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Uudenmaan IV-nuohous
Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Säätö- ja mittauspalvelut
Suodatinmyynti

5% etu yhdistyksen jäsenille. 
044 253 9456

www.uudenmaaniv-nuohous.fi

Tiistaina 17.11. klo 18:30 Päiväkummun koululla, Ismontie 2, 
sekä Teams-verkkokokouksena. Teams linkki tulee olemaan 
FB-sivulla, nettisivulla ja sähköpostissa lähempänä kokousta.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa kokoukseen!

Päiväkummun 
omakotiyhdistyksen 
Syyskokous
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Jokainen meistä on kokenut 
viimeisen reilun puolen vuoden 
aikana merkittäviä muutoksia päi-
vittäisessä arjessaan, työn teke-
misessä, koulunkäynnissä jne. 

Myös yhdistystoiminta on jou-
tunut samassa laajuudessa, yhtä 
nopealla aikataululla, sopeutu-
maan muuttuneeseen maailman. 
Samoihin haasteisiin toiminnas-
saan on yhtä lailla meidän päiväkumpulaisten omakotiyhdis-
tyksemme hakenut uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. 

Emme keväällä voineet osallistua perinteisille koulun jär-
jestämille Päivis-päiville, koska ne olivat peruttu. Emme jär-
jestäneet elokuun lopulla perinteistä retkeä (Mölandetiin) 
jäsenistöllemme, koska emme voineet taata retkellä riittäviä 
turvavälejä. Yhdistyksen kevätkokous pystyttiin järjestämään 
ainoastaan verkkokokouksena ja tätä kirjoitettaessa syysko-
kouksen kohtalosta ei ole täyttä varmuutta, onko mahdollista 
kokoontua koululle 17.11.

Uudet tekniset menetelmät kokousten järjestämiseksi 
voidaan ottaa nopealla aikataululla käyttöön. Hankimme ke-
väällä ripeästi Microsoft Teamsin kokouskäyttöön. Yhdistyk-
semme säännöt olivat jo valmiiksi modernit ja sallivat niin 
hallituksen kuin sääntömääräisiin kokouksiin osallistumisen 
teknistä apuvälinettä käyttäen. Omakotiyhdistyksen hallitus 
pystyi kokoontumaan Teamsilla ja saimme tehtyä normaalia 
edunvalvontatyötämme: kirjelmiä Vantaan kaupungille mm. 
liikenneturvallisuuteen liittyen & lausuma Vantaan yleiskaava 
2020 ehdotukseen.

Mutta yhtä asiaa emme vielä ole kyenneet ratkaisemaan 
– miten korvata yhteisöllisyyttä korostavat perinteiset koh-
taamiset kuten retki Mölandetiin. Samaa ongelmaa ratkovat 
monet muutkin päiväkumpulaisille suunnattua toimintaa jär-
jestävät, vaikkapa ryhmäliikunnan järjestäminen turvallisesti 
& ovatko kaupungin liikuntasalit käytettävissä.

Näyttää varsin todennäköiseltä, että joudumme tulevana-
kin vuonna toimimaan rajoitetussa toimintaympäristössä. 

Kysynkin nyt teiltä: minkälaista olisi koko jäsenistölle suun-
nattu merkityksellinen yhteisöllinen yhdistystoiminta, jota 
voitaisiin toteuttaa SARS-CoV-2 viruksen vallitessa?

Jari Ahokas
Päiväkummun Omakotiyhdistys r.y.
hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan 
terveiset

Julkaisija 

Päiväkummun omakotiyhdistys ry.

Yhteydenotot ja palautteet: 

info@paivakumpu.net

Päätoimittaja, Jari Ahokas

Toimitus, yhdistyksen hallitus

Ulkoasu, Antero Harju

Tietoa Päiväkummun 
omakotiyhdistyksestä

Jäsenmäärä: 446

Jäsenmaksu 2021 on 27 €/vuosi

Toiminta-alue: Päiväkumpu

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Jari Ahokas, puheenjohtaja

Päivi Isotalo (rahastonhoitaja)

Osmo Kähkönen

Juha Sorvala

Kalevi Peltonen

Eero Ahlström

Tuomo Mickelsson

Veijo Jaaranen

Aino Hämäläinen

Tuula Haavasoja (sihteeri)

Mika Salmi (vpj)

Satu Salokorpi.

