhallissa Työtehoseuran
suuri näyttely, jossa Suomen
kovasinkin oli mukana. Kiviä
myytiin suoraan näyttelystä, ja
tästä ei silloin Työtehoseurassa
vaikuttanut Kyllikki Stenroos
(myöhemmin Virolainen) pitänyt, vaan piti ”sellaisen marmatuksen” Paulille. Samaisessa


valle ja nokka suunnattiin kohti
Itä-Suomea, jossa viikate oli vielä
yleisimmin käytössä. Kiviä myytiin eri paikkoihin, ja viimeisimmät osti Joensuussa sijainnut
paikallinen SOK.
Kun Pauli oli jo hankkinut
uuden työpaikan, tuli puhelinsoitto Käsi- ja Pienteollisuuden
toimitusjohtajalta. Tulliasia oli
vihdoin menossa eduskuntakäsittelyyn. Pauli ei voinut todeta
muuta kuin että se oli liian myöhäistä; toiminta oli jo lopetettu.

Oppi siirtyi pojalta isälle
– joskus näinkin päin
Hiomakivien valmistus oli värikäs vaihe Paulin elämässä. Ala
vaikutti 40-luvulla lupaavalta, jopa niin, että Paulin isä Urho Ikonen perusti Karpokivi-nimisen
hiomakiviä valmistavan yrityksen Hyvinkäänkylään. Oppi oli
saatu omalta pojalta. Tilat olivat
suuremmat, laitteet järeämmät ja
poltto oli tarkoitus tehdä omassa
uunissa. Tehtaassa oli pärekatto.
Jo alkuvaiheessa kipinä sytytti pärekaton ja tehdas paloi maan tasalle. Pystyyn jäi vain kaksi hormia ja kitkapuristimen rauniot.
Jorma Ikonen

Mikään liikennehanke
ei ota nyt edetäkseen
Uusi suunnittelija sai ongelmaryöpyn syliinsä.
Henkilö, joka kaupunkisuunnitteluvirastossa vastaa Kumpulan
alueen liikennesunnittelussa, on
vaihtunut. Virkaan on astunut
aiemmin Tiehallinnossa työskennellyt Sakari Montonen.
Kumpula-seura otti nuoren
miehen tuoreeltaan puhutteluun:
“Täällä eivät nyt asiat ole hyvin!”
Päällimmäisinä lämpimäisinä
olivat Kumpostin palstoillakin
tutuiksi käyneet Intiankadun
ongelmat: ankara läpiajoautoilu
asutuksen halki, ylinopeudet,
etenkin pikkulasten turvattomuus autojen seassa, melu ja
kadunvarren talojen tärinä. Mukana olleiden Ulla Agopovin
ja Miro Reijosen mukaan esille
nostettiin mm. seuraavia asioita.

Intiankadun töyssyt?
Nykyisiä töyssyhidasteita on
ihan viime aikoinakin muovailtu moneen kertaan. Montonen
kertoi, että töyssyille on olemas-

sa joku aivan uusikin tekninen
ratkaisu: ainakin periaatteessa
sitä voisi tietysti kokeilla juuri
Kumpulassa.

telua ei kuitenkaan varmaan täällä vastustettaisi. Pohjustukseksi esiteltiin Montoselle useammankinlaisia vaihtoehtoja läpiajoliikenteen estämiseksi.

Intiankadun ja Väinö
Auerin kadun risteys?

Kustaa Vaasan tien alikulkutunneli ja
nopeusrajoitus?

Montosen edeltäjä ehti jo suunnitella koko risteyksen korotettavaksi. Mutta toteutus tyssäsi,
kun tiedelinjan 506 kiepauttaminen Kumpulanmäelle pantiin
jäihin (ks. juttu alla).

Montosta muistutettiin Intiankadun yhdystunnelista, joka luvattiin rakentaa jo tänä vuonna. Mies
lupasi tarkistaa, missä vaiheessa asia nyt on. Samoin Montoselle huomautettiin, että Kustaa Vaasan tien nopeusrajoitus on edelleen 60 km/h,
vaikka sen alentamisesta 50:een päätettiin jo vuosi sitten.

Intiankadun sulkeminen
läpiajoliikenteeltä?
Kadun katkaisua ei uusi suunnittelija rohjennut heti kommentoida. Hän totesi vain, että
asiaa pitää katsoa koko kaupungin kannalta; yhden kadun katkaiseminen aiheuttaa aina järjestelyjä monella muulla kadulla. Kumpulalaiset korostivat,
että tällaisen ratkaisun suunnit-

Uutta toivoa liikenneturvallisuussuunnitelmasta?
Myönteisenä uutisena Montonen kertoi, että
Kumpulan ja Käpylän alueelle aletaan laatia liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Ensimmäinen
yleisötilaisuus Käpylässä on ehtinyt tämän lehden
ilmestyessä jo mennä. Mutta Montoselle kannattaa nyt tarjota ideoita, hänen mukaansa suuri osa
hänen työajastaan menee jatkossa tämän suunnitelman tekoon.

Väinö Auerin kadun muutos bussikaduksi siirtyy
Rahalla on ihmeellinen voima.
Kumpostin viime numeroissa kerroimme jo
isoin otsikoin, että bussit tulevat Väinö Auerin kadulle. Päätöshän oli tehty. Tiedelaitosten lobbaajat
olivat saaneet tahtonsa läpi, ja ns. tiedelinja 506
olisi alkanut jo tänä syksynä kulkea Väinö Auerin
kadun kautta.
Hankkeen järkevyyttä oli epäilty sen vuoksi,
että busseja varten katuun olisi pitänyt rakentaa
sulatusjärjestelmä, jotta bussit pääsisivät jyrkkää
mäkeä ylös talviliukkaillakin. Järjestelmän arvio-

hinta ei vielä päättäjiä hätkähdyttänyt – mutta lopulliset tarjoukset hätkähdyttivät. Hinta
olisi ollutkin vielä paljon arvioitua suurempi (kuinka suuri, sitä
eivät päättäjät voi kertoa, koska
tarjouksia ei saa julkistaa).
Varmaa lienee nyt vain se,
että hankkeen ajajat eivät tähän
luovuta.
Tuomo Heikkola

