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Liity jäseneksi

Tässä lehdessä

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.
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Tuomo Mickelsson 0400 413 401. Jäsenmaksun suuruus 25 €. Jäsenmaksu sisältää Omakotiliiton lehden tilauksen.
Liittymislomake myös osoitteesta http://www.omakotiliitto.fi/jasenhakemus.aspx

Partio koukuttaa aikuisia4

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

Arvokasta juhlintaa: Päiväkummun

Välinevuokrausta
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 · Henkilökohtainen jäsenkortti etukuponkeineen, jne.
www . paivakumpu . net

Lisätoivomuksia vuokrattavista laitteista tuli vuosien varrella runsaasti ja
eniten toivottiin peräkärryä, joka sitten hankittiinkin vuonna 2000. Kärry
oli aluksi avokärry, joka myöhemmin
varustettiin kuomulla.
Laitteet kuluvat kovassa käytössä, joten niitä on huollettava ja uusittava.
Vuonna 2004 hankittiin tehokkaampi, murskaava oksasilppuri, mikä pal-
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Päiväkumpulaiset ovat vuokranneet
silppureita ja peräkärryä ahkerasti.
Vuokraustuloilla omakotiyhdistys on
pystynyt ylläpitämään kalustoa ja uusimaan sitä tarvittaessa.
Kesällä 2013 saatiin tuntuva parannus aikaan kun lähiyhdistykset yhdistivät kalustonvuokrauksen.
Yhteistyössä ovat mukana RekolaAsolan, Nikinmäen, Simonkylän,
Korson ja Päiväkummun omakotiyhdistykset. Nyt Päiväkumpulaisilla on

Koulun tekijä Pekka Haavisto10
Omakotitalkkaripalvelut14
Seija Puha muistelee päiväkummun vaiheita15

Päiväkumpu-lehti
• Yhteydenotot ja palautteet:
hallitus@paivakumpu.net
• Päätoimittaja, Tuomo Mickelsson
• Toimitus, yhdistyksen hallitus
• Ulkoasu, Antero Harju

omakotitaloyhdistyksen jäsenille
velikin pitkään kunnes murskausterä
alkoi tylsyä ja teho heikkeni. Tilalle
ostettiin uudentyyppinen ns. turbiiniterällä varustettu silppuri, joka
silppuaa vaativammatkin oksat. Tänä
syksynä olisi uuden silppurin hankinta jälleen ajankohtaista.

Omakotiyhdistys 50 vuotta9

• Julkaisija, Päiväkummun omakotitaloyhdistys ry.

Välinevuokrausta
Päiväkummun omakotitaloyhdistyksen kalustonvuokraus alkoi 1990-luvun alkupuolella. Yhdistyksen jäseniltä kerättyjen toivomusten pohjalta
silloinen hallitus päätti hankkia oksasilppurin, jota yhdistyksen jäsenillä
oli mahdollisuus vuokrata edulliseen
hintaan.

Yhteistyössä espanjansiruetanoita torjumaan!6

mahdollisuus vuokrata välineitä myös
näiltä muilta mukana olevilta yhdistyksiltä.
Luettelo kaikista vuokrattavista laitteista löytyy Päiväkummun Omakot
italoyhdistyksen sivuilta www.paivakumpu.net tai tiedustelemalla niitä
yhdistyksen kalustovastaavilta.
Laitteita noudettaessa tulee varautua
esittämään yhdistyksen jäsenkortti ja
henkilöllisyystodistus.
Kuluneiden vuosien aikana kalustonvuokraus on osoittautunut tarpeelliseksi palveluksi, joka on mahdollistanut asukkaille harvemmin tarvittavien
laitteiden käytön edulliseen hintaan.

Puheenjohtajan terveiset
Päiväkummun Omakotiyhdistys on toiminut jo 50
vuotta. Yhdistyksen merkitys ja toiminta on muuttunut vuosien varrella ja uudistuu edelleen. Yhdistyksen
säännöt on nyt päivitetty ajantasaisiksi ja nimestä jätettiin turha “talo” -sana pois. Toiminnassamme uutta on yhteistyö omakotitalkkareiden työllistämisessä ja välinevuokrauksessa. Päiväkummusta ei löytynyt
ketään vapaaehtoista hallinnoimaan omakotitalkkaria, mutta koska Rekola-Asolan talkkarit olivat alityöllistettyjä, voimme hyödyntää heidän palveluitaan. Välinevuokrauksessa pystymme yhteistyön
avulla tarjoamaan laajemman valikoiman vuokravälineitä, ja oman välineistömme käyttöaste nousee entisestään.
Omakotiyhdistyksen toiminta painottuu nykyisin edunvalvontaan ja käytännön palveluihin, muun
yhteisöllisen toiminnan jäädessä vähemmälle.
Alueellisen yhteisöllisyyden vähentyminen ei koske
pelkästään Päiväkumpua, vaan sama kehitys näkyy
kaikkien omakotiyhdistysten toiminnassa pääkaupunkiseudulla. Aikaa ja kiinnostusta yhdistystoimintaan löytyy yhä harvemmilta ihmisiltä, ja yhdistysten
on mukautettava toimintansa siihen.
Jotta yhdistyksen toimintaan edelleen löytyisi osallistujia, olemme kehittäneet kokouskäytäntöjämme
ja muita järjestelyjämme siten että aktiivinen osallistuminen ei vie liikaa aikaa. Tietokoneet, netti,
minimoitu byrokratia ja tehtävien jakaminen isolle joukolle auttavat meitä vaikuttamaan tehokkaasti vähällä työllä. Yhdistystoiminta on parhaimmillaan hauskaa ja palkitsevaa aikaansaamista yhdessä.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Tuomo Mickelsson

Hallituksen PJ 2013

Tietoa Päiväkummun
omakotitaloyhdistyksestä
• Jäsenmäärä: 478
• Jäsenmaksu: 25 €/vuosi
• Toiminta-alue: Päiväkumpu
• Hallituksen jäsenet: Tuomo Mickelsson,
puheenjohtaja (Liisantie 2 a, 01420 Vantaa, 0400
413 401, Tuomo.Mickelsson (at) iki.fi) Pekka Puura,
Veijo Jaaranen, Päivi Isotalo, Seija Puha, Kalevi
Peltonen, Varpu Peltonen, Osmo Kähkönen,
Antero Harju

Päiväkummun omakotiyhdistyksen

Syyskokous

Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18:15 Päiväkummun
koululla, Ismontie 2.