VÄLINEVUOKRAUS
Itä-Vantaan omakotiyh dis tykset ovat sopineet 

vä li nevuokrauksesta, joka mah dollistaa vuokraamisen 
myös naapuriyhdistyksiltä. 

Yhteistyössä ovat Päiväkummun, Rekola-Asolan, 
Nikinmäen, Simon ky län ja Korson omakotiyhdistykset.

Vuokrattavana on puutarhajyrsin, peräkärryjä, 
pensasleikkuri, oksasilppureita, juhlatelttoja, tanssilattia, 
pöytäsarja, puutarhatuoleja, kasvikuivuri, nurmikkojyrä ja 
klapikone.

Tarkemmat tiedot välineiden vuokrauksesta löy-
tyvät Päiväkummun Omakotiyhdistyksen internet-osoit-
tees ta www.paivakumpu.net. Välineiden vuokraukses ta 
voi  tiedustella 044 0201616 (peräkärry) ja 044 0211616 
(oksasilppuri).

Uusi normaali
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Turvallisuus  
Päiväkummussa
Juha Sorvala

 Päiväkummun aluetta pidetään yleisesti 
turvallisena paikkana.

Kysyin lähipoliisilta tilastotietoa alueen turvallisuuteen 
liittyen. Seuraavassa aluksi tilastoa varkauksista nimikkeellä 
asunnosta luvatta tunkeutuen. Ylempänä uusin tieto näihin 
liittyen ja alempana viime vuoden tieto, jolloin tein vastaavan 
selvityksen.

Ilmoitettu Kpl 2019 1-8-2019 1-8-2020

Törkeät varkaudet, asunnosta luvatta tunkeutuen 4 4 0

Ilmoitettu Kpl 2017 2018 1-8-2018 1-8-2019

Varkaudet, asunnosta luvatta tunkeutuen 4 15 11 4

Tilastojen mukaan varkauksia asunnosta luvatta tunkeu-
tuen on vuonna 2017 ollut 4kpl. Vuonna 2018 varkauksia 
asunnosta luvatta tunkeutuen on jostain syystä enemmän 
eli 15 kpl. Vuonna 2019 varkauksia asunnosta luvatta tun-
keutuen määrä alueella on taas onneksi kääntynyt laskuun, 
eli vuonna 2019 varkauksia asunnosta luvatta tunkeutuen 
on ollut  yhteensä 4 kpl. Tänä vuonna varkauksia asunnosta 
luvatta tunkeutuen tapauksia ei ole ollut tilastojen mukaan 
yhtään, eli 1.8. mennessä varkauksia asunnosta luvatta tun-
keutuen ei ole ollut ainuttakaan.  Monilla alueen asukkailla 
on käytössä asuntomurtojen ehkäisemiseksi jokin hälytysjär-
jestelmä. Verisure, Sector Alarm ja Securitas ovat alan suu-
rimpia yrityksiä. Näihin sisältyy mm. vartijakäynnit sisältävä 
palvelupaketti. 

Lähinaapurille on hyvä mainita, jos on lomalla pidemmän 
aikaa, niin naapuri tietää vähän tarkkailla, jos naapurissa 
tapahtuu tänä aikana jotain epäilyttävää. Pidemmän loman 
ajaksi kannattaa asunto jättää asutun näköiseksi, mm. huo-
lehtia siitä, että joku loman aikanakin leikkaisi pihan nur-
mikon ja talvella tekisi talon lumityöt. Myös siitä kannattaa 
huolehtia, että postilaatikko ei pääse täyttymään liian paljon. 
Naapuria tai lähellä asuvaa tuttavaa tai sukulaista voi pyy-
tää tyhjentämään postilaatikon loman aikana tai sitten tehdä 
posteista jakelun keskeytyksen tietyksi aikaa.

