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Talwikuusta joulukuuksi
– joulun viettoa ennen ja nyt
M

Nykyisin joulua vietetään Jeesuksen syntymäjuhlana. Aikoinaan oli toisin. Jo pakana-ajalla joulun paikalla oli juhlaaika silloinkin, mutta noihin aikoihin muinaissuomalaiset
viettivät juhlaa keskitalven juhlana. Talvipäivänseisaus oli
tuon ajan ihmisille auringon syntymäpäivä, jolloin muinaisten jumalien ajateltiin syntyneen.
Nykyisin jokaiseen joulupöytään kuuluvat piparkakut olivat ennen vanhaan luksusta. Ne olivat kalliita, eksoottisia
ja niitä maustettiin pippurilla, joka oli harvinainen ja kallis
mauste. Suomeen saksalaisten sokerileipurien piparkakut
saapuivat ensimmäisen kerran 1700-luvulla. Vielä 1800-luvullakin piparkakkureseptit olivat pitokokkien visusti piilottelemia salaisuuksia.
Maailmalla monia lapsia kiinnostaa myös joulupukin ikä ja
asuinpaikka. Joulupukki lienee ainakin 1700 vuotta vanha,
mikäli joulupukin esikuvana on 300-luvulla elänyt Pyhä Nikolaus. Joulupukki oli alun alkaen paljon nykyistä pelottavampi. Se palkitsi kiltit lapset, mutta torui tuhmia. Joulupukki on kuulunut Suomessakin joulun perinteisiin jo lähes
vuosituhannen ajan. Ensin pukki oli kuitenkin aivan oikea
oljista tehty pukki. Sittemmin olkipukki muuttui punanuttuiseksi sedäksi.

Joulupukin asuinpaikasta ei ole varmuutta,
vaikkakin vahvoja uskomuksia siitä on kyllä. Amerikkalaisten Santa Claus taas asuu
kuulemma pohjoisnavalla. Venäläisen Pakkasukon ”Дед Мороз” sanotaan asuvan
Luoteis-Venäjällä Veliki Ustjugin kaupungissa. Tanskalaiset uskovat, että pukki
asuu Grönlannissa. Sveitsiläiset taas ovat
lähes varmoja, että pukki tulee jouluna
Saksasta Schwarzwaldin metsästä.
Suomalaislasten mielestä pukki
asuu muorinsa kanssa Savukoskella - tarkemmin sanottuna
Savukoskeen kuuluvalla Korvatunturilla Suomen ja Venäjän
rajalla. Ihan tarkkaa joulupukin
kotimökin paikkaa tunturissa ei
kuitenkaan tiedetä, mutta se tiedetään, että joulupukki käy töissä 500 km päässä Rovaniemellä. Siellä joulupukilla on ihan ikioma pajakylä napapiirin tuntumassa.
Joulupukin pajakylään Rovaniemelle saapuu joulun alla
paljon postikortteja ympäri maailman - aina Japanista asti.
Tiettävästi kaikille kortin tai kirjeen lähettäneille joulupukki tonttujensa avustuksella pyrkii myös vastaamaan takaisin.
Mukavaa joulunodotusta toivoo Koivukylän Lähisanomien
väki!

Lahjoita Joulumieltä!
Tulisitko tunniksi tai pariksi iloiseen
hyvänmielen tonttujen joukkoon keittämään
kahvia ja tiskaamaan kuppeja
Jouluaattona (klo 14 - 20),
Joulupäivänä (klo 10 - 16) tai
Tapaninpäivänä (klo 10 - 16),
jolloin Kirnun, eli ”vanhan” kirjaston lehtilukusalin
ja kahvilan ovet ovat auki
ja lämmin talkoopannu ja joululeivonnaiset
maksutta tarjolla kaikille sisääntulijoille.

Kaikki vapaaehtoiset talkoolaiset kokoontuvat palaveriin
tiistaina 3.12. klo 17.30 Kirnuun (”vanhaan” kirjastoon).
Tällöin teemme alustavat työvuorolistat
ja sovimme kaikista käytännön järjestelyistä.
Vapaaehtoiseksi voi myös ilmoittautua
Kädentaitomyyjäisissä 7.12. Kirnun kahvilassa.
Jos et pääse palaveriin tai sinulla on jotain kysyttävää,
niin soita Liisa Kaikulalle,
puhelin 0400-542 888
Toimiva Koivukylä - Toimari ry
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Toimitussihteeri
Paula Kaunismäki
koivukylanlahisanomat@gmail.com
Hakopolku 2, 01360 Vantaa
Taitto
Pekka Vuola Design

Mika Rautio, päätoimittaja
aailma muuttuu, ja niin muuttuu joulunviettokin.
Vielä 1600- luvun alkupuoliskolla joulukuuta kutsuttiin ”talwikuuksi”. Kristinuskon saavuttua ja
joulun vieton noustua kekrin ohitse vuoden tärkeimmäksi
juhlaksi, muuttui vuoden viimeisen kuukauden nimitys joulukuuksi.

Päätoimittaja
Mika Rautio
koivukylanlahisanomat@gmail.com

TERVETULOA NAUTTIMAAN
JOULURAUHASTA !
Kirnun, eli ”vanhan” kirjaston lehtilukusalin
ja kahvilan ovet ovat auki:
Jouluaattona klo 14 – 20
Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä klo 10 – 16
Joulupäivänä klo 13 pianomusiikkia
esittää Pär Colerus
Tapaninpäivänä klo 13 musisoi
John Kenya
Tule nauttimaan joulurauhasta kahvikupposen ja joululeivonnaisten äärelle,
jotka Sinulle maksutta tarjoaa
Toimiva Koivukylä-Toimari ry. vapaaehtoisine joulutonttuineen.
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Kohdeavustukset

Kannen kuva
Jaana Lehti
Toimituskunta
Mika Rautio, Paula Kaunismäki,
Liisa Kaikula, Eija Ahola,
Seija Pyökeri, Manna Torvinen,
Taina Kulusjärvi-Touray
www.koivukylanlaisanomat.fi
www.facebook.com/
koivukylanlahisanomat
Lehti saa Vantaan kaupungin
paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusta
Kustantaja/Julkaisija
Toimiva Koivukylä – Toimari ry
Toimiva Koivukylä – Toimari ry:n
jäsenjärjestöt:
Asolan VPK ry
Havukosken Eläkeläiset ry
Irti Huumeista ry / Vantaa
Kipinä ry
Koivukylän Elokuvayhdistys ry
Koivukylän Nuoret Kotkat ry
Koivukylän Orkesteriyhdistys ry
Koivukylän Palloseura ry
Koivukylän Sosiaalidemokraatit ry
Koivukylän Vasemmisto ry
Koivukylän Vuokralaisyhdistys ry
Koivukylä-Rekolan Kokoomus ry
Korso-Koivukylän Vihreät ry
Korven Ladyt
Lions Club Vantaa/Koivukylä
Maahanmuuttajien Kulttuuri- ja
taideyhdistys MKTY ry
MLL-Korso-Koivukylä ry
Naiskulttuuriyhdistys Doris
Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry
Rekolan-Koivukylän Eläkkeensaajat ry
Rekolan Martat ry
Rekolan Metsäsiskot ry
Rekolan Metsäveikot ry
Rekolan Raikas ry
Rekolan Sekakuoro ry
Rekolan seurakunta
Rekolan Työväenyhdistys ry
Rekolan Urheilijat ry
Shakkikerho Remissi ry
SKP:n Rekolan os.
Takaisin Elämään ry
Vantaan Kansantanssijat ry
VAV/YTE7
Painopaikka: Printall AS
Painos 10 500 kpl jaetaan ilmaisjakeluna Asolan, Havukosken,
Koivukylän, Matarin, Päiväkummun, Rekolan
ja Leinelän alueille.
ISSN 0782-114X
Jakelu: Jakelujuniorit, Tuusula
Mikäli ilmoitusta ei toiminnallisista
tai tuotannollisista tai asiakkaasta
johtuneista syistä voida julkaista,
lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Lehden vastuu ilmoitusten
poisjäännistä tai julkaisemisessa
tapahtuessa virheessä rajoittuu
ilmoituksesta maksetun määrän
palauttamiseen. Huomautukset on
tehtävä kahdeksan päivän kuluessa
lehden ilmestymisestä.
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Stressitön joulu – onko se mahdollista?
Seija Pyökeri

M

onet meistä muistavat joulut, jolloin koko huusholli
siivottiin viimeistä nurkkaa myöten. Minusta marttojen markkinoima slogan ”’älä siivoa kaappeja, jos
et aio viettää joulua siellä” on paikallaan. Asiantuntijat suosittelevatkin vain kevyttä siivousta ja näkyvillä olevien tavaroiden järjestelyjä. Jos on tarvetta suuremmalle siivoukselle
sen voi tehdä jo hyvissä ajoin ennen joulua. Kun pöydälle
laitetaan jouluinen liina ja esille laitetaan joulukoristeita ja
kynttilöitä, niin joulusta nauttiminen voi alkaa.
Joulu näkyy katukuvassa aina aikaisemmin ja aikaisemmin.
Jos minulta kysyttäisiin nyt, marraskuun alussa, olenko jouluihminen, vastaus olisi kielteinen. Paniikki iskee pari päivää ennen joulua. Vaikka olen päättänyt olla ostamatta joululahjoja, tuolloin tulee tarve kuitenkin ostaa vaikka jotakin
pientä aikuisille lapsenlapsille. Ja joulupöytään pitää vielä
hankkia jotakin herkkua. Onko tuttua muillekin?
Jokainen meistä on viettänyt erilaisia jouluja ja jokaisella
perheellä ja suvulla on omat tapansa. Jotkut matkustavat
kotikonnuilleen viettämään joulua sukulaisten kesken. Osa
viettää joulua yksin-kaksin tai ystävien kesken. Joku lähtee
joulua pakoon lämpimään, joku naapurimaahan tai risteilylle. Jokainen tapa on oikea tapa.

Tulisipa joulu, niin saisi yölläkin syödä
Jouluna ruoka näyttelee suurta osaa. Joulupöydän pitää
notkua ja ruokailun jälkeen iskee ähky. Olemme tottuneet
siihen, että joulupöydässä on laatikot ja kinkku sekä kalat
ja salaatit. Jälkiruokia ja leivonnaisia unohtamatta. Monissa perheissä, jos on isompi porukka yhdessä, sovitaan kuka
tekee mitäkin. Näin meilläkin. Minun kohdalleni on osunut
laatikoiden tekeminen. Ostan juurekset, keitän ja soseutan.
Tyypillisesti paistan ne vasta jouluaattoaamuna, alhaisessa
lämmössä ja pitkään. Myönnän, että on vanhanaikaista ja
vaivaloista.
Onneksi elintarviketeollisuus on tullut apuun. Helpoin tapa
selvitä joululaatikoiden tekemisestä on ostaa ne valmiina ja
sitten ehkä vähän parannella lisäämällä kermaa ja mausteita. Helppo tapa on myös käyttää valmiita juuressoseita, niihin vain lisätään kermaa, kananmunia ja mausteita jokainen
oman reseptinsä mukaan. Rosollia löytyy valmiina, aineksia
löytyy valmiiksi pilkottuina tai sitten voi pilkkoa itse. Netti
on täynnä erilaisia reseptejä, mutta perinteisesti jouluna tulee kaivettua esiin vanha perinteinen keittokirja.
Jouluruoista laatikot ja rosolli ovat loppujen lopuksi aika
edullisia. Enemmän joutuu maksamaan kinkusta ja kalkkunasta ja tietenkin joulupöydän kaloista. Itselläni on yksi
heikkous, josta en tingi: pakko saada muikunmätiä – maksoi
mitä maksoi. Kaupoista löytyy erilaisia joulukaloja kiitettävästi. Erilaisia sillejä voi tehdä valmiista sillifileistä helpostikin. Silakkafileistä valmistuu perinteiset sinappisilakat
helposti. Mutta jos tarvetta on vain muutamalla sillipalalle
ja silakalle, suosittelen ostamista. Kylämme kaupan palve-

lutiskistä löytyy jos jonkinlaista joulukalaa uusillakin makuvivahteilla.
Kylällämme on useita myyjäisiä, joista voi hankkia leivonnaisia ja muitakin jouluruokia. Alueen pitopalveluista
kannattaa myös kysäistä, mitä heillä olisi tarjolla. Siis jos
haluaa päästä oikein helpolla. Toisaalta jouluruokien valmistamisenkin voi ottaa rennosti. Juuresten pilkkominen
on terapeuttistakin. Taustalle vain sopivaa joulumusiikkia
niin homma sujuu. Aina kaikki ei mene putkeen, mutta mitä
sitten? Kukaan ei ole varmaan kuollut nälkään, jos joku ruokalaji epäonnistuu.
Kylällämme on paljon yksinasuvia. Toimiva Koivukylä – Toimari ry pitää perinteisesti joulukahvilaa Kirnun tiloissa (ent.
kirjaston lukusali). Katso ilmoittelua aukioloajoista ja poikkea kahvittelemaan ja nautiskelemaan jouluisista kahvipöydän herkuista.

Muistetaan joulunaikaan myös ympäristöä
Kotitalouksien ruokahävikki on yksi ympäristöä kuormittava tekijä. Mietitään, mikä ruokamäärä on tarpeen ja pitääkö
olla sen kymmentä sorttia kerralla ja vielä jokaista suuret

vadilliset. Vähän ja ehkä astetta parempaa, on mielestäni
hyvä ohjenuora. Kun nauttii kohtuullisesti joulun herkuista,
ei tarvitse aloittaa laihdutuskuuria ja tipatonta tammikuuta.
Kemianteollisuuden aloitteesta on kerätty kinkkurasvoja
muutaman vuoden ajan. Kinkkurasvat voi laittaa maito/mehutölkkeihin ja toimittaa K-ketjun kauppoihin tai Nesteelle.
HSY antaa omat ohjeensa joulukuusien käsittelyyn joulun
jälkeen. Toivottavasti kinkkurasvan ja joulukuusien kerääminen toteutuu tänäkin vuonna.

Jouluun yhdistetään hyvän tekeminen
Hyvän tekemisen muotoja on monenlaisia. Alueella toimivat järjestöt muistavat etenkin vanhuksia ja lapsiperheitä.
Esimerkiksi Koivukylän leijonat keräävät lahjoituksia Citymarketin käytävällä, pienikin lahjoitus on iso asia. Kerätyt
tavarat lahjoitetaan Rekolan seurakunnalle, joka jakaa niitä
alueen vähävaraisille perheille.
Stressiä voi helpottaa lähtemällä välillä ulos. Mikä onkaan
ihanteellisempaa kuin mennä laulamaan tai kuuntelemaan
joululauluja. Tai vain haukata vähän happea.
Hyvää joulumieltä kaikille!

Useissa lapsiperheissä karsitaan ensimmäisenä elämyksistä
Heli Yli-Räisänen

V

antaan seurakunnissa käynnistyy jo yhdeksättä kertaa Rakenna joulupuu -keräys, jossa tuodaan jouluiloa vähävaraisille perheille.

Rakenna joulupuu -keräyksissä on menneinä vuosina ollut
ideana, että lapsi on voinut saada toivomansa tavaralahjan,
mutta tänä vuonna Vantaan seurakunnissa annetaan pääasiassa elämyslahjoja ja ruokalahjakortteja.
– Asiakastyössä on tullut ilmi, että vähävaraisissa lapsiperheissä karsitaan ensimmäisenä elämyksistä kuten kylpylässä tai touhuhalleissa käymisestä. Joidenkin perheiden lapset
eivät tiedä yhtään, mistä puhutaan, kun muut lapset kertovat käyneensä vaikka Hoplopissa. Lisäksi elämyslahjassa on
ekologinen näkökulma, kun annetaan aikaa tavaran asemes-

ta, kertoo Tikkurilan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Saara Huhanantti.
Myös Rekolan seurakunta järjestää keräyksen alueellaan.
– Leffalipun tai lahjakortin ruokakauppaan tai kylpylään
voi käydä ostamassa itse haluamastaan paikasta ja tuoda
sen kuoressa Rekolan kirkolle. Elämyslahjoja voi ostaa myös
verkkokaupasta ja lähettää sen sähköisesti seurakuntaan.
Lahjan saajaksi voi hakea seurakunnan nettisivujen kautta,
kertoo Rekolan seurakunnan vastaava diakoniatyöntekijä
Sannamari Rusi.
Edellisinä vuosina Rakenna joulupuu -keräyksellä on tuotu
jouluiloa 3000-3600 lahjansaajalle pääkaupunkiseudulla.
Rakenna joulupuu -keräys avataan virallisesti ensimmäisenä adventtina 1.12. Tarkempia tietoja keräyksestä saa www.
rakennajoulupuu.fi

3

KOIVUKYLÄN KIRJASTO
Maanantai - Perjantai 8.00 - 20.00
Lauantai 9.00 - 16.00
Sunnuntai 10.00 - 17.00
Koivukeskus, Ojalehdonkuja 1 (Citymarketin talo)
puh. 043 8250961, www.helmet.fi
www.facebook.com/koivukylankirjasto
www.instagram.com/koivukylan_kirjasto

Koivukylän kirjasto muutti
Koivukeskukseen ja on jatkossa
avoinna myös sunnuntaisin

Kirjasto muistuttaa ennen 1.1.2019
kertyneistä hoitamattomista
maksuista
Kirjasto muistuttaa kirjeellä maksuis-

tai Käteismaksumahdollisuus). Vantaalla

ta, jotka ovat kertyneet ennen 1.1.2019

on käytössä vain verkkomaksaminen.

ja jotka ovat yhä maksamatta Espoon,
Helsingin, Kauniaisten tai Vantaan kaupunginkirjastolle. Kirjeet ovat lähteneet
asiakkaille.
Muistutuksen tarkoituksena on estää
saatavien vanhentuminen. Asiakastiedoissa voi olla myös uudempia maksuja,

Huomaa, että muistutus ei kuitenkaan ole lasku.
Verkkomaksamiseen tarvitaan kirjastokortin numero ja tunnusluku. Perintätoimiston mahdollisia saatavia ei
voi maksaa verkossa.
Asiaa koskeviin tiedusteluihin vas-

joita tämä muistutus ei koske. Uudem-

tataan ma–pe klo 10–18 alla olevissa

matkin maksut kannattaa kuitenkin

numeroissa: Vantaan kaupunginkirjasto:

maksaa samalla.

