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Päiväkummun koululla,
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2000-luvulla. Me olemme eri mieltä!
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kehityssuunnitelmista
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Liity jäseneksi
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Me toimimme kuitenkin vielä perinteisesti reaalimaailmassa, vaikka yhdistyksemme on ollut Facebookissakin
mukana vuoden 2015 alusta.
Käytännössä tarjoamme jäsenistöllemme edullista välinevuokrausta sekä alennuksia erilaisista palveluista
ja tuotteista. Internetin kautta tiedotamme toiminnastamme, tapahtumista sekä eduista mitä jäsenyydellä
voi saada. Vaikkapa peräkärryn vuokraus on hyvinkin

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

Päiväkummun Omakotiyhdistys on toiminut jo yli
50 vuotta Päiväkummun
asukkaiden etujen valvojana sekä äänitorvena Vantaan kaupungin suuntaan. Uskon, että tulemme jatkamaan vielä toisetkin 50 vuotta. Mitä kaikkea tulevaan
50-vuotis kauteen sitten sisältyykään, on meille kaikille
arvoitus. Jos jotain arvauksia pitäisi heittää, niin digitalisoituminen tulee näkymään myös ”perinteisemmässä” yhdistystoiminnassa.

Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 466, jäsenmaksu 25€ vuodessa

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Ulkoasu, Antero Harju
Kannen kuva, Tuomo Mickelsson

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

konkreettinen asia, Internet ei kuljeta risukasaa Sortti-asemalle.
Edunvalvonta on yksi merkittävimmistä asioista mitä
voimme tarjota alueen asukkaille, ehkä jopa merkittävin. Yhdistyksen lähettämiin kannanottoihin ja kirjelmiin
suhtaudutaan vakavasti, koska omakotiyhdistyksen jäseninä on merkittävä osa Päiväkummun kiinteistöjen
omistajista. Yhteisöllisyyttä pyrimme lisäämään järjestämällä mm. retkiä jäsenillemme perheineen.
Jäsenmäärämme on pysytellyt suhteellisen vakaana viime vuodet. Tätä voi pitää saavutuksena kun mietitään
sitä kuinka paljon ihmisten osallistuminen erilaiseen
yhdistystoimintaan on viime vuosina vähentynyt. Uudet
jäsenet hallitukseen ovat aina tervetulleita, seuraavassa syyskokouksessa Sinullakin on mahdollisuus päästä
mukaan vaikuttamaan alueemme kehittymiseen!
Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja 2015

Tietoa Päiväkummun
omakotiyhdistyksestä
Jäsenmäärä: 466
Jäsenmaksu: 25 €/vuosi
Toiminta-alue: Päiväkumpu
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Jari Ahokas, puheenjohtaja, Tuomo Mickelsson, Pekka
Puura, Veijo Jaaranen, Päivi Isotalo, Kalevi Peltonen,
Varpu Peltonen, Osmo Kähkönen, Aino Hämäläinen,
Päivi Puura, Ilpo Myllylä, Jukka Penttinen, Tuula
Haavasoja, Mika Salmi.

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Omakotineuvos

Raimo Åström
1937 – 2015

Hän uskoi, että asioihin voi vaikuttaa kansalaisaktiiviisuuden kautta. Hän oli vahva persoona, joka uskalsi
sanoa mielipiteensä. Hänellä oli rohkeutta ja intoa puolustaa Päiväkumppua ja heikompia ihmisiä, erityisesti
lapset olivat hänelle tärkeitä. Päiväkummun tenniskentän, koulun kentän pituushyppypaikan ja ensimäisten
skeittiramppien talkoissa hän oli aktiivisesti mukana.
Ester Koskelaisen liikuntapuisto hankkeessa hän oli mukana. Siitä tulikin iso projekti. Se alkoi pienestä tarpeesta rakentaa skeittauspaikka nuorille Päiväkumpuun. Nyt
puistosta voivat nauttia kaikki Päiväkumpulaiset.
Raimo Åströmin intohimoinen kalastus- ja marjanpoimintaharrastus oli tärkeä osa kesän viettoa mökillä Kemijärvellä.

Raimo Åström syntyi
12. maaliskuuta 1937 Helsingissä.
Hän kuoli 1. elokuuta 2015.

