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K

oivukylän Lähisanomien ilmestymisalueella on kolme
juna-asemaa: Leinelä, Koivukylä ja Rekola. Asemien
suunnittelu liike-elämän ja asumisen tarpeisiin ei ole
ollenkaan helppo tehtävä. Ja Leinelässä kuulemma mokattiin?
Viime aikoina olemme lehdistä voineet lukea, että ”kaupunki
menetti miljoonia”, kun Leinelän aseman läheisyyteen ei rakennettu korkeampia taloja. Korkeaa rakentamista puoltaisi
myös vähähiilisten liikkumismuotojen tarjoaminen mahdollisimman monille asukkaille. Tämä onnistuisi niin, että lähellä asemaa olisi mahdollisimman paljon mahdollisimman
korkeita taloja. Mutta mitä Leinelään noin muuten tulee, niin
alueen nykyiset asukaat viihtyvät Leinelässä oikein hyvin.
Joten tästä näkökulmasta alueen toteutus nykymuodossaan
oli kuitenkin erittäin onnistunut.
Liike-elämän näkövinkkelistä asemat ovat yrityksiä kiinnostavia sijaintipaikkoja, mutta niissä on myös paljon haasteita.
Miten saada yrittäjät ja asemien matkustajat kohtaamaan
toisensa? Ja miten asemalta löytyisi hyviä toimintapaikkoja
kaikille yrittäjille? Miten saada junamatkustajat ja yrittäjät
kohtaamaan asemalla, niin että asiakkaat myös käyttäisivät
aseman palveluita? Vastaamalla näihin haasteisiin voitaisiin
kehittää asemanseutua myös palveluiden tarjonnan kannalta oikeaan suuntaan. Tikkurilan Dixi on tässä kohdin onnistunut kohtalaisen hyvin.

ja suunniteltu niin, että ne ovat usein epäviihtyisiä? Ne ovat kolkkoja ja karuja, eivätkä ne
kannusta viettämään aikaa.
Asuntojen lisäksi asemanseuduille kaivattaisiin myös monipuolisia palveluita. Tässäkin
kohtaa on haasteita. Vaikka juna-asemilla
on paljon asiakasvirtaa, ihmisillä on usein
kiire ja halu päästä nopeasti kotiin tai kotoa töihin. Tuntuu, että heillä ei ole aikaa
pysähtyä palvelujen äärelle, vaan kukin
kiiruhtaa pelkästään omaan määränpäähänsä. Kulkuvirrat jakautuvat asemalla useaan suuntaan
eikä yksittäinen yrittäjä välttämättä tavoita koko matkustusvirtaa, jos oma liiketila sijoittuu
sivuun päämatkustajavirroissa.
Asiakasvirtoihin vaikuttaa myös junien
kulkuväli, ja usein vuorojen välissä saattaa olla liiankin hiljaista. Rata luo myös estevaikutuksen, joka vaikuttaa sekä kaupunkielämään että palveluiden toimintaedellytyksiin. Ideaalia olisi, jos asema toimisi osana alueensa
muuta keskustaa ja palvelurakennetta. Juuri tässä kohdin
Koivukylän juna-asemalla ja Kauppakeskus Koivukeskuksella kirjastoineen ja muine oheispalveluineen olisi hyvät
mahdollisuudet kehittyä, laajentua ja levittäytyä radan molemmin puolin.

Perinteisesti monilla asemanseuduilla on hiukan huono maine. Miksiköhän asemanseudut on alun perinkin rakennettu

Käsiäsi tarvitaan !

Tule mukaan toteuttamaan
perinteistä, koko kylän yhteistä
Kansainvälisen Naistenpäivän juhlaa.
Jotta upea aamiaistapahtumamme jälleen onnistuu,
se tarvitsee vapaaehtoistyöntekijöitä ja
heidän kymmeniä aamuvirkkuja käsiparejaan.
Tule siis suunnittelemaan tätä kaikkea
Kirnuun
(entinen kirjasto, Hakopolku 2)
maanantaina 17.2.2020 klo 17
Katsotaan silloin miltä haluamme
aamiaispöytämme näyttävän ja mitä
kukin voi tilaisuuden onnistumiseksi tehdä.
Jos et pääse tähän tilaisuuteen,
mutta haluat olla mukana toteutuksessa,
niin soita Liisa Kaikulalle,
Puh. 0400 - 542 888.

Toiminnallisin terveisin
Toimiva Koivukylä – Toimari ry
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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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Tule valmiiksi katettuun pöytään

Kansainvälisen Naistenpäivän aamiais-nonstopille
su 8.3.2020 klo 10.00 – 12.30 (huom. aika!)
Kirnuun eli Koivukylän entiseen kirjastoon (Hakopolku 2)

”Naiset vallassa”

Miltä asia näyttää tutkimuksen valossa:
Pääsihteeri Johanna Pakkanen, Naisjärjestöt Yhteistyössä-Nytkis ry
Miten asia on käytännössä ollut eri vuosikymmenillä kansanedustajan, ministerin,
kaupunginjohtajan ja maaherran pesteistä katsoen:
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Muu ohjelma:
”Runoja naisten elämästä”
Näyttelijä Kaija Pakarinen ja Sinikka Haapanen
Tenorit Matti Pasanen ja Klaus Pennanen
Pianisti Pär Colerus
Vantaan musiikkiopiston nuoret solistit
Vapaa pääsy ja aamiaistarjoilu

Järjestäjä: Toimiva Koivukylä-Toimari ry. jäsenjärjestöineen
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustus
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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

Asiakkaat ovat löytäneet
Koivukylän uuden kirjaston
Kirjasto on aloitti toimintansa marraskuussa uusissa tiloissa
kauppakeskus Koivukeskuksessa. Ensimmäiset kuukaudet ovat
menneet toiminnan käynnistelyssä. Halusimme kuitenkin avata
tilat mahdollisimman nopeasti asiakkaiden käyttöön.

Satudiplomi houkuttelee yhteisiin
lukuhetkiin
Kirjaston Satudiplomi on leikkisä tapa

siot on mainittu suluissa kunkin kirjan

lisätä lasten lukuintoa. Satudiplomi on

esittelyssä. Monikielinen haku -linkin

tarkoitettu sekä suomenkielisten että

kautta pääsee hakemaan tietyn kielis-

vieraskielisten perheiden ja pikkulapsi-

tä kirjaa. Linkki vie hakutulokseen, joka

ryhmien lukuharrastuksen tukemiseen

näyttää kirjan kaikki eri kielillä saatavilla

sekä yhteisten lukutuokioiden edistä-

olevat versiot.

miseen. Diplomin voivat suorittaa myös
itsenäiset satujen ystävät.
Satudiplomi suoritetaan joko luke-

Osa kirjoista löytyy myös e-kirjoina,
e-äänikirjoina tai Celia-äänikirjoina.
Celian äänikirjojen kuuntelemiseen tar-

malla itse tai kuuntelemalla alla olevilta

vitset Celia-tunnukset, jotka voit saada

listoilta kymmenen (10) kirjaa, joista

joko koulusta tai kirjastosta. Celia-tun-

vähintään viiden (5) tulee olla satukirja.

nukset voit saada, jos sinulla on lukivai-

Samasta kirjasarjasta voi valita vain yh-

keus tai jokin muu lukemiseen liittyvä

den (1) kirjan. Kirjan voi lukea tai kuun-

pulma.

nella millä tahansa kielellä.
Luetuista kirjoista tehdään vapaamuotoinen koontilista (löytyy kohdasta

Lisätietoja satudiplomista ja lukudiplomeista: http://kirjasto.one/luku-

rittaa yksin tai ryhmänä, ja kun kirjat on
luettu, oman diplomin voi hakea omasta

Paljon onnea Melukylän -ja Taikamaton

lähikirjastostaan.

esiopetusryhmille! Vuoden 2020 ensimmäisille Satudiplomien suorittajille.

Kevään Tietopiirit
Tietopiirit vanhassa kirjastotilassa
Hakopolku 2.
Keskiviikko 5.2. klo 13.-14.30

jotka pelastavat maailman.
Kirja on lainattavissa Koivukylän
kirjastosta.

Huom. viikonpäivä

Torstai 19.3. klo 13.-14.30

Aiheena ovat suunnitteilla olevat maa-

Yhteiskuntatieteiden tohtori ja entinen

kunta- ja yleiskaavat.

poliittinen valtiosihteeri Risto Vola-

Keväällä julkaistava Vantaan uusi
2020 yleiskaava ja maakuntakaava 2050
ovat nyt ajankohtaisia. Vieraina: Aila Elo,

nen saapuu kertomaan kirjastaan: Nuori
Suomi sodan ja rauhan Euroopassa
Teos on huima kuvaus nuoren ta-

Maakunta-arkkitehti Uudenmaan liitos-

savallan myrskyisistä alkuvuosista.

ta ja Virpi Mamia, Yleiskaava-arkkitehti

Suomen itsenäistymistä seurasi sota,

Vantaan Kaupungin kaupunkisuunnit-

kuningashanke, Venäjän sisällissota ja

telusta

Mannerheimin hyökkäyssuunnitelmat

Torstai 20.2. klo 13.-14.30
Käsittelemme Rutger Bregmanin kirjaa:
Ilmaista rahaa kaikille ja muita ideoita,

gistä. Uuden varaustennoutoautomaatin

en tilojen suunnittelu päästiin aloit-

ansiosta aiemmin lähes yhden henkilön

tamaan vasta loppukeväästä, muuton

päivittäisen työpanoksen vaatinut vara-

varmistuttua. Uusi kirjastotila avattiin-

usten käsittely sujuu aiempaa nopeam-

kin monin osin keskeneräisenä. Vähitel-

min. Säästynyt työaika on näkynyt mm.

len uusia kalusteita on toimitettu ja tila

laajentuneina aukioloaikoina. Olemme

alkaa näyttää valmiimmalta. Lähiaikoina

nyt auki myös sunnuntaisin ja perjantai-

kirjaston viihtyisyyttä kohentavat mm.

iltaisin.

lähes viiden metrin levyinen viherseinä

Uuden tilan helpompi saavutettavuus

sekä kattoon kiinnitettävät akustointi-

ja aiempaa parempi esteettömyys on

levyt. Lastenosastolle on myös tulossa

saanut paljon kiitoksia asiakkailta. Asi-

mittatilaustyönä tehtävä pienimmille

akkaat näyttävät myös löytäneen uuden

asiakkaille suunniteltu luku- ja puuha-

tilan. Varsinkin iltapäivisin kirjastossa

alue.

käy kova kuhina kun kirjastossa käynnin

Muuton yhteydessä kirjastossa on

voi nyt näppärästi yhdistää kauppakes-

otettu käyttöön uudet RFID-teknologi-

kuksen liikkeissä asiointiin. Joulukuus-

aan perustuvat palautus- ja varaushyllyt.

sa 2019 kirjastossa paikan päällä tehdyt

Uusi teknologia on säästänyt henkilö-

lainat nousivat 21% verrattuna syyskuu-

kunnan työaikaa ja helpottanut kirjas-

hun 2019 jolloin Koivukylän kirjasto oli

tossa asiointia. Jokaista kirjaa ei tarvitse

viimeksi avoinna koko kuukauden.

enää lukea erikseen vaan palautukset

Ville Karinen

laitetaan palautushyllyyn, joka tunnistaa
kirjat automaattisesti niiden RFID-tä-

Uuden palautushyllyn käyttäminen on
helppoa. Aseta kirjat hyllyyn pystyasennossa ja kirjat palautuvat automaattisesti. Jos
haluat, voit tulostaa palautuksista kuitin.
Palautushyllyn toiminta perustuu RFIDteknologiaan. Henkilökunta opastaa tarvittaessa uuden hyllyn käytössä.

Koivukylän kirjaston palveluesimies

diplomi/

oheisaineistoja). Satudiplomin voi suo-

Kirjasta saatavilla olevat kieliver-

Aikataulu on ollut kiireinen, koska uusi-

Pietariin. Kirja on jatkoa teoksille Suomen synty ja 1918, ja se vie lukijan dramaattisten ratkaisujen keskelle.

Vantaan aikuis- Lukupiirin kevät
opiston tietotek- Kevään lukupiirit klo 14.00-15.30
vanhassa kirjastotilassa Hakopolku 2.
niikkaopastus
Kirjat saa Koivukylän kirjaston asiakasVantaan aikuisopiston järjestämälle, kai-

palvelutiskiltä tai varaamalla Helmet.

kille avoimet tietotekniikkaopastukset

fi-verkkokirjastosta. Kahvitarjoilu. Ter-

alka Koivukylän kirjastossa. Maksutto-

vetuloa mukaan.

maan 45 minuutin pituiseen henkilö-

Torstai 13.2.

kohtaiseen opastukseen ilmoittaudutaan
etukäteen joko käymällä kirjastossa tai
puhelimitse 043 825 0961.
Opastusajat keskiviikkoisin 5.2.-

Riitta Jalonen: Kirkkaus
Torstai 12.3.

Äänikirjapiiri
Kirjastossa kokoontuu äänikirjapiiri
maanantaisin klo 14.-15.00
Jos olet innostunut kuuntelemaan
kirjoja ja haluaisit keskustella niistä jonkun kanssa tai olet kiinnostunut kokeilemaan kirjoja, tervetuloa mukaan.
Voimme esimerkiksi tutustua kirjaston tarjoamiin äänikirjoihin ja opetella,
miten niistä saa kuunnella näytteen. Vetäjänä Hanna Kotta.

Khaled Hossein: Leijapoika

27.5. klo 13.00 – 17.00. Opastuskielet

Torstai 16.4.

ovat suomi ja englanti.

Colm Tóibín: Xxxxxxxxxxx

Pikkukino

Torstai 14.5.

Perjantaisin alkaen klo 9.30.

Anja Snellman: Kaikkien toiveiden

Esityksen kesto n. 30 minuuttia.

Opastettavat laitteet ovat tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet. Opastusta saa myös verkkoasiointipalveluiden
käyttöön.

kylä

ainakin kuluvan kevään ajan alle kou-

Käytettävissä on kirjaston kannettavat tietokoneet Oman kannettavan tie-

tuksen rahoittamaa Digiarki-hanketta,

tokoneen, tabletin tai älypuhelimen voi

jonka tarkoitus on aikuisten digitaalisten

ottaa mukaan.

taitojen vahvistaminen. Lisätietoja: Kan-

Opastukset ovat osa opetushalli-

Yleisön pyynnöstä kirjasto jatkaa vielä

salaisendigitaidot.fi.

luikäisille tarkoitettuja elokuvaesityksiä
vanhan kirjaston auditoriossa, Hakopolku 2.
Tarkemman ohjelman saa kirjastosta.
Vapaa pääsy. Lisätietoja 043 825 0961.
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Tämä kariutui, joten miten tästä eteenpäin?
K

oivukylän keskustasuunnitelmakilpailun
voittanut yritys ei pystynytkään toteuttamaan Verso-ehdotustaan suunnittelua
pidemmälle, joten koko suunnitelma raukeaa ja joudutaan
palaamaan jälleen lähtöruutuun.
K aupunginha llit uk sen
16.12.2019 tekemän päätöksen mukaan Vantaa jatkaa
nyt Koivukylän keskustaalueen asemakaavatasoista
suunnittelua. Mitä se käytännössä tarkoittaa, siihen
palaamme lehden seuraavassa numerossa.

