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Koivukylän Palloseura hakee
2005 syntyneitä tyttöjä

Koivukylän Palloseurassa pääset mukavan harrastuksen pariin. KOIPS on perustamassa uutta tyttöjoukkuetta 2005 syntyneiden ikäluokkaan, johon haetaan pelaajia
Päiväkummusta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Maria Olin puh. 040 743 1421 www.koips.fi

Perinteinen syysretki
Mölandetiin 3.9.2011
Päiväkummun omakotitaloyhdistys järjestää perinteisen
retken lauantaina 3.9.2011 Mölandetiin. Mölandet sijaitsee
Sipoon saaristossa. Lähtö Karhusaaresta noin klo 11 ja paluu
samaan paikkaan noin klo 20.
Saarella on mahdollisuus uida ja saunoa, paistaa makkaraa
sekä harrastaa seurapelejä tai nauttia kauniista saariluonnosta retkeillen ja keräten sieniä. Päiväkummun omakotiyhdistys tarjoaa makkarat, mehut, kahvit, ja pullan. Omat täydennyseväät kannattaa ottaa mukaan.
Ilmoittautumiset 1.9.2011 mennessä sähköpostilla pekka.
puura@kolumbus.fi tai puhelimella 050 327 2476.

Ilmanlaadun mittausta
Päiväkummussa

HSY on asentanut siirrettävän ilmanlaatu mittausaseman
Päiväkumpuun Seliminkujalle. Ilmanlaatua seurataan vuoden 2011 ajan.
Tarkoituksena on saada mittaustuloksia lähinnä puun poltossa syntyneistä pienhiukkasista (PM2,5). Lisäksi mitataan
mm. typpioksidin (NO2) ja typpimonoksidia (NO) pitoisuuksia. Mittaustulokset ovat nähtävillä HSY nettisivulla:
http://www.hsy.fi/seututieto/ilmanlaatu/asematpks/siirrettava3/Sivut/default.aspx
Pienhiukkasilla on todettu olevan haitallisia terveysvaikutuksia. Pienhiukkaspäästöjä voidaan pienentää pientaloissa käyttämällä hyvänlaatuista polttopuuta ja polttamalla sitä
oikein.
Tällä hetkellä pienhiukkaspäästöjä ei rajoiteta lainsäädännöllä, mutta niille on ehdotettu enimmäisrajoituksia.
Toivottavasti tulevista määräyksistä ei synny samanlaista sekaannusta kuin haja-asutusalueen jätevesimääräyksistä syntyi.
Pekka Puura

Jouluinen askarteluilta
suunnitelmissa

Päiväkummun omakotitaloyhdistys aikoo järjestää hyvissä
ajoin ennen joulukiireitä askarteluillan. Jouluista teemailtaa
suunnitellaan marraskuulle.
- Illan aikana on mahdollista tehdä esimerkiksi havupallokoristeita. Jo kesän ja alkusyksyn aikana talven askarteluita varten kannattaa kerätä itselleen varastoon esimerkiksi
sammalta ja käpyjä. Niistä voi tehdä vaikkapa sammalsydänkranssin, yhdistyksen hallituksen jäsen, kalustovastaava
Aino Hämäläinen ideoi.
Tarpeen mukaan omakotiyhdistys järjestää myös muita
kursseja.
Toiveita ja ideoita voi lähettää osoitteeseen: pekka.puura@
kolumbus.fi
Eija Harju

Kukkia ja nidontaa - Muttu

2

Tässä lehdessä

Puheenjohtajan katsaus

Puheenjohtajan katsaus

3

Omakoti-talkkari

4

Liity jäseneksi

4

Espanjansiruetana ja lehtokotilo

5

Koululaiset pohtivat arjen turvallisuutta

6

Vaihto-oppilaana Päiväkummussa

8

Paju taipui kukka-amppeliksi askarteluillassa 9
Ivalojoen melontaretki

10

Äijälentopalloa Päiväkummun koululla

12

Päiväkumpulaista uudisrakentamista

14

Pitkä ja luminen talvi on koetellut päiväkumpulaisia.
Varsinkin pienillä tonteilla on ollut vaikeuksia varastoida
suurta määrää lunta. Katujen ja teiden kunto on vaihdellut
Vantaalla, mutta pientalovaltaisilla alueilla tiet ovat olleet
huonommassa kunnossa. Pientaloalueita ei kohdella tasavertaisesti. Aurausmenetelmästä johtuen tiet ovat kaventuneet ja lumivallit ovat nousseet hyvin korkeaksi erityisesti
risteysalueella peittäen sivunäkyvyyden.
Kaupunkisuunnittelussa tulisi paremmin huomioida lumeauraus ja jokaisella tiellä ja kadulla tulisi olla määriteltynä alue tai alueet mihin tien aurauslumi voidaan koota ja
kuinka paljon sitä sinne voidaan koota.
Asumiskustannukset ovat viidessä vuodessa nousseet
noin 26%. Tämä on paljon enemmän kuin yleinen kuluttajaindeksi samassa ajassa, noin 15%. Mikä tähän on johtanut? Tehdyt veropäätökset, energiaveron kiristyminen,
kiinteistöveron ja vesimaksujen korotukset sekä energian hinnan nousu. Sähkömarkkinat eivät ole toimineet ja
muutoksia siihen ei ole tulevaisuudessakaan odotettavissa.
Verotuksen painopistettä ollaan samanaikaisesti muuttamassa niin, että asumiskustannukset nousevat jatkossakin.
Pientaloasukkaalle on varattu maksumiehen rooli.
Valitettavasti meillä on pitkä kylmä ja pimeä vuodenaika, joten joudumme pakostakin käyttämään energiaa lämmitykseen ja valaistukseen. Samanaikaisesti joukkoliikennettä supistetaan, joten työmatkat joudutaan tekemään
ainakin osittain omalla kulkuvälineellä. Käykö niin, että
vain hyvätuloisilla ja erilaisten tukien varassa asuvilla on
mahdollisuus asua tulevaisuudessa pääkaupunkiseudulla?
Toivottavasti näin ei käy.
Päiväkummun omakotiyhdistys haluaa vaikuttaa siihen,
että tulevaisuudessa mahdollisimman moni voi asua mahdollisimman pitkään pientaloissa.
Alueen asukkaiden kannattaa liittyä omakotiyhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksu on vain 20€ vuodessa. Jäsenedut
ovat hyvät. Liittymisohjeet löytyvät tästä lehdestä.