Tikkurila 050 302 8697 ja 050 302 8599

Voit maksaa maksut kirjastojen
maksuja käsittelevissä kirjastoissa tai
verkossa. Katso Helmet.fi > Kirjastot >
Palvelut (hae Korttimaksumahdollisuus

Teksti: Marjut Saloniemi, Espoon kaupunginkirjaston viestintä
Kuva: Helsingin kaupunginkirjasto

Kirjasto järjestää vielä joulukuussa

Kirjaston väliaikainen tila sijaitsee

Syvemmällä tilassa on rauhalliset alueet

kauppakeskus Koivukeskuksessa (Ci-

lehtien lukemiseen, opiskeluun ja työs-

Hakopolun tiloissa joitakin tilaisuuksia

tymarketin talo, Ojalehdonkuja 1) on

kentelyyn. Tilaan asennetaan runsaasti

(luku- ja tietopiirit). Järjestöjen toi-

pinta-alaltaan 411 m2. Kirjasto avattiin

ääntä vaimentavia elementtejä ja sei-

minta jatkuu vanhoissa tiloissa ainakin

11.11. sisustuksen osalta keskeneräise-

näkkeitä. Loppuvuoden aikana sisustus-

vuoden loppuun saakka. Vanhoihin kir-

nä. Kalustusta täydennetään pikkuhiljaa

ja asennustöistä saattaakin aiheutua

jastotiloihin muuttaa Havukosken nuo-

loppuvuoden aikana. Tavoitteena on toi-

ajoittain melua. Uusien hyllyjen lisäksi

risotila oman remonttinsa ajaksi.

miva ja mukava tila.

uusitaan lastenosaston ja oleskelualuei-

Sisäänkäynnin lähelle sijoittuvat
pienten lasten ja koululaisten alueet.

den kalustusta sekä rakennetaan opiskelu- ja työskentelytiloja asiakkaille.

Minna Saastamoinen, tiedottaja
Vantaan kaupunginkirjasto

Helmet-musahaaste 2019
Helmet-musahaaste da capo! Vuoden 2019 remix!
Helmet-lukuhaaste on jo vuodesta 2015
kannustanut ihmisiä löytämään uutta
mielenkiintoista luettavaa ja jakamaan
lukukokemuksia muillekin. Vuonna 2018
haastettiin ensimmäistä kertaa myös
musiikin kuuntelijat etsimään uusia
elämyksiä. Haaste otettiin innokkaasti vastaan, ja ryhmään liittyikin yli 800
jäsentä.
Nyt Helmet-musiikkikirjastojen kokoama musahaaste käynnistyy jälleen.
Tarjolla on uudet 50 erilaista tapaa valita kuunneltavaa musiikin valtavasta

Lukupiirin
joulukuun kirja
Torstai 12.12. klo 13.00-15.30
(Vanha kirjastotila)
Kazuo Ishikuro: Ole luonani aina
Ole luonani aina on Kazuo Ishiguro (s.

moninaisuudesta. Taas mennään, tule
mukaan!
Mikä on musahaaste?
Musahaasteessa on tehtävänä kuun-

avulla voi päivittää musiikintuntemus-

joka viikolle kuunteluvinkin. Ryhmässä

nella vuoden 2019 kuluessa 50 itselle

taan, saada uusia elämyksiä, testata tai

voi myös jakaa kuuntelukokemuksia ja

entuudestaan tuntematonta kappaletta /

laajentaa omaa musiikkimakuaan tai yk-

keskustella muiden haasteeseen osallis-

teosta / julkaisua / äänitettä / levykoko-

sinkertaisesti vain nauttia musiikista!

tujien kanssa.

naisuutta.

Miten?

Lähde kalastelemaan musahelmiä!

1954 Nagasaki) on japanilaissyntyinen

Kenelle?

Kuuntelutehtäviä voi suorittaa omaan

Löydä kuuntelun ilo, heittäydy musiikin

brittikirjailija. Hänelle myönnettiin No-

Musahaaste sopii kaikille, ja jokainen

tahtiin kuten lukuhaasteessakin, mutta

vietäväksi, tartu musahaasteeseen!

belin kirjallisuuspalkinto vuonna 2017.

voi suorittaa sen omalla tavallaan, omaa

voi myös edetä järjestyksessä viikko vii-

Kirjasta ilmestyi Mark Romanekin oh-

mielimusiikkilajia kuunnellen tai suun-

kolta. Lisäksi musahaasteen Facebook-

ki/Uutta_musiikissa/Helmetmusahaas-

jaama elokuvasovitus vuonna 2010. Kah-

taamalla kohti tuntematonta. Haasteen

ryhmässä musiikkikirjastolaiset antavat

te_2019(176720)

Tietopiiri

Koivukylän kirjastoon haetaan
vapaaehtoista

https://www.helmet.fi/fi-FI/Musiik-

vitarjoilu. Tervetuloa.

Torstaina 19.12. klo 13.00 – 15.30
(Vanha kirjastotila)
Keskustelemme tietopiiriläisiä kiinnos-

Rauhallista Joulua!
Toivoo Koivukylän kirjaston väki

tavista aiheista. Piiriläiset voivat halutessaan etukäteen miettiä ja taustoittaa
keskustelunaiheita. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.

Kirjastoon etsitään henkilöä vapaaeh-

pitäminen, läksyissä auttaminen, pelien

toistoimintaan. Vapaaehtoinen voi toi-

pelaaminen. Uudet ideat tervetulleita!

mia lasten ja/tai aikuisten kanssa omien
kiinnostuksen kohteidensa mukaan.
Toiminta voi olla esimerkiksi seurustelua, satujen lukemista, keskustelukerhon

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
Koivukylän kirjasto, 043 825 0961
merja.mikkonen@vantaa.fi

Vanha antaa nuorelle juuret

Koivukylän Lähisanomat | 6/2019

Katri Simonen

V

anhoilla on ainutlaatuinen anti nuorille: ymmärrys
siitä, mikä elämässä kantaa, seniorikouluttaja Marjatta Grahn sanoo.

Marjatta Grahn on työskennellyt psykoterapeuttina ja kouluttajana Maria Akatemiassa. Kun eläkeikä läheni, hän huomasi ahdistuvansa. Vaihdevuodet ja vanheneminen pelotti.
Hän päätti ottaa selvää, mistä oikein on kyse.
Alkuperäiskulttuureissa ja osittain Suomessakin vanhat ovat
olleet yhteiskunnan arvostetuimpia jäseniä – mitä vanhempia, sitä arvokkaampia. Heidän tehtävänään on ollut valmistaa nuorempia sukupolvia niiden siirtyessä uusiin ikäkausiin. Vanhat ovat varmistaneet, että nuoret saavat riittävät
tiedot ja taidot seuraavaa elämänvaihetta varten. Vanheneminen ja vaihdevuodet eivät ole olleet mikään ongelma.

Tappiokierre vai velvollisuuksista 		
vapautuminen
Nykyään, meidän yhteiskunnassamme, ei ole oikein mitään
tahoa, joka pitäisi esillä vanhojen arvoa. Päinvastoin, vanhoista on tullut ”aikapommi” ja rasite. Meihin kaikkiin vaikuttaa tapa, jolla vanhenemisesta puhutaan. Puhetapa on
yleensä vanhenemisen kurjuutta korostava - tai sitten yltiöpositiivinen.
Vanheneminen voi näyttäytyä alamäkenä ja kaikesta hyvästä
ja hauskasta syrjäytymisenä: ulkonäön, vetovoiman, sosiaalisten suhteiden, liikkumisen ja toimeentulon menetyksinä.
Luvassa on vain kiireisiä kodinhoitajia, kiireisiä lääkäreitä ja
kireitä omaisia … pelottavista sairauksista puhumattakaan.
Vanheneminen on nöyryyttävä katastrofikehitys.
Tai sitten koittaa onnistunut vanheneminen. Työelämä pakollisine kuvioineen päättyy. Eteen aukeaa lupaava vapaaaika uusine matkustus-, harrastus-, kuntoilu- ja ihmissuhdemahdollisuuksineen. Rypyt, harvenevat hampaat tai muut
ulkonäköhaitat häivytetään pois. Hyvää, jopa entistä parempaa aikaa voi olla edessä kukaties 20-30 vuotta! Toki sillä
edellytyksellä, että on perusterveyttä ja rahaa oman ruumiin
restauroimiseen.
Mutta voisiko omaan vanhenemiseensa suhtautua myös jollakin muulla tavalla?

Senioriteettiin 					
valmistautuminen
Marjatta Grahn löysi vastauksen vanhenemisen ongelmaan
kuultuaan geriatrian professori Sirkka-Liisa Kivelää. ”Vanhempien ihmisten kokemuksen ääni ei saa vaientua yhteiskunnassa. Vanhojen ihmisten arvo on nostettava esiin osana
sukupolvienketjua”, Kivelä julisti.
Marjatta koki lauseet herätyksenä ja löysi niistä uuden tehtävän: vanhojen arvon nostamisen osana sukupolviketjua.
”Arvostetaanhan antiikkiakin! Antiikilla on suuri arvo. Mitä
rapistuneempi piironki, sitä arvokkaampi, ja mitä useampi
maalikerros, sitä kiinnostavampi mööpeli. Meidän on oltava
itse oma antiikkikauppiaamme”, hän hymyilee.
Hän tarjoaakin vanhenemiseen kolmatta näkökulmaa. Hänen mukaansa vanheneminen on arvokas asia: nousu senioriteettiin. Se on niin arvokasta, että siihen pitää valmistautua. Ja se vie aikansa. Moni tuntee putoavansa tyhjyyteen ja
merkityksettömyyteen. Minua ei kukaan tarvitse.
Siksi senioreille tarkoitetut itsetuntemusryhmät olisivat
Marjatan mielestä mainio asia. Niissä saisi ikätoverien
kanssa pohtia omaa tähänastista elämäänsä ja nykyistä elämäntilannettaan. Käydä läpi hyviä ja vaikeita asioita ja ehkä
huojentua, kun voi puhua niistä. Samankaltaisia ovat tuntemukset ja pelot toisillakin. Yhdessä jutellessa voi myös saada
oivalluksia siitä, mikä voisi nyt – juuri tämän ikäisenä - olla
minun antini nuorille.
Sillä vanheneminen on paljon enemmän kuin vaan vapaaaikaa tai pakollista yksinäisyyttä. Se on antamisen tehtävä.

Kuka auttaisi vetämään rajoja?
Välillä tuntuu, että nuoret haluavat kaiken: sinkkuuden ja
perheen, kaupungin ja luonnon, yksinkertaisen ja ylenpalttisen. Identiteetti on jatkuvasti haussa ja kiihkeän muokkaamisen kohteena. Kaikki ahdistaa, kaikki on auki, kaikki on
mahdollista. Millään ei ole väliä.
”Millaisia taakkoja nuoret kantavatkaan! He ovat näennäisten mahdollisuuksien uuvuttamia, vaihtoehtojen näännyttämiä. Kuka auttaisi heitä vetämään rajoja?” Marjatta kysyy.
Samaan aikaan lähellä on vanhoja ihmisiä tyhjäkäynnillä.
Eri-ikäiset ovat eri piireissä, omissa kuplissaan. Jos vanhojen elämänkokemus saataisiin mukaan sukupolviketjua vahvistamaan, vahvistuisivat kaikki, Marjatta uskoo.

Ensin on autettava itseään
Mutta moni ikääntyvä tuntee itsensä arvottomaksi. Minäkö
ryhtyisin neuvojaksi nuoremmille, jotka minusta vähät välittävät?
”Totta kai ikääntyvän on ensin kuunneltava ja kunnioitettava itseään. Elämäänsä tulee arvostaa, niin että tarvittaessa
lähtee hakemaan itselleen apua”, senioriterapeutti sanoo.
”Onpa elämä mennyt miten tahansa, omien kokemusten läpikäyminen on arvokasta ja vahvistavaa. Jos tätä ei itselleen
salli, vaikeat asiat on painettava pois tietoisuudesta. Silloin
ei jaksa olla toisten kanssa.”
Eikä pidä pelästyä, jos tulee torjutuksi, Marjatta korostaa.
Silloin pitää jutella omien ikätoverien kanssa ja yhdessä
miettiä, miten lähestyä nuoria.

”Emme voi odottaa, että nuoret ottavat meihin yhteyttä.
Vanhan tehtävänä on olla sukupolvien yhdistäjä ilman että
dominoi. Siinä se taito onkin.”
Hän myös toteaa, että vanha saa vastakaikua vain, jos on itse
kiinnostunut nuorista.

Palvelus nuorille
”Vaikka nykymaailmassa tieto on nuorilla, meidän on luotava silta, jolla viisaus liikkuu vanhoilta nuorille ja nuorilta
vanhoille. Emme saa jättää nuoria yksin kohtaamaan maailmanlaajuisia ongelmia, joita olemme olleet aiheuttamassa.”
Kun vanha ihminen pääsee sopuun ikääntymisensä kanssa,
hän tekee monin tavoin palveluksen nuorille. Ei hätää! Kaikkea ei tarvitse haalia ja saada ruuhkavuosina. Tai myöhemminkään. Eläminen ei ole alamäkeä!
Toisaalta vanhat myös tekevät näkyväksi elämän koko kaaren, kuihtumiseen ja kuolemaan saakka.
”Monet vanhemmat ihmiset vetäytyvät pois, kun kokevat
elämänsä ja itsensä merkityksettöminä. Se on vahinko. Jos
elämän rajallisuudesta vaietaan, seurauksena voi olla kaiken
”heikon” tuomitsemista ja näkyvistä poispiilottamista – itseltäänkin.”
”Ymmärrys siitä, mikä kantaa ja mikä rakentaa elämää, on
vanhojen anti sukupolviketjussa”, Marjatta sanoo.

Uudestaan lähellä alkua

”Huumori auttaa, ja tilannetaju. Nuoret kaipaavat nähdyksi
tulemista, vaikkei se siltä vaikuttaisi. Meidän on ymmärrettävä, että he tarvitsevat sukupolviketjua tuekseen. Lapset
eivät saa juuria ilman vanhempia ihmisiä, ja ilman juuria on
työlästä luoda identiteettiä.”

Marjatalla on kolme lapsenlasta, 3- ja 6-vuotiaat pojat ja
kuukauden ikäinen tyttö. Pojan perhe asuu ulkomailla. Tapaamiset vaativat järjestelyjä ja pitkä välimatka luo haikeutta. Isoäiti on joutunut harjoittelemaan irti päästämistä ja
luopumista. Myös omaa jaksamista joutuu kuulostelemaan.
Samalla on ihanaa saada uudestaan olla lähellä elämän alkua ja mukana rakentamassa sukupolviketjua.

Marjatan mielestä nuoria kalvava tyhjyys ja irrallisuus on
pahempi asia kuin vaikeat suhteet perheenjäsenten välillä.

”Toistuvasti on mietittävä, mikä on tärkeää, mikä ei, ja sen
mukaan valittava”, hän sanoo.
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Havukoskelta opettajaksi Sotkamoon
Iida Hämäläinen

H

avukosken koulun
käsityön ja terveystiedon opettaja Päivi
Pulkkila siirtyi opettamaan
noin 600 kilometrin päähän Sotkamoon täksi lukuvuodeksi. Sotkamo sijaitsee
Pohjois-Suomessa, Kainuussa. Sotkamo on pinta-alaltaan yli 12 kertaa suurempi kuin Vantaa. Asukkaita
vakituisesti kuitenkin on
vain 10500, kun Vantaalla on pyöreästi 230000
asukasta. Tilaa siis riittää.
Sotkamon kaunis luonto ja
hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kannustavat ihmisiä ulkoiluun. Päivi
muun muassa vapaa-ajallaan
maastopyöräilee ja patikoi
sekä aikoo hiihtää talvella.
Päivi opettaa Tenetin yläkoulussa terveystietoa ja
käsitöitä. “Nuoret ovat nuoria kaikkialla, iloineen ja
haasteineen”, Päivi toteaa.
Opettajan työt ja tehtävät
ovat lähes samanlaisia kummassakin koulussa, mutta
erojakin on. Tenetin koulu
on reilu 50 vuotta vanha,
joten rakennus eroaa hyvin paljon juuri uudistetusta Havukosken koulusta.
Tenetin koulussa on perinteisiä luokkatiloja eikä käytävillä opiskella. Tietotekniikan
laitteita ja oppimisympäristöjä käytetään Vantaaseen
verrattuna
huomattavasti
vähemmän, mutta Päivin
työ opettajana ei juurikaan eroa Havukoskeen.
Sotkamossa on vain yksi yläkoulu, jossa kaikki alueen
7.-9.-luokkalaiset opiskelevat. Oppilaita on suunnilleen
saman verran kuin Havukosken koulussa. Koulupäivät
ovat pitkien matkojen vuoksi
aina klo 9-15. Osa oppilaista
tulee kouluun koulukyydillä.
Oppilaiden koulumatka voi
olla jopa 60 kilometriä, joten
koulumatkoihin voi vierähtää parikin tuntia päivässä.
Oppituntien pituus Tenetissä on 45 minuuttia, kun
taas Havukoskella yleensä 90 minuuttia. Aluksi 45
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minuutin terveystiedon oppitunnit tuntuivat Päivistä
hieman hankalilta, koska
aika tuntui loppuvan kesken.
Lyhyemmän tunnin ansiosta
oppilaat jaksavat keskittyä
paremmin eivätkä poissaolijat jää niin paljoa jälkeen
opetuksesta.
Käsitöissä viikkotunteja on
yksi enemmän kuin Vantaalla, minkä vuoksi ehditään
tekemään käsitöitä rauhassa
ja pystytään myös tekemään
vaativampia ja useampia
käsitöitä. “Se on opettajalle
palkitsevaa, kun näkee oppilaiden innostuksen ja onnistuvan töissään. Molemmissa
kouluissa tietysti!” Päivi toteaa.
Tenetin koulussa on pakolliset ulkovälitunnit syyslomaan asti ja keväällä, kun
pakkaset ovat laantuneet.
Talvella on pitkällä välitunnilla erilaista ohjelmaa.
Päivi on huomannut, että
oppilaat mielellään lähtevät
välitunneilla ulos ja tulevat
pirteämpinä takaisin oppitunneille.

Oppitunti meneillään Tenetin koulussa

Tenetin koulun lähes kaikkien oppilaiden äidinkieli on
suomi muutamaa S2-oppilasta lukuun ottamatta. Opetuksessa tämä näkyy siten,
ettei ymmärtämisvaikeuksia
ole niin paljon. Toisaalta vantaalaiset oppivat jo koulussa
enemmän suvaitsevaisuutta,
sillä eri kulttuuri- ja uskontotaustaisia oppilaita opiskelee kouluissa enemmän.
Havukosken koulu on mukana myös erilaisissa kansainvälisissä projekteissa. Tämän kaltaista toimintaa on
Sotkamossa vähemmän.
Sotkamossa oppitunnit alkavat ja päättyvät kellon
soittoon, eikä tunneilta poistuminen ole sallittu. Havukosken koululla oppilailla on
itsellä suurempi vastuu tunneille kerkeämiseen.

Päivi Tenetin koulun pihalla

Tenetin koulussa on myös
järjestetty läksyparkki kerran viikossa oppilaille, jotka
ovat jättäneet kotitehtävät
kolme kertaa tekemättä. Oppilaat hoitavat yleensä koti-

tehtävänsä hyvin, sillä läksyparkissa on hyvin vähän
osallistujia. Tenetin koulussa on kasvatuskeskustelujen
lisäksi käytössä jälki-istunnot.