HKL:n palvelulinjat uusiksi vuodenvaihteessa

Pikkubusseilla ajettavat palvelulinjat pannaan kokonaan uusiksi ensi vuoden alusta.
Kumpulassa ja Toukolassa kiertelee nyt linja
P10, jolla pääsee toiseen suuntaan Koskelan sairaalalle ja Käpylään. Toiseen suuntaan reitti vie
Vallilan terveysaseman kautta Hakaniemeen.
Vuoden alusta linjan numero vaihtuu P60:ksi.
Sen reitti pitenee huomattavasti, sillä uusi linja
jatkaa Koskelan sairaalalta pohjoiseen Oulunkylän kautta aina Torpparinmäkeen saakka. Kumpulasta Hakaniemeen mentäessä taas bussi poikkeaa myös Itä-Pasilassa.
Liikennöintiaika pitenee hieman, se tulee olemaan klo 7–18 arkisin.
Uusi P60 tulee toimimaan täysin kutsupohjalta
kuten P10:kin nykyään. Eli kyytiin haluavan pitää

soittaa viimeistään tuntia ennen
matkaa HKL:lle ja kertoa sekä
lähtöpysäkkinsä numero että
pysäkin numero määränpäässä.
Suunnitelma on valmis, mutta ei vielä lukkoon lyöty. Tieto
uudistuksesta järjestetystä asukastilaisuudesta tulee monelle
tämän lehden lukijalle liian
myöhään, se on näet Arabian
peruskoulun auditoriossa, Arabianpolku 1, jo torstaina 2.10.
klo 18–20. Mutta palautetta voi
vielä antaa osoitteeseen palaute.
hkl@hel.fi.
Tuomo Heikkola


Lisää busseja
Intiankadulle?
Uutta pähkättävää Intiankadulla liikkuville toi Montosen uutinen: HKL suunnittelee sille
uutta bussilinjaa. Bussi 56 ajaisi
Sörnäisten Kalasatamasta Kumpulan kautta Metsälään ja edelleen Kannelmäkeen.

Yhteinen näkemys
auttaisi?
Kumpulalainen Miro Reijonen
totesi keskustelutilaisuuden jälkeen, että uuden suunnittelijan
virkaantulo voi olla hyödyllinen
tilaisuus, jos täällä vain ensin
saataisiin koottua yhteinen mielipide, jota viedä päättäjille:
“Tässä on mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä, tärkeintähän olisi vain saada lisää
asumismukavuutta ja turvallisuutta.”
Tuomo Heikkola
Leila Oksa

KESKUSTELU LIIKENTEESTÄ JATKUU VILKKAANA:
Ehkä pitäisi ryhtyä ajamaan läpiajokieltoa?
Asvalttimiehet ”korjasivat” Intiankadun hidasteita alkukesästä
niin, että hidasteet menettivät
hidastavan vaikutuksensa. Kaupungin puolelta asiaa perusteltiin sillä, että hidasteiden perustukset ovat vajonneet ja niitä pitää korjata.
Näin asia varmaan olikin,
mutta yhtä paljon oli kysymys
siitä, että autoilijat, jotka olivat
kaasutelleet hidasteita päin ylinopeudella, olivat rikkoneet autonsa etumaskin ja vaatineet
korvauksia rakennusvirastolta.

Niinpä sitten hidasteet pyöristettiin asvaltilla, ja sen seurauksena niiden hidastusvaikutus hävisi lähes kokonaan.
Kumpulalaiset soittelivat pitkin kesää alueemme uudelle liikennesuunnittelijalle Sakari
Montoselle, joka lupaili asiantilaan korjausta ensi tilassa. Korjaus saatiinkiin koulujen alkamisviikolla, jolloin asvalttia hidasteiden päältä käytiin vähän jyrsimässä.
Nyt hidasteet ovat kuin ison
kissan kynsien jäljiltä. Hidastus-

vaikutus on hieman parempi ennen kuin raapimista, mutta ei läheskään entisensä. Vuosaaren
sataman toiminnan alkaminen
ei ole toistaiseksi näkynyt mitenkään Intiankadun liikenteessä, vaan rekannupit ajelevat kadulla entiseen tyyliin.
Ehkä kumpulalaisten pitäisi
ryhtyä ajamaan kadun läpiajokieltoa? Toukolan puolellahan
sellainen jo on.
Ulla Agopov
Limingantien asukas ja
Kumpula-seuran puheenjohtaja

Asiat ovat hankalia, päätökset vaikeita
Tiedelinjan nopeutumista toivovat saavat odotella muutoksia
vielä muutaman vuoden.
Kaavoituksen ja kunnallisen
päätöksenteon hitaus ihmetyttää usein asukkaita. Tiedelinjan
reittivaihtoehtoja on suunniteltu
jo monta vuotta, mutta lopullisia
päätöksiä ei ole vieläkään tehty.
Kaupunkisuunnitteluvirasto
kokee asian hyvin hankalaksi,
koska vastustajia löytyy kaikille
vaihtoehdoille.
Kumpulanmäellä työssäkäyvät ovat halunneet bussin kulkevan mäen kautta. Alkuperäisen
suunnitelman mukaan linja olisi
kulkenut jatketulla Pietari Kalmin kadulla Kumpulanlaakson
läpi suoraan Kätilöopistolle.
Keväällä 2006 kaupunkisuunnittelulautakunta katsoi kuitenkin paremmaksi hyödyntää jo
olemassa olevaa satamarataa
Vallilanlaaksossa ja siirtää joukkoliikennekadun suunnittelun

sinne. Suunnittelu on jatkunut
siitä lähtien tältä pohjalta kahden päävaihtoehdon pohjalta.
Toisessa bussi kiertää Kumpulanmäen kautta ja toisessa bussit jatkavat Hämeentieltä suoraan vanhan radan paikalle
7 metriä levää kaistaa.
Mäelle bussia haikailevat halusivat linjan siirtyvän pikaisesti
kiertämään jo olemassa olevia
katuja. Mäen ongelmana ovat liian jyrkät rinteet, joita jouduttaisiin
sulattamaan talvisin. Kaupungin
hallitus päätti sulatusjärjestelmän
rakentamisesta kesällä 2008.
Vastustajien onneksi rakentamistyöstä saatu tarjous ylitti
budjetoidut varat reippaasti, joten rakentamistyö peruuntui.
Linja jatkaa siis toistaiseksi vanhalla tutulla reitillä.
Uuden tien asemakaavan
valmistelu on viipynyt virastossa
ennakoitua pidemmän aikaa.
Samassa kaavassa on mukana