Päiväkumpu-lehti
J ulkaisija , P äiväkummun
Y hteydenotot

omakotitaloyhdistys ry .

Päiväkummun omakotiyhdistys toivottaa kaikille
jäsenille, asukkaille ja lukijoille oikein mukavaa kevättä ja aurinkoista kesää.

ja palautteet : hallitus @ paivakumpu . net

P äätoimittaja , P ekka P uura
T oimitus ,

yhdistyksen hallitus

U lkoasu

ja kannen kuva ,

A ntero H arju

Pekka Puura

Päiväkummun
omakotiyhdistyksen
puheenjohtaja
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Omakoti- Liity jäseneksi
talkkari
Rekola-Asola omakotiyhdistyksen
kanssa on tehty yhteistyösopimus
omakotitalkkareiden käytöstä
Päiväkummussa.
Olemme sopineet Rekola-Asolan
omakotiyhdistyksen
kanssa,
että
Päiväkummun omakotitaloyhdistyksen
jäsenet voivat käyttää heidän omakotitalkkareitaan.
Omakotitalkkareita voi käyttää pienimuotoisissa remonteissa, kunnostuksissa, siivouksissa, pihatöissä, puutarhanhoidossa, polttopuiden teossa jne.
Nämä palvelut ovat saatavilla vain jäsenille ja palveluista peritään 7€ tunnilta
+ matkakulut Rekolasta Päiväkumpuun
ja takaisin. Maksut ovat kotitalousvähennyskelpoisia.
Omakotitalkkarit tekevät työt tilaajan (asiakkaan) ehdoilla ja heidän kotonaan pääsääntöisesti asiakkaan työvälineillä. Omakotitalkkareita sitoo
vaitiolovelvollisuus. Talkkaritoiminta
on ensisijaisesti ikääntyvälle omakotiväestölle tarkoitettu palvelumuoto.
Omakotitalkkareiden palveluita voit
kysyä Rekola-Asolan talkkareilta suoraan: Janne Ruhanen, puh. 041 7234808
tai Pentti Isotalus, puh. 041 7201957.
Päiväkummun omakotitaloyhdistys
kerää kokemuksia talkkareiden käytöstä Päiväkummussa. Jos jäsenistön
kokemukset yhteistyöstä ovat myönteisiä ja tarve riittävä, voimme harkita
oman omakotitalkkarin palkkaamista
Päiväkumpuun.
Toivomme jäsenistön ottavan talkkarit käyttöön Päiväkummussa. Kiitämme
Rekola-Asolan omakotiyhdistystä heidän tarjoamastaan avusta päiväkumpulaisille.
Antakaa palautetta kokeilusta Päivä
kummun omakotiyhdistykselle.
Rekola-Asolan omakotitalkkarivastaava Aila Mannila 044 5514813
Päiväkummun
omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Puura 050
3272476.
Pekka Puura

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.

Liity

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

Välinevuokrausta

Omakotiyhdistyksen oksasilppuria ja peräkärryä voi vuokrata. Silppurin
ja peräkärryn päivävuokra on jäseniltä 6 euroa ja muilta 10 euroa päivä. Oksasilppurivaraukset: Ilpo Myllylä, puh 040 7002181, Aulikintie 30.
Peräkärryvaraukset: Aino Hämäläinen, 040 5735 460, Kyllikintie 22 tai Ilpo
Myllylä

Hyvät jäsenedut

Omakotiliiton lehdet neljä kertaa vuodessa jäsenmaksua vastaan, 10% alennus K-raudasta (ei koske tarjoustuotteita), 5% alennus nuohouksesta sekä ilmamäärien mittauksista ja säädöistä, Uudenmaan IV-nuohous, Maksuton lakimiesneuvonta jäsenille ja maksuton rakennusneuvonta, Edullista sähköenergiaa
Vantaan Energiasta (Hintaedun saaminen sähkösopimukseen edellyttää yhteydentottoa Vantaan Energian asiakaspalveluun), Alennuksia Sammon vakuutuksista, Alennuksia polttoaineista (Neste yksityisluottokortti ja FORTUM vihreiltä A24-automaattiasemilta 2 sentin alennus Futura-bensiinistä ja Futura
Citydieselistä. Neste-hakemus Neste-asemalta. Muista merkitä lisätietoja kohtaan ”Omakotiliitto” ja jäsennumerosi, 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, Henkilökohtainen jäsenkortti etukuponkeineen, jne.
www . paivakumpu . net

Tietoa Päiväkummun
omakotitaloyhdistyksestä
J äsenmäärä 478
J äsenmaksu 20 €

vuosi

T oiminta - alue P äiväkumpu
H allituksen

jäsenet

2011

P ekka P uura , puheenjohtaja , A ulikintie 18, 01420 V antaa ,
874 3418, 050 327 2476, pekka . puura @ kolumbus . fi
T uomo A ro , V eijo J aaranen , P äivi I sotalo , S eija P uha , E rkki
P ulkkinen , O smo K ähkönen , J armo T iukkanen , T iia -M ari
N ousiainen
www . paivakumpu . net
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Espanjansiruetana ja
lehtokotilo

Ei-

to

ivo

tu
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ier
Päiväkummusta on löytynyt yksittäisinä esiintyminä
aa
t
espanjansiruetanoita ja lehtokotiloita; nilviäisiä, jotka tuhoavat
puutarhan kasveja. Etenkin espanjansiruetana voi runsaslukuisena
aiheuttaa suuria tuhoja. Tuholaisten hävittäminen on kiinteistön
omistajan vastuulla.
Jos näitä lajeja löytyy sinun tai naapurustosi puutarhasta, hävitä ne ensi tilassa. Jotta kanta saadaan pois, hävitys on tehtävä yhteistyössä naapureiden kanssa.
Runsaaksi levinneen kannan hävittäminen on erittäin vaikeaa ja se heikentää kiinteistön arvoa.
Oheiseen taulukkoon on koottu perustiedot näiden tuholaisten torjuntaan.
Lisää tietoa tuholaisista voi hakea osoitteesta www.ymparisto.fi, kirjoittamalla hakutoimintoon lajin nimen.
Tuomo Aro

Espanjansiruetana

Lehtokotilo

Yleistä

Syö mieluiten koriste- ja hyötykasvien
lehtiä, kukkia ja sipuleita. Lähes mikä tahansa muukin ravinto kelpaa.

