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Sepolle ja tiimille on
tullut menestystä ja
joka vuosi opitaan
edelleen uutta. Lajissa
juuri jatkuva kehittyminen ja tiukka kilpailu
innostavat panostamaan lisää.
Osallistuminen yhteisölliseen toimintaan on
terveyttä edistävää. Sen
on tutkittu vahvistavan
myös luottamusta, joka
on keskeinen työhyvinvoinnin tekijä.
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Päätoimittaja, Jari Ahokas
Toimitus, yhdistyksen hallitus
Ulkoasu, Antero Harju

Itä-Vantaan omakotiyhdistykset ovat sopineet välinevuokrauksesta, joka mahdollistaa vuokraamisen
myös naapuriyhdistyksiltä.
Yhteistyössä ovat Päiväkummun, Rekola-Asolan, Nikinmäen, Simonkylän ja Korson omakotiyhdistykset.
Vuokrattavana on puutarhajyrsin, peräkärryjä, pensasleikkuri, oksasilppureita, juhlatelttoja, tanssilattia,
pöytäsarja, puutarhatuoleja, kasvikuivuri, nurmikkojyrä ja klapikone.
Tarkemmat tiedot välineiden vuokrauksesta löytyvät Päiväkummun Omakotiyhdistyksen internet-osoit
teesta www.paivakumpu.net/vuokra.htm. Välineiden vuokrauksesta voi tiedustella 044 0201616 (peräkärry) ja 044 0211616 (oksasilppuri).
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eidän päiväkumpulaisten yhteydet parantuvat askel kerrallaan, seuraavaksi saamme
nopean valokuituverkon vuodenvaihteen tietämillä. Liikenneyhteyksiin on myös luvassa parannusta,
pienenä askeleena Laurintien päällystettä on uusittu Alepan lähialueilla ja suurempana parannuksena
on luvassa Rekolan puolella Laurintien perusparannus v. 2018 - 2019. Joukkoliikenteen suhteen kuitenkin jää vielä kehitettävää bussiyhteyksien saatavuuden osalta. Emme me ole täällä Päiväkummussa
viime vuosina kuitenkaan olleet uutispimennossa
tai tiettömien taipaleiden takana, vaikka siltä joskus
ehkä tuntuisikin.

M

iten saamme äänemme kuuluviin tulevaisuudessa, miten kehitetään yhteyksiä kaupungin viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin?
Vantaa kasvaa hurjaa vauhtia ja Päiväkumpukin
kasvaa mutta suhteellisesti olemme koko ajan yhä
pienempi osa kokonaisuutta johtuen pientalovaltaisesta asutuksesta ja sen asettamista kasvun rajoista.
Yhdelle tontille mahtuu rajallinen määrä pientaloja
ja näihin asukkaita. Kaupungin maankäytönstrategiaan kuuluu tiivis rakentaminen rautatieasemien
läheisyyteen, tämä ei siis meidän alueemme maankäyttöön juurikaan vaikuta. Lahdenväylän meluesteiden rakentaminen mahdollistaisi Päiväkumpuun
lisärakentamista jossain määrin, ei kuitenkaan
merkittävää asukasmäärän lisäystä.

Y

Välinevuokraus
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Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

htenä esille tuotuna ajatuksena ollut on ryhtyä aktiiviseen yhteistyöhön Rekola-Asolan
Omakotiyhdistyksen kanssa. Koivukylän suuralueella olisimme yhdessä merkittävä asukkaiden
äänen esille nostava asukasyhdistys. Toisaalta vaakakupissa painaa paikallisuus, me asumme ja toimimme Päiväkummussa ja tiedämme alueemme
tarpeista ja haasteista paremmin kuin vaikkapa Asolan omakotiasujien tilanteesta. Sama pätee luonnollisesti toisinpäin. Jatkamme erilaisten yhteistyömuotojen etsimistä tulevana vuonna ja toivottavasti
toimiva ja molempia hyödyttävä yhteistyöratkaisu
löytyy.

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

S

yyskokouksessa on hyvä tilaisuus tulla mukaan yhdistyksemme toimintaan, vaikkapa
hallituksen jäsenenä, vaikuttamaan paikallisiin asi
oihin. Tervetuloa mukaan!