Seuraavassa tilastotietoa alueen liikenneturvallisuudesta 
Ylempänä uusin tieto näihin liittyen ja alempana viime vuonna 
saamani tieto

Ilmoitettu Kpl 2019 1-8-2019 1-8-2020

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 3 3 2

törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 4 2 0

rattijuopumus, humaltuneena ajaminen 2 1 2

törkeä rattijuopumus 0 0 1

muu liikennejuopumus 0 0 0

kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 0 0 0

liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 0 0 0

muut liikennerikokset 2 1 1

Liikennerikokset yhteensä 11 7 6

 

Ilmoitettu Kpl 2017 2018 1-8-2018 1-8-2019

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 3 2 3

törkeä liikenneturvallisuuden vaaranta-
minen

2 1 0 2

rattijuopumus, humaltuneena ajaminen 4 2 1 1

törkeä rattijuopumus 0 4 2 0

muu liikennejuopumus 0 0 0 0

kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 0 0 0 0

liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla

0 0 0 0

muut liikennerikokset 5 3 1 1

Liikennerikokset yhteensä 13 13 6 7

Liikenneturvallisuuden vaarantamistapauksia on alueella 
ollut tasaisesti vuosina 2017-2020 2-3 kpl.

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamistapaukset ovat 
vähentyneet viime vuoteen asti, jolloin näitä ei ole ollut ol-
lenkaan. Vuonna 2019 tapauksia on ollut 4 kpl. Tänä vuonna 
tapauksia ei ole onneksi vielä ollut.

Rattijuopumustapaukset ovat alueella vähentyneet vuo-
teen 2019 asti. Vuonna 2019 törkeitä rattijuopumustapauk-
sia ei ollut. Tänä vuonna rattijuopumustapauksia on valitetta-
vasti ollut enemmän eli 1 törkeä rattijuopumus ja 2 tapausta 
rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen. 
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Kolmen liikennerikoksen kohdalla tilastot näyttävät hie-
nosti pyöreätä nollaa  vuosina 2017-2020. Nämä ovat siis muu 
liikennejuopumus, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle ja 
liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla.

Muiden liikennerikosten määrä näyttäisi pysyneen samana 
kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. 

Joillain alueella ajavilla autoilla on isommilla ja pienemmil-
läkin teillä liian suuret ajonopeudet. Näihin poliisi pyrkii puut-
tumaan järjestämällä alueella välillä nopeusratsioita. Liian 
suuret nopeudet aiheuttavat vaaraa muille alueilla liikkuville 
autoilijoille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille ja etenkin perheen 
pienimmille.

Päiväkummun alueella Facebookin Päiväkumpu ryhmistä voi 
halutessaan seurata ihmisten ilmoituksia asuntomurroista, 
varkauksista, epäilyttävistä kulkijoista ym. alueen asioista.

Yleisesti vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Päiväkummussa on 
edelleen melko turvallista asua ja elää.

Kylätalkkari 
yhteistyö 
Rekola-Asola  
Omakotiyhdistyksen 
kanssa

Rekola-Asolan Omakotiyhdistyksen 
kylätalkkaripalvelua voivat käyttää 
Päiväkummun Omakotiyhdistyksen jäsenet 
seuraavin ehdoin:

• Talkkaripalvelun käyttäjän on oltava Päiväkummun oma-
kotiyhdistyksen jäsen ja lisäksi hänellä on oltava Reko-
la-Asolan Omakotiyhdistykseen ns. monijäsenyys. Tämä 
tarkoittaa käytännössä, että henkilö maksaa Päiväkummun 
yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi monijäsenyysmaksun Re-
kola-Asolan omakotiyhdistykseen. Vuonna 2020 monijäse-
nyysmaksu on 18 euroa. Monijäsenyydestä saa lisätietoa 
Omakotiliiton verkkosivuilta www.omakotiliitto.fi tai jäsen-
palvelusta puh. (09) 680 3710 arkisin 9:00-15:00.

• Talkkaripalvelun yhteydessä kylätalkkari kysyy asiakkaan 
nimen ja varmistaa Rekola-Asolan omakotiyhdistyksen jä-
senyyden.

• Kylätalkkari voi käyttää työssään yhdistyksen vuokraväli-
neitä. Välineiden vuokrauksen hoitaa joko talkkaripalvelun 
tilaaja itse tai vaihtoehtoisesti hän voi pyytää kylätalkkaria 
varaamaan tarvittavat välineet sekä tuomaan ne paikan-
päälle. Tällöin välinevuokra maksetaan talkkarille, joka hoi-
taa maksun edelleen välinevuokraajalle. Välinevuokraajien 
yhteystiedot ja välineiden vuokrahinnat löytyvät verkkosi-
vuiltamme.

• Yhteystiedot: www.rekola.fi/omakotitalkkari ja puhelimit-
se (041) 7201957 arkisin 9:00-15:00.
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Kuusijärven 
kehittämistilanne 2020 
Kuusijärven kehittämisestä 
valmistui yleissuunnitelma 
2019.