Kiipeilee kookkaissa kasveissa ja syö niiden lehtiä. Pitää erityisesti nokkosesta.
Myös levät, jäkälät, sienirihmastot ja raadot kelpaavat.

Tunnistaminen

Suuri, jopa 14 cm mittainen. Suomessa
yleensä likaisen punaruskean värinen.
Jos väri on tummempi, kannattaa katsoa
hännän muoto; jos se on terävä, kyseessä
on harmiton ukkoetana.

Aikuinen on n. 2 cm läpimittainen, tummanruskea ja kovakuorinen. Sukukypsän
lehtokotilon kuoren suulla on vaalea rauna.

Mekaaninen hävittäminen

Poimitaan ja tapetaan joko mekaanisesti tai pudottamalla kiehuvaan veteen. Raadot
on hävitettävä huolellisesti jätteen mukana (sekajäte tai suljettu komposti), jotta jäljelle jääneet yksilöt eivät voi käyttää niitä ravinnokseen.
Puutarhaan voi laittaa kosteutta kerääviä levyjä tai lautoja. Etanat ja kotilot menevät
kuivalla ja aurinkoisella säällä niiden alle.

Myrkyttäminen

Ei myrkytettävissä.

Siroteltavia syöttiaineita, jotka ovat kotiloille tappavia: Mesurol, Ferramol. Näitä
ei saa käyttää maustevihanneksille.

Kulkuesteenä toimivia aineita (hiekkaa
lukuunottamatta käsittely uusittava runsaan sateen jälkeen)

Koivutisle.

Koivutisle, kalkki, piimaa, vermikuliitti,
tuhka, munankuori, hiekka.

Ennaltaehkäisy

Leikkaa nurmikko, sekä ojien ja teiden
pientareet mataliksi. Poista lehti-ja risukasat. Kalkitse komposti.

Poista lehtikasat, avokompostit, risukasat
ja karike. Täytä ojat ja kuopat, jos mahdollista.
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Koululaiset pohtivat arjen
turvallisuutta
Päiväkummun koulussa
ahertavat noin 330 oppilasta
ovat iloisia koululaisia. Koulu ja
sen ympäristö koetaan pääosin
turvallisena ja mukavana
paikkana.
Suurimpana syynä tähän ovat oppilaiden
mielestä kivat kaverit, turvalliset aikuiset,
sekä kaunis ja viihtyisä ympäristö.

V aikuttavat P äiväkumpulaiset

Vantaan kouluissa osallistuttiin tänäkin vuonna Vantaan Vaikuttaja-päivään.
Vaikuttaja-päivän tarkoituksena on antaa
lapsille ja nuorille mahdollisuus tuoda
esiin heille tärkeitä asioita. Tänä vuonna
teemana oli ”Ympäristö ja arjen turvallisuus”. Sen lisäksi, että Päiväkummun
koulun oppilaiden aloite vietiin kaupungin päättäjien tietoisuuteen Vaikuttajapäivässä, myös tämän lehden kautta meillä
on ilo välittää koululaisten terveiset ja näkemykset alueen asukkaiden ja vanhempien tietoon. Työstäessään Ympäristö ja
arjen turvallisuus –teemaa, kaikkien luokkien oppilaat pohtivat, mitkä asiat omassa
ympäristössä koetaan turvallisiksi ja/tai
mukaviksi ja mitkä asiat turvattomiksi ja/
tai pelottaviksi.

T urvallisempaa

matkantekoa

Ensimmäisen luokan oppilaat kokevat
erityisesti autoteiden ylitykset ja koulun
edessä tapahtuvan autoliikenteen pelottavana. Valintatalon eteen oppilaat toivoisivat liikennevaloja ja koulun eteen
turvallista ja kunnollista kääntöpaikkaa
autoille. Koulumatkan lapset kokisivat
turvallisemmaksi, jos Päiväkummussa
olisi enemmän suojateitä ja jalkakäytäviä,

Lähikaupan pihalla olevat humalaiset ovat lasten mielestä pelottavia
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sekä varovaisia autoilijoita. Myös viidennen luokan oppilaat kaipaavat kulkemiseen turvallisuutta:” Päiväkumpuun tulisi
laittaa enemmän katulamppuja, sillä monen lapsen mielestä on pelottava kävellä
pimeässä. Katulamppuja tulisi korjata, sillä ne ovat liian himmeitä tai ne eivät toimi
ollenkaan.”

S keittirampit

kuntoon

Oppilaskunnan hallitus valitsi Vaikuttajapäivän aloitteeksi tänä vuonna koulun
viereisen puiston skeittiramppien kunnostuksen. Skeittirampit nousivat esiin
lähes jokaisen luokan työskentelyssä niin
pelottavana ja turvattomana kuin mukavana ja turvallisena paikkana. Oppilaat
toteavat mm. että: ”Päiväkummussa on
hieno liikuntapuisto. Tässä puistossa on
leikkipuisto, pulkkamäki, ruohokenttä
ja frisbeegolfrata. On hienoa, että kaikki kentän yhdeksän koria ovat pystyssä
ja ehjiä. Kyseisessä Esteri Koskelaisen
puistossa on myös rullalautailualue. Se ei
ole yhtä hyvässä kunnossa. Sieltä löytyy
roskia, lasinsiruja ja pelottavaa nuorisoa.”
Eräs poika toteaa myös näin: ”Monet pitävät ramppeja vaarallisena paikkana, koska siellä oleskelee isompia. Niitä ei kannata pelätä, ne ovat ihan mukavia.”
Koululaiset ehdottavat, että skeittirampit
kunnostettaisiin, sillä moni haluaisi käyt-

Koululaisten ykköstoive on skeittiramppien kunnostus.
tää niitä. Alueelle tulisi lisätä roskiksia
ja kunnostaa entisiä. Neljännen luokan
oppilaat toivovat myös, että päihteiden
käyttöön alueella kiinnitettäisiin huomiota. He ideoivat puistoon hyväntuulisen
kylttisarjan, jossa mm. kiellettäisiin juopottelu puistossa. Lapset toivovat myös
esimerkiksi koiranulkoiluttajien kulkevan
useammin siitä ohi, sillä aikuisten läsnäolo tuo turvaa. Myös poliisien näkyminen
silloin tällöin puistoalueella olisi lasten
mielestä tervetullutta.

