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Maarit ja Sami Hurmerinnan konsertti
Hurmerinnat pitivät hienon konsertin keväällä Päiväkummun koululla. Aur inkoisesta
säästä huolimatta yleisöä riitti sisätiloihin, ja tunnelma oli huipussaan. Kappaleet olivat
enimmäkseen klassikoita Maaritin pitkän uran varrelta, kuten ”Jäätelökesä”.
Konsertti oli antoisa yleisölle, mutta myös Maarit itse kertoi viihtyneensä Päivä
kum
mussa. Hänen ensimmäinen bändinsä oli ensi kertaa esiintynyt julkisesti juuri
Päiväkummun koululla. Maaritin uusin levy ilmestyi syyskuussa 2008.

Yhdistyksen aktiivit koolla Mölandetissa
Mölandet on idyllinen saari Porvoon suunnalla. Siellä on käyty jo kahtena vuonna
pohdiskelemassa yhdistyksen toimintaa vapaamuotoisessa kokoontumisessa. Rento ulkoilu, grilliruoka ja sauna antavat hyvät puitteet toiminnan kehittämiseen ja hyvän yhteishengen luomiseen. Omakotiyhdistyksen aktiiveja yhdistää ensisijaisesti halu valvoa
oman lähiympäristön etua, mutta myös joukon hyvä yhteishenki pitää toimintaa virkeänä.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle

Tässä lehdessä
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Päiväkummun koulu 40 vuotta

Viime vuoden lopulla Vantaan ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan suurelle
louhinta- ja murskaushankkeelle Päiväkummun reunalla, Lahdenväylän vieressä.

asumista

Asumismukavuutta voi nykyään kohentaa jos minkälaisilla
leluilla ja rakenteilla. Mikä hankinta seuraavaksi antaisikaan
parhaan vastineen rahoille?
Mikä saisi asumisen ja elämän tuntumaan taatusti paremmalta?
Varmin investointi - joskin yleensä myös kallein - on
muuttaminen hyvälle asuinalueelle; sellaiselle, jossa on
positiivinen henki ja asukkaat arvostavat toisiaan sekä
ympäristöään.
Nykyinen asuntojen hintataso valitettavasti rajoittaa
useimpien meidän muuttointoa ja vaikka olisi varaakin
muuttaa huippuarvokkaalle
paikalle, niin mikä takaa että
siellä todella viihtyy?
Mikä on sellainen paikka, missä kukaan ei melua turhanpäiten eikä ainakaan kohtuuttoman myöhään, missä moottoritehojen revittelyn sijaan näytetään, että autolla voi liikkua hillityn arvokkaasti ja kaikkien turvallisuutta kunnioittaen, missä
järjestyssääntöjä pyritään noudattamaan ja niiden harvoin sattuville poikkeamille osoitetaan ystävällistä joustavuutta, missä naapuria tervehditään hymyillen ja missä lapset näyttävät
onnellisilta?

Hankkeen haitat lähiympäristön asukkaille ovat niin ilmeisiä, että omakotiyhdistyskin teki ympäristöluvasta valituksen. Toiminnalle myönnettiin välitön aloituslupa ympäristöluvan yhteydessä. Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin kielsi töiden aloittamisen
aloitettuaan valitusten käsittelyn. Tähän saattoi vaikuttaa myös Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto, jonka mukaan hankkeelle tulisi tehdä ympäristövaikutusten arvointi. Odotamme edelleen oikeuden ratkaisua valituksista.

Rottahavaintoja
Päiväkummusta ja Rekolasta on ilmoitettu paljon rottahavaintoja Ympäristökeskukseen. Kanta ei ole vielä täysin riistäytynyt, mutta ellei sitä saada kuriin, siitä tulee järeitä toimia vaativa ongelma. Rottien määrä riippuu ravinnon ja suojan saatavuudesta.
Toimintaohjeet:
- Hedelmiä tai linnunruokaa ei saa jättää yhtään maahan.
- Jätehuollon ja rakennusten rottavarmistukset on tarkistettava.
- Ruokajätteitä sisältävän kompostin on oltava ehjä ja hoidettu.
- Turhat tavarat pois pihalta tarjoamasta rotille pesäpaikkoja.
- Missä rottia on näkynyt, ne on myrkytettävä.

Muk avaa

Päiväkummun koulu aloitti toimintansa vuonna 1968.
Koulurakennusta laajennettiin vuonna 1998.
Nyt koulussa on n. 360 oppilasta. Koulu on ala-aste, oppilaita on luokilla 1-5 sekä esikoululuokalla.

Ehkä tuollaisia pieniä paratiiseja on siellä täällä Päivä
kummussakin? Siellä missä ei ole, se ei valitettavasti ole rahalla ostettavissa. Sen sijaan voisimme itse kukin investoida
ympärillemme muutaman tervehdyksen ja hymyn, muutaman
sekunnin lisäaikaa rauhallisempaan ajoon, ja hiukan kunnioitusta sekä käytännön joustoa silloin, kun tulee tehtyä jotain
mahdollisesti naapureita häiritsevää. Aika pieni hinta hyvästä
asumisesta, eikö totta?
Tuomo Aro
Päiväkummun omakotitaloyhdistyksen puheenjohtaja

Koulu piti 40-vuotisjuhlat 11.10.2008

Kukkia ja nidontaa - Muttu

Päiväkumpu-lehti
Julkaisija, Päiväkummun omakotitaloyhdistys ry.

Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen

syyskokous
5.11.2008 klo 19 Päiväkummun koululla.
Kokouksessa valitaan uusia jäseniä yhdistyksen
hallitukseen.
Tervetuloa!
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Yhteydenotot ja palautteet: hallitus@paivakumpu.net
Päätoimittaja, Tuomo Aro
Toimitus, yhdistyksen hallitus
Pekka Puura, Maarit Kallio-Savela, Aino Hämäläinen,
Antero Harju, Mari Niemi-Saari, Seija Puha,
Jarmo Tiukkanen, Ilpo Myllylä, Leena Peltoniemi,
Päivi Isotalo, Tiia-Mari Nousiainen
Ulkoasu, Antero Harju
Kannen kuva, Tuomo Aro
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Päiväkumpu

Seija Puha

1920-luvun lopulla toimittaja Kos
ke
lainen osti Lövkulla nimisen tilan
Hanabölen kylästä . Tämän tilan nimestä on peräisin Päiväkummun ruotsinkielinen nimi Lövkulla. Johtaja Martti
Pihkala osti puolestaan Peijaksen tilan pohjoiset maat. He alkoivat palstoittaa maitaan ja markkinoimaan niitä
Ilosjoki-Päiväkummun alueina. Kaunis
nimi, Päiväkumpu, on sittemmin vakiintunut käyttöön.
Päiväkummun nimellä on kirjallinen tausta. Kirjailija Linnankosken
puoliso suomensi ai
koinaan norjalaisen Björnsonin novellin ”Synnöve
Solbakken”. Linnankosken kuoltua hän
avioitui toimittaja Koskelaisen kanssa. Päiväkummun nimi sai alkunsa noin
vuonna 1933. Kaupunginosan nimeksi
se otettiin vasta 1970-luvulla.