Talvitempaus palaa perinteiselle paikalleen
Rautkallion puistokentälle
Mika Rautio

Mika Rautio

T

ätä juttua kirjoittaessa
tammikuun puolivälissä 2020 talvesta ei
ole vielä tietoakaan. Mutta
pitää nyt uskoa ja toivoa lujasti, että talvi vielä tulee,
sillä Koivukylän talvitempaus siirtyy taas vanhalle perinteiselle paikalleen
Rautkallion puistokentälle.
Kunnon talvikelit kruunaisivat tapahtuman paluun ”kotikentälleen” taas takaisin.
Koivukylän Lions Club on
järjestänyt talvitempauksen
Rautkallion puistossa jo 42
kertaa ja Koivukylän koulun
kentällä yhden kerran, sillä
viime talvena jouduttiin yhden kerran evakkoon puiston kunnostustöistä johtuen.
Mutta nyt entistäkin ehompi
puisto odottaa taas takaisin vanhaa kylätapahtumaa,
jonne on helppo saapua jokaiselta suunalta.

Lions Club on hyväntekeväisyysjärjestö, joka tilittää
kaikki hankkimansa tuotot
lyhentämättömänä
eteenpäin, ja tukee apua tarvitsevia paikallisesti. Toivot-

tavasti
Talvitempauksen
vankka suosio jatkuu tälläkin kertaa, koska sillä on iso
merkitys sille, kuinka monia
ja kuinka paljon Lions Club
pystyy tänä vuonna avustamaan. Joten kaikki mukaan
talvitempaukseen!
Paikan päällä voi aina myös
tutustua Lions Clubin toimintaan tarkemmin, ja vaikka liittyä itsekin mukaan
toimintaan. Leijonien lisäksi
paikalla on myös VPK:n kalustoesittelyä ja Korson SPR.
Myös
koiravaljakkoajelua
ja poniajelua on tarjolla, ja
poniajelulle haluavien kannattaakin tulla paikalle jo
aamulla, sillä ponit ovat paikalla tapahtuman alussa klo
10-12:00 välisenä aikana.
Lisäksi tarjolla on vanhaan
tuttuun tapaan arpajaiset
hyvillä palkinnoilla, monenlaisia herkkuja, ja totta kai

hernekeittoa ja lettuja sekä
makkaraa, jotka aina maistuvat talven tempauksessa.
Tässä olevat kuvat ovat kahden vuoden takaa vuoden
2018 talvitempauksesta.
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 1 - 12. helmikuuta 2020

Havukosken koululla Erasmus-vieraita
Kati Tiainen

Kati Tiainen

H

avukosken koulu on mukana kolmivuotisessa Erasmus-projektissa, ja marraskuun viimeisellä viikolla oli meidän vuoromme olla isäntinä ja emäntinä
kumppanikouluillemme.
Projektin nimi on ”How can I improve my educative system
and help others access it?” Siinä tutkitaan maahanmuuttoa Euroopan eri maissa sekä tutustutaan koulunkäyntiin
kumppanimaissamme.
Vierainamme oli noin 20 oppilasta ja opettajaa Ruotsista,
Puolasta, Espanjasta ja Itävallasta. Viikon aikana tehtiin
projektiin liittyviä tehtäviä, tutustuttiin kouluumme ja vierailtiin muun muassa Luontokeskus Haltiassa ja Nuuksion
poropuistossa, Kuusijärvellä, Helsingissä ja Porvoossa.

Nuuksion poropuistossa

Makkaranpaistoa Kuusijärven kodassa

Projektityön viimeistelyä

Aika hyvästellä vieraat

Opettajat olivat toivoneet mahdollisuutta käydä Tallinnassa,
ja sinnekin ehdittiin vielä viimeisenä päivänä. Majoittajaoppilaat ja -perheet olivat aktiivisesti mukana viikon toiminnassa ja pitivät todella hyvää huolta omista vieraistaan.
Vaikka viikko oli kiireinen ja työläs sekä mukana olleille
opettajille että oppilaille, huomasimme jälleen kerran, että
kaikki tekemämme työ oli ehdottomasti sen arvoista: Opimme paitsi itse projektista myös kumppanimaistamme ja heidän kouluistaan. Opimme muun muassa tulemaan toimeen
muulla kuin suomen kielellä, vastuullisuutta, yhdessä toimimista, aikataulussa pysymistä. Tärkeitä taitoja tulevaisuutta
varten!
Tämä projekti päättyy maaliskuussa Espanjan Melillassa,
mutta toiveenamme on, että kansainvälinen toiminta Havukosken koulussa tulee jatkumaan!

Koulun lähiluonto toimii
koulumme monipuolisena
opiskeluvälineenä
Dilaxsiga & Lauri 8B

O

nko sinustakin hienoa, että koulun lähiympäristöstä löytyy
kaunis ja laaja luonto?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnollisilla äänillä kuten tuulen humina
ja linnun viserrys voi olla
sekä rentouttava että piristävä vaikutus aivoihin.
Kun kävelet luonnossa välitunneilla tai muilla tauoilla on todennäköisempää, että koulutyöt sujuvat
paremmin. Suomen met-
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Kommentteja
Miten saada
kouluruuasta
motivaatiota
koulunkäyntiin?
8B:n oppilaat
1.		 Hanki ihastus.

sissä on paljon hyviä puolia, että ei ehkä edes usko
siihen. Unohdat kaikki
huolet, kiireisen elämän ja
haastavat tehtävät koulussa sillä aivosi rentoutuvat.

2.		 Sokaise itsesi, niin ei tarvitse nähdä

Luonto toimii hyvänä
opiskeluvälineenä monille aineille. Esimerkiksi
biologiassa luonnosta voi
löytää paljon eliölajeja
tarvittaviin koulutöihin,
kuvaamataidossa voi katsoa maisemista mallia piirustuksiin tai maalauksiin
ja asia, joka yhdistää kaik-

5.		 Se hyödyttää tulevaisuudessa.

		 ihmisiä ketä vihaat.
3.		 Ei mitenkään.
4.		 Ajattele, että saat hyvän ammatin
		 opiskelemalla.
6.		 Mieti itsellesi tavoite.
7.		 Opiskele kavereiden kanssa.

kia kouluaineita luonnon
kanssa on rentoutuminen.
Jos ei jaksa keskittyä, paras lääke tähän on pieni
kävelyretki luonnossa.

8.		 Älä ota paineita hyvistä arvosanoista.
9.		 Palkitse itsesi opiskelusta.
10. Hanki uusia työvälineitä.

K

ouluruokailu on asia, joka on toistuvasti oppilaiden mielessä. Tässä joitakin kommentteja:

Kouluruokaan pitäisi olla tyytyväinen. Suomessa kouluruoka on ilmaista ja siitä saa
kaikki ravintoaineet, mitä kasvava nuori tarvitsee. Suomalainen kouluruoka on tunnettu
laadukkuudestaan ja olemme etuoikeutettuja
saadessamme nauttia siitä viitenä päivänä
viikossa.
Ella, Noora, Sarah ja Mandy, 8B
Kouluruuan laatua pitäisi parantaa, nostamalla vaikka vähän budjettia.
Poika, 8B
Kouluruoan laatua pitäisi nostaa, sillä se ei
ole houkuttelevan näköistä ja on harvoin
maukasta. Sen takia monet oppilaat lähtevät
kauppaan, vaikka se olisi kiellettyä ja taas jotkut eivät syö yhtään mitään!
Antti, Jesse ja Niilo, 8B
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Nuoren taiteilijan kulttuuripalkinto
Jesse Pasaselle
Liisa Kaikula
Vantaa palkitsi joulukuun
viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessaan graafikko, taiteilija Jesse Pasasen
Nuoren taiteilijan kulttuuripalkinnolla. Jesse on yksi
niistä henkilöistä, jotka ovat
osaltaan suuresti vaikuttaneet mm. Koivukylälle viime
vuosina syntyneisiin seinämaalauksiin.
Monesti jotkut asiat ovat onnellisten sattumien summia.
Niin voidaan ehkä sanoa
Jesse Pasasenkin katutaiteilija-uran
alkuvaiheista,
jolloin hän vuonna 2013 laittoi Facebookiin tapahtuman
Martinlaaksontien alittavan
tunnelin
kollektiivisesta
maalaamisesta. Juuri perustettu Myyrmäki-liike auttoi
lupien kanssa, Tikkurilan
maalitehdas sponsoroi maalit ja omasta kotilukiosta löytyi osallistujia. Sattumalta
samaan aikaan Jessen tuttu,
yhteisöpedagogiksi tuolloin
opiskellut Jenni Väisänen
huomasi tapahtumakutsun,
otti yhteyttä ja tästä alkoi
edelleen jatkuva yhteistyö.
Jessellä oli tuolloin takanaan kolmevuotiset opinnot
Aalto-yliopistosta graafisen
suunnittelun linjalta ja taiteen kandidaatin paperit
taskussa. Innostus kollektiiviseen maalaamiseen ja
omien projektien järjestämiseen oli syttynyt edellisellä
kesällä Suomea kierrellessä
koulukavereidensa kanssa
järjestämässä graafikoiden
kesäkoulu-tapahtumassa.
Ensimmäisen tunnelin valmistuttua ja erinäisten sattumien kautta Jesse ja Jenni
kutsuttiin Kööpenhaminaan
sosiaalisten
innovaatioiden kilpailuun ja siellä nimi
Street Art Vantaa syntyi.
Tämän jälkeen he hakivat
Taiteen edistämiskeskuksen
apurahan kesälle 2014 viiden
vantaalaisen
alikulkutunnelin kollektiiviseen maalaamiseen yhdessä paikallisten koulujen kanssa. Sen
jälkeen kaikki onkin sitten
jo vantaalaisen katutaiteen
historiaa ja liittyy kiinteästi
kaikkeen mitä Jesse Pasanen
on tehnyt.
Ja osa hänen tekemisistään
on viime vuosina liittynyt hyvin läheisesti Koivukylään,
joka sinänsä oli alun perin
martinlaaksolaiselle nuorelle tuntematon alue. Vuosina
2017–2019 Vantaan taidemuseo Artsi ja Street Art Vantaa
toteuttivat yhteishankkeena

Suomen
Kulttuurirahaston rahoittaman Seinähullu
Vantaa -katutaidehankkeen,
josta Koivukyläkin sai osansa. Jesse oli tässä hankkeessa kiinteästi mukana niin
toteutus-, suunnittelu- kuin
organisointipuolellakin.
Vuosi hankkeen aloittamisen jälkeen vuonna 2018 hän
kirjoitti Artsin tiedotteessa
tästä hankkeesta näin: ”Koetamme saada kotimaisia
maalareita ulkomaille hommiin ja Vantaata maailmankartalle. Panostamme myös
asukastyöhön, johon uppoaakin helposti paljon aikaa,
mutta joka on parhaimmillaan kaikkein palkitsevinta”. Tätä asukastyötä tehtiin
Seinähullu-projektin aikana
mm. Konttitien seinämaalausten aiheiden löytämisessä
ja yhteisötaidekohteina toteutetuissa (nyt jo entisen)
kirjaston, Rautkallion päiväkodin, Kafnetin rakennuksen teosten kohdalla ja
nuorisotalon työpajoissa. Ja
Jesse jatkoi samaisessa Artsin tiedotteessa näin: “Katutaide ei ole vain suurikokoisia
maalauksia. Katutaidekaapit
luovat asukkaille ja vierailijoille taidereittejä suurten
teosten väliin. Rakastamme
katutaiteen koko skaalaa
pikkuruisista tarroista jättimuraaleihin asti”. Katutaidekaapeilla tässä yhteydessä
tarkoitetaan niitä ulkovalaistukseen liittyviä ns. jakokaappeja, joista muutamat
myös Koivukylässä ovat saaneet uuden ilmeen.
Viime kesänä Jesse pääsi
jatkamaan jo alkanutta työtä Koivukylässäkin, kun yhteistyö Vantaan kaupungin
kuntatekniikan kanssa alkoi.
Yhtenä osana tätä ympäri
Vantaata tehtävää työtä Jesse koordinoi seinämaalauksien kokonaisuuden Marjatta-Säätiön palvelukeskuksen
ulkoseiniin Havukoskelle.
Kansainväliset vieraat olivat tällä kertaa kaikki ottaneet itse yhteyttä Jesseen
ja kollegoihin ja tulossa
muutenkin Suomeen, joten
yhteistyö Marjatta-Säätiön
kanssa tarjosi monta hyvää
seinää innokkaille vieraille.
Ja maalasi hän myös itse.
Osan teosten aihepiirien
suunnitteluun osallistuivat
palvelukeskuksen asiakkaat.
Kokonaisurakka oli melkoinen ja kun hankkeet ovat
seuranneet tiuhaan tahtiin
toinen toistaan, niin aikaa

Liisa Kaikula

Katutyöt, katutaide ja heittäytyvä katutaiteilija teoksensa edessä Rautkallionkadulla.

Jesse Passen toteutti tämän seinämaalauksensa Havukosken palvelukeskuksen asiakkaiden toiveiden pohjalta, jotka kiteytyivät
neljään elementtiin: koivut, linnut, järvi ja vedenalainen maailma

hengähtämiselle ei juurikaan
viime vuosina ole ollut ja intohimolla tehdyt työt ovat
vieneet miehen mennessään.
Ehkä vähän liikaakin. Siksi
Jesse kertookin kokeneensa
Vantaan myöntämän kulttuuripalkinnon olleen hänelle erittäin merkityksellinen
ja tulleen hyvään saumaan,
aivan kuin osoituksena, että
tällä kaikella on todella väliä
ja tällä tiellä on hyvä jatkaa.
Nyt Jesse vetää vähän happea ja on palannut Aaltoyliopistoon jatkamaan taideopintojaan maisteriksi. Ja
jossain tulevaisuudessa siintää haave, josko voisi joskus
toteuttaa johonkin suureen
teollisuushalliin ison katutaideprojektin!