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja 2017

Tietoa Päiväkummun
omakotiyhdistyksestä
Jäsenmäärä: 455
Jäsenmaksu: 25 €/vuosi
Toiminta-alue: Päiväkumpu
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Jari Ahokas, puheenjohtaja, Tuomo
Mickelsson, Pekka Puura, Veijo Jaaranen,
Päivi Isotalo, Kalevi Peltonen, Varpu
Peltonen, Osmo Kähkönen, Aino
Hämäläinen, Päivi Puura, Ilpo Myllylä, Jukka
Penttinen, Tuula Haavasoja, Mika Salmi.
Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Nopeat nettiyhteydet
Päiväkumpuun
Teksti ja kuvat Jari Ahokas

Pääkaupunkiseudun vanhoilla omakotialueilla olemme olleet jälkijunassa
nopeissa Internet-yhteyksissä. Enää emme ole.
Valokuituverkon rakentaminen on parhaillaan
käynnissä Päiväkummun alueella. Ensimmäisten
liittymien pitäisi olla valmiina tositoimiin jo tämän
vuoden puolella.
Kuluneen vuoden aikana on Päiväkummussa
näyttävästi markkinoitu Telian toteuttamaa Avoin
Kuitu valokuituverkkoa. Kaupallisen markkinoinnin lisäksi Omakotiyhdistyksen kevätkokouksen
yhteydessä on ajankohtaisesta hankkeesta pidetty
infotilaisuus. Nyt syksyn tullessa ollaan päästy rakentamisvaiheeseen osassa Päiväkumpua. Päätimme kysyä Telia Finland Oyj:n Simo Pätäriltä mistä
on tarkemmin ottaen kyse ja miten hanke parhaillaan etenee. ”Telia on rakentamassa Avoin Kuitu
verkkoja valituille omakotitalovaltaisille alueille
lähinnä pääkaupunkiseudulla. Vantaalla Telia rakentaa Avoin Kuitu verkon mm. Kuninkaanmäkeen
ja Päiväkumpuun. Päiväkummun projekti liikahti
käyntiin paikallisen omakotiyhdistyksen aloitteesta.
Olemme saaneet hyvää näkyvyyttä ja tiedotusapua
omakotiyhdistyksen kautta,” Pätäri kertoo. Nopeat
ja luotettavat Internet yhteydet ovat tarpeen mm.
etätyön tekemiseen tai useiden HD-laatuituisten

tv-kanavien katseluun samassa taloudessa.
Päiväkummun asukkaat ovat kyselleet sitä, miksi kaikkialla ei ole ollut kuitu vielä tilattavissa. Erityisesti Pohjoisen-Päiväkummun tilanteesta nousi
alkukesästä kysymyksiä aiheesta miksi ei meillekin
saada kuitua? Kysyimmekin, miksi kaikkialla Päiväkummussa ei ole voinut tilata liittymiä samanaikaisesti. Pätäri selvittää tilannetta seuraavasti:
”Hankkeessamme Päiväkummun alue on jaettu
pienempiin myytäviin alueisiin, jotka ovat myyntiprosessissa ja verkon rakentamisprojektissa helpompi hallita. Pääosin Päiväkummun alue on saatu
jo myytyä. Pohjoisosan myynti tapahtuu viimeisenä. Verkon rakentamisalueella on lisäksi mahdollisuus tehdä liittymäsopimus vielä rakentamisen aikana osoitteessa www.avoinkuitu.fi ”

Avoin Kuitu?
Kysyimme Simolta myös miksi Telia rakentamaa
verkkoa kutsutaan avoimeksi, mitä se oikeastaan
tarkoittaa? ”Avoimen Kuidun yksi etu on se, että
asiakas voi valita valmiiseen valokuituliittymäänsä
palveluliittymänsä useammalta palveluntarjoajalta.

Nämä palveluoperaattorivaihtoehdot on listattu sivullamme www.avoinkuitu.fi/valitse-palveluja”.
Palveluoperaattorit tarjoavat monia eritasoisia
liittymävaihtoehtoja, erottavina tekijöinä voivat olla
liittymän nopeuden ja hinnan lisäksi lisäpalvelut
kuten IPTV tai hieman eksoottisempina vaihtoehtoina IPv6 osoitteet näin muutamia esimerkkejä
mainitaksemme.
Haastattelua tehdessä ei vielä olla aloitettu valokuidun kaivamista kuituliittymän tilanneiden
tonteille. Tarkemmasta aikataulusta Simo toteaa,
että Päiväkummun verkon kaivuutöistä suurin osa
tehdään syksyn 2017 aikana. Asiakastonttikohtaisia
töitä jatketaan sulan sään aikana mahdollisuuksien
mukaan. Viimeistelyjä tehdään keväällä 2018. Uskomme, että ensimmäiset liittymät ovat käyttöönotettavissa loppuvuonna 2017.
Rakentamisesta on tiedotettu liittymän tilanneita
talouksia erikseen sekä on pidetty tiedotustilaisuus
koululla. Kuten kaikissa kaivuutöissä, niin tässäkin
tapauksessa muistetaan varoa avonaisia kaivantoja niin kaduilla kuin omalla tontillakin ja pidetään
mielessä turvallisuusasiat.
Mitä jos juuri nyt ei ole liittynyt mukaan valokuituverkkoon tai on vasta muuttanut alueelle eikä
ole voinut aiemmin hankkia liittymää – onko enää
mahdollista päästä mukaan? Simo vastaa seuraavasti: ”Kun verkko nyt Päiväkumpuun rakentuu, rakentuu alueelle tonttiosuuksien lisäksi runkosyöttöjä. Näiden avulla verkkoa voidaan myös laajentaa
kattamaan viereisiä alueita, mikäli olemme saaneet
näiltä alueilta uusia tilaajia. Kiinnostuksensa Avoin
Kuitu liittymään voi ilmoittaa verkossa sivullamme
www.avoinkuitu.fi ”.