Kuva: Seija Puha

Vuonna 1971
Päiväkummussa oli
1600 asukasta, nyt
yli 4000. Palveluiden
saaminen alueelle on
vaatinut asukkailta ja
heidän perustamaltaan
omakotiyhdistykseltä
aktiivisuutta.

Päiväkummun omakotiyhdistys perustettiin vuonna 1963. Yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa jaettiin ensimmäiset yhdistyksen pöytäviirit.
Viirin saajat vasemmalta oikealle Lauri Lairala, Vilho Tikka, Pentti Sellmer, Veli Plyhm, Aarne Paananen, Yrjö Jaatinen, Voitto
Sarkki, Erkki Korvajärvi, Otto Honkanen, Kaarlo Martikainen, Maire Ristimäki, Hannu Kerman, Seija Puha, Raimo Åström ja
Ville Kiiski. Oikealla myös Eija Järvinen ja Terho Lahtinen.
Raimo Åström valmentaa sählyjoukkuetta Päiväkummun koululla 1992.

Päiväkummun asuttaminen
Päiväkumpu oli lähes pelkkää metsää, jossa marjastettiin ja hiihdettiin.
Alueen asutus alkoi lisääntyä rautatien ansiosta. Päiväkummun ensimmäisen suomenkielisen perheen muodosti Johan Emil Virna ja vaimo Alfrida
Teofiilia. Heidän lapsensa Olga
Sanelma Virva asui lähes satavuotisen
ikänsä Päiväkummussa.

Toimitusjohtaja Martti Pihkala ja
hänen veljensä kapteeni Lauri ”Tahko”
Pihkala olivat hankkineet Ilosjoen 68
hehtaarin tilan vuosina 1925-26. Martti
Pihkala alkoi palstoittaa ja myydä maitaan vuonna 1938. Hänen visionsa
oli myydä tontit huvila-kaupunginosaksi Tukholman mallin mukaisesti.
Pihkalat myivät yhteensä 436 tonttipalstaa. 40-luvulla asutus alkoi lisääntyä Lövkullassa eli Päiväkummussa.

1920-luvulla Päiväkummun ensim
mäiset asukkaat kävivät töissä Hel
sin
gissä kävellen. Matka kesti yhteen
suuntaan neljä tuntia. Työaika oli 8
tuntia eli siten työpäivän pituudeksi tuli
16 tuntia.
Rippikoulua käytiin Helsingin pitäjän kirkolla täältä asti kävellen. Alku
aikoina kuljettiin kinttupolkuja pitkin
myös Rekolan rautatieasemalle, eikä
katuvalaistusta silloin ollut.

60-luvun bussilla Helsinkiin

Skeittirampit on rakennettu talkoilla 1989. Kuvassa oikealla Juhani Puuronen.

60-luvulla kulkivat Helsinkiin Lii
ken
ne Oy:n bussit. Bussi kulki Hel
sin
kiin Kuninkaanmäen ja Malmin
kautta. Tuolloin bussien moottorit olivat heikkoja. Välillä kävi niin, että

Kuninkaanmäessä matkustajat komennettiin ulos bussia työntämään
mäkeä ylös. Kun bussi saatiin mäen
päälle, mentiin takaisin bussiin ja jatkettiin matkaa. Yhteydet paranivat,
kun Lahden moottoritie valmistui.
Helsinkiin saatiin suorempi bussilinja,
joka nyt on uhattuna.

Kauppa, viemäri ja vesi
Aluksi ei ollut teitä, katuvalaistusta
eikä viemäriverkostoa, joita nykyisin pidetään itsestään selvyyksinä. Päiväkum
mun alueella toimi kymmeniä vuosia
kaksi tiehoitokuntaa, jotka itse hoitivat
teiden kunnossapidon.

asukkaita on nyt yli 4 000.

Yhdessä talkoilla
Suurimpia talkoohankkeita ovat olleet tenniskenttä ja Ester Koskelaisen
lähiliikuntapuisto. Nämä olivat useiden vuosien projekteja. Tenniskenttä on
tehty talkoilla perustuksiaan myöten.

Päiväkummun tulevaisuus

luonnonläheinen kaupunginosa. Asuk
kaiden kannattaa huolehtia siitä, etteivät mitkään asumisviihtyvyyttä uhkaavat tai häiritsevät toiminnat pääse sitä
pilaamaan. Luonnonläheisyys on asukkaille tärkeää. Asemakaavojen laadinnan yhteydessä 70- ja 80-luvulla on
huolehdittu, että Päiväkumpu on ja tulee
olemaan pientaloaluetta. Päiväkumpu
tarvitsee jatkossakin palvelunsa.

Päiväkumpu on hyvin viihtyisä ja

Arvaa mikä paikka...
Kuva: Antero Harju

Kuva: Seija Puha

20-luvulla kuljettiin jalan
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Kuva Omakotiyhdistyksen arkistosta.

metsiköstä viihtyisäksi asuinalueeksi

Posti tuli Päiväkumpuun lokakuussa
1978. Katkaistu junanvaunu rakennettiin postiksi Onervantien ja Laurintien
kulmaan. Posti ehti toimia kymmenisen
vuotta, kunnes se lakkautettiin. Pieni
ruokakauppa, Elanto, aloitti Lau
r in
tiellä 60-luvulla. Myöhemmin samalla
paikalla oli Siwa. Nykyinen Valintatalo
aloitti neljä vuotta sitten uusissa tiloissa.