Olemme
muuttaneet!
Meidät löydät nyt arkisin klo 9-16 uudesta
Koivukylän avoimesta
lapsiperheiden kohtaamispaikasta osoitteesta
Karsikkokuja 17.
Tervetuloa!
Rautpihan avoin
päiväkoti
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Isot 10v -juhlat K-Citymarketissa
Mika Rautio

K

oivukylän Citymarketissa juhlittiin isosti
10v synttäreitä 14.11
– 23.11. Juhlissa oli paljon
tapahtumia ja paljon järjestelytöitä.
järjestelytkin
aloitettiinkin jo vuosi aikaisemmin. Synttäreillä nähtiin mm. paloauto (Rekolan
VPK), muumipeikko, Pikku
Myy, joulupukki ja lisäksi
monia muitakin lapsille tuttuja hahmoja. Oli askartelupaja ja kasvomaalauksia.
Lisäksi kauppias tarjosi kakkukahvit, ja ympäri kauppaa
oli monia erilaisia tarjouksia. Ilmapalloja jaettiin ja
autokin arvottiin. Auton arvonnassa ”Jukka R” oli tällä
kertaa onnettaren suosikki.
Koivukylän
K-Citymarket
avattiin 12.11.2009. Alueen asukkaat ottivat silloin
39-vuotiaan kauppias Janne
Rinteen hyvin vastaan, ja
nyt 10 vuotta myöhemmin
Janne Rinne muistelee Citymarketin avaamista mm.
seuraavasti (nämä muistelmat on julkaistu myös
Koivukylän
Citymarketin
omilla Facebook sivuilla
12.11.2019): ”Päivälleen 10
vuotta sitten K-Citymarket
Koivukylä avautui.
Kaupan avaus
12.11.2009 tuntuu jo kaukaiselta, mutta aika on
hurahtanut kuin
siivillä. Uuden
kaupan
avaus
vaati valtavasti
suunnittelua ja
työtä koko kauppamme henkilökunnalta. Olen
erityisen ylpeä,
että olen onnistunut saamaan ympärilleni
sitoutuneen ja iloisen henkilökunnan, joka koostuu kaupan alan ammattilaisista.
Onneksi asiakkaamme ottivat meidät alusta alkaen hyvin vastaan. Vuosien
saatossa olemme yrittäneet
tarkkaan kuunnella ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita
ja toiveita, jotta asiakkaamme löytäisivät meiltä joka
päivä kaiken tarvitsemansa
arjesta juhlaan. 10 vuodessa
olemme kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista Kruokakaupoista. Suuri kiitos
luottamuksestanne! On aina
ollut mukava rupatella kanssanne kaupan käytävillä, jatketaan mukavaa yhdessäoloamme jatkossakin.
Kauppamme on muuttunut
valtavasti näinä 10 vuotena.
Tuotevalikoimamme oli 10
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vuotta sitten noin 14 000
artikkelia ja tällä hetkellä
myynnissämme on yli 22
000 eri elintarviketuotetta.
Lakimuutosten myötä aukioloaikojammekin on vuosien
varrella voitu muuttaa merkittävästi ja palvelemme nykyään vuoden jokaisena päivänä. Kauppamme valittiin
viime vuonna Citymarketketjun parhaaksi Hevi-kaupaksi ja teemme paljon töitä
jatkossakin, jotta pysymme
kaupan kehityksen kärjessä
asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Viimeisimpänä uudistuksena
mainittakoon
toivottu, äsken avattu, sushikeittiömme, jossa valmistamme paikan päällä sushit
joka päivä.
Suurkiitos Asiakkaat ja suurkiitos Henkilökunta – KIITOS!
”Vähittäiskauppa on tänä
päivänä todella kilpailtua ja
vaatii jatkuvasti suuria ponnistuksia – mitään ei saa
ilmaiseksi”, kertoo Janne
Rinne. Koivukylän Citymarkettia onkin kehitetty koko
10 vuoden ajan määrätietoisesti. Esimerkiksi aukioloaikaa on lisätty, lainsäädännön muuttuessa kauppaan
tuli myös yli 600
oluen olutvalikoima ja yhteistyötä on tehty,
esim. postipalvelut ovat alueen asukkaiden
käytössä koko
sen ajan mitä
Citymarket
itse on avoinna. Viimeisin
yhteistyö alkoi
Sushi-yrittäjän
kanssa, jossa
kaksi paikallista
yrittäjää tekevät yhteistyötä,
ja molemmat hyötyvät toinen
toisistaan. Sushi -pisteen rakentaminen myymälään on
ollut jo sinänsä kova työ, sillä
myyntipisteeseen tarvittiin
sähköt, vesi ja viemäri, joten
piikkaustöitä tehtiin öisin,
sillä kauppa on auki vuoden
jokaisena päivänä.
Tällä hetkellä Koivukylän
Citymarket työllistää 120
työntekijää, ja se on myyntimäärältään Suomen 10
suurimman
Citymarketin
joukossa. Tiesitkö muuten,
että Vantaalla on eniten Citymarketteja koko Suomessa – yhteensä 4 kappaletta
(Koivukylä, Jumbo, Tammisto ja Myyrmäki). Kolmen
Citymarketin
kaupunkeja
ovat mm. Helsinki, Lahti,
Turku, Tampere, Jyväskylä,
Kuopio ja Oulu.

Facebook
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Foibekartanolaiset esiintyvät Miska Haakanan
uudella musiikkivideolla
Nadja Liimatta ja Eero Viljakainen

Nadja Liimatta

O

nko räpillä ikärajaa?
Kuka saa tehdä räppiä? Räppi kuuluu
kaikille.

videolla. Pian jo kuvasimme
Foibekartanolla musiikkivideota. Kartanon asukkaat
ovat tottuneita someen sekä
esiintymiseen valokuvissa ja
Räppi-innostus
vahvistui livelähetyksissä, joten harFoibekartanolla kun tubet- joittelua ei varsinaisesti tartaja, muusikko ja Selviytyjät vittu. Tartuttiin hyvään tunSuomi -voitnelmaan ja
Alisa Aarniomäki p i s t e t t i i n
taja
Miska
Haakana saak a me r a
pui kartanolkäy ntiin.
le kertomaan
Kulissien
tubettamisestakana vieta ja somenätettiin hausk y v y ydestä.
ka
päivä
Miska on yksi
nuorten ja
Suomen suoikäihmisten
situimmista
kesken. Kutubetähdistä.
vausten väHänellä
on
lissä opetetPromokuva ”Jonnet ei
Youtubessa yli
tiin Miska
muista”
200 000 tiryystämään
laajaa ja suokahvia tassituimmat videot keräävät silta ja kerrottiin vanhan
parhaimmillaan miljoonia ajan tavoista. Ammattilaikatsojia. Foibekartanon Hy- set rakensivat palasista hyvän elämän yhteisössä Van- vätunnelmaisen musiikkivitaan Asolassa asuu noin 300 deon. Video on katsottavissa
ikäihmistä.
Miskan Youtube-kanavalla
(youtube.com/miskamh).

Sukupolvet yhdistävä projekti

Syksyllä 2019 suuri joukko kartanolaisia kerääntyi
Miska Haakanan ympärille kuuntelemaan, kuinka
Internetin
suosituimpaan
videopalveluun Youtubeen
tehdään videoita. Aihe kiinnosti monia ja Haakana ehdotti, että tekisimme yhdessä musiikkivideon hänen
uusimpaan ”Jonnet ei muista” -kappaleeseen. Foibekartanolaiset innostuivat ajatuksesta päästä esiintymään

Musiikkivideon kuvaukset Foibekartanolla
Nadja Liimatta

Kartanolaiset innostuivat räppäämään
Yhdessä tehty musiikkivideo
inspiroi foibekartanolaisia
riimittelemään ja esiintymään. Saimmekin kuulla
kartanokorttilaisten takkaillassa Raili Taavelan ikääntymisestä kertovan räpin.
Raili sai paljon kiitosta eläytymisestä ja humoristisista
sanoituksistaan. ”Mitäs menetettävää minulla on. Olen
päättänyt uskaltaa heittäytyä. Ei tässä joukossa tarvit-

Raili ”Riley” Taavela ja Hyvän elämän koordinaattorit Nadja
ja Eero

Miska vierailulla Foibekartanolla

se mitään jännittää”, Raili
toteaa ja kertoo myös kuuntelevansa
räppimusiikkia
- yhtenä suosikkinaan hän
mainitsee Elastisen. Raili
rohkaisi esimerkillään myös

muita foibekartanolaisia ja
olemme sittemmin saaneet
nauttia useista improvisoiduista esityksistä sekä sanoituksista. Ja se oli vasta
alkua, sillä suunnitteilla on

Tule viihtymään lapsiperheiden
avoimeen kohtaamispaikkaan!

L

Avoin kohtaamispaikka on
kaikille kuntalaisille tarkoitettu yhteinen tila, jonne
on helppo ja mukava tulla. Kohtaamispaikassa voi
tavata muita vanhempia,
osallistua ohjattuun toimin-

taan tai vain viettää aikaa muita yhteisöllisiä tilaisuukyhdessä lapsensa kanssa.   sia. Kohtaamispaikalla voi
tavata myös kaupungin työnVärikkäästi sisustettu tila tekijöitä ja muita toimijoita
kutsuu lapsia leikkimään ja kysellä mieltä askarruttaja viihtymään, mutta myös vista asioista. Kohtaamispaivanhempia
toteuttamaan kalla voi tavata myös erilaisia
mitä erilaisempia tempauk- järjestöjen edustajia, joille
sia tai aktiviteetteja yhdessä voi esittää toiveita erilaisista
toisten lapsiperheiden kans- toiminnoista ja palveluista.
sa. Tilassa on perheille avoin
juhlimaan
keittiö, avointa ryhmätilaa Tervetuloa
ja tilaa harrastaa ja toimia. kohtaamispaikan avaystävänpäiväKoivukyläläiset ovat toivo- jaisia
neet erityisesti avointa tilaa, nä 14.2.2020 klo 10-12
jossa viettää aikaa ja pitää osoitteeseen Karsikkoesimerkiksi perhejuhlia tai kuja 17!

Foibekartanon asukkaiden
Talent Show, jossa he pääsevät esittelemään erityistaitojaan. ”Luvassa on mm.
musiikkiesityksiä, runoja ja
sketsejä. Saadaan varmasti

moni innostumaan mukaan”,
Raili kertoo. Foibekartanon
tapahtumia voi seurata Twitterissä (twitter.com/foibekartano) ja Youtubessa (youtube.com/foibekartano)

Ystävänpäivän Teetä ja Sympatiaa
Kirnussa pe 14.2. klo 17-19

Toimitus/Vantaa-tiedotus

apsiperheiden
avoin
kohtaamispaikka
aloitti
tammikuussa
toimintansa Koivukylässä
osoitteessa
Karsikkokuja
17, kun sinne ensimmäisenä
muutti
Rautpihan
avoimen päiväkodin toiminta kokonaisuudessaan.

Ulla Broms

Hakokuja 2, Koivukylän entisen kirjaston lukusali

-

-

-

Teetä ja teeleipiä, kahviakin saa
Kiinalainen teekulttuuri - Juha Ylä-Lahti
Eduskunnan kuulumiset: kansanedustaja Tiina Elo
Vantaan ja Koivukylän kuulumiset:
kaupunginhallituksen 2. vpj Vaula Norrena
ja valtuutettu Eve Rämö
Siemenistutuspallojen muovailua
Jutustelua ja tutustumista :)

Lämpimästi tervetuloa!
toivoo Korso-Koivukylän vihreät
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Havukosken eläkeläiset ry
Paula Kaunismäki

Raija Lassila

H

avukosken eläkeläiset ry on yhdistys, joka tarjoaa
eläkeläisille monenlaista viikko-ohjelmaa liikunnan
parissa sekä kerhotoiminnassa. Se on perustettu
5.9.1973 ja vietti 45 -vuotisjuhlaa vuonna 2018. Tässä energisesti liikkuvassa yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 70 jäsentä. Yhdistyksellä on hallitus, jossa toimii puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 5 jäsentä sekä 5 hallituksen varajäsentä.
Vuonna 2020 hallituksessa toimivat puheenjohtajana Ilona
Rosenlund, varapuheenjohtajana Raija Lassila, muina jäseninä Arja Aatrala, Erkki Kaikko, Meeri Kuismanen, Maija
Pelkonen ja Solveig Tuominen. Hallituksen varajäsenet ovat
Ulla Ikonen, Raija Laakso, Seppo Sauranen, Seija Vänskä
ja Taisto Vänskä. Havukosken eläkeläiset ry on Eläkeläiset
ry:n sekä Uudenmaan aluejärjestön jäsen. Yhdistys on myös
Toimiva Koivukylä – Toimari ry:n jäsen.
Matkoja ja teatterivierailuja suunnitellaan yhdessä. Kerhotapaamisissa askarrellaan, lauletaan yhdessä, pelataan bingoa, kahvitellaan ja tavataan tuttuja. Joku keksii aina jotain
kivaa tekemistä eikä vain ajankuluksi, vaan toisten iloksi.
Yhdistyksen säännöistä löytyy maininta, että yhdistys toimii
jäsenistönsä yhteiskunnallisten vaikuttamisen kanavana
sekä omaehtoisen harrastustoiminnan ja itseilmaisun areenana. Yksi tärkeä tapa toimia on vierailut toisten yhdistysten luona sekä vastavierailut. Myös keskustelutilaisuuksia
järjestetään, joihin kutsutaan asiantuntijoita kertomaan ja
alustamaan mielenkiintoisista asioista. Esiintymistä harjoitellaan sketsikerhossa ja esiinnytään joko omissa tilaisuuksissa tai kutsuttuna eri järjestöjen tilaisuuksiin. Näin esiintymällä oma varmuus kasvaa ja moni katsoja voi samaistua,
sillä kuka vain pystyy ja osaa esiintyä, jos ei aseta liian korkeita aitoja ylitettäväksi.

Kotorannan tuettu loma 2015

Teatteriretket ovat tapahtuma, jossa matkataan yhdessä, rupatellaan, ollaan teatterissa ainakin samalla penkkirivillä
ja ruokaillaan tai kahvitellaan porukalla. Jos joku tarvitsee
apua liikkumisen kanssa, apuvoimia löytyy. Näille retkille
tulee myös ensikertalaisia ja aina heidät otetaan yhtä hyvin vastaan. Koska teatteri on taidemuoto, jossa näyttelijät
esiintyvät yleisön edessä, voi katsoja unohtaa hetkeksi arjen
ja vain katsella, kuunnella ja eläytyä esitykseen.
Senioritanssikerhossa harjoitellaan säännöllisesti ja sen
jäsenet esiintyvät mielellään oman alueen yhteisissä tilaisuuksissa. Tanssi kehittää tasapainoa ja koordinaatiota tehokkaammin kuin muissa liikuntalajeissa. Tämä on erittäin
tärkeää, kun ajatellaan ikäihmisiä. Tanssiessa oppii tuntemaan myös oman kehonsa. Siksi ymmärrän, että Havukosken Eläkeläisten senioritanssikerho jaksaa harjoitella, koska
jokainen harjoitustunti tuo lisää hyvää oloa ja oman itsensä
tehokkaampaa kehon hallintaa.
Iloinen iltapäivä on Havukosken eläkeläisten avoin, kerran
kuukaudessa järjestämä tilaisuus, joka on täynnä pulppuavaa puheensorinaa, tanssin iloa, sketsien solinaa, arpajaisten jännitystä sekä tietenkin, kahvituokio ystävien kanssa,
silloin kun ei ole kiire mihinkään.
Havukosken eläkeläiset ry:n nettisivuilta löytyy lyhyt ja
ytimekäs viesti: ”Tervetuloa tutustumaan Havukosken eläkeläisten toimintaan Vantaalla!” – Toimituksen tarkennuksena Koivukylän ”entisen” kirjaston tiloissa, osoitteessa Hakopolku 2.

