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Mikään ei ole ikuista – ei 
edes koronapandemia
Mika Rautio, päätoimittaja

Korona tuli. En tiedä onko yhtään virusta tullut Koivu-
kylään, mutta silti se vaikuttaa näköjään aivan kaik-
keen, esimerkiksi Lähisanomien ilmestyminen viiväs-

tyi muutamalla viikolla alkuperäisestä aikataulustaan. Myös 
lehti-ilmoitukset ovat nyt vähissä, koska kaikki tapahtumat 
on tämän kevään osalta peruttu. Tämä lienee kuitenkin pik-
kujuttu isossa kuvassa. 

Maailmalla virus on tappanut tähän mennessä jo satoja tu-
hansia ihmisiä. Vantaallakin kuolleita on tällä hetkellä ja tätä 
kirjoittaessani 12, lisäksi koronaan sairastuneita on Vantaal-
la muutamia satoja. Tällä hetkellä rokotteita tai tehokkaita 
hoitoja tautiin ei ole olemassa. Terveydenhoidon osalta koro-
naakin kohta isompi haitta lienee se, että kaikki ei-kiireelli-
nen sairaanhoito on pysähtynyt. Lisäksi monet eivät uskalla 
koronan pelossa mennä terveysasemille ollenkaan.

Itselläni ei ole koronan osalta onneksi omakohtaisia koke-
muksia, joten omat kokemukseni koronapandemiasta ra-
joittuvat siihen, että kirjastot ovat kiinni, uimahalleihin ei 
pääse, kaupungintalokin on suljettu kokonaan. Mutta sitten 
taas ulkoliikuntapaikat, varsinkin Kuusijärven alue on ollut 
pitkin kevättä melkoisen ylikansoitettu. Myös skeittailijoita 
on ollut paljon ainakin Rekolan omassa skeittailupaikassa. 
Tästä ovat jotkut olleet myös huolissaan, että onko kysees-
sä liian suuria kokoontumisia ja liian pienillä turvaväleillä? 
Mutta tämä kaikki kertoo varmaan siitä, että ihmiset ovat jo 
kyllästyneet istumaan neljän seinän sisällä. Toki ulkona liik-
kuminen muutenkin on aina hyvää ja terveellistä, kunhan 
turvaetäisyyksiä muistettaisiin noudattaa. 

Pandemialla – varsinkin jos se pitkittyy, on myös valtavat 
taloudelliset vaikutukset. Jo nyt moni pienyrittäjä on me-
nettänyt työnsä ja toimeentulonsa. Myös työssäkäyvistä 
monet ovat lomautettuna tai irtisanottu. Vantaalla oli ennen 
pandemian alkua työttömyysprosentti noin 8%, mutta nyt 

se on noussut 50%:lla 12%:iin. Lentokenttäkin 
oli aikaisemmin tärkeä työllistäjä, mutta nyt 
siellä on hiljaista. Myös asuntokauppa hiipuu 
ja korjausrakentamisessa remontit seisovat, 
koska asuntoihin ei päästetä sisään. Työn-
tekijöistäkin on pulaa, sillä esim. Virossa 
asuvat työntekijät eivät pääse työpaikoil-
leen, koska laivaliikenne on rahtia lukuun 
ottamatta pysähdyksissä. 

Myös Vantaan kaupungilla joudutaan 
koronan vuoksi suuriin säästötal-
koisiin, sillä taloustilanteen voi-
makkaan heikkenemisen takia 
on jouduttu nopeasti tekemään 
omia menoja rajoittavia toimen-
piteitä. Menoja karsitaan vähin-
tään miljoona kultakin toimi-
alalta ja investointeja karsitaan 
noin 8 miljoonalla eurolla. Lisäksi inves-
toinneista karsitaan. Investointien säästöjä haetaan 
rakentamisinvestointeja, kunnallistekniikan investointeja, 
tietojärjestelmäinvestointeja ja irtaimen omaisuuden inves-
tointeja karsimalla.

Kaupungilla alustavina säästökohteina on tunnistettu mm. 
rekrytointien siirtäminen tai toteuttamatta jättäminen, ke-
sätyöntekijöiden palkkaamisen rajoittaminen, toiminnan 
supistaminen tietyissä palveluissa, palvelujen kehittämisen 
keskeyttäminen, tapahtumien ja tilaisuuksien peruminen, 
palveluostojen karsiminen, hankintojen lykkääminen tai 
toteuttamatta jättäminen, sekä tietohallintokulujen karsi-
minen.

Nyt emme vielä tiedä milloin tämä kaikki päättyy, mutta 
vanhan sanonnan mukaan mikään ei ole ikuista. Olkaamme 
siis luottavaisin mielin, kyllä tästäkin vielä selvitään.

Päätoimittaja 
Mika Rautio 
koivukylanlahisanomat@gmail.com

Toimitussihteeri 
Paula Kaunismäki 
koivukylanlahisanomat@gmail.com 
c/o Kaunismäki, Vanha Myllyrinne 
6 K, 01360 Vantaa

Taitto 
Pekka Vuola Design

Kannen kuva 
Kirsikkapuu Rautkallionkadulla
Pekka Vuola

Toimituskunta 
Mika Rautio, Paula Kaunismäki, 
Liisa Kaikula, Eija Ahola, 
Seija Pyökeri, Manna Torvinen, 
Taina Kulusjärvi-Touray

www.koivukylanlaisanomat.fi
www.facebook.com/
koivukylanlahisanomat

Lehti saa Vantaan kaupungin 
paikallisen kansalaistoimin-
nan kohdeavustusta

Kustantaja/Julkaisija
Toimiva Koivukylä – Toimari ry
Toimiva Koivukylä – Toimari ry:n 
jäsenjärjestöt:
Asolan VPK ry
Havukosken Eläkeläiset ry
Irti Huumeista ry / Vantaa
Kipinä ry
Koivukylän Elokuvayhdistys ry
Koivukylän Nuoret Kotkat ry
Koivukylän Orkesteriyhdistys ry
Koivukylän Palloseura ry
Koivukylän Sosiaalidemokraatit ry
Koivukylän Vasemmisto ry
Koivukylän Vuokralaisyhdistys ry
Koivukylä-Rekolan Kokoomus ry
Korso-Koivukylän Vihreät ry
Korven Ladyt
Lions Club Vantaa/Koivukylä
Maahanmuuttajien Kulttuuri- ja 
taideyhdistys MKTY ry
MLL-Korso-Koivukylä ry
Naiskulttuuriyhdistys Doris
Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry
Rekolan-Koivukylän Eläkkeen-
saajat ry
Rekolan Martat ry
Rekolan Metsäsiskot ry
Rekolan Metsäveikot ry
Rekolan Raikas ry
Rekolan Sekakuoro ry
Rekolan seurakunta
Rekolan Työväenyhdistys ry
Rekolan Urheilijat ry
Shakkikerho Remissi ry
SKP:n Rekolan os.
Takaisin Elämään ry
Vantaan Kansantanssijat ry
VAV/YTE7

Painopaikka: Printall AS
Painos 10 500 kpl jaetaan ilmais-
jakeluna Asolan, Havukosken, 
Koivukylän, Matarin, Päiväkum-
mun, Rekolan
ja Leinelän alueille.

ISSN 0782-114X
Jakelu: Jakelujuniorit, Tuusula

Mikäli ilmoitusta ei toiminnallisista 
tai tuotannollisista tai asiakkaasta 
johtuneista syistä voida julkaista, 
lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuneista vahin-
goista. Lehden vastuu ilmoitusten 
poisjäännistä tai julkaisemisessa 
tapahtuessa virheessä rajoittuu 
ilmoituksesta maksetun määrän 
palauttamiseen. Huomautukset on 
tehtävä kahdeksan päivän kuluessa 
lehden ilmestymisestä.

Koivukyläläisten kaikille avoimet 
kesä-kirpputorit 

Koivutorilla eli Kirnun aukiolla
(entinen kirjasto, Hakopolku 2)
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Torien aloittamisen edellytyksenä on, että löytyy riittävä
määrä vapaaehtoisia torivalvojia.

Katso erillinen mainos tällä sivulla. 
Jos heinäkuulle tulee uusia korona -säädöksiä,

toimimme niiden mukaan.

Tule tekemään löytöjä tai 
myymään maksutta omia tavaroitasi.

Pöytävarauksia ei tarvitse tehdä etukäteen.
Pöytiä riittää n. 40:lle

Säävaraus!

Järjestäjä: Toimiva Koivukylä – Toimari ry  
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Koronakevät pisti kaikki suunnitelmat uusiksi, niin myös kesäiset 
toritapahtumat Koivutorilla. Totuttelemme nyt kaikki ns. uuteen 
normaaliin, johon kuuluu niin turvavälit kuin käsihygieniakin. 
Mutta kaipaamme myös vanhaa ja tuttua ja sitä ovat juuri kesäiset 
toripäivät.

Nyt kun kesäkuu on jo alkanut ja annetut määräykset mahdollistavat 
varsin hyvin ulkona tapahtuvan toritoiminnankin, niin olemme 
päättäneet aloittaa jokaviikkoiset torit torstaina 2.7. 2020 (katso 
mainos vieressä).

Ehdoton edellytys kuitenkin on, että saamme kokoon torivalvojien 
ydinjoukon, joka huolehtii torin käytännön pyörittämisestä.

Olisitko sinä valmis tulemaan vapaaehtoiseksi torivalvojaksi 
joinakin toripäivinä?

Kutsumme kaikki vapaaehtoiset yhteispalaveriin 

keskiviikkona 10.6. klo 17 Kirnuun. 

Jos et pääse tähän palaveriin, mutta olet halukas tulemaan 
valvojaksi, niin ota yhteyttä Liisa Kaikulaan, puh. 0400-542 888 
tai liisa.kaikula@gmail.com.

Toriterveisin
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Aasinsiltana asiaan - Suomessa toimii noin 50 elävän 
musiikin yhdistystä (lyhennettynä elmu). Yhdistyksiä 
löytyy ympäri maan, Turusta ja Helsingistä aina Ro-

vaniemelle asti. Yhdistysten toiminnan koko ja aktiivisuus 
vaihtelevat. Suuremmista tapahtumista esimerkkinä vaik-
kapa Ilosaarirock, jonka järjestää Joensuun Popmuusikot 
ry eli ”Popparit”. Popparit on vuonna 1971 perustettu elävän 
musiikin yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea 
popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa. Erityisen pal-
jon elmuja perustettiin Suomeen 1980-luvulla.

Toisena aasinsiltana asiaan - jälleen kerran on upeaa, kun 
voidaan todeta, että meidänkin alueella on oma paikka (Re-
kolan Kino), jossa voi järjestää tapahtumia, ja on järjestävä 
taho (REMY), joka järjestää tapahtumia. Suomessa on enää 
vähän jäljellä työväentaloja, joissa on aktiivista toimintaa. 
Vielä vähemmän on sellaisia työväentaloja, joissa voi järjes-
tää julkisia konsertteja, joihin kuka tahansa lipun ostanut voi 
osallistua. Lisäksi Rekolan työväentalo on onnistuttu säilyt-
tämään alkuperäisessä kuosissaan. Koska meillä Rekolassa 
näin on, niin tästä kaikesta kannattaa olla aidosti ylpeä!

REMY ry – aktiivista elmutoimintaa jo 10 vuotta
Mika Rautio

Timo SuvanTo ja mika RauTio

Uudet kuulumiset Rekolan Kinolta
”Työväentalo on sattuneista syistä juuri tänä keväänä ollut 
hyvin hiljainen, kun kaikki kevään tapahtumat on koronas-
ta johtuen peruttu. Mutta onneksi kesälle on jo muutamia 
varauksia olemassa”, kertoo Jouko Suvensalmi, joka hoitaa 
työväentalon tilavarauksia nykyään. Jouko Suvensalmi jat-
kaa aiemmin Aki Kulokiven pitkään hoitamaa työtä, joten 
nyt jos ja kun haluaa varata työväentaloa vaikkapa oman 
perheen juhlatilaisuuksiin, niin kannattaa ottaa yhteyttä 
suoraan Jouko Suvensalmeen sähköpostilla suvensalmi@
kolumbus.fi. Mitä aktiivisempaa käyttöä työväentalolle eli 
Rekolan Kinolle saadaan järjestymään, sitä varmemmin 
toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa pitkälle tulevai-
suuteen. REMY:n konserttien lisäksi toinen nyt uudestaan 
alkanut aktiivitoiminta on pop-up elokuvatoiminta, jonka 
esityksiä nähdään taas syksyllä – olettaen, että virusrajoi-
tuksista päästään eroon ennen sitä.

”Seuraavia kehityshankkeita toimivuuden parantamiseksi 
Rekolan Kinossa ovat mm. esteettömän kulun järjestäminen 
ja WC-tilojen käytettävyyden parantaminen”, kertoo Jouko 
Suvensalmi. ”Aikaisemmin taloon on jo asennettu maaläm-
pö, joka alkaa olla kohta maksettu, jolloin on taas taloudel-
lisia mahdollisuuksia muillekin kehityshankkeille”, toteaa 
Jouko Suvensalmi.

Vuoden 2020 poikkeuksellisen hiljaista kevättä seuraa toi-
vottavasti sitäkin vilkkaampi syksy. Syksyn omien tapahtu-
mien lisäksi kevään tapahtumat on nyt siirretty ensi syksyl-
le. Samalla toivotaan, että nyt ensin ja viimeistään syksyyn 
mennessä näistä nykyisistä virusrajoituksista päästään 
eroon. 

Rekolan työväentalolle mahtuu yleisöä noin 150 henkilöä. 
Mutta jos nykyinen rajoitus enintään 50 henkilön kokoon-
tumisesta jää pitkäksi aikaa voimaan, se hankaloittaisi kon-
serttien järjestämistä. Keikkapalkkiot ja tilavuokrat pitäisi 
aina joka kerran maksaa kuitenkin. Muutenkin konserttien 
järjestäminen nytkin ollut joka kerta ns. ”riskibisnestä”, sillä 

koskaan ei voi tietää etukäteen, paljonko yleisöä saapuu pai-
kalle. Jos yleisöä ei jostain syystä saapuisi tarpeeksi, sitten 
tapahtuman järjestäminen voisi olla pahimmassa tapauk-
sessa tappiollista.

REMY:n 10 aktiivista vuotta Rekolassa
REMY eli Rekolan elävän musiikin yhdistys aloitti toimin-
tansa noin 10 vuotta sitten, ja yhdistys merkittiin yhdistys-
rekisteriin 15.9.2009. Yhdistystä olivat perustamassa Matti 
Viirimäki, Timo Suvanto ja Pekka Lehtonen, jotka ovat mu-
kana yhdistyksen toiminnassa edelleen ja ovat olleet mu-
kana alusta asti. Noista ajoista yhdistys on kasvanut hurjaa 
vauhtia, ja tänä päivänä jäseniä on jo noin sata. 

Kuriositeettina tässä kohdin mainittakoon, että Suomessa 
näyttäisi olevan kaksikin REMY -nimistä elävän musiikin 
yhdistystä. Toinen REMY on vuonna 2005 perustettu Raa-
hen elävän musiikin yhdistys.

REMY:n toimintaa työväentalolla
REMY ry:n tarkoituksena on elävän musiikin ja muunkin 
elävän esiintymistoiminnan edistäminen Rekolan seudulla. 
Yhdistys järjestää konsertteja ja muitakin tapahtumia Re-
kolan Kinolla. Ne lauantait (ei joka lauantai), jolloin Kinon 
konsertteja pidetään, konsertit ovat klo 18:00 – 21:00, ellei 
toisin mainita. Konserteissa soitetaan musiikkia laidasta lai-
taan, on klassista, on jazzia, on poppia yms, eli musiikkia 
kaikkeen makuun, kertoo REMY ry:n Matti Viirimäki.

Konserttia ennen ja konsertin väliajalla on mahdollisuus 
nauttia puffetin antimia. Tässäkin suhteessa Rekolan Kino 
on aivan ainutlaatuinen konserttipaikka. Talossa ei ole esiin-
tyjille erikseen takahuoneita, joten esiintyjätkin juovat omat 
kahvinsa yleisön joukossa, jolloin useinkin syntyy paljon 
mukavia keskusteluja esiintyjien ja yleisön kesken. Lisäksi 
monet esiintyjät ovat kehuneet työväentalon akustisia omi-
naisuuksia aivan erinomaisiksi.

Huippuhetkiä Rekolan Kinolla on koettu mm. kun Agents 
-yhtye saatiin Rekolaan soittamaan. Myös Amerikoista asti 
on saatu esiintyjiä, jolloin myös yleisöä on saapunut aina 
Turkua ja Tamperetta myöten. Parisen vuotta sitten myös 
kiertueitaan lopetteleva Vieno Kekkonen järjesti Rekolassa 
toiseksi viimeisimmän konserttinsa.

REMY:n tulevista tapahtumista mainittakoon mm. 
26.9.2020 Blues-ilta, jossa esiintyvät Eero Raittinen & 
Knucklebone Oscar Band ja Ilkka Rantamäki & The Blues-
brokers. 10.10.2020 on vuorossa Kalevauva.fi ja 30.10.2020 
esiintyy Jussi Syren & The Groundbreakers. 

REMY:n toimintaa tukevat Vantaan kaupunki ja MES eli 
musiikin edistämissäätiö. Tue Sinäkin ja liity jäseneksi! 
REMY:n jäsenyys kannattaa hankkia, sillä se on arvokas 
tuen osoitus yhdistyksen toimintaa kohtaan. Lisäksi jäsenet 
pääsevät huomattavasti edullisemmin REMY:n järjestämiin 
konsertteihin. Ohjeet jäseneksi liittyville löytyvät yhdistyk-
sen kotisivuilta, osoitteesta www.remy.fi. Liittyä voi myös 
sähköpostilla rekolanremy@gmail.com.

Tuomari Nurmio ja Folk-Liisa 

Maarit ja Sami Hurmerinta

Rekolan Kino Pari vuotta sitten myös Vieno Kekkonen esiintyi Rekolassa

Soittajia on saapunut aina Amerkoista asti



Kesäaukioloajat
Maanantai - Torstai 9.00 - 20.00 

Perjantai 9.00 - 16.00
Lauantai - Sunnuntai suljettu

Koivukeskus, Ojalehdonkuja 1 (Citymarketin talo)
puh. 043 8250961, www.helmet.fi

www.facebook.com/koivukylankirjasto
www.instagram.com/koivukylan_kirjasto

Koivukylän kirjastossa on ollut 
työntäyteinen kevät

Koivukylän kirjaston uudet tilat avattiin 
hiljattain jonkin verran keskeneräisinä, 
ja tämä kevät on ollut hyvää aikaa laittaa 
paikkoja kuntoon. Kalusteita on tullut 
lisää ja viherseinä sai kasveille sopivan 
valaistuksen. Kokoelmanhoito on tärkeä 
osa kirjastotyötä. Aineistoa inventoi-
tiin, kadonneita kirjoja etsittiin ja kaikki 
laitettiin hyvään järjestykseen asiakkaita 
odottamaan. 

Kirjaston työntekijöitä on toiminut 
kevään aikana Vantaan kaupungin ko-
ronaneuvontapuhelimessa, ja myös ollut 
koordinoimassa riskiryhmien kauppa 
-ja muuta asiointia. Kouluyhteistyötä 
on tehty etänä, ja muun muassa syksyn 
esikoulukäyntejä on ehtinyt suunnittele-
maan hyvissä ajoin etukäteen. Kirjasto-
jen välinen työryhmä kokosi asiakkaita 

varten blogiin e-aineistovinkkejä aineis-
toista, palveluista, ja tapahtumista, jotka 
ovat netissä vapaasti kaikkien saatavilla.  