Rakentaminen vilkastui
Rakentaminen vilkastui Päiväkum
mus
sa 1980-luvulla. Asukasmäärä on
lisääntynyt ja alue laajentunut. Vuonna
1971 Päiväkummussa oli 1600 asukasta,
1993 asukkaita oli 2400, vuonna 2001
jo 3500 ja viimeisten tilastojen mukaan

Kuva on 70-luvulta. Kuvan kivi on edelleen paikallaan. Vastaus sivulla 15.
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Opettava sieniretki

Päiväkumpulaiset
harrastavat

LIITOKIEKKOA

Liitokiekkoa voisi kutsua päiväkumpulaisten omaksi kyläharrastukseksi, löytyyhän täältä
ihan ikioma liitokiekkorata.
Päivi Isotalo

Sieniresepti

Aino Hämäläinen

Kuva: Aino Hämäläinen

Yleensä ihmiset eivät kerro,
mistä sienensä löytävät. Minäpä kerron.
Ensimmäiset kanttarellit olen löytänyt koulun metsästä koivujen ympäriltä, mutta siinä ne eivät ennätä kasvaa
kovinkaan suuriksi.
Mustikoita etsiessä satuin löytämään
kanttarelleja saniaisten alta, jossa ne
olivat saaneet kasvaa piilossa normaalikokoisiksi. Toinen paikka oli risukkoinen raivausalue kielon lehtien suojassa.
Suuremman saaliin toivossa olen
lähtenyt Bisa-järven maastoon. Kier
telen sammaleisia kallion reunoja.
Useimmiten sieltä löytää kanttarelleja,
myöhemmin suppilovahveroita. Kant
tarelli ja suppilovahvero kasvavat vuodesta toiseen samoilla kasvupaikoilla.

Sieneen vasta aikuisena
Olen opetellut sienien keruuta ja
ruuaksi laittamista vasta aikuisena Van
taalle muutettuani. Vantaan kaupungin järjestämillä syksyisillä sieniretkillä olen oppinut tunnistamaan sieniä.
Retkellä maastossa voi oppaalta kysyä
paikan päällä mikä tämä sieni on, samalla näkee myös kasvuympäristön.
Jos pelkää mennä yksin metsään,
kannattaa tutustua samanhenkiseen ihmiseen, jonka kanssa on kiva lähteä sieneen.
Opettelin aluksi kantapään kautta.
Kuljin hiihtolatujen pohjia pitkin. Siitä
vähän poikkeilin kummallekin puolen
ja välillä eksyinkin, mutta löysin kotiin
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aina ennen iltaa. Lopulta metsäpolut
tulivat tutuiksi ja aloin hahmottaa laajemmin maisemaa.

Eksyäkin voi
Viime syksynä olin muutaman tuttavan kanssa sienessä ikään kuin oppaana.
Lähdimme matkaan Bisan majalta.
Jonkun ajan kuluttua ei ollut näköpiirissä yhtään kaveria. Huutelin muutaman kerran. Ei vastausta. Sitten soitin
kännykällä, ja he kertoivat olevansa sellaisen viitan luona, jossa lukee Hakunila
5 km ja Kuusijärvi 10 km. Helpotuksen
huokaus, tiesin, missä he olivat. Lähdin
noutamaan heidät, ja retki päättyi onnellisesti.
Sitten alkoi sienten tunnistus. Heillä
ei ollut yhtään syötävää sientä. Pelkkiä
pulkkosieniä ja seitikkejä.
Seitikkejä voisi käyttää lankojen
värjäykseen, jos sellaista olisi suunnitellut. Kävelimme vielä hetken. Löysimme
suppilovahveroita. Näytin heille kädestä pitäen, millaiselta se näyttää, ja mitkä ovat tärkeimmät tuntomerkit.

1 l kanttarelleja
2 pientä sipulia
Rakuunan oksa
Liemi:
2 dl valkoviinietikkaa
2 dl vettä
2 dl sokeria
peukalonpään kokoinen pala tuoretta inkivääriä lastuina
1 rkl sinapinsiemeniä
1 rkl karkeaa suolaa
Perkaa sienet ja silppua sipuli. Kiehauta liemen ainekset lisää sienet ja
sipulisilppu liemeen.
Kuumenna ja lisää säilyke pieniin
lasitölkkeihin. Sujauta joukkoon rakuunan oksa. sulje kannet ja jäähdytä.
Säilytä kylmässä.

Kanttarelli

on helppo tunnistaa keltaisesta väristä. Lakki on
4-15 cm levyinen, paksumaltoinen
ja nuorena kupera, täysikasvuisena
suppilomainen ja epäsäännöllinen
mutkareunainen. Sienen alapinnalla
on heltat, jotka lähtevät jalasta johteisesti ja ovat melko säännölliset.
Tuoksu on mieto.
Keltavahvero on yleensä toukaton,
mutta jalassa voi olla joskus juurimato.
Keltavahvero kasvaa valoisissa metsissä ja myöskin hakkuualueilla jossa
on heinää ja saniaisia.
Valevahvero muistuttaa keltavahveroa mutta se on ohutmaltoisempi ja
sitkeä sieni. Sen väritys on tummempi oranssinkeltainen. Se on mitätön
ruokasieni ja on läheistä sukua pulkkosienelle.

Päiväkummussa on harrastettu liito
kiekkoa vuodesta 2005 lähtien. Tuolloin
avattiin Ester Koskelaisen puisto ja sinne rakennettiin yhdeksän maalin liitokiekkorata. Liitokiekkoa, toiselta nimeltään frisbeegolf, pelataan samaan
tapaan kuin pallogolfia. Välineenä käytetään muovisia kiekkoja. Maalikorien
välimatkat vaihtelevat 50 metristä 200
metriin ja koko radan pituus on 1,5
km. Liitokiekko sopii kaiken ikäisille
ja on siten mainio koko perheen harrastus. Lisäksi se on edullinen. Yhdelläkin
noin viidentoista euron hintaisella kiekolla pärjää. Lisäksi rataa kiertäessä saa
liikuntaa ja raitista ilmaa.

Pelin kulku
Pelaajien sopiva määrä on kahdesta viiteen. Alussa heittojärjestys arvotaan. Jokaisen maalikorin aloitusheitto suoritetaan sovitulta ’tiiaus’ paikalta.
Aloitusheittokierroksen jälkeen heittovuorossa on ensimmäisenä se, jonka
kiekko on kauimpana seuraavasta maalikorista. Seuraavalta korilta jatkettaessa aloitusheiton suorittaa ensimmäisenä
se, jolla on vähiten heittoja edelliseltä
väylältä. Jokaiselta väylältä merkitään
tuloskorttiin pelaajien heittämien heittojen määrä. Väylä on suoritettu loppuun kun
kiekko on sisällä

maalikorissa. Voittaja on se, jolla on vähiten pisteitä eli heittoja ratakierroksen
jälkeen.