Osuuskunta vs. kaupallinen
valokuituverkko
Omakotiyhdistyksessä pohdittiin viime vuonna
osuuskuntavetoisen valokuituverkon rakentamista
Päiväkumpuun mutta hyvin nopeasti yhdistyksen
hallitus totesi hankkeen olevan liian suuri yhdistyksen voimavaroihin nähden. Projekti olisi vaatinut merkittävän alkupääoman keräämisen ja varsin
paljon työtunteja projektiin mukaan lähteviltä. Ison
teleoperaattorin rakentama ja ylläpitämä verkko
on meille päiväkumpulaisille omakotitaloasujille
käytännössä ainut tapa saada valokuituverkko rakennetuksi. Pääkaupunkiseudun ( ja muiden isojen
kaupunkien) ulkopuolella useita kuituhankkeita
käynnissä joissa liittymien hinta on selvästi edullisempi kuin Päiväkummussa. Syynä tähän hintaeroon verrattuna esim. Mikkelin Haukivuorella toteuttavaan verkkoon ovat Haukivuoren hankkeen
saama EU-tuki, Mikkelin kaupungin antama tuki,
mahdollisuus kaivaa runkoverkko samalla kuin
sähköyhtiö joutuu toteuttamaan maakaapeliverkon
sekä paikallisen puhelinyhdistyksen antama tuki.
Kaikille halukkaille valitettavasti ei verkkoa voitu toteuttaa tässä vaiheessa. Oli kyseessä sitten
kaupallinen toimija tai osuuskunta, niin aina pitää
huomioida kannattavuusnäkökulmat. Toivommekin, että valokuituverkko laajenee kattamaan koko
Päiväkummun lähitulevaisuudessa!

Uudenmaan IV-nuohous
Ilmanvaihtokanavien puhdistus
Säätö- ja mittauspalvelut
Suodatinmyynti

5% etu yhdistyksen jäsenille.
044 253 9456

www.uudenmaaniv-nuohous.fi

S Ä H KÖA S E NNUKS E T
Pohjolan S ä h kö O y
Tu u l i k i nt i e 2 2 B
0 1 4 2 0 Vant aa

Sinisellä alueella verkkoa rakennetaan, punaisella on vielä myyntityö kesken. Kuva: https://www.avoinkuitu.fi/alue/
paivakumpu (kartta-aineisto Google Maps) Sinisellä alueella verkkoa rakennetaan, punaisella on vielä myyntityö kesken.
Kuva: https://www.avoinkuitu.fi/alue/paivakumpu (kartta-aineisto Google Maps)
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Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Ensimmäiset Avoin Kuitu -kyltit tulivat katukuvaan
talvella
Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

puh. 0400 5 5 9 5 0 8
w w w. p o h j o lan s ah k o. fi
Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Käsillä tekeminen vie
mennessään
Teksti Päivi Isotalo

Käsityö on ajatuksen
ohjaama prosessi, joka
sisältää idean tuotoksesta
sekä tiedon sen
toteuttamisesta

N

äinkin on käsityö määritelty.
Parhaimmillaan käsitöiden tekeminen vie ajantajun, saa unohtamaan pikkumurheet ja on mitä parhainta terapiaa mielelle.

K

äsitöitä on tehty ‘kautta aikojen’
ja nyt niiden arvostus on jälleen
nousemassa. Joskus ideointivaihe ja
ehkä toteutuskin kaipaavat ohjausta ja
sitä on myös saatavilla. Päiväkumpua
lähin käsityskeskus on Taito Uusimaa
ry:n Havukosken toimipiste. Idyllisessä
omakotitalossa toimiva keskus tarjoaa
monipuolista kurssitusta ja erilaisia
työpajoja. Keskuksessa on seitsemät
kangaspuut valmiilla loimilla. Kutoa voi
mattoa, poppanaa, torkkupeittoa tai
vaikkapa pannunalusen.

K

ursseista peritään yleensä kurssi- ja materiaalimaksu. Taitokursseihin, -työpajoihin ja -tapahtumiin löydät tiedot osoitteesta www.
taitouusimaa.fi tai vierailemalla käsityökeskuksessa osoitteessa Peltoniemenkuja 3.