Koivukylän kirjasto on ollut myös 
mukana ideoimassa uutta. Kirjastolaiset 
yhdessä vapaaehtoisten tiimin kanssa 
perustivat etäkielikahvilan, jossa kes-
kustellaan ajankohtaisista asioista ja 
opetellaan puhumaan suomea. Kieli-
kahvilaa on pidetty joka arkipäivä Zoom 
-palvelun välityksellä, ja asiakkaat olivat 
heti innolla mukana. Lukupiiri pyö-
ri normaalisti, koska sekin pystyttiin 
siirtämään etäyhteyksien päähän. Koi-
vukylän kirjasto järjesti myös etäkirjai-
lijavierailun kevään aikana. Etäpalvelut 
ovat tulleet kirjastoihin jäädäkseen, ja 
tämä on ollut hyvä aika kokeilla ja kehit-
tää niitä.

Vaikka sulkuajalla on kehitetty ja 
kokeiltu erilaisia tapoja käyttää kirjas-
toa, niin kirjasto ei ole mitään ilman 
asiakkaita. Kirjaston väki odotteli kovasti 
sulkuajan päättymistä ja asiakkaiden 
paluuta. 

Kaikkia pääkaupunkiseudun kirjas-
tojen yhteisiä tiedotteita voi seurata kä-
tevästi osoitteessa https://www.helmet.
fi/, kirjastojen poikkeusaikaa ja muut 
tapahtumia koskevat tiedotteet tulevat 
ensisijaisesti sinne. Myös kirjaston omaa 
Koivukylän kirjasto Facebook -sivuja 
kannattaa seurata. 

Tea-Mari Kivikangas
kirjastovirkailijaopiskelija
Koivukylän kirjasto

Poikkeusoloista johtuen kirjastot suljettiin muiden julkisten tilojen 
kanssa maaliskuussa. Tämä ei kuitenkaan hiljentänyt kirjastolaisten 
työtahtia. Monenlaisia tehtäviä on voitu tehdä, projekteja toteuttaa ja 
ideoida tulevaa varsinaisen kirjastotoiminnan ollessa tauolla.

Saat jatkossa kirjaston ilmoituksia teks-
tiviesteinä, sähköposteina tai pape-
ripostitse. Toivomme, että tarkistat 
yhteystietosi ja samalla valitset ilmoi-
tuksillesi ympäristöystävällisen vaihto-
ehdon.

Muutokset varausilmoituksissa

Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kirjas-
tojen varausilmoitukset lähetetään 13.5. 
alkaen asiakkaalle maksuttomana teksti-
viestinä, sähköpostitse tai postitse.

Helsingin kirjastojen varausilmoi-
tukset lähetetään sähköpostitse tai pos-
titse. Myös tekstiviestipalvelu on tulossa.

Aiemmin käytössä ollut maksullinen 
tekstiviestipalvelu päättyi 12.5.2020.

Muut ilmoitukset

Kaikkien kirjastojen eräpäiväilmoitukset 
lähetetään jatkossa vain sähköpostitse 

Enterin digi-
opastukset   
senioreille   
jatkuvat etänä 
Enter ry:n vapaaehtoiset antavat seni-
oreille digiopastusta etänä, kun kirjas-
tot ja muut Enterin opastuspaikat ovat 
suljettuina. Opastusta saa Windows 10 
-tietokoneille. 

Opastukset ovat avoimia ja maksut-
tomia kaikille senioreille Uudellamaal-
la. Opastuksia tehdään sen verran, kuin 
vapaaehtoiset ehtivät opastaa. 

Etäopastusta voi pyytää mm. laitteen 
ja ohjelmien asetuksiin, ohjelmien käyt-

kaksi päivää ennen eräpäivää. Kaikkien 
kirjastojen myöhästymismuistutukset 
lähetetään entiseen tapaan sähköpostit-
se tai postitse.

Tee nyt:

Kirjaudu omiin tietoihisi Helmet.fi:ssä 
ja tarkista yhteystietosi kohdassa Muuta 
tietojasi.

Lisää tietoihisi matkapuhelin-
numero Suomen maakoodilla (esim. 
+358501234567), jotta varausten teksti-
viestipalvelu aktivoituu.

Tarkista myös sähköpostiosoitteesi, 
jotta saat ilmoitukset eräpäivistä.

Yhteystiedot voit muuttaa myös kir-
jaston asiakaspalvelussa. Ota siinä tapa-
uksessa henkilötodistuksesi mukaan. 

Lisätietoja osoitteesta https://www.
helmet.fi

Kirjaston ilmoituspostiin 
muutoksia

Asioi ripeästi ja 
turvallisesti
Asiakkaiden ja henkilökunnan tur-
vallisuuteen kiinnitetään nyt erityis-
tä huomiota, siksi kirjasto on avoinna 
rajoitetuin palveluin alkaen 1.6.2020. 

Asiakkaiden toivotaan huolehti-
van käsihygieniasta erityisen hyvin 
ja pitävän 2 metrin etäisyyttä muihin 
asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Kirjas-
toon ei pidä tulla sairaana.

Osia kirjastotilasta on rajattu pois 
käytöstä esim. varattavat työtilat ja 
istumapaikkoja on vähennetty.  Lait-
teita ei pystytä desifioimaan joka 
käyttäjän jälkeen, joten kirjaston pal-
veluja on jouduttu supistamaan.  

Lisätietoa kirjaston 
verkkosivuilta:www.helmet.fi.  

Kiitos yhteistyöstä!

töön, tiedostojen siirtoihin, varmuus-
kopiointiin, pilvipalveluihin, jossain 
määrin myös päivitysasioihin.

Etäopastukseen tarvitaan toimiva 
nettiyhteys. Opastuksen apuna voidaan 
käyttää myös videopuhelua. 

Opastukseen ilmoittaudutaan Enter 
ry:n sivuilla.

Lisätietoja 050374 8645 https://
www.entersenior.fi/enter-opastaa/eta-
opastus/
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Kirjasto muutti loppu-
syksystä pois perin-
teisestä paikastaan 

Kirnusta, vanhan kauppa-
keskuksen liikekiinteistön 
yhdestä osasta Hakopolulta, 
jossa se oli ollut noin 40 vuot-
ta. Muuton jälkeen kaupunki 
päätti teettää tilassa sisäil-
matutkimuksen ennen kuin 
tilan jatkokäytöstä tehtäi-
siin mitään päätöksiä. Tänä 
aikana Nuorisotoimi käytti 
kirjaston tyhjää tilaa väis-
tötilanaan muutamia kuu-
kausia vuoden vaihteessa ja 
järjestöt ja toimintaryhmät 
saivat jatkaa entiseen malliin 
toimintaansa muissa tiloissa 
aina huhtikuun loppuun asti. 
Ja sitten tuli korona ja sulki 
kaikki kaupungin toimitilat. 

Karanteeninallet vilkuttelivat toukokuisena perjantaina Kirnun ikkunoista autiolle Kytötielle ja 
odottivat kyläläisten tavoin ovien avaamista ja toimintojen palaamista Kirnuun.

Liisa Kaikula

LiiSa kaikuLaMitä Kirnulle kuuluu?
Aloitteen Kirnun muuttami-
sesta koko kylän yhteiseksi 
toimintatilaksi, monitoimi-
taloksi tai mitä nimikettä 
nyt halutaankaan käyttää, 
ovat tehneet kaupungille jo 
viime syksynä niin Toimiva 
Koivukylä - Toimari ry kuin 
valtuustoaloitteen muodossa 
kaupunginvaltuutettu Fay-
sal Abdi 35 muun valtuute-
tun kanssa. Kumpikin aloite 
odottaa edelleen vastausta 
ja perusteluna on ollut, ettei 
sisäilmatutkimus ole valmis-
tunut. Vappuaattona tuli tie-
to, että ”sisäilmatutkimus on 
tehty ja sisäilmatutkimuksen 
korjaustoimenpiteet tehdään 
toukokuussa. Sen jälkeen tila 
on käyttökunnossa.” Touko-
kuun puolivälissä korjaus-
toimenpiteitä ei vielä ollut 

aloitettu ja tuolloin tuli uusi 
tieto, että ”remonttiaikaa 
varataan noin kesäkuun lop-
puun.”
Koronarajoitteita on nyt 
lievennetty ja toimitiloja 
avattu. Toivottavasti myös 
Kirnun pienimuotoinen re-
montti valmistuu kesäkuun 
aikana ja kaupunki voi ja ha-
luaa tehdä päätöksen Kirnun 
muuttamisesta kylän yhtei-
seksi toimitilaksi. Nyt jos 
koskaan ihmisillä on suuri 
tarve erilaisten toimintojen 
ja tapahtumien pariin ja täs-
sä merkittävänä, niin uusien 
kuin vanhojenkin toiminto-
jen mahdollistajana toimii 
juuri Kirnu. Sen avautumis-
ta ja monimuotoisten tilojen 
käyttöä kylällä on todella 
odotettu.

Koivutorin heikenty-
nyt ilme huolettaa 
asukkaita ja tilanne 

on tiedostettu myös kaupun-
gin taholta. Alueella pidetyn 
arkkitehtikilpailun tulos-
ten työstäminen asemakaa-
vaksi ei lopulta onnistunut. 
Kaavoituksessa työstetään 
parhaillaan Koivukylän kes-
kustan kaavarunkoa, jossa 
katsotaan laajemmin kes-
kusta-alueen kehittämistä. 
Asukkaat pidetään mukana 
alueen suunnittelussa ja ai-
emmin annetut kommentit 
ovat työssä mukana. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitel-
ma (OAS) pyritään saamaan 
kesäkuussa tiedoksi asuk-
kaille. 

Koivutori kuuluu kaupungin 
Myönteisen erityiskohtelun 
ohjelmaan ja sen myötä Koi-
vutoria on tarkoitus kunnos-
taa tämän ja ensi vuoden ai-
kana. Hankkeeseen kuuluu 
asukkaiden osallistaminen, 
jota toteuttamassa ovat osal-
lisuuskoordinaattori ja kult-
tuurituottaja. Tällä pyritään 
saamaan laajasti asukkaiden 
ääni kuuluviin ja tietoa siitä, 
mitä alueelle toivotaan. 

Kesäkuun aikana www.van-
taa.fi - sivulle ilmestyy säh-
köinen asukaskysely, jossa 
pyydetään asukkaiden toi-
veita ja ideoita Koivutorin 
elävöittämiseksi ja kunnos-
tamiseksi. Tähän kyselyyn 

Seija Tulonen, Ulla Viskari-Perttu/Vantaan kaupunki

jaana LehTi

LiiSa kaikuLa

Koivutoria aletaan kunnostaa, jalankulkua 
parantaa ja asukkaita kuulla

voi vastata elokuun loppuun 
saakka ja sitä tullaan jaka-
maan myös kaupungin so-
siaalisen median kanavissa 
ja kyselyyn voi vastata mm. 
Kafnetin asukastilan asia-
kaskoneella verkossa. Lisäksi 
elokuun aikana Koivutorilla 
järjestetään asukastilaisuus, 
jossa asukkaat voivat tul-
la juttelemaan kaupungin 
työntekijöiden kanssa, ker-
toa toiveensa ja osallistua 
innostavaan kaikenikäisille 
suunnattuun nonstop- työ-
pajaan torilla, jossa ideoita 
kerätään konkreettisesti. 
Tapahtumasta tulee tietoa 
myöhemmin mm. vantaa.
fi-sivulle, Kafnettiin, kir-
jastoon ja Vantaa Sanomien 
menovinkkeihin. 

Tämän jälkeen varsinaises-
sa suunnittelutyössä työs-
tetään asukkaiden toiveita. 
Tässä ovat mukana kuvatai-
teilija Vesa-Pekka Rannik-
ko ja valaistussuunnittelija 
Ari Tiilikainen. Heidän yh-
teistyönsä tuloksena ovat 
syntyneet ’Sulka ja täh-
det’ ja ’Varpusen sanoja’  
-teoskokonaisuudet Rautkal-
lionkadun varrelle.

Kunnostettavia asioita ovat 
mm. huonokuntoisten por-
taiden uusiminen ja tori-
pinnan epätasaisuuksien 
poistaminen. Olevat huono-
kuntoiset portaat puretaan 
ja tilalle tehdään uudet por-

taat. Kapeammat, hissin vie-
ressä olevat portaat ilmeises-
ti poistetaan käytöstä. Torin 
laatoitusta korjataan siten, 
että epätasaisuudet poiste-
taan ja huonokuntoisimmat 
rikkoutuneet laatat korva-
taan ehjillä. Valaistusta pa-
rannetaan. Alueelle pyritään 
tuomaan myös kasvillisuut-
ta ja viihtyisyyttä lisääviä 
elementtejä lisää, kuitenkin 
huomioiden asukkaiden tila-
tarpeet mm. omien tapahtu-
mien yhteydessä. 

Kytötien varren bussipysäk-
kejä liikekiinteistön edus-
talla tullaan tänä vuonna 
pidentämään uusien mitoi-
tusten mukaisiksi. Samalla 
liikekeskuksen huoltoajolle 
tehdään ns. huoltoliikenne-
tasku bussipysäkin jatkeek-
si, jolloin luvaton pysäköinti 
mm. Yalla kaupan edustalle 
estyy ja jalkakäytävä rau-
hoitetaan jalankululle. Myös 
Kytötien itälaidalle bussipy-
säkin jatkeeksi rakennetaan 
pysäköintitilaa Kytötie 29 lii-
ketilojen huoltoliikenteelle.

Koivutorin portaat puretaan ja uusitaan, torin laatoitus korjataan ja valaistusta parannetaan

Kytötien puolelle tulee uusi huoltoajon pysäköintitasku bussipysäkin eteläpuolelle ja autolla-ajo 
kaupan edustalle estetään kiintein rakennelmin
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 3 - 3. kesäkuuta 2020

Kävimme 27.11.2019 
ysiluokkalaisten pe-
rinteisellä teatteri-

retkellä Lumon lukiolla. Oli 
kiva katsoa lähikoulun pro-
duktio! Näimme rooleissa 
myös oman koulun entisiä 
opiskelijoita rooleissa. Tässä 
kirjoitelmia siitä.  

Kirjoittaja: Minna 
Tyllinen, 9B
- Näytelmässä minua miel-
lytti näyttelijöiden heittäyty-
minen ja osuvat vuorosanat.
- Näytelmä oli juuri sopivan 
mittainen, siinä ei ehtinyt 
kyllästyä yhtään. 
- Reissussa vähän ärsyttävää 
oli kävelymatkat huonossa 
säässä.
- Pidän teatterista koska sii-
nä nähdään ihmisten heit-
täytymistä ja hauskaa viih-
dettä.
- Olen käynyt aiemminkin 
monta kertaa teatterissa, ja 
tykästynyt niihin paljon.
- Esittäjät esiintyivät suju-
vasti ja ääni kuului taakse 
saakka. - He osasivat heit-
täytyä ja eläytyä esitykseen 
mainiosti.
- Esitys oli hauska ja siitä tuli 
itsellenikin iloinen ja huole-
ton olo. Esityksestä jäi kiva 
ja kevyt fiilis.

Teatterissa katsomassa Lumon Peppi Pitkätossua
Sisko Lindfors, opettaja

Havukosken koulun 
opetus siirtyi etäope-
tukseen keskiviik-

kona 18.3. samanaikaisesti 
kaikkien suomalaisten pe-
ruskoulujen kanssa. Etäope-
tukseen siirtymisen suun-
nitteluun ei ollut paljonkaan 
aikaa. Käytännössä suunni-
telmat tehtiin muutamassa 
päivässä. Etäopetukseen siir-
tyivät kerralla käytännössä 
kaikki koulun oppilaat, sillä 
ainoastaan joitain oppilaita 
on ollut satunnaisesti opet-
tajien opetuksessa koululla. 
Oppilaiden huoltajat toimi-
vat monissa tilanteissa ko-
tona tapahtuvan opiskelun 

tukijoina. Myös lähes kaikki 
koulun opettajat työskenteli-
vät etänä. 

Etäopetus lähti alusta alka-
en hyvin liikkeelle. Pieniä 
haasteita toki ilmeni, mutta 
ei mitään sellaista, johon ei 
olisi yhdessä löydetty ratkai-
sua. Koulu teki muutaman 
opiskeluviikon jälkeen oppi-
laille ja heidän huoltajilleen 
kyselyn, jonka vastaukset 
tukivat koulun omia havain-
toja. Etäopetusjärjestelyihin 
tehtiin tämän johdosta muu-
tamia pieniä muutoksia.
Etäopetukseen siirtyminen 
merkitsi samalla sitä, että 

Lähiopetuksesta etäopetukseen ja takaisin
Arto Martikainen, rehtori, Havukosken koulu

tietotekniikan rooli kasvoi 
merkittävästi. Havukosken 
koulussa oli onneksi valmi-
us tähän, sillä erilaiset säh-
köiset opiskeluympäristöt 
ja -materiaalit ovat olleet 
merkittävä osa koulun ope-
tusta jo pidemmän aikaa. 
Myös oppilaille esim. Google 
Classroom oli oppimisym-
päristönä jo entuudestaan 
tuttu. Etäopetusviikkojen 
kuluessa oppilaat tottuivat 
myös opettajien pitämiin 
live-tunteihin. 

Neljän etäopetusviikon jäl-
keen tullut päätös siirtää Ha-
vukosken koulun lähiopetus 

Koivukylän koulun tiloihin 
ei varmastikaan juurikaan 
tuntunut oppilaiden etäopis-
keluarjessa. Käytännössä se 
tarkoitti sitä, että lähiope-
tuksessa käyneiden oppilai-
den opetus siirretiin Koivu-
kylän koulun tiloihin. Myös 
koulun hallinto ja muutama 
koululta käsin työskennellyt 
opettaja siirtyivät Koiviksen 
tiloihin.

Tätä kirjoitettaessa valmis-
taudumme seuraavaan suu-
reen muutokseen. Kaikki 
Suomen peruskoulut palaa-
vat lähiopetukseen torstaista 
14.5. alkaen. 

Lähiopetuksesta etäope-
tukseen ja nyt taas takaisin 
perinteiseen lähiopetukseen 
siirtyminen on valtavan iso 
asia. Varmasti yksi suurim-
mista mullistuksista, joita 
opettajamme ovat uransa ai-
kana kokeneet. Valmistautu-
misaikaa ei ollut paljon, mut-
ta rehtorina voin todeta, että 
henkilökunta suoriutui erin-
omaisesti. Asenne uuden op-
pimiseen ja asioiden uudella 
tavalla ajatteluun oli vahva. 
Myös oppilaat omaksuivat 
etäopiskelun omakseen var-
sin nopeasti. On syytä jakaa 
kiitos kaikille oppilaille, hei-
dän huoltajilleen ja henkilö-

kunnalle suorituksesta tänä 
keväänä. Kaikille yhdessä, 
ja kaikille erikseen. Hyvää 
duunia.

Kaiken korona-virukseen 
liittyvän epätietoisuuden 
vuoksi etäopetuskokemus oli 
koululle ja oppilaille onnis-
tumisista huolimatta myös 
rankka kokemus. Samalla 
saimme sen myötä varmasti 
joitain myöhemmin hyödyn-
nettäviä tapoja opettaa ja 
toimia koulussa.

Rentouttavaa kesää 
kaikille.

- Esittämisessä vaaditaan 
rohkeutta, heittäytymistä ja 
eläytymiskykyä.
- Sirkustemppuihin vaadi-
taan myös tasapainoa, not-
keutta ja voimaa.
- Arvostan vaivannäköä, jota 
teatterintekijät olivat näh-
neet, jotta saimme nähdä tä-
män teatterin.

Yleisökin oli eläväinen, ja 
kannusti hienosti esiintyjiä.

Kirjoittaja: ”Nimeltä 
mainitsematon”
- Näytelmässä minua viehät-
ti hauskat vitsit.
- Näytelmä oli mielestäni 
juuri sopivan mittainen.
- Reissussa oli ärsyttävää se, 
etten nukkunut sitä edeltävä-
nä yönä hyvin, joten väsytti 

ja se että esitys oli suunnat-
tu ehkä enimmäkseen meitä 
nuoremmille.
- En pidä enkä vihaa teat-
teria, koska en ole hirveän 
usein käynyt esityksissä. 
- Esittäjiltä onnistui var-
maan kaikki. En huoman-
nut, että mikään olisi men-
nyt pieleen?
- Esitys herätti hauskoja tun-
teita vitseillään.
- Esityksestä jäi ihan hauska 
fiilis
- Aika paljon erilaisia taitoja 
- Arvostan esityksen tekijöi-
tä siinä, kun jaksavat tehdä 
noin ison jutun.
- Yleisöltä onnistui katsomi-
nen.