Rata
Etäisyydet heittopaikalta maalikoriin
vaihtelevat 50 – 200 metriin. Väylille on
määritelty, kuten golfissakin, par-luku
eli taitavan pelaajan ihannetulos (heittojen määrä). Päiväkummun radan väylät ovat joko par 2 tai par 3. Radalla on
myös ns. OB (Out of Bounds) eli kiellettyjä alueita. Jos kiekko osuu näille
alueille tai jää puuhun keikkumaan, tulee pelaajalle yksi virhepiste. Ratakartta
löytyy omakotiyhdistyksen sivulta www.
paivakumpu.net.

Välineet
Muovisia kiekkoja on normaalisti
kolmenlaisia, draivi, keskimatkan kiekko ja putti. Ja kuten golfissa draivi lentää
hyvin pitkälle n. 50-200 m, keskimatkan kiekko n. 20-30 m matkoja ja putti
taas hyvin lyhyesti, mutta suunta ohjattavissa tarkemmin. Kiekkoja on saatavana hyvin varustetuista urheiluliikkeistä. Päiväkummun omakotiyhdistys
lainaa kiekkoja jäsenilleen. Tiedustelut
Ilpo Myllylä, puh. 040 700 2181

Kaisu Niemi-Saari näyttää, mihin liito
kiekko heitetään.
Alemmassa kuvassa liitokiekkoa heittävät
Jukka Apell ja Jukka-Pekka Lähteenmäki.
Kuvat: Tuomo Aro

Lisätietoja liitokiekosta löytyy nettisivuilta www.liitokiekko.com tai www.
frisbeegolf.fi

Haluatko esitellä oman
harrastuksesi?
Ilmoita tietosi, ja kerro lyhyesti
harrastuksestasi. Otamme sinuun
yhteyttä. Voi olla, että sinun harrastuksesi esitellään seuraavassa Päiväkumpu-lehdessä.
Voit ilmoittaa tiedot
sähköpostilla isotalop@hotmail.com
tai 050 590 6280
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Kuusijärven
jättibussivarikko

mitä naapurit eivät sinne halua.

Kuusijärven ulkoilualue täyttää tulevana kesänä 30 vuotta. Tänä aikana siitä on tullut erittäin suosittu ym
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tettään sallittu melunormi 45dB päivällä ja yöaikaan 40dB.

Uusia isoja hankkeita Päiväkummun
lähelle on Itä-Vantaan seitsemän hehtaarin linja-autovarikko ja Koivukylän
lumenkaatopaikka.

Kuusijärvi on Vantaan ainutlaatuinen helmi. Kuusijärven ulkoilualuetta
pitää kehittää sen ehdoilla kestävän kehityksen periaatteella. Jättibussivarikko
ei liity eikä tue Kuusijärven ulkoilualuetta millään tavalla.

Paikkoja linja-autoille tulisi 204 se
kä lisäksi tälle määrälle mitoitettu henkilöstön parkkipaikka. Var i
kol
le on suunniteltu kaksi liittymää
vanhalle Lahdentielle. Suora etäisyys Kuusijärvestä on n. 370m. Va
r i
kol
ta on tarkoitus johtaa hulevedet
Kuusijärveen.

Hakunilassa on pitkään kärsitty siellä
olevan linja-autovarikon haitoista, pakokaasupäästöistä ja melusta. Varikon
rakennukset ja piha-alue on jätetty varsin huonolle hoidolle ja siellä on pysäköitynä hyvin monenlaisia ajoneuvoja,
ei pelkästään linja-autoja. Hakunilan
linja-autovarikolta on kilpailuttamisen johdosta siirtynyt osa busseista
Vartiokylän varikolle. Hakunilan varikon teoreettinen linja-automäärä on
192.

Päiväkummun omakotiyhdistyksen
tavoitteena on pitää Päiväkumpu rauhallisena ja arvokkaana omakotiasuinalueena, jossa on turvattuna peruspalvelut ja toimiva julkinen liikenne.

Pekka Puura

Kuusijärven ulkoilualueen
viereen on suunnitteilla
seitsemän hehtaarin
suuruinen Itä-Vantaan
linja-autovarikko.

Taustana tälle hankkeelle oli vuonna
2002 alkanut Hakunilan keskustasuunnitelma, jonka keskeisin tavoite oli korvata siellä oleva Hakunilan bussivarikko Porttipuiston ostoskeskuksella.

Näyttää siltä, että tietynlaisten
”ongelmatoimintojen”
keskittymää ollaan rakentamassa
Päiväkummun lähialueelle.

Vaikuttaminen

Kuusijärven uimarannalla näkee syksyisin liikunnan harrastajia. Kesällä ranta on
täynnä uimareita.
pär ivuotinen Vantaan ulkoilukeskus.
Ulkoilualueella kävijöitä on n. 350 000
vuodessa. Kävijöitä tulee ympäri pääkaupunkiseutua. Kun lähellä olevasta
Sipoonkorvesta tulee luonnonsuojelualue, nousevat kävijämäärät myös Kuu
sijärvellä.

Iso riski tulevaisuudelle
Kuusijärven ulkoilualueen tulevaisuudelle jättibussivarikko on iso riski. Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdist ys teki tutkimuksen Kuusijärven tilasta 2007. Tässä tut-

kimuksessa riskit tulevat hyvin esille.
Kuusijärvi on pieni 7 hehtaarin järvi, jonka valuma-alue on myös hyvin
pieni, 50-75 hehtaaria. Kuusijärvestä
lähtee laskuoja, Krapuoja, joka laskee
Itämereen Sipoon Itäsalmeen. Järveä
uhkaa saastuminen sekä kuivuminen.
Virtaama saattaa kääntyä pohjavesien suuntaan. Melu ja liikennepäästöt
lisääntyvät, koska varikon takia metsä moottoritien ja Kuusijärven välistä joudutaan kaatamaan. Varikon ympärille tai moottoritien varteen ei ole
suunniteltu jätettäväksi suojavyöhykettä. Nykyiselläänkin ulkoilualueella yli-

Vielä on mahdollista vaikuttaa tämän jättibussivarikon suunnitelmiin.
Asemakaavan lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä järjestettiin yleisötilaisuus 28.8.2008
Itä-Hakkilan koululla. Tästä suunnitelmasta oli mahdollista jättää mielipide
26.09.2008 mennessä. Asemakaava tulee nähtäville vuoden 2008 lopussa ja
tästä on mahdollista tehdä muistutus.