• Varajäsenet, Aino Hämäläinen, Päivi Puura,
Ilpo Myllylä

Aluearkkitehti Vesa Karisalo pitää alustuksen

• www.paivakumpu.net

Kahvitarjoilu.
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P äiväkumpulaiset

seen, mutta Päiväkummussa olemme
asuneet jälleen jo yli 16 vuotta.

harrastavat

Partio koukuttaa aikuisia

Krista-Kaisan neljästä lapsesta kaikki
ovat mukana partiossa enemmän tai
vähemmän aktiivisesti. Heistä nuorin,
Sara, aloitti juuri Räiskäleissä. Se on
Rekolan partiolaisten oma ryhmä eskari-ikäisille.
- Parasta partiossa ovat kaverit ja leirit. Toiminnassa on ilo oppia aina jotain uutta. Partiossa on elämäniloa.
Olen oppinut myös erätaitoja.
Krista-Kaisalle partio on loistavaa
vastapainoa työlle. Hänestä on hienoa mahdollistaa asioita ja kokemuksia nuoremmille.
- Partio on kansainvälinen järjestö,
joka painottaa suvaitsevuutta ja ystävyyttä yli rajojen. Jokainen ihminen
on arvokas. Auttamalla toisia saa itse
hyvän mielen.

Krista-Kaisa Oksa ja Aki Wälläri

Päiväkumpulaiset KristaKaisa Oksa ja Aki Wälläri
toimivat aktiivisesti Rekolan
Metsäsiskojen ja -veikkojen
taustajoukoissa.
- Partioon voi liittyä myös aikuisena,
he kertovat.
Rekolan Partion Tuki ry:n puheenjohtaja Aki Wälläri, 39, aloitti partion ekaluokkalaisena kavereidensa
houkuttelemana. Aikaa sudenpentuvuosista on 32 vuotta.
- Olen sukuni ensimmäisen polven
partiolainen. Nykyisin perheestäni
partiossa on mukana itseni lisäksi kaksi lastamme, Aki kertoo. Lapsuutensa
hän on viettänyt Rekolassa ja viimeiset 16 vuotta hän on asunut perheineen Päiväkummussa.
Partiossa Aki kertoo yhä oppivan-
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sa aina jotain uutta. Yhdessä tekemisen ja metsäretkeilyn lisäksi tärkeitä
ovat samassa harrastuksessa mukana
olevat uudet ja vanhat ystävät. RPT:n
puheenjohtajana Aki on toiminut
kuusi vuotta.

- Kokoonnumme huoltotalkoisiin
kerran kuussa Rekolan majalle. Li
säksi osa aikuisista ohjaa lippukuntien partioryhmiä, Aki mainitsee.

K rista -K aisa

on toisen polven

partiolainen

- Vaikka partio on nuorisojärjestö,
niin tekemistä riittää aikuisille. Meitä
tarvitaan esimerkiksi kahden majan
kunnostamiseen. Onneksi tuen toiminnassa on mukana monia eri alojen
ammattilaisia.

Syntyperäinen päivisläinen KristaKaisa Oksa, 46, on ollut mukana
partiossa taaperosta lähtien. Ensim
mäisellä kesäisellä perheleirillä hänen
kerrotaan olleen kolmikuisena.

Tuen jäsenet rakensivat muutama
vuosi sitten talkoilla oman retkimajan saunoineen Askolaan. Nyt aikuiset vastaavat kahden kiinteistön
huoltotöiden lisäksi kovassa käytössä olevien leiri- ja retkivarusteiden
säännöllisestä kunnostamisesta. Myös
polttopuiden pilkkominen kuuluu
huollon hommiin. Leireillä aikuisia
tarvitaan esimerkiksi kuljetus-, rakentamis- ja ruokahuoltotehtävissä.

Krista-Kaisa asui Päiväkummussa ensimmäiset neljä ikävuottaan ja sen
jälkeen muutaman vuoden muualla.
Takaisin Krista-Kaisa muutti 11-vuotiaana.

- Isä ja veli olivat silloin mukana
Rekolan Metsäveikkojen toiminnassa.

- Myöhemmin opiskeluaikana piipahdimme muutamaksi vuodeksi Espoo

Krista-Kaisa on vuosien aikana ehtinyt hoitaa monenlaisia pestejä partiossa. Useamman vuoden ajan hän
toimi Rekolan Metsäsiskojen rahastonhoitajana. Hän on myös luotsannut tyttöjen ja poikien yhteistä tarpojavartiota. Tuen toiminnassa hän on
ollut mukana kuusi vuotta.

Rekolan Partion Tuki ry (RPT)
Rekolan partiolaisten vanhemmista koostuva taustayhteisö. Se on
perustettu 1964.
Ensi vuonna yhdistys täyttää 50 vuotta. Jäseniä on tällä hetkellä
noin 140.
RPT:n toiminnan tavoitteena on puitteiden mahdollistaminen innostavalle
partiotoiminnalle Rekolassa.
Yhdistyksen jäsenet pitävät huolta lippukuntien kalustosta, vuokraavat kalustoa ja auttavat tapahtumien sekä leirien järjestelyissä.
Huoltotiimin avoimet talkoot ovat Rekolan partiomajalla aina kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Illoissa kunnostetaan muun muassa telttoja ja muita leirivarusteita.
Askolan majalla huoltotalkoita järjestetään pari-kolme kertaa vuodessa.
RPT:n puheenjohtajana toimii Aki Wälläri.

Partiomammojen perinteiset adventtimyyjäiset Rekolan majalla su 1.12. klo
12-14. Myynnissä on muun muassa leivonnaisia ja käsitöitä. Tuotto käytetään
partiolippukuntien toiminnan tukemiseen. Tervetuloa.

-Tänä syksynä aloitin kuusivuotiaiden
Räiskäleiden ryhmänvetäjänä kahden
muun aikuisen partionjohtajan kanssa.
Akin tavoin Krista-Kaisa kannustaa
aikuisia lähtemään mukaan partioon.
Tehtäviä on tarjolla moneen makuun.
- Jos oikein innostuu toiminnasta, on
Suomen partiolaisilla aikuisille aloittelijoille tarkoitettu Tervetuloa partioon- kurssi. Aikuisena voi kouluttautua partionjohtajaksikin.