Kirjoittaja: Juulia P.
Kun kuulin, menevämme 
teatteriin katsomaan Peppi 
Pitkätossua, en hirveästi in-
nostunut ajatuksesta. Ajat-
telin sen olevan lapsellinen. 
Mutta kun kävelimme sisälle 
teatteriin, rupesin odotta-
maan esitystä. Ja loppujen 
lopuksi päädyinkin nautti-
maan siitä. Näyttelijät olivat 
mahtavia, temput hienoja ja 
esitys ei ollutkaan niin lap-
sellinen kuin kuvittelin. Suo-
sittelisin mennä katsomaan, 
vaikka se saattaisikin tuntua 
lapselliselta.

Leena TiuRi / TikkuRiLan TeaTTeRi- ja SiRkuSkouLu
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Keskiviikko 18. maalis-
kuuta 2020 jää Suo-
men koulumaailman 

historiaan päivänä, jolloin 
koulun kellot soivat tyhjille 
pihoille ja luokkahuoneil-
le. Suomen kouluissa siir-
ryttiin etäopetukseen vain 
vuorokauden siirtymäajan 
jälkeen.

Tuona päivänä ja pian kah-
deksana viikkona sen jäl-
keen kouluissa on opiskeltu 
pääsääntöisesti etänä. On 
esimerkiksi lähetetty ohjei-
ta Wilmassa, pidetty oppi-
tunteja Meetin välityksellä, 
chattailtu Hangoutsissa, 
jaettu tehtäviä Classroomis-
sa ja videoitu ohjeita tai oppi-
tunteja. On liikuttu, soitettu, 
piirretty, leivottu, siivottu, 
laskettu, luettu, kirjoitettu, 
videoitu, haastateltu, ohjel-
moitu, arvioitu osaamista ja 
tavoitteiden toteutumista – 
tehty lähestulkoon kaikkea 
sitä, mitä kouluissa olisi teh-
ty normaalioloissakin.

Havukosken koulun oppi-
laiden mielestä etäopetus 

“Voi opiskella yökkärissä peiton alla”
Näin Havukosken koulussa sujuu etäopiskelu
Kati Tiainen, opettaja kaTi Tiainen

Maanantai 6.4
Kouluviikko alkoi opo -tunnilla, joka pidettiin kaikille yh-
teisesti verkon välityksellä. Saimme suurimman osan koulu-
viikon tehtävistä jo tänään, joten tein melkein kaikki viikon 
tehtävät päivän aikana. Englannin tehtävänä oli kertoa Glas-
tonburyn festivaaleista.

Tiistai 7.4
Musiikista saimme tehtäväksi äänittää tai videoida rytmiin 
liittyvän esityksen. Minulta löytyi jo valmiiksi aiemmin ku-
vattu video, joten lähetin sen. Videolla soitan improvisaatio 
-versiona syntetisaattorilla Toton Africaa. 

Historiassa aiheena oli Suomi toisessa maailmansodassa. 
Olin palauttanut viime viikolla annetun tehtävän, jossa piti 
kirjoittaa historiallinen uutinen toisesta maailmansodasta. 
Minun uutisaiheeni oli Normandian maihinnousu. Oli tär-
keää, että kirjoitti niin kuin olisi ollut paikalla seuraamassa 
tilannetta tapahtumien aikaan. 

Saksan tunnilla aloin tehdä esitelmää Sveitsistä.

Etäpäivän päätteeksi minulla oli vielä äänenmuodostustunti 
laulunopettajani kanssa. Normaalisti olisin mennyt bussilla 
kuoroharjoituksiin Helsinkiin.

Keskiviikko 8.4
Äidinkielen tehtävänä oli haastatella omaa isovanhempaa 
tai vanhempaa itse laadittujen kysymysten avulla. Tein 20 
isovanhempani lapsuuteen liittyvää kysymystä. Sitten soitin 
mummulle ja esitin kysymykseni hänelle. Myöhemmin kir-
joitan vastaukset puhtaaksi. 

Etäkoulua ja etäharrastuksia
Jalo Juvonen, Havukosken koulu 8C

on sujunut enimmäkseen 
hyvin. Joitakin vaikeuksia 
on ollut tehtävien määrässä 
ja niiden löytymisessä sekä 
aikatauluttamisessa. Lee-
vi toteaakin, että kunhan 
osaa aikatauluttaa ja erottaa 
vapaa-ajan ja kouluajan, etä-
opiskelu kyllä sujuu. - Välillä 
on vaikeuksia keskittymi-
sessä, etenkin jos ulkona on 
hieno sää, kertoo Aleksi.

Hyvää etäopetuksessa on 
ollut vapaampi päivärytmi, 
oman työskentelyn suun-
nittelu ja se, että välillä saa 
nukkua tavallista pidem-
pään. Tehtäviä on saanut 
tehdä myös omaan tahtiin 
ja omassa aikataulussa ja 
samalla on tullut oppineeksi 
työelämässä tarvittavia tai-
toja. Tehtävien määrää oppi-
laat pitävät enimmäkseen so-
pivana tai vähän liiallisena. 
Yksi oppilas toteaa, että on 
tehnyt etäopetuksen aikana 
paljon enemmän kouluteh-
täviä kuin tavallisesti. Myös 
itsetunto on parantunut.

Oppilaiden mielestä huono-
ja puolia etäopetuksessa on 

Iltapäivällä minulla oli vielä etäpianotunti, jossa improvi-
soimme piano-opettajani kanssa.

Torstai 9.4
Kotitaloudessa meidän piti valmistaa pääsiäisherkku. Tein 
rahkapiirakan. Se katosi nopeasti perheen suihin. 

Ennen pääsiäislomaa oli vielä pianotunti. Kävimme läpi vii-
me viikon soittoläksyjä opettajani kanssa. 

Jokaisen etäpäivän jälkeen menen aina ulos haukkaamaan 
raitista ilmaa ja suorittamaan liikunnan läksyjä. Heittelen 
usein frisbeeta tai käyn pyöräilemässä yksin tai kaverini 
kanssa. Silloin tällöin teen myös pidempiä kävelylenkkejä.

esimerkiksi tehtävien määrä 
ja se, että ei näe kavereita tai 
opettajia. Avunsaanti saat-
taa kestää, jos opettajaan ei 
saa heti yhteyttä eikä apua 
tule aina pyydetyksi. Etä-
opiskelua pidetään myös ta-
vallista koulua raskaampana 
ja tylsänä, kun koulupäivän 
aikana ollaan vain kotona. 
Valtteria mietityttää, miten 
etäopetuksen aikana oppi-
laan oikea osaaminen tulee 
esille. 

Palaamme lähiopetukseen 
torstaina 14.5. Koulupäiviä 
on silloin jäljellä kymmen-
kunta. Oppilaat kaipaavat 
kouluun, koska koulussa nä-
kee kavereita ja opiskelu on 
koulussa helpompaa. - Kyllä 
tähän jo vähän alkaa kyl-
lästyä, toteaa Ella. Toisaalta 
oppilaat pohtivat myös pa-
laamisen hyötyä, koska kou-
lupäiviä on jäljellä vain kou-
rallinen. Eräs oppilas kertoo, 
että haluaisi palata kouluun, 
mutta ei halua ottaa riskiä, 
että sairastuisi koronavi-
rukseen kahden viimeisen 
kouluviikon aikana. Toi-
sen oppilaan mielestä edes 

kaksi viikkoa koulussa saisi 
kesäloman alkamisen tun-
tumaan “aidommalta”. Ysi-
luokkalaisia harmittaa, että 
potkiaisia, ysien tansseja, 
kevätjuhlaa tai kevätretkeä 
ei nyt ole. - No on se harmil-
lista. Joskus tällaista tapah-
tuu, eräs päättöluokkalainen 
kiteyttää. 

Juttua varten on saatu kom-
mentteja 58:lta Havukosken 
koulun oppilaalta.

Opettaja etätöissä

Havukosken koulun Tsemppisivujen kautta järjestetään eri-
laisia etätapaamisia.
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”Ilmassa leijuva ikkuna on 
yhtä aikaa tuttu ja outo. 
Sen muoto muistuttaa lä-

hikerrostalojen arkkitehtuu-
rista. Leijuva ikkuna viittaa 
painovoiman katoamiseen, 
mielikuvitukseen ja lentämi-
seen, mutta myös arkipäiväi-
seen elämään ja Koivukylän 
ympäristöön.” Näin kuvatai-
teilija Vesa-Pekka Rannikko 
kuvailee tiistaina 12.5. avat-
tua, Rautkallionrinteessä 
sijaitsevaa Varpusen sanoja 
– videoinstallaatiota.
 
Koivukylässä Kytötien ylittä-
vältä kävelysillalta asti näky-
vä led-näyttö leijuu 4 metrin 
korkeudessa kahden pylvään 
väliin kiinnitettynä. Havu-
kosken puolelta teoksen voi 
havaita jopa Rautkallion 
leikkipuiston takana olevista 
kerrostaloista asti.  Teoksen 
virallinen avajaistilaisuus 
lintuaiheisine tansseineen 
jouduttiin koronavirusti-
lanteen aiheuttamien ko-
koontumisrajoitusten vuoksi 
siirtämään myöhäisempään 
ajankohtaan. Vesa-Pekka 
Rannikko ja työryhmä päät-
ti kuitenkin avata teoksen 
suunnitellusti jo toukokuus-
sa, asukkaiden poikkeusti-
lan elämää värittämään.
 

Varpunen kuvastaa 
Koivukylän moninai-
suutta
Varpusen sanoja - instal-
laatio on liikkuvaa kuvaa ja 
tekstiä yhdistävä videoteos. 
Vesa-Pekka Rannikon ani-
moitu varpunen on moni-
kulttuurinen symboli ja ke-
sykyyhkyn ohella maailman 
laajimmille levinnyt lintu-
laji. Varpusen laulu kuuluu 
ympäri maailman ja sen lau-
lumurteet vaihtelevat riippu-
en sen asuinpaikasta.
 
Runoilija Pauli Tapion kir-
joittama teksti perustuu 
Koivukylän ympäristöön, 
varpusen lauluun ja sen ar-
kisuuteen. Teksti leikkii sa-
nojen monikielisyydellä ja 
linnunlaulun ominaisuuk-
silla. Koivukylän monikult-
tuurisuus peilautuu teoksen 
kirjoituksiin. Teksti esite-
tään käsinkirjoitettuna ani-
maationa. Sanat ja kirjaimet 
ilmestyvät kuvaan ja katoa-
vat tekstin edetessä. Teksti-
katkelmat jakaantuvat led-
näytön molemmille puolin.
 
Installaatio on nähtävissä 
joka päivä klo 6– 22. Yö-
aikaan klo 22-06 näytöllä 
esitetään teoksesta pimeään 

Varpusen sanoja -videoinstallaatio ilahduttaa Koivukylässä
Ulla Viskari-Perttu/Vantaan kaupunki

Asolan VPK:n uuden miehistöauton tekniikka on ai-
nutlaatuista Suomessa. Miehistöautoa käytetään mm. 
ilmaliikenneonnettomuusvaarahälytystehtäviin, liik-

kuvana väestöhälytinautona, nuoriso-osaston kilpailu- ja lei-
rikuljetuksiin sekä naisosaston hälytysmuonitustehtäviin ja 
järjestöosaston kilpailu- ja vierailutapahtumiin. Auton han-
kinta on mahdollistunut vantaalaisen palokunnan pitkäai-
kaisella säästämisellä ja merkittävällä ulkopuolisella tuella.

Asolan VPK hankki uuden miehistöauton, jossa on Eledux 
Oy:n uusinta tekniikkaa sisältävä kiinteä väestöhälytinjär-
jestelmä neljällä kaiuttimella ja kahdella vahvistimella, joten 
autoa voidaan käyttää erilaisissa onnettomuus- ja vaarati-
lanteissa väestön varoittamiseen vaara-alueella. Väestöhä-
lytinjärjestelmällä voidaan siis antaa yleinen vaaramerkki 
niillä alueilla, joille ei rakennuksien katoille kiinteästi asen-
nettu väestöhälytinjärjestelmä kuulu.

Palokunta kuuluu Helsinki-Vantaan lentokentän hälytys-
vasteeseen siten, että palokunta hälytetään kaikkiin ilma-
liikenneonnettomuusvaarahälytyksiin, joita oli 31 vuonna 
2019 kaikkiaan 85:stä hälytystehtävästä. Palokunta lähtee 
lentokenttähälytyksiin isolla paloautolla, jossa on tilapäinen 
ensihoitopaikan telttakalusto sekä uudella miehistöautolla, 
jota voidaan käyttää tarvittaessa lääkäriryhmän kuljettami-
seen mahdolliseen suuronnettomuuteen. 

Palokunnan hallitus päätyi hankkimaan nelivetoisen Volks-
wagen Caravelle pelastusauton, johon asennettiin K Caara 

Säästämisen ja merkittävän tuen yhteistuloksena 
Asolan VPK:lle uusi miehistöauto
Markku Savolainen PaSi vaSTamäki

maRkku SavoLainen

Oy Volkswagen Center Airportissa alustasarja ja karkea-
kuvioiset maastorenkaat, joiden ansiosta maavara nousi 40 
mm normiautosta. Lisäksi tasauspyörästön lukko varmistaa 
sen, että autoa voi käyttää lentoasema-alueen maastossa tai 
muualla vaikeissa olosuhteissa ilman isoa kiinnijäämisen 
vaaraa.

”Hälytys- ja työvaloihin sekä teippaukseen panostettiin, jot-
ta näkyvyyttä on auton eri käyttötarkoituksissa riittävästi” 
toteaa auton projektipäällikkö Tapio Myller, joka toimii palo-
kunnan 1. varapäällikkönä ja autokalustomestarina. ”Katto-
kaiteisiin ja kylkiputkiin asennettiin led-valot, joita voidaan 
käyttää myös liikenteenohjausvaloina. Kaikki sähköasen-
nukset teki ammattitaitoisesti EL-Car Oy.”

Miehistöauton valintaan vaikutti se, että autoa voi ajaa B-
luokan ajokortilla, joka mahdollistaa auton käyttämisen 
naisosaston hälytysmuonitustehtäviin, nuoriso-osaston 
erilaisiin kilpailumatkoihin sekä leirikuljetuksiin. Järjestö-
osaston kilpailu- ja tutustumismatkat onnistuvat myös uu-
della autolla mainiosti.

Asolan VPK rahoitti hankinnan omista varoistaan, mutta 
hankkeeseen saatiin merkittävää tukea edellä mainituilta 
yrityksiltä, avustukset myönsivät Palosuojelurahasto ja Ak-
tiastiftelsen i Vanda, väestöhälytinjärjestelmän osalta tukea 
antoi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

Auton varustelu omatoimisesti jatkuu vielä hieman, mutta 
auto otettiin hälytyskäyttöön pääsiäisenä.

Kylkiputkissa olevat liikenteenohjausvalot, jotka saa vilkku-
maan eri aikoihin   ”ohjaavana nauhana”

Ohjauspaneeli kaikille hälytys-, työ-, liikenteenohjaus- ja 
varoitusvaloille sekä   hälytys- ja väestöhälytinäänille

aikaan sijoittuva yöversio, 
jossa pilvimaiseman tilalla 
näkyy kuunvalo. Led-näytön 
voimakkuus säädetään siten, 
ettei se häiritse lähitalojen 
asukkaita. Video näytöllä on 
n. 50 minuutin mittainen. 
Sinä aikana kukin teksti tu-
lee kerran esille näytöllä. 
Ohikulkija tai asukas ei vält-
tämättä näe kaikkia teks-
tejä yhden katselun aikana.  
Tekstit jäävät fragmenteiksi, 
jotka yhdistyvät ihmisten 
mielessä vähitellen. Teos 
pohtii myös eritysesti eliöi-
den välisen kommunikaati-
on mahdollisuutta sellaises-
sa tilanteessa, jossa sanoja 
on mahdoton ymmärtää.
 
Installaatio on osa 
monivuotista Lentä-
vät kaupunkilaiset 
- julkisen taiteen 
konseptia
Teoksen led-näytön muo-
to on sama kuin Kytötie 28 
-osoitteessa sijaitsevan ker-
rostalon julkisivuun projisoi-
tu Sulka ja tähdet –teos, joka 
julkaistiin syksyllä 2018. 
Molemmat teokset kuuluvat 
Koivukylän julkisen taiteen 
suunnitelmaan, joka kat-
taa Koivukylän keskustan 
ja Havukosken asuinalueen. 
Julkisen taiteen hankkeet 

rahoitetaan myönteisen eri-
tyiskohtelun toimintaohjel-
masta, jonka tarkoituksena 
on parantaa kohdealueiden 
viihtyisyyttä yhteistyössä 
asukkaiden kanssa.
 
Teoksen alapuolella sijaitse-
van portaikon valosuunnit-
telusta vastaa Ari Tiilikainen 
(Lite Designs).  Lednäytön 
rakenne on suunniteltu yh-
teistyössä insinööri Heikki 
Vanteen (Pöyry Finland Oy) 
sekä videotekniikasta vas-
taavan Jorma Saarikon (Pro 
Av Saarikko) kanssa.  Varpu-
sen sanat -teoksen on tilan-

nut Vantaan kaupunki. Ti-
laajan edustajana teosta oli 
avaamassa hankkeen vetäjä 
Seija Tulonen Kadut ja puis-
tot -yksiköstä. Teos kuuluu 
Vantaan taidemuseon koko-
elmaan, jonka kuraattorina 

on toiminut Anne Kaarna-
Suomi. 
 
Tutustu Varpusen sanoi-
hin Vantaakanavan videolla 
osoitteessa www.vantaaka-
nava.fi

Rautkallionkadun päästä 
löytyy Koivukylän uusin 
taideteos

Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikkoa onnittelevat taideteos-
hankkeen vetäjä, projektisuunnittelija Seija Tulonen Kaupun-
kiympäristön toimialalta ja teoksen kuraattori Anne Kaarna-
Suomi Vantaan taidemuseo Artsista.
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Diabetes on yhteisnimi-
tys ryhmälle sairauk-
sia, joissa verensokeri 

on normaalia korkeampi. 
Diabetesta on useita eri tyyp-
pejä. Päätyypit ovat tyypin 1 
diabetes ja tyypin 2 diabetes.  
Mikä tahansa sairaus, joka 
vaurioittaa haimaa, voi joh-
taa diabetekseen. Diabetesta 
sairastaa Suomessa noin 500 
000 henkilöä. Heistä ylivoi-
mainen enemmistö (75–80 
%) sairastaa tyypin 2 dia-
betesta. Seuraavaksi eniten 
on tyypin 1 diabetesta sai-
rastavia, noin 50 000. Mui-
ta diabetestyyppejä on vä-
hemmän. Diabeteksen hoito 
vaatii yleensä normaalia 
tiukemman ruokavalion ja 
huolellisen itsehoidon nou-
dattamista.

Vantaan oman Diabetesyh-
distyksen perustamiskokous 
oli 26.1.2019 ja se rekiste-
röitiin 6.3.2019. Yhdistys on 
Suomen Diabetesliiton jä-
sen. Jäseniä on tällä hetkellä 
84. Puheenjohtajana toimii 
Tuula Natunen, sihteerinä 
ja tiedottajana Erkki Matin-
lassi ja rahastonhoitajana ja 
jäsenasian hoitajana Ritva 
Sarkkinen.

Yhdistys kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäinen 
torstai Tikkurilan asukasti-

Vantaan oma Diabetesyhdistys
Paula Kaunismäki ja Ritva Sarkkinen RiTva SaRkkinen

Moni meistä ajattelee 
tänä päivänä, että 
on kiitollinen, kun 

on pysynyt terveenä. Siitä voi 
puhtaalla omalla tunnolla 
nauttia. Koska kiitos -sanaa 
voi käyttää niin monella eri 
tavalla, ei sen käyttöä sovi 
unohtaa tai laiminlyödä. Kii-
tos -sanalla saa niin paljon 
hyvää aikaan. 