Päiväkummun lähelle
suunniteltuja toimintoja
Päiväkummun
omakotiyhdistyksen yhtenä merkittävänä tehtävänä on
seurata lähialueen maankäyttöä ja sen
suunnittelua. Aktiivisesti seuraamalla
ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
puuttumalla kaavoitukseen voimme vaikuttaa maankäyttöön. Päätökset maankäytöstä tehdään yleiskaavavaiheessa
ennen asemakaavoitusta. Kun asemakaava on laadittu ja saanut lainvoiman,
on puuttuminen ja muuttaminen vaikeaa. Usein vasta rakennusvaiheen alkamisen jälkeen havahdutaan siihen, että
lähelle on tulossa sellaista toimintaa,

Jättilinja-autovar ikko tulisi Kuusijär
ven ulkoilualueen viereen. Koivukylän
lumenkaatopaikka on suunniteltu rakennettavaksi Päiväkummuntien ja
Lahden moottoritien väliin. Näillä tonteilla ei ole vielä asemakaavaa. Myös
Hakkilan teollisuusalue on laajenemassa Koivukylänväylän pohjoispuolelle
Päiväkummun alueelle.
Päiväkummun
logistiikkakeskus,
ton
tin koko 16 hehtaaria, on tarkoi
tus rakentaa Koivukylänväylän ja Lah
denväylän risteyksestä Päiväkummun
suuntaan. Liikenne sinne ohjautuu
Päiväkummuntien kautta. Tällä tontilla on voimassa oleva asemakaava.
Uusia työpaikkoja logistiikkakeskus tuo
Vantaalle kaupungin tiedotuksen mukaan noin 1000. Yritys, joka valmistelee
tonttia asemakaavan mukaiseen käyttöön, on itse varovaisesti arvioinut uusien työpaikkojen määräksi 400-500.
Logistiikkakeskuksen
rakentaminen vaatii kallioiden louhimisen ja
murskaamisen. Ympäristölupahakemus
kallioiden paikalla murskaukseen on
parhaillaan käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Näiden rakennushankkeiden vaatimuksesta Päiväkummuntie
jatketaan Koivukylänväylälle. Logis
tiikkakeskukselle haetaan rakentajaa ja
yrittäjää. Tontin valmistelija ei rakenna
logistiikkakeskusta.

Kuningas ja Kuninkaanmäki
Ruotsin kuningas Kustaa III on leiriytynyt Kuusijärven maastossa matkatessaan Helsingistä Porvooseen.
Matka alkoi 10.6.1775 ja seurueeseen kuului 106 henkilöä ja 38 vaunua. Hän vieraili kauppias Johan
Sederholmin luona Håkansbölen
kartanossa. Johan Sederholm olii
Helsingin vaurain kauppias, porvari,
laivanvarustaja ja sahapatruuna.
Leiripaikaksi valittiin turvallisuussyistä Kuninkaantien varrella Kuusijärven eteläpuolella oleva mäki.
Ruoka kuljetettiin kartanosta leiripaikalle.
Tämän leiriytymisen myötä Kuninkaanmäki on saanut nimensä. Myös
Venäjän keisari Aleksanteri I on
käyttänyt samaa tietä käydessään
Suomessa. Hän kävi Suomessa neljä
kertaa ja Kustaa III vieraili vastaavasti kuusi kertaa.

Kuvat: Tuomo Aro
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Päiväkummun

omakotitaloyhdist ys

Tietoa Päiväkummun
omakotitaloyhdistyksestä
Jäsenmäärä: 478

Maarit Kallio-Savela

Jäsenmaksu: 20 €/vuosi
Toiminta-alue: Päiväkumpu
Kuva:Antero Harju

Yhdistys toimii Päiväkum
mun alueen asuinympäristön
vaalijana ja kehittäjänä.
Tavoitteena on viihtyisä ja
turvallinen asuinympäristö,
jossa on hyvä elää ja toimia
sekä käydä koulua ja
päiväkotia.

Puheenjohtaja: Tuomo Aro puh.
0400 413 401

Suurella omakotiyhdistyksellä on merkittävä painoarvo neuvoteltaessa
kaupungin kanssa alueemme asioista ja kehittämisestä. Jäsenmaksun maksamalla saat monia etuja myös Suomen omakotiliiton ja Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestön kautta, mm. jäsenalennuksia liikkeistä.

Varapuheenjohtaja,
kaavoitusvastaava: Pekka Puura
puh. 050 327 2476

Liity

Välinevuokrausta

Aino Hämäläinen p. 874 9113 tai
Tuomo Aro p. 0400 413 401. Jäsenmaksun suuruus on 20 €.

Omakotiyhdistyksen uutta oksa
silp
puria ja peräkärryä vuokrataan. Silppurin ja peräkärryn päivävuokra on jäseniltä 6 euroa ja
muilta 10 euroa päivä. Vanha silppuri 3 € jäsen ja 5 € ei jäsen.

Hallituksen jäsenet 2008:

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

Vuosi 2008 on yhdistyksen 45. toimintavuosi.

Rahastonhoitaja/jäsenkirjuri:
Aino Hämäläinen puh. 874 9113

Päiväkummun omakotitaloyhdistys
kuuluu sekä Vantaan Omakotiyhdis
tys
ten Keskusjärjestöön että Suomen
Omakotiliittoon.

Antero Harju, Mari Niemi-Saari,
Seija Puha, Jarmo Tiukkanen,
Henna Tykkyläinen

Ajankohtaista
Ajankohtaisia hankkeita ovat alueelle suunniteltu lumenkaatopaikka, bussivarikko sekä logistiikkakeskus. Näiden
rakentamiseen liittyy pitkäaikaista meluhaittaa aiheuttava kivimurskaamo.
Yhdistys pyrkii edistämään alueen viihtyvyyttä parantavia hankkeita kuten
meluvallin rakentamista Lahdenväylän
varteen. Yhdistys on myös ottanut kantaa YTV:n linjastouudistukseen erityisesti Itä-Vantaan suunnitelmien osalta.

Toimintaa alueella
Omakotitaloyhdistys järjestää alueella erilaisia tapahtumia, joiden tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Viime
keväänä yhdistys järjesti Päiväkummun
koululla laulaja Maarit Hurmerinnan
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konsertin. Konsertin järjestämiseen
saatiin Koivukylän aluetoimikunnalta avustusta. Konserttiin osallistui salin
täydeltä alueen asukkaita. Tilaisuuden
palaute oli erittäin myönteistä.