myös Vallilan siirtolapuutarha,
mikä on lisännyt työmäärää. Tavoitteena on säilyttää puutarhaalue ja kaavoittaa lähiympäristö
puistoksi.
Asemakaavapäällikkö lupasi
kuitenkin, että kaava esitellään
lautakunnalle ennen vuoden
loppua – todennäköisesti vasta
joulukuussa.
Päätös tulee olemaan vaikea, sillä kaikissa vaihtoehdoissa on hyvät sekä huonot puolensa. Tavoitteena on nopeuttaa
joukkoliikennettä häiritsemättä
liikaa asukkaita tai kevyttä liikennettä. Valitettavasti sellaista lopputulosta ei ole olemassakaan,
että kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä. Yritämme löytää kuitenkin parhaan mahdollisen ratkaisun, sillä joukkoliikenteen
suosimiseen on kovat paineet.
Elina Palmroth-Leino
Limingantien asukas ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Päättäjien pitäisi
tutustua olosuhteisiin
Helsingin Sanomat on sunnuntain taloussivuillaan sortunut julkaisemaan nimettömiä alatyylisiä kirjoituksia (katso sivu 2 tässä lehdessä).
Juttu alkaa aivan oikein Tuomo Heikkolan aivoituksilla, mutta päätyy viimeisessä kappaleessa irvailemaan pittoreskillä Kumpulalla. Toivonkin kirjoittajan tulevan nimellään julkisuuteen ja oikaisevan käsityksensä joukkolikenteen ujuttamisesta pienimmillekin ja vaikeasti
liikennöitäville asuinkaduille.
Esimerkiksi Asunto Oy Väinö Auerin katu 7:ssä
kahden porraskäytyävän 8 asunnon parvekkeet
ovat vain 5 metrin etäisyydellä kadun reunasta.
Voi vain kuvitella, millaista on käyttää parvekettaan, kun ylämäkeen pyrkivä bussi kiihdyttää ja
alaspäin menevä jarruttaa moottorillaan.
Kampuksellahan asioi vain nuoria opiskelijoita sekä työikäisiä laitosten virkamiehiä ja
-naisia. Kustaa Vaasan tieltä tulevia kävelyreittejä parannettiin viime syksyn ja talven aikana,
joten kävelymatkat Ilmatieteen ja Merentutkimuslaitoksille lyhenivät oleellisesti.
Mäellä oleviin kerrostaloihin asukkaat muuttivat 1990 ja ovat hyvin jaksaneet kävellä olemassa olevilta pysäkeiltä. Minkähän takia Ilmatieteen laitoksen väki erikoisesti tuntuu olevan
“ovellekuljetuksen” tarpeessa?
Omituisinta tässä hankkeessa näyttää olevan, etteivät päätöksentekijät ensiksikään vaivaudu paneutumaan esityksen perusteluihin ja
toiseksi tutustumaan paikallisiin olosuhteisiin.
Odotan HS:n “Talousihmeeltä” palautetta.
Martti Tolvanen
Väinö Auerin kadun asukas

Helsingin kaupunginosien viranomaisvalta kummastuttaa
Olen asunut Helsingissä koko
ikäni, 37 vuotta. Aloitin elämäni
Kumpulassa ja tänne muutin takaisin 10 vuotta sitten. Kumpula
on vanhaa Helsinkiä, ja täällä ihmiset arvostavat ympäristöään.
Kumpulaa on myös kehitetty rakentamalla ja lisäämällä lähialueen palveluja. Jokaisella kolikolla on myös kääntöpuolensa.
Olen toiminut kaupunginosayhdistykseni johtokunnassa nyt
muutaman vuoden. Kumpulalaiset ovat pyrkineet kehittämään
lähialuettaan vuosikymmeniä
viihtyisäksi sekä ennen kaikkea

Intiankadun töyssyt näyttävät nyt
tältä. Hidastusvaikutus ei jyrsimisen jälkeenkään ole entisensä.

turvalliseksi lapsille. Viime aikoina olen kummeksunut kaupungin virastojen työntekijöiden toimintaa. Kaikille on tärkeätä turvallisuus ja asuinympäristöjen kehittäminen, kun asiasta puhutaan. Käytäntö osoittaa vallan toista.
Intiankadulla on kohtuuttoman paljon läpiajoliikennettä. Tästä on ristiriitaisia laskentatuloksia
kaupunkisuunnitteluvirastollakin, mutta 6 000 autoa päivässä ei paljon poikkea totuudesta. Kadun
varrella on kolme päiväkotia, lähikauppa ja asukastalo puhumattakaan muista palveluista. Kumpulassa on noin 4 000 asukasta. Alueen pääväylien Koskelantien ja Kustaa Vaasan tien liikenteen
sujuvuutta on parannettu; käytännössä tämä puhuisi sen puolesta, että liikenne tulisi ohjata näille isoille väylille.
Sataman siirron Vuosaareen on uhattu poistavan läpiajo-ongelmat. Nythän ammattiautoilijat,
erityisesti rekkojen nupit, oikaisevat Intiankadun
läpi, nousukaudella luonnollisesti ylinopeutta. Silti



kaupunkisuunnitteluviraston
kanta on, että Intiankadulla tulee sallia läpiajo huolimatta
asukkaiden täysin päinvastaisesta kannasta. Virasto perustelee tätä sillä, että sisäministeriö (poliisi) on vaatinut, ettei Helsinkiin tule enää yhtään läpiajokieltoa.
Kaupunginosayhdistys mielellään kehittäisi virastojen kanssa yhteistyössä aluetta, mutta
virastojen toimet antavat aihetta
epäillä yhteistyöhalukkuutta.
Yhtenä ratkaisuna voisi toimia Intiankadun kävelykatuosuus Kylätilan ja Tanun väliin.
Tuota voisi kutsua Intiantoriksi,
käyttökohteita sille löytyisi useita. Jopa Kylätilan liikuntaesteel-

?
lisyys olisi helppo ratkaista nostamalla maata sen sijaan, että
tarvittaisiin pitkä luiska.
Miten Helsingin kaupunki aikoo ottaa huomioon lasten turvallisuuden ja edistää esteetöntä Helsinkiä Kumpulassa, jää
nähtäväksi. Olisiko kohtuullista
vaatia virastoilta jonkinlaista yhteistyötä, jotta ylimääräiseltä
työltä säästyttäisiin?
Paikalliset asukkaat jäävät
toivomaan verovarojensa järkevää käyttöä. Läpiajokieltoa on
toivottu jo 80-luvulta. Voisiko
nyt toivoa budjetista jo varoja,
20 vuoden odottelun jälkeen?
Miro Reijonen
Väinö Auerin kadun asukas ja
perheenisä

Kuvat: Sami Väätänen, Leila Oksa, Tuomo Heikkola ja marjo hyötyläinen

Illan tunnelmaa.
Annelin avoin syli.

Nopsajalka sai yleisön liikkeeseen.

Aurinko houkutteli kallioille.
Poliisitkin tekivät löytöjä katukirpparilta.
Lapset
nikkaroivat
lennokkeja.

Watar Oman soitti Limis 73:n pihalla.

Dog in a Bucket musisoi Kylätilan edessä.
Tavara vaihtoi omistajaa.

Helsingin vanhin kaupunginosafestari, Kumpulan Kyläjuhlat, järjestettiin toukokuisena
lauantaina seitsemättä kertaa – kuten epäilemättä kaikki alueen asukkaat huomasivat.
Kumpulaan saapui tuona aurinkoisena päivänä peräti 25 000 ihmistä.
Me järjestäjät olimme arvioissamme varovaisempia, mutta ilmasta käsin, kopterista,
näkee tarkemmin. Osa kävijöistä suhasi viisvitosella välillä Maailma Kylässä -tapahtumaan ja taas takaisin. Ihmisten tulva yllätti
järjestäjätkin, sillä odotimme rehellisesti sanottuna hieman vähemmän kävijöitä. Onnek-

Kyläjuhlilla kaikki meni nappiin:

Fleimareiden Eduardo jalkautui lavalta ja nauratti yleisöä.