Nuoret Sotkamossa viettävät
vantaalaisten nuorten tapaan aikaa toistensa seurassa, mutta varsinkin kauempana asuvat nuoret viettävät
aikaa enemmän kotona.

Harrastukset ovat nuorilla
useasti liikunnallisia. Nuoret harrastavat muun muassa hiihtoa, laskettelua, pesäpalloa ja suunnistusta. Osa
oppilaista myös metsästää ja

kalastaa.
Päivi lähettää terveisiä koko
Havukosken koulun väelle ja
kertoo, että syksy on mennyt
Sotkamossa hyvin.
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Työelämäopiskelua Havukosken koulussa
Laura Kevätniemi, Teppo-opettaja ja oppilaanohjaaja

H

avukosken koulussa
on toista lukuvuotta
käynnissä työelämäpainotteinen
perusopetus
(Teppo). Teppo on opiskelumalli, jossa pyritään yhdistämään perusopetus sekä
laajentamaan
oppilaiden
työelämäosaamista.
Teppo-opiskelussa on tänä
lukuvuonna Havukoskelta
mukana yhteensä 17, 8. ja
9. luokan oppilasta. Oppilaat opiskelevat yleisopetuksen ryhmissä, ja he käyvät
työelämässä yhteensä viisi
viikkoa lukuvuoden aikana.
Työelämäviikkojen jälkeen
oppilaat palaavat takaisin
opiskelemaan omaan luokkaansa.
Työelämäjakson
aikaisia opintoja pyritään
myös muokkaamaan työelämään liittyviksi. Työelämäviikoilta saatua palautetta
ja kokemuksia vaihdetaan

Laura Kevätniemi

muiden Teppo -opiskelijoiden kanssa, mikä toimii
tärkeänä vertaisoppimisena
oppilaille.
Oppilaat oppivat työelämätaitojen ja työelämäsanaston lisäksi tunnistamaan ja
nimeämään omia vahvuuksiaan sekä kiinnostuksen
kohteitaan. He oppivat toimimaan erilaisissa ympäristöissä sekä työskentelemään
erilaisten ihmisten kanssa.
Oppilaat oppivat ajanhallintaa, vastuunkantoa sekä
omien opintojen suunnittelua. Tavoitteena on saada
myös lisää mahdollisuuksia
peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen pohdintaan.
Kiia Laamanen lähti mukaan
Teppo opiskeluun 8. luokalla.
“Halusin saada työkokemusta sekä oppia työelämätaitoja käytännön töissä”, sanoo

Kiia. “Ajattelin, että monipuolisesta työkokemuksesta
olisi hyötyä myös esimerkiksi kesätöiden hakemisessa
sekä myöhemmin, kun haen
aikuisena töihin.” Kiia kokee,
että Teppo -jaksojen myötä
hän on oppinut yhteistyötaitoja, noudattamaan annettuja tehtäviä sekä luottamaan
omaan tekemiseen. Kiia kertoo myös, että on huomannut joidenkin oppiaineiden
yhteyden työelämään. Hän
on päässyt käyttämään työ-

Opiskelua Puolassa
Peppi Ala-Turkia

Peppi Ala-Turkia

O

Koulu alkoi kahdeksalta joka
päivä. Jotkut koulupäivät olivat jopa kahdeksan tunnin
mittaisia, mutta olen kuitenkin jo tottunut pitkiin koulupäiviin Suomessa. Koulumatka kesti esikaupunkialueelta
aamuruuhkassa
julkisilla
kulkuvälineillä kauan, jonka takia jouduin heräämään
kuudelta joka aamu.
Majoittajaperheessäni
oli
viisi lasta sekä äiti ja isä.
Lapset olivat 9-, 13-, 15-,

Kiia on osallistunut 8. luokalla viidelle työelämäjaksolle. Hän on ollut töissä
Lehtipiste Oy:llä, Neste Oil
Motorest Kehä 3:lla, Valtimon yhtenäiskoulussa sekä
Toys ”R” Us:llä. Kiia kokee,
että on ollut hyödyllistä nähdä erilaisia työpaikkoja sekä
erilaisia työyhteisöjä. Kiia on
työskennellyt monipuolisissa työtehtävissä mm. pakan-

nut, lajitellut ja postittanut,
hyllyttänyt ja järjestänyt
leluja, toiminut koulunkäyntiavustajan tehtävissä sekä
auttanut mm. ravintolatöissä
Neste oil -huoltoasemalla.

Kiia harrastaa tietokonepelien pelaamista ja hän toivoo,
että pääsisi 9. luokan Tepossa vielä kokeilemaan työskentelyä pelikaupassa.

Tervehdys Salzburgista
Nelli Lohilahti

Nelli Lohilahti

O

lin syksyllä Varsovassa vaihto-oppilaana
lukiossa nimeltään
Jan Zamoyski High School
No. XVIII. Koulu sijaitsee
Varsovan keskustassa, lähellä Powiślen juna-asemaa.
Koulun lähellä sijaitsevat
myös Chopin museo sekä
kansallismuseo.
Koulunkäynti oli erilaista
verrattuna
suomalaiseen
opiskeluun. Se saattoi johtua
siitä, että kyseessä on lukio.
Koulussa ei ole muita taitoja taideaineita kuin liikunta.
En ymmärtänyt tunneilla
mitään, sillä opetus oli vain
puolaksi. Opetus perustui
myös suurimmaksi osaksi
vain opettajan puheeseen,
enkä nähnyt oppilaiden tekevän ryhmätöitä. Pidin
englannin tunneista eniten,
koska näillä tunneilla kaikki
puhuivat vain englantia.

paikoilla esimerkiksi englantia sekä matematiikkaa.

len Nelli Lohilahti,
Havukosken koulun
9.-luokkalainen,
ja
majailen nyt Salzburgissa,
Itävallassa. Olen täällä vaihto-oppilaana pari kuukautta.
Täällä Salzburgissa tulee
majailun lisäksi tehtyä kaikenlaista muuta mukavaa.
Kiipeilyretket kukkuloille,
aamulenkit kaupunkiin ja
salzburgilainen koulunkäynti mainittakoon.

Varsovan keskustanäkymiä

18- ja 21-vuotiaita. Perheen 18-vuotias tytär kävi
kanssani koulua ja hän on
myös tulossa Suomeen majoittumaan minun kotiini.
Puolalaisessa perheessä puhuttiin vain puolaa, vaikka
osa perheenjäsenistä osasi
puhua englantia. Keskusteluja käännettiin englanniksi
harvoin, minkä takia sopeutuminen oli vaikeaa sekä olo
välillä ulkopuolinen.
Vapaa-ajalla liikuin paljon
julkisilla sekä kävellen. Kävin monissa konserteissa,
koska perhe oli todella musikaalinen. Yhtenä päivänä
kävin jopa kolmessa konsertissa. Kiertelin myös museoita sekä vierailin pilvenpiirtäjässä, josta näki koko
Varsovan.
Vaihto oli monipuolinen kokemus. Suurin haaste oli
yrittää ymmärtää kaikki asi-

Täällä vuorten ja kukkuloiden seassa oman pienuutensa hahmottaa helpommin, kuin tasaisella Suomen maalla.

Minulle,
koulunkäynnillä
täällä ja Suomessa on ilmeisiä eroavaisuuksia. Etenkin
siksi, että täällä olen vastuussa kahden eri koulun suorituksista, kuin myös siksi,
että koska koulu aloitetaan
täälläpäin vuotta aikaisemmin, luokkatoverini etenevät
suomalaiselle oppilaalle jo
tulevan vuoden aiheissa. Ja
saksan kielellä.

Peppi Varsovassa

at puolaksi, vaikka en osaa
sitä. Olin yllättynyt siitä, miten vähän ihmiset Puolassa
puhuivat englantia. Vaihdossa oli myös hyviä puolia, kuten se, että näin paikallisten
elämää ja opin uusia asioita.
Kävin monissa paikoissa,
joihin en olisi yksin turistina
löytänyt. Opin myös arvostamaan opiskelua Suomessa.

Vaikka tähänastinen majailuni on kattanut vain vähän
yli kolme kymmenesosaa
koko vaihdosta, voin luulla
ja uskallan sanoa, että saksan kielestä saa jo jotain
tolkkua. Ymmärrän erityisen hyvin aamupalapöydän
keskustelua.
Jos sinä, lukija, olet kiinnostunut seuraavista viikoistani
täällä, suosittelen sinua vierailemaan Instagram-tilil-

Perheemme

läni, jonka perustan vaihtoa
varten. Sen löytää nimellä
nellilohilahti.

Kiitos tästä ainutlaatuisesta
kokemuksesta, koulu sekä
kodin väki.
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Siemenestä se kaikki alkoi
Onnea 30-vuotiaalle Maatiainen ry:lle!
Taina Kulusjärvi-Touray
Maatiaisen 30-vuotisjuhlaseminaari pidettiin 5.10.2019
Oodissa. Juhlaseminaarin alkusanat kertoivat Maatiaisen
luojat ja kunniajäsenet Anne Paalo ja Pentti Alanko. Heillä oli visio ottaa selvää maatiaiskantojen olemassaolosta ja
niiden lisäämisestä. He saivat paljon apua myös rajan takaa
Suomen sukulaiskansoilta. Nämä sankarit voivat olla tyytyväisiä työnsä hedelmiin nyt ja tulevaisuudessa. Niin paljon
hyvää perimää on saatu talteen menneisyydestä.
Luennoitsija, tutkija Sirkka Juhanoja luonnonvarakeskuksesta antoi osviittaa maatiaiskasvien perinteen hyödyntämisestä ja käsitteli puheessaan maatiaiskasveja ja perinnekasveja sekä muualta tuotuja kasveja, jotka ovat sopeutuneet
maamme olosuhteisiin.
Seuraava puhuja oli Arno Kasvi. Hän on suomalainen kasvitieteilijä ja ylipuutarhuri, joka toimi Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan pitkäaikaisena ylipuutarhurina. Hän
uskalsi ottaa rohkeasti kantaa keskusteluun vieraslajeista.
Hänestä nimitys tuntui hieman rasistiselta, koska jopa kasvit, eläimet ja ihmiset liikkuvat paikasta toiseen, eikä mikään maa enää pysty olemaan Euroopan ulkomuseo, jossa
kasvaa vain vanhoja lajikkeita.
Hän suositteli, jos kiinnostus suuntautuu perinnekukkiin,
menemään hautuumaille tutkimaan siellä olevia maatiaiskasvivalikoimia. Hän on työaikoina ollut yhteistyössä Uppsalan Yliopiston kanssa, joilla on mahtava perinnetietous jo
Linnén ajoilta. Carl von Linné (1707–1778), tunnetaan parhaiten luonnontieteilijänä, joka loi perustan kasvien ja eläinten tieteellisille nimistöille.
FM, maatiaisviljelijä Timo Rantakaulio piti esitelmän maatiaisviljoista ennen ja tulevaisuudessa. Hän kertoi mm., että
Suomessa on viljelty tattaria jo kampakeraamisella ajalla.
Seuraavaksi on tietoa hampun ja ohran viljelystä. Talvivehnä nimeltä Emmer on hyvin vanha lajike.
Biotaiteilija Anu Osva oli saanut hyvän yhteyden maatiaislehmiin ja oli tutustunut niihin ja tehnyt upeita taideteoksia
maatiaislehmistä. Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä oli myös
rakentanut esityksensä taiteen varaan. Hän on ansioitunut
kuvaaja ja käytti perinnemaisemien esityksen tukena mm.
Ferdinand von Wrightin taidetta laidunmaista ja J.K. Inhan
Näköalaa Laatokalle.

Maatiaislajikkeet hupenivat 1900-luvulla
Viime vuosisadan alussa Suomessa käytännössä kaikki viljelykasvit olivat satoja, ehkä jopa tuhansia vuosia vanhoja
lajikkeita. Uusia jalostettuja lajikkeita alkoi tulla ulkomailta
Suomeen. Jo 1920-luvun alussa kaurasta enää vain kolmannes oli vanhoja eli maatiaislajikkeita.

Viisikymmentäluvulla myös ohran ja vehnän maatiaislajikkeet jäivät pois käytöstä. Pisimpään sinnitteli ruis, mutta sekin antoi periksi 70-luvulla.
Syy uusien lajikkeiden valtakauteen oli selvä: ne toivat suuremmat sadot. Maatiaiskannat ovat parhaiten säilyneet Lapissa. Esimerkiksi Lapissa on sinne sopivia maatiaiskantoja
ohrasta. Eräästä vanhasta norjalaisriihestä löydettiin vuonna 1969 kymmenen jyvää, joista seitsemän saatiin itämään.
Tämä ruis on löydetty metsäsuomalaisten asutusalueelta
Norjasta. Suomalaiset, etenkin savolaiset, menivät Norjaan
1600-luvulla ja veivät rukiin siemenet mukanaan.

Isoisän ruisleipää on jo tarjolla, milloin
saamme kaupasta kyytön maitoa
Vanhat viljalajit ovat alkaneet kiinnostaa monestakin syystä.
Ne halutaan saada pelastettua geenipankkiin. Maatiaislajikkeet sisältävät tutkimusten mukaan runsaasti ravinteita. Ne
sisältävät enemmän mineraaleja, vitamiineja, antioksidantteja ja proteiinia kuin jalostetut lajikkeet.
Nykyaikainen erikoistuminen on saanut aikaan kysyntää
maatiaistuotteille. Sekä leipomot että kotileipojat haluavat
tarjota hyviä makuelämyksiä. Onneksi maaseudulla on vielä
myllyjä, joissa voi jauhattaa omat viljat. Lajikkeella on väliä

samoin jauhoilla. Maatiais- ja muinaisviljat voivat tuottaa
pienemmän sadon, mutta maku on aivan toista luokkaa.
Sama trendi on myös maatiaiseläinten kanssa. Niiden tuotantomäärät ovat vähäisempiä, mutta laatu ja hyvinvointi
lisääntyvät tuotteita käytettäessä. Maatiaislajikkeet ovat
nousussa.
Ennen Maatiaisen puheenjohtajan Erkki Lehtimäen kansantanssiesityksiä oli Maatiaisen 30-vuotisjuhlassa visuaalisen
taiteilijan Egle Oddon vuorovaikutteinen työpaja, jossa ohjaajana toimi taiteilijan oma lapsi. Työpajassa tehtiin kädenkäänteessä siemenpommeja. Pitkällä pöydällä oli rasioita,
joissa oli kukkien siemeniä. Pöydällä oli myös pieniä savi- ja
multakasoja. Savea otettiin käteen kananmunan kokoinen
kimpale. Munan sisälle koverrettiin tilaa siemenille ja mullalle. Sitten muna muotoiltiin umpeen. Näitä siemenpommeja tehdään niin paljon kuin on kukkien siemeniä. Keväällä
siemenpommit voi heittää haluamiinsa kohteisiin, kuten
puistoihin, pientareille, jokien ja ojien varsiin.
Miksi? Vastaus: Miksi ei? Monimuotoisuuden, ilon ja esteettisyyden lisäämiseksi jne.
Tapahtuman videotallenne on katsottavissa Maatiaisen youtube-kanavalla.

Porinapirtin joulumyyjäiset ja torttukahvila
perjantaina 29.11. klo 9.30-12
Paimenentie 2, Havunneulan tila
Hyvän mielen tapahtuma
yhteistyössä alueen vapaaehtoisten
ja
Marjatta-Säätiön henkilökunnan kanssa
Lämpimästi tervetuloa!
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Rekolan sekakuoron Adventtikonsertti 1.12. -19
klo 18.00 Pyhän Andreaan kirkko
Joulukonsertti Tule joulu kultainen 22.12. -19
klo 20.00 Pyhän Laurin kirkko
Solistit: Anu Pulkkinen, Adam Walton
Johtaa: Anu Pulkkinen
Vapaa pääsy, ohjelma 10€, glögitarjoilu
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Lumossa musiikin lumoissa
Paula Kaunismäki

M

usiikkiin
liittyy
aina vahvasti tunteet. Se on taiteenlaji, jolla on aina vaikutus
tunteisiin, suorastaan valta.
Musiikki on kieltä, johon
tunteiden maailmassa kieli
ei pysty. Musiikkia kuunnellessa syntyy erilaisia ajatuksia, sen myötä tunteet saavat
uuden tulkinnan ja se lisää
mielikuvitusta.
Musiikin
avulla on helpompi käsitellä
surullisia tunteita tai löytää
uudenlaisia positiivisia tunteita.
Viihdekonsertti
Lumossa
oli täynnä tunteiden hallintaa musiikilla. Siellä esiintyivät Korsuorkesteri sekä
Kyösti Mäkimattila ja hänen
taustayhtyeensä Varjokuva.
Kyösti juonsi vuoden 2013
Tangokuninkaan varmuudella tilaisuuden alun, Korsuorkesteri astui lavalle ja
vei kuulijat sodanaikaisiin
lauluihin, jotka elävät edelleen meidän muistoissamme. Heidän ohjelmistossaan
on myös ikikuunneltava
”Iltatuulen viesti”, joka tuo
varmaan monelle mieleen
lauantain toivotut ja saunaillat, silloin kauan sitten ja
kuitenkin niin vähän aikaa
sitten. Kukaan ei varmaankaan jäänyt kylmäksi, kun

Kohti Joulua ja Vuotta 2020
Mieskuoro Operamento

Konsertti

Korsuorkesteri, entiset rautalankapojat, soittivat myös
The Shadowsin kappaleita.

runokirjaa, joista runoista
on sävelletty laulujakin.

Korsuorkesteri, Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva lauloivat yhdessä ”Sillanpään
marssilaulun”, joka juhlisti
sanoillaan tunnelmaa: ”Kotikontujen tienoita tervehtien tämä laulumme kaikukoon. . .”.

Hänen esiintymisensä ei jätä
yleisöä kylmäksi. Yksi laulu
ylitse muiden oli mielestäni
”Suuntatähti” ja sen säkeistö ”Jätän sieluni tänne kun
lähden, rannan kiviin sen
piilotan ja avulla tuon suuntatähden palaan takaisin,
uskothan”.

Kyösti Mäkimattila osaa ottaa yleisönsä ja vaikutti siltä,
että hän oli tyytyväinen Lumon yleisöön. Kyösti tekee
myös sanoituksia niin itselleen kuin muille artisteille.
Hän on myös julkaisut kolme

Myös yleisö intoutui laulamaan ja koska esiintyjien
kukituksen jälkeen yleisöllä
ei ollut kiire poistua, se sai
mitä halusi, yhden ylimääräisen kappaleen kaikkien
esiintyjien yhteisesityksenä.