Teksti ja kuvat
Eija Harju

Rekolan Metsäsisko,
Sisu-ryhmän ohjaaja
Laavutalkoot Askolan majalla
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Yhteistyössä

Päiväkummun
Talopalvelu
Jari Koivula

espanjansiruetanoita
torjumaan!
Espanjansiruetana on vieraslaji.
Espanjansiruetana on luokiteltu
kansallisessa vieraslajistrate
giassa erityisen haitalliseksi
vieraslajiksi Suomessa.
Espanjansiruetana kasvaa 7-14 cm
pituiseksi. Sen väritys on hyvin vaihteleva, yleispiirteenä on värien likaisuus. Suomessa etanat ovat usein likaisen oranssinpunaruskeita ja niiltä
puuttuu usein sivujuovat. Anturan
alapinta on valkea ja lima jokseenkin
väritöntä. Hyvä tuntomerkki on etanan etuosassa oikealla puolella oleva
hengitysaukko. Kuvia ja tuntomerkkejä espanjansiruetanoista löytyy
Luonnontieteellisen Keskusmuseon
nettisivuilta.

E tanat valloittavat
P äiväkumpua

jo

Espanjansiruetana on levinnyt myös
Päiväkummun pohjoisosiin paikoin
hyvinkin runsaaksi kannaksi. Eta
nahavaintoja on tehty vuodesta 2007
lähtien yhden korttelin alueella.
Runsaslumiset talvet ja kosteat kesät
ovat olleet otollisia kannan vahvistumiselle. Hurja etanoiden lisääntyminen nähtiin kosteana kesänä 2012.
Mennyt kesä oli onneksi tuota kuivempi ja populaation leviäminen toivottavasti hidastui. Etanataistoon olisi kutenkin aihetta jo ainakin kuuden
korttelin osalta!
Päiväkummun Omakotiyhdistys on
kantanut kortensa kekoon ja tarjonnut etanatorjunta-ainetta ostettavaksi
edulliseen hintaan pienissäkin erissä.
Samalla on jaettu etana- ja torjuntatietoutta. Moni päätyi ostamaan
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oman 10 kilon säkillisen ko. ainetta sen tehokkuuden huomattuaan.
Etanaesiintymien yleinen runsastuminen on johtanut siihen, että torjunta-ainetta myyvät isoissa säkeissä kohtuuhintaan (93 euroa/10 kiloa)
jo ainakin Agrimarket, Bauhaus ja
Kodin Terra Tuusulassa.

S elviytymisen

ja muninnan

mestareita

On tärkeää, että etanan leviäminen
pysäytettäisiin heti alkuunsa asuinalueellamme. Torjuntatoimet tulee
aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa keväällä jo ensimmäisten yksilöiden ilmaannuttua talvikoloistaan. Kevättorjunta toukokuusta
lähtien on tuloksellisinta. Kun tuhoamme etanat ennen munintavaiheen
alkua, etanakanta harvenee tehokkaasti. Yksi espanjansiruetana munii
kesän aikana jopa 400 munaa, ja niistä kasvaa sukukypsiä yksilöitä jo syksyyn mennessä. Muninta-aika jatkuu

050 355 9996
• Piha- ja lumitöitä sekä
• pieniä korjaustöitä

lokakuulle, joten torjuntatoimia tulisi
jatkaa lähes ensilumiin saakka. Munat
ja pienet yksilöt selviytyvät hyvin talven yli paksun lumipeitteen suojissa.
Myös aikuisia etanoita selviytyy jonkin verran talven yli suojaisan talvehtimispaikan löydettyään.

Y hteistyö

on kaiken

A&O

Etanat liikkuvat hämärässä ja kostealla säällä. Tutki pihapiiriäsi ja lähiympäristöäsi illalla klo 20–22 ja
aamuvarhaisella. Käynnistä torjunta välittömästi, jos löydät espanjansiruetanoita tontilta tai rajaojista.
Tehokkainta torjunta on yhteistyössä naapureiden kanssa. Etanat kannattaa hävittää alueelta samanaikaisesti. Vastuu etanoiden torjunnasta
on kiinteistön omistajalla myös katuojien osalta. Hoitamaton katuoja
on etanoiden lisääntymispaikka ja leviämisväylä. Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettu laki (31.8.1978/669)

velvoittaa: Tontinomistajan velvollisuutena on huolehtia enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta
ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella
roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistimisestä sekä katu puhtaana tontin rajasta keskiviivaan saakka.
Tulee myös muistaa, että espanjansiruetana katsotaan kiinteistön tuhoeläimeksi, josta pitää ilmoittaa mm.
kiinteistökauppojen yhteydessä.

F erramol –

luonnonmukaista

torjuntaa

Etanoiden torjunnassa tehokkaaksi
todettu aine on Ferramol etanasyötti.
Tehoaineena siinä on luonnon rautafosfaatti. Ferramol-rakeet ovat melko
hyvin sateenkestäviä ja kostuneena ne
houkuttavat niin espanjansiruetanoita
kuin lehtokotiloitakin. Rakeita syötyään etanat vetäytyvät koloihinsa ja
kuolevat sinne. Ne eivät siis jää kuoltuaan maan pinnalle lajitovereiden
ravinnoksi. Luonnonmukaiseenkin
viljelyyn hyväksytty Ferramol on
haitaton ihmisille ja kotieläimille.
Ferramolin annostusohje on 5 g/neliö. Yhdelle pihalle riittänee 2-4 kg
(1 kg=200 m2) riippuen etanapopulaation runsaudesta. On huomattava,
että runsaiden sateiden jälkeen syöttien uusintakylvö on paikallaan. Myös
varikset ja muut linnut saattavat napsia syöttirakeita. Niille Ferramolista
ei ole kuitenkaan haittaa. Runsasta
etanaesiintymää ei pysty hävittämään
kertakylvöllä. Torjuntatyö on pitkäjänteistä puuhaa.

K aikki

keinot käyttöön

Torju etanoita ja kotiloita Ferramolin
käytön lisäksi näin:

ojista mekaanisesti ja pudota kiehuvaan veteen tai etikkaan. Keräämistä
voit tehostaa laittamalla maahan kosteutta kerääviä lautoja tai kangassäkkejä, joiden alle etanat mielellään hakeutuvat.
2) Tapettuja etanoita ei pidä jättää ravinnoksi lajitovereilleen.
3) Leikkaa nurmikko ja rajaojat sekä
katuojien pientareet siistiksi, jotta
etanat eivät löydä suojaa kuivumista
vastaan.
4) Avokompostit vaativat erityistä
huomiota. Hävitä lehti- ja risukasat,
jolloin etanoille ei jää talvehtimispaikkoja. Ripottele Ferramolia kompostien ympärille.
5) Muoviset etana-estenauhat pysäyttävät etanat jo tontin rajalle ja pitävät ne poissa hyötykasvipuutarhasta.
Etanaesteen käsittely koivutisleellä
tehostaa sen toimivuutta. 6) Suosi siilejä asuinalueellasi! 7

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 il antie 44 D
01300 Vantaa

puh . 0 1 0 4 7 0 7 2 9 0
w w w. po h j o l an s ah k o. fi

Vantaan
Yleisasennus Ky

T utustu

Tuovintie 11

http://slidesha.re/123RZrj

• Canal Digital ja Viasat
asennukset

Ilmoita Vantaan vieraslajeista ja etenkin espanjansiruhavainnoista täällä
http://bit.ly/1aM1KF1 .

