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Helposti tuntuisi kuin 
kulunut vuosi on ollut 

varsin rauhallinen Päiväkum-
mussa, mitään ei erityistä ei 
ole tapahtunut. Vai onko sit-
tenkin jotain uutta tullut? 

Vastaus on mielestäni 
kyllä! Vuoden 2017 Päi-

väkumpu lehden ilmestymi-
sen jälkeen on tapahtunut monia asioita: On aloitettu 
valokuituverkon rakentaminen, vaikkakin aikataulus-
taan jonkin verran myöhässä. Uusia omakotitaloja on 
rakennettu ja joitakin vanhoja rakennuksia on puret-
tu. Katuverkkoa on hieman kunnostettu, Kyllikintie 
on päällystetty uudestaan. Lahdenväylän meluvallia 
on luvattu kunnostaa, tosin vain 60 metrin matkalta. 
Joukontien kävelysiltaa varten on rakennettu Keravan 
joen varteen kevyenliikenteen väylää, tosin itse silta-
hanke on valitusten vuoksi myöhässä. Nämä vain yk-
sittäisinä esimerkkeinä, paljon muutakin on tapahtu-
nut.

Yhtä lailla on olemassa asioita, jotka eivät ole 
edenneet erinäisten syiden vuoksi: Laurintien 

perusparannus ei käynnistynyt valituksen vuoksi. Me-
luvallien rakentaminen koko Päiväkummun alueelle 
ei ole edennyt valtion ja kaupungin rahapulaan vedo-
ten. Kuusijärven ulkoilualueen laajamittainen kehit-
täminen ei ole käynnistynyt. Päiväkummuntien jat-
kamisesta ei ole edes vahvistettua aikataulua. Alueen 
katuverkon kunto on edelleen heikko pääpiirteissään. 
Listaa voinee helposti jatkaa.

Tekemistä siis riittää! Omakotiyhdistyksen osalta 
tekeminen tarkoittaa edunvalvontaa eli yhtey-

denpitoa kaupungin kanssa ja uusista asioista dialogin 
käymistä & aiemmin havaituista kehittämiskohteista 
muistuttamista. Uusien hankkeiden tullessa vireille 
Omakotiyhdistyksen pitää seurata mitä sellaista on 
tapahtumassa, joka voisi vaikuttaa Päiväkumpuun ja 
reagoida tarvittaessa kannanotoilla, kirjelmillä yms. 
sekä tuoda alueen asukkaiden viesti niin viranhaltijoi-
den kuin päätöksentekijöiden tietoon.

Syyskokouksessa sinulla on hyvä tilaisuus tulla 
mukaan yhdistyksemme toimintaan, vaikkapa 

hallituksen jäsenenä, vaikuttamaan paikallisiin asioi-
hin. Tervetuloa mukaan!

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan terveiset
Tietoa Päiväkummun 
omakotiyhdistyksestä
Jäsenmäärä: 455
Jäsenmaksu: 25 €/vuosi
Toiminta-alue: Päiväkumpu

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet: 
Jari Ahokas, puheenjohtaja 
Tuomo Mickelsson
Pekka Puura   
Veijo Jaaranen   
Juha Sorvala   
Päivi Isotalo   
Kalevi Peltonen   
Osmo Kähkönen   
Aino Hämäläinen   
Ilpo Myllylä
Tuula Haavasoja   
Mika Salmi

Välinevuokraus
Itä-Vantaan omakotiyh dis tykset 
ovat sopineet vä li nevuokrauksesta, 
joka mah dollistaa vuokraamisen myös 
naapuriyhdistyksiltä. 

Yhteistyössä ovat Päiväkummun, Rekola-
Asolan, Nikinmäen, Simon ky län 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 tees ta 
www.paivakumpu.net/vuokra.htm. Välineiden 
vuokraukses ta voi  tiedustella 044 0201616 
(peräkärry) ja 044 0211616 (oksasilppuri).

Hiljaiseloa 
Päiväkummussa
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jöille tärkeä.  
Vantaan yleiskaavaprosessissa 

2020 Vanhan Lahdentien ja Lahden 
moottoritien välinen alue pitäisikin 
turvata EV merkinnällä, suojavihe-
ralue. Yleiskaavassa on nyt ET mer-
kintä, yhdyskuntatekninen huollon 
alue. ET merkinnän ainakin pitää 
poistua.  

Haasteita tulevaisuuteen on 
edelleen: melu, kävijämäärän kas-
vu, veden laatu, järviveden virtaa-
ma, lisäveden saanti, edullisten 
kokoustilojen mahdollisuus asuk-
kaille ja järjestöille, toteaa Pekka 
Puura Pro Kuusijärviliikkeen vai-
kuttaja Päiväkummun asukasyh-
distyksestä. 