Tiistaikerholaisia

HavukoskenEläkeläisetry
Yhdistyksensääntömääräinenkevätkokous
pidetäänti.10.3.2020Koivukylänentisenkirjaston
askarteluhuoneessaos.Hakopolku2alkaenklo12.
Tervetuloa
Johtokunta
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Rekolan-Koivukylän eläkkeensaajat ry
Paula Kaunismäki

Rekolan-Koivukylän eläkkeensaajat ry on eläkeläisten
yhdistys. Sen toiminnassa
on monenlaista tekemistä,
kokoontumisissa vaihdetaan
kuulumisia ja vietetään mukavia hetkiä yhdessä. Toimialueena on Havukoski,
Koivukylä, Asola, Leinelä,
Päiväkumpu ja Rekola.
Hallitukseen 2020 kuuluvat
puheenjohtaja Asta Heikkilä, varapuheenjohtaja Osmo
Kähkönen, sihteeri Leena Kaario, taloudenhoitaja
Eila Yli-Hollo, jäsensihteeri
Markku Metsämaa, matkavastaava Ritva Dammert,
tiedottaja Keijo Koskinen,
emäntä Sanni Lindholm,
koulutusvastaava Veli Heikkilä ja jäsenet Pär Colerus,
Kaija Metsämaa, Raija Tiikkainen ja Seppo Salonen.
Yhdistyksen jäsenmäärä on
tällä hetkellä 211 henkilöä.
Se on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n, EKL:n

Markku Metsämaa

Uudenmaan piirin, Toimiva Koivukylä – Toimari ryn
ja Vantaan Opintojärjestön
jäsen. EKL on eläkkeensaajien vahva edunvalvoja ja
erilaisten viriketoiminnan
mahdollistaja. Näin jäsenyhdistykset voivat tarjota toimintaa eläkevuosille, mm.
monipuolista
harrastetoimintaa, kilpailuja, matkoja
ja monenlaista muuta yhdessä tekemistä ja viihtymistä.
Kerhotoimintaa on lähes jokaisena arkipäivänä viikolla. Tiistaikerhoon kutsutaan
vierailijoita, aiheena ajankohtaiset asiat. Askartelukerho on käsillä tekemisen
ja ideoinnin iloa. Yhdessä
tehdään käsitöitä huivista
sukkiin sekä joulu- ja pääsiäisaiheisia koristeita ja kortteja. Kaikki yhdessä tehdyt
myydään kevät- ja joulumyyjäisissä. Yhteyshenkilönä toimii Asta Heikkilä.
Pelikerhossa pelataan ROMMIA ja vetäjänä toimii Salme Järvinen. Lauluryhmä
Juhlaväkeä itsenäisyyspäivänä

Yhteistyötaho: REKOLAN RAIKAS ry

Tuettu loma Hyvinvointilomien kanssa Salonsaaressa!
Yhteistyötaho:
REKOLAN RAIKAS ry
SALONSAAREN LOMAKYLÄ
Halkoniementie 88, 17200 Vääksy
puhelin 044 076 6961

www.salonsaari.com
Tuettu loma Hyvinvointilomien kanssaNettisivut:
Salonsaaressa!

Perheloma
Salonsaaressa
SALONSAAREN
LOMAKYLÄ 1.-6.6.2020, on suunnattu isovanhemmille ja
Halkoniementie
88,
lapsenlapsille. 17200 Vääksy
puhelin 044 076 6961

Nettisivut: www.salonsaari.com

Hinta:
90 € / Salonsaaressa
hlö / 5 vrk, alle 16-vuotiaat
lapset
seurassa veloituksetta
Perheloma
1.-6.6.2020,
onlomailevat
suunnattuhuoltajan
isovanhemmille
ja
Täysihoitoloma on
lapsenlapsille.
- 5 täysihoitovuorokautta
- aamiainen, lounas, päivällinen ja lapsiperhelomilla iltapala
Hinta: 90 € / hlö / 5 vrk, alle 16-vuotiaat lapset lomailevat huoltajan seurassa veloituksetta
- majoitus kahden hengen huoneissa tai mahdollisuuksien mukaan perhehuoneissa
Täysihoitoloma on
- yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä paitsi tulo- ja lähtöpäivänä
- 5 täysihoitovuorokautta
+ lapsiperhelomilla 2 x 2 tunnin lastenhoito 3-6 vuotiaille ryhmähoitona
- aamiainen, lounas, päivällinen ja lapsiperhelomilla iltapala
- majoitus kahden hengen huoneissa tai mahdollisuuksien mukaan perhehuoneissa
- yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä paitsi tulo- ja lähtöpäivänä
Lomalle
haku: www.hyvinvointilomat.fi,
hakuaika
3.1.-3.3.2020,
henkilömäärä n. 13 perhettä
+ lapsiperhelomilla
2 x 2 tunnin lastenhoito
3-6 vuotiaille
ryhmähoitona
Linkki lomajakson sähköiseen hakulomakkeeseen, joka on avoinna vain hakuaikana:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/42884
Ansiomerkkien jako

harjoittelee tiistaisin. Sen
vetäjänä toimii Pär Colerus.
Avoin kutsu tulla mukaan
laulamaan on voimassa kaiken aikaa. Lauluryhmä sekä
Pär kutsutaan usein alueen
muiden yhdistysten juhliin
ja tilaisuuksiin esiintymään.
Juha Wikström vetää Boccia
-ryhmää, joka kokoontuu ennen tiistaikerhoa.

Tiistaikerhon
ohjelmassa
kevään 2020 aikana on mm.
yhteislaulua, bingoilua, tietokilpailuja, levyjen kuuntelua sekä vierailijoita, joiden
aiheet vaihtelevat teatterista
kirjallisuuteen, jalkahoidosta diabetekseen, talousasiat
ja kuntapolitiikka, SPR ja
arjen turvallisuus sekä Suomen naiset sodassa.

Bingo -päivät ovat suosittuja, jo siksikin, että kerho kokoontuu päivällä. Rivitanssikerhon ohjaajana toimii
Leena Pulliainen ja yhteyshenkilönä toimii Kaija Metsämaa. Se on ainoa kerho,
joka toimii Kafnetissa, muut
kerhot toimivat MarjattaSäätiön tiloissa.

Vuoden aikana tehdään
erilaisia retkiä, kuten tänä
vuonna tammikuussa käytiin lentoasemalla, helmikuussa tehdään kylpylämatka Lohjalle sekä käydään
Lumossa katsomassa teatteriesitys, huhtikuussa käydään katsomassa musikaali
Järvenpää-talossa sekä Kor-

son Eläkkeensaajien karkeloissa. Keväisin tehdään
Umpimähkä -retki, johon
osallistuu jopa 100 jäsentä.
Matkalle lähtijät eivät tiedä
päivän ohjelmasta mitään,
mutta matkan edetessä se
selviää. Matkakertomukset
aiemmilta matkoilta ovat
mukavaa luettavaa.
Paljon erilaisia asioita voi
tehdä yhdessä, tukea toinen
toista ja saada hyviä, elinikäisiä ystäviä. Jos ja kun olet
eläkkeellä, lähde mukaan
vireään toimintaan. Löydät
varmasti itsellesi kiinnostavaa tekemistä, tapahtumista
puhumattakaan.
Nettisivut:
https://rekola.
elakkeensaajat.fi/

Lomalle haku:
www.hyvinvointilomat.fi,
hakuaika
3.1.-3.3.2020,
henkilömäärä
n. 13 perhettä
Suositellaan
hakulomakkeen
täyttöä sähköisesti,
manuaalisesti
täytettäviä
hakulomakkeita
voi tilata
Linkki
lomajakson
sähköiseen
hakulomakkeeseen,
joka
on
avoinna
vain
hakuaikana:
Hyvinvointilomien toimistolta puhelin 010 8303400 tai toimisto@hyvinvointilomat.fi
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/42884
Rahoittajan linjauksen mukaisesti kaikki lomajaksot laitetaan avoimeen sähköiseen hakuun.
Lomalle hakeminen ei edellytä yhteistyökumppanitahon jäsenyyttä.
Suositellaan hakulomakkeen täyttöä sähköisesti, manuaalisesti täytettäviä hakulomakkeita voi tilata
Hyvinvointilomien toimistolta puhelin 010 8303400 tai toimisto@hyvinvointilomat.fi
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun.
Rahoittajan linjauksen mukaisesti kaikki lomajaksot laitetaan avoimeen sähköiseen hakuun.
Hyvinvointilomilla ei ole mahdollisuutta tarjota ryhmänvetäjälle vapaapaikkaa.
Lomalle hakeminen ei edellytä yhteistyökumppanitahon jäsenyyttä.
Jos lomalle hakija tarvitsee avustajan, myös avustajan tulee täyttää oman tuetun loman hakemus.
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun.
Yhteistyötaho: Rekolan Raikas ry/Jaakko Vastamäki, puhelin 040 5116298,
Hyvinvointilomilla ei ole mahdollisuutta tarjota ryhmänvetäjälle vapaapaikkaa.
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi
Jos lomalle hakija tarvitsee avustajan, myös avustajan tulee täyttää oman tuetun loman hakemus.
Tuettu loma kuuluu tietosuojalain piiriin. Tiedot ovat luottamuksellisia. Loma-asioista kysyville saa
Yhteistyötaho: Rekolan Raikas ry/Jaakko Vastamäki, puhelin 040 5116298,
antaa vain hänen henkilökohtaisia tietojaan.
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi
Tuettu loma kuuluu tietosuojalain piiriin. Tiedot ovat luottamuksellisia. Loma-asioista kysyville saa
antaa vain hänen henkilökohtaisia tietojaan.
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Rautpihan avoimen päiväkodin Nana Saila on
Vantaan vuoden Kulttuuriseppä
Liisa Kaikula

K

ulttuuriseppä on Vantaan kaupungin tunnustus aktiivisesta työstä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden hyväksi. Tunnustus myönnetään vuosittain
vantaalaiselle henkilölle, joka on edistänyt kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.
Vantaan kaupungin Kulttuuriseppä 2019 -tunnustus luovutettiin Itsenäisyyspäivänä Saila Törnebladhille, Nana Sailalle, joka työssään Rautpihan avoimessa päiväkodissa toimii
koko sydämellään aitona kulttuurien välisenä sillanrakentajana.
Saila on kotoisin Helsingistä, mutta on asunut Koivukylässä Rautkallionmäellä jo kohta 40 vuotta ja myös työpaikka
on ollut tällä kylällä yli 30 vuotta. Nuorena ylioppilasmerkonomina Saila toimi useita vuosia Siemensillä johdon sihteerinä, kunnes päätti lähteä Saksaan vakuutusyhtiöön töihin. Siellä vierähti 1,5 vuotta ja matkatuliaisina tuli Saksasta
löytynyt suomenruotsalainen ”prinssi”, jonka kanssa Saila
perusti perheen. Tuossa vaiheessa Saila päätti myös vaihtaa ammattia ja kouluttautui ensin päivähoitajaksi ja siitä
edelleen sosiaalikasvattajaksi toimien mm. terapeuttisten
kuvataideryhmien ohjaajana. Taiteilla onkin aivan erityinen
merkitys Sailan kaikessa toiminnassa. Taiteen avulla monet
solmut aukeavat ja sillat rakentuvat silloin kun kohdataan
uusia ihmisiä vieraista kulttuureista eikä yhteistä kieltä vielä ole olemassa.
Ja näitä ihmisiä Saila on todellakin kohdannut pitkän päiväkotiuransa aikana. Hän muistaa hyvin 1990-luvun alusta
ensimmäisen vietnamilaisperheen, jonka lapset tulivat Kytötien päiväkotiin ja miten niistä kieli- ja kulttuuriongelmista selvittiin ja luottamusta rakennettiin niin lasten kuin van-

Liisa Kaikula

hempienkin kesken. Aluksi ilman sanoja ulkona maalaten,
sitten yhdessä ruokaa tehden. Oltiin läsnä, annettiin aikaa,
oltiin kiinnostuneita ja siitä molemminpuolinen luottamus
ja ymmärrys pikku hiljaa kasvoi. Noista kokemuksista Saila sanoo olevansa edelleen kiitollinen tälle perheelle. Hän
sanoo tuolloin oivaltaneensa, kuinka tärkeää on, että henkilökunta päivähoidossa osaa muuttaa omaa toimintaansa
vastaamaan uusia tilanteita.
Kun Rautpihan avoin päiväkoti perustettiin 2013 Saila hakeutui heti sinne. Hänestä tuli välittömästi koko päiväkodin
”sielu”, Nana Saila. Hänen koko olemuksensa huokuu poikkeuksellista lämpöä ja ystävällisyyttä. Hän toivottaa jokaisen sisääntulijan tervetulleeksi ja tulijan nimi opetellaan
ja se löytyy muistista ihan hämmästyttävällä tavalla vielä
vuosien jälkeenkin. Siinä on jotain hyvin pysähdyttävää ja
ainutlaatuista. Tulijoista ollaan aidosti kiinnostuneita ja heidän taustaansa arvostetaan ja samalla ymmärretään miten
tärkeää jokaiselle on myös oman kulttuurinsa säilyttäminen
samalla kun opetellaan sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
Tässä työssä Nana Saila on aivan omaa luokkaansa ja tätä
osaavat ne lukuisat maahanmuuttajaperheet arvostaa, jotka
ovat oppineet käyttämään tämän avoimen päiväkodin tarjoamia palveluita. Nyt päiväkodin tilastoista löytyy jo 80 eri
maan nimeä, joista perheet ovat kotoisin. Se on tavaton kirjo
kulttuureita, kieliä ja erilaisia ihmisiä, jotka päivittäin kohtaavat toisensa tässä ainutlaatuisella lämmöllä ja viisaudella johdetussa avoimessa päiväkodissa. Saila Törnebladh on
todella Kulttuuriseppä arvonimensä ansainnut, sillä hän on
elävä esimerkki kulttuurien välisen yhteisymmärryksen ja
rinnakkainelon sillanrakentajasta, joka koko sielullaan toteuttaa Mahatma Gandhilta omaksumaansa elämänohjetta:
Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.

Vantaan ratikka - veronmaksajien suurhanke
Eija Ahola

K

aupu ng i nv a lt uu s to
päätti
joulukuussa
äänestysten jälkeen
käynnistää ratikan yksityiskohtaisen suunnittelun. Ratikka kulkisi Lentoasemalta
Jumbon ja Tikkurilan kautta
Hakunilaan ja edelleen Länsimäen kautta Mellunmäen
metroasemalle. Reitin pituus
on lähes 20 km, pysäkkiväli
800 m ja nopeus 25 km/t.
Suunnitteluun menisi noin
neljä vuotta. Varsinainen
toteutuspäätös hankkeesta
tehdään 2023. Rakentaminen voitaisiin aloittaa 2024.
Ratikalla pääsisi matkustamaan 2028.
Vantaan
tavoitteena
on
kasvaa kestävästi, entistä
tiiviimmin
joukkoliikenneyhteyksien varteen. Suunnitelmien mukaan ratikka
vahvistaisi jo olemassa olevia
keskustoja sekä synnyttäisi
pysäkkien ympärille uusia
vireitä pienkeskuksia lähipalveluineen. Vuonna 2030
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ratikan varrella on arvioitu
olevan 87 000 asukasta ja 83
000 työpaikkaa.
Ratikan rakentamisen hinnaksi on arvioitu noin 400
miljoonaa euroa. Valtion
odotetaan rahoittavan noin
30 prosenttia kustannuksista. Lisäksi tarkoitus on hakea EU-rahoitusta ja loppu
olisi lainaa.
Hankkeen korkea hinta on
saanut valtuustossa vähemmistöön jääneitä valtuutettuja pohtimaan mistä
muusta tärkeästä saatetaan
joutua tinkimään. Esille on
nostettu palvelujen heikkeneminen. Veroprosentin ja
lainankorkojen nousua pelätään. Puhetta on riittänyt
siitäkin, että mahdolliset
uudet asukkaat toisivat painetta palveluihin ja heistä
olisi muutoinkin alkuvuosina enemmän menoja kuin he
toisivat verotuloja.
Ratikan kannattajat taas
katsovat päinvastoin, että

ratikka houkuttelisi maksukykyisiä
veronmaksajia
radan varrelle nouseville uusille asuintaloille ja -alueille. Asiasta pyydetyt kahden
konsultin laskelmat olivat
ristiriitaiset.
Investointien määrän odotetaan kasvavan ja niillä voitaisiin rahoittaa palveluja.
Radan arvioidaan vähentävän segregaatiota Hakunilan
ja Länsimäen alueilla ja lisäävän niiden vetovoimaa.
Joukkoliikennettä tarvitaan
lisää. Sen hankkeen vastustajat ja epäilijätkin myöntävät. Vaihtoehdoksi on esitetty superbussia, jonka etuna
olisi halvempi hinta ja se,
ettei bussi ole sidottuja raiteisiin. Superbussilla voisi
tehdä ratikkamaisia linjoja
joustavammin eri puolille
kaupunkia ja siten palvella
laajemmalla alueella. Mallin
arvellaan tuovan enemmän
ihmisiä julkisen liikenteen
käyttäjiksi ja siksi se torjuisi ilmastonmuutosta tehokkaammin.