Etanamies alias

Markku Saarinen

• puh. 0500 482 982
www.vantaanyleisasennus.fi

Päiväkummun
klassinen Hieronta
Koulutettu hieroja Jari Koivula
050 355 9996
www.hierojakoivula.com

1) Kerää etanat ja kotilot tontiltasi ja

7

Arvokasta juhlintaa: Päiväkummun Omakotiyhdistys 50 vuotta
Päiväkummun omakotiyhdistyksen
50-vuotisjuhla järjestettiin Päiväkummun
koululla sunnuntaina 5. 5. 2013.
Juhlaväen toivotti tervetulleeksi yhdistyksen
puheenjohtaja Tuomo Mickelsson.
Vantaan kaupunki / Koivukylän aluetoimikunta
on tukenut juhlaa aluerahalla .

Naapuriyhdistysten tervehdykset: Hannele Puusa-Ruohonen Korson oky,

P uheenjohtaja T uomo M ickelsson

Eero Niemelä Nikimäen oky

Juha Hirvonen Rekola-Asola oky

avasi juhlan

Tervetuloa juhlimaan kanssamme yhdistyksen puoli vuosisataa
jatkunutta toimintaa.
Yhdistyksen toiminnan keskeisenä haasteena on se, että tämä
on vapaaehtoistoimintaa, johon kovin monella ihmisellä ei
näytä löytyvän kiinnostusta ja aikaa. Pienelläkin joukolla
saamme kuitenkin jo paljon tehdyksi, ja laadusta tinkimättä,
kuten tästäkin tilaisuudesta voidaan nähdä. Olen kiitollinen
ja onnellinen yhdistyksemme aktiivien erinomaisesta
aikaansaamisen kyvystä ja mainiosta yhteishengestä.
Tärkeämpää, kuin se, mitä Päiväkumpu on tänään, on se
mitä haluamme Päiväkummun olevan huomenna. Meillä
kaikilla on suuri valta siihen, minkälaisessa naapurustossa
elämme. Kyse on pohjimmiltaan siitä, miten me huolehdimme
ympäristöstämme ja miten kohtelemme toisiamme.
Tanssitalo Juulian viehkeät vatsatanssijat
johdattivat itämaisen tanssin saloihin.

Iloinen posetiivari Matti Pasanen oli
vastassa juhlivaa väkeä juhlasalin ovella.
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Meillä kaikilla oli niin mukavaa…
Kahvit ja mansikkakakku maistuivat Rekolan Marttojen hoitaessa tarjoilun.

Matti Pasanen, Klaus Pennanen ja Esa Aapro vastasivat korkeatasoisesta musiikki
nautinnosta laulaen kovaa ja korkealta.
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Koulun tekijä
Pekka Haavisto
Päiväkumpu oli pitkään työläisaluetta. Ennen asemakaavoitusta valmistuneet talot oli tehty enimmäkseen
hartiapankkirakentamisena. Oppilaat
eivät tulleet varakkaista perheistä, kuten en minäkään.

O liko

koululla hyvät resurssit

toimintaan ?

Koulu saa rahaa oppilasmäärän mukaan. Iso koulu saattoi ostaa pianon
joka vuosi, pieni ei 10 vuodessakaan.
Luokkakoot olivat aiemmin selvästi
nykyisiä suurempia. Minulla on ollut
keskimäärin yli 30 oppilasta luokalla.
Kun oppilasmäärät nousivat 250:een,
tilat olivat jo niin ahtaat että opetusta annettiin jopa vesisäiliössä. Koulun
alla oli säiliöhuone, jossa alunperin
välivarastoitiin kaivosta pumpattua
vettä. Se muokattiin vanhempainyhdistyksen talkoilla bänditilaksi ja jouduttiin myöhemmin ottamaan opetustilaksi. Jopa käytävillä pidettiin
tunteja.

Haastateltavana on Pekka
Haavisto, joka teki 36 vuotta
töitä Päiväkummun koulussa,
aloittaen 23-vuotiaana koulun
johtajana ja opettajana, ja
lopulta muutaman vuoden myös
rehtorina
Päiväkummun koulu valmistui elokuussa 1968.Silloin kouluilla oli johtokunnat, jotka valitsivat opettajat ja
muun henkilökunnan. Se oli toimivaa paikallishallintoa. Johtokunta teki
rohkean valinnan ja valitsi avoinna
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oleviin kolmeen virkaan 1967 valmistuneet opettajat. Silloinen puheenjohtaja Voitto Sarkki kertoi minulle,
että halusivat saada kouluun nuoria ja uusia opettajia. Päiväkummun
koulusta tuli esimerkkikoulu, johon
Helsingin Maalaiskunnan vierailijat
tuotiin tutustumaan.
Ensimmäinen tehtäväni oli saada
koulu kalustettua ja parissa viikossa
toimintaan. Oppilasmäärä oli aluksi
192, mutta se laski muutamassa vuodessa 135:een ja nousi vasta vähitellen, kun alueelle saatiin asemakaava,
ja uudisrakentamisen myötä tuli lisää
lapsiperheitä.

Vanhempainyhdistys
perustettiin
vanhempainillassa jo vuonna 1971.
Siellä puhuneiden vanhempien mielestä lasten kasvatus oli opettajien tehtävä. Sanoin siihen että lapset ovat kuitenkin teidän, joten eikö
alettaisi hoitamaan tätä hommaa yhteistuumin. Sinä iltana perustettiin
Helsingin maalaiskunnan 1. vanhempainyhdistys kansakouluun.

paperi punnittiin ja keräysmäärissä
kilpailtiin. Joskus kävi niin että paperin kuljetukseen ei tullut ajoissa lavaa,
ja 6-7 tonnia paperia kasattiin halkoluukusta koulun kellariin. Aloitimme
keräämään pulloja, kun Alko aloitti
niiden vastaanoton. Kaupoissa ei ollut vielä palautuspisteitä. Sittemmin
keräsimme myös lumppuja.