Yhteistä Vantaan eri hallinto-
kuntien tiedotuskanavaa on toi-
vottu kaupungin sivuille. Se onkin 
suunnitteilla. Asukastilaisuudet 
ovat myös tervetulleita, aina on vä-
keä.  Viime kesänä aurinkoisena ja 
lämpimänä päivänä rannalla saat-
toi reilu tuhat kävijää. Valitettavasti 

Kuusijärven alueen 
suunnittelu etenee

Kuusijärvi on suosittu retkeilykohde, mutta järven koilliseen poukamaan laskevan puron äärellä voi nauttia 
lähes erämaisesta maisemasta. Kuva: Seppo Parkkinen

Silta yli Vanhan Porvoontien: 
Suunnitelman on laatinut 
konsulttitoimisto WSP 
kaupungin ohjauksessa. Kuva: 
Vantaan kaupunki

Voiko parempaa päiväretkikoh-
detta oikeastaan olla? 

Joku muistaa moottoripyörä-
retken Helsingistä Kuusijärvelle 
1960-luvulla tai kuinka lapset oppi-
vat uimaan 1970-luvulla Kuusijär-
vellä. Silloin siellä oli yksi pieni talo 
ja polkuja, marjassa käytiin. 

Kauan sitten Ruotsin kuningas 
Kustaa III leiriytyi (1775) Kuusi-
järvellä matkatessaan Helsingistä 
Porvooseen. Kuninkaanmäki asun-
toalueena sai nimensä tästä kunin-
kaan leiriytymisestä. 

Kuusijärven luonnonsuoje-
lualuetta koskeva päätös kumottiin 
vuonna 1969 maa- ja metsätalo-
usministeriössä, taustalla Lahden 
moottoritien rakentaminen. Luon-
nonsuojeluarvot eivät enää täytty-
neet.  Luonnonrauhaa lähiseudun 
asukkaat kuitenkin alueelta edel-
leen hakevat, vaikka uuden suun-
nittelu onkin tervetullutta. Keskus-
telu Kuusijärven tulevaisuudesta 
on vilkasta ja aihe on monille kävi-
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tämä näkyi myös roskaamisessa ja 
levottomuuttakin alueella oli. 

Silta yli Vanhan Porvoontien 

Kuusijärvi on portti itään ja Si-
poonkorven kansallispuistoon. Ku-
luvana syksynä Vantaan kaupungin 
kuntatekniikan keskus on aloitta-
nut Kuusijärven alueen yleissuun-
nitelman sekä ulkoilukeskuksesta 
Sipoonkorven kansallispuistoon 
johtavien reittien ja latujen raken-
tamissuunnitelmien laatimisen.  

Kuusijärven alueelle laaditaan 
asemakaavaa ja asemakaavan muu-
tosta. Alue on suurimmaksi osaksi 
Vantaan kaupungin omistuksessa.  
Koko alueesta laadittava yleissuun-
nitelma valmistuu keväällä 2019.  
Vanhan Porvoontien ylittävän ke-
vyen liikenteen sillan on tarkoitus 
valmistua vuona 2020, jolloin myös 
Kuusijärveltä sillalle johtavien reit-
tien on oltava valmiit.

Asukkaiden ja muiden kiinnos-
tuneiden kanssa on ideoitu, mitä 
kaikkea Kuusijärvellä voisi olla.  
Kuusijärven kukoistaminen mat-
kailukohteena on tavoite, mutta 
ennen kaikkea alueen kehittämi-

nen palvelee lähiseudun asukkai-
ta.  Kaikkeen ei ole rahaa, mutta 
tärkeimmät asiat lähtevät käyntiin, 
kertoo aluearkkitehti Vesa Karisalo 
asemakaavatyön käynnistymisestä.  

Pysäköintitarve on suuri ja park-
kialuetta on suunniteltu nyt Lah-
dentien itäpuolelle. Pyöräpysä-
köintiä parannetaan.  Bussiliikenne 
Tikkurilan ja Kuusijärven välillä 
jatkuu, lentoaseman bussivuorot 
eivät ole kannattaneet. 

Rannan palveluvarustusta pa-
rannetaan ja kulunutta rantaa ra-
kennetaan paremmin kulutusta 
kestäväksi.  Rakentamispaikat ovat 
porttirakennukselle, saunakylälle, 
nykyisen kokoustalon korvaavalle 
isommalle rakennukselle ja luon-
tomatkailuyrittäjien toimintapis-
teille. 

Edellytyksenä on, että kaupunki 
saa hyviä kumppaneita. Kiipeily-
puistoakin suunnitellaan.  Kuusi-
järven eteläranta saisi olla metsäi-
nen ja rakentamaton jatkossakin. 

Työ on laaja. On kysymys alueen 
ilmeen kehittämistä kokonaisuute-
na. Ennen kaikkea pitää toivoa, että 
pienen Kuusijärven parhaita puolia 
korostetaan ja kehitetään. 