U

udellamaalla toimii yhdeksän
käsityökeskusta, joista Havukosken lisäksi lähellämme ovat Hakunilan,
Hiekkaharjun ja Korson keskukset.
Hiekkakarjussa järjestetään lyhytkurssien lisäksi myös laajan oppimäärän
mukaista käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.
Lisätietoja: www.taitouusimaa.fi
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Raussi Racing
Teksti Mari Raussi

Amerikkalaiset autot
ovat kiinnostaneet
Seppo Raussia nuoresta
pitäen
Kiinnostus kohdistui kiihdytysautoiluun jo vuonna 1986, jolloin Seppo osallistui Kauhajoen
katuautokisoihin.
Seuraavana
vuonna Seppo muutti Päiväkumpuun, kerrostalosta omakotitaloon, jossa oli iso autotalli.
Vuonna 1988 Seppo osallistui useampaan kiihdytysajon SM-osakilpailuun omalla Dodge Dart -67:lla
ja syksyllä auton rakentaminen
putkirunkoiseksi kiihdytysautoksi alkoi. Auto valmistui kotitallissa
elokuussa 1989 ja kilpailu aloitettiin Econo Gas -luokassa, jossa
autolla oli tarkoitus ajaa alle 10
sekunnin aikoja.
Kiihdytysajo vei miehen mennessään ja autoa vaihdettiin ajoittain nopeampaan. Aina Seppo
ei ole ollut itse ratissa, vaan on
toiminut myös mekaanikkona
useassa tiimissä, useissa eri autoluokissa ja jopa nitropyörätiimissä. Tiimit saavuttivat eri kuljettajien ajamina SM -voittoja. Sen

GXP viivalla, Alastarossa. Auton takana lähtöviivalle Seppoa ohjastaa Tom
Gratschew, joka osallistui ahkerasti auton rakentamiseen.

lisäksi Seppo toimi mm. päämekaanikkona kolmen juniorin tiimissä, joiden joukossa ajoi kaksi
päiväkumpulaista tyttöä, toinen
Sepon oma tytär Mari. Sepon
tyttäristä kolme on innostunut
kokeilemaan lajia kuljettajana ja
he viihtyvätkin edelleen hyvin
varikolla. Tämä harrastus kasaa
usein koko perheen varikolle ja
perheen lomat suunnitellaan kilpailukalenterin mukaan. Sepolle
ja tiimille on tullut menestystä ja

joka vuosi opitaan edelleen uutta.
Lajissa juuri jatkuva kehittyminen ja tiukka kilpailu innostavat
panostamaan lisää. Tässä lajissa
vaaditaan hyvän auton ja kuljettajan lisäksi sitoutunutta tiimiä,
joka tulee paineenkin alla hyvin toimeen. Kilpailuviikonloput
ovat intensiivisiä ja niiden lisäksi auton ympärillä tehdään töitä kilpailujen välillä kotitallissa.
Sepolle auton rakentaminen itse
on tärkeä osa harrastusta. Se luo

S
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käaikaisen haaveensa toteuttamisen, viimeisen oman kiihdytysautonsa rakentamisen alusta asti

Auton takarenkaat lämmitetään ennen jokaista lähtöä, mikä takaa optimaalisen
pidon lähtöhetkellä.
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omalta osaltaan varmuutta ajosuorituksiin. Auton tyylikäs ulkomuoto ja siististi toteutettu rakeminen keräävät varikolla yleisöä
katsomaan ja kuvaamaan autoa.
Kilpailutilanteessa sekuntien
sadasosilla on merkitystä niin auton kulkemisen kuin kuljettajan
reaktioiden osalta. Pudotuslähdöissä pienikin virhe voi tipauttaa kokeneenkin kuljettajan kilpailusta. Tiimille lähdöt ovat yhtä
lailla jännittäviä. Seppo itse usein
hermoilee ennen radalle lähtöä,
mutta lähtöalueella sekä kuljettaja että tiimiläiset hoitavat osuutensa tiukalla rutiinilla.
Vuonna 2010 Seppo aloitti pit-

Kaudelle 1997 autoon hankittiin isompi moottori, Chevyn 402 vaihdettiin 509
kuutiotuumaiseen. Nyt autolla oli helpompi ajaa tasaisesti ja pärjätä.
Kuvassa tiimi, jonka kanssa Seppo voitti ensimmäisen Suomenmesteruutensa
1997. Henkilöt vasemmalta alkaen Seppo Raussi, Janne Nykänen ja Jappe.