Vanhempainyhdistys on sittemmin
tukenut koulun harrastustoimintaa.
Ensimmäinen Päivispäivä oli 1972.
Sen tuotolla tuettiin urheilua ja soitinhankintoja.

kierrätyksen edelläkävijäksi ?

Rumpukursseja piti Upi Sorvali, joka
soitti Maaritin Afrikan tähti -yhtyeessä Kitarakursseja piti vastaavasti kitaristi. Yksi koulun bändeistä,
Upi & uupuneet, nousi bändikisoissa läänitasolle. Myöhemmin Jyrki
Härkönen aloitti musiikkikerhot.
Kylän yhteisjuhlat olivat aluksi van
hempainyhdistyksen järjestämiä, mutta myöhemmin myös omakotiyhdistys
järjesti niitä aktiivisesti. Muistan hyvin Raimo Åströmin luontopolut.
Koulu hankki retkille rahoitusta
opettajien järjestämällä kierrätystoiminnalla. Keräsimme paperia ja tuotoilla hankittiin televisioita koululle.
Elannosta lainattiin iso vaaka, jolla

V oiko P äiväkumpua

Kyllä voi. 60-70 luvulla lumppuja ei
tullut niin paljoa kuin mitä nyt tulisi. Silloin vaatteet paikattiin ja kierrätettiin perheissä. Kun katsoo vanhoja leirikoulufilmejä, niin kyllähän
ne lapset aika jännissä vaatteissa siellä ovat.

M iten

leirikoulutoiminta sai

alkunsa ?

Leirikoulu täyttää 40 vuotta ensi talvena. Vuonna 1974 se alkoi virallisesti. Olin jo vuonna 1972 Kittilässä
lasten kanssa. Sitä ennen oli tapahtunut sellainen selkkaus, että jotkut retkellä olleet oppikoululaiset
olivat Leningradissa repineet Tulp
paanipenkkiä ja sen seurauksena kouluhallitus oli kieltänyt kaikki yön yli
kestävät retket koululaisilta.
Kerroin tarkastajille ideastani lähteä
luokan kanssa retkelle, johon liittyisi myös opiskelua. Pääsimme vuon-

P äiväkummun

koulussa on saatu aikaan ?

Hyviä saavuutuksia ovat olleet ainakin pitkään toimineet vanhempainyhdistys, bänditoiminta ja leirikoulu.

Kittilän Jeesiöjärvellä olen ollut mukana 20 kertaa, joista 18 olin itse järjestänyt. Lisäksi järjestin leirikoulun
kahdesti Ahvenanmaalle. Kittilässä
leiri sujui joka kerralla edellistä paremmin. Sain apua kyläläisiltä ja sain
houkuteltua muitakin opettajia mukaan. Se on mahtava paikka, jossa
on ihan lähellä koskematon tunturi. Leiri pidettiin vanhassa koulussa.
Paikat olivat aluksi alkeellisia, mutta
omistajat rakensivat sinne sisävessat
ja suihkut ja saunan.

Paikkakunnan ihmiset, poromiehet ja
muut tulivat auttamaan. En halunnut,
että mennään johonkin leirikeskukseen ja ostetaan sieltä kaikki palvelut.
Siinä ei minun mielestäni synny samaa tunnelmaa.

Koululautakunnalta anottavaa rahoitusta ei juurikaan saatu Päi
vä
kum
puun. Koulun laajennus ja peruskorjaus lykkääntyivät moneen kertaan, ja
toteutuivat vasta 90-luvun lopussa.
erityistä

Sain idean leirikouluun lehtijutusta, jossa kerrottiin miten Tokiolaiset
oppilaat vietiin saasteilmasta maaseudulle opiskelemaan “Vihreälle
viikolle”. Ajattelin, että kyllähän
Suo
messakin voisi opiskella muualla kuin omassa koulurakennuksessa.
Alusta asti oli selvä, ettei sinne mentäisi opiskelemaan jotain englantia,
vaan enemmän sitä mitä luonto antaa. Toinen opiskelun aihe oli yhdessä
oleminen. Oli yllättävää, miten oppilaiden taidot tulivat eri tavalla esiin.
Koululuokassa vähän tumpelo oppilas
saattoi olla leirikoulussa ykkösluokan
tyyppi.

Matkoista on jäänyt sellaisia muistoja, että aika köyhältä tuntuisi olla ilman niitä. Mahtavia juttuja ne olivat,
mutta myös raskaita. Kotiin tullessa
ajattelin aina, että kyllä tämä nyt oli
taatusti viimeinen kerta. Uni meinasi
jäädä lyhyeksi, etenkin alussa kun olin
siellä usein yksin tekemässä kaikkea.

Tilapaineiden takia Päiväkummun
oppilaita haluttiin siirtää muualle,
mutta vastustin sitä. Jokainen oppilas
toi ”reppurahan” koululle. Rahalla saatiin enemmän jakoryhmiä, eli tehokkaampaa opetusta pienissä ryhmissä.
Ykkös- ja kakkosluokkien lyhyiden
päivien ansiosta tilojen käyttöä voitiin lomittaa.

M itä

sanoa

na 1972 erikoisluvalla muutamaksi vuorokaudeksi Kittilään, samaan
paikkaan jossa leirikoulua käytiin
vielä monta kertaa myöhemminkin.
Lehdistö otti sen vastaan mukavasti.

Tunturimaisema tuli tutuksi monille leirikoululaisille

Kun leirikoulun asemasta koulun ohjelmassa päätettiin 1974, minua ei
jostain syystä ajettu ulos koululautakunnan kokouksesta. Minulle tuli yllätyksenä, että keskustelu meni kireäksi. Yksi jäsen sanoi että koko juttu
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olisi vain ”tähdenlento” ja sellaiseen
ei rahaa laiteta. Tämä tähdenlento on
kuitenkin kestänyt kohta 40 vuotta.
Äänestys päättyi leirikoulun hyväksi
4-3, koska yksi lautakunnan jäsenistä äänesti puolueensa linjan vastaisesti. Hän tuli mukaan leirikouluun.
Kaupunki antoi 10 000 markan rahoituksen, mutta sittemmin rahat on
kerätty itse. Olin itsekin keräämässä
rahaa jakamalla lehtiä. Rahoitus saatiin varmalle pohjalle kun vanhempainyhdistys otti sen tehtäväkseen.

O liko

leirikoulussa mukana

vanhempia siten kun nykyään
usein edellytetään olevan ?