Luonnon kuvauskohteena 
vallan mainio

Vantaan ympäristökeskus järjes-
ti Kuusijärven luontokuvausretken 
viime vuoden vaihteessa.  Oppaana 
oli Seppo Parkkinen.  Retkeläisiä 
oli 22 erilaisilla kameroilla varus-
tettuina ja suhde kuvausharras-
tukseen vaihteli.  Seppo Parkkinen 
kirjoitti elävästi onnistuneesta ku-
vausretkestä: ”Lähdimme grilliko-
dalta kävelemään hiljakseen järven 
rantaan, jossa valitsin yhteisek-
si kuvauskohteeksi rantaleppien 
vesipisarat - kuinka niistä saisi 
mielenkiintoisen näköisiä. Muu-
ten kaikki saivat vapaasti kuvata 
ajatuksella, että harmaasta talvi-
maisemastakin löytää värejä, kun 
hieman tarkemmin ympärilleen 
katselee. Jatkoimme järven päädyn 
nuotiopaikalle ja siitä eteenpäin 
pienelle kosteikolle, josta löytyi 
mahlaa vuotava koivu”.  

Luontokokemuksilla Kuusijärvi 
elää. Kehittämistä ja huolenpitoa 
tarvitaan yhdessä asukkaisen kans-
sa.

Riitta Salasto
Vantaan ympäristölautakunnan jäsen, 

Kuninkaanmäki
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Uudenmaan IV-nuohous
Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Säätö- ja mittauspalvelut
Suodatinmyynti

5% etu yhdistyksen jäsenille. 
044 253 9456

www.uudenmaaniv-nuohous.fi

Kuusijärven alkukesää rannalla. Kuva: Riitta Salasto.

Kuusijärven uimavesi
Kesällä 2018 uimavesinäytteitä otettiin seuraavasti: yksi näyte kaksi viikkoa ennen uimakauden 
alkua ja kuusi näytettä kahden viikon välein uimakauden (15.6. - 31.8.) aikana. Näytteistä tutkittiin 
suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli sekä sameus. Kaikkien uimavesinäytteiden 
mikrobiologinen laatu oli suoritetuissa tutkimuksissa hyvä.  Lisäksi kesän aikana otettiin kolme 
vesinäytettä, joista mikroskooppisesti tutkittiin levälajit. Jokaisesta näytteestä tunnistettiin eri 
sinileväsukuja, tunnistetuissa oli mukana myös Microcystis- ja Dolichospermum -sukujen leviä, 
jotka voivat olla toksisia. Ensimmäinen tunnistus ja havainto tehtiin jo 12.6, jonka jälkeen rannalle 
on viety ohjeistusta. Onneksi tilanne on kuitenkin pysynyt uimakaudella rauhallisena eikä runsaita 
leväkukintoja ole ollut.  Tunnistuksissa on todettu samalla muitakin leviä kuten pii- ja viherleviä, 
mutta ne eivät tuota toksiineja. Kuusijärvi kuuluu myös valtakunnalliseen leväseurantaan ja levä- 
sekä lämpötilahavainnot kirjataan viikoittain Järviwikiin. 

Tiedot: Vantaan kaupunki, terveydensuojelutarkastaja Seija Kiiski. 

SÄHKÖASENNUKSE T
Pohjolan S ähkö O y

Tuul ik int ie  22 B
01420 Vantaa

p u h .  0 4 0 0  5 5 9  5 0 8
w w w.pohjolansahko.�
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Valokuituverkon 
rakentaminen 
Päiväkumpuun jatkuu.

Kesällä päästiin vihdoinkin kai-
vuutöihin ja valokuidun vetämi-
seen kiinteistöille. Hanke on alku-
peräiseen suunnitelmaan nähden 
myöhässä useamman kuukauden.

Pitkin kesää Päiväkummussa on 
useilla kaduilla ja jalkakäytävillä 
kaivettu uusia valokuituja maahan. 
Runkoverkkoa sekä kiinteistöliitty-
miä on vaiheittain rakennettu katu 
kerrallaan valmiiksi. Rakennustyöt 
alkoivat alkuperäiseen suunni-
telmaan nähden myöhässä kau-
pungin kaivuulupien saamisessa 
ilmenneiden viivästysten vuoksi. 
Samankaltaisiin ongelmiin on tör-
mätty muissakin kaupungeissa/
kunnissa kaivuulupien saamises-
sa, ongelma ei ole yksin Vantaata 
koskettava. Yhden luukun periaate 
lupien käsittelyssä ei tunnu vielä-
kään toteutuvan parhaalla mah-
dollisella tavalla.

Kaivuutyöt ovat vielä kesken tätä 
kirjoitettaessa eivätkä kaikki liitty-
män tilanneet ole saaneet kuitu-
liittymäänsä. Katuja on paikoitel-
len vielä korjaamatta ja asvaltointi 
on tekemättä tai kaivuujäljet ovat 
peitetty vain tilapäisellä asvaltil-
la. Sekalaisia maa-aineskasoja on 
vielä katujen varsilla ja tiettävästi 
joidenkin tonttien kuituliittymien 
kaivuutöitä ei olla viimeistelty. Us-
komme, että kaikki nämä puutteet 

Kuituverkon edistyminen

korjataan suurimmilta osin vielä 
tämän syksyn aikana. Mikäli jotain 
jäisi tekemättä, niin kuituverkon 
omistajana Telian intresseissä on 
huolehtia siitä, että alihankkijat 
hoitavat työnsä loppuun asti mal-
likkaasti.