Aviopuolison, lasten ja lastenlapsien lisäksi kaipaamaan
jäivät ystävät ja sukulaiset.

ANTENNIASENNUS
0500-482 982
www.vantaanyleisasennus.fi

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

Raimon ystävät
Seija Puha
Päiväkummun omakotiyhdistyksen
puheenjohtaja v. 1983-2005

Raimo Åström oli Helsingin Sanomien palveluksessa aluksi Ludviginkadun painotalossa ja myöhemmin
Martinlaakson Sanomalassa.
Varsinaisen työuran lisäksi Åström oli kiinnostunut
omakotiasumisesta, liikunnasta, liikenneturvallisuudesta, puutarhan hoidosta ja Päiväkummun kehittämisestä. Hän kuului Päiväkummun omakotiyhdistykseen
vuodesta 1975 lähtien ja osallistui hallituksen työskentelyyn vuodesta 1980 lähtien. Omakotiyhdistyksen
varapuheenjohtajana hän toimi v. 1989 - 2003. Tämän
lisäksi hän vaikutti Suomen Omakotiliitossa ja sen Uudenmaan piirissä sekä Vantaan Omakotiyhdistysten
keskusjärjestössä erilaisissa luottamustehtävissä. Hänelle myönnettiin Suomen omakotiliiton kultainen ansiomerkki.
Åström oli ollut nuoruudessaan aktiivinen jalkapallon
pelaaja. Asukkaiden urheilu- ja liikuntaharrastuksen
hän toi tänne muutettuaan Päiväkumpuun. Hän käynnisti 80-luvulla Päiväkummun talvikisoissa lasten hiihtokilpailut ja syyspäivillä juoksukilpailut. Hänen ajatuksenaan oli, että mahdollisimman moni voisi osallistua ja
kokea liikunnan ilon. Periaatteeseen kuului myös, että
jokainen osallistuja palkittiin. Jos sattui olympiavuosi,
hankittiin mitalit kolmelle kunkin sarjan parhaalle.
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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 466, jäsenmaksu 25€ vuodessa

Monet meistä muistavat hänet luontopoluista, jotka
kiersivät aina Kuusijärvelle asti ja joissa oli matkan varrella luontoaiheisia kuvia ja kysymyksiä. Lisäksi hän veti
perjantai-iltaisin Päiväkummun koululla nuorille tarkoitettua sählykerhoa lähes 20 vuotta omasta halustaan.
Hän toimi pelien tuomarina. Hänet muistetaan tuomarina oikeudenmukaisena ja kannustavana. Hän huolehti, että kaikki saivat sählyssä vuorollaan pelata. Hänen
erityislajinsa oli saappaanheitto, jossa hän oli mestari.
Tämän lajin hän toi myös Päiväkummun syyspäiville.
Åströmin vaikutus Päiväkumpuun ja lähialueisiin oli
merkittävä. Päiväkumppuun suunnitellun hiilivoimalan
torjumisessa ja paremman paikan löytämisessä hänellä
oli merkittävä rooli. Hiilivoimalaitokselle löytyi parempi vaihtoehto Långemossebergenistä ja hanke muuttui
myöhemmin jätteenpolttolaitokseksi. Kuusijärven jättibussivarikon torjumisessa hänellä oli myös merkittävä rooli. Åströmin toive siitä, että Kuusijärvestä muodostuisi portti Sipoonkorpeen näyttää käyvän toteen.
Hän kuului työryhmään, joka suunnitteli Keravanjoen
vartta. Sinne suunniteltiin polkuverkosto Päiväkummun
puolelle, joita voimme käyttää ulkoiluun. Lisäksi hän oli
mukana puolustamassa kauppapalvelujen säilymistä
Päiväkumussa. Hän oli tyytyväinen, kun vanhan rakennuksen paikalle rakennettiin uusi toimivampi.
Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Pekka Puura
Päiväkummun omakotiyhdistyksen
puheenjohtaja v. 2009-2011

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

Uudenmaan IV-nuohous
Ilmanvaihtokanavien puhdistus
Säätö- ja mittauspalvelut
Suodatinmyynti
5% etu yhdistyksen jäsenille.
044 253 9456
www.uudenmaaniv-nuohous.fi

SÄHKÖASE N N UKS E T
Pohjola n S ä h kö O y
Tu u l i k i ntie 22 B
01420 Vantaa

puh. 0400 559 508
w w w.p o h j ol ansahk o.fi

Kuva: Tuomo Mickelsson
Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Päiväkumpulaiset harrastavat

Kuinka yleinen on
melontaharrastus
Suomessa?
Suomessa on arviolta 30 000
melonnan harrastajaa. On myös
monia harrastajia, jotka omistavat
oman kanootin tai kajakin, mutta
eivät kuulu mihinkään melontaseuraan, ja heitä on vaikea tilastoida.