Lähiliikuntapuisto
Ester Koskelaisen lähiliikuntapuisto
on toteutettu Päiväkummun omakotitaloyhdistyksen ajamana hankkeena.
Puisto on monipuolinen, kaikenikäisiä käyttäjiä palveleva liikuntaja ajanviettopaikka. Se sijaitsee keskellä Päiväkumpua, Ilosjoenkujan ja
Tuulikintien välissä, ja on tarkoitettu Päiväkummun ja sitä ympäröivien alueiden asukkaiden virkistyskäyttöön. Hankkeen rahoittivat pääosin
Opetusministeriö ja Vantaan kaupunki. Puiston suunnittelussa ovat olleet mukana myös Vantaan kaupungin puisto-osasto, Nuori Suomi ry sekä
Etelä-Suomen läänin liikuntatoimi.
Puistoprojekti on valittu Nuori Suomi
ry:n kärkihankkeeksi.

Varajäsenet: Ilpo Myllylä,
kalustovastaava, Leena
Peltoniemi, Päivi Isotalo, TiiaMari Nousiainen

vuodessa sekä 10 % alennus K-raudasta
(K75). Vantaan Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestö on neuvotellut myös
sähkön hinnasta Vantaan Energian
kanssa, jäsenenä saat alennusta sähköstä. Näistä ja monista muista rahanarvoisista jäseneduista saat tarkempaa tietoa Päiväkummun Omakotiyhdistyksen
www-sivuilta ja Suomen Omakotiliiton
www-sivuilta. Omakotiyhdistys vuokraa myös peräkärryä ja oksasilppuria.
Välineitä vuokrataan kaikille päiväkumpulaisille, hinta on kuitenkin yhdistyksemme jäsenille edullisempi kuin
muille välinevuokraajille.

www.paivakumpu.net
www.omakotiliitto.fi

Jäsenmaksu sisältää Omakotiliiton lehden tilauksen.

Oksasilppurivaraukset: Ilpo Myllylä, p. 040 7002181, Aulikintie 30

Hyvät jäsenedut
· Omakotiliiton lehdet neljä kertaa vuodessa jäsenmaksua vastaan · 10%
alennus K-raudasta (ei koske tarjoustuotteita) · 5% alennus nuohouksesta
sekä ilmamäärien mittauksista ja säädöistä, Uudenmaan IV-nuohous · Maksuton lakimiesneuvonta jäsenille ja maksuton rakennusneuvonta · Edullista sähköenergiaa Vantaan Energiasta · Alennuksia Sammon vakuutuksista
· Alennuksia polttoaineista· Alennuksia lämmitysöljystä 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 kodinsuojan asiakkaille sekä Fenestran ikkunaetu · Henkilökoh-

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä
Omakotiliiton nettisivuilla olevan liittymislomakkeen tai ottamalla yhteyttä
yhdistyksemme hallituksen puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäsenkirjuriin.

tainen jäsenkortti etukuponkeineen, jne.

Vantaan Yleisasennus Ky

Yhdistyksen syyskokous

Tuovintie 11

Jäsenyys kannattaa

pidetään keskiviikkona 5.11.2008
klo 19 Päiväkummun koululla.

Canal Digital ja Viasat asennukset

Päiväkummun
omakotiyhdistyksen jäsenenä saat useita rahanarvoisia
etuuksia. Näitä ovat mm. Omakotiliiton
jäsenlehti Omakotilehti, viisi kertaa

Kaikki jäsenet tervetuloa mukaan
kehittämään yhteisen yhdistyksemme toimintaa!

Kuva:Tuomo Aro

Päiväkummun omakotitaloyhdistys
pitää tiivistä yhteyttä Vantaan kaupungin virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin. Yhdistyksen hallituksen jäsenet
osallistuvat aktiivisesti viranomaisten aluetta ja alueen hankkeita koskeviin tiedotustilaisuuksiin tuoden esille
alueen asukkaiden kehittämisajatuksia sekä mielipiteitä alueen hankkeisiin.
Yhdistys seuraa aktiivisesti hankkeiden
etenemistä ja ottaa niihin tarpeen mukaan kantaa lausunnoin, huomautuksin
ja tarpeen vaatiessa valituksin.

Liity jäseneksi

puh. 0500 482 982
www.vantaanyleisasennus.fi

- Sähköasennukset
- Yleiset talonrakennustyöt
- Kiinteistöhuolto
p. (09) 230 2680
0400 559 508
www.pohjolansahko.fi
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Sari

Kaisu ja Nea

Päiväkumpuun

Mari Niemi-Saari

Mitä mieltä alueen
asukkaat ja Päiväkummun
lähistöllä liikkuvat ovat
asuinalueestaan?
Tästä otimme selvää.

Uusi seurakuntatalo

Kaisu, asunut Pirkankujalla 9 vuotta
ja Nea, asunut Kaupinkujalla aina eli
liki 11 vuotta.
Missä asut?
Asun Havukoskella.
Mikä parasta Päiväkummussa?
Päiväkumpu vaikuttaa rauhalliselta ja
se on kiva.
Miten kehittäisit Päiväkumpua?
En osaa sanoa.

Missä asut?
Sanottiin jo.
Mikä parasta Päiväkummussa?
Parasta on leikkipaikat ja trampoliinit!
Miten kehittäisit Päiväkumpua?
Täältä puuttuu kioski, josta saisi karkkia ja jäätelöä.

Kuvat: Mari Niemi-Saari

Kuva:Antero Harju

Katugallup

Päiväkummun seurakuntatalon uusimistai kunnostustarve on ollut tiedossa jo
vuosia. Talo on pidetty toimintakuntoisena
vuosittaisilla kunnostustoimenpiteillä sekä
ilmastointia ja siivousta tehostamalla. Näin
ei voida loputtomiin edetä.
Uuden seurakuntatalon rakentaminen nykyisen seura
kuntatalon tontille on nähty parhaaksi ratkaisuksi. Päi
vä
kummun uudesta seurakuntatalosta tehtiin hyväksytty hankesuunnitelma vuonna 2005. Hankesuunnitelmaa tarkasteltiin
uudelleen alkuvuoden 2008 aikana, ja päädyttiin laatimaan
uusi aikaisempaa hieman pienempi ja monikäyttöisemmin tilaratkaisuin toteutettava suunnitelma. Talon kokonaispintaala laskee 500 neliömetristä noin 444 neliömetriin. Taloon
sijoitetaan seurakunnan käyttöön tulevien tilojen lisäksi 63
neliömetrin kokoinen asunto.