Päiväkumpu on päässyt pääkau-
punkiseudulla valitettavan harva-
lukuisten alueiden joukkoon: van-
ha pientaloalue, jossa on nopeat 
kiinteät Internet-yhteydet. Tulevai-
suudessa nopeat ja luotettavat yh-
teydet ovat yhä tärkeämpiä. Alueet 
ja kiinteistöt missä nopeat yhtey-
det ovat käytettävissä lienevät ha-
lutumpia kohteita asuntomarkki-
noilla kuin ilman nopeita yhteyksiä 
olevat. Ero ei ole kuitenkaan tule 

olemaan suureen suuri. Itse uskon 
eron hinnassa verrattuna ilman 
kuitua olevaan vastaavaan omako-
titaloon ja lyhyemmässä myynti-
ajassa olevan juuri sen verran, että 
investointi kuituun maksaa itsensä 
takaisin.

Voimme olla pääpiirteissään 
tyytyväisiä siihen, että saimme 
Avoin Kuitu verkon Päiväkumpuun 
sellaisena kuin se nyt rakennetaan. 
Kehityskohteita verkkoon toki vielä 
jäi, kaikki halukkaat eivät saaneet 
liittymää ensimmäisessä verkon 
rakennusvaiheessa. Toivommekin, 
että valokuituverkon kattavuus pa-
ranee nopealla aikataululla.

Jari Ahokas

Kuvat Jari Ahokas
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METSÄSTYS 
harrastuksena

Olen lapsesta asti 
tykännyt liikkua luonnossa. 

Isän kanssa kävin lapsena mo-
nilla metsästysreissuilla Hirvensal-
mella, Hartolassa ja Paraisilla. Täl-
löin metsästimme lähinnä lintuja ja 
jäniksiä. Suoritin metsästystutkin-
non 12 vuotiaana 90- luvun alussa. 

Aluksi itsekin metsästin pien-
riistaa, jäniksiä ja lintuja. Jossain 
vaiheessa isä pääsi mukaan Hir-
vensalmella hirviporukkaan ja 
tämän jälkeen pääsin 90-luvun 
loppupuolella itsekin mukaan hir-
vijahteihin aluksi ajomiehenä eli 
miehenä, joka ajoi metsässä hirviä 
yhdessä muiden ajomiesten kanssa 
kohti ampujia. 

Tässä sai hyvin liikuntaa, kun 
ajoi hirviä aamusta iltaan. Myös 
kokemusta tässä karttui, kun näki 
käytännössä miten hirvijahti ta-
pahtuu ja kuinka hirviä käsitellään, 
jotta niistä saadaa hyvää ruokaa. 

Useamman vuoden ajomiehenä 
oltuani siirryin ampujaksi vuonna 
2006. Ostin tällöin hirvikiväärin ja 
suoritin hirven ammuntakokeen. 
Tässä vaiheessa siirryttiin meidän 
metsästysseurassa ajomiesjahdista 
koirajahtiin eli hirven metsästys on 
tästä edespäin tapahtunut lähinnä 
koirien avustuksella. Välillä toki 
tehdään ajojahteja miesvoimin, 
mutta melko harvoin. Metsästys-
seuramme jäsenille on n. 10 koiraa, 
joita käytetään hirvijahdissa.  

Hirviporukassamme on metsäs-
täjiä n. 40 henkilöä. Myös naisia on 
mukana metsästystoiminnassa ja 
he ovat ampuneetkin hirviä. Vai-
moni on myös miettinyt metsäs-
tystutkinnon hankkimista. Nykyi-
sin metsästys ei ole vain miesten 
harrastuslaji. Hirviporukan met-
sästäjät ovat useammat jo melko 

taa metsästystä. 

Hirvenmetsästys alkaa lokakuun 
toisena viikoloppuna ja kestää vuo-
den loppuun asti. Meidän metsäs-
tysseura on yleensä saanut hirvet 
kaadettua marraskuun loppuun 
mennessä. Hirvipeijaisia vietetään 
marraskuun alkupuolella ja sinne 
saavat kutsun myös maanomista-
jat, jotka ovat antaneet metsästys-
seuralle oikeuden käyttää maita 
metsästykseen.

iäkkäitä, mutta seuraavaa suku-
polvea on jo tullut metsästäjien 
lapsien kautta. Hirvilupia meidän 
seuralla on viime aikoina ollut n. 20 
kpl. 

Hirviluvat muodostuvat suosi-
tusmääristä uroksista, lehmistä ja 
vasoista. Uros ja lehmä vie yhden 
luvan ja vasa puolikkaan luvan. 
Meidän perhe tykkää hirvenlihasta 
ja toki sitä kaupastakin saisi, mutta 
tässä sitä tulee samalla, kun harras-
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Hirvenmetsästys on mielestäni 
mukava harrastus, kun siinä saa olla 
paljon ulkona ja liikkua luonnossa. 
Siinä on myös sopivasti jännitystä 
ja porukassa yhdessä tekemistä. 
Tiedonkulun kannalta metsästys-
puhelimet ovat tärkeät, sillä välillä 
jakaudutaan useampaankin poruk-
kaan eri koirien kanssa. Metsästys-
puhelin käyttää omaa verkkoa ja 
tämän käytöstä menee vuosittain 
käyttömaksu. Vuosittain arvotaan 
kullekin ampujalle omat passipai-
kat ja sitten naapurinumeroisten 
kanssa kuljetaan samoissa paikois-
sa ja yhteiskyydeillä.