Lauantaina 14.12.2019 klo 16.30
Kirnun auditoriossa
(”vanha” kirjasto)
Hakopolku 2
Liput 10 euroa sisältäen väliaikakahvit
Lippujen myynti torstaina 28.11. klo 15-19
ja
maanantaina 2.12. klo 15-19
uudessa kirjastossa (K-Citymarket)
ja
Kädentaitomyyjäisissä
Kirnussa (”vanha” kirjasto) 7.12. klo 10-15

Tilaisuuden järjestää:

Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/kohdeavustukset

Rakasta minut vahvaksi

Elmo tulee!!!

Paula Kaunismäki

R

puolestaan ovat puhuttelevia
ja niin elämää koskettavia,
että ei oikein ymmärrä, että
pelkillä sanoilla saa niin paljon aikaan.

Aino Suholan tekstien tulkitseminen on haaste. Minä
henkilökohtaisesti olen ollut muutaman kerran Ritva
Oksasen ja Pedro Hietasen
esityksiä kuuntelemassa ja
nauttinut joka kerta esityksistä. Ritva Oksasessa on
jotain sellaista, joka vie mukanaan. Mielestäni hän osaa
kertoa Aino Suholan tekstin
niin, että tekstin viesti tulee
siksi, miksi se on kirjoitettu.

Aino Suholan tekstit ovat
selkokielisiä, täynnä ajatuksia, kokemuksia elämästä.
Tekstit antavat luvan olla
heikko, luvan olla vahva,
nauttia elämästä ja olla juuri siinä missä sillä hetkellä
on. Tekstit ovat viisaan ja
ymmärtäväisen ihmisen kirjoittamia. Meistä jokainen
haluaa olla yksilö, ja kuitenkin elämme laumassa ja näin
unohdamme itsemme. Tämä
elämä tässä ja nyt korostaa
itsensä hoitamista, on oltava
hyväkuntoinen, mutta siinä
kaikessa oma mieli jää yksin.
Olisi osattava olla armollinen itseä ja muita kohtaan.
Aina voi myös ja saa epäonnistua.

akasta minut vahvaksi
-esityksessä
Silkkisalissa
Ritva
Oksanen ja Pedro Hietanen
veivät kuulijat Aino Suholan
tekstien maailmaan, jotka
tulivat koetuiksi ja eletyiksi.
Tekstit toivat myös ongelmat
päivänvaloon. Niitä, joita
niin yhteiskunta kuin yksilökin salaa, koska nehän ovat
kiellettyjä.

Aino kirjoittaa, että ihmisellä
on kaksi perustarvetta – tulla siksi mikä on ja päästä syliin. Erilaiset henkilöhahmot
ovat näyttämöllä niin, että
tarinat tulevat kuulluiksi,
nähdyiksi ja koetuiksi. Ritva
Oksasen esitystä vahvistaa
laulut, joiden sanoitukset

Tässä esityksessä Aino Suholan tekstit olivat tärkeä
yhteenkuuluvuuden lanka,
jossa ne Ritva Oksasen esityksessä saavuttivat kuulijan, laulut kantoivat tulkintaa
ja Pedro Hietasen musisointi
oli vahvana taustalla.

V

apaa-ajan lautakunta
päätti
marraskuun
kokouksessaan perustaa työryhmän seuraamaan
Koillis-Vantaalle,
Elmon
alueelle sijoittuvan uimahallin suunnittelua. Työryhmän
tehtävänä on seurata uimahallihankkeen edistymistä
hallin tarveselvityksen, hanke- ja tilasuunnittelun aikana.
Uusi uimahalli toteutetaan
Elmon urheilupuistoon kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti. Uimahalli palvelee Koillis-Vantaan aluetta
ja täydentää vesiliikunnan
palveluverkkoa merkittäväs-

ti. Elmon uimahallin tarveselvitys toteutetaan syksyn
2019 aikana ja hankesuunnittelu kevään 2020 aikana. Varsinainen uimahallin suunnittelu käynnistyy
syksyllä 2020 ja tavoitteena
on, että Elmon uimahalli on
käytössä vuonna 2023.
Lautakunta nimesi työryhmään lautakunnan puheenjohtajan Sirkka-Liisa Kähärän ja varapuheenjohtajan
Lars Norres sekä Jouni Herrasen, Funda Demirin, Eve
Rämön, Patrik Karlssonin,
Taruanne Lindevall-Vanhalan, Loviisa Kaartokallion
sekä Salla Lindblad-Palon
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Exlibrikset kuvastavat, mikä elämässä on tärkeää
Tauno Piiroinen

K

otiseutu pysyy synnyinalueena mielessä
aina, vaikka perheelämä ja työ voivatkin johtaa
asuinpaikan vaihdoksiin.
Vantaa on exlibrisharrastukseni puitteissa kaupunki,
jossa alan tunnettavuuden
puolesta on vielä paljon tehtävää. On hienoa huomata,
että Koivukylä-Rekola muodostaa selvän valopilkun.

Tietoruutu
• Exlibrikset ovat kirjanomistajamerkkejä.
• Alan juurilla on ikää jo 3400 vuotta. Papyryskääröille tehdyn kirjan omistajan paljasti fajanssiblaketti: faarao Amenofis III ja hänen
kuninkaallinen puolisonsa Tii
• Harrastus tuli maahamme mm. Mikael Agricolan
myötä keskiajalla, mutta yleistyi vasta 1890-luvulla.
• Suomessa on yli 25.000 erilaista exlibristä.
• Symboliikka on merkeissä tärkeässä asemassa.
• Kv. kilpailu Exlibris Finland 2020, määräaika 1.4.
• Suomi on alan kv. järjestön FISAE:n kärkimaita
• Lisätietoja: www.exl.fi

Kivikauden mies
Haastattelin Koivukylässä
Pentti Hiltusen, joka aloitti
nuorena työnteon vedostamalla litografina kuvia kiveltä. Hän on eläkevuosinaan
urakoinut typografian parissa ja pelastanut restauroimalla n. 400 kirjasinfonttisarjaa,
monogrammeja,
kehyksiä, koristelinjoja jne.
Nämä hän on lahjoittanut eri
järjestöille ja museoille taltioitavaksi.
Vielä on varastossa kirjasintyypeittäin aikamoinen pino
kahden lehtemme aukeaman
levyisiä, kapeita laatikoita,
joissa omissa lokeroissaan
on aakkosten irtokirjaimia
filmikalvoilla. Hän on tehnyt exlibriksiä 23 ja tekstit
asemointipöydän
ääressä
yhteen liittänyt kirjain kirjaimelta kuten muinoin Letrasettejä. Uusimmat merkit
hän suunnitteli armeijakavereilleen, mm. näyttelijä Esko
Salmiselle.
Irtokirjaimista on varmasti yhä hyötyä kekseliäälle
ideanikkarille, joka tykkää
tietokonekaudellakin näprätä monen moista askaretta.
Pentti mielellään lahjoittaa
irtokirjaimiaan niitä arvostaville, puh. 040 551 2625.

Kirjamessutarinoita

Robert de Caluwé 1973

Robert de Caluwé, vuosi ?

hempia kohtaan. Jälkipolvikin muistaa, kenen hyllyyn
kirja on alkujaan kuulunut.

Symboliikan avain
Varoitan kysymästä exlibriksen symboliikasta ellei kuulijalla ole aikaa kuunnella,
sillä usein merkkiin sisältyy
koko elämäntarina, siinä on
exlibriksen juju ja kiehtova
lumo. Ihminen usein valitsee kuva-aiheeksi asioita,
jotka ovat hänelle elämässä
tärkeitä kuten perhe/suku,
työ/ammatti, harrastukset,
kotiseutu, luonto, aate jne.
Reproguruksikin mainittu 87-vuotias Pentti Hiltunen Koivukylässä harmitteli kotinsa työsopessa kontaktikopiolaitteen
museoitumista, sillä filmikalvojen valmistus loppui.

Kotitaloni Laurintiellä saa
ensi vuonna väistyä viemärilinjan tieltä ja sen omistava poikani Tommi joutuu
pähkäilemään, minkälainen
uusi talo tontille rakennetaan. Suvussa exlibriksiä on
kertynyt jo neljänteen polveen saakka, nuorin sai exlibriksensä 2-vuotiaana.

Isä Robert
Rekolassa sijaitsi 1950-1963
katolinen kappeli, jonka jumalanpalvelukset hoiti Hollannista muuttanut, kahdeksan kielen taitaja Robert
de Caluwé (1913-2005), joka
ylläpiti hevosta innokkaana
ratsastajana. Heraldikkona

Pentti Hiltunen 1998, keskiössä on reprokameran linssin
iirissulkija

ansioitunut Isä Robert ohjasi
myös ikonimaalausta. Kirkkokuntien ekumenian vaalija
lähetti Rekolan ev.lut. kirkon
vihkiäisiin lahjaksi vaakunan. Kappelin taloudenhoitaja Sirkku Lehtinenkin sai
oman exlibriksensä.
Isä Robert kuuli paperi- ja

lelukauppaa pitäneen äitini
vakavasta sairastumisesta,
exlibris tuli kuolemaa nopeammin. Omassa merkissäni
paistaa Naantalin kuulu aurinko neljän tenavan naakkaperheelle. Isäni exlibris
muistuttaa alalle ominaisesta kunnioituksesta esivan-

Oman exlibriksen myötä monipuolinen harrastus
laajenee, kun voi ryhtyä keräämään merkkejä. Vaihto
onnistuu alan tilaisuuksissa
ja kirjeitse, merkkejä löytää
myös kirpputoreilta, antikvariaateista ja yhdistyksemme huutokaupoista. Toiveissa on, että vaihdoissa merkin
taakse kirjoitetaan lyijykynällä tai annetaan lapulla
perustiedot: omistaja (edesmenneistä elinvuodet), arvo/

Kirjamessujen näyttely- ja
neuvontaosastolla iloitsin,
ettei enää kukaan ihmetellyt merkkejä esimerkiksi
kotiviinipullojen etiketeiksi.
Olen pitänyt parisataa luentoa exlibriksistä ja vain kerran Vantaalla, Koivukylän
kirjastossa (tietysti) kymmenkunta vuotta sitten.
Messuilla tapasin nuoruusajan kavereita ja muistelin yli 50 vuoden takaisia
harrastuksiani
Rekolassa
(Metsäveikot, PK-50, Urheilijat > Pihkaniskat). Lähdin
17-vuotiaana suorittamaan
asevelvollisuuttani Kainuun
rajavartiostaan enkä enää
palannut. Olen kotiutunut
hyvin Naantaliin.
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Robert de Caluwé 1992

Vanha kuvalaatta 1994

Robert de Caluwé 1992

Johanna Havimäki 2007
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Ola Forsell 1939

Pentti Kaskipuro 2003

ammatti, kotikunta, tekijä ja
tekovuosi. Itsekin ilahdun
vaihtokuorista, lähetän paluupostissa yhtä monta exlibristä kuin saan (Tauno
Piiroinen, Mertatie 12, 21100
Naantali). Jo tietojen kartuttaminen on kulttuuriteko!

olohuoneen seinälle paspatuurissa tauluksi kehystettävää taidetta. Muut vedokset
käytetään vaihtoon, kun pyritään hankkimaan lempitaiteilijan muille tekemät exlibrikset eli saamaan siltä osin
kokoelman täydelliseksi.

Yllä oleva exlibris on vanhin
tietämäni exlibris lehden
levikkialueelta.
Omistaja
oli FM ja hänen pojastaan
tuli hammaslääkäri, joka
piti vastaanottoa uudisrakennuksessa Rekolantiellä,
mäennyppylän töyräällä lähes Kinoa vastapäätä.

Graafisia exlibriksiä on kustannussyistä teetetty paljon
erityisesti Baltian maissa,
jossa samalla hinnalla saa
suuremman vedosmäärän.
Päiväkummussa
asunut
metsätalousinsinööri Pekka
Salminen on erikoistunut
graafisen exlibristaiteen keräämiseen, nykyisin mies
vaikuttaa Haminassa.

Kirjanmerkki
Exlibristä ei terminä kannata sekoittaa kirjanmerkkiin, jonka laitatte silmän
lurpahtaessa ja väsymyksen
voittaessa sivujen väliin, jotta muistatte aamulla, mihin
lukemisen illalla lopetitte.
Oikea kotimainen vastine on
kirjanomistajamerkki, tosin
puhekieleen latinankielinen
sana exlibris on jo vankasti
juurtunut.
Suomessa exlibris on sananmukaisesti kirjan etukannen sisäpuolelle liimattava
merkki, joka on se fiinimpi
tapa ilmaista omistus kuin
nopeasti sutaistu nimikirjoitus. Olen muutamia kertoja
löytänyt kirjan, jossa on jo
kolme exlibristä kertomassa
kirjan aikaisemmasta historiasta. Kierrätys on ekologiaa; kirja saa uuden kodin,
jossa sitä arvostetaan...
Joskus naapurit ovat fiksumpia. Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä monella kirjastolla,
koululla, museolla, yhdistyksellä, yrityksellä tms. on
exlibris, Suomessa jostain
syystä vain melko harvalla.

Graafista taidetta
Keski-Euroopassa alan päähuomio on kehittynyt graafiseen taiteeseen. Käsityönä
vedostettu exlibris on liian
arvokas ja usein niin suuri,
ettei se edes mahdu kirjaan
liimattavaksi. Toki siitä voidaan painaa pienempi ns.
käyttömerkki. Tämä exlibris
on kirjahyllyn päätyyn tai

Pentti Sammallahti 1991

taen pieneltä Suomelta suuri
saavutus. Nyt sijaluku on viides, edellä ovat Kiina, Japani, Tshekki ja Saksa. Ikärakenneongelma on visainen,
sillä konsteja nuorempien
sukupolvien kiinnostuksen
herättämiseksi ei löydy.
Nro 108
4/2019
Finland
Hinta 10 €
ISSN 2490-1954

Reijo Helläkoskella oli mapit oman tuotannon vaakunoista, Katrinebergistä,
exlibriksistä (15 kpl) sekä
kristillisestä symboliikasta.
Kansioita selatessani vakuutuin miehen taiteilijauran
monipuolisuudesta. Lisäksi
hän esitteli paljon muita työnäytteitä postikortteina, kirjojen kuvituksina ja leirien
kangasmerkkeinä yms.

Maailmanliiton kongressit
järjestetään parillisina vuosina. Matka vie 2020 Lontooseen, 2022 vuorossa on
San Francisco ja 2024 järjestelyistä odotetaan ainakin Alanyan, Shanghain ja
Varnan välistä kamppailua.
60 vuoden aikana Suomi on
vain kerran ollut isäntänä
2012 Naantalin kylpylässä.

Useampi exlibris

Monitaitoinen mies
Viime visiitilläni piipahdin
tapaamassa
vaakunoista
ja exlibriksistä tunnettua
Suomen Heraldisen Seuran
aktiivia Reijo Helläkoskea,
joka on kevätkokouksemme
taiteilijavieraana la 28.3. Keravan Taidemuseo Sinkassa
alkaen museon opastuksella
klo 12. Perhe on muuttanut
Koivukylästä omakotitaloon
Rekolassa.

mukana oli vain 32 suomalaista, kun 41 maasta merkin
suunnitteluun innostui 553
taiteilijaa.

Joulukuun numeron kansi,
jäsenlehdessä on 32 sivua.

Jäsenmaksu on 28 € ja siihen
sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti. Parasta
yhdistyksessä on mukava
jäsenkunta, kaikki toiminta
perustuu
talkoohenkisyyteen. Exlibristen yhteispainatuksen määräaika on 1.6.
Toinen deadline on 1.4., jolloin umpeutuu kansainvälisen kilpailun Exlibris Finland 2020 osallistumisaika.
Tavoitteena on kohottaa kotimaista kiinnostusta korkeammaksi kuin 2012, jolloin

Joitain vuosia sitten kävimme läpi vuoden aikana liittyneet uudet jäsenet ja huomasimme, ettei ”musta tuntuu”
-tietoon voi luottaa. Oletimme useimmilla oleva jo oma
exlibris, mutta osoittautui,
että 90 % vasta haaveili merkin hankkimisesta. Toinen
hiukan ennakoitukin yllätys
oli keski-ikä, hiukan yli puolet oli eläkkeellä.
Meillä on myös jäseniä, jotka
eivät koskaan aiokaan hankkia exlibristä. Heitä kiinnostaa muu yhdistystoiminta,
retket ja kulttuuritapahtumat. Toiminnan pääpaino on
väistämättä Tampere-TurkuHelsinki kolmiossa ja sen
ulkopuolella asuvat pitävät
tärkeimpänä kriteerinä lehteä, jonka sisällön monipuolisuutta on kiitetty.

Yhden exlibriksen varassa
on vaikea olla, sillä tutuksi
tultaessa voi merkin saada
yllätyslahjanakin eikä ole
korrektia sanoa, ettei ota sitä
vastaan. Huumorin pilke
silmänurkassa voi lohkaista, ettei hehkeän rakkausromaanin exlibris voi mitenkään sopia karmaisevan
jännittävään rikosdekkariin
puhumattakaan
samasta
merkistä keittokirjassa ja
lasten kuvakirjassa.

Usein kysyttyä
Exlibriksiä eivät koske heraldiset ohjeet. Vaakunoissa
tavanomaisesti
esiintyviä
kultaa ja hopeaa kannattaa
exlibriksissä välttää, sillä
niitä on vaikea saada painossa toistumaan juuri oikean
sävyisinä. Tiukkoja sääntöjä
ei ole, suosituksia kylläkin.
Esimerkiksi ohje kirjan sisäkannen vasemmasta ylänurkasta oikeana sijoituspaikkana on annettu silloin, kun
nykyisiä irtopaperikansia ei
ollut. Niissähän läppä peittäisi exlibriksen, joten pa-

rempi sijainti on oikea yläkulma tai esilehti.
Tässä kuten varsinkin taiteellisessa kritiikissä pätee
suositus: Se mikä exlibriksen
omistajan mielestä on hyvä,
on oikea ratkaisu. Turha sitä
on muiden ruotia tai arvostella, toki aina voi neuvoa.
Exlibris kirjoitetaan käsitteenä lauseessa yhteen,
mutta merkissä se esiintyy
kahtena sanana: Ex libris tai
Ex Libris. Originaalissa olisi
hyvä saada näkyviin taiteilija ja vuosi tyyliin TK-19 tai
muulla sopivalla tavalla. Kiva
on, jos tilaaja pääsee vaikuttamaan luonnosten kautta
lopputuloksen syntyyn.
Tarraan suhtaudumme kielteisesti, niin monella tavalla
epäonnistuneita tarramerkkejä on jo liikaa nähty. Paperiliimapuikko on kätevä.
Exlibristit eivät ole kummallisia, vaikka he ovatkin
merkillisiä, kun heillä on se
ikioma exlibrismerkki. Tule
rohkeasti mukaan ja viihdy!