Kuinka kalliiksi tulee
melontaharrastus?
Uuden kajakin tai kanootin hinnat alkavat 1000 euron molemmin
puolin. Tosin suosittelen ennemmin
liittymistä johonkin melontaseuraan, josta löytyy yhteiskäytössä
olevia kajakkeja. Näin on helpompi
saada myös seuraa melontaretkille
sekä pääsee kokeilemaan erilaisia
kajakkeja ennen oman hankkimista. Seurojen jäsen- ja käyttömaksut
liikkuvat vuodessa noin satasesta ylöspäin riippuen onko seuralla

esim. saunaa, omia retkisaaria tai
muita palveluita.

Kenelle melonta sopii?
Onko ikärajoja?
Melonta sopii kaikenikäisille, joilla mela pysyy kädessä ja jotka pystyvät kiipeämään kajakkiin. Lapsille
on myös pienempiä kajakkimalleja.
Uimataito on yleensä turvallisuuden
tae. Ilman pelastus- tai kelluntaliiviä
sekä muita turvavarusteita, kuten
melakelluke ja äyskäri tai pumppu,
ei kannata matkaan lähteä.

Miten pääsee aloittamaan?
Lähin kanootti ja kajakkivuokraamo löytyy kesäisin Kuusijärveltä.
Vuokraamoja on paljon pääkaupunkiseudulla.
Monet melontaseurat järjestävät melontakursseja aloittelijoille
ja pyrkivät sitä kautta hankkimaan
uusia jäseniä.

Yhteystietoja
Eteläisen Suomen melontaseurojen
yhteistietoja löytyy esim: www.
melontajasoutuliitto.fi/seurat/seurojen-yhteystiedot/etela-suomi/

Haluatko esitellä
oman harrastuksesi?
Ilmoita yhteystietosi ja kerro lyhyesti harrastuksestasi. Otamme
sinuun yhteyttä. Voi olla, että sinun
harrastuksesi esitellään seuraavassa
Päiväkumpu-lehdessä.
Voit ilmoittaa tiedot sähköpostilla:
isotalop@hotmail.com tai puhelimitse 0400 424754.

Melomaan lähdössä Lauttasaaresta

Melontaa
Mika Salmi aloitti
melontaharrastuksen
kuusi vuotta sitten
ystävän houkuttelemana.
Päiväkumpulainen Mika Salmi
työskentelee tutkijana Aalto-yli
opistossa, Espoon Otaniemessä.
Perheeseen kuuluvat puoliso Piritta
ja kaksi vuotias poika Leo.
Vapaa-aikaa Mika viettää mieluiten perheen parissa mm. ulkoillen ja mökkeillen. Joskus jää aikaa
myös muille harrastuksille, joita
ovat telinevoimistelu, purjehdus ja
melonta.
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Mika kajakissa
Teksti: Päivi Isotalo
Kuvat: Mika Salmi

Kerro miten innostuit
melonnasta?
Olin käynyt muutamilla me
lontaretkillä. Kun kaveri oli liittynyt
melontaseuraan ja houkutteli mukaan, pitihän se käydä katsomassa. Melomisessa viehättää se, että
eteenpäin liikutaan lihasvoimalla ja
kajakki ei itsessään tuota juurikaan
ääntä.

lä melalla. Kajakkia melotaan taas
kaksipäisellä melalla ja yleensä sen
kansi on suljettu.
Historiallisesti kanootit ovat olleet suojaisten vesien, järvien ja jokien kuormajuhtia, sillä niihin mahtuu paljon tavaraa. Kajakit taas ovat
olleet kalastus- ja metsästysaluksia
merellä, jossa on tarvittu nopeutta
ja varmuutta myrskyssä.

Kanootti vai kajakki?