Metsästyspäivät alkavat aamul-
la klo 7-8 aikaan kodalta ja sieltä 
sitten hirviporukan johtajan oh-
jeistamana lähdetään liikkeelle. 
Hirviporukan johtaja määrää mitä 
hirviä voidaan missäkin vaiheessa 
ampua. Metsästyspäivään kuuluu 
yleensä useampi koiran suoritta-
ma ajo. Yksittäinen ajo voi kestää 
välillä useamman tunninkin, välil-
lä ajo on taas nopeamminkin ohi, 
jos saadaan hirviä tai jos alueella ei 
ole hirviä. Eväitä syödään sopivissa 
väleissä joko seuran kodalla tai sit-
ten passipaikalla tilanteen mukaan. 
Eväänä useimmilla on voileipiä, 
kahvia ja makkaraa.  Kun hirvi on 

saatu ammuttua, hirvi suolistetaan 
ja vedetään sitten metsästä pois 
tielle, johon päästään autolla. Tääl-
tä se sitten siirretään lava-auton tai 
peräkärryn kyytiin ja viedään met-
sästysmajalle, jossa hirvi nyljetään, 
käsitellään ja jätetään roikkumaan. 
Lihan paloittelu ja jakaminen on 
seuraavalla viikolla. Metsästyspäi-
vät päättyvät noin klo 16 aikaan. 
Mökille on sitten kiva tulla sauno-

maan hirvestyspäivän päätteeksi ja 
syödä ruokaa. Uni maistuu metsäs-
tyspäivän jälkeen hyvin ja aamulla 
taas kohti seuraavaa metsästyspäi-
vää.

Teksti ja kuvat 
Juha Sorvala
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Omakotiyhdistyksen retki 
MÖLANDETIIN

Merelle
Matkaan lähdettiin aamulla Granön 
Merikuljetuksen taksiveneellä Karhusaaren 
satamasta. Innokkaimmat asettuivat 
heti veneen kokkaan, toiset nostelivat 
tavaroita ja auttelivat toisiaan veneeseen. 
Meitä matkalaisia oli tällä kertaa yhteensä 
18, lapsia 4 ja aikuisia 14. Vene starttasi 
tyynessä säässä, ulkona nautittiin 
tuulenvireestä ja meren tuoksusta, 
sisällä kuului iloinen puheensorina. 
Parinkymmenen minuutin rauhallisen 
merimatkan jälkeen saavuimme saareen. 

Villa Sainio
Mölandetissa on kesäasustusta ja saaren 
pohjoisrannalla Vantaan kaupungin 
omistama komea vanha kaksikerroksinen 
hirsikartano. Villa Sainio on Oiva Kallion 
suunnittelema 90 vuotta vanha rakennus, jonka 
kenkätehtailija Sainio rakennutti työntekijöilleen 
kesänviettopaikaksi. Me vierailijat riensimme 
polkua pitkin kartanolle, avasimme ovet, 
kiikutimme ruokatavarat keittiöön, joku jo 
lähti puita pilkkomaan, toinen mittasi vettä 
kahvinkeittimeen, kolmas löysi pihapelejä. Nyt 
nauttimaan kesäpäivästä. 
Tervetulokahvittelun jälkeen yhdistyksen hallitus 
piti kokouksen ja muut jatkoivat seurustelua. 
Lapset ja aikuisetkin tutkivat pihapiiriä, pelasivat 
mölkkyä, lentopalloa ja krokettia.

Metsään
Tänä vuonna ei kuuman ja kuivan kesän 
jälkeen ollut toivoakaan sienistä, joita 
yleensä löytyy runsaasti saaren polkujen 
varrelta. Mutta metsä on aina metsä. 
Metsään kannattaa jokaisen mennä aina 
kun tarjoutuu mahdollisuus. Tutkimusten 
mukaan metsässä oleskelu laskee 
verenpainetta nopeasti ja lihasjännitys 
vähenee. Metsä rauhoittaa mieltä ja 
nopeuttaa stressistä palautumista. Liisa 
Tarvaisen tutkimusten mukaan metsän 
myönteiset vaikutukset huomataan jo 15 
minuutissa. Sieniä ei tosiaan löytynyt, mutta 
”metsäkylpy” oli virkistävä. 

Päivi Isotalo, kuvat Jari Ahokas
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Syömään
Keittiössä valmistui salaatti ja perunat 
porisivat hellalla. Ja sitten pihalle 
grillaamaan! Retkiporukasta löytyy aina 
asiantunteva grillimestari, joka kypsentää 
mahtavat grilliherkut. Pihan pitkän 
pöydän ääressä nautimme maukkaan 
ja runsaan lounaan. Ai että ruoka 
maistuikin, ulkona syödessä on aina oma 
ainutlaatuinen tunnelmansa. 