Helläkosken
maalaamat
18 vaakunan rivistöt aikaisemmista omistajasuvuista
koristavat Seutulassa sekä
Katrinebergin kartanon että
valtioneuvoston edustuskartanon Königstedtin seiniä.

Yhdistystoimintaa
Alan kv. liittoon kuuluu yhdistyksiä 33 maasta. Suomessa on kaksi valtakunnallisesti toimivaa yhdistystä.
Johtamani Exlibris Aboensis
on yksi aktiivisimmista ja oli
parhaimmillaan jopa jäsenmäärältään suurin, mikä on
väkilukumme huomioon ot-

Reijo Helläkoski 2002

Heraldikko Reijo Helläkoski Rekolasta on suunnitellut exlibristen lisäksi paljon vaakunoita. Taustan taulu on itse tehty,
isokokoinen ja komea luontomaalaus hirvestä.
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Vanhusneuvosto viettää tänä vuonna
20-vuotisjuhlaa
Taina Kulusjärvi-Touray

K

aupungissa
toimii
useita vaikuttamistoimielimiä, jotka ajavat
vantaalaisten asioita. Yksi
niistä on vanhusneuvosto,
joka on toiminut jo vuodesta
1999 lähtien.
Vantaan
vanhusneuvosto
juhlii nyt pyöreitä ja järjesti
juhlan kunniaksi 20-vuotisseminaarin tiistaina 22. lokakuuta. Seminaari on nähtävissä Vantaa-kanavalla.
Juhlaseminaarin avasi kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
Kaupunginjohtaja
hehkutti hyvää yhteistyötä
ja hyviä tuloksia. Esim. kaupungin
vapaaehtoistyössä
yli 60 % on yli 65-vuotiaita.
Vuonna 1980 5,4 % Vantaan
väestöstä oli +65-vuotiaita.
Tänä vuonna luku on 15,3 %.
Ikäihmisten hyväksi tehty
työ tuottaa hedelmää myös
alueen muille asukkaille ja
toimialoille.
Apulaiskaupunginjohtaja
Jukka T. Salminen kertoi
Vantaan ja neuvoston historiasta. Hän sanoi, että 20-vuotias neuvosto on parhaassa
naimaiässä. Voi olla, että
naimakauppoja syntyy, jos
SOTE-kaavailut toteutuvat.
Puhuja toi esiin, että Vantaa
on vanhan kulttuurin aluetta jopa kampakeramiikan
ajalta. Kulttuuri oli aluksi

ruotsinkielistä ja sitten ajan
kanssa kaksikielistä. Täällä
on isoja kartanomaisemia.
Vuonna 1550 kaupunkiin perustettiin hospitaali spitaalia, kuppaa ja mielenterveyssairauksia poteville. Siitä
ovat palvelut kehittyneet ja
terveydenhoito on eriytynyt
sosiaalipalveluista. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T.
Salminen alleviivaa lausetta:
vanhusneuvoston tehtävä on
ikäihmisten ääni kunnassa.
Vanhusneuvosto on osallistunut mm. Vantaa vanhenee
viisaasti-ohjelmaan.
Vanhusneuvostot yöskentelystä puheenvuoron piti
neuvoston
puheenjohtaja
Jussi Särkelä. Hän on mies
paikallaan ja hän on vanhusneuvoston myötä saanut
edelläkävijän maineen. Puheessaan hän käsitteli vanhusten osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin. He
luovat työtä ja tekevät myös
esim. kulttuurityötä itsekin.
Vanhusten auttaminen auttaa kuntalaisia. Puiston
penkit ovat vanhuksille kuten muillekin ihmisille tärkeitä. Muistisairaiden osuus
lisääntyy väestössä, mutta
muistiystävällinen ympäristö sallii normaalin asumisen
muiden kanssa.
Vanhukset eivät ole homo-

Annika Sjöblom / Vantaan kaupunki

geeninen ryhmä, vaan he
kaikki ovat hyvin yksilöllisiä henkilöitä tarpeineen.
Köyhyys ja yksinäisyys ovat
vakavia ongelmia. Nämä
vanhukset tarvitsevat myötätuntomme ja apua.
Vierailevana puhujana oli
Valli ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva. Vanhus- ja
lähimmäispalvelun
liitto
Valli ry on valtakunnallinen 66-vuotias vanhusalan
kehittäjä ja asiantuntija. He
tekevät työtä paremman
vanhuuden puolesta yhdessä
70 jäsenyhteisömme kanssa.
Tietotekniikan digitalisaatiossa vanhukset tarvitsevat
paljon neuvontaa ja ohjausta, sillä Suomen väestöstä
500 000 henkilöä ei käytä
sähköisiä palveluja. Nyt on
alettu yhdistää digitalisaation opettaminen kirjastoille.

Menokaveri-tukihenkilötoiminta
palkittiin vuoden
2019 vantaalaisena
vanhustekona
Juhlaseminaarissa julkistettiin ensimmäinen vuoden
vantaalainen
vanhusteko.
Vantaan
vanhusneuvosto
myönsi tämän palkinnon
Menok aver i-toi m i n na l le
tunnustuksena aktiivisesta
työstä ikäihmisten hyväksi.
Neuvoston jäsenistä koostu-

Menokaveripalkinnon saaneet, kuvassa vasemmalta: projektipäällikkö Mirja Varjoranta, projektityöntekijä Marianne Nylund, asiakasohjauksen päällikkö Anne Aaltio ja Menokaveri Leena
Kesti-Valonen

va raati valitsi palkittavan
teon yleisön ehdotusten joukosta.
Menokaveri-toiminta
on
kaupungin
koordinoimaa
kuntouttavaa tukihenkilötoimintaa. Sen avulla tuetaan
pääasiassa ikääntyneitä, jot-

ka tarvitsevat tukea kodin
ulkopuolella liikkumisessa
ja julkisten liikennevälineiden käyttämisessä. Menokaverin kanssa voi harjoitella
bussin tai junan käyttöä,
asioida kaupoissa tai käydä
vaikkapa elokuvateatterissa.
Asiakkaalle voidaan myön-

tää tukihenkilö kodin ulkopuolella liikkumista varten
palvelutarpeen arvioinnin
perusteella. Toiminta sai
alkunsa Vantaalla vuonna
2017 ja jo muutamassa vuodessa asiakkaita on ollut lähemmäs 300. Yhteys: menokaveri@vantaa.fi

Vanhusneuvostojen kannanotto HSL:n seniorialennuksen
aikarajojen poistosta
Heimo Liimatainen

P

ä ä k aupu n k i seudu n,
Vantaan, Espoon, Helsingin ja Kauniaisten,
vanhusneuvostot esittelivät
omat suunnitelmansa ja niiden toteutukset lokakuussa
pidetyssä neuvostojen yhteiskokouksessa Vantaalla.
Vanhusneuvostot
antoivat
yhteisen kannanoton HSL:n
seniorialennuksen aikarajoituksen poistamisesta otsikolla: Kokoaikainen seniorialennus olisi ilmastoteko.
Keväästä 2019 lähtien kaikki
70 vuotta täyttäneet pääkaupunkiseudun asukkaat ovat
saaneet 50 prosentin alennuksen kertalipun hinnasta
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klo 9.00-14.00 välisenä aikana.
Seniorit haluavat mukaan
ilmastotalkoisiin. Seniorialennus tulee laajentaa kokoaikaiseksi. Aikaraja on
tarpeeton ja byrokratiaa lisäävä. Eläkeläiset pyrkivät
välttämään ruuhka-aikoja,
kun se on mahdollista. On
kuitenkin runsaasti liikkumatarpeita, joiden ajankohtaa ei voi valita itse: esimerkiksi lastenlasten hoito,
päivähoitoikäisten
saattaminen, vapaaehtoistoiminta
ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Eläkeläiset eivät
ole vain palvelujen käyttäjiä
ja kustannusten aiheutta-

jia, vaan he osaltaan pitävät
pyörät pyörimässä. Lisäksi
monet harrastukset osuvat
ajankohdan 9.00-14.00 ulkopuolelle, eikä terveydenhoitokäyntejäkään yleensä
voi itse valita.
Ilmastomuutoksen torjunta
ja kestävä liikennepolitiikka
edellyttävät
yksityisautoilun vähentämistä. Pääkaupunkiseudun n. 200 000
eläkeläisistä moni omistaa
henkilöauton ja käyttää sitä,
tarvittaessa myös ruuhkaaikoina. Kokoaikainen seniorialennus saisi monet
heistä valitsemaan julkisen
liikenteen. Tämä vähentäisi
henkilöautojen ja -autoilijoi-

den määrää iäkkäämmästä
päästä, todetaan yhteisesti
hyväksytyssä kannanotossa.
HSL:n hallituksen kokouksessa 29.10.2019 seniorilipun aikarajaan ei valitettavasti tehty muutoksia ja
asiasta todettiin näin: Hallitus päätti selvittää, miten
erilaiset alennukset vaikuttavat opiskelijoiden ja seniorien liikkumiseen ja HSL:n
lipputuloihin. Lisäksi hallitus käynnistää turvallisuusselvityksen
rollaattoreista
joukkoliikenteessä. Hallitus
selvittää myös, miten vyöhykelippujen hinnanmuutokset
vaikuttavat ilmastonmuutoksen torjuntaan.
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In memoriam Iida Maria Mäkinen, os. Ruotsalainen
Tuija Ekholm, tytär
Paula Kaunismäki, Rekolan Raikkaan veteraanijaosto

M

arja, Maria, Maikki - monta nimeä rakkaalla ihmisellä, mutta Iidaksi ei saanut kutsua.

Marja ei koskaan pitänyt nimestä Iida, joka oli kulkenut
Ruotsalaisten suvussa pitkään. Suku olisi halunnut, että esikoistytärkin nimettäisiin Iidaksi. Siihen Marja ei suostunut.
Marja ja heidän sukunsa on körttiläisvaikuttaja Paavo Ruotsalaisen jälkeläisiä. Uskonnollisuus ei tosin Marjan perheelämässä juurikaan näkynyt.
Marja on aina ollut kovin toimelias ihminen. Kotona oli puuhaa, kun kaikki neljä lasta olivat pieniä. Myöhemmin Marja
osallistui aktiivisesti tyttären ja pojan lasten hoitamiseen
sekä myöhemmin lapsenlapsensa lasten hoitamiseen. Marja
auttoi lapsiaan mielellään, perhe oli hänelle hyvin tärkeä.
80-luvulla Marja ja miehensä Ville hankkivat kesämökin
Padasjoelta. Seuraava talviasuttava mökki sijaitsi Jaalassa.
Mökillä riitti puuhaa toimeliaalle ihmiselle. Marja nautti
puuhastelusta mökillä, marjastamisesta ja sienestämisestä
– perusasiat tekivät hänet onnelliseksi.
90-luvulla Marja ja Ville innostuivat tekemään risteilyjä
Tallinnaan. Laivalla oli mukava tanssia ja hiuksetkin sai
laitettua edullisesti Tallinnassa. 2000-luvulla he tekivät
ensimmäisen ulkomaanmatkan, tyttären muistin mukaan
Korfulle. Tästä alkoi uusi matkailun aikakausi. Marja ja Vil-

le innostuivat matkustamisesta ja tekivätkin monta matkaa
eri puolille maailmaa.
Näihin aikoihin Marja ja Ville luopuivat Jaalan mökistä ja
Marjalla olikin yht’äkkiä paljon vapaa-aikaa. Silloin hän
lähti tutustumaan asuinalueensa eläkeläisille tarkoitettuihin tapahtumiin. Ensin hän innostui jumpasta. Jumppa vei
Marjan mukanaan ja pian hän jo vetikin jumpparyhmiä.
Marja innostui uudesta tehtävästään, hän opetteli uusia liikkeitä, kävi koulutuksissa, luki ohjeita lehdistä. Jossain kohtaa kuvaan tulivat mukaan sketsit. Tytär oli positiivisesti yllättynyt, kun hänen äidistään löytyi rohkeutta ja innostusta
näyttelemiseen ja sketsien suunnitteluun.
Marja oli mukana aktiivisesti Marjatta-Säätiön Porinapirtin, Havukosken Eläkeläisten ja Rekolan Raikkaan veteraanijaoston toiminnassa niin pitkään kuin kunto antoi
myöten. Hän oli iloinen puuhanainen, joka huolehti arpajaisista, sketseistä, jumpista ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä, jotka olivat Marjan erikoisosaamista. Marja tuli
aina mukaan, kun apua tarvittiin. Hän toimi ja eli sydämellään. Marjan viimeisin esiintyminen oli toukokuussa, kun
hän esiintyi täti Monikana Satumaisessa muotinäytöksessä.
Nämä vuodet antoivat varmasti paljon Marjalle ja pitivät hänet virkeänä ja toimeliaana.
Elämässämme on suuri aukko äidin, ystävän ja vapaaehtoisja järjestötoimijan menetyksen myötä. Pidetty ja rakastettu
ihminen on poissa.

Marja Mäkinen, 9.1.1941-31.8.2019

Kansallispuistossa monikansallisesti Vantaalla otettiin kaupunkipyörät 		
Jouko Karjalainen

Jouko Karjalainen

M

onella Koivukylän
suuralueella toimivalla yhdistyksellä
on harvinainen luonnonvara,
niiden toimialue sivuaa kansallispuistoa, tai se on jopa
osa sitä. Koivukylän Vasemmisto (KoVa) on myös ottanut
haltuun kaupunkilaisittain
erityisen luonnonrikkauden.
Syyskuun viimeisenä viikonloppuna tehty sieniretki oli
jo viides ja entistäkin kansainvälisempi kuten kuvasta
ja kuvatekstistä voi nähdä.

käyttöön ensi kertaa menneenä kesänä
Vantaan kaupunki/tiedotus

K

ausi kesti ensimmäisenä toimintavuonnaan kesäkuun puolivälistä lokakuun loppuun.
Ensi kesänä kausi alkaa jo
huhtikuun alussa.

Vasemmalta Judith (Hollanti), Pirjo, Jaakko, Michael (USA),
Arja, Jukka, Abdullah (Irak), Seppo, Jamal (Irak) ja Fêrhad
(Syyria)

Metsään meneminen ei ole
kaikille kantasuomalaisellekaan aivan yksinkertaista,
jos pidämme mielessä yksinkertaisinta metsän määritelmää: metsän läpi näkyy vain
metsää eli eksyminen on tottumattomalle aito uhka. Sienien keruu lisää vielä reippaasti vaikeusastetta. Niinpä
osa
sieniseurueestamme
keskittyikin samoiluun ja
metsäluontomme ihasteluun
tai seurustelu-upseerin tehtäviin.

Niinpä kaikkia tunnistettujakaan sieniä ei poimittu,
vaikka sienestäjien tunnettu
perusohje kuuluukin, että
”opettele tuntemaan myrkkysienet, ja kerää vain tuntemiasi sieniä.” Viime vuoden
retken uuden suosikin kehnäsienen kausi oli selvästi jo
hiipunut, ja helposti tunnistettavat suppilovahverot olivat vasta nousemassa.

Neljätuntisen retken aikana
kukaan ei eksynyt. Siitä pidettiin huolta riittävällä äänekkyydellä ja kännyköillä.
Sieniäkin löytyi, vaikkakaan
ei sellaisia määriä kuin aikaisempina vuosina. Huonon
sienivuoden lisäksi sienisaaliseen vaikutti sienimestarimme Jussin puuttuminen
tällä kertaa porukasta. Olimme siis erityisen varovaisia
lajitunnistusten
suhteen.

Sieniretkelläkään pääasia ei
ole sienestys, vaan ympäristön tutkiminen ja ajankohtaisista asioista keskustelu.
Heti alkumatkasta kuljettiin tuolloin vielä rakenteilla
olevan Vanhan Porvoontien
ylittävän sillan katveessa.
Silta sai hiukan ristiriitaisen
vastaanoton, sillä ainakin
yksi porukan nuoremmasta
päästä epäili sen sopivuutta.
Monelle vanhemmalle vielä

tällä kertaa kuljettu reitti on
vaikea, jopa esteenä Kuusijärven suunnalta kansallispuistoon pyrkivälle. Ensin
vastassa on jyrkkä ja liukas
alamäki ja tien toisella puolella samanmoinen ylämäki,
eikä kulku takaisinpäinkään
yhtään helpota. Sipoonkorven saavutettavuuden parantuminen vähentää ehkä
hiukan painetta pääkaupunkisedun toisessa kansallispuistossa, tuolla kaukana
lännessä.
Jokaisen metsäretken kruunaa luonnollisesti matkaeväiden nauttiminen. Tälläkin kertaa kahveista ja itse
tehdyistä
korvapuusteista
vastasi retken vetäjä ja KoVan sihteeri Arja (arja.saunamaki@saunalahti.fi). Vuoden päästä uudestaan!

Kaupunkipyörillä on ollut 1
161 koko kauden maksanutta
käyttäjää, ja niillä on tehty
noin 43 000 matkaa. Kesällä
matkoja tehtiin keskimäärin noin 400 päivässä, syyslokakuussa jonkin verran
vähemmän. Keskimääräisen
matkan pituus on ollut 1 400
metriä ja kesto 12 minuuttia.
Kaupunkipyörillä tehtiin etupäässä satunnaisia matkoja:
lähes 70 prosenttia kertoi
käyttäneensä pyöriä muutaman kerran kuukaudessa tai
harvemmin. Pyörillä on poljettu eniten vapaa-ajanmatkoja, mutta myös asiointi- ja
työmatkoja. Käyttäjät olivat
palveluun varsin tyytyväisiä, yleisarvosanaksi muodostui 3,5 asteikoilla 1–5,
jossa 1 huonoin ja 5 paras.
Pyöriä on ollut 1000 kappaletta sadalla kaupunkipyöräasemalla keskusta- ja
työpaikka-alueilla Tikkurilassa, Koivukylässä, Aviapoliksessa, Myyrmäessä, Martinlaaksossa ja Kivistössä.
Käyttäjiä on ollut eniten Tikkurilassa ja vähiten Koivukylässä sekä Länsi-Vantaalla

Myyrmäen ja Martinlaakson
suunnalla. Kivistön ja Aviapoliksen
käyttäjämäärät
sijoittuvat näiden välille.
Kaupunkipyörien
aluetta
ei aiota ainakaan tässä vaiheessa laajentaa, vaan uudet
asemat tulisivat täydennyk-

sinä nykyisen verkoston yhteyteen. Ensimmäisen kauden kokemusten perusteella
on todettu, että asemia olisi
hyvä olla joillain alueilla nykyistä tiheämmin. Tässä vaiheessa on ensisijaista tihentää nykyistä verkostoa sen
laajentamisen sijaan.
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Taideateljeessa avoimet ovet
Manna Torvinen

Manna Torvinen

S

yksyinen lauantai-iltapäivä ja pohdiskelin seuraavaa
siirtoa. Mieleeni muistui, jotta Rekolassa olisi Rasaliina Seppälän taideateljeessa avoimet ovet. Suunnistin
paikalle ja talo olikin täynnä toinen toistaan ihastuttavampia tauluja, huopatöitä, taidejulisteita, -kasseja ja -kortteja.
Kuvataiteilija Rasaliina Seppälä otti taideateljeen vieraat
lämpimästi vastaan.
Seppälän tauluissa tuttuja hahmoja olivat eläimet. Tauluissa
esiintyi muun muassa pupuja ja ateljeessa oli lattialla myös
yksi elävä pupu, joka ei ollut moksiskaan siitä, että paikalla
oli tavallista enemmän ihmisiä. Ihastuin taideteosten eläinhahmoihin ja lämpimiin värisävyihin. Taulut olivat hyvin
kauniita ja tunteisiin vetoavia eläimineen. Rasaliinan huopatyöt olivat myös hyvin taidokkaasti huovutettuja suloisia
eläinhahmoja.