P äihteiden

käyttö
huolestuttaa

Vaikka kyseessä on alakouluikäiset lapset,
heitä huolettavat aikuisten ja nuorison
alkoholin käyttö. Lähikaupan ja puistoalueiden liepeillä liikkuvat päihtyneet herättävät lapsissa turvattomuutta ja pelkoa.
Viidennen luokan tytöt kommentoivat
asiaa myös näin: ”Alkoholin käyttöä voisi vähentää ja vanhempien pitäisi puuttua
nuorten alkoholin käyttöön enemmän.
Vanhempien pitäisi olla enemmän yhteyksissä lapsiinsa viikonloppuisin.”

V ipinää

tahtoo parasta lapselleen ja euroja voisi
tippua rahankeruuseen.” Nuorisotalosta
haluttaisiin kokoontumispaikka isoille ja
pienille, jotta ”voisi tehdä uutta tuttavuutta ihmisten kanssa, viettää mukavaa aikaa
turvallisessa rakennuksessa sekä nauttia
yhdessäolosta.” Pojat kaipaavat ulkotilaa harrastukselleen: ”Toivoisimme, että
aina kun tahdomme airsoftata, (peli, jossa
ammutaan vastustajaa muovikuulilla) ei
tarvitsisi mennä Keravalle tai Helsinkiin.
”Airsoft –areena olisi aivan mahtava. Se
sopisi täyttömäen läheiselle pellolle, koska
alueella ei kulje paljon ihmisiä”, toteavat
viidennen luokan pojat.

J ännittävät

legendat

Vuodesta toiseen, varsinkin pienempiä
oppilaita pelottavat metsässä tai sen laidassa sijaitseva ”perunakellari”, ”punainen

lato” ja ”vanha kuviskoulu”. Silloin tällöin
kuuluu huhuja, että niissä asustellaan.
Lapset toivoisivat näiden kohteiden kunnostamista tai jopa ”eliminointia”, jottei
ohi kulkiessaan tarvitsisi olla peloissaan.

V iihtyisä P äiväkumpu

Vihreällä merkittyjä, turvallisia ja mukavia paikkoja löytyy Päiväkummusta edellisten muutosehdotusten lisäksi runsaasti.
Koulu kavereineen ja aikuisineen, koulun
piha-alue, leikkipuistot, Kuusijärvi, bussipysäkit, ympäröivä luonto ja tietysti kodit
koetaan oppilaiden keskuudessa positiivisina. Lasten mielestä Päiväkummussa
on mukavaa, rauhallista ja viihtyisää asua.
Suuri kiitos siitä kuuluu tämän ”kylän” väelle!
Päiväkummun koulun oppilaat

vapaa - ajalle

”Monet nuoret ovat suurimman osan
vapaa-ajastaan tietokoneiden tai pelikonsoleiden ääressä. Me luulemme, että
syy tähän on se, ettei Päiväkummussa
ole paljoa paikkoja, jotka saisivat nuoret
ulos”, toteavat kohta yläkouluun siirtyvät
oppilaat. Lääkkeeksi tähän ongelmaan he
ehdottavat nuorisotaloa. (Tämä oli koulun oppilaiden aloite myös Vaikuttajapäivässä vuonna 2009.) Lapset olisivat
jopa valmiita talkoisiin, jotta nuorisotalo
toteutuisi: ”Rahankeruu nuorisotilaa varten voisi antaa etumatkaa rakentamisessa, sillä varmasti monen nuoren huoltaja
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Vaihto-oppilaana Päiväkummussa
Markéta Štauberová ja Sophia
Pfeiffer ovat olleet Suomessa
vaihto-oppilaina pian vuoden.
Markéta on Tsekistä ja asuu tällä
hetkellä Rekolassa. Sophia taas on
Saksasta ja asuu Päiväkummussa.
Molemmat ovat 17-vuotiaita ja
opiskelevat Tikkurilan lukiossa.
Tänä vuonna Suomen talvi oli kova
ja kylmä, ja se on myös ällistyttänyt
monia vaihto-oppilaita. Markétalta ja
Sophialta kysyttiin, miten he selviytyivät tästä erityisen kylmästä kaudesta.
Markéta toteaa, että positiivisuudella
pärjää pitkälle. Laskettelu ja avannossa
käyminen ovat hänen mukaansa hyvää
ajanvietettä.
- Talvesta selviytyäkseen tarvitsee
lämpimän takan ja kynttilöitä, perheen
ja ystävien seura on tärkeää vuoden
pimeimpänä aikana. Motivaatiota on
myös hyvä olla, Sophia sanoo.

O piskelu

Sophian mukaan suomalaiset ovat ujoja, mutta lämminsydämisiä.

innostaa

Markéta kertoo pitävänsä Suomessa
erityisesti koulusta, sillä opiskelusysteemi on niin erilainen kuin Tsekeissä.
Täällä hän voi opiskella juuri sitä mitä
haluaa. Lisäksi koulussa näkee myös
kavereita. Hän kehuu isäntäperhettänsä
mukavaksi ja sanoo saavansa apua aina
kun sitä tarvitsee. Markéta pitää myös
suomen kielen kuuntelemisesta. Siinä
on hänen sanojensa mukaan hyvä soundi.

