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Puheenjohtajan katsaus

Päiväkumussa asuu tyytyväisiä ihmisiä Vantaan kaupungin 
tekemän asukaskyselyn perusteella.  Asukaskysely lähetettiin 
800 asuntokuntaa, puolet siitä vanhalle alueelle ja puolet uu-
delle alueelle. Kyselyn palautteessa nousi esille hyvin paljon 
niitä asioita joihin Päiväkummun omakotiyhdistys on vaikut-
tanut ja pyrkii edelleen vaikuttamaan. Käynnistimme Ester 
Koskelaisen lähiliikuntapuisto-hankkeen. Olemme vaikutta-
neet viheralueiden ja polkujen suunnitteluun ja toteutukseen. 
Joukkoliikenteen puolesta olemme vaikuttaneet ja tämä työ jat-
kuu edelleen. Lahdentien varteen olemme eri yhteyksissä esit-
täneet meluaitaa. Olemme tuoneet esille Päiväkummun teiden 
huonon kunnon. Liikennenopeuksista olemme olleet huolis-
samme ja toivomme, että nopeusrajoituksia noudatetaan.

Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan, että Päiväkumpu 
säilyisi edelleen turvallisena, rauhallisena, luonnonläheise-
nä asuinalueena ja täällä olisi hyvät ulkoilumahdollisuudet. 
Päiväkummun koulun ja päivähoitopaikkojen puolesta olem-
me vaikuttaneet. Kylän kauppapalvelujen säilymisen puoles-
ta vaikutimme voimakkaasti ja lopputuloksena saimme uuden 
kaupan. Päiväkummun seurakuntatalossa olemme pitäneet 
hallituksen kokouksia ja olemme omalta osaltamme vaikutta-
massa että talon uudistamista ei lykätä. Uskon että meillä kai-
killa on yhteinen toive, että rakennushanke toteutuu lähitule-
vaisuudessa.

Olemme vuosikausia vastustaneet lähialueille suunnitteil-
la olevia ympäristövaikutuksiltaan suuria hankkeita, kuten 
Päiväkummun logistiikkakeskuksen kallion paikalla murska-
usta, Kuusijärven bussivarikkoa ja Koivukylän lumenkaato-
paikkaa. Kaikki nämä isot hankkeet vaikuttavat Päiväkummun 
asukkaisiin ja lähialueisiin. Emme halua, että Päiväkumpuun 
muodostuu ongelmatoimintojen keskittymää. 

Ei ole itsestään selvää, että Päiväkumpu säilyy viihtyisänä ja 
turvallisena asuinalueena, meidän kaikkien tulee tehdä yhteis-
työtä sen eteen.

Toivomme, että alueen asukkaat liittyvät omakotiyhdistyk-
sen jäseneksi. Jäsenmaksu on vain 20€/vuosi. Jäsenyys tarjoaa 
paljon monenlaisia jäsenetuja. Jäsenedut ja liittymisohjeet löy-
tyvät tästä lehdestä.

Päiväkummun omakotiyhdistys toivottaa kaikille jäsenille, 
asukkaille ja lukijoille oikein mukavaa kevättä ja aurinkois-
ta kesää.

Tietoa Päiväkummun omakotitaloyhdistyksestä

Jäsenmäärä: 478

Jäsenmaksu: 20 €/vuosi

Toiminta-alue: Päiväkumpu

Hallituksen jäsenet 2009

Puheenjohtaja: Pekka Puura puh. 050 327 2476

Sihteeri: Maarit Kallio-Savela, puh. 050 572 6693

Rahastonhoitaja/jäsenkirjuri: Päivi Isotalo
Tuomo Aro, Mari Niemi-Saari, Seija Puha, Erkki 
Pulkkinen, Osmo Kähkönen, Jarmo Tiukkanen, Leena 
Peltoniemi, Tiia-Mari Nousiainen

www.paivakumpu.net

Retki mölandetiin

Tervetuloa mukaan koko perheen retkelle 
Mölandetiin lauantaina 4.9.2010. 

Lähtö Kar hu saa resta, kaupan edestä, klo 
11.00 ja paluu noin klo 19.00. Saaressa on 
mahdollisuus uida, saunoa, paistaa makkaraa 
sekä harrastaa seurapelejä, kuten Mölkkyä, tai 
vain nauttia kauniista saaristoluonnosta.

Päiväkummun omakotiyhdistys tarjoaa 
makkarat, mehut, kahvit ja pulla. Omat täy-
dennyseväät kannattaa kuitenkin ottaa mu-
kaan. 

Ilmoittautumiset 1.9.2010 mennessä säh-
köpostilla: maarit.kallio-savela@kolumbus.fi 
(tai puhelimella 050 572 6693).

liity jäseneksi
Suurella omakotiyhdistyksellä on merkittävä painoarvo neuvoteltaes-
sa kaupungin kanssa alueemme asioista ja kehittämisestä. Jäsenmaksun 
maksamalla saat monia etuja myös Suomen omakotiliiton ja Vantaan 
omakotiyhdistysten keskusjärjestön kautta, mm. jäsenalennuksia liik-
keistä. 

liity
Aino Hämäläinen p. 040 5735 460 Pekka Puura p. 050  327 2476. 
Jäsenmaksun suuruus 20 €.  Jäsenmaksu sisältää Omakotiliiton lehden 
tilauksen.
Liittymislomake myös osoitteesta http://www.omakotiliitto.fi/jasen-
hakemus.aspx

välinevuokRausta
Omakotiyhdistyksen oksa silp puria ja peräkärryä voi vuokrata. Silppurin 
ja peräkärryn päivävuokra on jäseniltä 6 euroa ja muilta 10 euroa päi-
vä. Oksasilppurivaraukset: Ilpo Myllylä, puh 040 7002181, Aulikintie 
30. Peräkärryvaraukset: Aino Hämäläinen, 040 5735 460, Kyllikintie 
22 tai Ilpo Myllylä

hyvät jäsenedut
Omakotiliiton lehdet neljä kertaa vuodessa jäsenmaksua vastaan · 10% 
alennus K-raudasta (ei koske tarjoustuotteita) · 5% alennus nuoho-
uksesta sekä ilmamäärien mittauksista ja säädöistä, Uudenmaan IV-
nuohous · Maksuton lakimiesneuvonta jäsenille ja maksuton rakennus-
neuvonta · Edullista sähköenergiaa Vantaan Energiasta 

alennuksia
Sammon vakuutuksista · Alennuksia polttoaineista· Alennuksia lämmi-
tysöljystä ja polttoaineista · Alennus Viking Line risteilyistä Helsingistä 
ja Turusta · Telian alennukset ulkomaan- ja kaukopuheluista sekä 
GSM-erikoisalennus 12 prosenttia · Alennus Nordea Pankin uusien 
lainojen toimitusmaksuista · Etuus uusille Securitas Direct Oy:n ko-
dinsuojan asiakkaille sekä Fenestran ikkunaetu · Henkilökohtainen jä-
senkortti etukuponkeineen, jne.

www.PaivakumPu.net

esteR koskelaisen liikuntaPuiston

haRavointitalkoot

Puisto on monipuolinen, kaikenikäisiä käyt-
täjiä palveleva liikunta- ja ajanvietepaik-
ka. Puisto sijaitsee keskellä Päiväkumpua, 
Ilosjoenkujan  ja Tuulikintien välissä ja on 
tarkoitettu Päiväkummun ja sekä sitä ym-
päröivien alueiden asukkaiden virkistyskäyt-
töön.

Siivoamme ja haravoimme puiston yhdessä 
asukkaiden kesken 
tiistaina 11.5. klo 18
Tervetuloa mukaan.

Pekka Puura

Päiväkummun 
omakotiyhdistyksen 

puheenjohtaja
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vinkkejä eneRgiansäästöön

Samoin saunan, terassin tai autotallin 
sähköinen lattialämmitys voi jatkuvasti 
päällä ollessaan kasvattaa suuresti säh-
kölaskua. Lämmityssähkön tai –öljyn 
kulutusta voi leikata polttamalla puuta 
takassa huippupakkasten aikaan. 

 Monet ovat hankkineet ilma- tai maa-
lämpöpumpun pienentämään ostosäh-
kö- tai –öljylaskua. Ilmalämpöpumpun 
ulkoyksikön (höyrystimen) sijoitukses-
sa on suositeltavaa asentaa se seinästä 
erillisen telineen varaan, jolloin kom-
pressorin käyntiääni ei välity seinän 
kautta sisälle. 