Mikä on eskimokäännös?

Itse liikun mielelläni kajakilla.
Perinteisesti kanootti on ns. avokanootti eli inkkarikanootti. Sen kansi
on auki ja sitä melotaan yksipäisel-

Eskimokäännös on kaatuneen
kajakin tai kanootin kääntämistä takaisin oikeinpäin niin, että pysytään
kokoajan sen sisällä.

Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 466, jäsenmaksu 25€ vuodessa

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Kehäradalla vaikutusta
Päiväkumpuun
Teksti ja kuvat: Jari Ahokas

Heinäkuussa avattu Kehärata ei ulotu Päiväkumpuun
asti, mutta sen vaikutus on tuntunut alueellamme.
Bussilinjojen muutokset on jokainen joukkoliikennettä
käyttävä huomannut.
Kehäradalla on pitkä historia, Pelastusharjoitus 23.5.2015
onhan sitä suunniteltu jo vuosikymEnnen kaupallisen liikenteen almeniä. Rata avattiin kaupalliselle lii- kamista radalla järjestettiin Kehäkenteelle erinäisten viivytysten jäl- radan pelastusharjoitus. Toukokuun
keen 1.7.2015.
lopulla radalla ajettiin kahden ykKuten tiedettyä, rata ei kulje sikön Sm5 lähijunalla Tikkurilasta
Päiväkummun alueella. Silti sen Vantaankoskelle ja takaisin.
vaikutuksen voi havaita vaikkapa
Kyydissä oli n. 500 vapaaehtoista
vertailemalla bussiharjoitukseen osalreittejä ennen ja jällistujaa.
VapaaehEnnen kaupallisen
keen 10.8.2015. Tätä
toisia haettiin esim.
liikenteen alkamista
kirjoitettaessa syysResiina-lehden
ja
radalla
järjestettiin
kuun 2015 lopulla
vaunut.org sivuston
hanke ei vieläkään
ilmoituksilla. OsallisKehäradan
ole täysin valmis.
tuin harjoitukseen ja
pelastusharjoitus.
Odottelemme yhä
muutamia ottamiani
Lentoaseman
terkuvia on artikkelin
minaalin puoleisen sisäänkäynnin yhteydessä nähtävillä.
avautumista.
Lähdimme liikkeelle lauantaiaaPäiväkummusta on nyt mah- muna 23.5 n. klo 10 Tikkurilasta josdollista päästä lentokentälle koh- ta suuntasimme kohti Kehäradan
tuullisessa ajassa yhdellä vaihdolla lähes 8 km pitkää tunnelia.
bussista junaan Leinelän asemalla.
Ensimmäisenä
erikoistilanteeAiemmin piti käytännössä mennä na testattiin junan etenemiskykyä
Tikkurilan kautta. Yhdellä vaihdolla poikkeustilanteessa täydellä kuormatkan kesto ei ollut enää etäisyy- malla tunnelin länsipäässä olevasteen lentokentälle suhteutettu
na sa radan jyrkimmässä nousussa.
kohtuullinen. Vastaavasti kahdella Testissä kytkettiin puolet junan
vaihdolla matkanteko oli vaivalloi- sähkömoottoreista pois käytöstä,
sen tuntuista.
eli vetovoima puolittui. Tämä ei aiKehäradan tuomat parannukset heuttanut junalle ongelmia tunneVantaan poikittaisliikenteeseen Itä- lista pois pääsystä.
ja Länsi-Vantaan välille ovat merKäytyämme
Vantaankoskella
kittävä asia. Radan voisi jopa sanoa palasimme kohti Tikkurilaa. Lenyhdistäneen Vantaan itä- ja länsi- toaseman ja Aviapoliksen asemien
osat rautaisella siteellä.
välissä juna pysähtyi ja matkustajille
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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 466, jäsenmaksu 25€ vuodessa

selviten kuvitteellisesta tulipalosta
tunnelissa.
Kuitenkin pitää huomioida, että
tositilanteeseen verrattuna harjoitukseen osallistuneet henkilöt olivat
motivoituneita, eikä mukana ollut
alle 15 vuotiaita tai liikuntaesteisiä
henkilöitä. Junalle ja itse tunnelille
olisi käynyt huonommin. Pelastusalan julkaisuissa olleiden tietojen
mukaan esim. johtamisjärjestelyissä
pelastustilanteessa oli ongelmia ja
muutenkin toiminta maanpinnan
alapuolella oli uusi tilanne pelastushenkilöstölle. Tämä ei varmastikaan
ole jatkossa turvallisuusriski, koska
harjoituksissa on nimenomaan tarkoitus oppia ja tarvittaessa korjata
menettelytapoja.