Täysi Kylätila kuunteli runoja.

25 000 kävijää!

si teimme pikapäätöksen lisävessoista vielä
varhain kyläjuhla-aamuna.

järjestelyihin mukaan ilmoittautuneen

talkooväen määrä kasvoi kevään mittaan, ja
oli ilahduttavaa huomata, että näitä juhlia tuli
toteuttamaan runsaasti uusia kasvoja. Innokkaimmat ulkokumpulalaiset talkoolaiset saapuivat Jyväskylästä saakka tapahtumapäivänä.
Ydinjärjestäjät olivat jo vuoden alussa jakautuneet pienempiin ryhmiin. Ryhmät kantoivat itsenäisesti vastuuta koristelusta, ruokailusta, ohjelmasta, lastenohjelmasta, tiedottamisesta, rakentamisesta jne. Meillä oli jopa
oma autokuski kiirellisille artistikuljetuksille:
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leiriläistä aikataulussa ja oikeassa järje
styksessä lavalle sekä järjestää lähes koko ajan
lavalla
soittava puheenjohtajamme oikea-aik
aisesti radiohaastatteluun, ennen seuraavan setin
alkua.
Joka tapauksessa koulun kalliotkin täytt
yivät ihmisistä jo aamupäivästä, ja lava
n edessä
tanssittiin pian aamukymmenen jälke
en. Päälavan tapahtumista parhaiten itse mui
stan
sen, kuinka Happoradio saapui suur
en maailman tyyliin valtavalla mustalla bussilla,
jonka
mahtumista ja poispääsyreittiä juoksent
elimme tarkastelemassa pitkin Kumpulaa.

Kuulin myös, että lasten alueella
lennokk

en tekeminen oli supersuosittua. Ja että

iKylä-

tilan lyriikkaosuus keräsi ihmisiä jonoksi asti
jo ennen tilaisuuden alkua. Ja että päivän aikana onnistuimme syömään Wotkinin lihatukun kaikki pyttipannuperunakuutiot. Mitä ilmeisimmin kaikki sujui hyvin, mikäli päivän
pahin kommellus oli suuri säkillinen kadonneita muovihaarukoita. Siitäkin selvittiin, ja
kiitosta ja kehuja on tullut paljon.
Uskon, että Helsingissä ei samana päi-

vänä, jos koskaan, ole ollut yhtä erikoisia
musiikkiesityksiä ja kokoonpanoja. Har11

Aamuyön katujamit!

Musakerho esiintyi Kylätilassa yösydännä.
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Oinosen ja Tampereen
aikaan laviulistin, Tapio Waismaan, samaan
valla säestämässä Anneli Saaristoa!?
Kumpulassa kaikki on mahdollista.
SUURET KIITOKSET kaikille talkoolaisille ja artisteille! Teidän ansiostanne toukokuisesta päivästä tuli
unohtumaton.
Riitta Hämäläinen

Erään talkoolaisen muistelmat
Jyväskylä Summer Jazzia odotellessani käväisin töissä Kumpulan kyläjuhlilla. Ohjelma oli
mielenkiintoinen.
Päivän ensimmäinen ja mutta onneksi ainoa pettymys iski
heti alussa – Arvi Kemppi joutui peruuttamaan esiintymisensä. Jo kunnioitettavaan ikään
ehtinyt laulaja oli sairastunut,
eikä esiintymislupaa herunut.
Pikku Kukka -yhtye oli ensimmäinen jota kuuntelin, ja bändin aurinkoinen poppis – josta
vähän tuli Ultra Bra mieleen –
sopi mukavasti kesäpäivään.
Oman kylän porukoita seurasi: Freukkarien tunteikas solisti Pekka Myllykoski esiintyi
Oljenkorsi Small Bandin säestämänä. Bändikaveri Markus Raivion kera Myllykoski kävi läpi
suosituimmat FME&J-hitit, tosin mielestäni vähän oudosti
englantia ja suomea sekaisin
laulaen. Anyway, homma groovasi letkeästi ja yleisö oli hyvin
Iloisia järjestysmiehiä.
mukana. Kumpulan lapset esittivät seuraavana bändileirin satoa,
jossa tyylejä riitti Nylon Beatistä Black Sabbathiin. Selvästi oli
kuultavissa, että taiteilijaelämä
tulee Kumpulassa jatkumaan!
Alkaneen työvuoron takia
missasin loput pikkulavan aktit,
Telluksen Tulevaisuuden, Anneli Saariston ja Kylänmiehet
Plays Lapinlahden linnut.

Lavabanderolli valmistui käsityönä.

Isoa lavaa takahuoneineen pystytettiin ja koristeltiin perjantai-iltana.

Tiukka
järkkäri
Intiankadulla.

Työpaikallani päälavallakin

Tiukka taloudenpito oli välttämättömyys.

Pullaa kyläkahvilasta?

Kyläjuhlat lukuina

Roskispartio, hoblaa!

Jaetut lennäkit: 11 500
Markkinointibudjetti: 300 €
Talkoolaiset: 130
Artistit: 129
Lehti-ja radiojutut: yli 30
Bajamajat: 16 täpötäyttä
Kirppispöydät Limiksellä: yli 200
Lasten tapahtumassa askarrellut
lennokit: yli 100
Myydyt Kumpula-t-paidat: 52
Syöty makkara: 183 kg
Kulutettu sinappi: 38 pulloa
Kävijämäärä: 25 000
Järjestyshäiriöt: 0

Revontuliryhmä ihastutti show’llaan Intiankadun ja Limingantien risteyksessä loppuillasta.