Ilmalämpöpumpun hankinnalla on 
Motivan mukaan saavutettu keskimää-
rin 2500 kWh vuosi-säästöjä lämmitys-
energiassa, jolloin hankinnan suoraksi 
takaisinmaksuajaksi on saatu noin kol-
me vuotta. Asennuksen kotitalous-vä-
hennys vielä parantaa kannattavuutta

Koska lämpöpumppua voi käyt-
tää myös huonetilan jäähdyttämiseen, 
on pidettävä huoli siitä, ettei lämmi-
tyksessä säästynyt energia kulu kesä-
aikaiseen huonetilan jäähdyttämiseen. 
Automaattinen jäähdytystoiminto voi 
kytkeytyä päälle myös esimerkiksi ta-
kan lämmityksen yhteydessä.

 kotitaloussähkö

 Kotitaloussähkön, esim. 5100 kWh/
vuosi, kulutus jakaantuu osapuilleen 
seuraavasti:

ulkovalo syttyy ja sammuu automaatti-
sesti. 

EU on tunnetussa hehkulamppu-
direktiivissään määrännyt aikatau-
lun hehkulampuista luopumiselle. 
Energiansäästölamppujen valotehoa ei 
voi vertailla sähkötehon wattien pe-
rusteella. Valomäärän mittari on lumen 
(lm). Jotta energiansäästölampun valo-
määrä olisi sama kuin 60 watin hehku-
lampussa, tulisi energiansäästölampun 
lumen-määrän olla noin 700 lm. 40 wa-
tin hehkulamppua vastaa lumen-määrä 
400 lm. Pienoisloistelampuista ja LED-
lampuista on lisätietoa esimerkiksi ne-
tissä osoitteissa: www.lampputieto.fi ja 
www.motiva.fi. 

Uusia kodinkoneita ostettaessa on 
syytä tarkistaa niiden energiamerkintä. 
Merkinnät A, A+ tai A++ varmistavat, 
että tuote on energiatehokas. Lisätietoja 
saa esimerkiksi Työtehoseuran sivuilta: 
www. tts.fi. 

lämmin käyttövesi.
Ammekylvyssä kuluu vettä viisin-

kertaisesti suihkuun verrattuna. Kuutio 
(1000 litraa) kylmää vettä maksaa noin 
3 €, lämmin vesi on kolme kertaa kal-
liimpaa.

helPPoa

Energiansäästö on helppoa, kun tie-
dossa on kodin energiankäytön perus-
asiat. Energiaa säästettäessä pienen-
nämme rahan kulutuksen lisäksi myös 
energian tuotantoa. Energian tuotan-
non pienentäminen vähentää päästöjä 
ilmakehään, säästää rajallisia fossiilisia 
polttoainevaroja ja sekä niiden kulje-
tusta. Pienistä puroista syntyvät suuret 
säästöt kansantaloudessa.

Osmo Kähkönen
OKY:n hallituksen jäsen

Jussi Särkkä päätti ylioppilaana läh-
teä lukemaan fysiikkaa. Armeija-ajan 
tauko soittamisessa kirkasti amma-
tinvalinnan ja Särkästä tuli muusik-
ko. Särkkä aloitti musiikkiopintonsa 
Joensuussa ja jatkoi opiskelua Sibelius-
Akatemiassa. Hän on suorittanut 
A-tutkinnon. Hän piti ensikonserttinsa 
vuonna 1989. Hän on soittanut monissa 
orkestereissa. Nykyään hän on Radion 
sinfoniaorkesterin (Rso) 2. soolofago-
tisti. Jussi Särkkä on kamariorkesteri 
Avantin perustajajäsen ja äänenjohtaja. 
Hän opettaa Sibelius-Akatemiassa, ja 
toimii Uudenkaupungin Crusell-viikon 
taiteellisena johtajana. Särkän fagottia 
on kuultu myös Päiväkummun omako-
tiyhdistyksen juhlassa koululla. 

Suuri yleisö ei kovin hyvin tunne fa-
gottia. Täysikokoisessa orkesterissa nii-
tä on neljä. Pääkaupunkiseudun orkes-
tereissa on yhteensä 15 virkaa. Jussi 
Särkkä aloitti 22-vuotiaana Helsingin 
kaupunginorkesterin fagotistina kesken 
opiskelunsa. Särkän mukaan paikko-
ja avautuu harvoin. Oli vain tartuttava 
tilaisuuteen. Koulutus ammattimuusi-
koksi vie 10-15 vuotta. 

Fagotti on 2,6-metrinen kaksin-
kerroin oleva puinen putki. Fagotti on 
puupuhaltimista kallein. Fagotti teh-

PäiväkumPulainen 

dään käsityönä vuoristovaahterasta.  

Fagotin valinnastaan Särkkä ker-
too, että valinnan teki hänen puolestaan 
Joensuussa hänen kansakoulun musii-
kinopettaja Rauno Ahonen, joka tiesi 
hänen olevan (nokkahuilun innoitta-
mana) innostunut aloittamaan harras-
tamisen jostain puupuhallinsoittimesta. 
Hän kuuli Joensuun musiikkiopistossa 
etsittävän uutta soittajaa vapautunee-
seen fagottiin (soittimet ovat kalliita ja 
yleensä kaikki aloittavat opistojen omis-
tamilla soittimilla ja hankkivat oman 
vasta hiukan myöhemmin, jos harrastus 
kantaa pidemmälle). Hän meni tapaa-
maan opiston fagotinsoiton opettajaa, 
joka esitteli hänelle fagotin. Särkkä ker-
too tykästyneensä heti instrumenttiin. 
Särkkä kertoo aloittaneensa musiikin 
harrastamisen oikeastaan käytännössä 
suoraan fagotinsoitolla 10 -vuotiaana. 
Hän oli soittanut ainoastaan nokkahui-
lua koulussa musiikkitunneilla, kuten 
kaikki siihen aikaan, tosin melko pie-
nessä määrin.

Särkän näkee lenkkeilemässä Päi-
vä kum mun kaduilla ja poluilla. Särkän 
mukaan hänen sydänlihastaan lämmit-
tää kestävyysurheilu eri muodoissaan: 
juoksu, rullaluistelu, suunnistus ja eri-
tyisesti murtomaahiihto.

 Päiväkumpulaisuudestaan Särkkä 
kertoo, että vuonna 1984 hän muutti 
vaimonsa kanssa nykyiseen asuinpaik-
kaan. Hän kertoo, että koti on alunpe-
rin hänen vaimonsa isovanhempien ke-
säpaikka. 

muutama vinkki 
konseRteista? 

Radion Sinfoniaorkesterin kon-
serttien lisäksi esiinnyn nyt keväällä 
6.5. Temppeliaukion kirkossa Spring 
Light Music- festivaalin konsertissa, 
8.5. Sibelius-Akatemian konserttisar-
jan konsertissa, 26.5. Lähetyskirkossa 
Helsingissä Schrat- yhtyeemme kans-
sa, kesäkuun toisella viikolla Naantalin 
musiikkijuhlilla useissa konser-
teissa, samoin kesäkuussa Porvoon 
Suvisoitossa Avantin kanssa, sekä tie-
tysti Crusell- viikolla heinäkuun lo-
pussa Uudessakaupungissa. Tässä noin 
alkuun muutamia lähitulevaisuuden 
juttuja. Ja syksyllä paljon lisää, Särkkä 
kertoo.

Seija Puha

eneRgian kokonaiskulutus

Pientalon energiankäyttöä pienen-
nettäessä on parasta aloittaa selvittä-
mällä talon nykyinen energiankäyttö. 
Energiayhtiöt, myös Vantaan Energia, 
lähettävät nykyisin sähkön tasauslas-
kun yhteydessä raportin vuotuises-
ta sähkönkäytöstä. Tässä raportissa on 
verrattu ko. asiakkaan sähkönkulutusta 
vastaavien asiakkaiden kulutusarvoihin. 
Öljynkulutuksen saa helposti selvil-
le vuotuisesta öljylaskustaan. Yksi litra 
öljyä vastaa kymmentä sähkökilowatti-
tuntia.

  Kun kulutuksen yleistaso on sel-
villä, kannattaa keskittyä niihin kulu-
tuskohteisiin, joilla on suurin vaikutus 
energialaskuun. Jos pientalon vuotui-
sen energiankulutuksen määrä on esim. 
18  500 kilowattituntia (kWh) vuodes-
sa, niin se jakaantuu eri kulutuskohteil-
le osapuilleen seuraavasti:

jussi säRkkä 
Fagotisti Jussi Särkällä on 

monesti kaksoisrooli Radion 
sinfoniaorkesterissa. Hän puhaltaa 

soittimestaan tuskaiset soolot ja 
teosten hilpeän humoristiset osiot. 