 Kuusijärven asemakaava ja asema-
kaavan muutos sekä maanalainen ase-
makaava (Vuosaaren satamarata)  (nro 
971100 ja 971100ma) 2020 on laadittu 
ja tarvitsee vielä Kaupungunvaltuuston 
ja -hallituksen hyväksymisen. Hyväksy-
minen toteutunee vielä kuluvan vuoden 
aikana.

Pysäköinti
Kuusijärvellä on tällä hetkellä 225 au-

topaikkaa ja laajennuksen jälkeen niitä 
on 390, mikä sekään ei tule riittämään 
lämpiminä kesäpäivinä.

Pysäköintialueen laajentamisen vuok-
si on aloitettu keskustelut Gasgrid 
Finland Oy:n kanssa telemaston siirtä-
miseksi Lahdentien ja Lahdenväylän vä-
liselle alueelle.

Rakennukset 
Uusi asemakaava sisältää yhteensä 

noin 4000 km2 rakennusoikeutta ulkoi-
luun, virkistykseen ja matkailuun liitty-
vää rakentamista varten.

Yleissuunitelmassa esitettyä uutta 
S-muotoista kahvio-, terassi-, huolto-, 
yritys- ym tiloja sisältävää rakennusta 
tuskin tullaan toteuttamaan kustan-
nussyistä ainakaan pitkään aikaan, mut-
ta lisätiloja  kyllä tullaan toteuttamaan.

Liittymä Lahdentielle
Uusi liittymä eli Kuusijärventie tul-

laan rakentamaan Lahdentieltä pysä-
köintipaikalle, 300m nykyistä liittymää 
pohjoisemmaksi ja nykyinen liittymä jää 
kevyen liikenteen käyttöön Kuusijärven-
polku nimisenä.

Viirilän kentän lähellä sijaitsevan vihkolaatikon kohdalla kannattaa pysähtyä 
kirjoittamaan nimi, sillä Sipoon Kunta avustaa Sipoon Myyrät-seuran latujen 
tekoa nimikirjoitusten määrän mukaan!

Kuusijärven veden tila
Kävijämäärän lisääntyminen on haas-

te järven veden puhtaana pysymiselle. 
Vantaan Kaupunki on tehnyt selvityk-
sen mahdollisuudesta tarvittaessa lisä-
veden pumppaamiseen Kuusijärveen. 
Lisävesi olisi teknisesti mahdollista to-
teuttaa pumppaamalla Hakslog-Keslo-
gin valuma-alueelta hule- ja pohjavettä 
140m pitkän putken kautta Lahdenväy-
län ja -tien alitse sekä edelleen ojaa pit-
kin Kuusijärveen. Päätöstä asiasta ei ole 
tehty.

Yleissuunnitelma
https://www.vantaa.fi/instancedata/

prime_product_julkaisu/vantaa/em-
beds/vantaawwwstructure/143216_
k a u p s u _ 9 7 1 1 0 0 _ K u u s i j a r v e n _
yleiss_190129.pdf

Yleissuunnitelma on tehty Vantaan 
Kaupungin ja Helsinkiläinen konsult-
titoimisto LOCI Maisema-arkkitehdit 
Oy:n yhteistyönä.

Asemakaava
https://www.vantaa.fi/uutisia/ajan-

kohtaiset_kaavat/101/0/134096
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Kuusijärven ulkoilureitit
Kuusijärvelle on viimeisen vuoden 

aikana valmistunut nopeaan tahtiin 
komea silta Vanhan Porvoontien yli Si-
poonkorpeen sekä uusia kivituhkapin-
taisia reittejä Kuusijärven pohjois- ja 
itäpuolelle.

Myös Vanhan Porvoontien itä-puolel-
la olevia reittejä on parannettu soras-
tamalla luonnonvaraisia reittejä tasai-
semmiksi ja tavoitteena on ollut myös 
estää märkien paikkojen mutaantumis-
ta.

Monet Päiväkumpulaiset ovat myös 
löytäneet oranssin värisillä, pienillä 
kulmallaan seisovilla neliöillä merkityn 
jalankulkureitin Bisajärven kalliolla si-
jaitsevalle, uudelle nuotiokatokselle ja 
siitä eteenpäin maakaasulinjalle.