itse. Pontiac GXP:n koppa tilattiin Amerikasta ja Tami Brander
muotoili siitä mieluisan. Kopan
alle taivutettiin putkirunko suorista putkista. Vuosi 2010 kului
Tom Gratschewin kanssa Päiväkummun tallissa rakennellen ja
vuonna 2011 auto saatiin jo radalle. Kausi 2012 oli ensimmäinen
täysi kausi Outlaw-luokassa ja
menestystä alkoi taas tulla.
Kausi 2013 oli sekä menestys, että se kausi, jolloin tiimillä
oli myös suurimpia vaikeuksia.
Alastaron EM-kilpailuissa tiukassa pudotuslähdössä auto ajautui
kaiteeseen ja törmäsi siihen liukuen kaidetta pitkin maaliin. Törmäyksen voimasta kertonee se,
että betonikaide halkesi. Nopeutta maalissa mitattiin vielä lähes
250 km/h. Ensimmäiset ajatukset onnettomuuden jälkeen oli-
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vat, että tähän päättyi tämä ura.
Seppo kuitenkin selvisi onnettomuudesta itse ilman vaurioita.
Autossa oli runsaasti korjattavaa,
Seuraavat kaksi viikkoa perhe
vietti autotallissa. Auto saatiin
kuntoon seuraavaan kilpailuun.
Kauden lopussa juhlittiin Suomen mestaruutta, joten satsaus ja
jatkaminen kannatti.
Vuonna 2014 Sepon silloin
12-vuotias tytär Riina aloitti ajamisen junior-luokassa. Vuonna
2016 Seppo kilpaili kansainvälisessä Pro Street -luokassa ja voitti pohjoismaiden mestaruuden,
mikä edellytti menestystä myös
Ruotsissa ja Norjassa.
Kesällä 2017 Seppo kiersi per-

PäivisPäivät 20.5.2017
Jari Ahokas

Riina Alastarolla.
heineen ja vaihtuvien mekaanikkojen kanssa jälleen EDRS pro
-sarjan kilpaillen Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Tiimi voitti
sarjan ylivoimaisella pistejohdolla. Tämän pohjoismaiden mes-

taruutta vastaavan sarjan lisäksi
tytär Riina ajoi täyden SM-sarjan
kilpaillen junior dragsterillaan.
Riina saavutti tiukassa sarjassa
viidennen sijan.

Omakotiyhdistyksen
edunvalvontaa

Perinteiset PäivisPäivät pidettiin aurinkoisena toukokuun
loppupuolen lauantaina Päiväkummun koululla. Yleisöä on
runsaasti paikalla, olihan kyseessä myös koulupäivä. Omakotiyhdistys oli mukana omalla
esittelypisteellään. Järjestimme
leikkimielisen frisbeegolf kilpailun jokainen voittaa periaatteella,
kilpailu saavutti suuren suosion
lasten ja vähän isompienkin keskuudessa.
Tapahtuman yhteydessä ja
oimme esittelymateriaalia yhdistyksen sekä Omakotiliiton

toiminnasta. Samalla oli myös
mahdollista liittyä jäseneksi omakotiyhdistykseen. Oheisena muutamia kuvia tapahtumasta, frisbeegolf kilpailu keräsi osallistujia
jonoksi asti ja paikalliset autoharrastajat olivat tuoneet autoja
tapahtumaan näytille.
Kiitokset tapahtumajärjestelystä Päiväkummun koululle ja
vanhempainyhdistykselle!
Me
tarvitsemme jatkossakin tämänkaltaisia tapahtumia, missä me
kaikki voimme kokoontua ja tavata toisiamme mukavissa merkeissä omalla asuinalueellamme.

Jari Ahokas

Olemme kuluvana vuonna
tehneet aloitteen kaupungille latu-uran raivaamiseksi Päiväkummun alueelle, kiitokset
eräälle jäsenistämme idean esille ottamisesta. Aloite lähetettiin
kevättalvella mutta tässä kohti
kaupungin virkakoneiston rattaat ovat pyörineet kovin hitaantuntuisesti, emme ole saaneet
virallista vastausta kaupungilta.
Latu-ura helpottaisi hiihtoladun
vetämistä koululta Kuusijärvelle.
Lahdenväylän
meluesteistä
laadimme jo suorastaan perinteisesti kannanoton kaupungille
toivoen asian saattamista kuntoon pikaisesti. Kannanotto on
lähetetty syyskuussa, vastausta
voitaneen odotella vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti
saamme jotain konkreettisempaa vastausta kuin talvella 2016,
kun viimeksi asiasta olimme yh-
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teyksissä kaupungin suuntaan.
Uutena asiaan vaikuttavana tekijänä on Korson liittymän alueella
tehtävät meluesteet ja näin ollen
Päiväkummun alueen ainakin
teoriassa pitäisi nousta pykälän
verran ylemmäksi työjonossa.
Kuusijärven alueen kehittämisen suhteen olemme esittäneet
kyselyitä kaupungille projektin
etenemisestä mutta syksyllä 2017
ei ole ollut mitään uutta kerrottavaa hankkeen etenemisestä.
Seuraamme tilannetta, erityisesti ensimmäisissä suunnitelmissa
olleen Lahdenväylän meluesteen
vuoksi. Silloin esitettiin meluestettä vain Kuusijärven puolelle ja
tästä teimme kirjelmän kaupungille vuoden 2016 alussa.
Rekolassa on ollut keskustelua
ns. Vakulan kiinteistöjen kehittämisestä: suunnitteilla on vanhan
ostoskeskuksen, huoltoaseman

Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 455, jäsenmaksu 25€ vuodessa

sekä vanhan teollisuuskiinteistön purkaminen ja tilalle on tarkoitus tulla tehokasta asuinrakentamista. Emme ole ottaneet
virallisesti kantaa suunnitelmiin
koska kaavamuutosalue on toiminta-alueemme ulkopuolella,
mutta Rekola-Asolan Omakotiyhdistyksen kanssa asiasta on
keskustelu ja olemme ilmaisseet
huolemme lähipalveluiden kohtalosta.
Päiväkummussa on puhututtanut Lemminkäisentie 1:n suunniteltu Mikeva Oy:n kuntoutuskoti.
Olemme laatineet kirjelmät kaupungille ja Mikevalle tuoden ilmi
asukkaiden huolen turvallisuuteen liittyen ja pyytäneet lisätietoa hankkeesta. Omakotiyhdistys
ei ole ollut virallinen osapuoli
hankkeen päätöksentekoon liittyvissä valituksissa.

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Liity jäseneksi
Pieni jäsenmaksu

Hyvät jäsenedut

Suurella omakotiyhdistyksellä on merkittävä painoarvo neuvoteltaessa kaupungin kanssa
alueemme asioista ja kehittämisestä.

Alennuksia asumiseen liittyvista hankinnoista.
Esimerkiksi 10% alennus K-Rauta 75:ssä normaalihintaisista tuotteista ja Uudenmaan IV-nuohous:
5% alennus nuohouksesta sekä ilmamäärien mittauksista ja säädöistä. Kattojärjestöjen neuvottelemat alennukset löytyvät allaolevien linkkien
kautta:

Jäsenmaksun maksamalla saat monia etuja
myös Suomen omakotiliiton ja Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestön kautta, mm. jäsenalennuksia monista liikkeistä.
Jäseneksi voi liittyä suoraan Suomen omakotiliiton liittymislomakkeella. Vuotuinen jäsenmaksu on 25 € sisältäen Omakotiliiton lehden.
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Omakotiliitto:
www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja
Omakotiliiton Uudenmaan piiri:
www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja
Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö:
www.vokvantaa.fi/jasenedut.html
Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Postilaatikoiden sijoittelu
Jari Ahokas

Posti on edellyttänyt
omakotiasukkaita
sijoittamaan
postilaatikoita ryhmiin
eri puolella Vantaata.
Päiväkummun alueella ei ole
vielä ryhmittelyä vaadittu mutta
oletettavaa on, että meidänkin
asuinalueella asia tullaan ottamaan esille.
Ohessa Suomen Omakotiliitto ry:n kokoama tietopaketti postilaatikoiden sijoittelusta
(päivitetty 29.5.2017). Vaikka ryhmittelyyn ei esitettäisi muutoksia Päiväkummun alueella, niin
henkilökohtaiset erityistarpeet
huomioiden laatikon sijoitteluun
on mahdollisuus vaikuttaa koska
tahansa.
Postilaatikkoryhmittely eli postilaatikoiden sijoittelu ryhmiin
on Suomessa ollut käynnissä eri
puolilla maata yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Postilaissa
ja viestintäviraston määräyksessä on määritetty voimassa olevat
kriteerit postilaatikoiden sijoitteluun taajamissa ja haja-asutusalueilla.
Postilla on yleispalveluvelvoite, joka edellyttää tasalaatuisen
palvelun tarjoamista. Postilaki ja
viestintäviraston määräys postilaatikoiden sijoittelusta eivät estä
postia toteuttamasta postilaatikkoryhmittelyä.
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Otteita postilaista (29.4.2011/415)
43 § Jakelu.
Pientaloihin jaettavat kirjelähetykset on kannettava postilaatikkoon, joka sijaitsee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
kohtuullisen matkan päässä postin saajan osoitepaikasta.