Syvä sielukkuus ja huumorin 
ilmaiseminen ovat fagotin 

tyypillisimmät tehtävät. Monien 
suurten säveltäjien teoksissa avaus 

on annettu fagotille. 
Esimerkiksi Stravinskyn 

Kevätuhri alkaa fagottisoololla, 
Särkkä kertoo.

Rso:n soolofagotisti 

Valaistus 1 500 kWh (30 %)

Ruuan valmistus ja kylmälaitteet 1 200 kWh (24 %)

Sähkösauna 1 000 kWh (20 %)

Viihde (TV, radio, tietokoneet) 700 kWh (13 %)

Muu (pyykinpesu, autonlämm.) 700 kWh (13 %).

Jos yhden sähkökilowattitunnin hin-
ta on 10 senttiä (sisältää sekä kilpailu-
tettavan energian että monopoliverk-
kosiirron), vuotuinen energialasku on 
1 850 €. 

Öljylämmityksessä lämmitys ja läm-
pimän käyttöveden valmistus hoituvat 
samassa kattilassa.

lämmitys ja ilmanvaihto.
Suurimpaan kulutukseen eli läm-

mitykseen, voi helpoimmin puut-
tua huonelämpötiloja tarkkailemalla. 
Oleskelutiloissa +20 asteen lämpötila 
on useimmille ihmisille sopiva. Yhden 
asteen lämpötilan lasku pienentää läm-
mityksen energiankulutusta noin 5 %. 
Ulkoeteisen lämmitys +20 asteiseksi voi 
tuottaa yllättävän suuren sähkölaskun. 

Lämmitys ja
ilmanvaihto 
9 400 kWh

(50 %) Lämmin
käyttövesi

4 000 kWh 
(22 %)

Kotitalousähkö
5 100 kWh 

(28 %)

  Valaistuksen kulutus on yllättävän 
suuri. Tähän vaikuttaa valaistuksen pit-
kä käyttöaika.

Esimerkiksi ulkovalaistuksen käyttö-
aikaa voi lyhentää vaihtamalla lampun 
valokennolla varustettuun ja ulkokäyt-
töön tarkoitettuun lamppuun. Tällöin 
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matkalla austRaliassa

1. Kuka olet ja missä asut?
2. Kuinka selvisit talven lumimäärästä?
3. Aiotko varautua tuleviin vuosiin eri tavoin kuin aikaisemmin?
4. Ennustuksesi tulevan kesän sääolosuhteista

1. Ahti Terhemaa, Päiväkumpu
2. Vaati paljon työtä
3. En oikeastaan
4. Mahdottoman kaunis kesä!

1. Erkki Reinikainen, Päiväkumpu
2. Hyvin
3. En oikeastaan
4. Tosi kaunis

1. Eero ja Pirkko, Tapiontie
2. Kovasti töitä
3. Ei oikeastaan
4. Aurinkoista ja lämmintä

1. Konsta
2. helposti. Tein lumitöitä.
3. Joo, enemmän toppavaatteita
4. Aika kuumaa

1. Janne, Jenni, Ville, Emmi
2. Ihan hyvin, usein sai tehdä lumitöitä 
3. Ei oikeastaan
4. Lämmin ja mukava

1. Torsti Laine, Päiväkumpu
2. Kyllä ihan hyvin, puolitoistametriset lumikinokset pihassa  
3. En aio, mulla on aikaa tehdä lumitöitä ja kunto nousee
4. Toivottavasti lämmin kesä  

1. Tuula Nuopponen, Maire Erkamo 
2. Hyvin paljon töitä. Lumiesteet tuli alas katolta
3. Vähän aikaisemmin korjataan tavarat pois pihalta. Ensilumi saattaa tulla jää-

däkseen!
4. Aurinkoista, ensimmäinen hellepäivä toukokuun lopussa.

1. Eija, Päiväkumpu
2. Hyvin, kun mulla on oma talonmies
3. No en
4. Heinäkuun vikalla viikolla tulee lämmin, koska silloin alkaa kesäloma

Mari ja Siiri Niemi-Saari

29. tammikuuta lähdettiin Van taal-
ta  kohti Lontoota.  Sieltä kohti Hong-
kongia. Siellä yöpyminen, ja aamulla 
Melbourneen. Siellä oltiin puolen yön 
maissa. Hobarttiin oli lento vasta  seit-
semältä aamulla. Ei muuta kuin pen-
kille nukkumaan, ja matkalaukku pään 
alle. Siellä oli paljon muitakin nukkujia 
Kyllähän se yö meni silläkin lailla.

Aamulla oli noin tunnin lento Ho-
bart tiin. Siellä oli vastassa Teuvon  
kaksi sisarta, heidän poikansa ja suo-
malaissyntyinen Anja. Matka jatkui tu-
lokahveille ja lepäämään. Tasmaniaa 
katselin lentokoneesta käsin. Näytti 
vuoristoiselta ja paljon oli hiekkakum-
puja. Puita kasvoi vuoristossa. Asutus 
oli omakotitaloja tai rivitaloja. 

Hobartin kaupunki oli levittäyty-
nyt rannikolle ja jokisuistoon, ja toisel-
la puolella kohosi 1200 metriä korkea 
Wellington vuori. Taloja oli aika korke-
alla vuoren rinteillä. Siellä ei ole  suo-
malaisen  näkökulmasta helppo asua. 
Täytyy olla auto. Onneksi ei ole liuk-
kaita kelejä ainakaan usein, joskus voi 
sataa lunta yhtenä päivänä. 

Teuvon sisko oli suunnitellut kym-
menen päivän retken ympäri saarta. 
Ensimmäisenä päivänä ajettiin Lois-
vil leen, josta laivalla  Maria Isilandille  
Merimatka oli suorastaan  hurjaa aal-
lokkoa. 

Rannan tuntumassa delfiinit tulivat 
hyppimään veneen viereen. Satamaan 
päästyämme otimme rinkan ja kylmä-
laukun. Saimme huoneen. Ovissa ei ollut  
avaimia. Ovet olivat auki. Majoituimme 
pitkään rakennukseen, jossa vangit oli-
vat asustaneet. Oli kerrossängyt ja pat-
jat,  ja vaatimaton pöytä ja tulisija.

 
Jonkin matkan päässä  oli parbe-

gue- paikka,  jossa voi valmistaa ruokaa. 
Lähdimme  kiertämään merkittyä reit-
tiä pitkin. Näimme hanhia ja kengurui-

ta. Ruoho oli aika ruskeaksi palanutta, 
meren rannat jyrkkiä ja kallioisia. 

Saari on luonnonsuojelualuetta. 
Löy sim me  pienen hautausmaan, joka 
oli aidattu puuaidalla. Siellä ei tainnut 
olla kuin neljä hautakiveä 1800 luvulta. 
Sitten näytti olevan lentokenttä, johon 
ilmeisesti hätätilanteissa laskeudutaan

Satamaan saavuttuamme ihmette-
limme betonisiiloja. Lähellä  oli hiek-
karanta. Ei kun mereen uimaan tai kä-
velemään. 

Pienen tauon jälkeen lähdimme tu-
tustumaan toiselle puolelle saarta. Siellä 
piti olla rantakalliossa veden syövyt-
tämiä kuvioita, jotka piti vielä nähdä. 
Saavuimme kallioille ja otimme muu-
taman valokuvan. Teuvo ja Ilta lähtivät 
kiipeilemään. Minä en uskaltanut 

Kävelin ja ihmettelin, eikä heitä näy. 
Uskoin tämänkin reitin vievän satamaan 
ja majapaikkaan. Kävelin ja kävelin.

Jossain vaiheessa ajattelin lähteä ta-
kaisin, mutta ajattelin matkan takaisin 
olevan pidempi kuin matkan satamaan. 

Yhtäkkiä kuului tulevan joku kulku-
neuvo. Se oli mönkijä, ja siinä oli perä-
vaunu tavaraa täynnä. Yritin pysäyttää, 
mutta kuljettaja ei ymmärtänyt vaan 
hymyili ja jatkoi matkaa. Kävelin ja kä-
velin. Ei ollut edes juotavaa. 

Tie tuli meren rantaan. Siellä nä-
kyi kalastusvene. Ilta alkoi jo hämärtää. 
Rannassa oli leiripaikka ja siinä oli pie-

ni teltta. Siellähän täytyy olla kalasta-
ja, arvelin. Koputtelin telttaa ja pyyte-
lin anteeksi. Kyselin kuinka pitkästi on 
satamaan. 

Oli  pitkä matka. Pyysin vettä. Mies 
tarjosi ensin vettä ja sitten vielä inki-
vääriolutta, jonka sanoi olevan parem-
paa. Hän olisi paistanut kalaakin, mutta 
minulla ei ollut kuin jano. 