Saunaan
Saunamestari oli lämmittänyt ison 
saunan ja saunavedet saaveissa odottivat 
kylpijöitä. Saunajuomat matkassa naiset 
astelivat saunalle. Löyly oli täydellinen ja 
merivesi virkistävää, ja kyllähän me uitiin. 
Naisten jälkeen olikin sitten miesten vuoro. 
Saunottuamme keitimme vielä lähtökahvit, 
taas kahviteltiin ja herkuteltiin.

Kotimatkalle
Roskat roskiin ja tavarat kärryyn. Ovet 
suljettuamme siirryimme laiturirantaan 
odottamaan venetaksia, joka saapui 
ajallaan. Raukeina matkasimme takaisin 
Karhusaareen ja totesimme yksimielisesti 
päivän olleen onnistunut. Ensi vuonna taas 
tavataan Mölandetin retkellä!

Tule mukaan retkelle
Saariretki toteutetaan vuosittain elokuun lopulla.

Jäsenistölle tiedotetaan retkestä sähköpostilla ja 
yhdistyksen kotisivulla paivakumpu.net. 

Retki on jäsenille maksuton ja sopii kaikenikäisille. 

Yhdistys kustantaa venetaksin ja tarjoilun. 

Karhusaaren satamaan pääsee omalla autolla tai 
kimppakyydillä, jota voi tiedustella sähköpostilla info@
paivakumpu.net tai puhelimitse numerosta  
050 5670200/Jari Ahokas.  

Seuraa tiedotustamme ja ilmoittaudu mukaan!
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Päiväkumpua ilmasta

Yhdistyksen nettisivujen 
tekninen toteutus 
osoitteessa paivakumpu.
net on uudistettu. 

Uuden sivuston viimeisiä toi-
mintoja hiotaan vielä tätä kirjoitta-
essa, mutta se on jo niin valmis että 
vanha sivusto voitiin korvata.

Uusi tekniikka mahdollistaa pa-
remmin selaamisen mobiililaiteilla 
sekä entistä helpomman sisällön yl-
läpidon. Ylläpito hoidetaan jatkossa 
siten että pysyvämpää materiaalia 
editoidaan WordPress-alustalla ja 
ajankohtaiset tiedotteet syötetään 
yhdistyksen Facebook-sivulle, jos-
ta ne kopioituvat automaattisesti 
sivuston etusivulle.

Nettisivusto on hyödyllinen vain 
välittäessään ajantasaista tietoa, 
joten toteutuksen ensisijainen ta-
voite oli sisällön helppo ylläpidet-
tävyys. Lisäksi sivuston pitää olla 
varmatoiminen ja rakenteeltaan 
niin selkeä että sieltä löytää etsi-
mänsä. Nämä tavoitteet ohjasi-

vat myös aiempaa toteutusta n. 15 
vuotta sitten, mutta sen tekniikka 
ei vain enää vastannut tarkoitus-
taan.

Koska yhdistys toimii vapaaeh-
toistyöllä, sivuston toteutusteknii-
kan pitää olla koeteltua ja kestää ai-
kaa siten ettei sitä tarvitse uudistaa 
muutaman vuoden välein. Uudeksi 
alustaksi valittu WordPress on va-

kiintunut työkalu verrattain yksin-
kertaisten sivustojen toteutukseen. 
Sivuja voi editoida ilman teknistä 
erityisosaamista ja ulkoasua voi 
virittää erikseen. Sivustoja täyden-
netään liitännäisillä, joilla voi to-
teuttaa mutkikkaitakin toimintoja, 
kuten Facebook-tiedon poiminan 
osaksi sisältöä.

Yhdistyksen nettisivujen 
tekniikka uudistui

Kuvat Jari Ahokas



13Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net

Olen hoitanut 94-vuotiaan anop- 
pini pankkiasioita vuodesta 2013 
saakka.

Siinä vaiheessa vielä Nordeasta 
sain hänen pankkitunnukset käyt-
tööni. Viime toukokuussa minun 
puhelimeni meni rikki ja täytyi 
hankkia uusi puhelin. Sitten otin 
yhteyttä Nordeaan, että saisin uu-
det tunnusluvut ja saisin asentaa 
sovelluksen kännykkääni. Sehän ei 
ollut mahdollista vaan anoppini tili 
suljettiin. 

Seuraavaksi soitin pankkiin 
miten voin maksaa lasku. Pitäi-
si käydä Hakaniemen konttorissa 
maksamassa. Ei hän pysty sinne 
kulkemaan,

Ehdotin jospa kävisitte kotoa 
hakemassa maksut. Eihän sekään 
käynyt päinsä. Seuraavaksi eh-
dotettiin, että tulisimme yhdessä 
käymään Hakaniemessä anoppini 
kanssa. Aikaa ei voinut varata etu-
käteen. Sitten menimme käsikynk-
kää Hakaniemen konttoriin. 40 

asiakasta oli meitä ennen. Saimme 
juuri istuinpaikan. Siinä katselim-
me miten paljon siellä oli vanhuk-
sia hakemassa rahaa. Valtaosa ke-
pin tai rollaattorin kanssa.