Vuonna 84 oli ensimmäisen kerran.
Silloin se meni riitelyksi vanhempien kesken. Tuntui helpommalta selvitä oppilaiden kanssa ilman riitaisia
vanhempia. Vasta 90-luvulla vanhempia alkoi olla mukana leireillä.
Vakavin onnettomuus minun vastuullani olleille oppilaille tapahtui esityksessä Jeesiöjärven seurantalolla.
Meillä oli maailmanympärysteema ja
sambaesityksessä tanssinut tyttö sai
tikkuisesta lattiasta 24 puutikkua takamukseensa. Silloin onneksi mukana
oli pätevä sairaanhoitaja, joka poisti tikut pinseteillä. Kyllä siinä sai olla
tarkkana ja miettiä järjestelyt huolella. Nykyisin Päiväkummusta men-
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nään valmiiksi järjestettyihin leirikouluihin.
Olen laskenut matkustaneeni oppilaiden kanssa yli 35000 kilometriä.
Kävimme luokkaretkellä myös Vii
purissa. Se oli hieno elämys. Kävimme
laulamassa siellä venäläisten kanssa. Saksan ryhmän kanssa kävimme
Finnjetillä Lyypekissä. Oppilailla oli
alakerrassa neljän hengen hytit.
Vuonna 1971 menimme luokkaretkelle Turkuun ensimmäisillä Suomeen
tulleilla suihkukoneilla. DC9-ko
neella lentäminen oli aikamoinen elämys.
Hurjin retki koskaan oli vuonna 1969
Nuoret opettajat järjestivät polkupyöräretken Seutulaan. Tänä päivänä en
päästäisi sataa oppilasta polkupyörillä niin kauas. Siellä päästiin lentämään kahdessa ryhmässä 52 hengen
Convair Metropolitan -pienkoneella puolen tunnin lento Päiväkummun
yläpuolella.
Päiväkumpulaisista haluaisin vielä todeta, että tämä on ollut mahtava alue
ja tunnelma on ollut hyvä. Minulla on
ollut hyvät suhteet Päiväkumpulaisiin.
Tietysti kylässä oli myös ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät minusta pitäneet. Päiväkummussa on van-

hempia, jotka ovat todella auttaneet
koulua sen sijaan, että olisivat vain
hyökänneet vastaan lehtikirjoituksilla. Olen pahoillani siitä, etten osallistunut kevätjuhlaan ennen eläkkeelle
siirtymistäni. Suvivirren laulaminen
sekä oppilaiden ja vanhempien kohtaaminen viimeisen kerran olivat minulle liian kova paikka.
Koulun ja vanhempien on pakko vetää yhtä köyttä. Nykypäivänä koulu on niin vaativa, että vanhempien
osallistumista tarvitaan. Lapsetkin
suhtautuvat kouluun paremmin, kun
näkevät vanhempiensa osallistuvan
toimintaan. Se ei riitä opettajilta, että
järjestetään joku yksi vanhempainilta
tai vanhempien vartti. Päivispäivien
järjestäminen talkoilla on ihan eri
luokan yhteistyötä.

O nko

vastuu lasten

kasvatuksesta vain vanhempien

laan miten se oma opettaja oli opettanut. Opettajien pitäisi olla enemmän
persoonia ja heillä pitäisi olla enemmän kokemusta lasten kanssa toimimisesta.
Nyt puhutaan lain muuttamisesta sen
suhteen, saako oppilaiden taskuja tutkia. Kyllä minä olen koulussa pyytänyt tyhjentämään taskuja ja sieltä on
löytynyt kiväärinhylsyjä, ilotulitteita,
linkkuveitsiä, stilettejä, tupakkaa, tulitikkuja ja klemmariritsoja. En tiennyt tekeväni virhettä tavaroiden kanssa, ja tarjosin aina mahdollisuuden
noutaa ne iltavalvojallta takaisin.
Koulu on oma yhteisönsä ja siitä vastuussa olevilla pitäisi olla oikeus suojella siellä opiskelevia. Jos ala-asteen
oppilailla on kaikkea tätä taskuissaan,
niin mitä yläasteella sitten onkaan?

O nko

jensa aikana. Yhden ihmisen innostus
ei kuitenkaan vielä riitä mihinkään.
OAJ:n lakimies sanoi, ettei lähtisi riskien pelossa oppilaiden kanssa ikinä
koulun porttia pidemmälle. Jos sellaista uskoo, niin ei mitään ei tapahdu. Lakipykäliin tarttumisen sijaan
on parempi ajatella asiat vain maalaisjärjellä.
Oli hyvä, että vanhemmat tiesivät koulussa pidettävän hyvää kuria, vaikka itse en juurikaan antanut
arestia. Oppilailla oli uhkana joutua
”Haaviston puhutteluun”, ja se toimi,
kun minä en paljastanut ettei se nyt
niin kauheaa olekaan.

Tuomo Mickelsson

kaiken erityisen

asia , vai pitäisikö opettajan

toiminnan edelllytyksenä se ,

olla myös kasvattaja ?

että joku panee itsensä likoon ?

Kyllä, olen vakaasti sitä mieltä. Olen
huolestunut nykyisestä opettajakoulutuksesta. 60-luvulla opettajaksi ei
päässyt opiskelemaan ilman taustaa
lasten kanssa toimimisesta. Nykyisin
opiskelemaan mennään pelkällä hyvällä lukiotodistuksella ja pääsykoetuloksella. Lasten kanssa ei ole tarvinnut olla tekemisissä. Nykyisin hyvin
harvoilla parikymppisillä on omia
lapsia. Luokan edessä sitten muistel-

Tietenkin pitää olla se, joka vetää,
mutta lisäksi tarvitaan kaikki ne, jotka siitä innostuvat ja lähtevät mukaan. Se on vanhempien rooli. Kun
omalle innostuneisuudelle saa toisilta lisää potkua, niin se ”hyvä pallo”
menee edestakaisin ja siitä se lähtee.
Onhan Päiväkummussa paljon ihan
ihmeellisiä ihmisiä. Yksikin nainen
kutoi 10 000 markan edestä sukkia
leirikoulun rahoittamiseksi yövuoro-

Löytyykö Päiväkummusta
joku, joka voisi siirtää kouluun liittyvät negatiivit, diat
ja lehtileikkeet dvd-levyille.
040-5043038/Haavisto