Energiatehokas
Kari Nieppo

Timo Lipponen

Päivi Halme

Uuden seurakuntatalon rakentamisen yhteydessä pihaalue muokataan uudelleen. Parkkipaikat sijoitetaan tontille siten, että lasten leikkipaikat ovat nykyistä turvallisemmat
ja toiminnallisemmat. Seurakuntatalo suunnitellaan energiatehokkaaksi, ekologisesti kestäväksi ja pitkäikäiseksi. Talon
lämmityksessä käytetään maalämpöä, joka jaetaan taloon lattialämmityksen kautta. Myös aurinkopaneelien käyttäminen
osana talon energiaratkaisuja on mahdollista.

Tiloja toiminnalle

Asunut Päiväkummussa nyt 2 vuotta
ja aikaisemmin toiset 2.
Missä asut?
Asun Nyyrikintiellä.
Mikä parasta Päiväkummussa?
Rauhallinen ympäristö.
Miten kehittäisit Päiväkumpua?
Pidän Päiväkummusta tällaisenaan,
hyvä näin.
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Missä asut?
Asun Tapiontiellä.
Mikä parasta Päiväkummussa?
Pidän Päiväkummun rauhallisesta ilmapiiristä.
Miten kehittäisit Päiväkumpua?
Pitäisin Kuusijärven ilman varikkoa ja
muita teollisuusaikeita ja samalla Päiväkummun nykyisellään.

Missä asut?
Asun Etelä-Päiväkummussa Nyyrikintiellä. Olen asunut noin vuoden.
Mikä parasta Päiväkummussa?
Alue on rauhallinen, lähellä kaikkea,
mutta kuitenkin tarpeeksi sivussa.
Miten kehittäisit Päiväkumpua?
Parantaisin julkista liikennettä Helsingin keskustaan. Varsinkin, jos linjastosuunnitelma toteutuu.

Uuteen seurakuntataloon tulee kaksi monikäyttöistä seurakuntasalia, joiden pinta-alat ovat 90 neliömetriä ja 60 neliömetriä. Salit suunnitellaan monikäyttöisiksi ja taloon varataan riittävät varastot tuoleille ja pöydille. Näin nykyinen
Päiväkummun seurakuntatalolla pyörivä toiminta (päiväkerhoryhmät, koululaisten iltapäiväkerhor yhmä, pyhäkoulu,
perhekerho ja varhaisnuorten kerhot) kyetään järjestämään
nykyisellä tavalla. Iltaisin on mahdollista pitää erilaisia kokouksia, piirejä ja tapahtumia. Viikonloppuisin talon tilat
muuntuvat sujuvasti kirkollisiin tilaisuuksiin: kasteisiin, vihkimisiin ja muistotilaisuuksiin soveltuviksi. Näin seurakuntatalolla tulee sykkimään monipuolinen elämä läpi viikon.
Seurakuntasalien lisäksi seurakuntataloon tulee riittävät
eteistilat, wc-tilat, varastot, kuraeteinen, toimistohuone ja jakelukeittiö sekä siivouskeskus. Näiden tilojen lisäksi taloon
tulee myös jo aikaisemmin mainittu 63 neliömetrin kokoinen
asunto. Jos tarve vaatii, niin asunto on mahdollista ottaa lisätilaksi seurakunnan käyttöön tai vuokrata sopivalle yhteistyökumppanille. Seurakuntatalon kokonaispinta-alaan sisältyvät
käyttötilojen lisäksi tarvittavat tilat ilmastoinnille ja muulle
talotekniikalle. Päiväkummun seurakuntatalon hankesuunni-

Myös uuden seurakuntatalon pihalla nähdään lasten lapioita ja
ämpäreitä hiekkalaatikolla.
telman kustannusarvio asettuu kalustohankinnat huomioiden 2,5 miljoonan euron tasoon. Vuosittaisia käyttökustannuksia uudesta seurakuntatalosta kertyy 62000 euroa.

Mikäli kaikki etenee toivotulla tavalla...
Keväällä 2008 kirkkoherra Mikko Matikainen ja Vantaan
seurakuntayhtymän rakennuttajainsinööri Maija-Liisa
Sahlbom esittelivät Päiväkummun uuden seurakuntatalon
hankesuunnitelman päälinjaukset Päiväkummun omakotiyhdistyksen hallitukselle. Tapaamisessa uudistetun hankesuunnitelman päälinjaukset todettiin hyviksi. Samaa mieltä
oli myös kevätkaudella asiaa käsitellyt Rekolan seurakunnan
kirkkoneuvosto.
Mikäli kaikki etenee toivotulla tavalla, toteutuu vanhan
seurakuntatalon purkaminen ja uuden rakentaminen vuoden 2010 aikana. Rakennustöiden aikana Päiväkummun
seurakuntatalon normaali viikkotoiminta pyritään sijoittamaan väliaikaisiin tiloihin tai seurakunnan muihin tiloihin.
Mikko Matikainen
Rekolan seurakunnan kirkkoherra
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Iloa liikunnasta
Päiväkummun ympäristössä!

Päiväkummun
klassinen Hieronta

Tiia-Mari Nousiainen

Koulutettu hieroja Jari Koivula

Kuvat: Tiia-Mari Nousiainen

050 355 9996

Monet eri tahot tarjoavat
ohjattua harrastustoimintaa
Päiväkummun koululla
sekä lähialueen kouluilla,
uimahalleissa, jumppa sekä
-kuntosaleilla.

www.hierojakoivula.com

Päiväkummun
Talopalvelu

Iso osa Päiväkummun koulun vuoroista on varattu koulun vanhempainyhdistyksen järjestämälle toiminnalle. Keskiviikkoisin järjestetään lapsille
toimintaa alkaen klo 17. Ohjelmaan
kuuluu tuolloin pääosin sählyä eri
luokka-asteille ja mukaan mahtuu
jumppatuntikin. Vanhempainyhdistys
on muistanut myös aikuisia ja järjestää tiistaisin ja perjantaisin sulkapalloa sekä torstaisin lentopalloa aikuisille.
Vanhempainyhdistykseltä saa lisätietoja
sähköpostilla paivakummunvy@luukku.
com.

Jari koivula
0440 620 602
Piha- ja lumitöitä sekä
pieniä korjaustöitä

Uudenmaan IV-nuohous
Lentopalloa voi pelata Päiväkummun koulun lisäksi alueen muilla kouluilla. Kuva
Koivukylän koululta.