Kuvataiteilija Rasaliina Seppälä esitteli omia teoksiaan avoimissa ovissa

”Kuvataiteilijana minua inspiroi ja kiinnostaa värien ja muotojen vaikutus katsojaan. Tunne, jonka maalaus herättää ihmisessä. Haluan saada teokseni kommunikoimaan niin minun kuin muiden katsojien kanssa. Pyrin luomaan teoksiini
lämpöä ja empatiaa. Parasta on, kun valmis teos koskettaa
ja liikuttaa täysin vierasta ihmistä. Teos ei välttämättä kerro
vain yhtä sanomaa vaan voi avata jokaiselle sen oman tarinan ja maailman”.
Näin Rasaliina Seppälä itse kuvaa työtään kuvataiteilijana
nettisivuillaan www.rasaliina.fi. Näillä sivuilla voi tutustua
Rasaliina Seppälän töihin ja sivuilla on myös mahdollista
tehdä taidehankintoja.
Pupuja oli tauluissa ja yksi pupu oli lattiallakin eikä hämääntynyt vieraista ihmisistä kotonaan”.

”Kerro tarinasi taiteella”

Paula Kaunismäki

Havurastin henkilökunta

J

T

o joulukuussa 2018 ostin liput Ainolle, Ellalle, Annille ja itselleni ja
kävimme katsomassa tämän
paljon kiitosta ja ylistystä
saaneen musikaalin nyt lokakuussa 2019 eräänä lauantaina. Innostuin ja ihastuin
tähän musikaaliin muutamien ylistävien sanojen ja
mainosten
saattelemana.
Samalla tämä oli syntymäpäivälahja Ainolle ja Ellalle.
Salaisuus tulevasta kivasta
oli pidettävä visusti salassa
koko pitkän vuoden.

aiwanilainen
kuvataiteilija ja taideterapeutiksi
opiskeleva
Elis Lin kasvoi Chilessä ja
Uudessa-Seelannissa. Vuodesta 2015 hän on asunut
Berliinissä ja opiskellut taideterapiaa, jossa on keskittynyt traumatisoituneiden
lasten ja muistisairaiden
ikääntyneiden kanssa työskentelyyn. Nyt Elis on saapunut Suomeen ja on kolme
kuukautta Marjatta-Säätiöllä ohjaamassa monipuolisia
pajoja eri yksiköissä.

Minulle, kuten Ainolle ja Ellalle, satumaailma on aina
täynnä fantasiaa, mielikuvitusta, värejä, isoja tunteita
ja musiikkia. Mitä muuta voi
toivoa, jos haluaa olla hetken
irti arjesta ja astua satujen
maailmaan vierellä pienet
tytöt, jotka tarkkaavaisesti
katsovat esitystä ja pystyvät
näkemään kaiken, mikään ei
jää salaiseksi.

Havurastissa ja Myyrastissa Elis ohjaa ”Kerro tarinasi
taiteella” -pajoja, joiden tarkoituksena on kannustaa
osallistujia
kohtaamaan
omia sisältäpäin kumpuavia
tunteitaan musiikin, kuvataiteen ja kehonliikkeen keinoin. Osallistujilta ei vaadita
aiempaa kokemusta taiteista. Pajat ovat maksuttomia
ja tarkoitettu vantaalaisille
senioreille.
Elis ohjaa Havurastissa useita pajoja, joissa pääset kokeilemaan itseilmaisua taiteen
ja kehon liikkeen keinoin ja
saamaan onnistumisen kokemuksia toisten kanssa.
Tervetuloa!
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Musikaali Pieni Merenneito

Yhteystiedot: 050-340 7888
www.marjattasaatio.fi

Elis Lin

Tämä musikaali on mielestäni hyvin ajankohtainen,
koska sen tarina koskettaa
erilaisuuden teemaa. Pieni Merenneito, Ariel, kokee
olevansa ihminen, mutta on
merenneidon kehossa. Hänellä on pyrstö, joka on liikuntarajoite estäen toiveiden

täyttymistä. Uskon, että jokainen meistä kokee joskus
vahvasti, ettei kuulu joukkoon. Silloin olemme oman
elämämme
merenneitoja.
Rohkeus ja seikkailunhalu
on ihailtavaa, sen avulla voi
etsiä tietä omaan itseensä
ja kasvattaa samalla luottamusta omaan itseensä. Unelmiin kannattaa uskoa.
Hellittävinä olivat kuulo- ja
näköaisti, ehkä myös tuntoaisti ja viimeisenä hajuaisti.
Lavalla oli häikäisevä satumaailma ja siinä todellisuus
hämärtyi. Esitystä katsellessa mieli tempautui irti ja
matkasi satujen maailmaan.

Puku- ja nukkesuunnittelijoiden luoma silmänruoka
oli hetkittäin niin runsasta,
ettei tiennyt minne katseensa olisi kohdistanut. Lavalla
oli kaikenlaisia kaloja, nilviäisiä ja asut olivat ihastuttavan kekseliäästi toteutettu.

Harmi vain, ettei niitä ehtinyt tarkastella tarpeeksi
kauan! Vaatinee ainakin toisen käyntikerran teatterissa.
Merenneito Ariel ja prinssi
Erik uivat eli liitelivät unenomaisesti ilmassa kuin olisivat painottomassa tilassa vedessä. He uivat kohti pintaa
ja seuraavassa hetkessä he
olivat maan pinnassa. Sitä
vain ei pystynyt näkemään
mitä ja missä ajassa kaikki
oikein tapahtui! Musikaali
muuttui kaiken aikaa maalaukseksi, eläväksi sellaiseksi. Kun pientä merenneitoa
houkutteli ihmisten maailma, niin prinssi Erik olisi
halunnut seilata vapaana
maailman merillä. Yllättävät
käänteet muuttivat tilanteita
ja kaiken voittava oli rakkauden suudelma.
Pääpari Sonja Pajunoja Arielina ja Martti Manninen Erikinä ovat varmoja ja osaavia
rooleissaan. Molemmat laulavat ja saavat kuulijat valppaina kuuntelemaan heidän
lauluaan. Heistä tullaan
kuulemaan vielä. Jos lippujen hinnat ovatkin korkeat,
koettu, kuultu ja nähty esitys
on kaikin puolin näkemisen
ja kokemisen arvoinen. Kannattaa käydä katsomassa,
edes yhden kerran!
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THL tutki väestön käsityksiä sisäilmasta
- ihmiset kokevat riskit suurempina kuin ne
tutkimustiedon perusteella ovat

Uusimmat Havukosken
muraalit

Paula Kaunismäki

THL-tiedote lokakuu

I

hmiset kokevat erityisesti sisäilmaan liittyvät terveysriskit usein suurempina ja vakavampina, kuin mitä ne
tutkimustiedon perusteella ovat. Tämä selvisi THL:n
toteuttamasta Kansallisesta sisäilmakartoituksesta, jossa
selvitettiin suomalaisten tietoja ja käsityksiä sisäilmasta ensimmäistä kertaa.

tevien ammattilaisten voimin”, sanoo THL:n tutkimusprofessori Anne Hyvärinen.

Aiheen tutkiminen on tärkeää, koska eriävät käsitykset sisäilman merkityksestä terveydelle voivat aiheuttaa hämmennystä sekä osaltaan hankaloittaa rakennusten sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisua ja ihmisten hoitoa.
Jonkinasteisia kosteusvaurioita on lähes kaikissa rakennuksissa, mutta vain pieni osa lisää astman riskiä.

Rakennukset pitää tutkia, oireilua ei voi suoraan käyttää sisäilman epäpuhtauksien mittarina.

Tutkimustiedon perusteella lähes kaikissa rakennuksissa
esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita niiden elinkaaren aikana. Vain pieni osa kosteusvaurioista on niin vakavia, että
ne lisäävät riskiä sairastua astmaan.

Tutkimustiedon perusteella sisäilmaan liitettyä oireilua ei
voi käyttää suoraan sisäilman haitallisuuden mittarina, koska oireilu on yksilöllistä ja oireiluun vaikuttavat sisäilman
epäpuhtauksien lisäksi myös muut seikat, kuten ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat, kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys töissä ja koulussa. Myös pelot ja käsitykset jonkin tekijän haitallisuudesta voivat aiheuttaa oireita ja objektiivisesti
mitattavia fysiologisia vasteita.

Kyselyyn vastanneista kuitenkin reilusti yli puolet koki, että
vähäinenkin kosteusvaurio on niin vakava riski terveydelle,
että vaurioon pitää puuttua välittömästi.
”Perusperiaate on, että kosteusvauriot tulee ennaltaehkäistä ja korjata. Kuinka suuri terveysriski on ja miten nopeasti
toimenpiteisiin pitää ryhtyä, riippuu muun muassa kosteusvaurion laajuudesta sekä siitä, miten paljon tiloja käytetään”,
kertoo professori Juha Pekkanen.
Sädesieni voi olla merkki kosteusvauriosta, mutta ei varma
merkki sisäilman haitallisuudesta.
Kyselyyn vastanneista noin kaksi kolmasosaa piti sädesienen
esiintymistä varmana merkkinä sisäilman haitallisuudesta.
Tutkimustiedon perusteella sädesienet voivat olla merkki rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriosta, mutta niiden löytäminen rakennuksesta ei automaattisesti osoita, että rakennuksen käyttämisestä olisi haittaa terveydelle.
”Rakennuksen tilanne tulee arvioida kokonaisvaltaisesti pä-

Sädesieniä ihminen kohtaa esimerkiksi luonnossa liikkuessa, koska niitä esiintyy paljon ympäristöstämme, kuten mullassa ja sulan maan aikana ulkoilmassa.

Melkein 60 prosenttia kyselyyn vastaajista koki vaikeana
arvioida, johtuvatko yksittäisen ihmisen hengitystieoireet
sisäilmasta vai jostain muusta tekijästä.

Talvinen loska on jo maassa, mutta Jesse Pasasen luoma
postikorttimainen järvimaisema muistuttaa Havukosken
palvelukeskuksen asukkaita taas tulevasta kesästä. Maalaus
syntyi asukkaiden antaman aiheen pohjalta.
Tämä komea
meksikolaisen taiteilija
Remix Unon
seinänpäätyteos löytyy
osoitteesta
Paimenentie
2.

”On tärkeää, että käyttäjät ovat sisäympäristöön tyytyväisiä.
Raportoitu oireilu ja kokemukset sisäilman laadusta, kuten
hajuista, tunkkaisuudesta tai lämpötilasta, antavat myös
arvokasta lisätietoa, kun rakennukseen liittyviä ongelmia
selvitetään ja tutkimuksia suunnitellaan”, kertoo THL:n ylilääkäri Jussi Lampi.
Tutkitulla tiedolla kohti parempaa sisäympäristöjen laatua
ja ihmisten hoitoa.
Osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa tehdyssä
Kansallisessa sisäilmakartoituksessa selvitettiin väestön
tietoja ja käsityksiä sisäilman terveysvaikutuksista. Postitse
koteihin lähetettyyn kyselyyn vastasi 1797 satunnaisotannalla valittua 25-64-vuotiasta Suomessa asuvaa suomenkielistä henkilöä. Kyselyn tulokset riskikäsityksistä julkaistiin
30. lokakuuta Valtakunnallisilla ympäristöterveyspäivillä.

Koivukylän K-Citymarket 10 v
Koivukylän omat
kädentaitomyyjäiset
KIRNUSSA
lauantaina 7.12.2019 klo 10-15
(Koivukylän ”vanha” kirjasto, Hakopolku 2)
Tule tekemään löytöjä Toimarin ja kyläläisten yhteisiin
kädentaitomyyjäisiin, jossa tarjolla taidokkaita käsitöitä, koruja,
koristeita, kortteja, leivonnaisia ja kaikenlaista uutta
ja ehdottamasti itse tehtyä tai tuunattua
lahjatavaraa pukinkonttiin.
Klo 11.30
Itä-Vantaan musiikkikoulun Musikantit
soittavat ja laulavat jouluisia säveliä
Tule talkoolaiseksi perjantaina 6.12.2019 klo 15
kantamaan myyjäispöytiä paikoilleen.
Jos haluat, voit silloin tuoda jo omat tavarat mukanasi.
Maksuttomat pöytävaraukset
”uudessa” kirjastossa (K-Citymarket)
olevaan varauskirjaan 29.11.2019 lähtien.
Ei puhelinvarauksia.
Järjestäjä:
Toimiva Koivukylä - Toimari ry
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Kohdeavustukset

YHTEINEN
PUUROPÖYTÄ
LA 7.12.2019
KLO 12
KIRNUN
AUKIOLLA
TERVETULOA KOKO KYLÄN
PUUROJUHLAAN.
OTA OMA LAUTANEN JA LUSIKKA
MUKAAN
JA
KÄY YHTEISEEN PÖYTÄÄN!
TAPAHTUMA-AIKA KLO 12-13

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄVÄT
YHTEISTYÖSSÄ
Asukastila Kafnetti,
Rekolan seurakunta
ja
Toimiva Koivukylä – Toimari ry

K-Citymarket juhli 10 v syntymäpäiviään näyttävästi marraskuun lopulla juuri lehtemme mennessä painoon, joten
kauppiaasta ja juhlista tarkemmin seuraavassa numerossamme.
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Tonttiliittymien eteen auratut lumivallit
– kenen kuuluu poistaa?
Mika Rautio

J

os vastauksen otsikon
kysymykseen
haluaa
lakikirjasta katsoa, niin
vastaus on selvä:
”Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin, jollei 8 §:stä muuta
johdu, pitää tontin kohdalla
oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää
sekä huolehtia liukkauden
torjumisesta jalkakäytävällä
ja liukkauden torjumiseen
käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä.
Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa
poistaa jalkakäytävälle tai
sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja
jäättömänä. Tontinomistaja
vastaa myös tontille johtavan
kulkutien kunnossapidosta.”
(Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta; 4§)
Poikkeuksena sääntöön on
kuitenkin polanteen poisto
(kadulla olevan pakkautuneen lumen ja jään höyläys), josta syntyvien raskaiden jäävallien poistaminen
koneellisesti on kaupungin
vastuulla. Jäävallit pyritään
poistamaan
mahdollisimman pian höyläyksen jälkeen, muutaman tunnin viiveeseen on hyvä kuitenkin
varautua.
Pihan sekä tontin kulkutien
lumet voi kuljettaa ainoas-

taan kaupungin virallisille
lumenvastaanottopaikoille.
Lumia ei saa siirtää kaupungin alueelle, kuitenkin hetkellisesti lumet saa kasata
katualueelle, jos kiinteistön
haltija on tilannut poiskuljetuksen.
Niin kuin lakitekstistäkin voi
lukea, ei tontin omistajalla
ole mahdollisuutta valittaa
mihinkään, jos talvella lumenaurauksesta syntyy isot
lumivallit tontin ajoväylälle
tai kävelypolulle.
Haluaisin tässä kuitenkin
haastaa vakiintunutta tapaa
ajatella, ja kysyn, että voisiko
olla toisin? Voisiko maailmaa
kehittää myös tässä kohdin?
Ja mitä lumenaurauksen kehittäminen vaatisi, ja miten
sen voisi toteuttaa.
Nimittäin monissa omakotitaloissa asuu ikäihmisiä,
joille ison lumivallin poisto
lähes päivittäin voi olla liian
raskas urakka. Varsinkin jos
talo sijaitsee ison kadun varressa ja jos lumivalli ilmestyy uudestaan useita kertoja
päivässä talon tonttiliittymään. Minusta hyvänä kysymyksenä tässä kohtaa olisi
sekin, että eikö mitenkään
tonttiliittymien puhdistus
lumesta onnistuisi edes eri
maksusta? Ja esimerkiksi
vain ja ainoastaan vanhuksille? (Jos ei tällaista voida
kaikille tarjota?)
Ilmeisesti katualueiden auraajat ovat mitoittaneet kalustonsa tarjottuun urak-

kaan, jota tiemestarit ja
ylläpitovalvojat valvovat. Joten heiltä ei silloin voi saada
kiinteistöjen hoitoon palvelua edes maksua vastaan?
Tällöin lumityöt pitäisi tilata alueella toimivilta muilta
tekijöiltä. Mutta myöskään
monet kiinteistöhuoltoyrityksetkään eivät tarjoa pelkästään lumitöitä ollenkaan.
Heillä kun on täysi työ pitää
lumesta puhtaana edes ne
kiinteistöt, joille on tehty
laajasisältöinen kiinteistöhuoltosopimus, johon yhtenä
osana sisältyy myös lumenluonti ja lumenauraus. Näin
ollen ikäihmiset joutuvat
useinkin jäämään lumitöissä pelkän naapuriavun tai
pelkän
omakotitalkkarin
varaan. Omakotitalkkarikin
palvelee vain omakotiyhdistyksen omia jäseniä, joskin
jäseneksi liittyminen on onneksi aika edullista.
Maailma muuttuu, mutta
lumityöt on ilmeisesti tehty
samalla tapaa jo viimeiset
50 vuotta? Niin kauan kuin
minä muistan, niin lunta
on poistettu lihasvoimin
lumikolalla ja lumilapiolla,
tai traktorilla auraten tai
lumilinkoa käyttäen. Haluaisinkin kysyä, että eikö ole
näiden lisäksi lumitöihin mitään uusia keksintöjä?
Googlesta katsomalla voi
todeta, että kyllä erilaisia
uusiakin keksintöjä jo on,
joten oikeastaan pitääkin
kysyä nyt pelkästään sitä,
että miksi urakoitsijoilta ei

vaadita näiden käyttämistä?
Eikö Vantaan kaupunki kuitenkin voisi määritellä, että
miten lumityöt on tehtävä, ja
millaisia apuvälineitä lumenauraajilla pitää olla omissa ajoneuvoissaan? Nythän
näissä ei ole sivuauroja tai
vallileikkureita näkynyt.
Hyviä esimerkkejä lumen
poistoon löytää myös internetin ihmeellisestä maailmasta, esim. Youtubesta voi
katsoa avainsanoilla ”valliajokerran ja on sen yhden
ajokerran verran kalliimpi,
jos aivan viimeisenä puhdistustyönä puhdistettaisiin
vain liittymiä ja risteyksiä
sinne kertyneistä lumivalleista (niiden osalta, jotka
kiireissään eivät ole lumitöitä jo tehneet itse). Tällöinkin
– vaikka puhdistus ei olisikaan 100%:n tarkkuudella,
niin iso apu olisi sekin, jos
vallista saisi auraajan toimesta edes puoletkin pois.

leikkuri” tai ”sivuaura”. Lisäksi yksi omasta mielestäni hyvä esittelyvideo lumen
poistosta edessä kulkevan
kuorma-auton lavalle on videolla ”Linkotyötä Ala-Talkkarilla Vuosaaren tunnelissa”. Eli koneita ja keksintöjä
lumen poistamiseen on kyllä
olemassa, mutta jostain syytä niitä ei vain käytetä?
Tietysti liittymien puhdistaminen (lumitöiden lopuksi)
vaatisi yhden ylimääräisen

Läppäripiiristä apua pulmiin
Annika Sjöblom

J

umittaako tietokone?
Eikö
älypuhelimessa ole mitään järkeä?
Kafnetin läppäripiirissä ongelmat ratkotaan yhdessä –
tervetuloa oppimaan tai kysymään neuvoa!
Asukastila Kafnetista on moneksi! Voit piipahtaa nauttimaan kupillisen kahvia,
tavata tuttuja tai saada apua
erilaisiin pulmiin. Tiistaisin
klo 12-13 kokoontuva läppäripiiri onkin oikea taho, kun
kaipaat neuvoja tietotekniikkaan liittyen.
Läppäripiirin vetäjänä toimivan Seppo Tolppasen mu-
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kaan moni kysyy neuvoja,
kun oma kone tuntuu jumittuneen.
- Autamme parhaamme mukaan! Usein autamme tietokoneen päivittämisessä, sillä
moni kokee, ettei uskalla itse
lähteä päivittämään konetta.
Lisäksi neuvomme monia
älypuhelimen peruskäytössä.
Tolppanen neuvoo ottamaan
oman laitteen mukaan, mutta apua saa myös, vaikkei
omistaisikaan omaa konetta.
Ennakkoilmoittautumisia ei
tarvita, sillä läppäripiiri on
kaikille avoin.