Elän vieläkin ajoittain aja-
tuksissani oman kylämme 
perinteisessä Naistenpäivä 
-tapahtumassa, joka ansait-
see kiitoksen, ison sellaisen. 
Sitä juhlittiin tänä vuon-
na 20. kertaa.  Moni meistä 
oman kylän vapaaehtoisista 
on ollut monta kertaa muka-
na taustajoukoissa ja tiedäm-
me, että tämänkin vuoden 
tilaisuus oli onnistumisen 
mallinäyte. Päivän ohjelma 
oli täydellisesti naisten nä-
kökulmasta. Moni mieskin 
oli uskaltautunut tulemaan 
paikalle. Tarjoilut olivat 
maistuvaisen makuisia. Kat-
taus sai ihailevia katseita ja 

jäi monien mieleen houkut-
televana väriloistona. Kiitos 
-sana kuului monen monta 
kertaa tyytyväisten juhlijoi-
den sanomana keskellä juh-
laa ja kotiin lähtiessä.

Tällä hetkellä urheilun saralla 
ei tapahdu mitään. Meillä on 
vain muistomme mukavista 
menestyksen hetkistä, joita 
menestyvät naisurheilijam-
me ovat meille tarjonneet. 
Siksi voisimme lähettää Kai-
sa Mäkäräiselle kiitoksem-
me, sillä hän on tarjonnut 
meille suomalaisille upeita, 
ikimuistoisia hetkiä. Hänen 
uransa on ollut kaikkien ai-
kojen suurimpia tuhkimota-
rinoita, jonka urheiluhisto-
riamme tulee muistamaan. 
Kun Kaisa ilmoitti lopetta-
vansa huippu-uransa, hän 
sanoi nauttivansa viimeisen 
kerran maailmancupin kil-
pailustaan täysin sydämin, 
kaikkien hienojen kilpailijoi-
densa kanssa. Hänen viimei-
nen kilpailunsa oli naisten 
takaa-ajokisa ampumahiih-
dossa 14.3.2020 Kontiolah-

Kiitos kuuluu jokaisen arkeen
Paula Kaunismäki

lassa, Lummetie 2.  Jäsenil-
loissa eli vertaistukikerhossa 
käy keskimäärin 20-30 hen-
kilöä. Suurin osa jäsenistä 
asuu Itä-Vantaalla. Lisäksi 
muutamia jäseniä asuu myös 
Helsingin puolella. 

Yhdistys järjestää jäsenilleen 
vertaistukitoimintaa, kurs-
seja sekä informaatiotilai-
suuksia. Teemana on esimer-
kiksi jalkojen ja hampaiden 
hoito, unen laatu, edunval-
vonta ja muu neuvonta, jotka 
ovat tärkeitä asioita diabee-
tikolle. Diabetesliitosta on 
ollut luennoimassa lääkäri 
ja Vantaalta diabeteshoitaja, 
ravitsemusterapeutti sekä 
hammaslääkäri. Lisäksi jä-
senille järjestetään erilai-
sia retkiä, teatterikäyntejä, 
kylpylälomia, risteilyjä sekä 
myös jäsenhintaisia ulko-
maanmatkoja.

Yhdistyksen toiminta rahoi-
tetaan pääosin jäsenmak-
suilla. Diabetesliitto sekä 
Vantaan kaupunki myöntä-
vät harkinnanvaraista tukea. 
Jäsenistön aktiiviset jäsenet 
järjestävät myös myyjäisiä ja 
arpajaisia toiminnan tuke-
miseksi.

Koska yhdistys on Diabe-
tesliiton jäsen, se saa kaiken 
olemassa olevan materiaalin 

della. Kaisa voitti urallaan 
yhden maailmanmestaruu-
den, yhden MM-hopean ja 
neljä MM-pronssia. Lisäksi 
hän voitti maailmancupin 
kokonaiskilpailun kolmesti. 
Hän oli urallaan ykkönen 27 
maailmancupin osakilpai-
lussa. 

Eva Wahlström ilmoitti 
myös lopettavansa uransa 
tämän vuoden maaliskuus-
sa. Hän sanoi, että tämä ei 
ole loppu, vaan on uuden 
alku. Eva kiittää kaikkia 
läheisiään. Mekin voimme 
kiittää Evaa, sillä olemme 
voineet tuntea ylpeyttä hä-
nen urastaan kaikkina näinä 
vuosina.  Hän kirjoitti urhei-
lijan testamentin, jossa hän 
kertoo, miksi ryhtyi nyrkkei-
lijäksi ja kuinka hänestä tuli 
maailmanmestari. Ja miksi 
hän lopetti. Evaa ajoi rak-
kaus nyrkkeilyyn yli kaiken. 
Hän on kasvanut kahden 
isoveljen ja fyysisten leikki-
en parissa. Nyrkkeily tarjosi 
hänelle luontevan tavan olla. 
Eva kertoo testamentissaan, 

että hänet on kasvatettu rak-
kaudella rohkeaksi, opetettu 
olemaan ahkera ja tekemään 
kovasti työtä. Eva on voitta-
nut amatöörinä kymmenen 
Suomen mestaruutta, useita 
Pohjoismaiden mestaruuk-
sia ja kolme EM-mitalia. 
Hän taisteli urallaan ennak-

koasenteita vastaan ja kui-
tenkin hän kirjoittaa, että 
mitä hän nyrkkeilyn ansios-
ta saikaan kokea! Eva kir-
joittaa, että hän on pelannut 
korttinsa hyvin. 

Kiitos ilahduttaa muita, kii-
tos ilahduttaa meitä itseäm-

me ja ennen kaikkea kiitos 
luo myönteistä kulttuuria 
sinne, missä se ikinä sano-
taankaan. Kiitos sitoo ihmi-
siä yhteen, se antaa voimaa 
ja lisäarvoa kaikelle teke-
miselle. Kiitos tekee hyvää 
meille kaikille. 

liitolta käyttöönsä. Lisäk-
si jäsenet voivat osallistua 
Diabetesliiton järjestämille 
ajankohtaisille luennoille. 
Liiton kautta jaetaan myös 
erilaista materiaalia eri ta-
pahtumiin, kuten messut.

Yhdistyksen yhteisiin ta-
pahtumiin voivat osallistua 
kaikki, niin vanhat kuin uu-
detkin jäsenet. 

Vertaistukitoiminnassa tu-
etaan ja neuvotaan jäseniä, 
mutta koska jokaisen diabe-
tes on erilainen, ei yhtä pi-
tävää neuvoa voi antaa. Asi-
oista keskustellaan yleisellä 
tasolla. Jäsen voi ottaa ha-
lutessaan yhteyttä Vantaan 
Diabeteksen Vertaistuki ry:n 
jäsenasian hoitajaan Ritva 
Sarkkiseen, sähköposti an-
neli.sarkkinen@gmail.com 
tai suoraan Diabetesliittoon.

Yhdistyksellä on omat netti-
sivut 
https://www.diabetes.fi/yh-
teiso/jasenyhdistykset/pai-
kallisyhdistysten_infosivut/
vantaa sekä 
Facebook: https://www.face-
book.com/Vantaandiabetek-
senvertaistuki/ 

Yhdistyksen materiaalia on 
saatavilla Koivukylän Terve-
ysasemalta

Pokrovan retki kesällä 2019

Tarjoilua kerhoillassa

Vertaistukikerho

Hei nuori! Kaipaatko juttuseuraa?

Nappaa tästä QR-koodi ja tule juttelemaan

Suomen Punaisen Ristin nuorten
kahvilatoiminta on siirtynyt verkkoon

Nuorten Olohuone on avoinna arkisin klo 17-21, jolloin
vapaaehtoisemme ovat paikalla juttelemassa nuorten kanssa.
Rupattelun lisäksi nuoret ovat tervetulleita suunnittelemaan

kanssamme teemailtoja ja ohjelmaa Nuorten Olohuoneen iltoihin!
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TUL:n Suur-Helsingin 
Piirin veteraanit ovat 
innokkaita liikkujia, 

vaikka ikää saattaa olla yli 
90 vuotta. Esimerkkinä eräs 
Ulla, joka tulee tapahtumaan 
kuin tapahtumaan tai käy 
teatterissa iloisesti rollaatto-
riaan työntäen. Tytär toimii 
seuralaisena, mutta äidin 
vauhti saattaa toisinaan yl-
lättää.

Kun viestittelin maaliskuun 
puolivälissä jäsenille matko-
jen, tilaisuuksien ja tapahtu-
mien peruuntumisista tältä 
keväältä, niin se oli todella 
harmillista, sillä olin ollut 
monien tilaisuuksien ja ta-
pahtumien suunnittelussa ja 
järjestelyissä mukana.  Ja tie-
dän, että monelle tapaamiset 
ovat erittäin tärkeitä, jopa 
ainoita viikon tai kuukauden 
kohokohtia, jos esimerkiksi 
ikääntyessä urheilu ja muu 
liikunta on liikuntarajoittei-
den vuoksi muuttunut ke-
vyeksi liikkumiseksi taikka 
jopa penkkiurheiluksi.

Uskaltauduin kuitenkin ky-
symään jäseniltä, että miten 
heidän aikansa on kulunut ja 
miten koronakaranteeni on 
vaikuttanut heidän arkiru-
tiineihinsa.

Henna Helsingistä vastasi 
nopeasti ja kivasti: ”Kiitos 
huolehtimisesta!” Hän jatkoi 
viestissään, että tylsäksi ovat 
päivät muuttuneet. Oma ty-
tär pitää kuria. Henna voi 
käydä ulkona, mutta se ei 
häntä nykyisin suuremmin 
kiinnosta. Hän pärjää, mut-
ta tietää, että entisestään 
huono kunto rapisee, kun vä-
häinenkin liikunta jää pois. 
Henna harrastaa puukäsitöi-
tä, käy kirjastossa ja muse-
oissa jne. Tällä hetkellä, kun 
olisi aikaa, niin hän ei oikein 
keksi mitään järkevää teke-
mistä kotosalla. Viestissäni 
olleisiin tekemisen linkkei-
hin hän lupasi vilkaista. Hä-
nen viestinsä päättyi viikon-
lopputerveisiin.

Helena Hiekkaharjusta kir-
joitti, että karanteeni on 
muuttanut hänen elämään-
sä jonkin verran. Päivät 
ovat menneet aamutoimien 
jälkeen seuraavanlaisesti: 
pitkä sauvakävelylenkki päi-
vittäin, joiden aikana Vantaa 
on tullut käveltyä läpi. Vies-
tissään hän toteaa, että hä-
nen kotikaupunkinsa Vantaa 
on kaiken kaikkiaan kaunis 
kaupunki. Kävelyllä hänen 
mukanaan on ollut hyvin 

usein naapurin rouva. Ja he 
ovat pitäneet tiukasti kiinni 2 
metrin etäisyydestä ja vähin-
tään saman verran vastaan-
tulijoista tai ohittelijoista. 
Alkuaikoina oli kuulemma 
pitänyt mennä melkein ojaan 
tai vaihtoehtoisesti yskäistä, 
jotta ymmärrys menisi pe-
rille etäisyydestä myös muil-
le kävelijöille. Kävelylenkin 
jälkeen on lounaan ja kahvin 
vuoro eikä pieniä päivälepoja 
voi jättää väliin.  Iltapalana 
suolaista, telkkarin katselua 
tai ristisanatehtävien ratko-
mista. Myös kaappien siivo-
ukselle on ollut aikaa. 

Helena antaa tyttärensä per-
heelle kaksi kertaa viikossa 
kauppalistan ja seuraavana 
päivänä kauppakassi tuo-
daan hänelle kotiin. Pienet 
lapsenlapset ovat mukana, 
mutta jäävät yleensä Hele-
nan pihalle pelaamaan jotain 
pelejä, kuten sählyä. Joskus 
koko tyttären perhe pelaa ja 
Helena voi olla silloin live-
yleisönä, koska Helena tyk-
kää penkkiurheilusta. Tosin 
tyttären perhe pitää huolen, 
että hän pysyy tarpeeksi 
kaukana, vähintään 5 metrin 
etäisyydellä. Helenalla on 
tallessa omien lastensa las-
ten- että tehtäväkirjoja, leik-
kaamattomia paperinukkeja 
sekä muita askartelutarvik-
keita, joita hän vastavuoroi-
sesti antaa lapsenlapsilleen. 
Helena ei valita, sillä hän tie-
tää, että monella muulla on 
paljon hankalampaa.

Osmo Rekolasta, joka asuu 
vuonna 1949 valmistuneessa 
rintamamiestalossa, toteaa 
ettei tekemisen puutetta ole 
näin karanteeniaikaankaan. 
Tekemisen aloittamisessa 
voi kenties olla aloitekyvyt-
tömyyttä tai sitten taidoissa 
voi olla parantamisen varaa.

Koska huhtikuu on sopiva 
aika omenapuiden leikkaa-
miselle, Osmo leikkasi tontil-
laan olevat omenapuut. Hän 
oli hankkinut toissa vuonna 
alumiiniset A-tikkaat, jotka 
helpottivat latvaoksien leik-
kaamista. Työ oli keskeyty-
nyt toissa vuonna, koska sil-
loin tikkaat olivat päässeet 
kaatumaan ja Osmo niiden 
mukana. Hän pelästyi, että 
selälleen mätkähtäminen 
olisi irrottanut hänen mu-
nuaisensa. Osmon onneksi 
munuaiset jatkoivat arvo-
kasta toimintaansa, mutta 
hedelmäpuiden leikkausta 
hän ei silloin tehnyt loppuun 
asti. Tänä keväänä Osmo 
pyysi vaimoaan pitelemään 

tikkaita, kun hän itse kiipe-
si omenapuiden latvustoja 
leikkaamaan. Tällä kertaa ei 
tapahtunut mitään haaveria. 
Tosin oksistoa kertyi pihalle 
aikamoinen kasa. Jatkokä-
sittelyvaihtoehtona Osmo 
valitsi kuljetuksen HSY:n 
Sortti-asemalle, jossa risu-
jäte poltetaan. Ja kun vielä 
omakotiyhdistyksen jäsene-
nä hänellä oli mahdollisuus 
lainata peräkärryjä, niin ok-
sien kuljetus onnistui.
Osmo kertoi, että peräkär-
ryssä on vain se vika, että 
sen takavalojen liitäntäjohto 
on liian lyhyt ylettyäkseen 
hänen autonsa pistorasiaan. 
Hän luotti hyvään onneen-
sa ja lainasi peräkärryn, 
lastasi risut peräkärryyn ja 
ajelin poliisia varoen Sortti-
asemalle. Sortti-asemalla oli 
ollut melkoinen tungos, kos-
ka kevät oli saanut muutkin 
puutarhan siistijät liikkeelle.  
Hän joutui parkkeeraamaan 
peräkärryn vähän kauem-
mas risujen vastaanottoase-
masta. Loppujen lopuksi se 
ei itse asiassa ollut suuri va-
hinko, sillä peräkärryn pe-
ruuttaminen kahden auton 
väliin ei ole Osmon vahvim-
pia taitoja, vaan hän kantoi 
käsin risut vastaanottopis-
teeseen. Risuja riitti itse asi-
assa kolmeen kuormaan.

Omenapuiden leikkauksen 
jälkeen kevättyölistassa Os-
molla on jäljellä vielä kym-
menkunta muuta askaretta. 
Eli Osmon sanoin: ”Jotta täl-
laisissa puuhissa koronaka-
ranteeni sujuu vanhassa rin-
tamamiestalossa!”

Raisa Havukoskelta kirjoitti, 
kun olin laittanut jäsenille 
tiedoksi, että vantaakanava.
fi -kanavalla Vantaa tarjoaa 
äideille svengaavan toive-
konsertin jo torstaina 7.5., 
että häntä harmitti, kun hän 
kurkkasi ao. kanavalle ja ha-
vaitsi, että häneltä oli jäänyt 
monta kivaa ohjelmaa näke-
mättä, kun hän ei ollut ollut 
niistä tietoinen. Hän lukee 
Vantaan Sanomat tarkasti, 
mutta ei siis ollut huoman-
nut lehdestä vastaavia ilmoi-
tuksia. Raisa kiitti viestistä-
ni ja samalla arveli, ettei hän 
ehkä ole ainoa, jolta vantaa-
kanava.fi -kanavan esitykset 
ovat jääneet näkemättä. Nyt 
kanava sai kuitenkin uuden, 
innokkaan katselijan. Ja on-
neksi kaikki vanhat konser-
tit ovat siellä tallella.

Raisa ei oikein viihdy ka-
ranteenissa, varsinkin kun 
hän tarvitsisi niskasärkyyn-

Me olemme voimissamme ja odotamme 
tulevia aikoja
Paula Kaunismäki

sä hierontaa. Särkylääkkeet 
eivät yksin auta. Tosin hän 
totesi, että ehkä saisi ka-
ranteeniajan kulumaan pa-
remmin, jos hän osaisi ja 
hallitsisi tietokoneen käytön 
paremmin. Joten hän on 
tehnyt päätöksen, että kun 
tämä karanteeni on ohi, niin 
hän aloittaa ”digi” -opiske-
lun. Raisa toivoo, että kaikki 
pysyisivät terveinä ja mieli 
hyvänä, vaikka sitä ei aina 
jaksaisikaan.

Anja Korsosta kirjoittaa, että 
tämän vuoden alku oli si-
nänsä jo merkillinen ja poik-
keuksellinen, kun meni tal-
vea odotellessa turhaan, jota 
ei sitten tullut olenkaan. Hän 
toteaa, että saimmepa kut-
sumattoman ja odottamat-
toman vieraan, jota kukaan 
ei arvannut odottaakaan. 
Tämä vieras levisi viekkaasti 
pikkuhiljaa kaikkialle teh-
den tuhoaan ja riehuu edel-
leenkin. Kun virustartuntoja 
alkoi ilmetä meilläkin, Anja 
odotteli miehensä kanssa 
suunniteltua pohjoisen lo-
maa ja kun he pääsivät täältä 
etelän loskasta, oli ihanaa 
hiihdellä pohjoisen puhtail-
la, valkoisilla hangilla. 

Pohjoisen hanget ovat elä-
mys, kuin satumaa, kuin 
toinen maailma. Lumisilla 
hangilla unohtui todellisuus, 
kaikki tuntui niin kaukaisel-
ta. Kiitos tiedotusvälineiden, 
Anja ja hänen miehensä py-
syivät ajan tasalla, joten he 
osasivat odottaa tulevia ra-

joituksia ja rajoitteita, kun 
paluu arkeen oli edessä. Hä-
nen mielestään loma loppui 
heidän onnekseen vuodenai-
kaan, jolloin kevät teki tulo-
aan, luonto heräili ja valmis-
tautui tulevaan. 

Ulkoilu ja liikkuminen luon-
nossa, lintujen laulu ja luon-
non seuranta on terapiaa, 
joka saa meissä kaikissa ih-
meitä aikaan. Se antaa voi-
maa. Harrastukset, jotka oli-
vat olleet osa Anjan ja hänen 
miehensä arkea, loppuivat 
heti karanteenin alussa. Nyt 
oli aikaa kuntoilla ja liikkua 
omatoimisesti. Tosin siitäkin 
ollaan vanhemmissa ikäluo-
kissa kahdenlaista mieltä, 
saavatko ikäihmiset ulkoil-
la vai ei. Tässä voi käyttää 
tervettä järkeä ja noudattaa 
etäisyyttä, niin ulkoilu on-
nistuu. Tämän hetken toistu-
vat päivärutiinit ovat tulleet 
tutuiksi. Anja on huomannut 
tai ei ole aikaisemmin aja-
tellutkaan, että kun ennen 
ns. totutut kauppareissut 
ovat nyt jääneet pois, niin 
huomaa miten paljon sitä on 
kuluttanut aikaa kaupois-
sa käymiseen, joskus jopa 
turhaankin. Hiljaiseloahan 
tämä aika on ollut. Yhteyttä 
läheisiin on pidetty soitellen 
ja tapailtu ns. pihatreffien 
tavoin. Ikävä on ollut ja ha-
luaisi toki tavata fyysises-
ti. Ilmojen lämmetessä on 
puuhastelua pihatöissä ja 
samalla voi vaihtaa kuulu-
misia naapureiden kanssa ja 
tiedustella toisten vointia. 