Selvää on se, etteivät raiteet yksin ongelmia ratkaise. Esimerkki siitä: vaikka
Koivukylässä on raiteet, niin
eivät ne ole yksin riittäneet
Koivukylän myönteisen kehityksen vauhdittajaksi. Tarvitaan lisäksi kaupungin omia
merkittäviä satsauksia. Niitä
odotellessa paikat ränsistyvät ja vetovoima vähenee.

Koivukylän kannalta merkitystä onkin sillä riittävätkö
kaupungin rahat esimerkiksi
kylän erittäin tarpeelliseen
kehittämiseen.
Selvää on sekin, että ratikkahankkeen vastustajat ja
epäilijät ovat tehneet palveluksen kriittisen keskustelun avaajina ja vauhdittajina.

Heitä tarvitaan, jotta hanke
tulisi selvitetyksi monesta
eri näkökulmasta. Onhan
kyseessä suurhanke, jonka
veronmaksajat joka tapauksessa rahoittaisivat. Tässäkään asiassa ei ole tyhmiä
kysymyksiä.
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Kuusijärveltä silta Sipoonkorpeen
Manna Torvinen

Manna Torvinen

K

uusijärveltä avautui viime vuoden lopulla kevyenliikenteen silta Sipoonkorven kansallispuistoon. Tämä
silta on 20 metrin korkeudessa Vanhan Porvoontien
yläpuolella. Sillalle on matkaa n. 800 metriä Kuusijärven ulkoilualueelta. Kuusijärvelle pääsee hyvin Koivukylän suuralueelta kävellen tai pyörällä ja vähän kauempaa bussilla tai
henkilöautolla. Kuusijärven parkkialuetta laajennettiin viime vuonna ja parkkipaikka on nyt myös talviaikaan kovassa
käytössä, kun ulkoilijat tulevat varta vasten ihmettelemään
tätä siltaa. Käynnissä on suoranainen kansainvaellus ja on
mielenkiintoista nähdä, onko tämä alkuinnostusta vai löytääkö ulkoilijat tämän reitin Sipoonkorpeen näin vahvasti
tästä eteenkin päin. Toki Kuusijärvellä käy ennestään jo paljon muutoinkin ulkoilijoita, (avanto)uimareita ja savusaunojia.
Hulppean terässillan rakentaminen maksoi parisen miljoonaa. Samalla on uusittu kevyen liikenteen reitistöä ja sillan
ympäristössä vielä hiukan tapahtuu viimeistelyä esimerkiksi valaistuksen suhteen. Tapasin joulukuisena viikonloppuna sillan luona miehen, joka oli ollut mukana rakentamassa
tätä siltaa. Hän kertoi ylpeänä tulleensa katsomaan paikan
päälle työnsä tuloksia. Ja niitä kyllä kelpaakin katsella. Silta
on itsessään tyylikäs taideteoksineen ja korkeus avaa hyvin
maisemia eri ilmansuuntiin.
Kuusijärveltä pääsee hyvin tekemään kävelylenkin Sipoonkorpeen esimerkiksi Bisajärvelle. Reitti on merkitty hyvin ja
opasteet maastossa ohjaavat hyvin perille. Nyt vaan jännityksellä odotetaan talven tuloa ja sitä, miten me kaikki ulkoilijat
mahtuvat samoille kulkuväylille Kuusijärveltä Sipoonkorven
suuntaan. Olen kuullut, että kävelijät ja hiihtäjät käyttäisivät
mahdollisesti samaa kulkuväylää. On vähintäänkin toivottavaa, että kulku mahdollistuisi molemmille liikkujaryhmille,
miten se sitten käytännössä toteutetaankaan.

Kahvipaahtimo Rekolaan
Manna Torvinen

K

HS

Victoria Nuottanen

ahvi Charlottan oman kahvipaahtimo avautui Rekolaan 1.2.2020. Kahvipaahtimotoimintaan voi tutustua siitä eteenpäin aina lauantaisin klo 11.00-15.00.

Oman kylän paahtimosta voi ostaa tuorepaahdettuja kahvipapuja ja toki siellä voi myös juoda kupposen kahvia. Kahvi
Charlotta Roasterysta on luvassa lisää tarinaa tähän lehteen
tämän kevään aikana.
Kahvi Charlotta Roastery sijaitsee Pihkalan kartanon pihapiirissä os. Joukontie 42. Avoinna lauantaisin klo 11.0015.00. Kahvipaahtimolla on omat facebook-sivut: Kahvi
Charlotta Roastery

Vantaa-kahvi paahdetaan
nyt Rekolassa

Paahtimo löytyy vuonna 1928 valmistuneen ns. Pihkalan
talon pihapiiristä
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Rekolan keskustan kaavatyöstä
Manna Torvinen

R

ekolan kaavatyö etenee normaaliin tapaan ja odottaa
yleiskaavan valmistumista. Kiinteistön omistaja on
nyt tehnyt kaavasuunnittelua omalla kustannuksellaan ja yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Myös Elannon talon (nyk. Kiinatori-kirpputori) tontti on nyt vaihtanut
tai vaihtamassa omistajaa ja on tullut mukaan kaavamuutoshankkeeseen. Elannon paikalle suunnittelukuvissa on
ollut piirrettynä 6-kerroksinen kerrostalo. Kun yleiskaava
on valmistunut ja kun sen jälkeen Rekolan keskustan kaava
valmistuu, sitten siihen voi vielä tarvittaessa/halutessaan
jättää muistutuksia, joihin jokaiselle tulee henkilökohtainen
vastaus.
Välivaiheen suunnittelussa alueen keskelle oltiin suunnittelemassa mm. ”käärmetaloa” (2-kerroksinen tämän hetkistä
oikopolkua seuraileva mutkitteleva talo), joka olisi ollut Vantaan kaupungin tontilla. Mutta nyt ilmeisesti Vantaan kaupunki haluaa omalle tontilleen suurempaa rakennustehokkuutta, joten nämä vinottaiset oikopolut ovat jääneet pois ja
tilalle on tullut ruutukaavan muotoon kerrostaloja ja pitkät
parkkipaikkarivistöt. Miten asukkaiden mielipiteet on tässä
huomioitu jää pohdituttamaan. Muutamia liiketiloja ja niiden edustalle Rekolan tori ovat ilmeisesti hahmottumassa
edelleenkin.
Huolimatta siitä, että Vantaan kaupunki on halunnut omalle tontilleen suurempaa rakennustehokkuutta, on asukkaiden antamaa palautetta silti pyritty huomioimaan mahdollisuuksien mukaan jo nyt. Muun muassa rakennusten
kerrosmäärää on alennettu alueen läntisellä ja pohjoisella
reuna-aluilla omakotitalojen läheisyydessä. Lisäksi asukaspalautteissa toivottu Rekolan tori on pystytty säilyttämään
suunnitelmissa.
Rekolan keskustaa uudistettaisiin ja vanhat luonnontilaiset heinikköä kasvavat peltoläikät häipyisivät maisemasta,
samoin nykyiset liiketalot purettaisiin pois. Esim. Elannon
talon ulkoasusta ei olla huolehdittu enää pitkään aikaan ja
myös Vakulan kiinteistöt ovat kaiketi niin huonossa kunnossa, että isoja remontteja (mm. putkiremontti) ei enää
kuulemma pystytä näihin kiinteistöihin tekemään. Tai jos
tehtäisiin, niin remonttirahaa ei saada perittyä nykyisiltä
vuokralaisilta nykyisellä vuokratasolla. Vuokrien korotuksiinkaan ei ilmeisesti ole varaa eikä mahdollisuuksia, sillä se
edellyttäisi huomattavaa kasvua nykyisiin asiakasvirtoihin.
Ongelmana kuitenkin on se, että oman kylän ulkopuolelta
ei ole kovinkaan paljon kävijöitä Rekolan nykyisiin liikkeisiin eikä ehkä oman kylän ostajiakaan ole ollut tarpeeksi.
1990-luvulla ostarin pitkässä liikerakennuksessa oli vielä
mm. KOP:n pankki, ruokakauppa ja vähän aikaisemmin oli
ollut myös posti ostarin radan puoleisessa päässä. Kun nämä
poistuivat, uudet vuokrasopimukset tulivat edullisemmiksi
neliöhinnaltaan eivätkä ne ole siksi mahdollistaneet isojen
remonttien tekemistä. Elannon kiinteistöllä (jossa Kiinatori) taitaa olla sama tilanne, mikä väistämättä on vaikuttanut
tämänkin rakennuksen ulkonäön rapistumiseen. Taloudellisia reunaehtoja sekä painetta alueen tehokkaampaan suunnitteluun tulee mm. siitä, että tonttien rakentamisesta pitäisi saada sen verran rahaa, että sen avulla voidaan rahoittaa
huoltoaseman saastuneiden maiden poisvienti ja nykyisten
isojen ja huonokuntoisten tehdas- ja liikerakennusten purku.
Moni Rekolan asukas ja ohikulkija varmasti jakaa näkemyksen, jotta Rekolan keskustan yleisilme kaipaisi pikaista
kasvojen kohotusta ja elävöittämistä. Nähtäväksi jää, kuinka
isolla kädellä keskustaa lopulta esitetään uudistettavaksi ja
miten asukkaiden moninaiset ja vastakkaisetkin näkemykset huomioidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Voiko
Rekolan keskustassa olla kerrostaloja molemmin puolin
junarataa? Nythän toistaiseksi ainoa kerrostalo keskustassa junaradan itäpuolella on vanha Vakulan kiinteistö, joka
on nelikerroksinen rakennus. Muuttuuko maisema liikaa
vai sopivasti? Entä tulisiko Rekolan keskusta-alueen myös
näyttää keskustalta, johon nykyiset ja tulevat rekolalaiset,
lähialueiden asukkaat ja ohikulkijat tulevat mielellään kohtaamaan toisiaan, asioimaan ja saamaan erilaisia palveluja?
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Paula Kaunismäki

J

okainen, joka on mukana vapaaehtoistoiminnassa, on
tullut toimintaan oman mielihalunsa saattelemana. Se
on jokin sisäinen palo, joka ajaa tekemään asioita ilman
vaateita. Vapaaehtoisena voi toimia juuri sellaisena kuin on
ja mukanaolo tuo uusia ystäviä, uusia ajatuksia ja uusia tapoja toimia.
Nyt puhutaan suurista ikäluokista, jotka ovat jääneet eläkkeelle ja miten se vaikuttaa suoraan työelämään. Uusi vapaa-aika luo mahdollisuuden olla vapaaehtoinen, sillä vapaaehtoisia on mukana monessa ja heidän voimavaransa on
todettu erittäin tärkeäksi, esimerkiksi ikäihmisten parissa.
Vapaaehtoisia toimii monissa vanhusten palvelutaloissa ja
hiljalleen tämä vapaaehtoistoiminta on muuttunut tietyllä
tavalla jokapäiväiseksi toiminnaksi palvelutaloissa.
Näissä palvelutaloissa vapaaehtoinen tarvitsee tukea hoitohenkilökunnalta, joka on koulutettu ammattiinsa. Koulutettu henkilökunta tuntee ikäihmiset ja heidän tapansa toimia.
Tämä on tärkeä tieto, kun mukaan tulee uusi vapaaehtoinen.
Jokainen ikäihminen on erilainen kuten me kaikki olemme,
siksi vapaaehtoisella tulee olla mahdollisuus toimia niin ettei kukaan koe itseään huonosti kohdelluksi. Asiat ja tavat
toimia opitaan ns. ”kantapään” kautta. Kun kerrotaan ja
opastetaan, turhilta haaksirikoilta vältytään.
Tärkeää on myös se, että vapaaehtoinen hyväksytään ryhmään, jossa muut vapaaehtoiset jo ovat mukana. On paljon
tärkeää tietoa, joka voidaan jakaa kaikille yhteisesti yhteistoimintaa parantaen. On myös tärkeää, että autetaan toinen
toista eikä ketään jätetä yksin. Hyväksytään myös se, että
vapaaehtoisella voi olla omiakin ongelmia, jolloin tekemisen
voimavarat ovat koetuksella. Hän tarvitsee myös tukihen-

kilön, joka on hänen tukenaan ja apunaan kiperissäkin tilanteissa.
Yhteiset tapaamiset vapaaehtoisten ja hoitohenkilökunnan
kanssa ovat tärkeitä. Niissä voidaan keskustella, jakaa kokemuksia sekä oppia uusia asioita, joita voi hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa. Ongelmia tulee varmaankin kaikille
silloin tällöin, mutta kun on ns. koettua tietoa tiedossa, niin
osaa toimia paremmin yksinkin.
Yksi tärkeä asia on onnistuminen ja miten sen voi vapaasti
tuntea ja jakaa muiden kanssa. Näistä onnistumisista rakentuu tekemisen historia, joka on arvokasta tietoa toisille
ja tulevaisuudelle. Uusia ideoita tulee eteen ja niitäkin pitää
kokeilla, yhdessä tehden se onnistuu parhaiten.
Jokainen vapaaehtoinen tekee sitä missä kokee olevansa
hyvä. On oikeutettua sanoa juuri näin, sillä jos tietää osaavansa, se kannustaa jatkamaan, tulemaan toisenkin kerran.
Ja vapaaehtoisuus voi olla vain yksi työ tai tehtävä silloin
tällöin, kerran kuukaudessa, kerran viikossa tai jopa joka
päivä. Valinnan tekee vapaaehtoinen. Hänelle ei saa sysätä
eikä kasata tehtäviä, jos hän ei ole valmis. Vapaaehtoisuuden
ei ole tarkoitus väsyttää tekijäänsä. Vapaaehtoisuus on tulemista mukaan tekemään, kokemaan ja antamaan itsestään
paljon. Tätä tekemistä ei voi suoraan mitata rahalla. Se tuottaa hyvää mieltä tekijälleen, mutta eittämättä myös ilmaisia
lisäresursseja esimerkiksi palvelukodeille. Koskaan ei saisi
ajatella vapaaehtoisuutta itsestäänselvyytenä, vaikka siitä
olisikin tullut kiinteä tapa toimia.
Uskon, että vapaaehtoiset ovat valmiita muutokseen. Sen tapahtuessa vapaaehtoisilta tulee kysyä, ottaa heidät mukaan
suunnitteluun ja muistaa se tosiasia, että jonain päivänä itse

vapaaehtoinen on ikäihminen ja avun tarpeessa. Niin kauan
kuin vapaaehtoiset ovat ”uusiutuva voimavara”, muutos on
mahdollista ja suotavaa, mutta entä jos se loppuu?