Piiri pyörii vapaaehtoisten voimin
Kaupungin
asukastiloilla
useasti vapaehtoistyötä tekevä Tolppanen on toiminut läppäripiirin vetäjänä jo
seitsemän vuotta. Mukaan
toimintaan hän päätyi sattuman kautta.
- Vietin vapaa-aikaa Kafnetissa ja lupasin tulla mukaan
läppäripiiriin, kun piirissä
oli tarvetta lisäkäsille. Nykyään minun lisäkseni mukana auttamassa pulmien
ratkomisessa on Lasse sekä
Mirva.

Tolppasen mukaan läppäripiirissä on vuosien aikana
käsitelty monipuolisesti tietotekniikan eri aiheita. Pysyvää on kuitenkin ongelmien
ratkominen yhdessä.
- Tervetuloa perehtymään
koneiden ja älypuhelimien
saloihin yhdessä. Kyllä me
jokin ratkaisu aina keksitään!

Kaipaatko neuvoja tietokoneen tai älypuhelimen
käyttöön? Tervetuloa
läppäripiiriin!

Sakari Manninen
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Hyvästä
yhteistyöstä
urheilun saralla
kiittäen toivotamme
Tunnelmallista
Joulua ja Liikunnallista Uutta Vuotta 2020!
Rekolan
Raikas ry

RekolanKoivukylän
Eläkkeensaajat ry
toivottaa kaikille
Rauhallista Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta!

Kiitos kaikille
kuluneesta vuodesta.
Rauhallista
Joulun aikaa
ja Onnellista Uutta
Vuotta 2020
Toivottavat
Kafnetin ja Tuulikontin
henkilökunnat

Mur-Mur!
Rauhallista Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta!
toivottavat
Koivukylän Leijonat

Rauhallista
joulua ja reilumpaa
vuotta 2020
Toivottaa
Koivukylän
Sosialidemokraatit ry

Siunattua ja
rauhallista joulua!
Rekolan seurakunta
Rauhallista
Joulua
ja yhdessä
kohti parempaa
Uutta Vuotta!
Joulun
aikaa rauhaisaa
Vuotta
hyvää alkavaa

Havukosken
Eläkeläiset ry

Kuluneesta
vuodesta kiittäen
sekä
mielen hyvinvointia
ja kiireetöntä
kohtaamista ensi
vuodellekin
toivotellen
Havurasti

Hyvää ja rauhallista
joulunaikaa
toivottaa
Koivukylän
Palloseura ry

Hyvän ja
rauhallisen
Joulun toivotus
kaikille alueen jäsenille
ja asukkaille.
Kiitokset myös
kuluneesta vuodesta ja
Onnea Vuodelle 2020!
Koivukylän
Vuokralaisyhdistys
ry

Rauhallista
Joulua
&
Onnellista Uutta
Vuotta!
Toivottaa
Koivukylä-Rekolan
Kokoomus

Koivukylän
Vasemmisto ry
Rekolan
Työväenyhdistys ry
toivottaa
Rauhallista joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta
2020!

Rekolan Martat ry

Parhainta
Joulunaikaa,
lepoa ja rauhaa!

Hyvää
ja rauhallista
joulunaikaa
toivottaa
KoiPS Tekonurmi Oy

Rekola-Asolan
Omakotiyhdistys ry
toivottaa
kaikkiin koteihin
Joulun Iloa ja
Onnellista Uutta
Vuotta

Kiitos
kaikille hyvästä
yhteistyöstä ja
tapaamisiin jälleen
vuonna 2020!
Toimiva KoivukyläToimari ry
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K Y L Ä L L Ä TA PA H T U U
Havukosken 		
Eläkeläiset ry

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Tervetuloa viettämään ”
Iloista iltapäivää” pikkujoulun merkeissä Havukosken
nuorisotalolle, osoite Eteläinen
TAITOKESKUS HAVUKOSKI
Rastitie 14, tiistaina 26.11.2019
Peltoniemenkuja
3
klo 12 - 16

Kerho aloittaa toimintansa
jälleen entisessä paikassa
14.1.2020 klo 12.

01360 Vantaa
ke
9-17 ja tomm:
10-18
Ohjelmassa

- tonttuilua
- joulupukin vierailu
TAITOKESKUS
KORSO
Korsontie
18 konttiin avus
- joulupukin
01450
Vantaa2 - 3 € lahja
tukseksi
ma 9-17
ja ti 10-18
suotavaa
- joulukahvit
& kahvileipä 5€
Puh.
050 344 7666
- arpajaiset
havukoski@taitouusimaa.fi
www.taitouusimaa.fi
- tanssia
Joulumyyjäiset Kirnussa
FACEBOOKISSA:
Taitokeskus
Havukoski
7.12.2019 klo
10 - 15 ja Korso/
Taito Uusimaa ry
Joulupuuro ja kerhon
lopetus 10.12.2019 klo 12.00
Kangaspuissa loimet on raKirnussa.

kennettu valmiiksi. Meiltä voit
ostaa tarvikepaketit ja neulelangat. Järjestämme kursseja
myös
tilauksesta ryhmille.
Asukastila		

Kafnetti

Avoinna:
ma-to klo 8.30–15.30,
pe 8.30–14.30
Rautkallionkatu 3,
01360 VANTAA,
puh.043 8270114
www.vantaa.fi/kafnetti,
www.facebook.com:
Asukastila kafnetti
Asukastila Kafnetti on Vantaan
kaupungin aikuisille suunnattu
avoin kohtaamispaikka. Kahvia
pikkuhintaan.
Aamupuuro
maanantaisin ilmainen puuro
klo 8.30-9.30
Läppäripiiri
tiistaisin klo 12–13
Tule oman kannetavan/älypuhelimen kanssa opettelemaan
miten laitetta käytetään.

Joulu käsillä Taitopajat
Musikaali
”Nunnia
klo
13-20, aloitus
viim. ja
klo 18
Konnia”
14 € + materiaalit.
Retki tehdään Lahden kaupunMuista ilmoittautua.

ginteatteriin 18.1.2020.
Matka, ruokailu ja teatterilippu
Taitokeskus
yhteensä 65 €Havukoski
To
13.12. Saippuapaja
Ilmoittautuminen:
Raija Lassila, puhelin 050 368 2944

Rekolan-Koivukylän perjantaisin parillisilla viikoilla Marjatta-Säätiö
klo 13:00-15:00.
Rekolan-Koivukylän
Rekolan
Raikas ry		
Eläkkeensaajat ry
Kafnetti
Mielenterveysyhteisö
HAVURASTI
Eläkkeensaajat
ry
Veteraanijaosto
www.rekola.elakkeensaajat.fi
Tiistaikerho ja
Tiistaikerho
ja toimintakerho
toimintakerho
kokoontuvat
tiistaisin
klo klo
13:00.
kokoontuvat
tiistaisin
Havukosken
palvelutalon
13:00 Havukosken
palvelutalon
kerhosalissa
Paimenentie
4 4
kerhosalissa,
Paimenentie
(Pohjakerros,
sisään
liuskan
(pohjakerros,
sisään
liuskan
jälkeenkatoksen
katoksen
alta.)
jälkeen
alta.)
Joulumyyjäiset
www.rekola.elakkeensaajat.fi
Havunneulassa
Lauantaina 14.12.2019, PaimeJoulumyyjäiset Havunneulassa
nentie 2, pihanpuolella.
Lauantaina 15.12.2018
Paimenentie
2 pihanpuolella.
Askartelukerho

Taitokeskus Korso
Kevätretki
myöhemmin
keväälTi
4.12. Green
Craft –päivä.
lä, samoin retki Oodiin
Kierrätyshuovasta
pientä kivaa
pukinkonttiin.
Havunneulassa
Tervetuloa
kaikki mukaan
Vain
materiaalimaksu.
Askartelukerho
Kerhotila Paimenentie 2
viihtymään!

Ti 11.12. Joulu käsillä -pajassa
himmelit, helmipannunalunen, käpyhyasintti
(omat männynkävyt mukaan).
Taitokeskukset on
joululomalla
20.12.2018Maahanmuuttajaneuvonta
6.1.2019.
maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 9-15

Kauppojen hävikkiruokaa
keskiviikkoisin klo 13.30Ota oma kassi mukaan.
Yhteisöruokailu
torstaisin n.klo 11.30
Tsemppari-hanke
torstaisin klo 9-16
Suomenkielen keskusteluryhmä klo 9.30-11
Lakineuvonta
torstaisin klo 12.30
Sinkkukahvila
kk. ensimmäinen perjantai
klo 17.00
Seuraa tarkempaa ilmoittelua
Vantaan sivuilla ja FB:ssa.

Havunneulassa
Pai(maantasossa (kerhotila
pihanpuolella)
menentie 2 (maantasossa pihanpuolella) Perjantaisin parillisilla
viikoilla klo 13:00-15:00.

Asukastila 		
Tuulikontti

Lauluryhmä
Avoinna:
Tiistaisin
kerhosalissa
ma-to
klo 8.30-15.30,
klo
14:30-15:30.
pe 8.30-14.30
Rautkallionkatu 3, 01360
Pelikerho
Havunneulassa
VANTAA,
puh
043 827 0114
Joka
toinen
maanantai
www.vantaa.fi
/kafnetti,
parillisilla viikoilla
www.facebook.com/
klo 12:30-16:30.
kohtaamispaikkakafnetti

Boccia Kafnetti on Vantaan
Asukastila
Pelataan tiistaisin
kaupungin
aikuisilleHavukosken
suunnattu
Nuorisotalossa
klo 11:00-12:30.
avoin koh-taamispaikka.
Kahvia
pikkuhintaan.
Rivitanssikerho
Havukosken Nuorisotalossa
Maanantaisin:
maanantaisin klo 12.00-13.30.
Ilmainen aamupuuro
klo
8.30-9.30
Tervetuloa!
Terveydenhoitajan vastaanotto
klo 10-12
Alkaa
vuoden 2019 alusta
Maanantai

Käsityökerho klo 18-20
Tiistaisin:
Läppäripiiri
klo 12-14 Ota muTiistai
kaan
oma kannettavasi/älypumaksuton
Puuropolku
helimesi
klo 9-10 ja tule opettelemaan
niiden käyttöä
Torstai
Kaupoista saadun hävikkiruoKeskiviikkoisin:
an jako n. 14.00 neuvonta
Maahanmuuttaja
Ota9-15
oma kassi mukaan.
klo

Lauluryhmä
Avoinna:
Tiistaisin
kerhosalissa
arkisin klo 9-15
klo 14:30-15:30.
Konttitie 4, 01360 Vantaa
Pelikerho
Puh. 040 185 3019
Havunneulassa
joka toinen
www.vantaa.fi/tuulikontti
maanantai
parillisilla viikoilla
www.facebook.com:
klo12:30-16:30.
Asukastila tuulikontti
Asukastila Tuulikontti on asukBoccia
kaiden yhteinen
olohuone ja
Pelataan
tiistaisin Havukosken
kohtaamispaikka.
Tervetuloa
Nuorisotalossa klo 11:00-12:30.

Seuraa tarkempaa
ilmoittelua
Kauppojen
hävikkiruuan
jako
Vantaan
sivuilla
ja
FB:ssa.
klo 13.30 alkaa numeroiden
jako. Oma kassi mukaan.

Rivitanssikerho
Nuorisotalossa maanantaisin
klo 12.00-13.30.

Torstaisin:
Yhteisöruokailu, tervetuloa tekemään ja/tai syömään klo 10-

Tervetuloa!!

Tsemppari-hanke klo 9-16

Koivukylän
Lähisanomat

Lakineuvonta, ilmainen klo
11.30-12.30
Alkuvuoden 2020 ilmestymisaikataulu
Nro 1
vko 07 / ke 12.2.
(aineistopäivä pe 17.1.)
Perjantaisin:
Nro 2
vko 13 / ke 25.3.
(aineistopäivä pe 28.2.)
Sinkkukahvila aina kk:n
Nro 3
vko 19 / ke 13.5.
(aineistopäivä pe 17.4.)
ensimmäinen klo 17.00TERVETULOA!

Partiomammojen perinteiset

JOULUMYYJÄISET

Rekolan Raikkaan
Hyvä Raikkaan
veteraanien kevätkausi
Ystävä
sunnuntaina 2020
2.12.2018
Rekolan Raikkaan
Alkaa
kello 12-14 viikolla 2,
joulujuhlat

tiistaina 7.1.2020 ja päättyy
Sunnuntaina 15.12.2019 klo 15
torstaina 30.4.2020.
Tarjolla:
alkaen Havukosken koululla.
kahvia
Tervetuloa mukaan, luvassa
TUL Suur-Helsingin Piirin
piirakoita
hyvää ohjelmaa ja tilaisuuden
veteraanien Pakkasjuhla
leivonnaisia
päätteeksi kahvitarjoilu!
Keskiviikkona 22.1.2020

joulutorttuja
Hiekkaharjun Puistokulmassa,
käsitöitä
Rekolan Raikkaan
Talkootie 4. Mukavaa ohjelsukkia
veteraanien Puurojuhla
maa, kahvitarjoilu, arpajaiset
lapasia
Maanantaina 16.12.2019 klo
sekä seurustelua.
kynttilöitä
14 alkaen Teräsvaarisalissa,
havupalloja
Marjatta-Säätiön tiloissa.
Ilmoittautumiset Ritva Hokjoulukoristeita
kaselle, puhelin 050 363 8199,
ovikoristeita

Tarjolla riisipuuroa ja joulumaanantaihin 13.1.2020 mentorttukahvit, hinta 5 euroa/
nessä
(jotta tiedämme varata
Arpajaiset ym.
mukavaa!
henkilö. Myös arpajaiset.
tarjottavat). Arpavoittoja voi
Lisäksi yllätysvieraita! Sitova
toimittaa Jaskalle, Jaakolle,
TERVETULOA
ilmoittautuminen 9.12.2019
Karille, Osmolle, Ritvalle ja
tukemaan
mennessä, maksu paikan päälPaulalle, viimeistään perjantaiRekolan partiolaisten
lä, ilmoita erityisruokavaliosi.
na 10.1.2020.

toimintaa
Rekolan partiomajalle
Ilmoittautumiset: Ritva SarkkiKustaantie 47
nen, anneli.sarkkinen@gmail.
com , puhelin 050 3002018.

Koivukylän
Tervetuloa
Lähisanomat
pelaamaan futista
Palloseuraan!
etsiiKoivukylän
taittajaa
lehdelle!

Pojat ja Tytöt 2014
KE 18-19
Koivukylän koulu
SU 17-18
Haviksen koulu

Kerhot Havukosken koululla:
Taaperokerho (1-2v)
(lapsi+vanhempi):
MA 17:10-17:50

Ota rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com
Pojat 2013

KE 17-18
Koivukylän koulu
SU 18-19:30
Haviksen koulu

Tytöt 2011-2013

Tenavakerho (3-4v)
(lapsi+vanhempi):

SU 15:00-15:45 TAI 16:00-16:45

Palloilukerho (3-4v):
MA 18:00-18:45

Avoinna arkisin klo 9-15
Hyvä
Veteraanijaoston
tai
Eteläinen
Rastitie 12,jäsen
01360
tuleva
jäsen tässä on tulevien
Vantaa
kuukausien
tapahtumia,
p. 050 3407888
joihin
kaikkiin tilaisuuksiin
marja.helvamo@marjattasaatio.fi
olet
tervetullut. Jos pyydetään
havurasti@marjattasaatio.fi
ilmoittautumaan
etukäteen, ole
https://marjattasaatio.fi/muuhyvä
ja ilmoittaudu. Usein miten
toiminta/havurasti-myyrasti/
on
kyseessä tarjoiluvaraus, joka
www.facebook.com/rastitoimaksaa
meille. Ja haluamme,
minnat
että
kaikille riittää tarjottavaa. Jos
joudut ilmoittautumisen jälkeen
Kaipaatkotulosi,
juttuseuraa
ja yhperumaan
muista myös
dessäoloa muiden kanssa?
ilmoittaa se henkilölle, jolle olit
Oletko yksinäinen?
ilmoittautunut.
Tarvitsetko tukea mielenterveyden tai päihteidenkäytön
Tulevia tapahtumia
kysymyksissä?
Syyskauden
pidetään
Kaipaatko päättäjäiset
iloa ja naurua
eläTeräsvaarisalissa
maanantaina
mään?
17.12.2018 klo 14 alkaen. Tarjolla
puuroa
ja joulutorttukahvit,
Havurastissa
saat mahdollihinta
5 euroa/henkilö,
suuden
yksilölliseensitova
tukeen ja
ilmoittautuminen
12.12.2018
ohjaukseen, erilaisiin
ryhmiin
mennessä,
maksu paikan toiminsekä vapaamuotoiseen
päällä.
järjestämään
taan jaPyritään
yhdessäoloon.
arpajaiset,
joten jos sinulla on
Tervetuloa!
arpavoittoja, toimitus Jaskalle,
Havurastin
toiminta
Karille,
Osmolle,
Ritvalleon
taimaksutonta Ilmoittautumiset:
ja suunnattu vantaaPaulalle.
Jaakko
laisille ikääntyneille.
Voit tulla
Vastamäki,
jaakko.vastamaki@
ilman ajanvarausta
ja lähetettä.
kolumbus.fi
, puhelin 040
5116298
Toiminnasta vastaavat sosiaalija terveysalan
ammattilaiset.
Kevätkauden
avajaiset
pidetään
Toimintaa rahoittavat
maanantaina
7.1.2019 kloVantaan
14
kaupunkitoimistolla.
ja Veikkaus.
Raikkaan
Tästä
tarkemmin
Raikkaan Veteraanien
Maanantai
omassa jäsenkirjeessä nro 1/2019.
Levyraati 1)
klo 10 - 11 on keskiviikkona
Pakkasjuhla
2)
Elämäntaparyhmä
16.1.2019
klo 13-15 Hiekkaharjun
klo 10:00 - 11:15
Puistokulmassa. Se on myös osa
Yhteisökahvit
TUL100 -tapahtumaa. Tästä
klo 12.30
tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä
nro 1/2019. Arpavoittoja
voi
Taukojumppa 1)
toimittaa
Jaskalle,
Karille,
klo 13:00
Osmolle,
Viikkis 1)Ritvalle ja Paulalle.
Ilmoittautumiset:
Paula
klo 13:15
2)
Kaunismäki,
kaunipau@gmail.
Yhdessä Yksin
com,
puhelin 050 4536364
klo 13:00

Raikkaan 90 -vuotisjuhlat
Veteraanijaosto järjestää
Kuusijärven tapahtuman
keskiviikkona 21.8.2019
klo 12-15, joka on osa TUL100
-tapahtumaa kuin myös Raikkaan
90 -vuotisjuhlaa. Tästä tarkemmin
TUL:n jäsenkirjeessä nro 1/2019.