Anja toteaa. että nyt kun on 
kulunut jo aikaa ja hän on so-
peutunut tähän ja tulevaan, 
hän on kiitollinen ja onnel-
linen, että on pysynyt ter-
veenä, kuten myös läheiset. 
Hän myöntää, kun epidemia 
alkoi, tuntui se uskomatto-
malta, jopa pelottavalta, sillä 
tieto tulevasta, että eletään 
vaiheittain päivä kerrallaan 
ja kaikki aikanaan. Toivo 
tulevasta, kyllä me tästä sel-
vitään yhdessä. Tätä kirjoit-
taessa päätöksiä rajoitteiden 
purkamisesta odotellaan. 
Kyllä se tästä!!

Paula Havukoskelta kertoo, 
että hän oli miehensä kans-
sa heidän 2-kodissaan, kun 
tämä koronan aiheuttama 
sulku- ja peruutusketju al-
koi. Se muutti kerralla koko 
pienoisloman vieton. Tosin 
he olivat jo valmiiksi karan-
teenissa, koska olivat kaksin 
ja eivät liikkuneet kotipiiris-
tä muualle kuin lähiruoka-
kauppaan. Paulalta lomaksi 
tarkoitettu aika meni osin 
Raikkaan veteraanien lii-
kuntaryhmien perumiseen, 
Pärnun matkan perumiseen 
ja varausmaksujen palaut-
tamiseen, teatteriesitysten 
perumiseen ja lippujen pa-
lautuksiin. Myös Raikkaan 
veteraanien nettisivujen päi-
vitystä oli lähes päivittäin, 
sillä koronaan liittyvää tietoa 
tuli kaiken aikaa. Siinä päi-
vitysten lomassa hiljalleen 
koko kevään tapahtumat oli 
peruttu sekä viestitetty jäse-
nille.
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Kaupungintalolla oli 
3.3.2020 kansainväli-
nen historiaseminaari 

aiheena ”Urbaani Vantaa – 
Paikallishistoria tutkimus-
kohteena”. Vantaan elinvoi-
ma- ja vetovoimaohjelmassa 
2019–2021 on linjattu, että 
kaupungistumisen ja lähi-
öiden historia nostetaan 
vahvemmin esille Vantaal-
la. Vantaa juhlii kaupunki-
asemansa 50-vuotisjuhlaa 
vuonna 2024. Seminaaris-
sa tarkasteltiin kaupunkien 
kehitystä eurooppalaisessa 
ja pohjoismaisessa konteks-
tissaan sekä tehtiin katsaus 
tämän hetken paikallishis-
torian tutkimukseen Suo-
messa. Tavoitteena oli antaa 
välineitä Vantaan kaupungin 
työhön historian hyödyntä-
misessä ja vantaalaisen iden-
titeetin rakentamisessa.

Kotimaisten asiantuntijoiden 
lisäksi kuultiin brittiläistä ja 
ruotsalaista kaupunkihisto-
rian asiantuntijaa. Paikalla 
oli runsaasti kiinnostuneita 
kaupunkilaisia, luottamus-
henkilöitä ja kaupungin vir-
kamiehiä. Ainoastaan nuoret 
puuttuivat. Oliko syy tilai-
suuden ajankohta - iltapäivä, 
mikä on hankala ajankohta 
sekä opiskelijoille että työs-
säkäyville. Tätä kannattaisi 
järjestäjien pohtia, kun se-
minaarisarjaa on tarkoitus 

Vantaa 50-historiahanke etenee
Eija Ahola LiiSa kaikuLa

jatkaa koko hankkeen ajan 
vuoteen 2024.

Seminaarissa kuultiin alus-
tus Pohjoisen Euroopan kau-
pungistumisen vaiheista jo 
viikinkiajalta (800- luvulta) 
aina nykypäiviin asti. Tääl-
lä pohjolassa kaupungit, jos 
niistä nyt voi kunnolla edes 
puhua, ovat olleet tosi pie-
niä. Tärkeimpiä ovat olleet 
rannikkokaupungit kaupan-
käynnin takia. Niiden kautta 
yhteyksiä on ollut jo varhain 
aina Skotlantiin ja Irlantiin 
saakka, viikinkiajalla vielä-
kin kauemmas. 

Professori Peter Clarkin mu-
kaan Vantaan urbaani histo-
ria on vähän tunnettu kehi-
tyskulku Euroopassa, vaikka 
se on erittäin poikkeukselli-
nen Pohjois- Euroopassa ja 
koko Euroopassakin.

Kaupunkimme väestön kas-
vuprosentit ovat olleet aivan 
käsittämättömän suuria. 
Täytyy vain ihmetellä, miten 
varsinkin 1970- luvun suu-
resta väestön lisäyksestä on 
selvitty, parhaana vuotena 
uusia asukkaita tuli noin 16 
000. 

Tutkimustyön tuloksena on 
tarkoitus saada aikaan kir-
ja Vantaan kehitysvaiheista 
kaupunkina. Lisäksi tehdään 
nettiportaaleja, haastattelu-

ja paikallisista vaikuttajista 
yms. Materiaalista on myös 
tarkoitus tehdä näyttelyjä. 
Vantaalla on noin 130 000 
valokuvakokoelma, joka on 
tarkoitus digitalisoida ja an-
taa asiakkaille oikeus selata 
kuvia netissä.  Tilaisuudessa 
tuotiin esille myös tarve saa-
da ihan tavalliset asukkaat 
mukaan hankkeeseen. Tätä 
luvattiinkin.  Muun muassa 
eri puolilla kaupunkia tul-
laan tekemään historiakäve-
lyjä.
Vantaan historian popula-
risoinnistakin puhuttiin. 
Museo on sitä tehnytkin 
esimerkiksi monin kiinnos-
tavin teemanäyttelyin mm. 
rakkaudesta ja kuolemasta. 
Vantaan Sanomissa museol-
la on oma säännöllinen pals-
ta. 

Lähiö vai kaupun-
ginosa?
Keskustelua syntyi pääasi-
assa tutkijoiden kesken siitä, 
puhutaanko lähiöstä vai kau-
punginosasta. Tutkijat olivat 
kaupunginosan kannalla. 
Totta on, että lähiö vaikut-
taa mielikuvissa vähäpätöi-
semmältä ja ankeammalta 
paikalta verrattuna kaupun-
ginosaan. Ehkä päätämme 
Vantaalla historiaprojektin 
päätteeksi ruveta kutsumaan 
Koivukylää ja muita vastaa-
via alueita kaupunginosiksi. 

Kaupunginmuseon järjestämällä Koivukylän historiakäve-
lyllä elokuussa 2019 tutustuttiin mm. Rautkallionkadulla 
Eurooppa-aukiota risteävien 12-kerroksisten talojen synty-
historiaan ja arkkitehtuuriin.

Tätä onkin odotettu jo 
vuosikausia! Nyt vih-
doin saadaan kevyen 

liikenteen väylä Koivukylän-
väylän itäpäähän. Rakennus-
työt ovat jo alkaneet, ja useat 
kaivurit ja muutkin työko-
neet työskentelevät tälläkin 
hetkellä Koivukylänväylän 
varrella. 

Tarve kevyenliikenteenväy-
lälle on ollut erittäin suuri 
johtuen väylän tärkeydestä. 
Koivukylän väylä on käy-
tännössä ainoa reitti Koivu-
kylän ja Asolan suunnalta 
Vanhan Porvoontien työ-
paikka-alueille, joissa myös 
moni alueemme asukas käy 
töissä. Nyt jokin aika sitten 
Vanhan Porvoontien risteys-
järjestelyjä muutettiin, kun 
Trukkikujan ja Vanhan Por-
voontien väliselle noin 50 
metrin matkalle rakennet-
tiin kääntyville autoille oma 
ajokaista Vanhalle Porvoon-
tielle kääntyville autoille. 
Samassa yhteydessä käänty-

Vihdoinkin pyörätie Koivukylänväylälle!
Mika Rautio

räilijä joutuu näin ajaessaan 
yht´äkkiä ja yllättäen kape-
aan ”kouruun”, jossa toisella 
puolella on maantien reuna-
kaide, ja toisella puolella ajo-
kaista. 

Kevyenliikenteen väylän ra-
kennustyöt pitäisi olla val-
miina vuoden päästä eli tou-
kokuun lopussa 2021. Joten 
jos ei vielä tänä kesänä, niin 
seuraavana kesänä sitten 
pääsee turvallisesti pyörällä 
ja kävellen koko matkan esi-
merkiksi Kuusijärvelle asti. 
Järvi onkin ollut erittäin 
suosittu alueen asukkaiden 
keskuudessa varsinkin hel-
teisinä kesäpäivinä.

Kevyen liikenteen väylä 
maksaa noin 2,8 miljoonaa 
euroa. Uudenmaan ely-kes-
kus maksaa tästä summasta 
noin kolmanneksen tai enin-
tään hieman yli miljoonan. 
Urakan valmistuttua tie siir-
tyy valtiolta Vantaan kun-
nossapitoon.

Sähkökaapelia asennetaan valaistusta varten, pohjatyöt 
sepeliä käyttäen ovat osittain jo tehty

Työmaa alkaa Vanhan Myllypolun risteyksestä

mika RauTio

vien kaistan viereen raken-
nettiin kaide, joka on hyvin 
lähellä ajokaistaa. 

Tästä tulikin melkeinpä sur-
manloukku pyöräilijöille. 
Tien kaide on nimittäin niin 
lähellä ajokaistaa, että se pa-
kottaa pyöräilijät ajamaan 
melkeinpä autojen sekaan. 
Onneksi onnettomuuksia ei 
ole kuitenkaan sattunut, ja 
nyt valmistuvan kevyenlii-
kenteen väylän myötä tämä 
vaaranpaikka poistuu. 

Risteysalueella on toki ollut 
jo nytkin Koivukylän suun-
taan eli itään päin meneville 
pyöräilijöille noin 50 metriä 
omaa pyörätietä. Mutta Koi-
vukylän suunnasta länteen 
päin tulevat pyöräilijät eivät 
ole risteysjärjestelyistä joh-
tuen voineet tätä tien toista 
puolta eli pohjoisen puolta 
lainkaan käyttää. Sillä nyt 
pyöräilijä saapuu risteyk-
seen pyörätien puuttuessa 
tien oikeaa reunaa eli ete-
läistä piennarta pitkin. Pyö-

Sitä ennen pitäisi kuitenkin 
muutaman lähiön keskusta 
ja palvelut saada kuntoon.

Tämänvuotista Koivukylän 
historiakävelyä odotellessa 
kannattaa tutkia piirongin-
laatikot ja albumit, joista 
varmasti löytyy kiinnosta-
vaa materiaalia tutkijoille. 
Juuri tavalliset arjen valo-
kuvat ovat niitä mielenkiin-
toisimpia ja myös harvi-
naisempia, sillä yleensähän 
kuvia otetaan juhlatilanteis-
ta. Alueella kannattaisi myös 

järjestää asukastilaisuuksia, 
joissa voisi yhdessä muistella 
kaikkea koettua ja kertoa sii-
tä uusille asukkaille. Oman 
paikkakunnan historian 
tunteminen saa tutkimusten 
mukaan asukkaat kiinnitty-
mään paremmin asuinalu-
eeseensa.  

Vantaa on hieno kaupun-
ki, jonka historiasta voi olla 
ylpeä. Täällähän on asuttu 
jo 9000 vuotta ja kaupunki 
kasvaa edelleen nopeasti. 

Paluu Vantaalle tehtiin hy-
vissä ajoin ennen kuin Uu-
denmaan rajat suljettiin. 
Siinä vaiheessa Paula oli jo 
tottunut päivittäisiin käve-
lylenkkeihin ja rauhalliseen 
maisemaseurantaan omalla 
asuinalueellaan. Hän tun-
nustaa, että tämä rajoitettu 
maailma ei ole vaikuttanut 
kielteisellä tavalla, vaan hän 
oivalsi, että näinkin rauhalli-
sesti voi elää ja viettää päivät. 
Lisäksi turhat kauppareissut 
ovat jääneet. Nyt on ollut ai-
kaa siivota kotia, järjestellä 
hoitamattomia asioita, tehdä 
käsitöitä ja katsella kotimai-
sia elokuvia iltapäivisin. Ja 
kun ilmat lämpenivät, niin 
taloyhtiön pihalla oli hara-
voitavaa ja muuta keväistä 
puuhaa. 

Kun Uudenmaan rajat avau-
tuivat, edessä oli uusi matka 
2-kotiin, sillä sielläkin piha 
odotti haravointia. Tälläkin 
kertaa vietettiin kahden ai-
kuisen yhteistä aikaa, käy-
tiin kaupassa muutaman 
kerran ja nautittiin rauhalli-
sesta olemisesta. Niin meno-
matkalle kuin paluumatkalle 
oli tehty matkaeväät, koska 
kahvilat ovat suljettuina. 
Pitkästä aikaa oli mukavaa 
nauttia retkikahvit ulkosalla 
aurinkoisena päivänä.

Lastenlapsia ei ole voinut 
tavata fyysisesti sitten maa-
liskuun. Muutaman kerran 
on tullut käytyä ns. par-
vekkeen alla huutelemassa 
ja ohimennen vilkuteltua. 
Eniten yhteyttä on pidet-
ty Whatsappin kautta, niin 
kuvin kuin puheluin. Omat 
aikuiset lapset ovat tehneet 
pyöräretkiä perheineen ja 
lähettäneet niiltä retkiltä 
kuva-arvoituksia, joista aika 
moniin on löytynyt oikea 
vastaus ja vastavuoroisesti 
omilta pyöräretkiltä on lähe-
tetty kuvapostia.

Kauniit, lämpimät kevätpäi-
vät ovat edesauttaneet ot-
tamaan muutamia rohkeita 
askelia urheilun saralla, kun 
on muutaman kerran tullut 
pelattua Petankkia ulkona. 
Pelaajia on ollut 6, kerran 
oli 8. Kaveritapaamisessa 
on aina oltu ulkona, vietet-
ty aikaa kävellen ja jutellen. 
Puhuminen niitä näitä on 
aina aivan ihana juttu, josta 
voi huoleti nauttia ja tieten-
kin puhuttavaa löytyy aina 
kaveritapaamisessa. Lisäksi 
Nasu -koira on ollut vierai-
lulla ja se tietenkin muutti 
väliaikaisesti rauhallisen ar-
jen, kun oltiin koiran ehdoil-
la. Pienen eläimen läsnäolo 
piristää kummasti.  

Jokainen meistä toivoo, että 
niin läheiset kuin itse pysyi-
simme terveinä. Silloin selvi-
ämme monesta vaikeastakin 
asiasta.
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Jos joku olisi tammikuussa ennustanut, että maalis-
kuussa joutuu karanteeninomaisiin olosuhteisiin, niin 
moniko olisi uskonut. Nyt toukokuussa puretaan ka-

ranteenimääräyksiä, mutta se ei koske meitä yli 70-vuotiaita, 
jotka olemme erikoissuojelussa. Joskus tekee mieli protes-
toida, miksi niin kategorisesti juuri yli 70-vuotiaat, meitä-
hän on moneksi. Yli 70-vuotiaisiin kohdistetut rajoitteet oli-
vat aluksi aika ehdottomia määräyksiä, ainakin jos kuunteli 
pääministeriä. Viime viikolla puhuttiin jo suosituksesta ja 
ihmisten omasta harkinnasta välttää lähikontakteja.

Aluksi iski innostus; ikkunat täytyy pestä, kaapit kaipaavat 
raivausta jne. Lukemattomat tekemättömät  kotityöt odotti-
vat. Alkuinnostuksen jälkeen iski lamaannus, jopa tiskiko-
neen tyhjennys ja täyttö vaatii erittäin suuria ponnistuksia. 
Vaikka olenkin innokas kokkaaja, mutta nyt omatekoinen 
ruoka tympii, haaveena on päästä syömään oikeaan ravinto-
laan oikeaa ravintolaruokaa. Vain itselleen kokkaaminenkin 
on taitolaji, jottei tarvitse syödä samaa ruokaa viikkoa. 

Tunnustan, että ainakin kerran olen rikkonut karanteeni-
määräyksiä, pojanpojat hakivat Rekolan Paahtimon pihassa 
olleesta Mr. Beefin burgerivaunusta erittäin maukkaat ham-
purilaiset, jotka sitten nautimme jokainen omassa nurkas-
samme istuen. 

Onneksi meillä ei ole ulkonaliikkumiskieltoa ja meillä on ai-
van erinomaiset ulkoilumaastot ihan lähietäisyydellä. Havu-
kosken kuntoradallakin on ollut vilkasta viime aikoina. Suu-
ri kiitos kaupungin liikuntapalveluille, kun olemme saaneet 
jatkaa jumppaamista FressiTV:n kautta tuttujen ohjaajien 

Mietteitä koronakaranteenissa
Seija Pyökeri LiiSa kaikuLa

Seija PyökeRi

Aluksi luultiin, että 
korona ei ehkä kos-
kaan Suomeen asti 

tule. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö järjesti 4.3.2020 
iltapäivällä koronavirusta 
koskevan infotilaisuuden. 
Tilaisuuteen osallistuivat 
sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Aino-Kaisa Pekonen 
sekä perhe- ja peruspalvelu-
ministeri Krista Kiuru. Sillä 
hetkellä 4.3.2020 Suomessa 
oli todettu seitsemän ko-
ronavirus-tartuntaa, joista 
kolme liittyy matkailuun ja 
neljä olivat näistä saatuja jat-
kotartuntoja, kertoi sosiaali- 
ja terveysministeri Pekonen, 
ja painotti lisäksi, että Suo-
messa ei ole koronavirus-
epidemiaa. Samaan aikaan 
THL oli määrittänyt Italian 
epidemia-alueeksi.

Lisäksi tiedotustilaisuudes-
sa kerrottiin, että Suomi 
ylittää kansallisen varautu-
missuunnitelman mukaisen 
materiaalivalmiuden ja esi-
merkiksi hengityssuojaimia 
ja muita tarvikkeita oli sillä 
hetkellä riittävästi tervey-
denhuollon tarkoituksiin. 
Raportti tiedotustilaisuudes-
ta on luettavissa esim. YLE:n 
nettisivuilta (linkki: https://
yle.fi/uutiset/3-11239910).

Koronahamstereita ja muita kummallisuuksia
Mika Rautio

Tilanne muuttui kuiten-
kin erittäin nopeasti ja vain 
muutama päivän jälkeen 
asiat olivat aivan toisin. Sil-
loin myös suomalaisiin iski 
paniikki. Kauppojen hyllyil-
tä katosivat jauhot, maka-
ronipussit, säilykepurkit ja 
lihasäilykkeet lähes koko-
naan. Lisäksi WC-paperit 
loppuivat monesta kaupasta 
aivan kokonaan. Muun mu-
assa Koivukylän Lidlissä 
otettiin käyttöön rajoitukset 
tyyliin ”vain 5 makaronipus-
sia per talous” tai ”vain yksi 
WC-paperipakkaus per ta-
lous”. Samanlaisia rajoituk-
sia oli muuallakin, tai jos ei 

ollut, sitten kauppojen hyllyt 
ammottivat tyhjyyttään.

Näin jälkikäteen ajatellen 
tällainen hamstraaminen 
ei välttämättä ollut pelkkä 

Kukkaloistoa Koivukylässä, Lidl:n nurkalla

johdolla. Tuntuu aika hauskalta, kun Antti ja muut liikunta-
palvelujen ohjaajat höpöttelevät omassa olohuoneessa. Mil-
tei tuntuu, että he näkevät, jos yrität lintsata. YLE:n Urheilu 
lähettää päivittäin 10 minuutin jumppatuokioita, jotka tulee 
lauantaipäivisin yhteen pötköön ja nämä ovat nähtävissä 
myöhemminkin. 