Kylätilayhdistyksen puheenjohtaja radiohaastattelussa.
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Ruokamyyjät jaksoivat hymyillä jopa kiireestä huolimatta.

onneksi alkoi tapahtua. Lava ja
backline saatiin kasattua, ja ensimmäisenä lavalle hyppäsi Eero Raittinen. Ohjelmistonsa ei
ehkä ollut maailman omaperäisin, mutta Raittinenhan veti
vallan mainiosti 60-luvun kuolemattomia biisejä. Tulkinta
vaikka The Whiter Shade of Palesta olisi hyvä opinkappale monelle coverbändille.
Christa Renwallia kuulin
nyt ensi kertaa livenä – Acornbändi oli akustista kantrahtavaa
folkkia, jossa Christan vokaalifiilistelyjä täydensi tyylikkäästi
Antti Vuorenmaan dobro, Saku Mattilan akustinen kitarointi ja Kukka Lehdon viulismi.
Hieman vähemmän akustisesti rokkasi seuraavana The
Flaming Sideburns. Fleimarit
on Fleimarit, vaikka räminää
olikin vähemmän kuin normaalisti. Tiukan menon saa aikaan
vähemmälläkin, kun persoonat,
biisit ja julkituonti toimivat.
Lentävä Siemen suorastaan
pakotti vanhat progehörhöt eturiviin. Alkuperäiskokoonpanon
Anne-Mari Kähärä oli vaihtu-

nut Tommi Lindelliin, mutta
muuten Siemen oli liikkeellä
kuten 18 vuotta sitten. Anssi
Nykänen ja Pille Peltonen
komppasivat tiukasti Vesa Anttilan (kitara), Jussi Liskin (koskettimet) ja Lindellin osuuksia.
Anttilan kantrijutut olivat aika
maukkaan kuuloisia, kuten
myös Lindellin soundihäröily
ja Liskin syvällinen sovitustaju.
Toivottavasti bändille tulee lisää
keikkaa, ehdottomasti jäi mieleen halu kuulla lisää.
Nopsajalka oli allekirjoittaneelle mainio positiivinen ylläri
– en tiennyt tyypistä etukäteen
juuri mitään. Diggailin kuitenkin kovin kaverin ja DJ Svengalin hiphop/reggae -mixistä. Ja
niin moni muukin, katselin että
varmaan eläväisin meno yleisön
joukossa vallitsi juuri tämän
keikan aikana.
Seurannut kokoonpano,
Groovy Eldorado, on Alvar
Gullichsenin monisäikeinen
orkesteri, joka sekoitteli kivan
kuuloisesti afrokuubalaisia, latinahtavia, reggae- ym. rytmejä,
mutta valitettavasti lipsahti hieman ohi työpuolen hässäköiden
vuoksi. Toivottavasti tulee uusi
mahdollisuus joskus…
Monipuolisten esiintyjien
ansiosta lavan edustalla ollut
porukka vaihtui totaalisesti
muutaman kerran illan ja iltapäivän aikana. Rock-teinit veti
eteen Happoradio, jonka entree
päivällä herätti pientä huvittuneisuutta: bändin nightliner
mahtui juuri ja juuri ajamaan
kapeaa pyörätietä lavan viereen
(bändi jatkoi Kumpulasta suoraan Kotkaan iltakeikalle, joten
sinänsä ymmärrettävää sujuvan
jatkon takia). Jyrärock pisti faneihin mukavasti vipinää. Festarin kovaäänisin bändi olivat
he ehdottomasti, ja kyllähän rokin tietysti jytistä pitääkin.
Päivän päätteeksi lavalle kokoontui Kumpulan kyläorkesteri, joka soitti monipuolisten solistiensa kera Jussi Liskin sovittamia iättömiä klassikoita.
Tyylien kirjo oli aikamoinen
ulottuen Taneli Mäkelän perinteisistä tangotulkinnoista Jonna
Kososen rajuihin Whitesnakevetoihin. Välissä Mikko Tohkanen tunnelmoi maukkaasti vanhan tanssimusiikin parissa ja
Sami Saari soulin sykkeessä.
Tunnelma päivän aikana oli
kaikin puolin letkeä. Parin vuoden päästä sitten taas uudelleen…
Aleksi Manninen
13

Aurinko paistoi, olutta siis kului.

Makkaraa ja kuutioperunaa syötiin laatikko jos toinenkin.

Iloisia järjestysmiehiä!

Iloisia juontajia!

Infopisteeltä sai tietoa sekä Kumpula-paitoja ja esiintyjien levyjä.

Katso lisää kuvia väreissä: www.kumpula.info

– kartanon ojasta kaupunkipuroksi
Pieni Kumpulanpuro purkaa
vetensä Helsingin Vanhankaupunginlahden länsirannalle.
Puroveden samean harmaa sävy ei poikkea sanottavasti merenlahdesta, jota värjäävät Vantaanjoen siihen tuomat savilietteet.
Kuivimpina kausina Kumpulanpurossa noruu vettä tuskin
nimeksikään, mutta rankkasateen nostattama lyhytkestoinen
tulva voi olla yllättävän raju.
Puro on Helsinginniemen eteläisin vielä osittain avoin virtavesi. Etelämpänä sadevedet on
ohjattu viemäreihin.
Puron avouoma alkaa Mäke-

län uimahallin alapuoliselle nurmikentälle päätyvistä sadevesiputkista. Aivan puron latvoille on
kaivettu sorsalammikko, josta vedet solisevat koskena Sörnäisten satamaradan alitse toiseen puistolammikkoon.
Vallilan siirtolapuutarhan kohdalla puro on
ohjattu betonoituun avokanavaan. Hämeentien
sillan alla puro virtaa verkkaisasti leveäksi kaivetussa uomassa, kunnes sukeltaa Hermannin rantatien alittavaan putkeen.
Ennen merta puro pulpahtaa maanpinnalle,
vain joutuakseen taas vankan betonikannen alle
rakenteilla olevan Arabianrannan kohdalla. Mereen puro kuitenkin mutkittelee uudelleen muotoiltuna avouomana.
Arabianrannassa puron yhteyteen on kaivettu
kookas tekolampi, jonka keskelle on muotoiltu
pyöreä saari. Myös Kumpulan kasvitieteelliseen

PURO

Kumpulanpuron valuma-alueen maankäyttö 2000-luvun alussa.

Puro virtaa betonoidussa uomassa
Vallilan siirtolapuutarhan läpi.

puutarhaan on äskettäin kaivettu sivupuron varrelle perättäisten pikkulampien sarja.

Lievästä paranemisesta huolimatta Kumpulanpuron veden
laatu on edelleen vain välttävää.
Mittaustemme mukaan veden
ravinnepitoisuudet ovat edelleen korkeat ja katujen suolaus
kuormittaa purovettä talvisin
ja keväisin. Silti puro on viihtyisyyttä lisäävä maiseman osa
Mäkelänkadun ja Arabianrannan välisellä puisto- ja siirtolapuutarha-alueilla.