44 § Postilaatikon paikka.
Postilaatikon sijainnin määrittelee kirjepalveluiden yleispalvelun tarjoaja tai muu postiyritys,
jolle on 9 §:n mukaisesti asetettu velvollisuus postilaatikoiden
sijainnin määrittelyyn. Paikkaa
määriteltäessä on otettava huomioon 43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset sekä 48 §:n nojalla annetut määräykset.
Postilaatikon paikkaan tyytymätön asianosainen voi viedä
asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

45 § Postin jakelussa
tarvittavien laitteiden
ja rakennelmien
sijoittaminen.
Kunta on velvollinen sallimaan
kirjelähetysten keräilyssä ja jakelussa tarvittavien laitteiden ja
vähäisten rakennelmien, kuten
postilaatikkojen,
sijoittamisen
asemakaavassa osoitetuille yleisille alueille, jos sijoittamista ei
voida muulla tavoin järjestää
postiyrityksen ja postin saajan
kannalta kohtuullisella tavalla ja
kohtuullisin kustannuksin. Keräilyssä ja jakelussa tarvittavista laitteista ja vähäisistä rakennelmista
tai niiden käytöstä ei saa aiheu-

Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 455, jäsenmaksu 25€ vuodessa

tua tarpeetonta vaaraa liikenteelle eikä olennaista haittaa yleisen
alueen kunnossa- ja puhtaanapidolle tai muulle käytölle.
Tontin, muun kiinteistön tai
rakennuksen omistaja on velvollinen sallimaan, että seinään,
porttiin tai aitaan kiinnitetään
taikka maalle sijoitetaan keräilyssä ja jakelussa tarvittavia laitteita
tai vähäisiä rakennelmia 1 momentissa säädetyin edellytyksin.
Velvoite voidaan kuitenkin asettaa vain, jos se on omistajan kannalta kohtuullinen.
Keräilyssä ja jakelussa tarvittavia laitteita tai vähäisiä rakennelmia saadaan sijoittaa maantielaissa (503/2005) tarkoitetun
maantien suoja- tai näkemäalueelle, jos sijoittamisesta tai
laatikkojen käytöstä ei aiheudu
tarpeetonta vaaraa liikenteelle tai
olennaista haittaa tienpidolle.

Postilaatikkojen
sijoittaminen taajamaalueella
Kohtuullinen etäisyys pientalossa asuvan postinsaajan osoitepaikan kulkuliittymästä postilaatikolle on taajama-alueella
enintään 50 metriä. Pientalojen
postilaatikot voidaan sijoittaa
yhtenäisiin ryhmiin edellyttäen,
että jokaisen postilaatikon sijainti
täyttää postilaissa ja tässä määräyksessä säädetyt vaatimukset.
Mikäli postilaatikkoa ei sijoiteta
ryhmään, se tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa osoitepaikan ajo- tai kulkuliittymän yhte-

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

yteen.
Postilaatikko on sijoitettava siten, ettei postin saaja joudu laatikolla asioidakseen ylittämään
ajoväylää, jolla on linja-autoliikennettä tai merkittävää läpiajoliikennettä. Jos postilaatikkoja ei
sijoiteta tien kummallekin puolelle, ne on sijoitettava kevyenliikenteen väylän puolelle, jollei
liikenneturvallisuus tai muu vastaava syy toisin edellytä.

Paikalliset olosuhteet
Postilaatikkojen
sijoittelussa
on otettava huomioon paikalliset
olosuhteet siten, ettei sijoittelulla heikennetä kulttuuri-, rakennushistoriallisia taikka ympäristöllisiä arvoja. Sijoittelussa on
lisäksi otettava huomioon paikkaan kohdistuvat esteettömyysvaatimukset sekä viranomaismääräykset tai -suositukset.

Henkilökohtaiset
erityistarpeet
Postin saajan liikuntaesteisyys
tai vähintään 75 vuoden ikä on
otettava huomioon postin jakelussa siten, että liikuntaesteisellä
tai 75 vuotta täyttäneellä postin

saajalla on pyynnöstään oikeus
saada postinsa jaetuksi joko tontin rajalle ajo- tai kulkuliittymään
sijoitettuun
postilaatikkoon,
asunnon ulko-oven välittömään
läheisyyteen sijoitettuun postilaatikkoon taikka huoneistokohtaiseen postiluukkuun.
Poikkeavan postijakelun edellytys on, että jokainen saman
talouden postinsaajista on oikeutettu poikkeavaan postinjakeluun. Kuitenkin liikuntaesteinen
tai 75 vuotta täyttänyt postin saaja, joka yhteistaloudessa asuessaan joutuu säännönmukaisesti
tai toistuvasti olemaan yksin siten, että hänen postin noutamisensa huomattavasti vaikeutuu,
on oikeutettu edellä mainittuun
palveluun.
Jollei liikuntaesteisyyttä muuten kyetä toteamaan, voi postiyritys pyytää enintään kahden
vuoden väliajoin postin saajaa
esittämään sellaisen lääkärinlausunnon, josta terveydentilan
yksityiskohtia selvittämättä ilmenee kykeneekö postin saaja
noutamaan postinsa laatikosta
tai onko postin saajan liikuntakyky huomioon kohtuutonta edel-

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

lyttää päivittäistä postilaatikolla
asioimista.