Uusi kauppakeskus Dixi

kerrottiin tunnelissa olevan tulipalo.
Poistuimme junasta ja siirryimme
viereiseen turvallisen tunneliin. Radat kulkevat erillisissä tunneleissa.
Tämän jälkeen pääsimme maanpinnalle takaisin kävelemällä joko
Kytömäen
hätäpoistumiskuilulle,
nousua yli 50 m maanpinnalle, tai
tunnelia pitkin Aviapolikisen asemalle josta hätäreittiä pitkin poistuttiin aseman edustalle. Junan
evakuoinnin varmistuttua saimme
luvan siirtyä sisätiloihin Aviapoliksen asemalle nauttimaan välipalaa,
ja odottelemaan paluukyytiä Tikkurilaan.
Harjoitus sujui vaihtelevalla menestyksellä. Matkustajat selviytyivät
junasta simuloidussa hätätilanteessa maanpäälle kiitettävän nopeasti

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Kauppakeskus Dixin avautuminen Tikkurilassa on Vantaan imagolle hyvä asia ja kaikille Tikkurilan
vaikutuspiirissä asuville Dixi on tuonut lisää palveluita saataville.
Tällä ei liene suoranaista mitattavaa lisäarvoa päiväkumpulaisille,
mutta kokonaisuutena Tikkurilan
palveluiden paraneminen ja Vantaan vetovoiman kasvu voidaan
katsoa myös päiväkumpulaisten
eduksi.
Toivomuslistalla Dixin suhteen

olisi laajemmat aukioloajat ruokaravintoloille ja muille liikkeille
sekä lisää liiketilaa. Mahdollisesti
muuttuva kauppojen aukioloaikoja
koskeva lainsäädäntö ja rakenteilla
oleva Dixin 2. vaihe parantanevat
tilannetta.

Joukkoliikenteen
muutoksia seurataan
Päiväkummun Omakotiyhdistys
järjesti kevätkokouksen 2015 yhteydessä HSL:n kanssa yhteistyössä
tiedotustilaisuuden tulevista muutoksista ja HSL:n edustajat saivat

Bussilinjat muuttuivat
HSL muutokset bussilinjoihin
ovat vaikuttaneet alueemme joukkoliikennetarjontaan niin positiivisesti kuin negatiivisestikin.
Tarjonta on periaatteessa lisääntynyt kun 71 ja 77 linjojen seuraajat 736 ja 624 kulkevat tiheämmällä
vuorovälillä mutta vastaavasti 973
on jäänyt pois valikoimasta ja 624
(77) reitti on muuttunut merkittävästi Päiväkummun alueella. Suurimpana epäkohtana on pidetty
linjan 731 siirtoa takaisin moottoritielle, vanhan Lahdentien lähistöllä
asuvat ovat menettäneet tiheästi
liikennöivän bussiyhteyden Helsingin keskustaan. Jäljelle jäänyt 739
(730) on kärsinyt reitin hidastumisesta ruuhka-aikana (ilmoitettuun
aikatauluun nähden) johtuen mm.
731:stä käyttäneiden hakunilalaisten siirtymisestä 739:een. Linjan
matkustajat ovat kertoneet myös
vapaiden istumapaikkojen vähyydestä 739:n ruuhkavuoroissa.

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Omakotiyhdistykseen
voi olla yhteyksissä
joukkoliikenneasioissa
asukkailta paljon palautetta tulevista muutoksista. Yhdistyksemme
on myös ollut yhteydessä Vantaan
kaupunkiin ja tätä kautta HSL:ään
koskien erityisesti linjan 731 reittimuutosta. Tulemme seuraamaan tilannetta ja lähetämme kaupungille
tarvittaessa kannanottoja muutosten vaikutuksista.
HSL:n edustajien kanssa on keväällä sovittu, että he voivat tulla
uudestaan keskustelemaan asukkaiden kanssa linjastomutosten vaikutuksista joukkoliikennepalveluiden toimivuuteen ja saatavuuteen
Päiväkummun alueella.
Omakotiyhdistykseen voi ol
la
yhteyksissä joukkoliikenneasioista.
Yhdistys ajaa Päiväkummun asukkaiden etua tässäkin asiassa!