Istuimme aikamme ja poikani 
huomasi, että yksi virkailija käveli 
siinä joutilaan oloisena. Hän kysyi 
olisiko hänellä aikaa, kun meillä ei 
ole tavallinen rahan nosto. Se sopi 
hänelle.

Kerroimme asiamme, ja hän 
kertoi, että hän laittaa anopin mak-
suasiat minun tunnuksieni taakse. 
Sitä kautta pystyn sitten jatkossa 
hoitamaan ja maksamaan laskut. 

Se osoittautui tosi hankalak-
si, kun hänellä oli ollut vuokra ja 
sähkö- ja puhelinlaku suoravelo-
tuksessa. Emme kumpikaan huo-
manneet, että suoraveloitukset 
putoavat pois kunnes alkoi tulla 
karhulaskuja. 

Minä soitin vuokrayhtiöön ja 
kysyin sitä suoraveloitus koodia ja 
sain kyllä sen ja tein suoraveloituk-

Kokemus vanhuksen pankkiasioiden 
hoitamisesta

sen Se ei ollut onnistunutkaan, ja 
elokuussa tuli karhulasku ja hää-
töuhkaus anopille.

Hän oli tietenkin kauhuissaan, 
kun on asunut 70 vuotta samassa 
talossa ja aina maksanut vuokran-
sa. No minä tietenkin maksoin sen 
oitis. En minäkään ollut tarkistanut 
oliko se maksu onnistunut. 

Sitten taas soitin pankkiin. Sin-
nehän täytyy neuvontaan odottaa 
ainakin puoli tuntia. Sitten pääsin 
ja tunnistauduin pankkitunnuksil-
lani. Virkailijan kanssa hoidettiin 
asia yhdessä.

Minä kysäisin, että tässä on ullut 
niin paljon puhelinkuluja ja peri-
miskuluja ja korkoja, että pankki 
voisi tulla vastaan ja korvata näitä 
kuluja Ihmeitten aika ei ole vielä 
ohi. Hän lupasi korvata suosiolla 
40 euroa.

Aino Hämäläinen
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HSL uudistaa 

Lippujen hinnat perustuvat mat-
kan pituuteen eli etäisyyteen Hel-
singin keskustasta. 

Uudet vyöhykkeet otetaan käyt-
töön, kun valtaosa matkakorteista 
on vaihdettu uusiin. Matkakorttien 
vaihto alkaa tämänhetkisen suun-
nitelman mukaan syksyllä 2018. 
Myös vyöhykelippujen hinnoista 
päätetään syksyllä 2018.

Mistä tiedän, minkä lipun 
tarvitsen?

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja 
Vantaa sijaitsevat vyöhykkeillä ABC 
ja Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkko-
nummi ja Siuntio vyöhykkeellä D. 
Vantaan Päiväkumpu on C-vyö-
hykkeellä. Jatkossa ostat lipun niille 
vyöhykkeille, joiden kautta mat-
kustat. Voit ostaa uusien vyöhyk-
keiden kerta-, vuorokausi- ja kau-
silippuja samoista paikoista kuin 
tälläkin hetkellä.

Helsingissä, Espoossa, Kauniai-
sissa ja Vantaalla eli vyöhykkeillä 
ABC ostetaan aina vähintään AB- tai 
BC-lippu sen mukaan, millä alueel-
la liikutaan. Kunnan sisäistä lippua 
vastaa siis joko AB- tai BC-lippu, 
eikä lippuja voi ostaa yksittäisille 
vyöhykkeille A, B tai C. Seutulippua 
vastaa ABC-lippu. Monille riittää 
jatkossa seutulipun sijaan liki puo-

let edullisempi AB- tai BC-lippu, 
sillä niiden matkustusalue on huo-
mattavasti laajempi kuin nykyisten 
kunnan sisäisten lippujen.

Matkaa suunnitellessa voit hyö-
dyntää Reittiopasta, joka kertoo, 
minkä lipun matkalle tarvitset. Py-
säkillä vyöhyketieto näkyy pysäk-
kikilvessä sekä pysäkkikatoksen 
julisteissa. Myös linjakartasta pai-
netaan versio, jossa vyöhykerajat 
näkyvät. Uudistettu matkakortin-
lukija kertoo, millä vyöhykkeellä 
olet ja mitä lippuja kulloinkin on 
mahdollista ostaa. HSL-sovelluk-
sesta ja Reittioppaan mobiiliversi-
osta voit seurata matkan etenemis-
tä reaaliaikaisesti.

Kausilipulla matkustaminen on 
jatkossakin vaivattomin tapa käyt-
tää joukkoliikennettä. Se on myös 
edullisin, jos käytät joukkoliiken-
nettä säännöllisesti esimerkiksi 
työ- tai opiskelumatkoilla. 