Ilta ja Teuvo olivat etsineet minua . 
Pimeän lähestyttyä he pyysivät saaren 
vartijaa avuksi. Toiset turistitkin olivat 
osallistuneet etsintään. Heillä oli pol-
kupyöriä apuna. Eivät  kuitenkaan löy-
täneet.  Sitten kalastaja otti kännykän ja 
fikkarin, ja lähdettiin mäelle etsimään 
puhelimelle kenttää. Oli pilkkosen pi-
meää, mutta lämmintä ja  leppoisa tuu-
li. Hän sai ilmeisesti yhteyden pelastus-
laitokseen, ja kertoi mitä on löytänyt.  
Siinä Hämäläinen-nimen lausumisessa 
olikin työ. 

Kalastaja osasi kertoa sijainnin. 
Vartija tuli jeepillä hakemaan, ja pääsin 
onnellisesti perille. Jalat kyllä olivat ki-
peät ja varpaissa rakot.  Olin kyllä varo-
vaisempi seuraavassa paikassa. 

Aino Hämäläinen
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Konsta

Janne, Jenni, Ville, Emmi

Maire Erkamo

Ahti Terhemaa
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niilo niemi

sotaveteRaani

jäRjestelymestaRi 

eläkeläinen

Tuovintiellä punaisessa omakoti-
talossa asuvat Leena ja Niilo Niemi. 
Leenasta on tullut myös Niilon omais-
hoitaja. Viime vuonna Niilolla todettiin 
alkava Alzheimerin tauti, ja muitakin 
vakavia terveysongelmia on ollut.

Lääkäri on kieltänyt sairauksien 
vuoksi kaiken ponnistelun ja vain pie-
net kävelylenkit ovat hänelle sallittuja. 
Niilo kyllä kaipaa kuntolenkkejä, kos-
ka hän on urheillut ja lenkkeillyt koko 
ikänsä. Ongelmista huolimatta Leena ja 
Niilo ovat hyvin iloisia ja elämän myön-
teisiä.

Kävin haastattelemassa Niiloa, koska 
hän on asunut pitkään Päiväkummussa 
ja ollut aktiivisesti mukana omakotiyh-
distyksen toiminnassa.

Voitko kertoa jotakin itsestäsi ja 
perheestäsi?

Olen syntynyt Virroilla 1925. Asun 
Tuovintiellä vaimoni Leenan kanssa. 
Muutin työn perässä Virroilta Helsin-
kiin. Pääsin jo hyvin nuorena, 16-vuoti-
aana, VR:lle Haapamäelle töihin. Sodan 
jälkeen työt vähenivät siellä, ja pää-
tin hakea Helsinkiin. Sain täältä töi-
tä, ja muutimme sitten töiden perässä 
Helsinkiin ensimmäisen vaimoni kans-
sa. Olin töissä Kauklahden asemalla ja 
rakensimme ensimmäisen talon, tai mö-
kin, Kirkkonummelle. Elämä ei aina ole 
hymyillyt. Äiti kuoli kun olin 10-vuo-

tias. Ensimmäinen vaimo kuoli 1969, 
ja ainoa poikakin menehtyi sairaskoh-
taukseen 1994. Kun talvisota syttyi ja 
isä joutui rintamalle, minut sijoitettiin 
maalaistaloon. Talvisodan päätyttyä 
pääsin isän kanssa takaisin kotiin. 

Olet sotaveteraani, mikä oli joukko-
osastosi ja missä taistelit?

Minä jouduin jatkosotaan 17-vuo-
tiaana. Palvelin JR9:ssä sodan aika-
na ja olin rintamapalveluksessa koko 
Karjalan kannaksen vetäytymisajan. 
Lyhyen koulutuksen jälkeen meidät lä-
hetettiin Karjalan kannakselle. Olimme 
kaikki nuoria poikia. Mukana täytyi olla 
vanhempiakin, mutta en enää muista 
tarkkaan. Meidän joukko-osastomme 
oli koottu lähinnä Satakuntalaisista. 
Olin etulinjassa Rajajoelta Viipuriin 
saakka, ja sen jälkeen asemasodassa 
Viipurinlahdella rauhan tuloon saakka. 
Olin sotamies, enkä haavoittunut.

Työura lyhyesti?

Olin VR:llä töissä 43 vuotta. Työ-
paik kana oli Helsingin rautatieasema.  
Jäin sieltä eläkkeelle Järjestelymestarin 
tehtävistä. Kauk lahden asema oli mie-
lenkiintoinen paikka.  Silloin Pork-
ka la oli vuokrattu sotilastukikohdak-
si Neuvostoliitolle. Vuokra-alueen 
läpi suomalaisille sallittiin junaliiken-

ne, niin että juniin vaihdettiin venä-
läiset veturit välille Kauklahti Tähtelä. 
Junavaunujen ikkunat tuli lisäk-
si peittää teräslevyillä. Juniin nousivat 
Neuvostoliittolaiset sotilaat valvomaan 
järjestystä vuokra-alueen läpi ajettaessa. 
Neuvostoliittolaiset olivat hyvin tark-
koja ja vaativat että kaikkia sopimuksia 
ja määräyksiä tulee noudattaa täsmäl-
leen. Neuvostoliittolaiset eivät osanneet 
suomea. Onneksi yksi asemamies osasi 

venäjää ja toimi tarvittaessa tulkkina.

Kuinka löysitte Päiväkummun?

Kun Porkkalan liikenne rantaradal-
la loppui, niin siirryin Helsingin ase-
malle töihin. Työmatkan hankaluu-
den takia tuli tarve löytää lähempää 
uusi asuinpaikka. Työkaverini, joka asui 
Päiväkummussa, kertoi että täältä löy-
tyisi edullisia tontteja.  Niin sitten pää-
dyimme valitsemaan tämän vähän yli 
3000m2 tontin Tuovintie varresta.

Kuinka kauan olet asunut 
Päiväkummussa, ja millainen 
Päiväkumpu oli?

Vuodesta 1957 lähtien. Päi vä kum-
mus sa asui noin 1000 ihmistä ja tiet 
olivat lähes kärrypolkuja. Uusia talo-
ja ja niiden mukana asukaita on tul-
lut paljon lisää. Tiet ovat parantuneet. 
Joitakin palveluja on menetetty, kuten 
oma posti. Asukkaita lienee jo lähes 
5000. Rauhallinen ja mukava asuinalue-
han tämä on ollut. Olemme viihtyneet 
täällä hyvin.

Rakensitko itse talon vai ostitteko 
valmiina?

Itse rakensin talon. Tontilta kaade-
tuista puista saimme talon puutava-
rat. Tontti on hyvin rehevää lehtoa ja 
puusto oli hyvin tiheää. Tontin nimi, 
Koivulehto, kuvaa hyvin tätä paikkaa. 
Sähkö-, putki- ja muuraustöissä käytin 
ammattilaisen apua, muuten tuli itse ra-
kennettua.

 Joitakin töitä tehtiin talkoilla. Myö-

Päiväkummun 
Talopalvelu

Jari koivula

050 355 9996

Piha- ja lumitöitä sekä 

pieniä korjaustöitä

Uudenmaan IV-nuohous
- Ilmanvaihtokanavien puhdistus

- Säätö- ja mittauspalvelut

-Suodatinmyynti

5% etu yhdistyksen jäsenille. 

044 253 9456

www.uudenmaaniv-nuohous.fi

Päiväkummun   
klassinen Hieronta

Koulutettu hieroja Jari Koivula

050 355 9996

www.hierojakoivula.com

- Sähköasennukset
- Yleiset talonrakennustyöt
- Kiinteistöhuolto

p. (09) 230 2680
0400 559 508

www.pohjolansahko.fi

Vantaan Yleisasennus Ky
Tuovintie 11

Canal Digital ja Viasat asennukset

puh. 0500 482 982

www.vantaanyleisasennus.fi

hem min laajensin taloa rakentamalla li-
sätiloja lähinnä pojalle. Tontille raivat-
tiin myös puutarha, mikä on antanut 
hyvin satoa koko vuodeksi. Omalta pe-
runamaalta on saatu siitä lähtien peru-
nat ja muutkin juurekset koko vuodek-
si. Lohkaisin pojalle vähän yli 1000m2 
tontin ja rakensin hänen perheelleen 
oman talon. Olin mukana vielä Leenan 
tyttären rakennusprojektissa, niin että 
kaiken kaikkiaan olen rakentanut nel-
jä taloa.

Milloin liityit omakotiyhdistykseen?

Muistaakseni joskus 1960 alussa lii-
tyin yhdistykseen.

Kuuluit pitkään omakotiyhdistyksen 
hallitukseen. Mitä on jäänyt 
mieleen noilta ajoilta?