O sa

isäntäperhettä

Sophia pitää Suomen luonnosta,
maisemista, ja etenkin siitä kun voi olla
luonnossa, muttei silti tarvitse olla kovin kaukana kaupungista. Hän sanoo
suomalaisten olevan hyvin ystävällisiä.
Saksalainen neito kertoo tunteneensa
aina olevansa osa isäntäperhettänsä.
Heidän mukaansa suomalaiset ovat
vähän ujoja, mutta lämminsydämisiä.
Positiivisessa mielessä olemme myös
hiukan syrjäänvetäytyviä.
- Suomalaisten kanssa on mielenkiintoista puhua, sillä tuntuu heti, että
voisi olla hyvä kaveri, Markéta mainitsee.
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Markétan mielestä suomen kielessä on hyvä soundi.
Sophia kertoo vaihto-oppilasvuoden olleen tärkeä osa elämäänsä. Hän
on saanut itsevarmuutta, hän tietää nyt
voivansa elää suhteellisen itsenäisesti. Mukaan Suomesta on tarttunut läjittäin hyviä kokemuksia, niin ruokaan,
kulttuuriin kuin moniin ihmisiin liittyen.
Markéta on samoilla linjoilla. Vuosi
vaihdossa muutti hänen elämäänsä, ja
erityisesti tapaa millä hän näkee ja ajat-

telee asioita.
- Kun asuu vain yhdessä paikassa,
tottuu vain yhteen ajattelumalliin, mutta vaihto-oppilaana voi ymmärtää paljon enemmän kun tutustuu täysin uuteen kulttuuriin, Markéta miettii.
Mirjam Düben

Saksalainen vaihto-oppilas
Aada Harju

Host sister

Paju taipui kukka-amppeliksi
Omakotitaloyhdistyksen
ja Rekolan seurakunnan
järjestämä pajutyökurssi kokosi
huhtikuun alussa Päiväkummun
seurakuntalolle yli 20 innokasta
näpertelijää.
Liki kolme tuntia kestäneen ahkeran uurastuksen tuloksena jokainen
sai valmiiksi persoonallisen ja kauniin
kukka-amppelin. Kurssi oli omakotitaloyhdistyksen jäsenille ilmainen. Liki
kaikki osallistujat tekivät pajutöitä ensimmäistä kertaa elämässään.
Pajuamppelin tekemisessä tarvitaan
suorien ja taipuisien pajunoksien lisäksi
jonkinverran käsivoimia sekä aikaa.
- Lisäksi tarvitaan pieni pala styroksia, puutarhasakset ja pieni pätkä narua sidontaan, ohjaaja Piia JärvenkyläMäenpää Inkun ideapajasta opastaa
kurssilaisia.

H elppo

Keväinen pajukurssi kokosi Päiväkummun seurakuntalon salin täyteen askarteluintoisia
alueen asukkaita.

työ aloittelijalle

Pajuamppelin loimi eli tukirakenne
luodaan tökkimällä styroksin läpi ympyränmuotoon pariton määrä tukevampia pajunoksia. Kudonta tapahtuu palttinatekniikalla.
Töissä käytettiin viljeltyjä pajuja.
Myös luonnossa kasvanutta pajua voi
hyödyntää. Pajun keräämiseen tarvitaan
lupa maanomistajalta.
- Kevättalvi ennen lehtien puhkeamista on hyvä aika kerätä pajua. Pajuja
voi kerätä myös loka-marraskuulla lehtien pudottua. Hyvin ilmastoitu ulkovarasto on oksille hyvä säilytyspaikka,
Piia opastaa.
- Ennen työstämistä kuivia pajunippuja pitää liottaa viikosta kahteen.
Muuten punonta ei onnistu. Paju punotaan aina kosteana, hän vinkkaa.
Hanni Leskinen toteaa pajuamppelin tekemisen sopivan hyvin aloittelijalle. Palttinakudonta on hänen mielestään erittäin helppoa.
- Kudonnassa käsivoimat ovat hyödyksi. Vaikeinta tekemisessä on saada
aikaan tasainen jälki. Sen verran hieno
amppelista tuli, että ripustan sen paraatipaikalle oven pieleen, Hanni hehkuttaa.
Eija Harju

Hanni Leskinen aikoo ripustaa kukka-amppelin paraatipaikalle oven viereen.

Päiväkumpuun seurakunnalle
yhteinen hanke?
Rekolan seurakunnassa mietitään
parasta aikaa kuumeisesti Tuovintie
39:ssä sijaitsevan Päiväkummun seurakuntatalon tontin käyttöä ja tulevaisuutta.
- Vantaan seurakuntayhtymä ja Re
kolan seurakunta kartoittavat mahdollista yhteistyöhanketta Vantaan
kaupungin kanssa. Kartoitus on nyt
herkässä vaiheessa, Rekolan seurakunnan kirkkoherra Mikko Matikainen
kertoo.
Kirkkoherran mukaan tavoitteena on
löytää ratkaisu, jolla muun hyvän lisäksi seurakunnalliset toiminnat voidaan
Päiväkummun alueella tulevaisuudessa

ja kaupungille

turvata osana laajempaa seurakunnallista palvelukonseptia.