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Edunvalvonta

Itä-Vantaan omakotiyhdistysten

päivähoitopaikkojen
määrästä. Tiedustelu Päiväkummun katuverkoston
kunnosta. Tiedustelu Päiväkummuntien
jatkorakentamisesta. Tiedustelu Päiväkummun
seurakuntatalon tontin käytöstä.
Tiedustelu Päiväkummun

Omakotiyhdistys on laatinut vuonna
2015 yhteensä neljä tiedustelua/
kannanottoa. Näistä on kolme
osoitettu Vantaan kaupungille ja yksi
Vantaan seurakuntayhtymälle.
Tähän mennessä olemme saaneet kolmeen kaupungille lähetettyyn tiedusteluumme vastaukset.
Olemme kyselleet päivähoitopaikkojen riittävyydestä Päiväkummun alueella sekä tieverkon kunnosta ja
jatkorakentamisen aikataulusta. Seurakuntayhtymälle
lähetimme toiveemme seurakuntatalon tontin tulevasta käytöstä. Aiempina vuosina on otettu kantaa Kuusijärven kehittämiseen, kivenmurskaamoon tai vaikkapa
bussivarikon sijaintiin.
Tiedusteluiden aiheet on valittu alueen asukkailta saadun palautteen perusteella, esim. kevätkokouksessa
saatujen kommenttien perusteella. Myös hallituksen
jäsenet aktiivisesti nostaneet esiin toimenpiteitä vaativia asioita hallituksen kokouksissa. Olemme saaneet
myös suoraa palautetta puhelimitse ja sähköpostitse
asukkailta.
Keskimäärin vastauksen saaminen kaupungilta kestää
1-2 kuukautta, joskus vastauksen saa parissa päivässä
kun taas toukokuussa lähetettyyn tiedusteluun vastaus saattaa saapua vasta lomakauden jälkeen elokuun
puolella. Valitettavasti viime vuosina kaupungin vastaukset ovat olleet taloudellisessa mielessä niukkoja eli
pahoitellaan määrärahojen puutetta. Kuitenkin useimpiin kysymyksiin olemme saaneet jonkinlaisen aikataulun toteutuksen osalta, mutta nämä helposti siirtyvät
eteenpäin taloustilanteeseen vedoten.
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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 466, jäsenmaksu 25€ vuodessa

Yhdistyksen tehtäviin kuuluu toimia edunvalvojana
alueen asukkaille, mikäli aihe koskettaa useampaa henkilöä, niin pääsääntöisesti viemme asiaa eteenpäin.

Välinevuokraus
Itä-Vantaan omakotiyhdistykset ovat
sopineet välinevuokrauksesta, joka
mahdollistaa vuokraamisen myös
naapuriyhdistyksiltä.
Yhteistyössä ovat Päiväkummun, Rekola-Asolan, Nikinmäen, Simonkylän ja Korson omakotiyhdistykset.
Vuokrattavana on puutarhajyrsin, peräkärryjä, pensasleikkuri, oksasilppureita, juhlatelttoja, tanssilattia, pöytäsarja, puutarhatuoleja, kasvikuivuri, nurmikkojyrä ja
klapikone.

Vuokraaminen edellyttää omakotiyhdistyksen jäsenyyttä ja jäsenkortti on pyydettäessä esitettävä vuokrauksen yhteydessä. Lainaaminen toiselle henkilölle on
kielletty.
Peräkärryillä on liikennevakuutus, mutta muuten vuokraaja on vastuussa vuokratusta välineestä, ja käyttö on
omalla vastuulla. Mahdolliset suojaimet on vuokraajan hankittava itse. Käyttöopastuksen saa ko. välinettä haettaessa. Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteys
vuokraajaan.
Omakotiyhdistysten yhteisvuokraus antaa hyvät mahdollisuudet käyttää edullisesti välineitä, joita ei ehkä
kannata hankkia omaksi.