Olen joutunut ottamaan digiloikan. Olen aiemmin vieras-
tanut lottoamista verkossa, mutta nyt onnistuu, täytyy vain 
varoa, ettei pelihimo iske. Samoin netissä on tarjolla erilais-
ta kulttuuritarjontaa: konsertteja, oopperoita, museoiden 
virtuaalisia kierroksia. Ostoksia olen tehnyt verkkokaupois-
ta aiemminkin. 

Viime talvi oli erikoinen myös säiden puolesta. Kun lunta ei 
ollut ja maa oli sula, viljelypalstalle pääsi möyrimään jo huh-
tikuussa. Tämä on yksi henkireikä ja hyvä harrastus, toivot-
tavasti kesä on hyvä ja syksyllä odottaa runsas sato, mutta 
omavaraisuudesta ei kannata haaveilla. 

Tämä noin kahden kuukauden jakso karanteeninomaisissa 
olosuhteissa alkaa jo tylsistyttää, etenkään kun ei ole mitään 
tietoa kuinka kauan tämä jatkuu. Jonkinlaisen järjestyksen 
noudattaminen auttaa jonkin verran siihen, ettei pää hal-
kea. Voimia on antanut kevään etenemisen seuranta, päivä 
päivältä koivut vihertävät enemmän ja kirsikkapuutkin jo 
kukkivat. Näin toukokuun puolivälin tienoilla vuokot ovat 
jo kukintansa loppupäässä, kielot ovat aluillaan ja rentukat 
rehottavat purojen varsilla. 

Kyllä me tästä selviämme, ja joku päivä korona on selätetty. 

paniikkireaktio, vaan va-
rautuminen saattoi olla ihan 
järkevääkin. Poikkeustilan 
alkaessa monilla varmas-
ti oletuksena tai pelkona 
oli, että kohta korona-aalto 
pyyhkäisee yli Suomen. 
Kuka tahansa olisi saattanut 
sairastua ja joutua jäämään 
”kotiarestiin”. Niin onhan 
silloin järkevää, että kotoa 
löytyy ruokaa ja WC-paperia 
sen verran, ettei ihan heti 
tarvitse lähteä kipeänä ja 
kuumeisena kaupasta näitä 
hakemaan ja samalla tartut-
tamaan muitakin asiakkai-
ta.

Koronahamsterit hävisivät 
kuitenkin aika pian ja tilalle 
tulivat retkipaikka ulkoili-
jat. Täytyy tunnustaa, että 
itsekin puolivahingossa lu-
keuduin näihin. Oma ajatuk-
seni Uudenmaan eristyksen 
aikaan meni niin, että kun 
lähialueiden ulkoilupaikoilla 
on varmaankin ruuhkais-
ta, niin lähdetäänpä mui-
den jaloista pois ja vähän 
kauemmas. Itse kävimme 
katsomassa Askolan hiiden-
kirnuja. Olin sieltä ajellut 
muutamia kertoja ohi aikai-
semminkin, ja auton ikku-
nasta katsonut, että paikalla 
oli iso parkkipaikka, jossa 
joskus näkyi muutama auto. 
Joten sinne siis – sehän oli-

si ”keskellä ei mitään”, eikä 
varmaan ketään muita olisi 
paikalla nytkään.

Kun sitten saavuimme autol-
la paikalle, todellisuus olikin 
aivan toinen. Parkkipaikalle 
ei meinannut oma auto sopia 
ollenkaan. 
Kohde itsessään on katsomi-
sen arvoinen, joskin en voi 
suositella sitä nyt korona-
aikana kellekään, koska jyr-
killä kalliorinteillä kulkevil-
la kapeilla portailla ei pysty 
pitämään turvaetäisyyksis-
tä kiinni ollenkaan, koska 

väkeä on liikaa ja ihmisiä 
kulkee portaissa molempiin 
suuntiin.

Myös Vantaan Kuusijärvi on 
ruuhkautunut korona-aika-
na etenkin aurinkoisina päi-
vinä, niin että sielläkin on 
parkkipaikka täynnä autoja. 
Ihan niin suuria ruuhkia ei 
ole kuitenkaan ollut, mitä 
joskus helteisinä kesäpäivi-
nä, jolloin autoja riittää Van-
han Porvoontien pientareille 
asti – siitäkin huolimatta, 
että ison tien varteen jäte-
tyt autot yleensä sakotetaan, 

koska sinne ei saisi pysäköi-
dä.
Samaan aikaan kummallista 
on se, että kun Kuusijärvel-
lä on ruuhkaa, niin esimer-
kiksi Keravan joen rannassa 
voi kulkea aivan rauhassa ja 
suurimman osan aikaa nä-
kemättä muita. Tosin kesän 
alkaessa Tapionrannan ui-
marannalle varmaan alkaa 
ilmestyä uimareita, mutta 
vielä ei näy ketään. Joten jos 
haluaa ulkoilla, kannattaa 
suunnata aivan lähimetsiin, 
eikä lähteä minnekään kau-
emmas.

Askolan Hiidenkirnu 11.4.2020

FressiTV
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Säpinää Koronasta huolimatta Marjatta-Säätiöllä   
Elämme haastavia aikoja, mutta sitäkin tärkeämpi on muis-
taa toisiamme. Marjatta-Säätiöllä yhteisöllisyys on koros-
tunut viime kuukausina. Elämän pieniä iloja osaa arvostaa 
enemmän. Koska aurinkoisia päiviä on riittänyt, ulkoilusta 
on päästy nauttimaan, turvarajat huomioiden. 

Korona pandemia on muuttanut Säätiön normaalia toimin-
taa. Havurastin ovet ovat kiinni, mutta toiminta jatkuu yh-
teydenpitona puhelimitse asiakkaisiin. Pandemia-aika on 
asiakaskunnassa koettu haastavana, mutta keskustelu on 
tuonut iloa monen päivää. 

Teräsvaarisali on myös kiinni, mutta Säätiön vuokra-asuk-
kaille on tilauksesta toimitettu maukkaita lounasannoksia 
kotiovelle. Teräsvaarisalin avaamista uudelleen odotetaan 
kovasti, koska silloin herkullisia lounaita olisi tarjolla myös 
Säätiön ulkopuolella asuville. Teräsvaarisali avataan, kun 
hoivakotien vierailukielto ja ikäihmisten eristäytymiskeho-
tus päättyy. Ajan tasalla olevaa tietoa löytyy Säätiön netti-
sivuilta.  

Asukkaita ei ole jätetty yksin missään vaiheessa. Säätiöllä 
on tarjottu erilaisia apuja asukkaille arjen askareisiin, kuten 
kauppa-apua ja ohjausta ja neuvontaa. Vantaan kaupungin 
Yhteinen pöytä on toimittanut ruoka-apua sitä tarvitseville 
ja jakelu on tapahtunut Säätiön toimesta asukkaille.

Marjatta-Säätiön vuokra-asukkaita on muistettu viikoittain 
tervehdyksellä. Tervehdys on ollut joko aivojumppatehtävä, 
liikunnallinen ohje kotijumppaan tai esimerkiksi asukkaiden 
kirjoittamat runot piristämään muita. Jännityksellä asuk-
kaat odottavat mitä seuraavaksi postiluukusta tipahtaa.

Marjatta-Säätiön henkilökunta on Vantaan kaupungin lin-
jauksen mukaisesti suojannut asukkaita käyttämällä kan-
kaisia suojamaskeja. Maskeja on saatu yksityishenkilöiltä 
paljon. Tässä isossa roolissa ovat olleet Marjatta-Säätiön va-
paaehtoiset, jotka ovat laittaneet saumurit laulamaan ja toi-
mittaneet kymmenittäin maskeja. Se on ollut jälleen hieno 
osoitus yhteisöllisyydestä ja vahvistanut tunnetta, että vaik-
ka poikkeusaika jatkuu, niin yhdessä tästäkin selvitään.

Arki on jotensakin ko-
ronalla kyllästettyä ja 
juuri sen vuoksi siitä 

kirjoitan. Ajoittain korona-
uutiset ruudulla lukitsevat 
korvat ja silmät ja haluaa 
todellakin ajatella jotakin 
ihan muuta asiaa. Teemaan 
on aina hyvä valita jokin tu-
lokulma. Koronaan liittyy 
lähtökohtaisesti paljon ne-
gatiivista, joten siksi valitsen 
positiivisen näkökulman. 
Mitä hyvää korona-aika on 
tuonut elämääni?

Korona laittoi minut 100% 
etätöihin. Alkuun tämä tun-
tui vieraalta ja arveluttaval-
ta, mutta siitä tulikin vallan 
mainio asia. Säästän 2 tuntia 
päivässä, kun kodin ja työ-
paikan väliset matkat jää 
pois. On ihanaa nukkua aa-
muisin pidempään, ulkoilut-
taa rauhassa koiraa ja sitten 
aloittaa työt samaan aikaan 
tai jopa aikaisemminkin kuin 
mitä työpaikalla. Työpäivän 
kokoukset sujuvat ongelmit-
ta etäkokouksina ja aikaa jää 
enemmän omalle ajattelulle, 
mikä on työn sujuvuuden ja 
tuloksellisuuden kannalta 
erittäin hyvä asia. Saan seu-
rata sivusta Pulmu-koiran 
nukkumista ja tuhinaa työ-
päivän aikana, mikä on aika 
rentouttavaa ja terapeuttista. 
Ja kun työpäivä päättyy, niin 
olen valmiiksi kotona ilman 
työmatkan tuottamaa aika- 
ja melurasitetta.

Kevätaamun tunnelmasta 
nauttii ihan eri tavalla, kun 
ei ole kiire lähteä töihin. Aa-
mun Hesari on kiva hakea 
postilaatikosta ja lukea leh-
ti kahvin kera paperisena. 
Ehkä siihen tunteeseen liit-

tyy jotain turvallisuutta, kun 
saa kääntää paperilehden si-
vuja.  Ja että maailma ei ole 
niin pois radaltaan, etteikö 
aamun lehteä jaettaisi posti-
laatikkoon.

Koiranomistajana tulee ul-
koiltua paljon ja on ollut to-
della virkistävää keskustella 
raikkaassa ulkoilmassa mui-
den koiranomistajien ja ul-
koilijoiden kanssa. Keskus-
telu sujuu turvaetäisyydet 
huomioiden ja aiheiksi vali-
koituu pääasiassa muut tee-
mat kuin korona.  Kun työ-
matkoista vapautuu aikaa se 
pari tuntia päivässä, niin on 
hyvin aikaa liikkua. Ei löydy 
perusteluja sille, jotta on jo 
pimeä ilta ja vetäydyn tähän 
nojatuoliin lepäämään illak-
si.  Kevät on tuonut ihanasti 
valoa ja lisääntyneen valoi-
san ajan voi käyttää liikku-
miseen ja ulkoiluun. 

Kevään etenemistä on saa-
nut seurata tänä keväänä 
huolella: muuttolintuja, kas-
vien silmujen tuloa, puiden 
lehtien kasvamista ja vi-
hertymistä. Melkein olisin 
nähnyt mandariinisorsan-
kin, jos olisin Simonkylän 
maisema-altaan reunalla kä-
vellessä suunnannut katsee-
ni koskipaikkaan. Tai sitten 
Matarinkosken uimarannal-
la olisin viime torstaina Pul-
mun aamulenkillä katsellut 
tarkemmin Keravanjoelle 
uimarannan luona. 

Viime lauantaina yksityis-
henkilöt järjestivät itselleen 
juoksutapahtuman, puolik-
kaan ja kokomaratonin, Ma-
tarin lenkkipoluilla. Mara-
toonarinaisten huoltaja piti 
heille huoltopistettä Matarin 

Nyt on oikea hetki olla (korona-)aktiivi
Manna Torvinen

Anu huolehtii, että ostokset menevät varmasti perille

Anu Kokko, Marjatta-Säätiö/Toimitus
anu kokko

uimarannalla.  Nyt kun ei 
pääse ulkomaille juoksu-
tapahtumiin, he päättivät 
järjestää sellaisen itselleen. 
Ihailtavaa korona-aktiivi-
suutta.

Korona-aikana tulee jutel-
tua ja viestiteltyä ystävien 
ja läheisten kanssa tavan-

omaista enemmän. Osalla 
läheisistä on lomautusten 
myötä enemmän aikaa, jo-
ten heidän kanssaan voi olla 
yhteyksissä tiiviimmin. Olen 
myös auttanut iäkkäitä van-
hempiani kauppa- ja apteek-
kiasioinneissa.

Korona-aktiivisuuden bra-

vuuri omalta osaltani on 
tähän mennessä ollut valo-
kuvakirjojen kokoaminen 
sähköisestä kuva-arkistosta. 
Olin ajatellut ennen koro-
naa kykeneväni tällaiseen 
suoritukseen hamassa tule-
vaisuudessa ehkä eläköidyt-
tyäni. Nyt koronan myötä 
ymmärtää paremmin ajan 

rajallisuuden ja sen, että so-
piva hetki voi jäädä tulemat-
ta. Siksi päätin aikaistaa tätä 
urakkaa. Oli hyvin palkitse-
vaa nähdä vanhempieni iloi-
set ilmeet, kun annoin äidil-
le äitienpäivälahjaksi kolme 
valokuvakirjaa.

Taina Kulusjärvi-Touray pitää huolta itsestään jumppaamal-
la Matarin uimarannan   liikuntapuistossa

Kevät etenee Keravanjoella

Lintuhavainto, joskaan ei 
mandariinisorsa...

Pulmu äitienpäivänä val-
kovuokkojen ympäröimänä

Korona-aktiivisuuden bravuurini: valokuvakirjat

Manna Torvinen
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Jokamiehen oikeudella et saa:
- Aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai häiriötä toiselle tai ympäristölle
- Häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
- Kaataa tai vahingoittaa puita
- Ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai oksia
- Häiritä kotirauhaa
- Roskata tai haaskata
- Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
- Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
- Tehdä avotulta ilman maanomistajan lupaa

Äskettäin edesmennyt 
ekoajattelija Pentti 
Linkola vaati selvää 

elintason pudottamista ja 
kannatti paluuta maata-
lousyhteiskuntaan ja oma-
varaistalouteen. ”Ihminen 
on hänen sanojensa mukaan 
”luotu ruumiilliseen työhön”. 
Paluu luontaistalouteen oli-
si tehtävä maapallon pelas-
tamiseksi ja luonnonlajien 
suojelemiseksi, mutta myös 
rikkaamman psykofyysisen 
elämänmuodon takia.” 

Nyt ja tämän jälkeen tulee 
poikkeustilanteita, kriise-
jä, lamoja, säästä johtuvia 
toimitusvaikeuksia ym. ka-
tastrofeja, joihin on hyvä 
varautua etukäteen. Urbaani 
ihminen asioi kaupoissa, ra-
vintoloissa, kioskeissa, leipä-
jonoissa ja muissa paikoissa, 
missä voi hamstrata ruokaa 
ja muita tarvikkeita kriisien 
varalle. Tämä ei ole kokonais-
taloudellisesti oikea tapa, 
vaan varautuminen poik-
keustilanteisiin on suositel-
tavaa tehdä toisin. Korona-
pandemian aikana ihmisille 
karanteeneista huolimatta 
on jätetty mahdollisuus os-
taa tavaroita ja tavarantoi-
mitukset pyritään saamaan 
erittäin joutuisiksi, jotta 
kaikille riittäisi kulutustuot-
teita. Tämä samankaltainen 
äkillinen toimintatapa altis-
taa epidemian leviämiseen 
ja aiheuttaa liikennevirtoja 
tiheästi asutuille alueille. 
Kauppatase alkaa horjua, 
ellei ole etukäteissuunnitel-
maa ja priorisointia hankin-
noista ja hankintatavoista. 
Äkilliset kysyntähuiput ai-
heuttavat paniikkireaktioita 
ja kuluttajat hamstraavat 
sen paremmin ajattelematta 
tuotteiden alkuperää, laatua 
tai sopivuutta erilaisten ku-
lutusyksiköiden todelliseen 
tarpeeseen. Nämä asiat tu-
lee miettiä etukäteen ”hy-
vän sään” aikana, ettei tehdä 
oman yrityksen ja oman per-
heen eikä koko maan kannal-
ta epäedullisia ratkaisuja.

Kriisit aiheuttavat sen, että 
jopa aivan tavalliset päivit-
täistavarat voivat loppua. 
Viisas kotivaran omistaja 
on osannut arvioida etukä-

Kevätkotivaraa luonnosta
Taina Kulusjärvi-Touray

Jokamiehen oikeudella saat:
- Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla tai erityiseen   
 käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla
- Oleskella tilapäisesti siellä, missä liikkuminenkin on sallittua 
 (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
- Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
- Onkia ja pilkkiä
- Kulkea vesistössä ja jäällä

teen, mistä tavaroista tulee 
puutetta. Viisas elintarvike-
huolto turvaa kotimaiseen 
varmuusvarastoon, ettei 
kriisin aiheuttamassa pulas-
sa tarvitse ostaa elintärkeitä 
tuotteita ulkomailta. Toivot-
tavinta lisäksi on se, ettei 
mitään kriisejä tulisikaan, 
mutta siitä huolimatta kotita-
loudet opettelevat pitämään 
hyvää huolta kunnollisesta 
kotivarasta. Suomalainen 
perimä kantaa voimakasta 
tapaa selvitä omillaan talven 
yli.  Ei ole kauan aikaa siitä, 
kun elimme maatalousyh-
teiskunnassa, jossa toimet 
tehtiin vuoden kierron mu-

loudellisten lamojen aikana. 
Nykyään puhutaan kotiva-
rasta, joka on täsmällistä en-
nakkovarautumista tulevai-
suuden häiriötekijöihin.

Luonnosta iloksi, 
ravinnoksi ja  
terveydeksi
Terveyttä ja vastustuskykyä 
ei voi saada kuin apteekin 
hyllyltä, sen sijaan luonnon 
oma apteekki on auki yötä 
päivää kesät talvet ja tarjoaa 
voittoisaa vastinetta valmi-
saterioille.  
Luonnossa kasvavat yrtit 
ovat usein paljon ravinto-

Raudan hyväksikäyttöä pa-
rantaa riittävä C-vitamiinin 
saanti. Luonnosta kerätyis-
tä tuotteista saa tehokkaasti 
kaikkia ravintoaineita, ku-
ten rasvaa, hiilihydraattia, 
valkuaisaineita, vitamiineja, 
vettä ja kivennäisaineita.

Jokamiehen  
oikeudet
Me Pohjolan asukkaat olem-
me hyvässä asemessa muihin 
Euroopan Unionin valtioihin 
verrattuna siitä syystä, että 
meillä on jokamiehenoikeu-
det. Siksi voimme kotivaraa 
kerätä suoraan luonnosta. 
Vastuullinen luonnon hyöty-
käyttö on syytä osata, ennen 
kuin voi liikkua luonnossa ja 
hyödyntää luonnon rikkaita 
antimia. Jokamiehenoikeu-
det mahdollistavat meille 
kaikille helpon ja maksutto-
man pääsyn luontoon. Joka-
miehenoikeudet muodosta-
vat luonnon virkistyskäytön 
perustan: ne antavat jokaisel-
le ikään, sukupuoleen, kan-
sallisuuteen, varallisuuteen 
tai maanomistukseen katso-
matta mahdollisuuden liik-
kua ja oleskella luonnossa. 

Kotivaraa voi hankkia pitkin 
vuotta ja niin paljon suoraan 
luonnosta kuin mahdollista, 
jolloin varmistetaan, etteivät 
kriisit aiheuta maallemme 
tilastollisia talousongelmia. 
Luonnon vuosikierron mu-
kaisesti kotivaran hankinta 
alkaa keväällä. Ihmisen voi-
mavarat ovat pimeän talven 
jälkeen vähissä. Silloin on 
terveellistä lähteä luontoon 
kävelylle ja samalla voi tar-
kistaa, mitä luonto tarjoaa 
virkistykseksi. Hortoilu on 
villivihannesten keräilyä 
suoraan maaemon sylistä. 
Keväällä on hyvä ensin piris-
tää oma mieli ja kerätä luon-
non omia herkkuja ja yrttejä. 
Sikäli, kun kunto palautuu, 
voi ryhtyä keräämään osan 
kotivaraa suoraan luonnos-
ta. Luonnontuotteet voi kui-
vata, tehdä säilykkeitä tai 
pakastaa. Kuivatut elintar-
vikkeet kestävät varastointia 
2 vuotta ja muutoin säilötyt 
tuotteet vuoden. Kotivaraa 
uusitaan vuosittain ja van-
hemmasta kotivarasta ai-
nakin ylivuotiset käytetään 

kevättalvella loppuun. 