Kaupungistuminen
muuttaa maisemaa
Vielä 1700-luvulla Kumpulanpuro polveili Kumpulan kartanon niitty- ja peltomaiden halki
merenlahteen, joka ulottui tuolloin lähelle nykyistä Hämeentietä. Matalan lahden edustalla
kohosivat vedestä pienen Kyläsaaren kalliot.
Puron latvavedet ulottuivat
nykyisen Messuhallin tienoille.
Myöhemmin puro sai lisäpituutta ja valuma-alueen pintaala kasvoi, kun Pasilansuolta tulevat vedet käännettiin radan
rakentamisen yhteydessä Kumpulanpuroon 1860-luvulla.
Pasilansuon itälaidalla oli
vielä tuolloin hyllyvärantainen
Pikku-Huopalahden järvi. Vanhojen karttojen mukaan järven
vedet laskivat alkuaan nykyisen
Pasilan aseman kohdalla olleeseen Töölönjärveen ja siitä edelleen Töölönlahteen. Järvet kuitenkin kuivattiin ja täytettiin.
Myös purovedet saivat väistyä
uuden rautatien tieltä.
1900-luvun alkupuolella Pasilansuolla oli armeijan ampumarata ja suon eteläpuolella sikala. Myöhemmin suolle perustettiin kaatopaikka. Sieltä tihkuvat vedet pilasivat nopeasti
Kumpulanpuron kunnon.
Sittemmin puroa ja sen valuma-aluetta on myllerretty voi-

Tulevaisuuden haasteita

Arabianrannassa Kumpulanpuro kiemurtelee uudelleen muotoiltuna.

makkaasti. Pasilansuo ja kaatopaikka on tasattu ja peitetty ratapihoiksi sekä työpaikka-alueiksi. Kerrostaloja on rakennettu Käpylään ja varsinkin Pasilaan.
Kun noin viiden neliökilometrin suuruisella valuma-alueella oli aikanaan vain Kumpulan kartano ja muutama torppa,
on asukkaita nykyisin yli 12 000.
Kyseessä on siis todellinen kaupunkipuro.
Puroon liittyviä ojia ja muita avouomia on nykyisin jäljellä
noin 14 kilometriä. Sadevesiviemäreitä on sen sijaan yli 63 kilometriä. Ne jouduttavat veden
kulkua puroon ja saavat aikaan
korkeita tulvahuippuja rankkasateiden yhteydessä.

Myös puron suupuolella on tapahtunut huomattavia muutoksia. Puro on pidentynyt sadoilla
metreillä rannan maatumisen ja kosteikkoon ajettujen täyttömaiden ansiosta.

Veden laatua on pyritty kohentamaan
Kumpulanpuron veden laatu oli hyvä 1800-luvun
puoliväliin saakka. Sen jälkeen Pasilansuon humuspitoiset vedet alkoivat värjätä purovettä. 1900-luvun alkupuolella puroa kuormittivat jonkin verran
yläjuoksulla sijainnut ampumarata sekä asutuksen
jätevedet. Vesi oli silti vielä kohtalaisessa kunnossa.
Vuonna 1950 puroveden havaittiin kuitenkin
olevan lähes aina hyvin likaista. Syynä äkilliseen
muutokseen oli Pasilansuolle 1949 perustettu kaatopaikka. Veden tuon aikaista laatua selvittävässä
tutkimusraportissa kuvattiin Vallilan siirtolapuutarhan läpi virtaavan puroveden käyneen ”hygieenisesti sopimattomaksi olotilaksi”.
Alun perin Pasilansuota oli tarkoitus käyttää

kaatopaikkana vain kolme vuotta, mutta suolle ajettiin jätettä
1963 loppuun saakka. 15 vuoden aikana suolle kertyi noin
yhdeksän miljoonaa tonnia jätettä. Sen joukossa oli todennäköisesti myös ongelmajätettä.
Kaatopaikkatoiminnan lakattua
alue peitettiin kivimurskeella ja
muutettiin myöhemmin osaksi
VR:n varikkoaluetta.
Vaikka jätteen tuonti kaatopaikalle loppui, varikkoalueelta
on tihkunut saastevesiä viime
vuosiin saakka. Vielä 1980-luvulla Kumpulanpuron kautta
arvioitiin kulkeutuvan vuodessa
pelkästään mineraaliöljyjä lähes
10 tonnia. Tämä aiheutti ongelmia purossa ja sen lammikoissa
eläville vesilinnuille.

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

TERVETULOA!

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24 H
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Meiltä myös
eesim. täyte- ja
voileipäkakut.

Myös veden ravinnepitoisuudet olivat moninkertaisia Helsingin purovesien keskitasoon
nähden. Vuosien varrella typen
ja myös fosforin pitoisuudet
ovat kuitenkin vähitellen pienentyneet. Fosforin pitoisuuksia on pienentänyt osaltaan puron kunnostukseen liittynyt
pohjasedimentin vaihto vuosina
2003 ja 2004.
Veden laatua on pyritty kohentamaan ohjaamalla varikkoalueen vesiä viemäreiden kautta
Viikinmäen puhdistamolle. Lisäksi puroon pumpattiin kesäisin merivettä 1980-luvulta 2000luvun alkuun, mutta Vanhankaupunginselän veden sameuden ja suolapitoisuuden vuoksi
pumppauksesta on luovuttu.

Kumpulanpuron suurimmat veden laadun ongelmat ovat korkea ravinnepitoisuus, tiesuolauksen vaikutus sekä virtaavan
veden vähäisyys kesän ja talven
kuivina jaksoina.
Puroa rasittavat edelleen
ulosteperäiset bakteerit, raskasmetallit ja haitalliset orgaaniset
yhdisteet. Ravinteita ja bakteereita lisäävät kaduilta huuhtoutuvat koirien jätökset sekä lammikoiden runsas vesilinnusto.
Puroveden laatua on kuitenkin mahdollista parantaa edelleen. Kun Kumpulanpuron alajuoksunkin muutostyöt valmistuvat, puro voi säilyä, ja siitä on
lupa odottaa myös uuteen Arabianrannan kaupunginosaan
viihtyisää lisätekijää lampineen,
lintuineen ja mereltä nousevine
kaloineen.
Professori Matti Tikkanen ja
yliopistonlehtori Olli Ruth
Molemmat työskentelevät Kumpulan kampuksella Helsingin yliopiston maantieteen laitoksessa.

Kotisiivouksia/
kotipalvelua

Avoinna
Arkisin 7–17
La-Su 9.30–16

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO

Matti TIkkanen

Kumpulanpuro

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

Puh. 020 741 1820
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Hannu Toikkanen

Hevosia, lehmiä
ja mansikoita:

Romanien hevostalli sijaitsi nykyisen Isonniityn asuinalueen paikalla vielä vuonna 1990.