Taisin olla omakotiyhdistyksen hal-
lituksessa noin 10 vuotta. En tarkkaan 
muista. Erilaisia tapahtumia järjestet-
tiin runsaasti. Raimo Åströmin kanssa 
tehtiin paljon yhteistyötä urheilukilpai-
lujen järjestämisessä. Kiersin myös kat-
selemassa Päiväkummun pihoja piha-
kilpailuja varten.

Mitä kaikkea olet harrastanut?

Harrastuksia on ollut paljon. 
Kuuluin salonkitanssiryhmään 23 vuot-
ta. Tanssimme vanhoja tansseja ja sa-
lonkitansseja. Esiintymisiä oli runsaas-
ti. Ulkomaillakin käytiin esiintymässä. 
Kaikkein kauimpana oltiin Brasiliassa 
kolmen viikon esiintymismatkalla. 
Myös itärajan takana käytiin useita ker-
toja.

Rekolan Eläkkeensaajien kirjoitta-
jakerho on myös tuttu useiden vuosien 
ajalta.

Urheilua olen harrastanut ja juoksin 
kilpaa 800, 1500 ja 3000 metrin mat-
koilla kansallisella tasolla vuosikymme-
niä, osallistuin myös veteraanikilpailui-
hin.

Muita yhdistyksiä, joissa olen toi-
minut, ovat olleet Reko lan Raikas, 
Rekolan Eläkkeensaajat, TSL:n Van-
taan Opintojärjestö, Korso-Rekolan ve-
teraanit, Virtain Veikot ja Haapamäen 
Visa.

Mitä merkitsee sinulle tänä 
päivänä itsenäinen Suomi?

On suuri kunnia elää itsenäisessä 
Suomessa.

Pekka Puura

Kuvat A
ntero H

arju
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Päiväkummun asukaskysely

Päiväkummussa asuu

kaunista luontoa, hyviä Polkuja

Päiväkummun asukaskyselyn taustalla on tutkimushanke, 
joka on lähtenyt liikkeelle Vantaan kaupunkisuunnittelijoi-
den halusta saada tietoa kuinka hyvin asuinalueiden suun-
nittelussa on asukkaiden näkökulmasta erilaisilla asuinalu-
eilla onnistuttu. Aikaisemmin vastaava kysely on toteutettu 
Varistossa. Asukaskysely lähetettiin vuoden 2008 lokakuus-
sa 800 kohdealueen asuntokuntaan. Vastausprosentti oli 59. 
Selvityksen perusteella Päiväkumpulaiset ovat tyytyväisiä ko-
tikaupunginosaansa.

Päiväkummussa asuu tyytyväisiä ihmisiä

Vantaan Päiväkummussa asuvat ihmiset ovat erityisen tyy-
tyväisiä alueen rauhallisuuteen, luonnonläheisyyteen ja ul-
koilumahdollisuuksiin. Lähiympäristön mielipaikat löytyvät 
luontoympäristöstä: Kuusijärvi ja Keravanjoen varsi. 

Päiväkumpulaisten mielipaikoista 68 prosenttia sijaitsee 
puistoalueilla. Ester Koskelaisen lähiliikuntapuiston toteu-
tuksen koettiin onnistuneen ja se on lisännyt alueen viihtyi-
syyttä.

Penkkejä ja valaistusta toivotaan lisää

Viheralueita voitaisiin parantaa vieläkin paremmin käyt-
täjien toiveita vastaaviksi huolehtimalla niiden kunnossapi-
dosta ja hoidosta. Lisäksi Päiväkummun viheralueille toi-
votaan lisää penkkejä, valaistusta, istutuksia ja roskiksia. 
Roskaamisesta oltiin huolissaan ja toivottiin, että voitaisiin 
kehitellä keinoja sen vähentämiseksi. Päiväkummussa ei ole 
yhtä selkeää asumisviihtyvyyttä vähentävää tekijää.  Eniten 
häiritseviä tekijöitä ovat koirien keräämättä jätetyt jätökset, 
roskaaminen ja Lahdenväylän melu. Asukkaita huolettavat 
asuinalueen läheisyyteen suunnitellut bussivarikko, logistiik-
kakeskus ja kivimurskaamo. Lisäksi asukkaat kokevat ylino-
peuksien lisääntyneen ja ovat huolissaan liikenneturvallisuu-
den vähentymisestä.

Erityisesti asukkaita huolettavat koululaiset, jotka joutuvat 
ylittämään teitä, joilla ajetaan liian lujaa. Päiväkumpulaisten 
vaaran ja pelon paikoista merkittävä osa sijaitsee tieverkossa. 
Päiväkummun yleisilmeeseen ja rakennusten ulkonäköön ol-
laan tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä esiintyy ajoteiden ja ke-
vyen liikenteen väylien kunnossapitoon talvella. Erityisesti 
pohjoisessa Päiväkummun vanhassa osassa teiden ja katujen 
kunto koetaan huonoksi.

Päiväkummun selkein huono puoli on julkinen liikenne. 
Suoria yhteyksiä esimerkiksi Helsinkiin ja Tikkurilaan koet-
tiin olevan liian vähän ja aikataulutkaan eivät saaneet kiitosta. 
Myös palvelut ovat kaukana ja niiden saavuttamiseksi moni 
koki tarvitsevansa oman auton. Alueelle toivotaan monipuo-
lisia palveluja. Lisäksi eteläosan uudisalueen asukkaat toivo-
vat alueelle kauppaa tai kioskia. Nuorisolle toivottiin kokoon-
tumispaikkaa Päiväkumpuun.

liikennetuRvallisuus 
Vastauksista käy selvästi ilmi, että päiväkumpulaisilla on 

tarpeeksi pysäköintitilaa omille autoille tonteilla (80%). Sen 
sijaan vieraspysäköinnin suhteen tilanne on selvästikin huo-
nompi, sillä 43 % vastaajista oli sitä mieltä, että vieraspysä-
köintiin ei ole riittävästi tilaa. Uusien alueiden asukkaiden 

mielestä tilanne oli vieläkin huonompi, koska siellä tontit 
ovat pienempiä ja siten rakennettuja ettei ylimääräisille auto-
paikoille ole kerta kaikkiaan tilaa. Kun taas vanhalla alueella 
tontit ovat suuria ja vapaita alueita löytyy runsaasti, minne voi 
sijoittaa tilapäisesti autoja. 

alueen tuRvallisuudesta ja tuRvallisuuden 
tunteesta

Kyselystä ilmeni, että uusilla alueilla koettiin suojatien 
käyttö turvallisemmaksi (83%) kuin vanhoilla alueilla (71%).

Sen sijaan molemmilla alueilla oltiin samaa mieltä (84%) 
siitä, että ajetaan liian suurilla nopeuksilla. Kevyen liikenteen  
väylien rakentamistarve kyselyssä oli yllättävän pieni, sillä uu-
silla alueilla vain 9 % ja vanhoillakin alueilla ainoastaan 22 
% vastaajista oli melko tai samaa mieltä. Kuitenkin kysely-
lomakkeen lopussa olleessa vapaassa parannusehdotusosiossa 
oli 11 eri mainintaa kevyen liikenteen väylien lisäämisestä.

Lisääntyneestä liikenteestä huolimatta uusilla alueilla asu-
vista 69 % ja vanhoilla alueilla 61 % koki liikenneturvallisuu-
den säilyneen ennallaan tai lisääntyneen.

Päiväkummun PäivänPolttavat ongelmat

Ongelmat liittyivät suunnitelmiin Kuusijärven bussiva-
rikosta, Päiväkummun logistiikkakeskuksesta ja sen kiven-
murskaamosta.

kuinka vantaan kauPunki ottaa asukaskyselyn 
tuloksen huomioon

Kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg: Palveluita ja 
kioskia koskevaan kohtaan voidaan todeta, että niitä varten 
on tehty asemakaavassa tilavaraukset, koska myös kaupun-
kisuunnittelussa pidämme tärkeänä alueiden lähipalveluita. 
Kaupallisten palveluiden toteuttamiseen kaupungilla itsellään 
ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia.

liikennesuunnitteluPäällikkö han nu laak so: 
Kyselyssä esille nousi Päi vä kummuntien jatkamien Koi vu-

ky län väy läl le. Puuttuva katujakso on kunnallistekniikan ta-
loussuunnitelmassa vuosille 2010-2014 vuoden 2013 kohtee-
na 600 000€ määrärahavarauksella. Jo kuluvana vuonna on 
ohjelmassa osat Tuovintietä ja Tuulikintietä ja vuodelle 2011 
on Tapiontielle varattu 400 000€, joten Päiväkumpuun pa-
nostetaan merkittävästi.