Uskomatonta miten paljon reittien 
merkitseminen maastoon on lisännyt 
ihmisten halua ja/tai kiinnostusta liik-
kua Sipoonkorven ulkoiluteillä!

Kuluneen kesän aikana on myös val-
mistunut uusi, oikaiseva latupohja/kä-
velyreitti Bisaan vievältä latupohjalta 
Viirilään. Kyseinen 3,5 km pitkä lenkin 
alkaa uudelta sillalta. Tämän lenkin kier-
tämiselle Päiväkummun koululta lähtien 
ja koululle palaten muodostuu 9,5 km.

Uusi lenkki on tervetullut vaihtoehto 
vanhalle, runsaat 16 km pitkälle maa-
kaasulinjan lenkille ja tarjoaa loivasti 
kumpuilevan helpohkon reitin tuulelta 
suojaisassa metsämaastossa.

Eero Ahlström

Yleiskaava 2020 -luonnoksen 
vaikutukset Päiväkummun alueella

Vantaan kaupunki on laatinut uutta 
yleiskaavaa useamman vuoden ajan, 
asia on tulossa valtuustokäsittelyyn 
mahdollisesti kuluvan valtuustokau-
den aikana toukokuun 2021 loppuun 
mennessä. Päiväkummun alueelle ei ole 
suuria muutoksia tiedossa, paitsi erään 
teollisuustontin osalta Omakotiyhdis-
tys on ollut huolissaan.

Yleiskaavaluonnos on ollut ensim-
mäisellä laajalla lausuntokierroksella 
viime talvena, saatujen lausuntojen pe-
rusteella Päiväkummussa pienennettiin 
asuinalueen laajennusta Keravanjoen 
läheisyydessä. Isoimpana muutoksena 
on Etelä-Päiväkummussa Peijaksen-
tien ja Päiväkummuntien risteyksen 
välittömään läheisyyteen on ehdotettu 
pientaloalueen laajentamista Koivuky-
länväylän suuntaan nykyisin rakenta-
mattomalle pellolle. 

Luonnos tuotiin toiselle lausuntokier-
rokselle touko- kesäkuussa, jolloin oli 
mahdollista jättää virallinen muistutus 
yleiskaavaluonnoksesta. Omakotiyhdis-

tyksen hallitus päätti jättää muistutuk-
sen Lahdenväylän Koivukylän liittymän 
läheisyydessä olevasta ET-merkitystä 
alueesta. Mielestämme kyseinen alue 
on soveltumaton lähiympäristölleen 
haittaa aiheuttavalle toiminnalle. Eri-
näisissä keskusteluissa on ollut esillä 
ajatus lumenkaatopaikasta, vaikkakaan 
kaupungin viranhaltijat sellaisesta 
mahdollisuudesta kuulemma olleet tie-
toisia samalla nostaen esille Kulomäen 
täyttömäen viereen suunnitellun lu-
menkaatopaikan.

ET- merkityn alueen rakentamaton 
tontti on hyvin lähellä olemassa ole-
vaa asuinaluetta sekä suunniteltua 
asuinalueen laajennusta. Erityisesti 
kiinnitimme huomiota alueen sijaintiin 
Kuusijärven välittömässä läheisyydessä 
sekä virkistysalueelle vievän kevyenlii-
kenteenväylän sijoittumista ET-alueen 
viereen. 

Nostimme esille myös Lahdenväylän 
itäpuolen muutetun yleiskaavamerkin-
nän VL (virkistysalue) Lahdenväylän ja 

vanhan Lahdentien välisellä alueella. 
Olisi kovin eriskummallista merkitä 
VL alueeksi vilkasliikenteisten teiden 
välinen alue ja samalla yleiskaavassa 
osoittaa häiriöitä tuottavaa toimintaa 
asuinalueen välittömään läheisyyteen. 
Samassa yhteydessä muistutimme 
myös Lahdenväylän meluesteiden ra-
kentamisesta, varsinkin kun suunnitel-
laan asuinalueen laajennusta mootto-
rien melualueelle.