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

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

HYÖTYSUHDE JOPA

109 %

Gasum Energiapalvelut Oy, puhelin 0800 122 722
myynti@gasum.fi, www.gasum.fi

Moni muistaa varmaan vielä
Kumpulasta romanien hevostallin ja hevoset.
Isonniityn alueen pienkerrostalot rakennettiin 1980-luvun lopussa melko avoimelle
peltomaisemalle. Puro alueen
halki virtasi ruskeana, ja sen
toisella puolella oli puutalo ja
talli sekä hevosia – aivan nykyisen päiväkodin edustalla. Siinä
pihapiirissä on nyt huvimaja.
Alueelle rakennetut uudet talot
ovat puron toisella puolella lähempänä Kätilöopistoa.
Kun taloja suunniteltiin ja
rakennettiin, niin myös minä
perheeni kanssa sain varattua
sieltä asunnon taloyhtiöstä, jonka nimi on As. Oy Isonniitynpuisto (osoite Kumpulanportti 3). Talot rakennettiin alueelle,
jossa oli kalliota ja leppiä sekä
pieniä kasvimaapalstoja.
Taloyhtiö valmistui vuoden
1988 alussa, ja kaikki asukkaat

Muistoja maaseudusta
pääsimme muuttamaan aivan
helmikuun loppupäivinä. Kun
katselee taloyhtiön rakentamissuunnitelmaesitettä, niin täytyy
sanoa, että olivat osanneet tehdä hyvän havainnekuvan. Maisema on nyt suunnitellun näköinen.
Omalta kohdalta mielenkiintoista on se, että äitini koti
oli alun perin juuri siinä, missä
hevoset olivat laitumella vielä
1990-luvun alussa. Äitini vanhemmilla oli hevosia, lehmä ja
kanoja 30-luvulla. Isoisäni oli
kuollut tuon vuosikymmenen
lopussa, mutta isoäitini, Kumpulan mummo, eli edelleen siellä. Hänellä oli lehmä tuossa tallissa. Pihalla kasvoi mm. vadelma- ja viinimarjapensaita. Pellolla kasvoivat perunat ja
mansikat.
Mummon kanssa veimme
vielä 50-luvun alussa lehmää
laitumelle jonnekin Kätilöopis-

Rakennusyhtiön esite vuodelta 1987 lupaa rauhaisaa asumisympäristöä palvelujen lähellä.

ton paikkeille. Kätilöopistohan
rakennettiin vasta 50-luvun
puolivälin jälkeen. Junarataakaan ei silloin ollut. Rata sata-

maan meni Kurvin kohdalla Hämeentien ali. Siitä samasta kohtaa menee nykyisin tie kohti Kulosaaren siltaa.
Kaupunkilaispoikana sain tutustua mummon

luona maalaiselämään, vaikka
viereinen Käpylä oli kaupunkia,
ja kaupunki kasvoi eteenpäin
liitosalueilla Oulunkylässä ja
eteenpäin. Kumpulan talo oli
puilla lämmitettävä eikä siinä
ollut vesijohtoakaan. Silloin sairastumisen seurauksena vuonna
1956 mummo myi talon romanille, jonka nimi oli muistaakseni Andersson. Tuon jälkeisestä ajasta en tiedä mitään, ennen
kuin muutimme nykyiseen taloyhtiöön, joka on nyt siis kasvanut aikuisen ikään ja vietti
20-vuotisjuhlaa 16.5. Meitä on
myös melko monta alkuperäistä
asukasta vielä talossa.
Kaupunki on hoitanut aluetta melko luonnonläheisenä
puistoalueena. Silti tutut kosteikon tuoksut tulevat kesäaikaan esille. Alueella uusi ja vanha liittyvät sopusoinnussa toisiinsa.
Heikki Laukkanen

Asunto Oy Isonniitynpuisto juhli iloisesti toukokuussa
Isonniitynpuiston 20-vuotisjuhlia oli viettämässä lukuisa joukko yhtiön nykyisiä ja entisiä asukkaita. Tilaisuudessa käytiin läpi taloyhtiön historiaa ja todettiin muun muassa,
miten tärkeä merkitys talkootyöllä on yhtiölle ollut. Lukuisat pihatalkoot, korjaukset ja sisustukset ovat syntyneet yhteisen tekemisen
ansiosta ja silloin ei ole työtunteja laskettu!
Kunnioitettiin myös taloyhtiön jo poismenneitä asukkaita hiljaisella hetkellä. Puheiden
jälkeen oli ihanan pitopöydän aika, sitten seurasi musiikkiesityksiä sekä yhteislaulua. Pidettiin kisa taloyhtiön naisten ja miesten välillä. Näin oli tehty myös yhtiön 10-vuotisjuhlissa! Kilpailun voittivat lopulta naiset tiukan
kamppailun jälkeen. Juhlat jatkuivat pitkään
iltaan loistavassa säässä.
Riitta Aitonurmi

Jari Pantzar

Isonniitynpuiston nykyisiä
ja entisiä miesasukkaita.

Naiset laulavat, kappale lie Isontalon Antti ja Rannanjärvi.

Taloyhtiön ”oma poika”
muusikko Jari Lappalainen
säesti viululla mm. yhteislaulua.

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

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI, puh/fax 09 694 2756
Jukka Olander, puh 0400 535 125 jukka.olander@soputyo.fi
Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.
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Kumpulan kummik oulussa
Kahdeksan suomalaista
vieraili heinäkuussa
omalla kustannuksellaan
Tulevaisuuden johtajat
ry:n tukikohteessa Lusoi
Primary Schoolissa.
Vierailu teki selväksi
sen, mihin apua ensisijaisesti tarvitaan.
Lusoin koulu sijaitsee Mount
Kenyan ja päiväntasaajan tuntumassa, Naro Morun kylässä Kenian keskiosassa. Koulun opettajat, joukko lasten vanhempia
sekä tietysti satapäinen joukko
eri ikäisiä lapsia ottivat vastaan
ryhmämme. Koulussa on kaikkiaan 300 oppilasta, iältään
5–14-vuotiaita.
Koululla on jo aloitettu monenlaisia uudistustöitä. Tytöille
ja pojille on saatu rakennettua
omat wc-tilat. Mutta vettä kouluun ei vielä tule. Järjestäkäämme
sinne siis käyttö- ja juomavesi!
Myös koulurakennuksia on
saatu sen verran kunnostettua,
että toinen niistä on maalattu,
osassa luokkahuoneista on
maalattia korvattu betonilla sekä maalattu seinät. Monet vielä maalaamattomat luokkahuoneet ovat paitsi kylmiä myös
kovin pimeitä. Koulussa ei ole
vielä sähköjä, mutta suunnitelmat koulun sähköistämiseksi

Sami Väätänen

Hämeentien sillan alla skeitatessa sataa niskaan.

kävi kesällä vieraita
Ritva kattelus

Koirankusettajan kuulemaa
Koirankusettaja kuuli kehuttavan kumpulalaisen
Mäkisen Pasin tarkkuutta ja viitseliäisyyttä. Mies
kun oli huomannut uuden ABC-aseman mainoksessa karkean virheen: Jyrängöntie jatkui kartassa
Kalervonkatuna ihan kuin se ei porsailla poikki
olisikaan. Noh, Pasi ihmettelemään asiaa ABC:lle
ja katso: kohta tuli mainoksesta korjattu versio.

Yhteiskuva pihalla.

Hanki tuttavallesi hyvän mielen lahja:

kuvan koululaisille
koulupuku tai kirjoja
”Lapset jotka lukevat, menestyvät”,
tietää koulun kirjaston ovi.