Myimme leirikoulun rahoitukseen
joulukortteja, joista myyjinä toimineet oppilaat saivat 10 % tuotosta.
Se innosti myymään. Opetin että
aina ensin pitää esittäytyä ja kertoa mistä tullaan ja missä tarkoituksessa. Kehotin myös kiinnittämään
huomiota johonkin, mistä voitte
hiukan puhua kaupankäynnin alustamiseksi. Sitten poika meni yhteen
taloon, josta olin kyllä kuullut että
sieltä tulee kiroilua vastaan, mutta jonka tarkkaa sijaintia en tiennyt
enkä osannut siksi varoittaa. Kun
poika kolkutti oveen, avaamaan tuli
mies ja samalla kissa livahti sisään.
Poika esitteli itsensä ja kehui että
onpas sedällä kiva kissa. Äijä ottikin
hurjistuneena kissaa niskasta kiinni
ja heitti sen ulos, sanoen: “Ala vetää
ja vie kolliski’ mukana!”.
Meillä oli koulussa kuulutuslaitteisto ja nappi, josta voi soittaa koulun
kelloa. Kovaääniset olivat niin tehokkaat että kuulutus kuului tosi
kauas. Sitten keksin, että kun joku
tappeli, niin minä vain pikkuisen kilautin sitä kelloa ja äkkiä oppilaat
oppivat mitä se kilahdus tarkoitti.
Kun kentälle tuli aita, oppilaat kiipeilivät siinä. Kelloa kilautettuani
kolme poikaa putosi aidalta - ja viisi
vuorimännystä. Ja oli hauskaa ja kun
nainen oli tuonut koiransa koulun
kentälle, johon niitä ei saanut tuoda,
ja hänkin oli kuullut tämän jutun ja
lähti heti kilahduksen jälkeen koirineen aidan ulkopuolelle.
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Omakotitalkkaripalvelut

päiväkummun vaiheita

Päiväkummun Omakotiyhdistys
on sopinut Rekola-Asolan
Omakotiyhdistyksen kanssa,
että Päiväkummun yhdistyksen
jäsenet voivat käyttää
Rekola-Asolan hallinnoimien
omakotitalkkareiden palveluita
samoin ehdoin kuin RekolaAsolan yhdistyksen jäsenet.
Omakotitalkkaritoiminta on osa
Suomen Omakotiliiton yhdessä Uu
denmaan
TE-keskuksen
kanssa
vuonna 2002 käynnistämää asumis
apu-projektia. Se on ensisijaisesti
ikääntyvälle omakotiväestölle tarkoitettu palvelumuoto, joka tarjoaa erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon
liittyviä palveluja. Tämän asumisapuprojektin tavoite on, että senioriikäiset omakotiasujat voisivat jatkaa
asumistaan omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Työmäärän salliessa myös muuten apua tarvitseville
pientaloasukkaille tarjotaan erilaista
asumisapua.
Omakotitalkkarit tekevät mm. pihatöitä, nurmikon- ja aidanleikkuuta,
pienimuotoista kiinteistön kunnostusta ja siivousta sekä suorittavat asiointipalvelua omakotiasukkaille, jotta he voisivat asua omissa kodeissaan
mahdollisimman pitkään. Mukaan
voi liittää muutakin esim. alueen vartiointia, ikkunoiden pesua, puiden
pilkkomista jne. Keskittymällä fyysisiin työsuorituksiin luodaan asukkaille palveluja, jotka eniten edesauttavat kotona selviytymistä. Pyykin pesu,
sängyn sijaaminen tai muut henkilökohtaiset palvelut, ruoanlaitto tms.
eivät kuulu talkkarityön piiriin
Rekola-Asolan Omakotiyhdistys toimii omakotitalkkarin työnantajana,
jolla on myös tavanomaiset työnantajan velvoitteet. Siksi yhdistyksen ja
sen työntekijöiden on noudatettava
mm. voimassaolevia työsuojelumääräyksiä.
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Seija Puha muistelee
Tämä katsaus ei pyri olemaan läpikotainen kuvaus Päiväkummun historiasta, vaan valottamaan asioita, joita meidän on hyvä tietää alueemme
kehittymisestä. Tämä katsaus perustuu muistiinpanoihini, joita on kertynyt vuodesta 1972 lähtien, jolloin
muutimme rakentamaamme omakotitaloon ja vuodesta 1977 lähtien olen
ollut yhtäjaksoisesti omakotiyhdistyksemme hallituksessa eri tehtävissä.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimin
yhteensä 20 vuotta.

Omakotitalkkari ei kiipeä katolle tai
puihin, eikä kaada puita polttomoottorikäyttöisellä moottori- tai raivaussahalla. Nojatikkaiden käyttö työskentelyalustana on myös kielletty.
Tarkoituksena on antaa ns. naapuriapua ja tehdä vain jokamiehen tai naisen osaamia töitä. Omakotitalkkari
ei saa tehdä viranomaisluvan vaativia töitä, kuten putki-, sähkö- tai
tulitöitä. Kun Omakotitalkkari käy
asioimassa asiakkaan toivomuksesta, vastaa asiakas kuluista, jotka siitä
omakotitalkkarille tai yhdistykselle
aiheutuvat.

Omakotitalkkarin palvelut ovat saatavissa vain jäsenille ja palveluista peritään 8 € tunnilta, mikä on kotitalousvähennyskelpoinen ja vähennys
on 45 % laskussa olevasta työn osuudesta eli työkorvauksesta vuonna
2013. Veroilmoitusta varten tiedoksi:
Rekola-asolan Omakotiyhdistys Ry:n
Y-tunnus on 1647406-7.

Omakotitalkkarin toimintaperiaatteita ovat mm; että toimitaan asiakkaan
ehdoilla heidän kotonaan ja pääsääntöisesti asiakkaan omilla työvälineillä. Asiakas tarjoaa talkkarin käyttöön
kaikki ne aineet, työkalut ja välineet, joita kyseisen työn suorittaminen normaalisti edellyttää. Toivomme
myös, että asiakas suo omakotitalkkarille mahdollisuuden käyttää WC:tä.
Omakoti-talkkaria sitoo vaitiolovelvollisuus.

- Jarmo Saloseutu, p. 041 720 1957

Soita talkkarille ja varaa aika.
Talkkarit vaihtuvat toisinaan, mutta
aina ajantasaiset tiedot löytvät netistä,
osoitteesta: www.rekola.fi/omakotitalkkari. Tällä hetkellä talkkarit ovat:

- Seppo Väisänen, p. 041 723 4808
Jos huomaat, että aika ei käykään, ilmoita välittömästi talkkarille, ettei tule turhia käyntejä. Turhasta
käynnistä laskutetaan. Jos omakotitalkkarin toiminnasta on asiaa tai
haluat antaa palautetta, niin ota yhteyttä
omakotitalkkarivastaavaan,
Aila Mannilaan p. 044 2029669.