Joukkoliikenteen osalta kuntatekniikan keskuksen liiken-
nesuunnittelu toteaa, että joukkoliikenteen järjestämisvastuu 
on vuoden 2010 alusta Helsingin Seudun Liikenneyhtymällä. 
Heillä on omat palautekanavat järjestettynä mm. nettisivujen 
kautta. Kaupungin pyrkimyksenä on, että palaute toimitetaan 
suoraan heille.

Yleisesti Päiväkummun tiestöstä voidaan todeta, että van-
hat tie ovat vanhoja tiehoitokuntien rakentamia teitä. Ne ovat 
aikoinaan perustettu kevyesti ja kaipaavat peruskunnostusta. 
Vantaalla on tällaisia teitä kaava-alueella vielä yli 200km.

Selvitys löytyy kokonaisuudessaan internetistä osoit-
teesta: http://www.vantaa.fi/tilastot >Tilastot ja julkaisut > 
Selvitykset

Pekka Puura

Monen vuoden tauon jälkeen 
tässä osassa maapalloa tal-
vi oli todellinen talvi kovine 

pakkasineen ja ennen kaikkea runsaine 
lumineen. Oliko ilmastonmuutoksella 
asian kanssa mitään tekemistä, ei tie-
dä ilmeisesti kukaan, kun itse ilmiökin 
on hieman kiistanalainen. Ei varmaan 
monikaan uskonut etukäteen, että tal-
vi 2009–2010 olisi niin runsasluminen.  
Lumilapiot loppuivat kaupoista kes-
ken, puhumattakaan erilaisista hiihto- 
ja muista talviurheiluvälineistä. Talvi 
mahdollisti kunnon talviliikunnan ja 
vaati omakotiasujalta kenties runsai-
ta lämmitystoimenpiteitä ja lumitöitä. 
Lapset ja lapsenmieliset pääsivät pulk-
kamäkeen lukuisia kertoja, pukeutua 
piti lämpimästi, ja jäisiä lumilyhtyjäkin 
näkyi paljon! Lumi oli valkoista!

Lienee selvää, että emme osanneet 
odottaa sellaista lumimäärää 
kuin talven aikana satoi. Monet 

orapihlaja-aidat ovat kaatuneet lumen 
painosta, samoin monet pensaat ja kas-
vit, kenties jotkin kevyemmät pihara-
kennelmatkin. Hanki oli korkeammal-
la kuin aiempina vuosina, mistä syystä 
nuorten puiden runkojen suojaus jäi lu-
men alle, ja tuholaiset ovat päässeet na-
kertamaan kuorta korkeammalta. Aika 
näyttää, millaisessa kunnossa kasvit 
hangen alta paljastuvat. Silti yhtäjak-

soinen ja pitkä pakkasjakso on kasveil-
le parempi talvehtimismuoto kuin läm-
pöasteiden vaihtelu pakkasen ja plussan 
välillä. Keväällä kasvien voi olla vai-
kea saada vettä, kun maa on roudassa ja 
aurinko paistaa kirkkaasti, ja kasvi voi 
kuivua. 

Usealta Päiväkummussakin sijait-
sevalta katolta lapioitiin lunta 
alas helmi-maaliskuussa, kun 

asuntoministeri tällaisen kehotuksen 
antoi, ja sen seurauksena se kaikki lumi 
nyt pääosin sijaitsee rakennusten vä-
littömässä läheisyydessä. Seuraava ke-
hotus tuli Suomen Omakotiliiton toi-
minnanjohtajalta lapioida rakennusten 
sivustat vapaaksi vyöhykkeeksi lumes-
ta. Omakotiasujalla riitti siten hommia 
katolla ja pihalla, talvella ja keväällä, la-
pioon tuli tarttua monena aamuna ja 
iltapäivänä, mm. kun aura-auto oli ka-
sannut portin eteen kasan lunta. Sitten 
vielä jälkeenpäin tuli kritiikkiä, ettei 
etenkään katoilta olisi tarvinnut mitään 
lapioida. Ketä tässä pitäisi uskoa?

Päiväkummussa on viime vuo-
sien aikana rakennettu paljon. 
Tämä on merkinnyt alueelle li-

sää asutusta ja tiiviimpää rakentamista, 
enemmän myös asfalttipintaa. Liikenne 
on lisääntynyt ja tila on käynyt joten-
sakin ahtaammaksi. Talven runsas-

mennyt 
talvi

ta lumimäärää oli vaikea mahduttaa 
minnekään, mikä väistämättä merkit-
si kapeampia kulkuväyliä teillä ja ton-
teilla. Turvallisuus vaati enemmän, kun 
risteyksissäkin oli korkeita lumikaso-
ja estämässä näkyvyyttä, ja jalankulki-
jan sivuuttaminen teillä vaati autoilijal-
ta hillitympää ajonopeutta.

Päiväkummun teillä on alkanut nä-
kyä routavaurioita ja vesilätäköi-
tä. Ehkä joillakin on huoli sula-

misvesien ohjaamisesta ohi rakennusten 
ja siten kosteusvaurioiden välttäminen. 
Linnut jo kovasti laulelevat, ja muutto-
lintuja saapuu takaisin koto-Suomeen 
talvehtimisreissun jälkeen. Kevät pal-
jastaa lumen alta myös vuosi toisen jäl-
keen koirien jätökset. Vaikka kuinka on 
”kakkatarroja” roskasäiliöiden kylkiin 
laitettu, siitä huolimatta – valitettavasti 
– edelleen osa koiranomistajista katsoo, 
ettei lemmikin jätösten korjaaminen 
kuulu heidän tehtäviinsä. Järjestyslain 
14 §:n mukaan koiran omistajan tai hal-
tijan on pidettävä huolta siitä, että koi-
ran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla 
alueella taajamassa. Samassa laissa ra-
joitetaan koirien irrallaan pitoa, samoin 
kissojen. Kissoja Päiväkummun alueella 
liikkuu vapaana melko runsaasti.

Jarmo Tiukkanen

tyytyväisiä ihmisiä

Monen vuoden tauon jälkeen 
tässä osassa maapalloa talvi 

oli todellinen talvi kovine 
pakkasineen ja ennen kaikkea 

runsaine lumineen. 

Pysyy se akkakin katolla. 
Aulikki Ojala Etelä-Päiväkummusta 

katon harjalla. Kuva Pirjo Welander
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Päiväkumpulaisella Erkki Pulk
ki sel la on monia harrastuksia. 
Useimmat niistä liittyvät 
lähimmäisten auttamiseen ja 
elinympäristön parantamiseen. 

kadonneen etsintää sekä loukkaantu-
neiden ensiapua ja uhrien ensihuol-
toa liikenneonnettomuuksissa, tulipa-
loissa ja ympäristöonnettomuuksissa. 
Vapaaehtoiset järjestävät mm. majoitus-
ta, vaatteita ja henkistä tukea. Vapepan 
vapaaehtoiset osallistuvat satoihin häly-
tys tehtäviin vuosittain. Toimintaa koor-
dinoi Punainen Risti.

Erkki, kerro miten ja milloin aloitit 
tämän harrastuksen?

Lähdin mukaan tiepalvelutoimin-
taan Helsingin LA-yhdistykseen 1983 

huomattuani, että autojen korjailu on 
ihan mukavaa. Kaiken lisäksi huoma-
sin, että osaan korjailla pikkuvikoja, 
jotka helposti jättävät tien päälle, oli-
han itselläni ensimmäisenä autona van-
ha Ford Taunus. Sittemmin vaihdoin 
Autoliittoon tiepalvelumieheksi, jossa 
toimin nykyäänkin.

Kuulutko Vapepaan jonkin järjestön 
kautta?

Vapepa ei sinällään ole järjestö, eikä 
yhdistys, vaan auttamisjärjestöjen yh-
teenliittymä. Se on jo yli 40 vuotias 
ja toimii kokoavana ja toimintaa sekä 
harjoituksia koordinoivana elimenä. 
Toimin useissakin järjestöissä, jotka 
ovat Vapepan jäseniä, eli olen muka-
na Autoliiton, Punaisen Ristin ja SF-
karavaanin toiminnoissa. Itse asias-
sa Päiväkummun Omakotiyhdistys on 
kohtuu lähellä, koska Vapepan uusin 
jäsen on Suomen kylätoiminta ry, joka 
liittyi mukaan syksyllä 2009.

Kerro millaista koulututusta 
annetaan pelastuspalveluun 
hakeutuville?