Lusoi Primary Schoolin keittiö on varsin vaatimaton rakennus.

Kumpula-seura
on Tulevaisuuden
johtajat ry:n
yhteisöjäsen.
ovat olemassa. Koulun toiveissa
ovat myös uudet pulpetit. Tässäkin voimme olla tärkeä tuki.
Meitä tervehtivät koululaiset
oli kaikki puettu kenialaisittain
koulupukuun, joka Naro Morus-

sa on sinisävyinen: villapaidat
sekä tytöillä ruutuleningit ja pojilla shortsit, lisäksi kengät ja sukat. Monien puku oli kovin kulunut, ja ne ovatkin yksi keräyskohteemme. Toivomme teidän
lahjoittavan mahdollisimman
monta pukua Lusoin lapsille. Ne
hankitaan Keniasta koulupukuihin erikoistuneista myymälöistä.
Lusoin koulussa on myös
huutava puute lisälukemistosta:

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

valtiolta saadut varat riittävät hädin tuskin oppikirjoihin. Saimmekin koululta listan toivotusta lukemistosta. Kirjatkin on syytä hankkia paikan päältä, jotta Kenian oma kulttuuri tulisi lapsille tutuksi.
Toivomme siis lahjoituksia myös kirjaprojektiin.
Kotisivuillamme on valokuvia matkastamme,
koulusta, opettajista ja lapsista. Mukana oli myös
Radio Vegan toimittaja. Kerromme nettisivuillamme, kun ohjelman lähetysaika on tiedossa.
Raija Rissanen
puheenjohtaja
www.tulevaisuudenjohtajat.org

Syntymäpäivä- tai joululahjaksi ystävällesi voit antaa viestin,
että olet hänen puolestaan tukenut Lusoin koululaisia, ja kopioida mukaan vaikka valokuvan tästä tai viime Kumpostista.
Yksi koulupuku maksaa 10 euroa ja kirjat samoin 10 euroa.
Voit ostaa haluamasi määrän niitä maksamalla ne yhdistyksen tilille 174530-47094. Koulupukuja maksat laittamalla viitenumeroksi 1232, kirjojen viite on 1245. Kolmas vaihtoehto
on ostaa Anna Erikssonin uusi CD Ihode. 25 euron hintaista
levyä Annan omistuskirjoituksella voit kysyä osoitteesta tulevaisuudenjohtajat@windowslive.com.

Eräänä iltana Limingantiellä kusettajaa vastaan

tuli kaksi poikaa. Toinen kysyi:
– Mikä se liikennelaulu oikein olikaan?
Johon toinen heti lauloi:
– Katso aina vasempaan ja sataa oikeaan...
Mihin toinen:
– Ei toi, kun se: muista aina...
Kumpulassa ei ole ollut pitkään aikaan

käteisen rahan nostoautomaattia,

mikä on koirankusettajaa korvennut, vaikka kusettaessa ei rahaa tarvitsekaan. No, nyt sellainen sitten on R-kioskin vieressä
Intiankadulla. Vaan näistä Nostomaateistapa kun rahaa nostaa,
pitää siitä maksaa! Eikä sitä tiedä edes kuinka paljon – muuten
kuin kysymällä omasta tilipankista!
Kaupunki on järjestänyt mu-

kavasti skeittirampin Hämeentien sillan alle. Kätevästi sateen
suojaan? No ei sittenkään: sadevedet tulevat kuulemma sieltä
sillalta nimenomaan skeittaajien niskaan.
Oletko kuullut hauskan tai
kiintoisan Kumpula-jutun,
jonka haluat kertoa
koirankusettajalle?
Toimita tarinasi:
kumposti@yahoo.com tai
c/o Heikkola, Limingantie 9.

Kampaamo

Amarillo

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

Satu ja Kikka
Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17,
lauantaisin 9–14

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.
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Maarit
Herranen
ja
Mervi
Koskinen

Intiankatu 25
p. (09) 875 4554
Auki arkisin 9–17,
lauantaisin sopimuksesta.

Katso myös nettikauppamme: www.uuttakotiin.fi
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TERVETULOA
RAVINTOLA

OLJENKORTEEN!
Ulkolainen olut-ja siiderivalikoima yli
150 merkkiä ∞ Näytämme valioliigaa,
formulaa ja muuta urheilua Canal+ ja
MTV3 MAX ∞ Asiakkaille ilmainen
internet - myös langattomana ∞ Hyvien
juomien lisäksi mahdollisuus pelata biljardia

MA
TI-TO
PE
LA
SU

16.00 - 24.00
16.00 - 02.00
15.00 - 02.00
12.00 - 02.00
12.00 - 24.00

OLJENKORSI MUKANA
Olutravintola Oljenkorsi on vahvasti mukana
alueensa elämässä – tämän sulan aikana olemme
olleet vahvalla panoksella niin Kumpulan ja
Käpylän kyläjuhlilla kuin taiteiden yössäkin
omalla
”Taiteiden
yö
Takapihalla”
-tapahtumallamme.
Limingantie ja sen ”Oljenkorsi” – ravintola täyttyivät keväisestä juhlakansasta koko päivän.
Kylätilayhdistyksen erinomaisesti järjestämä
juhla
sai
ansaitsemaansa
huomiota
tiedotusvälineissä. Kumpulan Me-henki on
vahva!
Koko talven 2007-08 järjestimme eri teemoilla
Oljenkorressa musiikki-iltoja – esiintyjinä oli
paitsi loistavan ”Oljenkorsi Small Bandin”
ydinjoukko, myös laaja joukko eturivin
taiteilijoita. Niinpä oli luonnollista, että syksyn
musiikki-illat aloitettiin omalla Taiteiden yön
tapahtumalla ”Taiteiden yö Takapihalla”.
Ravintolamme pittoreskille takapihalle oli
varustettu niin pöytiä, penkkejä kuin
picnic-mattojakin – grillikatos toimi mainiona
esiintymislavana.
Ravintola Oljenkorsi jatkaa vahvaa paikallista
profiiliaan myös jatkossa: järjestämme
syysperjantaisin vielä neljä musiikki-iltaa – 26.9.,
24.10., 28.11. ja 19.12. Joulukuinen ilta on myös
Oljenkorren Pikkujoulu!
Toimimme tiiviissä yhteistyössä alueemme
kyläyhdistysten kanssa, niinpä haluamme kiittää
niin yhdistysten aktiivisia toimijoita kuin niiden
koko jäsenkuntaakin – Toukola-Kumpulan
aktiivisia
asukkaita
luottamuksesta
palveluihimme. Haluamme tarjota Teille
jatkossakin viihtyisän pistäytymispaikan yli 150
olut- ja siiderimerkin ryydittämänä! Ja lupaamme
olla jatkossakin vahvasti mukana alueemme
tapahtumissa!

Kiitos kaikille osallistumisesta!
045 1281 667