Villivihanneksia
Etelän maissa on terveellinen 
ruokavalio, sillä he keräävät 
villivihanneksia luonnosta 
samalla tavalla kuin Suo-
messa kerätään marjoja ja 
sieniä. Kasvien kerääminen 
luonnosta omaan käyttöön 
on vapaata, kunhan huomioi 
jokamiehenoikeuksien rajoi-
tukset. Esimerkiksi juurien 
kaivaminen ja puuvartisten 
lehtien ja silmujen keräämi-
nen vaatii aina maanomis-
tajan luvan. Sen, joka kerää 
villisatoa, on tunnettava 
tarkasti keräämänsä kas-

vit. Kevät ja kesä ovat tuo-
rekäyttöön ja kuivattavaksi 
kotitarpeeksi parhaimmil-
laan ennen kukintaa. Monet 
rikkaruohoina pitämämme 
kasvit ovat ravintoarvoltaan 
ja terveysvaikutuksiltaan 
moninkertaisesti viljeltyjä 
kasveja parempia. Elintar-
vikekäyttöä varten kerä-
tään lehdet, silmut, kukat, 
hedelmät, siemenet, kuori, 
maavarsi, mukulat ja juu-
ret sekä koko kasvi. Silmut 
kerätään aikaisin keväällä 
ennen niiden puhkeamista. 
Luonnon villivihannekset 
voivat sisältää kymmenker-

taisen määrän antioksidant-
teja. Helposti tunnistettavia 
syöntikelpoisia luonnon vi-
hanneksia ovat mm. kuusen-
kerkät (ei kuulu jokamiehe-
noikeuksiin), ahomansikan, 
mustikan ja vadelman leh-
det, maitohorsma, nokko-
nen, piharatamo, poimuleh-
ti, puna-apila, siankärsämö, 
voikukka, vuohenputki, ke-
tun leivät, suolaheinä ja pih-
lajanmarjat. 

Pienet lehdet, kuten ilta-
teeksi sopivat mustikan ja 
puolukan lehdet saa kerä-
tyksi tehokkaimmin, jos 
kasvi poimitaan kokonaan 
ja kuivataan ennen lehtien 
irrotusta. Kukat kerätään 
tavallisesti kukinta-aikaan. 
Kukasta otetaan kaikki osat 
eli teriö ja terälehdet, joskus 
jopa varret tai sen osat. Ku-
kat on kuivattava nopeasti ja 
pakattava löysästi.

Nokkonen
Ensimmäinen ja tärkein 
elintarvike on nokkonen. 
Sekä ravitsemuksellisessa 
että lääketieteellisessä mie-
lessä nokkonen on kautta ai-
kojen arvokkain ravintokas-
vi. Parantava voima on sekä 
juurissa, varsissa, lehdissä, 
kukissa ja siemenissä. Nok-
konen on yleislääke melkein 
kaikkiin kevään vaivoihin. 
Se sisältää A, B, C ja D vi-
tamiinia ja siemenet lisäksi 
E-vitamiinia sekä runsaasti 
kivennäisaineita. Sitä käy-
tetään päänsärkyyn, veri-
suonten ahtaumiin ja veren-
kiertohäiriöihin. Nokkosella 
voi hoitaa hiuksia, anemiaa, 
allergiaa ja vilustumista. 

Ruoanlaitossa nokkosta voi-
daan käyttää monipuolises-
ti esimerkiksi korvaamaan 
pinaattia. Nokkonen on ra-
vinteikkaampi, esimerkiksi 
rautaa on neljä, kalsiumia 
seitsemän ja kuitua kolme 
kertaa enemmän kuin pi-
naatissa. Keväällä on syytä 
parantaa oloa nokkosletuil-
la, nokkospannukakuilla ja 
nokkoskeitolla. Nokkosta 
kannattaa kerätä runsaas-
ti talven varalle puhtaasta 
luonnosta maaseudulta, jota 
ei ole ruiskutettu torjunta-
aineilla. Nokkonen säilyy 
pakattuna paperipusseihin 

kaan, keväällä kylvettiin 
ja syksyllä korjattiin sato. 
Saadulla sadolla tuli selvitä 
seuraavaan kevääseen, mo-
net maatalot säästivät myös 
ylivuotisia elintarvikkeita 
katovuoden pelossa. Satoai-
kaan saa tuotteita omin voi-
min tai edullisesti, jolloin voi 
varastoida, säilöä ja säästää 
pahan päivän varalle. Olem-
me tottuneet säilyttämään 
omaisuutta, hamstraamaan 
tilaisuuden tullen, kerää-
mään ja panemaan talteen. 
Näitä taitoja on opittu nälän 
sanelemina nälkä-, kato- ja 
kulkutautivuosina sekä ta-

rikkaampia viljeltyihin sa-
laattikasveihin verrattuna. 
Luonnonyrtit sisältävät ki-
vennäisaineita, kuten ka-
liumia, kalsiumia, rautaa, 
magnesiumia ja mangaania. 
Kalium mm. säätelee lihassu-
pistuksia, hermoimpulssien 
siirtoa ja verenpainetta. Kal-
sium on välttämätön luuston 
rakentumisessa ja uudistu-
misessa, sekä hampaiden 
mineralisoitumisessa. Sillä 
on tehtävänsä myös veren-
vuodon tyrehdyttämisessä 
ja lihasten supistumisessa. 
Anemian ehkäisemiseksi 
ihminen tarvitsee rautaa. 
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Korona ja sen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa 
parhaillaan koko yhteiskuntaamme. Toimintoja sul-
jetaan, ihmisiä kehotetaan pysymään kotioloissa ja 

välttelemään kontakteja. Tämä poikkeuksellinen aika tulee 
luomaan uusia toteutustapoja ja malleja yhdessä tekemiselle 
sillä yhteisöllisyyden merkitys meille kaikille kasvaa. 

Vantaan Asolassa sijaitseva Foibekartano on Hyvän elämän 
yhteisö, jossa eletään iloista ja hyvää arkea ja juhlaa. Tässä 
kodissa asuu noin 300 ikäihmistä ja lukuisia lemmikkejä ku-
ten kanoja, kissoja, koiria, lamapaita ja kaneja. Foibekarta-
non helppokulkuisella vehreällä alueella on monikäyttöiset 
yhteiset avarat kokoontumistilat, laaja valikoima Hyvän elä-
män palveluita ja mielekästä arjen tekemistä. Puutarhasta 
ja eläimistä huolehtiminen, juhlien ja tapaamisten järjestä-
mien antavat arvokkaan rytmin päivään ja lujittavat ihmiset 
yhteen merkityksellisten asioiden äärelle. 

Foibekartanon arjessa digitaalisuus on näkynyt vahvasti 
jo useiden vuosien ajan. Ikäihmisen kuuluu näkyä ja näyt-
tää mallia monessa meille nuoremmille. Foibekartanolla on 
edelläkävijöinä hyödynnetty digitaalisuutta osana elämää 
mm. päivittäisten YouTube-livelähetysten ja somen avulla. 
On haluttu tukea asukkaita olemaan läsnä läheistensä ar-
jessa myös digitaalisin keinoin. Koronaepidemia on saanut 
monet tarttumaan tavallisten puhelujen rinnalla videopuhe-
luihin pitääkseen yhteyttä läheisiin. 

Asukkaiden postiluukusta on sujahtanut viime aikoina entis-
tä enemmän ajankohtaista postia, kun tiedotteet ja erilaiset 
toimintaohjeet jaetaan tällä hetkellä ilmoitustaulujen lisäksi 
jokaisen postiluukkuun. Tällä pyritään helpottamaan tie-
donsaantia ja lisäämään yhteisöllisyyden tuntua. Asukkail-
ta tämä on saanut positiivista palautetta, tiedotteita kuuluu 
pidettävän esillä puhelimen lähettyvillä ja jääkaapin ovessa, 
josta ne ovat helposti löydettävissä.

Yksi keskeinen kokoontumispaikka ja yhteisten hetkien 
mahdollistaja on Foibekartanon päätalossa sijaitseva Ravin-
tola Flyygeli, jossa asukkaiden on ollut mahdollista käydä 
syömässä mm. aamiaista ja lounasta. Tällä hetkellä ravin-
tolasalin ollessa suljettuna asukkaiden on mahdollista tilata 
päivittäiset ruoka-annokset suoraan kotiovelle ravintolan 
keittiöstä. 

Yksi kantava arvo Foibekartanon toiminnassa on yhteisölli-
syys ja toinen toisistaan huolehtiminen. Näiden arvojen mu-
kaisesti Hyvän elämän koordinaattorit pitävät puhelimitse 
säännöllisesti yhteyttä asukkaisiin ja ovat muutoinkin en-
tiseen tapaa tavoitettavissa arkisin puhelimitse. Hyvän elä-
män pehtoori huolehtii kiinteistön kunnossapidosta ja välit-
tää myös alueella liikkuessaan osaltaan tunnetta siitä, että 
henkilöstö on tavoitettavissa puhelinsoiton päässä. 

Hyvän elämän koordinaattorit kuvaavat YouTube-lähetyksiä 
aktiivisesti ja pyrkivät tällä tavoin ilostuttamaan asukkaita 
päivittäin. Koordinaattorit seuraavat lähetyksissä kevään 
etenemistä, vievät katsojat mukanaan metsäretkille ja laulat-
tavat pianosäestyksellä, unohtamatta joka aamuista starttia; 
suosittua aamujumppaa.

”Kiitos myös näistä uusista videoista koordinaattoreille, 
mm. Nadjan ja Jennin jumppatuokio oli yksi parhaista, jos-
sa heitä nauratti niin, se sai väkisinkin hyvälle tuulelle. Ja 
Eeron ostosreissu kukkakauppaan oli hyvä, saadaan seurata 
taimien kasvatusta ja nauttia kukkien kauneudesta kesällä, 
on jotain mitä odottaa...Ja Nadjan hiusten lyhennys kampaa-
mossa hyvän asian puolesta kosketti myös... Samoin Mailan 
runotuokiot murteella, hänellä hyvä ulosanti, niitä muutkin 
varmaan haluaisivat kuunnella lisää täällä, iso kiitos Mai-
lalle niistä... Ja kotikoululaisten tervehdykset Foibekartanon 
asukkaille herkistää, lapset ovat niin aitoja” - asukkaan ter-
veiset sähköpostitse.

Kun arki pikkuhiljaa jossain vaiheessa palaa takaisin uo-
miinsa ja Foibekartanon päätalo avaa ovensa, ollaan var-

Näin Foibekartanossa tuetaan 
asukkaita poikkeusaikana

uLLa BRomS: 1-3,5,  jenni PeSonen 4Jenni Pesonen

masti opittu tästä haastavasta ajasta vähintäänkin se, että 
yhdessä kaikki ovat aina enemmän ja toisiaan tukemalla 
selvitään myös vaikeista ajoista. Tunne yhteisöön kuulumi-
sesta, oli se sitten fyysistä tai digitaalista, on yksi tärkeim-
piä asioita kaikille.  – ”Kyllä ajatus Foibekartanon ”Jälleen 
yhdessä” -avajaisista antaa positiivista energiaa. Avajais-
päivästä tulee hieno ilon päivä, josta ei puutu naurua eikä 
halauksia!” katsoo Hyvän elämän koordinaattori Jenni jo 
hymyillen tulevaan. 

Foibekartanon tapahtumia voi seurata Twitterissä (twitter.
com/foibekartano) ja YouTubessa (youtube.com/foibekarta-
no)

Ryhmäkuva

Hyvän elämän koordinaattori Eero Hyvän elämän ravintola-
päällikkö Marjut Hyvönen

Hyvän elämän koordinaattori Jenni

Hyvän elämän koordinaattorit Nadja, Eero ja Jenni ryhmäkuvassa

tai lasipurkkeihin. Se so-
pii muun muassa piirakoi-
hin, keittoihin ja pestoon. 
Kuivattu nokkosenlehti on 
erinomainen maku- ja hi-
venainelisä leipätaikinaan. 
Nokkosta suositellaan muu-
taman viikon kuureina mah-
dollisen nitriitin vuoksi. 

Vuohenputki
Vuohenputki on kevään en-
simmäisiä salaattikasveja. 
Se on monikäyttöinen ja ar-
vokas villivihannes ja se so-
pii hyvin myös yrttiteen raa-
ka-aineeksi esim. mintun tai 
timjamin kera. Vuohenputki 
valtaa reheviä paikkoja puu-
tarhoista, pelloilta ja metsän 
reunoilta.  Lehdet on hyvä 
niittää välillä, jotta saataisiin 
riittävästi satoa. Nuoret leh-
det, jotka ovat vielä supus-
sa ja vaaleanvihreitä, ovat 
parasta satoa sekä tuoreena 
käytettäväksi että kuivatta-
vaksi. Kasvi sisältää C- ja K-
vitamiinia, rautaa sekä mag-
nesiumia. Vuohenputkea voi 
myös pakastaa. Vuohenputki 
sopii ryöpättynä piirakoihin, 
keittoihin, smoothieen, wok-
kiin ja munakkaisiin.

Voikukka
Voikukka on yleinen koko 
maassa ja siitä syystä ei ole 
niin suosittu kuin sen oikea 
arvo edellyttäisi. Se on erit-
täin turvallinen villivihan-
nes, koska näköislajeja ei ole. 
Lehdissä on A-vitamiinia 
moninkertaisesti salaattiin 
verrattuna. Lehdet sisältävät 
myös karoteenia, B- C- D- ja 
K-vitamiineja, kalsiumia, 
kaliumia, rautaa, fosforia, 
magnesiumia gluteiinia ja 
inuliinia. Voikukan kaikki 
osat ovat syötäviä; lehdet, nu-
put, kukat ja juuret. Niitä voi 
käyttää tuoreena salaattei-
hin, pestoon, yrttisilppuun, 
muhennoksiin ja keittoihin. 
Voikukan nuppuja voi keittää 
etikkaliemessä säilykkeeksi 
kapriksen tavoin. Kukista 
voi tehdä voikukkaviiniä. 
Kuivattuja juuria on käytetty 
kahvin korvikkeena.

Vihreillä kasveilla on mel-
kein yksinoikeus valmis-
taa useimpia vitamiineja, 
tyydyttymättömiä rasvoja, 
valkuaisaineisiin tarvitta-
via välttämättömiä amino-
happoja ja muita. Lisäksi ne 
osaavat ottaa maasta kiven-
näis- ja hivenaineita oikeassa 
suhteessa. Tuoreissa kasvik-
sissa ovat vitaaliaineet val-
miina.  Niiden elinvoimaa ei 
niin vain pysty korvaamaan 
valmistuotteilla, pillereillä 
tai säilykkeillä.

Hyvää kesää koivukyläläi-
sille. Hortoilkaa eli kerätkää 
villivihanneksia!
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Jalkapallo on hieno ja 
mukaansa tempaava 
urheilulaji. Sitä pela-

taan kaikkialla maailmassa, 
koska se on maailman suo-
situin urheilumuoto. Jalka-
pallon on myös arvostetuin 
urheilulaji Suomessa. Sitä 
pelataan joka puolella maail-
maa samoilla säännöillä.

Kun lapsi aloittaa jalkapal-
lon pelaamisen, hän saa pal-
jon joukkuekavereita ja oppii 
kesyttämään pallon uusilla 
taidoilla. Jokainen jalkapal-
lopeli tuo mukanaan jänni-
tystä ja riemua unohtamatta 
hauskoja kokemuksia jalka-
pallon parissa.

Koivukylän Palloseura tar-
joaa jokaiselle toimintaan 
mukaan haluavalle lapselle, 
nuorelle ja aikuiselle mah-
dollisuuden tulla mukaan 
seuran ohjattuun toimin-
taan. Henkilöesittelyssä, 
jossa kerrotaan mitä kukin 
tekee, ovat seuran valmen-
nuspäälliköt sekä seuran 
kasvatin tarina edustusjouk-
kueen pelaajana.

Esittelyssä Koivukylän Palloseuran valmennuksen 
vastuuhenkilöt sekä edustusjoukkueen pelaaja
KoiPS viestintä/toimitus koiPS vieSTinTä

Niko Koskela
U10-13-valmennuspäällikkö

Koivukylän Palloseuran toi-
sena valmennuspäällikkönä 
toimivan Niko Koskelan vas-
tuualueeseen kuuluu poikien 
U10-13-ikäluokkien toimin-
ta. 

Niko jatkaa vastuuikävai-
heessaan pelaajakehitystyö-
tä, jonka nappulapäällikkö 
Kalle Kähkönen ja juniori-
päällikkö Simo Miettinen 
ovat aloittaneet seuran nuo-
rimmissa ikäluokissa. Ky-
seessä on tärkeä vaihe, sillä 
U10:ssä siirrytään 8v8-pe-
limuotoon ja U13:ssa isolle 
kentälle. Pelaajille pyritään 
tarjoamaan mahdollisuus 

Kalle Kähkönen
Nappulapäällikkö

KoiPS:n nuorimpien ikäkau-
sijoukkueiden eli 6-9-vuoti-
aiden tyttöjen, 6-7-vuotiai-
den poikien sekä aloittavien 
ikäluokkien toiminnasta vas-
taa nappulapäällikkö Kalle 
Kähkönen. Hän aloitti tehtä-
vässään viime syyskuussa.

Kalle sanoo, että nuorimmis-
sa ikäluokissa on tärkeintä 
innostaa lapsia jalkapallon 
pariin ja sytyttää heissä ki-
pinä liikunnallista elämän-
tapaa kohtaan. Hän on tyy-
tyväinen, että joukkueiden 
pelaajamäärät ovat kasva-
neet, joskin mukaan mahtuu 
toki lisää tyttöjä ja poikia.

6-9-vuotiaiden toiminnas-
sa harjoitussisällöt eivät 
vielä merkittävästi muutu 
iän mukaan. Päätavoitteena 
on taata kaikille riittävästi 
kosketuksia palloon ja pitää 
pelaajat aktiivisina treenien 
alusta loppuun. Yksittäisen 
harjoituksen perusrakenne 
sisältää alkuleikin joko pal-
lon kanssa tai ilman, tekni-
sen osuuden, pienpelin sekä 
ns. vapaan pelin. Ydinajatuk-
sena on ”pallo ja minä”, joten 
pallon kuljettamista harjoi-
tellaan paljon sekä muuta 
henkilökohtaista toimintaa 
pallon kanssa. 

Kallen työnkuvan keskeistä 
sisältöä on säännöllinen yh-
teydenpito nuorimpien ikä-
luokkien valmentajiin. Hän 
antaa heille treenivinkkejä 
ja suosittelee hyödyntämään 
seuran harjoitepankkia. Ta-
voitteena on myös kannus-
taa ja kouluttaa pelaajien 
vanhempia mukaan valmen-
nustoimintaan. Tällä het-
kellä KoiPS:ssa on käynnis-
sä Futisvalmentajan startti 
-koulutus (FVS). Tätä kaut-
ta seura saa lisää ohjaajia ja 
valmentajia, mikä on erittäin 

Simo Miettinen
Junioripäällikkö

KoiPS:n junioripäällikkö 
Simo Miettisen päätehtä-
viin kuuluu vastata seuran 
8-9-vuotiaiden poikien sekä 
10-14-vuotiaiden tyttöjen 
toiminnasta. Simo toimii 
vastuuikäluokissaan käy-
tännössä siltä pohjalta, jota 
nappulapäällikkö Kalle Käh-
könen rakentaa seuran nuo-
rimmissa joukkueissa. Kai-
ken toiminnan ytimessä on 
pelaajien oma motivaatio eli 
halu kehittyä ja oppia uutta.