O ngelmia

kosteudesta

Päiväkummun seurakuntatalon vanhin osa valmistui 1960-luvun lopulla ja
sitä laajennettiin nykymittoihin 1986.
Alunperin kiinteistön iäkkäin osa oli
parakkimainen rakennus, jota korotettiin myöhemmin harjakattoiseksi.
Vuoden 2000 kuntoarvion yhteydessä rakennusten liitoskohdassa ja
vesikatossa huomattiin kosteusongelmia. Niitä on korjattu useaan otteeseen
2000-luvun alkuvuosina.
Eija Harju
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Ivalojoen melontaretki
Aino Hämäläinen muistelee
Ivalojoelle tekemäänsä
kanoottiretkeä.
Elokuussa 1999 teimme kanoottiretken Ivalojoelle. Saavuimme Inarin
järven Nannungvuonoon, jossa meillä
oli varattuna mökki.
Vuokrasimme Saariselältä kaksi kanoottia, tarvikkeet, kypärät, pelastusliivit ja tavarasäkit. Retki aloitettiin
Kutturasta.
Reitti
Ivaloon on 70 km.
Korkeuseroa on 82,5 m. Meillä oli koskista reittiselostus, mutta eihän sitä ehtinyt siinä kiireessä noudattaa. Raijalla
ja Raimolla oli reittiohjeet. Raija luki
matkalla, mistä koski oli paras laskea.
Kohinalta ei ohjeita kuultu, ja aina
ei pystynyt ohjaamaan juuri siihen uomaan, mistä olisi sopiva laskea. Minä
olin meidän kanootissa perässä. Perästä
on helpompi ohjata.
Ensimmäinen koski oli heti Kuttu
rasta lähdettyä Porttiniva. Siinä oli vähän vettä. Kävi niin, että tartuttiin kiinni. Sitten päästiin selkeille vesille.
Taas alkoi kuulua kohinaa. Seuraava
koski oli Porttikoski, 1400m pitkä, pudotusta 5,3m. Meidän kanootti meni
juuri ison laakean kiven päältä vähän
kylittäin, onneksi ei kuitenkaan kaa-
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tunut. Kanoottia ei saisi päästää sivuttain. Silloin voi olla kaatuminen
lähellä. Kavereita ei ehditty huomioida. Seuraavaksi Timanttiköngäs,
Väänäsenniva ja Möllärinkoski. Ne
olivat suhteellisen helppoja laskea. Saar
nakönkäästä oli kerrottu, että se kannattaa tutkia etukäteen. Pysähdyimme
koskenniskalle ja keittelimme kahvit.
Sitten aloimme tutkia koskea rannalta.
Pudotus näytti niin pahalta, että päätimme vetää kanootit narun avulla rantaa pitkin. Nousimme vasta pahimman
paikan jälkeen kanoottiin. Seuraavaksi
Surmaköngäs, Penttilänkoski, Appis
koski, Korhosenkoski, ja Saunakoski.
Saunakoskesta näkyy Kultalan riippusilta. Rantauduimme Kultalan rantaan. Kaverimme olivat parkkeeranneet
kosken yläpuolelle ja meinasivat rantoja
pitkin laskea kanootin. Meidän mielestä se oli niin helppo koski, että laskimme heidänkin kanoottinsa. Päätimme
jäädä yöksi Kultalaan. Minä ja kumppanini Teuvo päätimme mennä autiotupaan. Toinen pariskunta halusi telttailla.
Siinä ruokailtiin ja katseltiin entisöityä
kultalaa. Sielläkin olisi voinut yöpyä,
mutta se tuntui liian suurelta ja kolkolta. Leipomo ja savusauna olivat jäljellä,
mutta ne olivat suljettu. Riippusilta vei

toiselle puolelle jokea. Sieltä ei lähtenyt
tietä mihinkään. Myöskään Kultalaan ei
ole tietä. Sinne on patikoitava tai tultava vesiteitse. Aamupalan jälkeen laitettiin tavarat kanoottiin ja menoksi.
Kultalankoski oli runsasvetinen ja siinä
oli kiviä ja hyökyaaltoja, jotka pärskivät
vettä oikein kunnolla. Rovaniemenkoski
ja Björklundinkoski, on saanut nimensä samannimisestä kullanhuuhtojasta.
Seuraavaksi Grönholminkoski,
Merimiestenkoski, ja Sotajoenkoski.
Sotajoella oli valtavia kivikasoja. Sieltä
lyötyi sauna, johon oli tehty joesta oja
joten saunaan tuli juokseva vesi. Siellä
oli muutamia kullankaivajia. He ottivat
kivien koloista pienillä lasten hiekkalapioilla hiekkaa ja putsasivat hiekat tiskiharjalla kivien koloista. Siinä oli sellainen idea, että kulta painavampana
uppoaa hiekkaan. Sitten hiekat vaskooliin ja huuhtomaan. Jos löytyisi kultaa.
Matka jatkui. Sotajoenniva, Ritakoski,
Kuivaniva, Pelsinniva, Hammasniva,
Härkäniva ja Hietaniva. Seuraavana
oli Toloskoski. Ohjeessa se suositeltiin
tutkittavaksi ennen laskua maalta käsin.
Koski oli jyrkästi kaareva, ja siihen pisti hiekkainen niemi. Ensin ajattelimme
kantaa kanootit sen niemen yli. Hiekka
oli pehmeää ja mäki oli jyrkkä, joten
kiertelimme rantoja pitkin. Katselimme

reitin ja sitten vain laskuun. Toinen kanoottikunta meni helpoimman osan ja
rantautui ja veti kanoottia lopun rantoja pitkin. Me laskimme, ja jouduimme menemään sivuun, kun tuli moottorivene vastaan. Kaksi miestä sauvoi,
mutta vene pyörähti takaisin alavirtaan.
Muutaman kerran he yrittivät ja viimein onnistuivat.
Lähdimme laskuun. Kuinkahan onnistuimmekin menemään kahden kiven
väliin. Siitä ei päässyt eteen ei taakse.
Oli vain yritettävä nytkytellä. Viimein
kanootti lähti liikkeelle, ja yhdessä hujauksessa oltiin kosken alapuolella.
Sitten oltiin suvannossa ja huokaistiin
helpotuksesta. Samaan aikaan oli alkanut sataa ja Ivaloon olisi vielä päivän matka. Ehdittiin kastua läpimäriksi, päästiin rantautumaan Tolosen kylän
kohdalla. Sitten teimme päätöksen.
Soitimme kanoottifirmaan, ja pyysimme heitä hakemaan meidät. Alunperin
meidän piti
meloa Ivaloon asti.
Loppumatka olisi ollut tasaista melontaa. Kanoottifirmasta tultiin hakemaan
kanootit ja samalla hän vei meidät venesatamaan, jossa meillä oli vene. Kello
oli jo puolenyön tietämissä, mutta oli
valoisaa. Ajoimme Nannungvuonoon.

Meille oli vasta seuraavaksi päiväksi varattu mökki, koska retki piti kestää kolme päivää. Menimme saunatupaan ja
lämmitimme saunan ja vietimme yön
siellä. Hätä ei lue lakia, tiesimme kyllä, että se oli kiellettyä. Aamulla paistoi aurinko.
Tämä oli mielenkiintoinen ja rohkeutta vaativa seikkailu. Elokuussa on
joessa vähemmän vettä joten vauhti ei
ole niin hurja kuin keväällä tulvan aikana. Reitti sopii hyvin aloittelijoillekin.
Kalastaminen olisi antanut siihen vielä
uutta ulottuvuutta.