Toiminnassa on paljon erilaisia ih-
misiä, onhan Vapepassa tällä hetkel-
lä 50 järjestöä, jotka ovat lähinnä kat-
tojärjestöjä. Niiden paikallisjärjestöjen 

jäsenille on tarjolla yhdenmukaista 
koulutusta. Olisi paras yleensä aloittaa 
pelastuspalvelun peruskurssista. Jatko- 
ja erikoistumiskoulutusta ovat esimer-
kiksi viesti-, etsintä ja ensihuoltokoulu-
tus. Kursseista ja tarjonnasta kannattaa 
lukea Vapepan verkkosivuilta www.va-
pepa.fi.

Mikä on erityisosaamisesi?

Olen toiminut jo useita vuosia vies-
ti- ja peruskurssin kouluttajana, eli 
käynyt siihen kuuluvan kouluttaja-
koulutuksen. Toimin koulutettuna 
Vapepa-johtajana, joka on linkki vapaa-
ehtoisten ja viranomaisten välillä autta-
mistilanteissa. Lisäksi kuulun Punaisen 
Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin 
sairaankuljetusbussin kuljettajatiimiin. 
Sitä käytetään erilaisissa tilaisuuksissa, 
kuten ensiapupäivystykset, etsinnät ja 
toiminnan esittely muutamia mainitak-
seni. Sairaankuljetusbussi oli myös mu-
kana evakuoimassa oppilaita ja koulun 
henkilökuntaa Jokelan kouluammuske-
lussa, jolloin olin sen kuljettajana.

Millainen on tyypillinen 
auttamistilanne vai onko sellaista?

Kahta samanlaista auttamistapahtu-
maa ei ole, vaikka auttamisen perussyy 
olisikin sama, esimerkiksi ihmisen ka-
toaminen. Sää, toimintaympäristö, au-
tettavan ”ominaisuudet”, toimintaan tu-
levat auttajat ja moni lukematon seikka 
vaikuttaa aina siihen, kuinka toiminta 
kulloinkin tehdään. Siinä onkin tilan-
ne, jossa pärjäämme hyvin koulutetuilla 

kokeneilla Vapepa-johtajilla, jotta mis-
sään tilanteessa ei auttaminen kärsi ti-
lanteiden erilaisuudesta johtuen.

Millaiseen tilanteeseen et haluaisi 
joutua uudestaan?

Jokelan kouluammuskelun oppilai-
den ja koulun henkilökunnan evakuointi 
mainitsemallani Risti 199 sairaankulje-
tusbussilla oli varmasti pahimpia keik-
koja, missä olen ollut. Toki matkan var-
rella on tullut vastaan monia muitakin 
tapahtumia, joita ei välttämättä tarvit-
sisi uudelleen. Pitkä projekti oli logis-
tiikkapäällikön tehtävät Aasian tsuna-
min seurausten Suomen toiminnoissa. 
Siinä tuli valvottua aika pitkiä pätkiä. 
Tapahtumat, joissa on paljon uhreja, 
eivät ole toivottavia. Toisaalta meillä 
on loistava tiimi, jonka kanssa puram-
me kaikki tehtävät jälkikäteen, joten 
ne eivät jää vaivaamaan. Unohtaa niitä 
ei toki voi. En kuitenkaan välttämättä 
katso, etten vastaaviin tilanteisiin voisi 
uudelleen lähteä.

Kuinka paljon vietät vapaa-aikaasi 
tämän toiminnan parissa?

Se vaihtelee hyvinkin paljon. Joskus 
menee useita päiviä, jopa viikkoja, et-
tei varsinaisesti tapahdu mitään. Sitten 
voi olla jaksoja, jolloin jokaiselle päiväl-
le sattuu jokin tapahtuma, joskus jopa 
useita samalle päivälle. Onneksi vai-
mo on mukana toiminnassa, ollut myös 
erittäin pitkään, joten kun kyseessä on 
yhteinen harrastus, se ei häiritse.

Haluatko esitellä oman 
harrastuksesi?
Ilmoita yhteystietosi ja kerro lyhyesti 
harrastuksestasi. Otamme sinuun 
yhteyttä. Voi olla, että sinun har-
rastuksesi esitellään seuraavassa 
Päiväkumpulehdessä.

Voit ilmoittaa tietosi sähköpostilla: 
isotalop@hotmail.com.

Päivi Isotalo

Kerro missä ja milloin olet auttanut 
viimeisen vuoden aikana?

Tapahtumia on lukuisia. Joukkoon 
kuuluu ensiapupäivystyksiä Madonnan 
konsertti ja Helsinki City Maraton 
mainitakseni, useita etsintöjä eri puolil-
la Uuttamaata, tiepalvelutoimintaa mo-
nenakin viikonloppuna, sekä luonnolli-
sesti koulutustoimintaa.

Kenelle suosittelet tätä harrastusta?

Toimintaan voi lähteä mukaan kuka 
hyvänsä, koska Vapepassa on erittäin 
kattava määrä järjestöjä, jolloin niistä 
löytää itselleen helpostikin mielekäs-
tä toimintaa. Vapepa ei varsinaisesti ole 
harrastus, mutta mukana olevien järjes-
töjen oman toiminnan lisäosa. On vain 
selvitettävä vierailemalla eri järjestö-
jen illoissa tai aluksi vaikka kotisivuilla, 
millainen toiminta on lähellä itseään. 
Sen jälkeen kannattaa ottaa yhteys jär-
jestön paikallisosastoon ja lähteä mu-
kaan toimintaan.

Jos joku kiinnostui Vapaaehtoisen 
Pelastuspalvelun toiminnasta, 
miten pääsee mukaan toimintaan?

Kannattaa vierailla Vapepan verkko-
sivuilla www.vapepa.fi, josta löytää li-
sätietoja toiminnasta. Sen jälkeen voi 
katsella mukana olevia järjestöjä ja ha-
keutua niiden kautta mukaan toimin-
taan.

Päivi Isotalo

vaPaaehtoinen PelastusPalvelu

P ä i v ä k u m P u l a i s e t  h a R R a s t a v a t

Toimintaa on Autoliitossa paikallis- 
ja valtakuntatasolla, Punaisen Ristin 
ensiapuryhmätoiminnassa sekä myös 
Päiväkummun Omakotiyhdistyksessä. 
Yksi Erkin harrastuksista on toimin-
ta Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa 
(Vapepa). Se on koko maan kattava aut-
tamis- ja tukijärjestöiden yhteenliitty-
mä. Mukana toiminnassa on yli 20 000 
vapaaehtoista. Toiminta kattaa mm. 

Kuva Antero Harju

Kuva Erkki Pulkkinen
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Missä tilanteessa sinä puuttuisit pää-
töksentekoon? Mitä mahdollisuuksi a 
sinulla on? Kokosin tähän kirjoitukseen 
evästykseksi omia pohdintojani ja huo-
mioitani kansalaisvaikuttamisesta Van-
taalaisen pientaloasujan näkökulmasta.

kenen kauPunki?
Kuka omistaa asuinkaupunkisi? Kuka 

päättää miten sitä kehitetään? Kuka 
vastaa siitä, että päätökset ovat järke-
viä ja kaupunkilaisten edun mukaisia? 
Näitä kysymyksiä ei tarvitse pohtia, kun 
asuu mieleisessään ympäristössä ja pai-
kalliset palvelut toimivat.

Kun palvelut äkkiä heikentyvät, lu-
vatut muutokset eivät tapahdukaan, tai 
asuinviihtyvyys kärsii, siihen voi joko 
sopeutua tai siihen voi pyrkiä vaikut-
tamaan itse. Periaatteessa me kaik-
ki olemme kaupunkimme omistajia ja 

meillä on mahdollisuus vaikuttaa sen 
kehittämiseen. Käytännössä poliittinen 
pelaaminen ja valtavääristymät sotke-
vat tätä asetelmaa, mutta silti kannat-
taa yrittää.

Kansalaisten aktiivisuus tarkoit-
taa useimmiten päätöksiin vaikutta-
mista tai päätöksistä huomauttamista. 
Vaikuttaminen voi olla myös aloittei-
den tekemistä, lähiympäristöä tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa ja tiedon välittä-
mistä.

Aktiivisimmat meistä heräävät vai-
kuttamaan päätöksentekoon jo ennen 
kuin meidän kannaltamme vahingolli-
set päätökset tehdään, tai viimeistään 
ennen kuin ne saavat lainvoiman. Eri 
alueilla ihmisten keskimääräinen ak-
tiivisuus voi olla hyvinkin eri tasoista. 
Etenkin pientaloalueilla asukkaiden ak-
tiivisuudella voi olla ratkaiseva vaikutus 
alueen viihtyvyyteen.

vallan keskittymät

Ylin päätäntävalta keskeisissä kun-
nallishallinnollisissa päätöksissä on 
kaupunkilaisten itse valitsemalla val-
tuustolla. Valtuuston todellista valtaa 
rajoittaa kuitenkin se, että päätökset 
edellyttävät tiivistä yhteistyötä kunnan 
johdon ja johtavien virkamiesten kans-
sa. Virkamiehillä voi olla päätöksente-

ossa suoranainen ylivalta, koska heillä 
on huomattavasti paremmat edellytyk-
set perehtyä päätettävissä oleviin asioi-
hin, kuin valtuuston jäsenillä.