Asian jatkokäsittelyn aikataulu ei ole 
tätä kirjoitettaessa vielä täysin selvillä, 
on jopa mahdollista, että koko yleis-
kaavaehdotus palautuu laajalle lau-
suntokierrokselle, mikäli jo annettujen 
lausuntojen perusteella ehdotukseen 
tehdään laajempia muutoksia. Olkaam-
me kaikki aktiivisia asian suhteen, seu-
rataan käsittelyn etenemistä - erityisen 
tarkasti ET-merkityn alueen mahdollisia 
muutoksia!
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Päiväkummun koululla 
kokoontuu keskiviikkoiltaisin 
klo 20-21 Lylleröjumppa 
Päiväkumpu ryhmä. Mikä 
ihme tämä Lylleröjumppa 
oikein on?

Idean ”äiti” on hyvä ystävämme Outi 
Kyntöaho, joka kaipasi ryhmäliikunta-
muotoa, jossa ei tarvitse tuntea itseään 
huonommaksi, hitaammaksi, jäykem-
mäksi jne. kuin muut jumpparit.

Kun sellaista ei tahtonut löytyä sa-
leilta, hän laittoi Hakunilan puskaradi-
oon kyselyn, että onko kiinnostuneita 
matalan tason jumpparyhmästä, jossa 
jokainen saa jumpata omien kykyjen ja 
voimien mukaan eikä esim. kipeä polvi 
tai lonkka estä liikuntaa. Kysyntää oli-
kin jo heti runsaasti ja aktiivisen kesä-
kauden jälkeen syksyllä tuli hätä, että 
mitäs nyt?

Outi oli yhteydessä Vantaan kaupun-
kiin juuri sopivalla hetkellä. Pääsimme 
mukaan Vantaan kaupungin Sporttia 
Kaikille hankkeen alle. Siitä tämä idea 

on levinnyt tänne Päiväkumpuun, Kor-
soon. Hakunila toimii edelleen. Idea on 
levinnyt myös Vantaan ulkopuolelle 
Tuusulaan ja Kotkaan. Taisi joku ryhmä 
olla jo Keski-Suomessakin. Tässä idea 
lyhykäisyydessään. Tästä linkistä tar-
kemmin Lyllerö Jumpan syntyhistoriaa: 
bit.ly/lyllerojumppa

Viime talvena, ennen tätä Korona 
epidemiaa, meitä oli parhaimmillaan 56 
jumpparia koulun salissa, silloin alkoi 
olla jo tekemisen meininkiä. Nyt syksyllä 
kun aloitimme Lylleröjumpan uudelleen 
kävijöitä on ollut sen verran, että olem-
me saanut pidettyä hyvin riittävät välit. 
Tilaa on siis tällä hetkellä vielä hyvin.

Jumpassa teemme niin niin lihaskun-
toliikkeitä kuin kuntoa kohentavia aero-
bisia liikkeitä sekä omia lemppareitani 
tasapainoa kehittäviä liikkeitä.  Liikkeis-
tä löytyy eri vaihtoehtoja, joten haas-
tetta löytyy myös parempikuntoisille.

Niin ja me miehet, tulkaahan mukaan, 
liikuntaa ja lihastreeniä tarvitsemme 
mekin, jotta pysymme liikkeessä iän 
karttuessa. Olemme koittaneet pitää 
jumpassa yllä iloista ja kaikkia kannus-
tavaa fiilistä.

Teksti ja kuva Jarmo Lindberg

Lylleröjumppa  
Päiväkummun koululla

Lisätietoa
Lylleröjumppa Päiväkumpu toimin-

nasta lisätietoa joko Facebook ”Lylle-
röjumppa Päiväkumpu” ryhmästä, tai 
Jarmo Lindberg 0400 686 307

Näin kesäaikaan meillä on toiminut 
toinen jumpparyhmä Ester Koskelaisen 
puiston nurmella maanantai-iltaisin klo 
18.30 – 19.30. Siinä on menty ehkä vä-
hän vauhdikkaammin, mutta vaihtoeh-
toja kevyempiin liikkeisiin löytyy myös 
sieltä. Jatkamme treenejä kelin sallies-
sa vielä muutaman viikon. Tästä jumpas-
ta lisätietoa Facebook ”Helli Jumppaa” 
ryhmästä tai Jarmo Lindberg 0400 686 
307

Niin ja me miehet, 
tulkaahan mukaan, 

liikuntaa ja lihastreeniä 
tarvitsemme mekin.
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Päiväkummun koulun 
viidesluokkalaisten leirikoulu

Päiväkummun 
viidesluokkalaiset olivat 
leirikoulussa Turun saaristossa 
elo-syyskuussa. 