Myös vyöhykeuudistuksen jäl-
keen riittää, että näytät matkakort-
tisi lukijalle tai kausilipun HSL-so-
velluksessa kuljettajalle, kun astut 
bussiin. Metroon, junaan ja raitio-
vaunuun mennessäsi sinun ei tar-
vitse erikseen näyttää kausilippua, 
ellet halua varmistaa lukijalta, että 
lippu on voimassa.

Voit ladata matkakortillesi arvoa 
eli rahaa entiseen tapaan. Bussiin, 
metroon, junaan tai raitiovaunuun 
astuessasi valitset matkakortinlu-
kijalta vyöhykkeen, jonne olet mat-
kalla. Matkakortinlukija näyttää, 
millä vyöhykkeellä olet.

Kerta- ja kausilipun voit ostaa 
myös HSL-sovelluksella, jonka 

voi ladata maksutta Android- ja 
iPhone -älypuhelimiin sovellus-
kaupasta. Palvelusta löydät HS-
L:n matkaliput, Reittioppaan ja 
tiedotteet valitsemistasi aiheista. 
Lisätietoa: www.hsl.fi/sovellus.

Lisävyöhykelipulla laajennat 
kausilippusi matkustusaluetta 
edullisesti 

Jos sinulla on voimassa oleva 
kausilippu, voit laajentaa mat-
kustusaluettasi edullisesti osta-
malla kertalipun haluamillesi lisä-
vyöhykkeille. Maksat lipun joko 
matkakortilla tai HSL-sovelluk-
sella sen mukaan, kummalla olet 
ostanut kausilippusi. Jos sinulla 
on esimerkiksi BC-vyöhykkeen 
kausilippu, voit ostaa matkan 
A-vyöhykkeelle Helsingin keskus-
taan maksamalla vain lisävyöhyk-
keestä, eikä sinun tarvitse ostaa 
ABC-lippua.

Matkusta kuntarajoista 
riippumatta

Uusien vyöhykkeiden myötä ly-
hyet kuntarajan ylittävät matkat 
ovat huomattavasti nykyistä edul-
lisempia. Uudistus vastaa kasva-
van Helsingin seudun tarpeisiin, 
kun kaupunkirakenne tiivistyy ja 
väkiluku kasvaa. Helsingin seutu 
muodostaa yhtenäisen työssä-
käyntialueen, jossa liikutaan kun-
tarajoista riippumatta. Monissa 
paikoissa lähin kauppakeskus, 
kirjasto tai uimahalli on naapu-
rikunnan puolella. Myös seudun 
kunnat kehittävät palveluitaan 
niin, että niitä voi käyttää yli kun-
tarajojen. 

HSL:n joukkoliikenne uudistuu, kun uudet vyöhykkeet  
muuttavat lippujen matkustusalueita. 

HSL-alue jaetaan neljään 
vyöhykkeeseen, jotka 
nimetään kirjaimin ABCD 
Helsingin keskustasta 
alkaen. 

liput ja vyöhykkeet
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Nykyiset lippualueet noudatta-
vat kuntarajoja, ja lyhyet kuntara-
jan ylittävät matkat ovat matkan 
pituuteen nähden kalliita. Toinen 
ongelma on, että samalla lipulla voi 
tehdä hyvin eri pituisia matkoja: 
idässä voi matkustaa Helsingin si-
säisellä lipulle aina Sipoon rajalle 
saakka, mutta lännessä seutulippu-
raja tulee vastaan jo Hanasaaressa.

Uudistus myös selkeyttää lippu-
valikoimaa. Nykyiset liput ja nii-
den matkustusalueet ovat vaikeita 
hahmottaa: mitä tarkoittaa seutu, 
lähiseutu 2 ja lähiseutu 3. Helsingin 
keskustasta vyöhykkeittäin piirty-
vät, kirjaimilla ABCD nimetyt vyö-
hykkeet ovat helpommin ymmär-
rettävissä.

Kun uudet vyöhykkeet otetaan käyttöön,

• kaikki voimassa olevat matkaliput muuttuvat automaattisesti 
vyöhykelipuiksi: 
 º Helsingin sisäinen -> AB
 º Espoon ja Vantaan sisäiset -> BC
 º Seutulippu -> ABC
 º Kerava–Sipoo–Tuusula -> D
 º Kirkkonummi–Siuntio -> D
 º Lähiseutu 2 -> BCD
 º Lähiseutu 3 -> ABCD

• Jos uuden lipun matkustusalue ei vastaa matkustustarpeitasi, voit 
käydä muuttamassa lipun sopivaksi palvelupisteessä uudistuksen 
tultua voimaan.

• matkakortinlukijoiden, mobiilisovellusten ja lippuautomaattien 
käyttöliittymät uudistuvat.

• lastenlipun ikäraja nousee 17 vuoteen.
• raitiovaunulippu jää pois käytöstä.

Uudet vyöhykerajat kartalla: www.hsl.fi/uudetvyöhykkeet/vyöhykkeet



Jätevoimalassamme 1,5 miljoonan ihmisen roskapussit saavat
uuden elämän ympäristöystävällisenä ja edullisena Roskasähkönä.
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