Mitä asukas voi tehdä
Asukkaalla on oikeus postilaatikkoryhmittelystä
poikkeamiseen henkilökohtaisten erityistarpeiden eli liikuntaesteisyyden
tai yli 75 vuoden iän perusteella
pyynnöstä saada postinsa jaetuksi viestintäviraston määräyksessä
mainittuun paikkaan. Myös paikallisten olosuhteiden perusteella voi hakea poikkeusta ryhmittelyyn.
Asukkaan itse tulee esittää
postiin pyyntönsä ryhmittelystä poikkeamiseen. Pyynnön voi
tehdä puhelimitse, 0200 71000
(pvm/mpm) ma-pe klo 8-16 taikka osoitteessa
http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/vastaanota/postin-jakelu.
html#erityisryhmat
Postilaatikon paikkaan tyytymätön asianosainen voi viedä
asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen
päätettäväksi.
Myös tässä tapauksessa asukkaan
itse on oltava aktiivinen.

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Kesäretki Mölandetiin
mukavaa ja terveellistä
Tuula Haavasoja
Joskus terveellisyys ja hauskuus esitetään toistensa vastakohtina. Kaikki hauska on kiellettyä ja
terveellisyys on tylsää. Omakotiyhdistyksen kesäretki lauantaina 19. päivä elokuuta Mölandetiin
osoittaa väitteen vääräksi.
Venematka taksiveneellä ja katseen lepuuttaminen horisontissa ja kauniissa saaristomaisemassa
tekee silmien terveydelle hyvää. Pään asento pysyy
suorassa ja kohollaan, ja on hyvää vastapainoa mobiililaitteiden kumarruttaneelle niska- hartiaseudulle. Jo matkalla vesilintujen tarkkailu käynnistää
aivoissa liikettä muistellessasi lintujen nimiä ja
mielen syövereihin unohtuneita yksityiskohtia. Ja
sehän tiedetään, että aivot pysyvät kunnossa, kun
niitä käyttää.
Ulkona liikkuminen on elämän eliksiiriä monen
tekijän summana. Jo 20 minuutin metsässä liikkumisen tiedetään laskevan verenpainetta. Ja maastossa liikkuminen ylläpitää myös liikuntakykyä.
Kukapa sitä haluaisi joutua varhain toisten hoivattavaksi.
Yhteinen sieniretki ja marjastus saaressa tuottavat mielihyvää ja onnistumisen iloa. Ohjatulla
retkellä jokainen löytää jotain aarteita koriinsa tai
ämpäriinsä. Mikä onkaan suurempi ilo kuin löytää
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vaikkapa mustatorvisieniä tai kanttarelleja - eikä
parhaita paikkoja piilotella muilta. Vaihtoehtoisesti
pihalla on tarjolla monenlaisia pelejä ja leikkimahdollisuuksia perheen pienimmille.
Metsässä eksymisen vaara on tietysti olemassa.
Moni ihminen kaipaakin seikkailua ja jännitystä
elämäänsä, ja eksymällä saaressa jännitystä saa kokea turvallisesti. Ranta ja naapureiden mökit tulevat
aika pian vastaan, ja kiertämällä saaren ympäri lähtöpaikka tulee ennen pitkää vastaan. Loppu hyvin,
kaikki hyvin.
Kalastus kasvattaa kärsivällisyyttä ja tuo mielenrauhaa, ja pyytäminen on usein tärkeämpää kuin

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

saalis. Ja sitäkin saadaan Mölandetissa. Itse pyydetty
kala on paitsi maukasta myös terveellistä.
Retkipäivään kuuluva saunominen mukavassa
seurassa on puhdistautumisen retriitti myös henkisesti. Ja uiminen viileän kesän kylmentäneessä
meressä saa endorfiinit eli mielihyvähormonit mukavasti liikkeelle.
Kaksi kuppia kahvia on terveyttä edistävä päivittäinen kahviannos. Tämä on tarjolla Mölandetissa
kahden kahvihetken aikana. Pitkää ikää ennustaa
myös yhteisöllisyyden vahvistaminen aterioimalla
yhdessä. Retkellä ruoka maistuu aina paremmalta,
ja nauraminen yhdessä on terveellistä sekin, kunhan ei ole samaan aikaan suu täynnä ruokaa.
Osallistuminen yhteisölliseen toimintaan on terveyttä edistävää. Sen on tutkittu vahvistavan myös
luottamusta, joka on keskeinen työhyvinvoinnin
tekijä. Omakotiyhdistyksen jäsenenä parannat siis
omaa ja perheesi hyvinvointia lähtemällä mukaan
jäsenretkelle.

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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2KG
ROSKAA

135H
VALOA*
*10W led-lamppu

Jätevoimalassamme 1,5 miljoonan ihmisen roskapussit saavat
uuden elämän ympäristöystävällisenä ja edullisena Roskasähkönä.
Omakotiyhdistyksen jäsenille tarjoamme Roskasähköä entistä
edullisempaan jäsenhintaan.
Tutustu: www.vantaanenergia.fi/oky