Yksittäisiin alueen asukkaiden välisiin kiistoihin yhdistys
ei ota virallisesti kantaa eikä lähde ajamaan kummankaan osapuolen etua tämän kaltaisissa kiistoissa. Luonnollisesti voimme neuvoa kenen puoleen mahdollisesti
kannattaisi kääntyä, tai jossain tilanteissa jopa lausua
epävirallisen (henkilökohtaisen, ei yhdistyksen nimissä)
näkemyksen tilanteesta.

Tarkemmat tiedot välineiden vuokrauksesta löytyvät
Päiväkummun Omakotiyhdistyksen internet-osoittees
ta www.paivakumpu.net/vuokra.htm. Välineiden
vuokrauksesta voi tiedustella puh. 044 021 1616 tai
040 700 2181.

Mikäli jonkin asia kaipaa muutosta Päiväkummussa tai
lähialueilla, ota meihin yhteyttä!

Rekola-Asolan OKY, Puutarhajyrsin 11 € kerta tai vrk, Peräkärry 123 x 300 cm kuomullinen 10 €
kerta tai vrk, Pensasleikkuri 5 € kerta tai vrk
- Kimmo Pulkkinen, 045 267 6262, Asolantie 23 A, klo 16-18

Jari Ahokas

Päiväkummun OKY, Peräkärry 150x300 cm kuomullinen 8 € kerta tai pv
- Aino Hämäläinen, 044 020 1616 tai 040 573 5460, Kyllikintie 22, perakarry(at)paivakumpu.net,
Ark. klo 17-20, viikonkonloppuisin klo 10-18.
Oksasilppuri Makita 2500W 8 € kerta tai pv
- Ilpo Myllylä, 044 021 1616 tai 040 700 2181, Aulikintie 30, silppuri(at)paivakumpu.net, Ark. klo
17-20, Viikonloppuisin klo 10-18.

Alueesi oma välittäjä
Kutsu minut maksuttomalle kotikäynnille!
Hanne Leppäaho
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
p. 050 542 0544
hanne.leppaaho@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Tikkurila
Peltolantie 2, 01300 Vantaa

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Nikinmäen OKY, Tanssilattia 50 € vkonloppu, Juhlateltta 4m x 6m 15 € vrk 20 € viikonloppu
- Veijo Leimuvirta, 050 590 9376, Ark. klo 17-20, Viikonloppuisin klo 10-18.
Simonkylän OKY, Juhlateltta 4m x 4m 10 € 2 vrk tai viikonloppu, Pöytäsarja 3 kpl 10 € 2 vrk tai
vkonloppu, Puutarhatuolit ( 25 kpl) 10 € 2 vrk tai viikonloppu
- Seppo Räty, 0400 423 140, Ark. klo 17.00-20, Viikonloppuisin klo 10-18.
Korson OKY, Kasvikuivuri 10 € 3 vrk, Nurmikkojyrä 5 € vrk, Klapikone 20 € vrk
- Antero Saarela 050 371 5665 Naakkakuja 18 Ark. klo 17-20, Viikonloppuisin klo 10-18.

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Jäsenretkellä

Mölandetissa

Teksti: Tuula Haavasoja
Kuvat: Tuomo Mickelsson

Päiväkummun omakotiyhdistys
järjestää vuosittain kesäretken
Vantaan kaupungin omistamalle
huvilalle Sipoon saaristoon, Mölandetin
saareen. Vantaalaiset yhdistykset
saavat lainata paikkaa päiväkäyttöön.
On elokuun aurinkoisin lauantaiaamu, retkivaatteet yllä
ja saunatarvikkeet repussa, odotusta ilmassa. Toisessa
kädessä on mukana kumisaappaat ja sienikori. Karhusaaren venesatamassa on koolla joukko omakotiyhdistyksen jäseniä perheineen. Rannassa odottaa iso taksivene, sopiva reilulle kahdellekymmenelle retkeilijälle.
Retkikohde ja -seura on tuttua viime vuodelta, eikä
enää ole huolta, että menisi vieraan porukan mukaan
väärään veneeseen.

Minua viehättää eniten sieniretki. Noviisina kaikenmoinen opastus ja sienten tunnistusapu on tarpeen. Ja
mikä ilon läikähdys onkaan mustatorvisienten löytäminen ensi kertaa, ihan itse. Hirvikärpäset eivät saaressa
kiusaa, mikä ilahduttaa sekin.