Liikettä omin koivin, liikettä yhteisvoimin
Heimo Liimatainen

K

ävelypässit on ikämiesryhmä, jonka tarkoituksena on tukea
omien jäsentensä hyvinvoinnin ylläpitoa mm. kannustamalla jäseniä omatoimiseen
kuntoliikunnan ja kulttuurin
harrastukseen. Järjestämme
yhteisiä tapaamisia ja annamme tapahtuma-apua ystäväjärjestöillemme. Lähennämme miesten ja naisten
elinajanodotetta, ottamalla
naisten etumatkaa kiinni,
silti samalla toivoen myös
naisten lisäävän merkittävästi elinaikaansa.
Kävelypässit-ryhmä
syntyi kun Eläkeläiset ry otti
Porissa kesäkuussa 2015
järjestettyjen retkeily- ja
kulttuuripäiviensä tunnukseksi ”Kävellen kohti Poria”
ja painatti jäsenilleen kävelypasseja kampanjan vauhdittamiseksi. Miekkosemme
kävelivät Poriin, eikä vain
Poria kohti. Matkaa kertyi
250 kilometriä. Kävelypässien turvana ovat Porin reissusta lähtien ollut keltaiset
huomioliivit ja niissä isku-

Heimo Liimatainen

lause: Liikettä omin koivin
– liikettä yhteisvoimin. Ikämiehet keltaisissa liiveissä
on nähty omissa tempauksissa ja eri kansalaisjärjestöjen tapahtumissa.
Rohkean alun jälkeen Kävelypässit ovat jatkaneet
itsensä ja tovereittensa liikuttamista. Vuonna 2016
kävelypässit
osallistuivat
Via Kalevala – kävelyyn 250
kilometrin reittiosuudella.
Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ryhmä juhli tempauksella ”Sata vuotta Suomea –
sata päivää Sotkamoon”. Sen
aikana ryhmän jäsenet kävelivät keskimäärin hieman
yli 800 kilometriä eli reilusti
matkan, joka vastaa reittiä Helsingistä Sotkamoon.
Neljä ryhmän jäsentä käveli loppumatkan Sukevalta
Kajaanin kautta Vuokattiin.
Pääjuhlassa ilmoitimme tuhatpäiselle yleisölle, että me
pässit olemme miljonäärejä,
ei rahassa mitaten, vaan askelmiljonäärejä.
Viimeisin

kävelytempaus

on ollut kävely Tampereelta
Helsinkiin radanvarsiteitä
mukaillen ja lämmittelyjumppien vetäminen sekä
Ikinä-testien
tekeminen
rautatieasemilla. Kävelijät
yöpyivät kukin kotonaan ja
matkustivat aamulla junalla
päiväkävelyn lähtöasemalle
ja kävelyn jälkeen palasivat
kotiinsa junalla. Lopulta
päätyen Helsingin päärautatieasemalle.
Kävelypässit ovat vuodesta 2016 alusta lähtien tehneet eläkeläisyhdistyksissä
ja tapahtumissa fyysisen
suorituskyvyn
mittauksia
ikäihmisille.
Käytämme
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen, THL:n ”Lyhyen fyysisen suorituskyvyn
testistöä”. Olemme olleet
joissakin eläkeläisjärjestöjen tapahtumissa yhteistyökumppaneina. Muutaman
kerran olemme olleet mukana Kuusijärvellä toteutetuissa liikuntatapahtumissa,
vetäen jumppatuokioita ja
kävelleet porukoiden kanssa
lähimaastossa.

Heimo Kuusijärvellä vetämässä Tikkurilan eläkeläisille kävelypässien lämmittelyjumppaa

Itse olen treenannut mm.
kävelemällä kotoani Tikkurilasta K-Citymarkettiin
Koivukylään eli 4,5 km suuntaansa. Kun väsymys voittaa
niin palaan kotiin bussilla

tai junalla. Koivukylän Citymarketista on minulle
muodostunut kotipesä, jossa
käyn lähes päivittäin. Äijäporukassa keskustelemme
ajankohtaisista yhteiskun-

nallisista asioista, kerromme
vitsejä ja hörpimme kahvia.
Tuntuu niin mukavalta kun
henkilökunta tervehtii minua iloisesti hymyillen.
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Musikaali-iloittelua Lahden kaupunginteatterissa
Paula Kaunismäki

T

eatteriesityksen katsominen on mielenkiintoista ja hauskaa.
Etuna on se, että saman näytöksen voi käydä katsomassa
useamman kerran, nimittäin yksikään esitys ei ole
koskaan täysin samanlainen.
Me, minä ja kaverini, olimme Havukosken eläkeläisten
kanssa teatteriretkellä Lahdessa. Olen nähnyt ”Nunnia
ja konnia” -elokuvaversion
elokuvateatterissa ja nyt livemusikaalina. Pitää paikkansa, kaikki esitykset ovat
samanlaisen erilaisia. Ja television välityksellä kaikki
on ikään kuin pienoiskokoista.

Paula Kaunismäki

Olimme katsomassa komediaa, joka musikaalin voimin toteutettuna täytti koko
lavan. Kaiken aikaa tapahtui
vauhdilla jotain, joten oli oltava kaiken aikaa valmiina,
varuillaan ja hereillä.
Tarina kertoi kapakkalaulaja
Deloriksesta, joka epäonnisen sattuman vuoksi joutui
pakenemaan gangstereita ja
poliisi piilotti hänet nunnaluostariin. Siinä tasapainoinen ja eläväinen maailma
kohtasivat toisensa ja sopeutumisvaikeuksilta ei vältytty.
Kuri ja kurittomuus kohtasivat, kunnes löytyi yhteinen
kieli, musiikki sen eri muo-

doissa. Musiikki vei mennessään ja kun jokainen nunna
huomasi, että he osaavat
laulaa, laulusta kasvoi nunnaluostarin voimavara. Itse
tarina päättyi hyvin.
Lahden
kaupunginteatterin lavalta ei puuttunut
glamouria eikä glitteriä.
Puvustuksessa oli käytetty
kaikki ne voimavarat, joilla katsomo saatiin mukaan
iloisuuteen ja väriloistoon.
Esiintyjät olivat taitavia, yhteiset kuorolaulukohtaukset
olivat heittäytymistä niin,
että kriittisempikin joutui
myöntämään, että lavalla
esiintyjät antoivat kaikkensa

katsojia miellyttääkseen.
Meitä oli tällä retkellä 30
teatterin ystävää, jotka osaavat nauttia matkanteosta, teatterista ja hyvästä ruuasta.
Ennen kotimatkaa, heti esityksen jälkeen nautimme lohikeittolounaan sekä kahvit.
Meno- ja paluumatkat sujuivat hyvin. Ja loppumatkasta
yksi toisensa jälkeen jäi kotipysäkillään pois kyydistä.
– Kiitos teatteriretken järjestäjälle ja kaikille mukana
olleille.

Joulun lauluja, tunnelman tuojia, muistellen
Paula Kaunismäki

T

oimari järjesti ihanan jouluisen konsertin Kirnun auditoriossa lauantaina 14.12. Esiintyjänä Operamento
-kuoro, jossa esiintyy hurmaavia oopperan kuoron
entisiä laulajia. Hieman harmitti, sillä minä olin samaan
aikaan Konalassa tarjoilemassa asiakkaille glögiä. Heitä
tullaan varmasti toisteki kuulemaan kylällämme, sillä niin
haltioissaan yleisö oli kuulemastaan.
Seuraava mahdollisuus joululaulujen kuuntelemiseen tuli,
kun Raikkaan veteraanien puurojuhlassa maanantaina
16.12. esiintyivät Rekolan-Koivukylän eläkkeensaajien Elsat
-kuoro, säestäjänään Pär Colerus. Pieni tuokio, mutta todella
miellyttävä tunnelma syntyi laulujen myötä, kuten ”Lapsuusjoulut”: ”Niin usein vielä muistelen, mä jouluja lapsuuden, ne
elän yhä uudelleen, mä kaikkine tuoksuineen…” Puurojuhlassa maistui riisipuuro, tuoksui kahvi ja joulutorttu.
Valon laulajaiset vuoden pimeimpänä päivänä pidettiin lauantaina 21.12. Kuusijärvellä. Se oli Tuomaan päivä, jolloin
joulu oli jo ovella. Kuusijärvellä oli hiljaista ja kynttilän valon valaisemaa pimeyttä. Seurakunnan väki oli sytyttänyt
kynttilöitä järven ympäri. Lasten leikkipaikalta lähtivät laulukierrokset Kuusijärven ympäri. Kun joulukellot kajahtivat,
lähti aina yksi ryhmä oppaan kanssa metsään laulamaan
tuttuja joululauluja: ”Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin
leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa…”
Niillä, jotka olivat olleet aiemminkin, oli omat lyhdyt mukana ja niistä tuli kaunista lisävaloa metsäpolulle. Kun kierros
oli tehty, tarjolla oli lämmintä mehua ja pipareita.
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Joulun tunnelma tiivistyy joulukirkossa
Mika Rautio

Matti Puurunen

N

äin aluksi täytyy tunnustaa, että en ole itse kovin ahkera kirkossakävijä. Mutta omasta mielestäni käyn
kuitenkin säännöllisesti kirkossa. Nimittäin kerran
vuodessa ja aina jouluisin.
Me Koivukylän alueella asuvat olemme sikäli onnellisessa
asemassa, että joulukirkon lisäksi jo paljon ennen joulunpyhiä joulun tunnelmaan on voinut uppoutua Koivukylän
Lions Clubin järjestämässä hyväntekeväisyyskonsertissa,
joka on järjestetty Rekolan kirkossa joka vuosi
jo vuodesta
2005 lähtien.
Tänä vuonna konsertti
pidettiin
3 .12.2019.
E s i i nt y ji n ä
olivat
tällä
kertaa Jannike Sandström, joka
tunnetaan
musiikin
vankkana
ammattilaisena ja mon it a it u r i n a
Helsingistä.
Ja n n i ke
osaa esiintyä
sujuvasti
myös ruotsin
kielellä, joten
tänä vuonna
kuultiin kai
ensimmäistä
kertaa ikinä
(?) hyväntekeväisy yskon ser t i s sa
yksi
esitys (jul, jul,
strålande
jul)
myös
ruotsin kielellä. Tämä
oli
mielestäni erittäin
onnistunut kokeilu. Vaikka en ihan kaikkia sanoja ymmärtänytkään, niin joululaulujen jouluiset melodiat vievät silti
mukanaan ja herkistävät mielen.
Muut esiintyjät hyväntekeväisyyskonsertissa olivat Jore Marjaranta (Jore muistetaan myös 1990 luvun alusta Leningrad
Cowboysien jäsenenä), sekä Olli Ahvenlahti, lempinimeltään
”Puppe”. Olli on tunnettu pianisti, säveltäjä, sovittaja ja kapellimestari, joka toimi mm. Yleisradion kapellimestarina
1990-luvulla, ja hänet muistetaan myös Vesa-Matti Loirin
esittämän ”Jean-Pierre Kuselan” taustapianistina.
Hyväntekeväisyyskonsertin juontajana toimi Lions Clubin
presidentti Mikko Ilvonen. Hän selosti tilaisuuden alussa leijonien toimintaa, joka perustuu vapaaehtoistyöhön,
jota tekevät klubin jäsenet ja heidän puolisonsa. Vuosittain
Koivukylän Lions Club lahjoittaa niin rahallista tukea kuin
ruoka- ja käyttötavaraa sekä konkreettista apua omalla kylällään ja paikallisesti. Myös uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita mukaan klubin toimintaan.

Keskellä pimeyttä – loistava idea

Facebook

Mika Rautio

N

äissä nykyajan lumettomissa talvissa
on ainakin sellainen
huono puoli, että nämä ovat
todella pimeitä. Taivas on
musta, maa on musta ja jos
sataa, taivas on päivälläkin
harmaa sen lyhyen ajan, mitä
valoa riittää.
Keskellä tätä pimeyttä Rekolassa syntyi kuitenkin idea –
joka on konkreettisesti aivan
loistava! Ideana oli perustaa Rekolaan heijastinkuusi. Idea syntyi spontaanisti
Rekolan Facebook -ryhmän
keskusteluissa, ja K-kauppias
Minna Kelamo kertoi idean
syntymisestä perjantaina 13.

joulukuuta K-Market Rekolan Facebook sivuilla näin:
”Asiakkaan idean pohjalta
toteutettu yhteistyössä Vihervimman ja Verhoomo
Unelman kanssa kaupan pihalle liikennevaloristeykseen
heijastinkuusi. Kuuseen voit
käydä ripustamassa oman
ylimääräisen heijastimen ja
jos sinulla on tarvetta heijastimelle voit sieltä ottaa
käyttöösi heijastimen tai
vaihtaa.”
Heijastinkuusen ”syntymäpäivä” osui myös otolliseen
hetkeen joulukuun puolivälissä siksi, että kuusen ympärillä pyöri silloin väkeä

runsaasti ihan muutenkin,
sillä silloin samaan aikaan
alkoi joulukuusien kauppa.
Yhdellä ja samalla käynnillä oli siis mahdollista hoitaa
kaksikin asiaa, eli valita joulukuusen ja vaihtaa heijastimen.
Heijastinkuusen toteutuksen
mahdollisti Rekolan keskustan yrittäjien hyvä yhteistyö.
Varsinaisen kuusen pystyttämistyön hoiti Vihervimman Teemu Nikkanen, joka
lahjoitti tarkoitusta varten
oikein ison ja komean latvakuusen, jossa oli aitoja käpyjäkin vaikka kuinka paljon.
Verhoomo Uneman Mari
Tikkanen puolestaan loihti

kuusen juurelle ison kyltin,
jossa kuusen toimintaperiaate oli selostettu: kuusesta
sai ottaa tai tuoda tai vaihtaa heijastimen. K-Marketin
Minna Kelamo antoi paikan
ja luvan kuusen pystyttämiselle K-marketin tontille. Alkupääomaa eli ensimmäiset
heijastimet heijastinkuuseen
saatiin Rekola-Asolan omakotiyhdistyksen
lahjoittamista heijastimista, ja kun
hyvään alkuun oli päästy,
heijastimia ilmestyi nopeasti
ja paljon erilaisia myös lisää.
Heijastinkuusi olikin kovalla
käytöllä, eli välillä se oli aivan tyhjä, välillä taas aivan
täynnä heijastimia. Valitet-

tavasti tämä Rekolan ensimmäinen heijastinkuusi jäi
kuitenkin melko lyhytikäiseksi. Heijastinkuusi kyllä
sai olla aivan rauhassa, eikä
kuusi kohdannut ilkivaltaa
kertaakaan. Mutta 9. tammikuuta sattunut talvimyrsky
riuhtoi kuusta siinä määrin,
että se päätettiin poistaa, ettei se kaatuisi.
Mutta uskoisin, että heijastinkuusi ilmestyy Rekolan
katukuvaan entiselle paikalleen taas uudestaan ensi
vuonna. Kylttikin on jo valmiina odottamassa.
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K Y L Ä L L Ä TA PA H T U U
Rekolan Raikas, 		
veteraanit, 			
kevät 2020
Liikuntaryhmät ja osallistumismaksut:

TAITOKESKUS
Hikijumppa HAVUKOSKI
Peltoniemenkuja
3
Rekolanmäen koulu,
01360
Vantaa
maanantai
klo 19.30-21.00,
25€
ke
9-17 ja to 10-18

Alkanut 13.1.-10.2.
(ei viikolla 8), 24.2.-27.4.2020

TAITOKESKUS KORSO
Korsontie 18
Boccia
01450
Vantaa
Koivukylän
ma
9-17 ja tivanhustenkeskus
10-18

*), tiistai klo 11-12, 30€
Puh.
050 7.1.-11.2.
344 7666
Alkanut
havukoski@taitouusimaa.fi
(ei viikolla 8), 25.2.-28.4.2020

www.taitouusimaa.fi

Kuntosali
FACEBOOKISSA:
Havukosken palvelutalo,
Taitokeskus
ja Korso/
keskiviikkoHavukoski
klo 16.45-17.45,
Taito
25€ Uusimaa ry
Alkanut 8.1.-12.2.
(ei viikolla 8), 26.2.-29.4.2002
Kangaspuissa
loimet on ra		
kennettu
valmiiksi.
Meiltä voit
Vesijumppa
ostaa
tarvikepaketit
ja neuleHavukosken
palvelutalo,
langat.
Järjestämme
keskiviikko
klo 18-19,kursseja
80€ &
keskiviikko
klo 19-20,
100€
myös
tilauksesta
ryhmille.
Alkanut 8.1.2020 alkaen, 10 krt
Voima-Liikkuvuus-tunti
Koivukylän vanhustenkeskus,
torstai klo 10-11, 40€
alkaen 9.1.2020, Liikkeet ja
asennot osallistujien mukaan
Ohjaaja Merja Isokoski,
puhelin 040 7472299 (Helena)

Marjatta-Säätiö
Rekolan-Koivukylän
Mielenterveysyhteisö 		
HAVURASTI
Eläkkeensaajat
ry

torstai, klo 11-12, 40€
alkaen 9.1.2020, o
hjaaja Merja Isokoski,
puhelin 040 7472299 (Helena)
Tuolijumppa
Koivukylän vanhustenkeskus
Joulu käsillä Taitopajat
*), torstai klo 12-13, 30€
klo
13-20,9.1.-13.2.
aloitus viim.
klo 188),
Alkanut
(ei viikolla
14
€
+
materiaalit.
27.2.-30.4.2020,
Muista
ohjaajailmoittautua.
Tuija Säteri,
puhelin 040 747 2299 (Helena)
Tuolit löytyvät
avoimesta vaTaitokeskus
Havukoski
rastosta
To
13.12. Saippuapaja
Kuntosali

Taitokeskus
Korso
Koivukylän vanhustenkeskus,
Ti
4.12.
Green
Craft35€
–päivä.
perjantai klo 8-10,
Kierrätyshuovasta
Alkanut 10.1.-14.2.pientä kivaa
(ei viikolla 8), 28.2.-24.4.2002
pukinkonttiin.
Vain materiaalimaksu.
Korttirinki
Alkoi tiistaina 7.1.2020 klo 13
Ti 11.12. Joulu käsillä -pajassa
ja jatkuu joka toinen tiistai,
himmelit,
helmipannunaluvetäjänä Kari
Koho ellei toisin
nen,
käpyhyasintti
sovita.

(omat männynkävyt mukaan).
Maksut: Rekolan Raikas ry,

Veteraanijaosto,on
Nordea, tilille
Taitokeskukset
FI62 1220 3000
2510 62,
joululomalla
20.12.2018viite 7100.
6.1.2019.

Kaipaatko juttuseuraa
ja yhJoulumyyjäiset
Havunneulassa
dessäoloa
muiden
kanssa?
Lauantaina 15.12.2018
Oletko yksinäinen?
Paimenentie
2 pihanpuolella.
Tarvitsetko tukea mielenterveyden tai päihteidenkäytön
Askartelukerho
kysymyksissä?
Havunneulassa
PaiKaipaatko iloa(kerhotila
ja naurua
elämenentie
mään? 2 (maantasossa pihanpuolella) Perjantaisin parillisilla
Havurastissa
saat mahdolliviikoilla
klo 13:00-15:00.
suuden yksilölliseen tukeen ja
ohjaukseen, erilaisiin ryhmiin
Lauluryhmä
sekä vapaamuotoiseen toiminTiistaisin
kerhosalissa
taan ja yhdessäoloon.
klo
14:30-15:30.
Tervetuloa!
Havurastin toiminta on makPelikerho
sutonta ja suunnattu
vantaaHavunneulassa
joka toinen
laisille
ikääntyneille.
Voit tulla
maanantai parillisilla viikoilla
ilman ajanvarausta ja lähetettä.
klo12:30-16:30.
Toiminnasta vastaavat sosiaalija terveysalan ammattilaiset.
Boccia
Toimintaa rahoittavat Vantaan
Pelataan
tiistaisin
Havukosken
kaupunki
ja Veikkaus.
Nuorisotalossa klo 11:00-12:30.
Maanantai

Maksuasioissa:
Ritva Sarkkinen,
puhelin 050-3002018 tai
anneli.sarkkinen@gmail.com
*) Kengät ja ulkovaatteet voi
säilyttää ”ohjaajien pukuhuoneessa”.

Lempeä kehonhuolto
Koivukylän vanhustenkeskus,

Yhteyshenkilö:
Jenni Johansson,
puhelin 050 3045813

Asukastila		
Kafnetti

Maahanmuuttajaneuvonta
maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 9-15

Avoinna:
ma-to klo 8.30–15.30,
pe 8.30–14.30
Rautkallionkatu 3,
01360 VANTAA,
puh.043 8270114

Avoinna arkisin klo 9-15
Eteläinen Rastitie 12, 01360
Tiistaikerho
ja toimintakerho
Vantaa
kokoontuvat
tiistaisin klo 13:00.
p. 050 3407888
marja.helvamo@marjattasaaHavukosken
palvelutalon
tio.fi
kerhosalissa
Paimenentie 4
havurasti@marjattasaatio.fi
(Pohjakerros,
sisään liuskan
https://marjattasaatio.fi/muujälkeen katoksen alta.)
toiminta/havurasti-myyrasti/
www.facebook.com/rastitoiwww.rekola.elakkeensaajat.fi
minnat

Levyraati 1)
Rivitanssikerho
klo 10 - 11
Nuorisotalossa
maanantaisin
2)
Elämäntaparyhmä
klo
12.00-13.30.
klo 10:00 - 11:15
Yhteisökahvit
Tervetuloa!!
klo 12.30

Kauppojen hävikkiruokaa
keskiviikkoisin klo 13.30Ota oma kassi mukaan.

www.vantaa.fi/kafnetti,
www.facebook.com:
Asukastila kafnetti

Tsemppari-hanke
torstaisin klo 9-16

Kafnetti
Toiminnallinen ryhmä 1)

klo 10 - 11:30
Avoinna:
Ryhmä venäjänkielisille ja
muilleklo
kiinnostuneille
ma-to
8.30-15.30, 2)
klo8.30-14.30
10-12
pe
Yhteislaulu 1) 3, 01360
Rautkallionkatu
klo 12:15 -puh
13:15
VANTAA,
043 827 0114
Yhteisökahvit/kafnetti,
www.vantaa.fi
klo 13.15
www.facebook.com/
Hehku -tunneryhmä 2)
kohtaamispaikkakafnetti
klo 13 - 14:30
Asukastila Kafnetti on Vantaan
Keskiviikko
kaupungin aikuisille suunnattu
Senioripysäkki
-ryhmä 2)Kahvia
avoin
koh-taamispaikka.
klo 9:30 - 11
pikkuhintaan.
Musiikin iloa 1)
klo 10 - 11
Maanantaisin:1)
Tuolijumppa
Ilmainen aamupuuro
klo 13 - 13:30
klo
8.30-9.30
Yhteisökahvit
klo 13.30
Terveydenhoitajan
vastaanotto
Peliryhmä 1)
klo
klo10-12
13:45 - 14:30
Alkaa vuoden 2019 alusta
Torstai
Tiistaisin:
Tanssi tavallasi 1)
Läppäripiiri
klo 10:30-11klo 12-14 Ota muVoimaa
-kävely 1)
kaan
omametsästä
kannettavasi/älypuklo
12:15
–
12.45
helimesi ja tule opettelemaan
Suvanto
-ryhmä 2)
niiden
käyttöä
klo 12.15 – 14.15
Yhteisökahvit
Keskiviikkoisin:
klo 12.45
Maahanmuuttaja
neuvonta1)
Kirjallisuus/Draamapaja
klo
9-15
klo 13 - 14:00
Kauppojen
Perjantaihävikkiruuan jako
klo
13.30 alkaa1)numeroiden
Aivojumppaa
jako.
Oma
klo 10
- 11 kassi mukaan.
Asahi -terveysliikunta 1)
Torstaisin:
klo 12:15 - 12:45
Yhteisökahvit tervetuloa tekeYhteisöruokailu,
klo 12.45
mään
ja/tai syömään klo 10”Renttu” Rentoutusryhmä 1)
klo 13:15 – 13.45 klo 9-16
Tsemppari-hanke
1) Ryhmät ovat avoimia ja
Lakineuvonta, ilmainen klo
niihin voi tulla mukaan milloin
11.30-12.30
tahansa.

Taukojumppa 1)
klo 13:00
Viikkis 1)
klo 13:15
Yhdessä Yksin 2)
kloHyvä
13:00 kyläläinen!

Yhteisöruokailu
torstaisin n.klo 11.30

Tiistai

Rekolan-Koivukylän Havukosken
Rekolan
Raikas ry
Havukosken
Eläkkeensaajat
ry
Eläkeläiset ry
Veteraanijaosto
Eläkeläiset
ry pyörähti
Kevään 2020 			
Uusi vuosikymmen
kerhotoiminta
Hyvä Veteraanijaoston jäsen tai
Hallituksen
tuleva
jäsen tässäkokoukset
on tulevien
Havunneulassa
klo 9.00
kuukausien
tapahtumia,
joihin kaikkiin tilaisuuksiin
Tiistaikerhot
olet
tervetullut. Joskokoontuvat
pyydetään
Marjatta-Säätiön
kerhosalissa
ilmoittautumaan etukäteen,
ole
klo 13.00, Paimenentie 4, pohhyvä ja ilmoittaudu. Usein miten
jakerros, sisään luiskan jälkeen
on
kyseessäalta,
tarjoiluvaraus,
joka
katoksen
alkaen 7.1.2020
maksaa meille. Ja haluamme,
että
kaikille riittäätiistaisin
tarjottavaa.
Jos
Lauluryhmä
kerhojoudut
jälkeen
salissailmoittautumisen
klo 14.30-16.00,
alkaen
perumaan
7.1.2020 tulosi, muista myös
ilmoittaa se henkilölle, jolle olit
Boccia pelataan Havunneuilmoittautunut.
lassa klo 11.00-13.00, alkaen
7.1.2020tapahtumia
Tulevia

Syyskauden päättäjäiset pidetään
Askartelukerho perjantaiTeräsvaarisalissa maanantaina
sin, parillisilla viikoilla klo
17.12.2018
klo 14
alkaen.
Tarjolla
13.00-15.00,
alkaen
10.1.2020
puuroa
ja
joulutorttukahvit,
Havunneulassa, Paimenentie 2,
hinta
5 euroa/henkilö,
sitova
pihanpuoli,
pohjakerros
ilmoittautuminen 12.12.2018
Pelikerho
maanantaisin,
mennessä,
maksu
paikan
parillisilla
viikoilla
klo 12.30päällä.
Pyritään
järjestämään
16.30, alkaen
Haarpajaiset,
joten20.1.2020
jos sinulla on
vunneulassa
arpavoittoja,
toimitus Jaskalle,
Karille, Osmolle, Ritvalle tai
Rivitanssikerho Kafnetissa
Paulalle. Ilmoittautumiset: Jaakko
maanantaisin 12.00-13.30,
Vastamäki,
jaakko.vastamaki@
alkaen 13.1.2020			
kolumbus.fi, puhelin 040 5116298

Kevätkokous tiistaina 24.3.
Kevätkauden
avajaiset pidetään
klo 13.00 Marjatta-Säätion
maanantaina
kerhosalissa7.1.2019 klo 14
Raikkaan toimistolla. Tästä
Yhdistyksen
kotisivut:
tarkemmin
Raikkaan
Veteraanien
rekola.elakkeensaajat.fi
omassa
jäsenkirjeessä nro 1/2019.
				
Yhteyshenkilö: Keijo KoskiPakkasjuhla on keskiviikkona
nen, keijokoo@welho.com
16.1.2019 klo 13-15 Hiekkaharjun
Puistokulmassa. Se on myös osa
TUL100 -tapahtumaa. Tästä
Lumon 		
tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä
Peuhapäivät
nro 1/2019. Arpavoittoja voi
VantaanJaskalle,
kaupungin
kaupunkitoimittaa
Karille,
kulttuuri/Liikunnan
toimiala
Osmolle, Ritvalle ja Paulalle.
järjestää Sporttia kaikille ry:n
Ilmoittautumiset: Paula
sekä urheiluseurojen kanssa
Kaunismäki,
yhteistyössäkaunipau@gmail.
alle kouluikäisille
com,
puhelin
050 4536364
lapsille
perheineen
liikunnalli-

Tervetuloa
Havurastiin!

2) Ryhmistä saa lisätietoa HaPerjantaisin:
vurastin henkilökunnalta.
Sinkkukahvila aina kk:n
Muutokset mahdollisia.
ensimmäinen
klo 17.00-

Kotiseurakuntanne toivottaa teille sydämelliset onnittelut ja
Jumalan siunausta täyttäessänne
tänä vuonna 65 vuotta.