Onko virkamiesvalta erityisesti Van-
taan ongelma? Olen kuullut useammal-
takin 90-luvun alussa Vantaan kunnal-
lispolitiikassa mukana olleelta saman 
väittämän; Vantaalla täytettiin korkeita 
virkoja pitkälti poliittisin perustein, ja 
monet tuolloin virkaan astuneet vaikut-
tavat edelleen päätöksentekoon samoin 
poliittisin perustein.

Useimpiin kaupungin virkamiehiin 
on mahdollista olla yhteydessä ja heil-
le voi tarjota ideoita ja tietoa päätösten 
valmistelun tueksi. Virkamiehillä on 
velvollisuus vastata virkatehtäviin liitty-
viin asiallisiin kysymyksiin. Kaupungin 
hallinnossa käsiteltävät asiat ja niihin 
liittyvät dokumentit ovat julkisia, el-
lei salaamiseen ole erityisiä perusteita. 
Julkisista asiakirjoista on aina mahdol-
lista saada kopio, joskin esim. kaavoi-
tukseen liittyvistä asiakirjoista joutuu 
hiukan maksamaan.

nimBy
“Not In My Back Yard” (ei minun 

takapihalleni) on nimitys ilmiölle, jos-
sa kansalaiset vastustavat asumisviih-
tyvyyttä heikentäviä hankkeita lähi-

ympäristössään. NIMBY-nimityksen 
tarkoitus on leimata kansalaisaktivismi 
itsekkyydeksi, ja sillä tavoin vaimentaa 
sitä. Ongelmahankkeiden kyseenalai-
sia sijoituksia puoltavien poliitikkojen, 
yrittäjien ja virkamiesten motiivit ovat 
pohjimmiltaan vähintään yhtä itsekkäi-
tä, joten nimittelyyn ei ole aihetta puo-
lin eikä toisin.

NIMBY-ilmiön merkitys on ehkä hel-
pompi ymmärtää miettimällä, mikä oli-
si sen vastakohta? Ongelmahankkeiden 
suosiminen niiden välttämättömyyteen 
vedoten, tai niihin liittyvien hyötyjen 
korostaminen? Oikeuttaisiko se kritii-
kittömyyden tai ympäristönäkökohtien 
väheksymisen? Ehkä oikeuttaisikin, jos 
voisimme luottaa päätöksenteon huo-
lellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. 
Ympäristöä koskevissa päätöksissä sat-
tuu kuitenkin virheitä ja unohduksia.

Asuinalueemme haltijoina meillä 
on tavallaan velvollisuus valvoa ympä-
ristöämme koskevia päätöksiä ja huo-
mauttaa päätöksenteossa unohtuneista 
uhkatekijöistä. Valitusoikeuden kään-
töpuolena on sen väärinkäyttäminen, 
eli valitusten tekeminen vain raken-
nushankkeiden vaikeuttamiseksi, ilman 
asianmukaisia perusteluita. Se vie us-
kottavuutta perustelluilta huomautuk-
silta, ja saattaa johtaa jopa valitusoikeu-
den rajoittamiseen tulevaisuudessa.

Hyvänä esimerkkinä vakavasta uhka-
tekijästä on Päiväkummun logistiikka-
keskuksen ympäristölupa. Louhintaan 
annettiin ympäristölupa ja lupa aloittaa 
työt heti, mutta valitusten perusteella 
työt keskeytettiin ja lupa peruttiin. Nyt 

louhintaan on annettu uusi ympäristö-
lupa, mutta louhintataso on korkeam-
malla kuin alkuperäisessä luvassa, koska 
alueen pohjaveden hydraulinen yhte-
ys Kuusijärveen olisi voinut kuivattaa 
järven käyttökelvottomaksi lammikok-
si. Uudestakin ympäristöluvasta on va-
litettu, koska sen käsittelyssä ohitettiin 
asemakaavapäätökseen liitetty ponsi.

kenen Puoleen kannattaa 
kääntyä?

Jokaisen meistä pitäisi pystyä vaikut-
taJokaisen meistä pitäisi pystyä vaikut-
tamaan kunnallishallintoon. Kaikkein 
ak tii vi sim mat hakeutuvat poliitti-
siin luottamustehtäviin, joissa vaikute-
taan koko kaupungin laajuudessa. 
Luottamusasemassa on jaksettava ajaa 
myös muiden kuin oman alueen etua.

Satunnaisen aktiivisuuden yleis-
ohjeena on, että käännyt valtuutettu-
si puoleen, joka voi sitten viedä asiasi 
eteenpäin. Vantaalla yleinen tapahtu-
mankulku menee kuitenkin niin, että 
valtuutettuun saa yhteyden, ja asias-
ta näyttää olevan selvä yhteisymmär-
rys, mutta valtuuston päättäessä asiasta, 
kyseinen valtuutettu äänestääkin toi-
sin. Kaupunginvaltuutetut äänestävät 
useimmiten puolueryhmänsä ryhmä-
kurin mukaan, vaikka se pettäisi sekä 
oman että äänestäjille luvatun linjan. 
Ryhmäkuri on erityisesti suurten puo-
lueiden käytäntö.

Kansalaisliikkeet ja asukasyhdis-
tyk set voivat hyvin organisoituina 
saada ajamil leen asioille näky vyyttä. 
Toiminnan tehokkuus ja asiallisuus 
riippuu täysin aktiivisten toimijoiden 
innokkuudesta, vaikuttamistaidois-
ta ja suhteista luottamushenkilöihin. 
Vaikutusvalta ei ole virallista, eikä tu-
loksista ole mitään takeita. Varmin tapa 

va n t a a l l a

va i k u t t a m i s e n 
P i k a o P a s

Mikä siinä on, kun jotkut meistä 
purnaavat äänekkäästi kaikista 
itseään koskevista päätöksistä, 
siinä missä toiset luottavat 
päätöksentekoon ja antavat 
asioiden olla? 

tukea järjestäytynyttä kansalaisvaikut-
tamista, on osallistuminen itse. 

Vantaalla on mahdollista päästä mu-
kaan myös kaupungin aluetoimikun-
taan. Aluetoimikunnat saavat tietoa 
aluetta koskevista päätöksistä ja voivat 
vaikuttaa alueen päätöksentekoon sekä 
myöntää avustuksia paikalliseen vir-
kistystoimintaan. Päiväkumpu kuuluu 
Koivukylän aluetoimikunnan alaisuu-
teen ja siinä on mukana myös aktiivisia 
Päiväkumpulaisia.

Kun tunnet tarvetta saada äänesi 
kuuluville, toimi niin että tulet varmas-
ti kuulluksi. Voit vaikuttaa adresseilla, 
järjestöjen tukemisella, yhteydenpidol-
la valtuutettuihin jne. Mitään ihan vai-
vatonta ja varmaa toimintamallia ei ole, 
eikä mitään tahoa, joka varmasti hoitai-
si vaikuttamisen puolestasi. Puhu siis 
mahdollisimman monen valtuutettun 
kanssa (ensisijaisesti valtuustoryhmien 
vetäjien), toimi järjestöissä (tai avusta 
niitä), pidä yhteyttä valmisteleviin vir-
kamiehiin, ja seuraa tilannetta medi-
an sekä kaupungin tiedotuksen kautta. 
Vaikka oma kantasi häviäisikin, tulos 
on tuskin pahin mahdollinen, ja tiedät 
ainakin tehneesi parhaasi.

Tuomo Aro

Kuvat Tuomo Aro

vaRmin taPa tukea 
jäRjestäytynyttä 

kansalaisvaikuttamista, on 
osallistuminen itse. 

kun tunnet taRvetta saada 
äänesi kuuluville, toimi niin 

että tulet vaRmasti kuulluksi.
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www.vantaanenergia.fi 

Haluatko 
energiasi 
tuulesta?

Tuulisähköä kotiisi helposti
• Klikkaa www.vantaanenergia.fi /tuuli ja liitä sähkösopimuk-
 seesi pienellä lisämaksulla tuulisähköosuus 1000 kWh/vuosi.

•  Yksi tuulisähköosuus maksaa vain 1,80 €/kk.

•  Saat Hyvän Tuulen Talo -sertifi kaatin todistuksena ilmasto-
 myönteisestä energiaratkaisustasi.

Vantaan Energia on Suomen suurimpia tuulisähkön tuottajia.