Leirikoulu alkoi bussimatkalla Päivä-
kummusta Kasnäsiin. Söimme lounaan 
Kasnäs paviljongissa, jonka jälkeen 
meillä oli opastus saaristosta ja näimme 
merikotkan sekä meduusoja. Matka jat-
kui  Kasnäsistä lossilla Rosalan viikinki-
keskukseen. Kun saavuimme Rosalaan 
asettauduimme taloksi Päällikön Halliin. 

Ensimmäisenä päivänä saimme lai-
naan viikinkiasut, joita pidimme koko 
päivän päällä. Saimme leipoa viikinkien 
rieskaa sekä tutustua viikinkienkirk-
koon. Kirkossa tutustuimme viikinkien 
tapaan harjoittaa uskontoaan.

 Seuraavaksi meillä oli kirveenheittoa,  
heitimme kirvestä puupölkkypinoon. Se 
oli todella hauskaa. Sitten aloitimme 
miekkailun. Miekkailuvarusteina meil-
lä oli muovimiekkoja, kilpiä, kypäriä ja 
haarniskoja. Haarniskat olivat painavia, 
mutta meillä oli silti hauskaa. 

Illalla meillä oli vapaa-aikaa, ja saim-
me halutessa käydä saunassa. Va-
paa-ajalla vedimme köyttä, ruokimme 
Viikinkikeskuksen söpöjä pupuja sekä 
vietimme aikaa yhdessä. Iltapalaksi 
paistoimme makkaraa ja söimme vihan-
neksia. Iltapalan jälkeen tutustuimme 
sänkyihin ja menimme nukkumaan iloi-
sin mielin.

Seuraavana aamuna 
heräsimme mahtavin 

fiiliksin uuteen päivään!    
Harjasimme hampaat ja söimme aa-

mupalan. Aamupalana oli puuroa, mu-
roja, paahtoleipää, kinkkua,juustoa, ja 
muita  täytteitä, oli myös hilloa. Nau-
timme Viikinkikeskuksen kokin Ainon 
tekemistä ruuista. 

Aamiaisen jälkeen kilpailimme viikin-
kilajeissa, joihin kuului kirveenheitto, 

Jutun kirjoittaneet: Nelly Ngo, Jenna Ollanketo, Kaisla Koskinen
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jousiammunta, puujaloilla kävelyä ja 
pieni tietokilpailu viikinkiesineistä. La-
jeista helpoin oli puujaloilla kävely ja 
vaikein tietokilpailu. Monet viikinkitie-
tokilpailun tavaroista olivat tutun nä-
köisiä, mutta käyttötarkoitukset olivat 
hyvin erilaisia kuin nykypäivänä.

 Kilpailujen jälkeen söimme ruuan ja 
lähdimme veneellä kohti Bengtskärin 
majakkaa. Venematka oli hauska ja mai-
semat olivat upeita. Itämerellä aallot 
olivat suuria ja vene keikkui niiden mu-
kana. Bengtskärin majakka on suurin 
pohjoismaisista majakoista. Kävelimme 
pitkät portaat valotorniin, joka on ma-
jakan korkein kohta. Tutkimme Bengts-

Kyselimme 
oppilaiden 
mielipiteitä 
sekä tunnetiloja 
leirikoulusta
”Leirikoulu oli iloinen kokemus ja 
tykkäsin Rosalan Viikinkikeskukses-
ta.  Bengtskärin majakka oli myös kiva 
paikka mutta, siellä ei ollut yhtä paljon 
tekemistä kuin Rosalan viikinkikeskuk-
sessa” 
~Pihla V.

”Leirikoulu oli mukava kokemus. Tykkä-
sin Rosalan viikinkikilpailuista.” 
 ~Samu K. 

”Minusta kirveenheitto ja jousiammun-
ta oli kivaa, myös  miekkailu oli haus-
kaa. Siellä oli kivaa.”  
~Pete N.

”Kirveenheitto ja leivän leipominen 
oli kivaa. Leirikoulu oli kiva ja hauska 
kokemus.” 
~Emmi O.

”Tykkäsin miekkailusta ja  oli ihan haus-
kaa, mutta olin väsynyt.” 
~ Santeri K.