Päiväkummun
Talopalvelu
Jari Koivula
050 355 9996
Piha- ja lumitöitä sekä
pieniä korjaustöitä

Aino Hämäläinen

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 N N U K S E T
Po h j o l a n S ä h kö O y
Tik k ur ilantie 44 D
01300 Vantaa

puh. 010 4707 290
w w w. p o h j o l a n s a h k o. fi

Vantaan Yleisasennus Ky
Tuovintie 11
Canal Digital ja Viasat asennukset
puh. 0500 482 982
www.vantaanyleisasennus.fi

Päiväkummun klassinen
Hieronta
Koulutettu hieroja Jari Koivula
050 355 9996
www.hierojakoivula.com
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Äijälentopalloa Päiväkummun
Päiväkumpulaisella Veijo
Jaarasella on kotiseutuun kytketty
harrastus. Hän pelaa lentopalloa
”äijäporukassa’” kerran viikossa
Päiväkummun koululla. Yksi
pelikerta tällä kaudella kestää 1,5
tuntia.

Veijo, kerro miten ja milloin aloitit
tämän harrastuksen?

Minkä ikäisiä miehiä kuuluu
porukkaanne?

Lentopalloa olen pelaillut kouluaikana liikuntatunneilla ja menneinä vuosina työporukan kanssa. Päiväkummun
koululla pelaaminen alkoi, kun naapurin Veijo kysyi kerran, että lähtisinkö pelaamaan lentopalloa. Sen jälkeen
pelaaminen on koukuttanut minut.
Aloitusvuosi oli muistaakseni 90 luvun
loppupuolella ja koulun vanhassa liikuntasalissa.

Ikähaarukka on ollut vuosien varrella
alakouluikäisistä vetreisiin eläkeläisiin.
Muutamana vuonna oli pelaamassa
myös naisia, koska pelaaminen on tapahtunut vanhempainyhdistyksen vuorolla. Tällä hetkellä miespelaajien ikä
on 20 vuodesta ylöspäin.

Mikä on erityisosaamisesi
lentopallossa?
Kysymykseen erityisosaaminen varmaan pelikaverit osaavat sanoa parhaiten. Itse vain nautin pelaamisesta.
Lentopallon pelaaminen tällä porukalla
antaa liikunnallisen sekä huumorillisen
pläjäyksen torstai-iltoihin.

Miten liikunta on vaikuttanut
kuntoosi ja vireyteesi?
Hartiaseutu tuntuu pitävän pelaamisesta ja hoksottimet pysyvät kunnossa,
mutta pallo tuntuu olevan usein hukassa.

Harrastatko muita liikuntalajeja?
Hyötyliikunta taitaa olla seuraava
merkittävä liikkuminen ja sekalainen
liikunta vuodenaikojen mukaan.

Aiotko jatkaa palloilua ensi vuonna?
Tarkoitus olisi jatkaa niin kauan kun
jalka nousee ja koululla on mahdollisuus pelata.

Miten kuvailisit Päiväkummun
koulua harrastuspaikkana?
Koulun liikuntasali on mielestäni
loistava verrattuna vanhaan saliin. Pelin
jälkeen pääsee myös suihkuun.

Kenelle suosittelet tätä harrastusta?
Suosittelen kaikille, joita kiinnostaa
lentopallon pelaaminen.

Jos joku kiinnostui äijäpalloilusta,
miten pääsee mukaan porukkaan?
Lentopalloa pelataan torstaisin kello
20.30 – 22.00. Pelaamisen hinta koostuu vanhempainyhdistyksen kannatus/
jäsenmaksusta ja kausimaksusta, joka
on koulun tilavuokra jaettuna pelaajien
määrällä.
Koulun vanhempainyhdistyksen järjestämästä vapaa-ajan toiminnasta saat
lisätietoja: www.koululaistenvanhem-
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koululla
mat.net ja sähköpostilla paivakummunvy@luukku.com.
Päiväkummun koululla kokoontuvista muista liikuntaryhmistä tai harrastuspiireistä saat tietoa netistä (www.
paivakummunpesis.fi, www.rekolanurheilijat.fi, www.vantaa.fi/aikuisopisto)
ja koulun iltavahtimestarilta.
Haluatko esitellä oman harrastuksesi?
Ilmoita yhteystietosi ja kerro lyhyesti harrastuksestasi. Otamme sinuun yhteyttä. Voi olla, että sinun
harrastuksesi esitellään seuraavassa
Päiväkumpulehdessä.
Voit ilmoittaa tietosi sähköpostilla: isotalop@hotmail.com tai hallitus@
paivakumpu.net
Päivi Isotalo

RYHMÄLIIKUNTAKESKUS

Laurintie 145
01400 Vantaa (Rekola)
puh. 0505111374 (aukioloaikoina) / 0400421688 (muulloin)

www.movez.fi
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Päiväkumpulaista
uudisrakentamista
Uusi omakotitalo valmistuu

Päiväkumpulaisilla Sanna ja
Janne Mannisella ja heidän
lapsillaan (Ella 11, Roosa 8
ja Niilo 6) on kohta edessä
muutto uuteen kotiin. Tällä
kertaa ihan omaan taloon, jota
he ovat rakentaneet vanhaan
Päiväkumpuun noin 8 kuukautta.
sä. Vastaavantyyppisellä runkojärjestelmällä on kuitenkin Keski-Euroopassa
tehty jo tuhansia omakotitaloja.
Erityisesti tässä talossa testattiin Stora
Enson puukerrostalon rakennejärjestelmää, jota tullaan lähiaikoina soveltamaan ensimmäisissä kerrostalokohteissakin Suomessa.

Miten talon omalaatuisuus on
vaikuttanut rakennusprojektin
edistymiseen?
Manniset kertovat, että koska talo on
ensimmäinen laatuaan, on kaikki täytynyt suunnitella huolella, mutta monia
pieniä yksityiskohtia on silti vielä jäänyt työmaalle pohdittavaksi.
Suunnittelu on vienyt paljon aikaa. Kaikki lupa-asiat ovat kuitenkin
hoituneet ’normaalissa’ aikataulussa.
Lupaprosessi on muutenkin byrokraattinen ja varsinkin kesäaikana hidas.