Asukastila 		
Tuulikontti

TERVETULOA!
Maanantai
Käsityökerho klo 18-20

käyntiin ja sen mukana kerKerhomme
toimii
tiistaisin klo
homme aloitti
toimintansa
12
- 14 Koivukylän
kirjaston
tiistaina
14.1. 2020
klo 12- 16
askartelutilassa,
Koivukylän (entisen) kirjaston
osoite
Hakopolku 2.
askartelusalissa.
Järjestämme retkiä,
teatterimatkoja,
virkistys- ja
Kerhossamme suunnitellaan
käsityötoimintaa.
yhdistyksemme kevään toimintaa. Teatteri- ym. matkoja ja
vierailuja toisiin
yhdistyksiin.
Teatteriretki
tehdään
Lahden
Pyydetään asiantuntijoita
keskaupunginteatteriin
lauantaina
kustelemaan
15.
12. 2018 klomielenkiintoisista
13,
asioista. Laulellaan
musikaali
The Sound yhteislauluof Music
ja, pelataan bingoa ynnä muuta
mukavaa.
Retki
Fazerilaan tehdään
Kahvia
4.12.
klo ja
13pullaa on tarjolla
joka kerta.
Esittely
ja opastus 13.50€
Lähemmin matkavastaava Raija
Sketsikerho
kokoontuu
Lassila
puhelin 0503682944
kerhon jälkeen askartelusalissa
klo 14 - 16
Joulumyyjäiset
Kirnussa 8.12.
klo 10 - 15
Senioritanssikerho harjoittelee torstaisinkokoontuu
klo 14-16
Senioritanssikerho
Koivukylän (entisen) kirjaston
torstaisin klo 15 – 17 Havukosken
auditoriossa.
Nuorisotalossa.
Liikunta on lääkettä, tule rohTervetuloa harjoittelemaan!
keasti mukaan!

Joulupuuro tarjoillaan
Iloista iltapäivää vietämme
Koivukylän
kirjaston
keskiviikkona
26. 2. 2020 klo
askartelutilassa
11.12.palvelutalon
klo 12,
12- 15 Havukosken
Ilmoittautuminen
8.12.
kerhosalissa, osoite Paimenenmennessä
RitvaVantaa.
Tahvanainen
katu 4, 01360
Ohjelpuhelin
050 369 5090
maa, arpajaiset,
tanssia.
Kahvia, voileipää ja kakkua, 7
Kerhomme
€ henkilö. viettää 45
-vuotisjuhlaa 28.11.2018 klo 12 –
14
Havukosken
Vapaa
pääsy Nuorisotalossa,
osoite
Eteläinen
Rastitie 14
Tervetuloa
mukaan!
Juhlapuhujaksi on pyydetty
Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja
Jan Koskimies.
Ohjelman lisäksi kahvitarjoilu.
kuntamuotoja.
Osallistuminen
Toivotamme
Havukosken
tapahtumiin
onjäsenet
maksutonta
Eläkeläiset
ry:n
koko perheeltä.
tervetulleeksi
juhlaamme!!!
Luvassa on paljon kaikkea kivaa, temppurata, sirkusvälineitä, pomppupatja ja pallopelejä.
Asukastila
Opastusta on järjestetty.
Tuulikontti

sia Peuhapäiviä.
Perhepeuhat Monitoimikeskus
Konttitie
c, 02360 Vantaa
Raikkaan 90 -vuotisjuhlat
Lumossa4lauantaina
29.2.2020
puh.
040
1853019
Veteraanijaosto
Tavoitteena onjärjestää
antaa lapsille
ja maanantaina 13.4.2020 klo
Avoinna:
mahdollisuus
harrastaa liiTiistai
www.vantaa.fi
/tuulikontti
Kuusijärven
tapahtuman
8.30–11.30. Monitoimikeskus
TIISTAI
arkisin klo 9-15
Seniori,
tulehan tutustumaan
ja 21.8.2019
kuntaa yhdessä
vanhempiensa
maksuton
Puuropolku
www.facebook.fi
/tuulikontti
keskiviikkona
Lumo, Urpiaisentie
14, palloiLOKA
2019
kanssa
kokeilla
klo 9-10
vaihtamaan kuulumiset
luhalli
Asukastila
Tuulikontti on asukklo
12-15,jajoka
on osaerilaisia
TUL100 liiKonttitie KLO
4, 01360
Vantaa
12.00
kaiden yhteinen olohuone ja
-tapahtumaa kuin myös Raikkaan
kahvikupposen äärellä!
Puh. 040 185 3019
Torstai
90 -vuotisjuhlaa. Tästä tarkemmin kokoontumispaikka.
Ilmoittautumiset
www.vantaa.fi/tuulikontti
Kaupoista saadun hävikkiruosähköpostilla: diakonia.rekola@evl.fi tai puhelimitse
jäsenkirjeessä nro 1/2019.
Mahdollisuus
lukea päivän
Arkisin klo 9-15 TUL:n
Kansainvälinen
Naistenpäivä
8.3.
www.facebook.com:
p. 09 830 6706 tai 09 830 6700
an jako (numeroiden jako klo
Muistattehan myös ilmoittaa ruokarajoitteet.
lehdet
ja
keskustella
muiden
Eteläinen
Rastitie
12,
Asukastila tuulikontti
13.45-14.00) klo 14.00
Perinteinen ohjelmallinen aamiaistilaisuus Kirnussa
Lippuja
varattuna
seuraaviin
kanssa.
Tervetuloa!
Lämpimin terveisin
käynti
kentän
puolelta
Ota oma kassi mukaan.
klo 10-12.30. Tervetuloa!
Rekolan seurakunta, Tuulikontti
Havukosken Eläkeläiset ry, on asukAsukastila
p. 050 340 7888 HKT:n esityksiin
LC Koivukylä, Marjatta-säätiö,
Monimaa
ry Vantaa,
Rekolan-Koivukylän
Eläkkeensaajat ry, ja
kaiden
yhteinen
olohuone
KINKY
BOOTS,
keskiviikko ry
Viikko-ohjelma
Seuraa tarkempaa ilmoittelua
Rekolan Martat ry, Rekolan Raikas ry, Vantaan Latu ry.
Toimiva
Koivukylä-Toimari
kohtaamispaikka. Tervetuloa
Vantaan sivuilla
ja
FB:ssa.
23.1.2019
klo
19,
liput
75
euroa/hlö
Lisätietoja Koivukylän Lähisanomien
joulutorttuja
Tahto, torstai 21.2.2019 klo 19,
Maanataina:
”Kylällä tapahtuu”-osiossa.
käsitöitä
liput 39 euroa/hlö
Käsityökerho klo 18-20.
sukkia
TALVITEMPAUS
RAUTKALLION
Kirsikkatarha, 7.3.2019 klo 19,
lapasia
Rekolan Raikkaan
PUISTOKENTÄLLÄ
liput 45 euroa/hlö
Tiistaina:
kynttilöitä
Kunnon
Piirin
syyslukukausi
Comeback
28.3.2019
klo
19,
liput
Maksuton aamupala
Su 1.3.2020 klo 10.00 14.00 Ilmoittautuminen nyt auki!
havupalloja
1.9.-15.12.2019
REKOLAN RAIKAS RY.
43
euroa/hlö
“puuropolku” klo 9-10.
joulukoristeita
Rekolan Raikkaan KUNNON PIIRIN syyslukukausi
1.9.-15.12.2019
Tiedustelut:
Paula
Kaunismäki,
ovikoristeita
Ma
18:00 19:00
Pilates alkeet
Rautpiha
Airi
19:00 - 20:00
Pilates jatkokurssi
Rautpiha
Airi
kaunipau@gmail.com,
puhelin
Keskiviikkona:
19:00 - 20:00
Vatsa-pakarat-reidet
Havukoski
Hantta
Kerhoissa liikutaan,
20:00 - 21:00
Kehonhuolto
Havukoski
Hantta
050 4536364
19:00 - 20:00
Kahvakuula
Kytöpuisto
Eki
Toimintatuokio/luento
pelataan ja leikitään
Arpajaiset ym. mukavaa!
20:00 - 21:30
Sähly
Kytöpuisto
Rekolan
Raikas
ry:n-Tuijasääntömääräinenklovuosikokous
monipuolisesti, tehdään
11-12.
Ti
17:00 - 18:00
Core
Havukoski

Asukastila Kafnetti on Vantaan Suomenkielen
Partiomammojen
perinteiset
kaupungin aikuisille
suunnattu keskusteluryhmä
avoin kohtaamispaikka. Kahvia klo 9.30-11
pikkuhintaan.
JOULUMYYJÄISET
Lakineuvonta
Aamupuuro
torstaisin klo 12.30
maanantaisin ilmainen
puuro
sunnuntaina
2.12.2018
klo 8.30-9.30
Sinkkukahvila
kello 12-14
kk. ensimmäinen perjantai
Läppäripiiri
klo 17.00
Tarjolla:
tiistaisin klo 12–13
kahvia
Tule oman kannetavan/älypuSeuraa tarkempaa ilmoittelua
piirakoita
helimen kanssa opettelemaan
Vantaan sivuilla ja FB:ssa.
miten laitetta käytetään. leivonnaisia

Kutsumme Teidät Rekolan kirkkoon (Kustaantie 22)
viettämään mukavaa yhdessäoloa,
tutustumaan alueemme verkostoihin ja tietysti
syntymäpäiväsopalle puolisonne tai ystävänne kanssa.

1 Koivukylän

Lähisanomat
etsii taittajaa
lehdelle!

OtaKERHOT
rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com

Ohjelmaa

TERVETULOA
tukemaan
Rekolan partiolaisten
toimintaa
Rekolan partiomajalle
Kustaantie
47
lapsille
ja aikuisille:

 vetokoiria
 poniratsastusta (klo 10.00  12.00)
 ongintaa lapsille
 leikkimielisiä pelejä
 VPK:n kalustoesittely
 Korson SPR


Tervetuloa viihtymään

temppuratoja ja opetellaan
liikunnallisia taitoja.
AIKATAULUT:

KUTSU

18:00 - 19:00
20:00 - 21:00

BodyBarbic
Vatsatanssi

Havukoski
Havukoski

Tuija
Sebastian

10:30
18:00
19:00
19:00
20:00
19:00

Lempeä kehonhuolto
Dancemix
Venyttely
Bodystep
Kiinteytys
Hathajooga

Nuorisotalo
Nuorisotalo
Nuorisotalo
Havukoski
Havukoski
Lyyra

Merja
Vasilisa
Vasilisa
Senja
Senja
Soili

sunnuntaina 29.3.2020 klo 17.00
Hieroja Jukkapidetään
Sivonen
Ke

Kerhot starttaavat
syyskuussa viikoilla
36 ja 37.
Kerhojen paikkana
toimii Havukosken
koulu.

-

11:30
19:00
20:00
20:00
21:00
20:30

Torstaisin:
Terveydenhoitaja paikalla
klo 9-11.

Paatsamakuja 4 E Vantaa, Asolanväylän varrella.
Rekolan Raikkaan toimistolla, Rasinkatu 14 C, Vantaa
Puhelin: 0400 – 606 133
Kauppojen hävikkiruuan jako
käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset
asiat
Hieronta, alk. 20 € / Kokouksessa
25 min
n. Klo 12.30-13.30
Tenavakerho
Arpajaiset hyvillä
palkinnoilla
Muistathan ottaa oma kassi
(lapsi+vanhempi): Myös koti-tai yrityskäyntejä. Joustavat aukioloajat ma-su.
Herkkuja
moneen
makuun
mukaan
SU 15:00 - 15:45 TAI 16:00 - 16:45
Tervetuloa!
 kahviteltan antimia
NETTIAJANVARAUS:
Palloilukerho:
 grillimakkaraa
Tervetuloa!
MA 18:00 - 18:45 https://nettiaika.fi/HierontapalvelutJSivonen
 hernesoppaa ja lettuja
Rekolan Raikas ry:n hallitus
http://www.hierontajsivonen.fi/
www.lckoivukyla.net
Ilmoittautuminen osoitteessa www.koips.fi
Taaperokerho
(lapsi+vanhempi):
MA 17:10-17:50

To

17:30 - 18:30
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

Tanssiksi
Kunnon jumppa
Core

Rekola
Havukoski
Havukoski

Elise
Marianne
Marianne

Pe

11:00 - 12:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:30

Voima-Liikkuvuus
Pumppi
Sähly

Nuorisotalo
Havukoski
Havukoski

Merja
Miisa
-

La

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00

Kehonpaino-Voima
Liikkuvuus

Kytöpuisto
Kytöpuisto

Merja
Merja

Su

10:00 - 11:30
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

Hathajooga 15.9. alkaen
Body
Venyttely

Kytöpuisto
Kytöpuisto
Kytöpuisto

Anitta
Teija
Teija

VANTAAN LIIKUNTAPALVELUIDEN JA KUNTOJAOKSEN YHTEISTYÖKURSSIT:
V190701 Zumba Havukosken koulu ti klo 19:00, Sebastian
V190698 Keppijumppa Rekolan koulu to klo 18:30, Elise
V190699 Kiinteytys Vierumäen koulu, Kulomäen opetuspiste to klo 18:00, Lona
V190700 Kehonhuolto Vierumäen koulu, Kulomäen opetuspiste to klo 19:00, Lona
Ilmoittautuminen: https://tinyurl.com/y3ve5jls
Hinta 50 / kurssi. Kunnon piirin osallistujille hinta on 35 /kurssi.
Ensimmäisellä tunnilla voi käydä kokeilemassa.

koipsvantaa

koivukylanpalloseura

KoiPSVantaa

LISÄTIEDOT NETISTÄ: www.rekolanraikas.fi/ Kuntoliikunta sekä etusivun uutiset.
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TERVETULOA SALONSAAREEN TALVILOMALLE 2019
Salonsaaressa järjestetään
lomatoimintaa myös talviaikaan
Huoneen haluamalleen viikolle saa 18 nopeinta varaajaa/perhettä. Huoneisiin mahtuu 2-3 aikuista
tai perhehuoneeseen 2 aikuista ja 2 lasta.
Tarkoitus on viettää yhtä hauska loma kuin kesälläkin. Ohjattu ohjelma on tietenkin talveen liittyvää
tekemistä. Mukaan kannattaa ottaa omia suksia, pulkkia ja muita talveen liittyviä välineitä.
Loma-aika on viisi vuorokautta, alkaen maanantaina lounaalla ja päättyen lauantaina aamupalaan.
Lomavastaavana toimii Jari Nokelainen ja virikeohjaajana toimii Sami Hiltunen, joka vastaa
ohjelmasta. Ohjelmassa olisi esimerkiksi retki, elokuva- tai karaokeilta, askartelua, rummutusrentoutusta, sauvakävelyä talvimaisemissa, lumiukkojen 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
loppujuhlaan perjantai-iltana.
Ruokailut ovat kolmesti päivässä. Ruuasta huolehtii kokkimme. Koko lomastanne huolehtii siis sama
tuttu henkilökuntamme.
Loma on täysin omakustanteinen. Pyrimme kuitenkin hinnoittelemaan sen mahdollisimman
edulliseksi. Lomat on tarkoitus toteuttaa hiihtoloma-aikana viikoilla 8-10 sekä vielä lisäviikolla 11.
Kahdelle ensimmäiselle lomaviikolle odotetaan lapsiperheitä ja kahdelle seuraavalle ikäihmisiä.
Lapsiperheviikoilla myös mummot ja papat ovat tervetulleita. Ryhmille ja yhdistyksille voidaan
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!

Kiinnostaako
erilainen
harrastus?

Unelma

Verhoomo
Lisätiedot:
asolanvpk.net

Puh. 044 2717 773 | Rekolantie 62, 01400 Vantaa
@AsolanVpk
instagram.com/asolanvpk/
mari@verhoomounelma.ﬁ www.verhoomounelma.ﬁ