”Tykkäsin kirveenheitosta ja Bengtskä-
rin majakasta.  
Siellä oli kivaa.” 
~Anna L.

”Leirikoulussa oli hyvää ruokaa,ja se oli 
hauska kokemus. Bengtskärin majakal-
la sekä Rosalan viikinkikeskuksessa oli 
kivoja maisemia sekä rakennuksia.” 
~Tanja I.

”Bengtskärin kallioilla oli hauskaa ja 
majakka oli hieno. Leirikoulu oli kiva ko-
kemus. Rosalan viikinki keskuksen kanit 
olivat kivoja koska ne olivat pehmeitä.” 
~Michael P.

”Siellä oli kivaa ja rentoa. Tykkäsin käy-
dä Bengtskärin majakan lähellä olevista 
bunkkereista, välipala oli myös hyvää.  
Vene matka oli loistava, koska oli kivat 
maisemat.”   
~Inka R.

”Rosalan viikinkikeskuksen kirveen 
heitto oli kivaa, viihdyin hyvin laivamat-
koilla. Bengtskärin majakka oli todella 
hieno.”  
~Viliam R.

”Tykkäsin Rosalan viikinkipeleistä. 
Bengtskärin majakka oli hieno ja meri 
maisemat olivat upeita. Leirikoulussa 
oli todella hauskaa.” 
~Eetu O.

kärissä itse majakkaa, bunkkereita sekä 
kallioita. Söimme Bengtskärissä pienen 
välipalan sekä ihastelimme upeita meri-
maisemia. 

Lähdimme Bengtskäristä veneel-
lä sekä bussilla. Bussimatkan varrella 
söimme Hesburgerissa makoisat ham-
purilaisateriat. 

Saavuimme koululle, jossa vanhem-
mat olivat meitä vastassa. 

Leirikoulu oli kaiken kaikkiaan ikimuis-
toinen ja mahtava kokemus!
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Haastattelemme 
koulumme rehtoria 
Jyrki Salmista

1970-luvulla järjestimme ensimmäi-
sen leirikoulun, joten niitä on järjestet-
ty noin 50 vuoden ajan koulumme 5.-6. 
-luokkalaisille. 

Olen itse ollut leirikoulussa ohjaajana, 
mutta oppilaana en ole. Ensimmäisinä 
vuosina leirikoulut ovat järjestetty La-
pissa ja nykyään niitä järjestetään saa-
ristoissa. 

Leirikoulun idea on oppia siellä eri 
tavalla. Siitä on hyötyä, että saamme 
nähdä asiat eri näkökulmista kuin nor-
maalissa opetuksessa. 

Leirikoulun 
rahankeräys

Keräsimme leirikouluun rahaa noin 
vuoden verran ennen etäkoulun alka-
mista. Keräsimme pulloja ympäri Päi-
väkumpua ja järjestimme discoja sekä 
pulliksia. 4.luokan oppilaat aloittavat 
leirikouluun rahan keräämisen. Discois-
sa järjestetää limbokilpailuja, tanssi-
kilpailuja, pukukilpailuja, hyvien leivon-
naisten myyntiä sekä kaikkea muuta 
hauskaa ohjelmaa. Pulliksissa myytiin 
leivonnaisia koulun oppilaille. Niitä oli 
hauska järjestää, ja saimme tarpeeksi 
rahaa.  Pääsimme 5-luokkalaisina vih-
doin leirikouluun. Leirikoulu oli mahtava 
kokemus. Siellä saimme eri näkemyksen 
maailmasta ja opimme kaikkea, mitä 
emme välttämättä koulussa olisi niin 
tarkkaan oppineet. 

Kiitos kaikille päiväkumpulaisille hy-
västä tuesta!   



Oomi Energia.
Selvää sähköä.
Me olemme Oomi Energia, upouusi sähköyhtiö.
Arvostamme halpoja hintoja, selkeitä palveluja 
sekä ihmisläheistä asiakaspalvelua.

Ja koska yhdessä on kivempaa kuin yksin,
me Oomi Energian perustajat – Lahti Energia,
Vantaan Energia, Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö
sekä Oulun Sähkönmyynti ja sen osakkaat –
halusimme yhdistää voimamme ja kehittää 
asiakkaillemme jotain uutta, jonka avulla voisimme 
yhdessä helpottaa asiakkaidemme arkea.
Oomi on sen tulos.

Tutustu meihin oomi.fi