Lämmitys ja tulisijat

Projekti on pysynyt aikataulussa.
Jutun kirjoitushetkellä
maaliskuussa talo oli sisäosilta
muuttotarkastusta vaille valmis.
Mistä kaikki sai alkunsa?
Mannisen perhe muutti ensimmäisen kerran Päiväkumpuun vuonna 2005.
He asuivat paritalossa ja alkoivat vuosi
sitten suunnitella oman talon rakentamista. Omakotitalo on ollut aina haave
ja nyt, kun lapset ovat isompia, ajatus
tuntui realistiselta.

Tontti
Tontti löytyi tuttavan kautta. Se ei
ollut julkisessa myynnissä.

Suunnittelu ja työjohto
Tuttu arkkitehti oli pääsuunnittelijana, samoin rakennesuunnittelijat.
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Sannan veli puolestaan toimi vastaavana työnjohtajana. Janne on itse käyttänyt todella paljon aikaa suunnittelun
yksityiskohtiin, sillä taloprojektissa on
testattu hänen työnsä kannalta keskeisiä ratkaisuja. Tontti on talon rakentamiselle haasteellinen, joten siihen ei
olisi edes voinut tilata tavallista valmistaloa.

Miten hyvin toimii mielestänne
Vantaan lupakäytäntö?
Toiminta on hyvin byrokraattista ja hidasta, ainakin kesäloma-aikana.
Lupakäsittelijöitä oli mahdotonta tavoittaa puhelimella kesäaikaan.

Talonne ei ole ihan tavallinen
talopaketti, mikä siitä tekee
erityisen?
Talossamme on ensimmäistä kertaa
Suomessa käytössä massiivipuulevyrunko, jota Janne on työkseen kehittämäs-

Talon lämmitysmuoto on ilma-vesilämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä.
Talo on A-energialuokkaa, joten passiivitaloja aiemmin suunnitellut pääsuunnittelija suositteli tätä vaihtoehtoa.
Lisäksi talossa on puuliesi, puilla lämmitettävä sauna ja varaava takka.

Mikä on ollut haastavinta
rakentamisen edetessä?
Perhe-elämän ja rakentamisen yhteensovittaminen on aina haasteellista.
Mannisten vuokratalo on aivan rakennustyömaan vieressä, joten matkoihin
ei ole kulunut aikaa. Lapset ovat voineet olla työmaalla sen ajan, kun ovat
halunneet.

Työvoima
Rakennukselle oli palkattuna kirvesmies noin 4 kuukaudeksi. Lisäksi sekä
Sannan että Jannen isät ovat auttaneet
paljon. Suuri osa työstä on appiukkojen ja Jannen tekemää. Myös molempi-

en äidit ovat olleet projektissa mukana,
auttaen lastenhoidossa, ruokahuollossa
ja nyt talon valmistuessa rakennussiivouksessa.

Mitä olette oppineet?
Omakotitalo ei ole ainoa vaihtoehto asumiselle. Olemme olleet kauan yhdessä, joten olemme vääntömme käyneet jo aiemmin. Lisäksi Janne
matkustelee paljon, joten olen tottunut
olemaan lasten kanssa yksin. Mutta on

C LT

selvää, että välillä on rankkaa ja harmittaa. Tukijoukot ovat tärkeitä. Kannattaa
miettiä tarkkaan, onko oma elämätilanne sellainen, että rakentaminen on
realistista. On tärkeää, että lähipiirissä
on ihmisiä, jotka ymmärtävät rakentamisesta ja erilaisista lupakäytännöistä.
Itse emme olisi olleet valmiita rakentamaan, kun lapset olivat ihan pieniä. Nyt
muksut saivat olla raksalla joka vaiheessa mukana.
Päivi Isotalo

t e k n i i k a s t a

CLT (Cross Laminated Timber) tarkoittaa ristiinliimattua massiivipuista
seinärakennetta, jonka etuina on mm.
kerrosrakentaminen, pystytyksen nopeus, helpompi työmaatyöstettävyys verrattuna betoniin, rakenteen painumattomuus ja talvirakentaminen. Elementit
toimitetaan työmaalle esityöstettynä sisältäen johtourat, ovi-ja ikkuna-aukot
ja myös välipohjarakennne CLT:stä on
mahdollista. Suomessa on jo saatavana
myös pidemmälle esivalmistettuja elementtejä, joissa CLT:n päälle on valmiiksi rakennettu eristeet, verhoilut ja
ikkunat. Lisäksi voidaan kasvattaa merkittävästi kotimaista puunkäyttöä uusiutuvana raaka-aineena.
CLT-tekniikkaa on jopa mainostettu sanoilla ’Build a house in two days’.
Tämä on enemmän tai vähemmän

mahdollista- ainakin omakotitalon perusrunko voidaan rakentaa muutamassa
päivässä CLT rakenteilla.
Ristiinliimattua massapuuseinärakennetta käytetään asuinrakennuksissa ja jossain määrin myös teollisuuden
rakenteena, enimmäkseen kantavissa
ulko- ja sisäseinissä, välipohjissa, sekä
kattoelementteinä. Elementit, joissa on
valmiit aukotukset oville, ikkunoille ja
kaapelivienneille toimitetaan suoraan
tehtaalta työmaalle.
CLT -rakenteella on monia etuja verrattuna perinteisen rakentamisen
menetelmiin. Massiivipuumateriaali on
erittäin monipuolinen ja täysin yhdistettävissä muihin rakennusmateriaaleihin. Rakenne on nopeasti asennettavaa,
helposti paikan päällä työstettävää ja
sillä on hyvä eristyskyky.
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Haluatko
energiasi
tuulesta?

Tuulisähköä kotiisi helposti
• Klikkaa www.vantaanenergia.ﬁ/tuuli ja liitä sähkösopimukseesi pienellä lisämaksulla tuulisähköosuus 1000 kWh/vuosi.
• Yksi tuulisähköosuus maksaa vain 2,00 €/kk.
• Saat Hyvän Tuulen Talo -sertiﬁkaatin todistuksena ilmastomyönteisestä energiaratkaisustasi.

Vantaan Energia on Suomen suurimpia tuulisähkön tuottajia.
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www.vantaanenergia.ﬁ