Tiistai

Havukosken
Toiminnallinen ryhmä 1)
Eläkeläiset
ry
klo 10 - 11:30

Ryhmä venäjänkielisille ja
2) klo
Kerhomme
toimii tiistaisin
muille kiinnostuneille
12
Koivukylän kirjaston
klo- 14
10-12
askartelutilassa,
Yhteislaulu 1)
osoite
Hakopolku
klo 12:15
- 13:15 2.
Järjestämme
retkiä,
Yhteisökahvit
teatterimatkoja,
virkistys- ja
klo 13.15
käsityötoimintaa.
Hehku -tunneryhmä 2)
klo 13 - 14:30
Teatteriretki tehdään Lahden
kaupunginteatteriin
lauantaina
Keskiviikko
15. 12. 2018 klo 13,
Senioripysäkki -ryhmä 2)
musikaali The Sound of Music
klo 9:30 - 11
Musiikin iloa 1)
Retki Fazerilaan tehdään
klo 10 - 11
4.12. klo 13 1)
Tuolijumppa
Esittely ja opastus 13.50€
klo 13 - 13:30
Lähemmin matkavastaava Raija
Yhteisökahvit
Lassila puhelin 0503682944
klo 13.30
Peliryhmä 1)
Joulumyyjäiset Kirnussa 8.12.
klo10
13:45
klo
- 15 - 14:30
Torstai
Senioritanssikerho kokoontuu
Tanssi tavallasi
torstaisin
klo 15 –1)17 Havukosken
klo
10:30-11
Nuorisotalossa.
Voimaa metsästä
-kävely 1)
Tervetuloa
harjoittelemaan!
klo 12:15 – 12.45
2)
Suvanto -ryhmä
Joulupuuro
tarjoillaan
klo
12.15
–
14.15
Koivukylän kirjaston
Yhteisökahvit 11.12. klo 12,
askartelutilassa
klo 12.45
Ilmoittautuminen
8.12.
1)
mennessä
Ritva Tahvanainen
Kirjallisuus/Draamapaja
puhelin
369 5090
klo 13 -050
14:00
Perjantaiviettää 45
Kerhomme
-vuotisjuhlaa
klo 12 –
1)
Aivojumppaa28.11.2018
14
Havukosken
Nuorisotalossa,
klo 10 - 11
osoite
Rastitie 1)14
AsahiEteläinen
-terveysliikunta
Juhlapuhujaksi
on
klo 12:15 - 12:45 pyydetty
Eläkeläiset
ry:n toiminnanjohtaja
Yhteisökahvit
Jan
Koskimies.
klo 12.45
Ohjelman
lisäksi kahvitarjoilu.
1)
”Renttu” Rentoutusryhmä

klo 13:15 – 13.45
Toivotamme Havukosken
Eläkeläiset ry:n jäsenet
1) Ryhmät ovat avoimia ja
tervetulleeksi juhlaamme!!!
niihin voi tulla mukaan milloin
tahansa.
2) Ryhmistä saa lisätietoa Havurastin henkilökunnalta.

Asukastila
Tuulikontti
Muutokset mahdollisia.

Konttitie 4 c, 02360 Vantaa
puh. 040 1853019
www.vantaa.fi/tuulikontti
www.facebook.fi/tuulikontti
Asukastila Tuulikontti on asukkaiden yhteinen olohuone ja
kokoontumispaikka.
Mahdollisuus lukea päivän
lehdet ja keskustella muiden
kanssa. Tervetuloa!

Lippuja varattuna seuraaviin
HKT:n esityksiin
KINKY BOOTS, keskiviikko
Viikko-ohjelma
23.1.2019 klo 19, liput 75 euroa/hlö
Tahto, torstai 21.2.2019 klo 19,
Maanataina:
liput 39 euroa/hlö
Käsityökerho klo 18-20.
Rekolan Raikkaan joulujuhlat
Kirsikkatarha, 7.3.2019
klo 19,
Pidetään
liput 45 euroa/hlö
Havukosken koululla Tiistaina:
Comeback 28.3.2019
klo 19,2,liput
Tarhakuja
VantaaMaksuton aamupala
43 euroa/hlö
“puuropolku” klo 9-10.
Tiedustelut:
Paula
Kaunismäki,
Sunnuntaina 15.12.2019 klo 15
kaunipau@gmail.com, puhelin
Keskiviikkona:
050 4536364
Toimintatuokio/luento
Ohjelmassa voimisteluesityksiä,
klo 11-12.
Tilaisuudessa

Rekolan Raikas ry
Joulujuhlat

Palkitaan Paras Urheilija,
Torstaisin:
Raikas Nuori
sekä
Terveydenhoitaja paikalla
Vuoden Veteraani klo 9-11.

Hieroja Jukka Sivonen

KE 18-19
Haviksen koulu
SU 14-15
Haviksen koulu

Paatsamakuja 4 E Vantaa, Asolanväylän varrella.
Puhelin: 0400 – 606 133
Joulupukki vierailee
Kahvi- ja mehutarjoilu!Kauppojen hävikkiruuan jako
Hieronta,
alk. 20 € / 25 min
n. Klo 12.30-13.30
YHTEYSTIEDOT:
Muistathan ottaa oma kassi
Myös koti-tai yrityskäyntejä. Joustavat aukioloajat ma-su.

Kalle Kähkönen
kalle.kahkonen@koips.fi
050 308 6253

NETTIAJANVARAUS:

https://nettiaika.fi/HierontapalvelutJSivonen
http://www.hierontajsivonen.fi/
KoiPSVantaa
koipsvantaa
koivukylanpalloseura

mukaan
Tervetuloa!
Rekolan Raikas ry
Hallitus
Tervetuloa!

Jouluinen
TERVETULOA SALONSAAREEN TALVILOMALLE 2019
Hyväntekeväisyyskonsertti
Tiistaina 3.12.2019 klo 19.00 Rekolan kirkossa, Kustaantie 22, 01400 Vantaa
Salonsaaressa järjestetään
lomatoimintaa myös talviaikaan

Konsertissa esiintyvät:
Huoneen haluamalleen viikolle saa 18 nopeinta varaajaa/perhettä. Huoneisiin mahtuu 2-3 aikuista
Jannike Sandström
tai perhehuoneeseen 2 aikuista ja 2 lasta.
Musiikin
vankka
ammattilainen
Tarkoitus on viettää yhtä hauska loma kuin kesälläkin. Ohjattu
ohjelma
on tietenkin
talveen liittyvääja
tekemistä. Mukaan kannattaa ottaa omia suksia, pulkkiaHelsingistä.
ja muita talveen liittyviä välineitä.

monitaituri

Jore Marjaranta

Loma-aika on viisi vuorokautta, alkaen maanantaina lounaalla ja päättyen lauantaina aamupalaan.
Laulajalauluntekijä
Lomavastaavana toimii Jari Nokelainen ja virikeohjaajana
toimii Sami Hiltunen, jokajoka
vastaatuli tunnetuksi
alussa Leningrad
ohjelmasta. Ohjelmassa olisi esimerkiksi retki, elokuva- 1990luvun
tai karaokeilta, askartelua,
rummutus- Cowboysin
rentoutusta, sauvakävelyä talvimaisemissa, lumiukkojenjäsenenä.
tekoa, mäenlaskua, hiihtämistä jäällä ja
vaikka monotanssit. Talvella myös pilkkiminen onnistuu. Kaikki riippuu tietenkin säästä ja
lumitilanteesta. Saunat lämpiävät kahdesti viikossa tai tarvittaessa useamminkin. Loma päättyy
 piano ja urut
loppujuhlaan perjantai-iltana.
Television monista musiikkiohjelmista tuttu

Olli Ahvenlahti

pianisti, säveltäjä ja kapellimestari.

Ruokailut ovat kolmesti päivässä. Ruuasta huolehtii kokkimme. Koko lomastanne huolehtii siis sama
tuttu henkilökuntamme.

Ohjelma 20 €

Parkkitilaa löytyy

Loma on täysin omakustanteinen. Pyrimme kuitenkin hinnoittelemaan sen mahdollisimman
sisältää pullakahvit
omalta
edulliseksi. Lomat on tarkoitus toteuttaa hiihtoloma-aikana viikoilla 8-10 sekä vielä lisäviikollakirkon
11.
ennen
konserttia
sekä Koivukylän
Kahdelle ensimmäiselle lomaviikolle odotetaan lapsiperheitä
ja kahdelle
seuraavalle ikäihmisiä.
klo 18.00
Lapsiperheviikoilla
myös
mummot
ja papat ovat tervetulleita.
Ryhmillealkaen
ja yhdistyksillekoulun
voidaan parkkipaikalta
Järjestäjänä
LC
Vantaa
Koivukylä
n. 300 m kirkolta.
lisäksi varata viikot 7 ja 12.

TUETULLE LOMALLE SALONSAAREN
LOMAKYLÄÄN ELOKUUSSA 2019
Loma 1. ”Energiset eläkeläiset” 5. - 10.8.2019
Loma 2. ”Rekolan seurakunta” 12. - 17.8.2019
Hinta: 90 € / hlö / 5 vrk
Lomaan sisältyy: Majoitus täysihoidolla ma – la sekä lomaohjaajan palvelut.
Lomalle haku: Hakuaika 12.3. - 12.5.2019
Lisätietoja:
Loma 1. Reijo Anttila repe.anttila@gmail.com tai p. 040 046 3793
Loma 2. Irma Liljeström irma.liljestrom@evl.fi tai p. 050 553 8459

Jokainen viikko on erillinen ja loma toteutuu, jos riittävä määrä lomalaisia on ilmoittautunut
mukaan. Kun loma toteutuu, saat kutsun ja 20% ennakkomaksulomakkeen. Ennakkomaksu
vahvistaa varauksesi ja sen eräpäivä on neljä viikkoa ennen loman alkua. Loppusuoritus maksetaan
saapuessa. Loman toteutuminen ilmoitetaan ennen varausmaksun eräpäivää.

Molempien lomien hakemukset osoitteeseen: Hyvinvointilomat ry, os. Haapaniemenkatu
14, 00530 Helsinki.
Hakulomakkeita netistä, www.hyvinvointilomat.fi.

Lomaviikot
Viikko 8, 18-23.2.2019 Lapsiperheloma
Viikko 9, 25.2-2.3.2019 Lapsiperheloma
Viikko 10, 4-9.3.2019 Senioriloma
Viikko 11, 11-16.3.2019 Senioriloma

Kulkeminen: Bussilla, omalla autolla (tai kimppakyydillä) ajo-ohjeen
(www.salonsaari.com) mukaan. Seurakunta järjestää lomalle 2 myös yhteisen
bussikuljetuksen Rekolasta/Koivukylästä, hinta 10 €/suunta.

Hinnat, jotka sisältävät majoituksen 5 vrk, ruokailut ja ohjatun lomaohjelman.
Aikuinen 290€
Lapsi 17v-13v 170€
Lapsi 12v-5v 110€
Lapsi 4v-0v 0€
Talon pinnasänky 0€
Ilmoittaudu mukaan, niin pidetään hauska talviloma aurinkoisessa Salonsaaressa.

Salonsaaren Lomakylä
Salonsaaren Lomakylä ry omistama viehättävä Salonsaaren Lomakylä sijaitsee Asikkalan
kunnassa Päijänteen rannalla, päärakennuksen ja kolmen rivitalon lisäksi Lomakylässä on
seitsemän mökkiä ja rantasauna. Seutu on ihanteellinen luonnossa liikkumisesta
nauttiville. Lomakylän veneillä voi soudella ja kalastaa, lähimetsät ovat oivallisia
lenkkeilyyn ja sienestämiseen. Retkipaikkoja löytyy lähiseudulta mm. Vääksyn kanava,
ranskalainen kyläkauppa jne. Myös hieronta-, jalkahoito- ja kampaajapalveluja on
mahdollisuus tilata. Lisä infoa osoitteessa lomalle.salonsaari.fi
Salonsaaren Lomakylään myös lemmikkieläimet ovat tervetulleita.

Salonsaaren Lomakylä ry
Halkoniementie 88, 17200 Vääksy
0440766961
info@salonsaari.fi

Halkoniementie 88
17200 Vääksy

044 076 6961
info@salonsaari.fi
www.salonsaari.com

MANSIKKAPAIKKA
lounasravintola ja pitopalvelu
Järjestämme perhejuhlat ja muistotilaisuudet
sekä yritysten asiakastilaisuudet
Karsikkokuja 15,01360 Vantaa
(Koivukylän sosiaali- jaterveysaseman talo)

Yhteydenotot:
09 823 1212, 0400 312 836
posti@ravintolamansikkapaikka.fi

Asolan VPK etsii uusia jäseniä!

Oletko 18-40 -vuotias,
vuotias,
perusterve ja normaalikuntoinen mies tai nainen?

Lisätiedot:
www.asolanvpk.net

Tule mukaan
hälytysosaston
tammikuussa 2019
alkavaan
perehdyttämiseen!

• Kaytossamme on nykyaikainen kalusto ja osaava henkilokunta.
• Tavoitteenamme on molempia osapuolia tyydyttava pitkaaikainen yhteistyo.
• Pyrimme selkeaan laskutukseen. Huoltosopimukseen kuulumattomista toista
lahetetaan erillinen lasku, josta selviaa mita tehty ja miksi.
• Annamme asiallisen tarjouksen kiinteistonne huollosta. Mitoitamme
kohdemaaramme ja resurssimme niin, etta kohteen tyot tulevat hyvin hoidetuksi ja
maineemme sailyy.
• Havaittuamme kiinteistonhoitoon liittyvia puutteita tai vikoja, ilmoitamme niista aina
isannoitsijalle tai muulle kohteen vastuuhenkilolle.
• Kaytossamme on Avux-kiinteistontietojarjestelma, jonka avulla kohteen
vikahistoriasta saadaan raportti ja tieto tehdyista huoltotoimista sailyy.
• Loppuvuoden aikana laadimme jokaiseen kiinteistonhoitokohteeseen sahkoisen
huoltokirjan, jonka avulla varmistamme kaikkien huoltosopimukseen kuuluvien
tehtavien suorittamisen.
Aluksi sahkoinen huoltokirja tulee olemaan tyonhallintatyokalunamme, mutta
tulemme tarjoamaan sen kayttoa myos taloyhtioille.

0207969310

Virpikuja 5, 01360 Vantaa
info©vantaankiinteistopalvelu.com

ALUEEN ASIANTUNTIJA VUODESTA 1982
KYLÄN OMA KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ
Hoidamme asunto-osakkeiden,
omakotitalojen, tonttien ja määräalojen
myynnin huolella ja laatutakuulla

[A] LKV M. RAUTANEN OY
Markku Rautanen LKV, YKV
Vantaa, Tikkurila, Vernissakatu 6, 8 krs
puh. 665 272, 0500 883 732
markku.rautanen@mrautanen.com
www.mrautanen.com

Koivukylässä autokoulu
autokoulu
• Kurssit
alkavat
Mopo-,
moottoripyörä-

joka
toinen tiistai klo 16.30
ja henkilöautokurssit
joka tiistai klo 16.30

• Mopokurssi ja moottoripyöräkurssit
alkavat
Riskientunnistamiskurssit
joka
viikko

Palvelut
• Toimipisteet

opetuslupalaisille
myös
Korsossa ja
Hakunilassa

• Syventävät
vaiheet
Opetusta
myös englanniksi
joustavasti
ja automaattivaihteisella
autolla
• Pimeän ajo

simulaattorilla
Vauhti

Oy
Kytötie 29
Vauhti
Oy
01360
Vantaa
Kytötie
29
GSM
040 Vantaa
4824 160
01360
& 040
7710 611
GSM
040-4824160
& 0400-402401

www.autokouluvauhti.fi
www.autokouluvauhti.fi

Perusvaihe
B-opetus
Harjoitteluvaihe
EAS-teoriat
Syventävävaihe
Riskientunnistamiskurssit
Löydät meidät netistä osoitteessa:
www.soladriving.ﬁ

LEIPOMO

Tervetuloa
palvelevaan
Avainapteekkiin!
Avoinna

arkisin klo 8.30-21
la klo 9-19
su klo 11-16
juhlapyhinä klo 11-16

Olemme myös
Facebookissa!

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään
sisustuslöytöjä!

Asolan VPK etsii
uusia jäseniä!
Oletko 18-50 -vuotias,
perusterve ja normaalikuntoinen mies tai nainen?

Verhoomo

Unelma

Tule mukaan
hälytysosaston kesällä 2019
alkavaan
perehdyttämiseen!
Lisätiedot:

Puh. 044 2717 773 | Rekolantie 62, 01400 Vantaa
www.asolanvpk.net
mari@verhoomounelma.ﬁ www.verhoomounelma.ﬁ