Ennen taksiveneen tuloa juodaan vielä lähtökahvit,
siivotaan paikat kuntoon ja kiitetään huvilaa, joka jää
odottamaan meitä taas vuoden kuluttua. Toivottavasti
ensi vuonna matkassa on mukana paljon uusia ja tuttuja päiväkumpulaisia.

Sienistä valmistetaan maailman paras sienikastike, jota
maistellaan yhteisellä aterialla pitkän pöydän ääressä.
Grillissä kypsyy monenmoista herkkua. Evästarvikkeet
on tuotu mukana, eikä ruoka lopu tänä vuonnakaan
kesken.
Päivään kuuluu toki myös saunomista ja uimista. Määräenemmistön voimin naiset saavat tällä kertaa isomman saunan. Merivesi on viileän alkukesän jälkeen lämmennyt juuri sopivaksi pienille ja isommille uimareille.

Saaressa aloitetaan päivä perinteisesti tulokahveilla.
Pöydässä on monenmoista särvintä, jonka voimin jaksetaan nauttia päivästä kuka mitenkin haluaa. Rannassa
on mahdollisuus kalastaa, pihalla on välineitä ja tilaa
yhteisiin peleihin, eikä loppukesän lämmöstä nauttimiseen jouten ole mitään estettä. Jokaiselle löytyy mieluisaa ajankulua pienemmässä tai isommassa joukossa.
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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 466, jäsenmaksu 25€ vuodessa

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Päivin peukutukset

Reseptejä
Sienikastike

Mustikkakukko
Reseptit koonnut Päivi Puura
Kuvat, Tuomo Mickelsson

200 gr voita
1 dl sokeria

Mölandetin tapaan

Omenapaistos
uunissa

4 dl ruisjauhoja

300 gr tuoreita sieniä ; suppilovahveroita, torvisieniä,

n. 5 isoa omenaa (10kpl pieniä)

½-1 dl sokeria

kanttarelleja

1 tl kanelia

½ dl perunajauhoja

2 rkl voita

100 gr voita tai margariinia

1-2 sipulia

1 dl fariinisokeria

3r kl vehnäjauhoja

3 dl kaurahiutaleita

4 dl kermaa(osa voi olla maitoa)

½ dl erikoisvehnäjauhoja

Suolaa

14

Kuori

1 tl leivinjauhetta

Täyte
1 litra mustikoita

1. Sekoita keskenään sokeri ja sulatettu voi.
2. Yhdistä jauhot ja leivinjauhe ja lisää rasva-sokeriseos.
Sekoita tasaiseksi.
3. Voitele korkeareunainen uunivuoka.
4. Painele ¾ taikinasta vuoan pohjalle ja reunoille Se-

Hienonna sienet. Silppua sipuli. Kuumenna rasva ja ruskista sienet kevyesti.
Lisää hienonnettu sipuli ja hetken kuluttua jauhot.
Lisää kerma vähitellen hämmentäen.

Lohko kuoritut omenat voideltuun uuninkestävään
paistovuokaan, ripottele pinnalle kanelia.
Sulata rasva, sekoita siihen ohjeen loput aineet. Levitä
seos omenalohkojen päälle.
Kypsennä 200 asteessa uunin alatasolla noin 30 min.

Anna kiehua n.5minuuttia. Lisää suola ja tarkista maku.

Tarjoile vaniljakastikkeen tai jäätelön kanssa.

Tarjoile vaniliinikastikkeen tai kermavaahdon kanssa.

Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 466, jäsenmaksu 25€ vuodessa

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

koita täytteen ainekset ja kaada vuokaan. Tee lopusta taikinasta kukolle kansi.
5. Paista kukkoa 200 asteessa noin tunti.

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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ROSKAN
UUSI ELÄMÄ.

2KG ROSKAA

4,5H VATKAUSTA

Fiksu kuluttaja vähentää roskaa ja kierrättää kaiken mahdollisen.
Me Vantaan Energiassa hyödynnämme sen roskan, jota ei voi kierrättää
ja mahdollistamme sille uuden elämän. Kierrätyskelvoton roska palaa
uudessa jätevoimalassamme Uusiosähköksi ja Uusiolämmöksi.
www.uusioenergia.