Päiväkummun omakotiyhdistys on
toiminut yhtäjaksoisesti 50 vuotta.
Päiväkummun omakotiyhdistys perustettiin 13.10.1963. Paikkana oli
Rekolan koulu. Oli tarve lähteä kehittämään Päiväkummun alu
etta.
Silloiset tieolosuhteet olivat heikot,
kunnallistekniikkaa ei ollut ja saastuneita kaivoja oli paljon. Katuvalaistus
oli olematonta ja puutteellista. Alue oli
tuolloin laajalti metsämaata ja asukkaita oli tuhatkunta. Päiväkummun
nimi sai alkunsa jo vuonna 1933.
Kaupunginosaksi Päiväkumpu vahvistettiin vasta 1970-luvulla.
Tarkastelen asiaa 10-vuotisjaksoittain.
Päiväkummun omakotiyhdistyksen
ensimmäisen 10-vuotiskauden (60luku) pyrkimyksenä oli ”Päiväkumpu
maalaiskunnan kartalle”. Silloiset
päättäjät eivätkä kaikki virkamiehetkään tienneet aluettamme, jolloin Päiväkumpu ei kehittynyt, eikä
parannuksia saatu. Toisella 10-vuotiskaudella (70-luku) tavoitteena on
ollut asuinalueemme kehittäminen
viihtyisäksi ja toimivaksi pientaloalueeksi. Tämä on jatkunut seuraavallakin 10-vuotisjaksolla, 80-luvulla.
Päiväkummun postin avajaisia juhlittiin 2.10.1978. Tenniskentän avajaisia vietettiin 1.10.89. Tenniskenttä
rakennettiin talkoilla. Päiväkummun
tunnettuus lisääntyi Vantaalla merkittävästi. Neljännellä 10-vuotiskau
della (90-luku) tavoitteena on ol-

lut ”Päiväkumpu Suomen kartalle”.
Tällöin omakotiyhdistyksen toimes
ta yhdessä opetusministeriön sekä
Vantaan kaupungin että Nuori Suo
men yhteistyöllä rakensimme talkooprojektina
lähiliikuntapuiston.
Hanketta tehtiin vaiheittain useana
vuonna. Sen tarkoituksena on palvella nuoria sekä aikuisia omatoimisessa liikunnassa. Se noteerattiin Nuori
Suomen valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi. Sen myötä Päiväkummun
arvostus ja tunnettuus on lisääntynyt
edelleen. Asiasta oli iso juttu myös
Helsingin Sanomissa. Liikuntapaikat
eivät ole tulleet asuinalueellemme itsestään kaupungin toimesta. Ne on
saatu omakotiyhdistyksen hallituksen
aktiivisuuden ansiosta ja puheenjohtajuuskauteni määrätietoisella uutteruudella ja työllä asukkaiden hyväksi.
Ilman tätä määrätietoisuuttani tuskin
olisimme saaneet alueellemme koulun laajennusta tai päiväkotia.
90-luvulla Päiväkumpua kaavoitet
tiin osa-alueittain 7 osassa. Alue
arkkitehti Anita Pentinmikon kanssa teimme yhteistyötä ja kerroimme
mielipiteemme, että Päiväkumpu halutaan pitää viihtyisänä pientaloalueena. Muistan kun kaupunki yritti
sijoittaa kivihiilivoimalaa silloiselle Päiväkumpu 9 asemakaava-alueelle, mutta onneksi hanke saatiin siirrettyä pois Långmossebergin alueelle
Kehä III:n itäosaan. Onneksi sitä ei
ole tullut sinnekään, vaan Kehä III:lle
on tulossa uusi jätevoimala.
80- ja 90-luvulla omakotiyhdistys panosti paljon lapsiin ja nuoriin. Silloin
omakotiyhdistys rakensi liikuntapaikkoja sekä järjesti lasten juoksu- ja
hiihtokilpailuja vuosittain. Pidimme
tärkeänä, että jokainen osallistuja
palkittiin. Parhaimmat saivat mitalit
kaulaansa. Omakotiyhdistys järjesti
myös koululla perjantai-iltaisin sählykerhoja lapsille.

Itselläni on ollut selkeä visio asuinalueestamme alusta lähtien kun muutimme tänne 1972 rakentamaamme
omakotitaloon. Havukoskelle rakennettiin tuolloin isoa ”kivikylää” eli
korkeita kerrostaloja vieri viereen.
Silloin jo mietin, että Päiväkummun
luontoarvot tulee säilyttää ja siksi
pientalovaltainen asutus tänne sopi
parhaiten. Noina aikoina Havukoski
sai nuorisotilat, me emme saaneet,
vaikka Päiväkummussa vapaa-ajantiloista oli huutava pula. Minulla on
ollut visio: Päiväkumpu on asuinalue, joka on viihtyisä ja jossa on
hyvä asua, käydä koulua ja tehdä töitä. Valtuustoaloitteitakin on tarvittu myös kymmenittäin asuinalueemme kehittämiseksi. Niitä olen
tehnyt lukuisia ja nyt viimeisimmätkin, Laurintien liikenneturvallisuuden parantamisesta ovat toteutuneet.
Yli 20 vuoden määrätietoisella työllä kaupunginvaltuutettuna olen aina
ajanut erityisesti Päiväkummun ja sen
asukkaiden etua.
Päiväkummun omakotiyhdistyksen
puheenjohtajina ovat toimineet: Juho
Mäkinen vuodesta 1963 (5 vuotta),
Yrjö Jaatinen vuodesta 1968 ja -72
(yhteensä 4 vuotta), Pekka Hirvonen
vuodesta 1970 ja -74 (yht. 4 vuotta), Hannu Kerman vuodesta 1976
(2 vuotta) ja 1979, Mauno Tidenberg
vuoden 1978, Vilho Kiiski vuodesta 1980 (3 vuotta), Heikki Tidenberg
vuoden 1999 ja Seija Puha vuodesta
1983-98 ja 2000-2004 (yht. 20 vuotta). Viimeisimmät puheenjohtajamme ovat olleet Pekka Puura ja Tuomo
Mickelsson.

Seija Puha
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mattomasta sekajätteestä
ympäristöä ja luonnonvaroja
säästäen. Jätevoimala
valmistuu vuonna
2014.
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