Päiväkummun koululla järjestetään
Rekolan Raikkaan seuratoimintana liikuntakouluja 5-6 -vuotiaille, 7-8
-vuotiaille ja 9-12 -vuotiaille lapsille.
Liikuntakouluissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin ja kehitetään perusliikuntataitoja pelaillen ja leikkien. Tämän
lehden painoon tullessa liikuntakoulut ovat jo pyörähtäneet käyntiin, mutta vapaita paikkoja kannattaa tiedustella liikuntakoulujen vetäjältä Matti
Riikoselta puh. 0400 458 583 tai sähköpostitse riikonen.matti@kolumbus.
fi. Lisätietoja Rekolan Raikkaan muista
syksyn liikuntaharrasteista löytyy internetosoitteesta www.rekolanraikas.fi
Päiväkummussa toimii myös aktiivinen pesäpallojunnujen porukka, joka toivoo erityisesti lisää uusia
6-11 -vuotiaita tyttöjä ja poikia mukaan toimintaan. Kesällä harjoitellaan
Päiväkummussa ja Rekolassa, talvikaudella alueen kouluilla. Lisää seuran toiminnasta jukka.heinonen@elisanet.fi ja
www.päiväkummunpesis.fi.
Rekolan Urheilijoiden toiminta Päiväkummussa on keskittynyt
pikkujun
nujen koriskerhon torstaisiin
harjoituksiin Päiväkummun koululla klo 18.30-19.30. Koriskerhoon ovat
tervetulleita vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneet tytöt ja pojat. Lisätietoa
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Aikuisopisto järjestää Päiväkummun
koululla syyskaudella kiinteytysjumppaa maanantaisin 15.9.- 1.12. kello
19-20. Muista Aikuisopiston liikuntaryhmistä saa tietoa kotiin jaetusta esitteestä tai www.vantaa.fi/aikuisopisto.

koriskerhosta saa kerhon vetäjältä
Xhevdet Syalta numerosta 050 3387515
tai sähköpostitse syla_@hotmail.com.
Li
sä
tietoa Rekolan Urheilijoiden toiminnasta löytyy nettisivuilta www.rekolanurheilijat.fi.
Aikuisille sekä senioreille on olemassa päivisin toimintaa kaupungin ohjatuissa liikuntaryhmissä muun muassa Havukosken nuorisotilassa, Korson
Lumossa ja Metsonkodin päiväkeskuksessa. Kaupungin ohjatuista liikuntaryhmistä saa lisätietoa Vantaan kaupungin internetsivuilta www.vantaa.fi
->liikunta->ohjattu liikunta. Samasta

paikasta löytyy tietoa asiakasmaksuista
uimahalleissa, kaupungin kuntosaleille
ja tietoa mm. erityisuimakortin myöntämisen perusteista. Asiassa auttaa myös
kaupungin liikuntaneuvola, joka sijaitsee Tikkurilan uimahallin yhteydessä.
Siellä neuvontaa annetaan yli 50-vuotiaille liikuntaan tottumattomille vantaalaisille aina parillisen viikon torstaina
kello 14.30-15.30. Itä-Vantaan liikunnanohjaajat päivystävät myös puhelimen ääressä numerossa (09) 83923284
esimerkiksi maanantaisin 14.30-15,
tiistaisin 8.00-8.30 ja keskiviikkoisin
17.00-17.30.

Meitä päiväkumpulaisia lähimmät
kuntosalit löytyvät Koivukylästä ja
Korsosta. Koivukylässä Halmekuja 2:
ssa pitää majaansa Vantaa Gym Club,
jonka tiloihin kuuluu 600 m2 kuntosali
ja muihin palveluihin kuuluu mm. kehon koostumuksen mittausta, hierontaa
ja hoitolapalveluita kuten vyöhyketerapiaa. Korsossa toimii kaksi kuntosali- ja aerobic -yritystä. Maakotkantie
6:ssa on Korso Gym, jonka sisällä on
kuntosalin ja aerobic -ryhmien lisäksi Indoor Cycling. Toinen yrityksistä on Korsontie 7:ssa sijaitseva Trendi
Fitness, josta löytyvät kuntosalit erikseen miehille ja naisille sekä aerobic
-tunnit. Molemmista saleista lisää internetosoitteissa www.korsogym.fi ja
www.trendifitness.fi.
Meitä lähin uimahalli on Korsossa
osoitteessa Kisatie 29. Korson yläkoulun yhteydessä sijaitseva uimahalli on avoinna maanantaista torstaihin kello 16-20 ja perjantaisin 17-20.

Viikonloppuisin uimahalli on suljettu.
Vantaan kaupungin liikuntapalvelut
järjestää hallissa uimakursseja lapsille ja aikuisille sekä vesijumpparyhmiä.
Lisätietoa numerosta (09) 83932229.
Näin syksyn tullen iltojen pimentyessä monia meistä sohvan lämmin syli
vetää puoleensa magneetin lailla, mutta kannattaa kuitenkin pitää mielessä
Päiväkummun ja lähiympäristön upeat ulkoilumahdollisuudet! Koiraihmiset
saavat automaattisesti lemmikkinsä
kanssa liikuntaa, mutta muidenkin on
hyvä välillä irtautua takkatulen lämmöstä ja lähteä katsomaan syksyistä
luontoa ja sauvakävelemään, lenkkeilemään tai muuten vain reippailemaan!
Hyvää liikunnallista syksyä kaikille päiväkumpulaisille.

- Ilmanvaihtokanavien puhdistus
- Säätö- ja mittauspalvelut
5% etu yhdistyksen jäsenille.
Ilmanvaihdon
puhdistuksesta nyt myös
kotitalousvähennys.
044 253 9456
www.uudenmaaniv-nuohous.fi

KOTISIIVOUSPALVELUT
PÄIVÄKUMMUSSA
WWW.MTKOTIPALVELUT.FI
050 320 9594

Arvaa mikä paikka
-kysymyksen vastaus
Kuva on nykyisen Ester Koskelaisen
puiston alueelta. Kivi on lähellä skeittiramppeja. 70-luvulla kiven vieressä oli
lato, ja niityllä laidunsi hevosia.
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Avaa kotisi
raikkaalle
tuulisähkölle

Tuulisähköä kotiisi helposti
1. Klikkaa www.vantaanenergia.ﬁ/tuuli ja liitä
sähkösopimukseesi pienellä lisämaksulla tuulisähköosuus 1000 kWh/vuosi.
2. Yksi tuulisähköosuus maksaa vain 1,80 €/kk.
3. Saat Hyvän Tuulen Talo -sertiﬁkaatin todistuksena ilmastomyönteisestä energiaratkaisustasi.
Vantaan Energia on Suomen suurimpia tuulisähkön
tuottajia.
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Vantaan Energia on luotettava
ja vastuullinen ympäristösertiﬁoitu yritys.

Puhelin (09) 829 0225
www.vantaanenergia.ﬁ