Simo viittaa Kalle Kähkö-
seen siinä, että lapsissa ja 
nuorissa on pyrittävä sytyt-
tämään kipinä futista koh-
taan. Sitä mukaa kun he van-
henevat, liekkiä on pidettävä 
yllä. Tässä on tietysti tärkeä 
rooli myös joukkueiden val-
mentajilla. Simo itse pelaa 
vielä KoiPS:n miesten edus-
tusjoukkueessa.

Antti Raudoskoski
U14-20-valmennuspäällikkö 

Antti Raudoskoski pitää 
tärkeänä koko seuran joh-
donmukaista jatkumoa 
nuorimpien ja vanhimpien 
ikävaiheen välillä. KoiPS:n 
vanhimmat poikaikäluokat 
tarjoavat motivoituneille 
pelaajille luonnollisen reitin 
Kolmosessa pelaavaan mies-
ten edustusjoukkueeseen. 

Mitä lähemmäksi tullaan ai-
kuisikää, sitä enemmän har-
joitellaan joukkuepelaami-
sen eri vaiheita. Pohjana ovat 
sekä seuran yleiset linjaukset 

niin kilpa-, haaste- kuin har-
rastepolkuun, jotka voivat 
jossakin kohtaa myös yhdis-
tyä. Pohjan on oltava kun-
nossa, joten tavoitteena ovat 
sopivan kokoiset ikäluokat. 
Seurassa halutaan, että jo-
kaiselle pelaajalle on tarjolla 
mahdollisimman yksilöllis-
tä ja oman tason mukaista 
toimintaa, P08-ikäluokassa 
vastuuvalmentajana toimi-
va Niko sanoo. Esimerkik-
si 10-vuotiaiden kanssa ei 
keskitytä vielä kovin paljon 
pelipaikkakohtaisuuteen, 
mutta tästä eteenpäin sekin 
osa-alue sekä pelaajien vä-
linen yhteistyö alkavat pik-
kuhiljaa korostua. Harjoitte-
lussa ja pelin opettamisessa 
on tarkoitus siirtyä askel as-
keleelta yhä isompiin koko-
naisuuksiin. 

KoiPS:n 8v8-ikäluokat 
käyttävät pääsääntöisesti 
3-3-1-ryhmitykseen perus-
tuvaa pelitapaa, jota valmen-
tajat voivat toki tilanteen 
mukaan soveltaa. Avaina-
sioita ovat mm. linjojen ja 
laitapelaajien väliset yhteis-
työmallit. Opetusprosessin 
taustalla on koko seuran yh-
teinen valmennuslinja, joka 
sisältää kuhunkin ikäluok-
kaan sopivat ydinharjoitteet. 
Näistä hyväksi esimerkiksi 
käy vaikkapa 3v3-treeni, jos-
sa kahden joukkueen linjat 
pelaavat vastakkain. Tämä 
kaikki opettaa pelaajia siir-
tymään vähitellen kohti ison 
kentän jalkapalloa. Nikon 
vastuuikäluokissa aletaan 
myös kuvata ja analysoida 
pelejä, mikä on osoittautu-
nut erittäin toimivaksi li-
sätyökaluksi.  KoiPS:n val-
mentajien halu kouluttautua 
on korkealla tasolla. Seura 
järjestää maaliskuussa yh-
dessä Palloliiton kanssa alu-
eellisen koulutuksen, johon 
voivat osallistua kaikkien 
ikäluokkien valmentajat. 
Nämä ovat tapahtumia, jot-
ka kasvattavat valmentajien 
nälkää oppia.

Niko vakuuttaa olevansa 
hyvin tyytyväinen yhteis-
työhönsä KoiPS:n valmenta-
jien kanssa. Tärkeitä asioita 
on hänen mukaansa helppo 
käydä läpi motivoivassa ym-
päristössä ja avoimessa kes-
kusteluilmapiirissä. Myös 
valmentajarekrytointi on 
merkittävässä asemassa, jot-
ta toimintaan saadaan lisää 
”seuran näköisiä” henkilöitä. 
Valmennuslinja on punainen 
lanka, joka helpottaa niin 
valmentajien kuin pelaaji-
en siirtymistä ikäluokasta 

toiseen. Vaikka taktisten 
asioiden osuus kasvaa siir-
ryttäessä eteenpäin, perus-
taidolliset laatutekijät kuten 
syöttötaito ja ensimmäinen 
kosketus säilyvät aina pelaa-
jakehityksen vahvana kivi-
jalkana.

KoiPS:n nollaseiskat ja -ka-
sit osallistuvat huhtikuussa 
Eerikkilässä Palloliiton jär-
jestämään alueelliseen pe-
laajakoulutustapahtumaan. 
Toinen osuva esimerkki seu-
ran hyvästä statuksesta suo-
malaisessa junnufutiksessa 
oli P08-joukkueen saama 
kutsu Ahvenanmaalla 24.-
26. tammikuuta pelattuun 
Eckerö Match Campiin, jos-
sa KoiPS kohtasi ainoastaan 
ruotsalaisia vastustajia. 
Nämä ovat ikään kuin tun-
nustuksia laadukkaasta ja 
koko ajan kehittyvästä toi-
minnasta.

tärkeää, jotta seura pystyy pi-
tämään harjoitusryhmät riit-
tävän pieninä. Pyrkimyksenä 
on, että yhdellä valmentajal-
la olisi treeneissä enintään 
kahdeksan valmennettavaa. 
Niin valmentajat kuin van-
hemmat ovat suhtautuneet 
yhteydenpitoon positiivises-
ti. KoiPS:ssa halutaan, että 
toiminta perustuu avoimeen 
keskusteluun. 

On erittäin tärkeää, että val-
mentajat ovat kiinnostuneita 
kouluttautumaan. Seurassa 
on jo keväällä luvassa uusia 
kouluttautumismahdolli-
suuksia, joista tiedotetaan 
myöhemmin. KoiPS:n isona 
johtolankana on pyrkimys 
tarjota lapsille mahdollisim-
man laadukasta futistoimin-
taa. Heille on tultava har-
joituksissa hiki, treenit on 
saatava nopeasti käyntiin, 
tilan ja vuoron tarjoamat 
puitteet on kyettävä maksi-
moimaan. 

Kalle on viihtynyt KoiPS:ssa 
erinomaisesti ja on tosi 
motivoitunut kehittämään 
nuorimpien ikäluokkien toi-
mintaa. Seuraan liittyminen 
tulisi olla jokaiselle uudelle 
futaajalle mahdollisimman 
helppoa.

Hän antaa harjoitusten ja 
pelaamisen perusteella pa-
lautetta, mikä on tavallaan 
verrattavissa tutorointiin. 
Puhelimitse pidetään myös 
säännöllisesti yhteyttä, jot-
ta tiedetään, mikä missäkin 
joukkueessa toimii ja mitä 
on parannettava. Hän kuun-
telen lisäksi joukkueenjohta-
jia saadakseni toiminnasta 
mahdollisimman kokonais-
valtaisen käsityksen.

8-9-vuotiaiden poikien ja 
10-14-vuotiaiden tyttöjen 
harjoitussisällöt ovat hyvin 
johdonmukaista jatkumoa 
sille, mitä nuorimmissa ikä-
luokissa on tehty. ”Pallo ja 
minä” -vaiheen jälkeen ale-
taan jalostaa perustaitoja 
sekä huomioida pelaajien 
välistä yhteistyötä ja toimin-
taa vastustajan kanssa. Simo 
tykkää esimerkiksi 1v1- ja 
2v1-harjoitteista. Pelaajien 
on opittava tekemään rat-
kaisuja kuljettamisen, har-
hauttamisen ja syöttämisen 
välillä. Puolustavaa pelaajaa 
kannustetaan liikkumaan lä-
helle pallollista vastustajaa. 
Joukkueiden halutaan har-
joittelevan mahdollisimman 
paljon pallon kanssa, jotta 
kosketusmäärät säilyvät riit-
tävän suurina. Valmentajia 
on koulutettava siihen, et-
tei treenien sisällä ole liian 
isoja pelaajaryhmiä. Näissä 
ikäluokissa tilanne onkin jo 
aika hyvä, sillä apuvalmen-
tajista ei ole pulaa.  

Simo korostaa vastuuikävai-
heensa vanhimmissa tyttö-
joukkueissa pelaajien oma-
toimisuuden merkitystä. Jos 
ja kun valmentaja ei tarjoa 
aina valmiita ratkaisumal-
leja, heidän on itse kyettävä 
tekemään kyseiseen tilan-
teeseen sopiva valinta. Esi-
merkiksi 13-14-vuotiaiden 
tyttöjen kanssa aletaan kes-
kittyä yhä enemmän koko 
joukkueen pelitapaan ja peli-
paikkakohtaisuuteen, kuten 
pelinavaamiseen ja pelaajien 
väliseen puolustusyhteistyö-
hön. KoiPS:n valmennuslin-
ja on erinomainen apuväli-
ne, jota pyritään koko ajan 
jalkauttamaan joukkueisiin. 
Kun siirrytään ikäluokasta 
toiseen, yhtenäisen linjan 
merkitys korostuu. Tämä on 
asia, jonka valmentajat ovat 
ottaneet tosi hyvin vastaan. 
KoiPS pitää erittäin tärkeä-
nä, että eri ikäluokkien val-
mentajat haluavat kehittyä ja 
kouluttautua. Seurasta löy-
tyykin jo aika monipuolista 
osaamista.
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Perttu Väätäinen
Edustusjoukkueen pelaaja

Kaudella 2020 KoiPS:n 
miesten edustusjoukkuees-
sa pelaava Perttu Väätäinen, 
18, on seuran historian tois-
taiseksi nuorin sopimuspe-
laaja.

Väätäinen on KoiPS:n oma 
kasvatti. Hän pelasi vii-
me kaudella seuran A- ja 
B-junioreissa. Lupaavaa 

että valmentajien omat nä-
kemykset, mikä vaatii heiltä 
riittävän hyvää osaamista, 
P07-poikien kilpajoukkueen 
vastuuvalmentajana toimiva 
Antti sanoo. Seuran yhteinen 
pelitapa on ikään kuin luu-
ranko, jota eri ikäluokkien 
valmentajat voivat täyden-
tää. Tämä ajatusmalli tun-
tuu toteutuvan oikein hyvin. 
Kun katsotaan vanhimpia 
joukkueita, toiminta näyttää 
varsin laadukkaalta. 

KoiPS:n A- ja B-pojat toimi-
vat miesten edustusjouk-
kueen kanssa tiiviissä yh-
teistyössä, mikä helpottaa 
juniorien kasvua kohti ai-
kuisten jalkapalloa. Kyseessä 
on tärkeä kehitysvaihe, jossa 
myös fyysinen vaatimusta-
so nousee. On ilahduttavaa, 
että näihin ikäluokkiin on 
tullut ja saattaa tulla vielä 
lisää uusia pelaajia. Tämä on 
ilman muuta osoitus seuran 
toiminnan tietystä laadusta. 
Nykyinen ikävaihemalli ja 
työntekijöiden vastuunjako 
ovat aiempaa selvempiä.

Kun puhutaan vanhimpien 
ikäluokkien harjoitussisäl-
löistä, kuten pelin eri vai-
heista, korostuu valmentaji-
en kyky pysyä kulloisenkin 
pääteeman ytimessä. Antti 
osallistuu KoiPS:ssa myös 
miesten edustusjoukkueen 
taustatehtäviin ja pelaaja-
sopimusasioihin, joista on 
pari esimerkkiä. Kun harjoi-
tellaan vaikkapa pelinavaa-
mista vaihtelevin säännöin. 
Antti pitää kolmen alueen 
pelistä, jonka eri alueilla 
pelataan tietyin rajoittein. 
Avainasemaan nousee mm. 
tilan hyödyntäminen. Yleen-
säkin pelit, pienpelit ja virit-
tävät pelit muuttuvin aluein 
ja säännöin tukevat sitä fu-
tista, jota KoiPS:ssa halu-
taan pelata.  

Antti antaa kehuja myös 
P05-06-ikäluokan ideoi-
malle mallille, jossa yksi 
valmentaja suunnittelee 
kahden viikon harjoittelun 
seuran ydinharjoitteiden 
sekä omien lisäystensä tai 
muokkaustensa ympärille. 
Valmentajien ja eri ikävaihe-
vastaavien välinen yhteistyö 
koetaan seurassa ylipäätään 
erittäin tärkeäksi. Ensisijai-
sena lähtökohtana on oltava 
pelaajien valmius sitoutua 
toimintaan.

keskikenttäpelaajaa luon-
nehditaan rauhalliseksi per-
soonaksi ja tunnolliseksi 
harjoittelijaksi, jolla on kova 
halu kehittyä.

Perttu kertoo, että hänen 
vahvuuksiaan ovat pelinlu-
kutaito ja ketteryys, kun taas 
eniten parannettavaa on pal-
lottomassa pelaamisessa ja 
fyysisessä kunnossa. Hän on 
pelannut sekä kymppipaikal-
la että keskikentän pohjalla. 
Näistä ensimmäinen olisi 
tulevalla kaudella mieluisin 
pelipaikkani, Perttu sanoo.

Väätäistä kohtaan on lop-
puvuoden aikana osoitettu 
kiinnostusta myös muista 
seuroista. KoiPS on totta kai 
erittäin tyytyväinen, että 
hän päätti jäädä itselleen tär-
keään kasvattajaseuraansa. 
Koivukylä on tuttu ympäris-
tö lähellä kotiani. KoiPS:ssa 
on aina ollut kiva olla. Hän 
haluaa jatkaa uraansa mie-
luummin täällä miesten ta-
solla kuin siirtyä johonkin 
muualle junnujoukkuee-
seen.

Tällä hetkellä on hieno olo! 
Hän odottaa hyvää kautta 
ja mahdollisuutta edelleen 
kehittyä. Hänestä tilanne on 
loistava, sillä hän saa tärkeää 
oppia itseään vanhemmilta 
ja kokeneemmilta pelaajilta. 
Perttu tietää, että miesten 
Kolmosessa vaatimustaso 
nousee huomattavasti ver-
rattuna hänen aiempiin ko-
kemuksiinsa junioripeleistä. 
Miehissä pelataan paljon 
nopeampaa ja muutenkin 
fyysisempää futista kuin 
junnuissa. Hän on treeneis-
sä jo jonkin verran tottunut 
näihin vaatimuksiin. Sarja-
peleissä taso tietysti nousee 
yhä, mutta hän aikoo tottua 
siihenkin.

KoiPS:n joukkue on hyvä. 
Viime kauden säilyminen 
ja uudet pelaajat takaavat 
sen, että joukkue voi edel-
leen nostaa suoritustasoaan. 
Seurana KoiPS:lla on tavoit-
teena tarjota seuran nuorille 
ja motivoituneille pelaajille 
mahdollisuuden saada vas-
tuuta sekä kehittyä omassa 
joukkueessaan. 

Korona-aikana sel-
vääkin selvemmäksi 
on tullut lähiluon-

non merkitys. Koivukylässä 
olemme aina voineet olla yl-
peitä alueemme erinomai-
sesta suunnittelusta. Kahden 
asuinalueen, Havukosken ja 
Koivukylän, väliin on jätetty 
vyöhyke, jossa alkuperäiset 
perusmetsiköt ovat saaneet 
olla suurin piirtein sellaise-
naan, keitaana kerrostalojen 
keskellä. Puhe on siis Raut-
kallion kentän tienoosta.

Mutta mitä ihmettä? Tämä 
lähiömme paras viheralue 
on nyt yhtäkkiä otettu toi-
minnan kohteeksi. Puita on 
kaadettu ja karsittu suuret 
määrät, luontoa höylätty 
ohuemmaksi ja harvem-
maksi. Miksi? Turhaa ovat 
kampanjat linnunpöntöistä 
ja pörriäisistä, kun olemas-
sa olevia linnunpesäpuita 
ja pörriäisympäristöjä noin 
vaan, hups, kadotetaan. Sit-
ten kummastellaan, kun 
talitintin laulu lyhenee ja 
tuttuja lintuja ei näy ei kuu-
lu. Ja ihmisiä nimettömästi 
ahdistaa.

On jälkijättöistä, että metsiä 
ja pieniä metsiköitäkin edel-
leen vaan ”siistitään” eli vä-

Hei, HALOO! Uusi normaali 
on erilainen
Miksi ihmeessä Rautkallion kentän vihervyöhykettä
on ohennettu?
Katri Simonen

Kunnossapitoyksikön 
metsänhoidon vastuu-
alue teki noin kuukau-

si sitten alueella puuston-
hoitoa. Lyhyt maastotiedote 
asiasta laadittiin, näitä oli 
reittien varsilla muutamin 
paikoin.
 
Tuolla poistettiin huono-
kuntoista puustoa. Samalla 
harvennettiin tiheitä puu-
ryhmiä. Alueella ei ole yh-
tenäistä laajaa metsää vaan 
kaikki metsäalueet ovat mel-
ko kapeita alueita reittien ja 
tonttien väleissä. 

On hyvin ymmärrettävää, 
jos asukkaiden mielestä 
työnjälki tässä vaiheessa 
näyttää radikaalille, mutta 
tässä oli tosiaan ajatus hoi-
taa viheralueita siten että ne 

Ja tässä kaupungin vastaus hakkuisiin
Sanna Ervasti, Vantaa/Kau-
punkiympäristön toimiala

hennetään. Ikään kuin huu-
tava muutoksen tarve ei olisi 
lainkaan kantautunut niiden 
korviin, jotka metsänsir-
paleiden olemassaolosta 
käytännössä päättävät. Hei 
- haloo! Ilmastonmuutos, 
hiilinielujen lisääminen, hii-
lineutraalisuustavoite, tut-
kimustieto metsien vaiku-
tuksesta mielenterveyteen, 
sydämensykkeeseen, viihty-

vyyteen, kotipaikkatuntee-
seen, matkailuun.

Uusi normaali ei ole sama 
kuin entinen, luontoa ei ole 
enää varaa mitätöidä. Luon-
nosta, tästä kaikkiallisesta 
suurverkostosta ja sen tilas-
ta, me Koivukylän kerrosta-
lojen asukkaatkin olemme, 
muutaman mutkan kautta, 
riippuvaisia.

ovat kymmenien vuosien ku-
luttuakin vehreitä. 
Nyt hyväkuntoisella puustol-
la on paremmat kasvuedel-
lytykset. Kaikkea huonokun-

Näkymä Rautkallion kentältä Rautkallionkadulle päin

Yleiskuva harvennuksen jälkeen Rautkallion kentältä Pohjoiselle Rastitielle päin

Uskomme, että Havukosken-
Koivukylän parhaan viher-
alueen heikennys jää lajinsa 
viimeiseksi. Luotamme sii-
hen, että uuden ajan tiedon 
mukaisesti kaupungin viher-
aluevastaavat vähentämisen 
sijaan alkavat suojella ja lisä-
tä koivuja, havuja ja kaikkea 
vihreää ympärillämme. En-
nen kaikkea antavat sen olla, 
mitä meillä vielä on.

toista puustoa ei itse asiassa 
edes kaadettu koska emme 
halunneet tehdä liian voi-
makasta työtä. Alueella on 
edelleen paikoin heikentyviä 

isoja puita, joita joudutaan 
jossain vaiheessa tulevina 
vuosina poistamaan, aika 
näyttää miten puiden kunto 
kehittyy.

LähiSanomaT

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

Viikko-ohjelma

Maanataina: 
Käsityökerho klo 18-20.

Tiistaina:
Maksuton aamupala 
“puuropolku” klo 9-10.

Keskiviikkona: 
Toimintatuokio/luento 
klo 11-12.

Torstaisin:  
Terveydenhoitaja paikalla 
klo 9-11.

Kauppojen hävikkiruuan jako 
n. Klo 12.30-13.30
Muistathan ottaa oma kassi 
mukaan

Tervetuloa!

Rekolan Raikas ry
Veteraanijaosto

Hyvä Veteraanijaoston jäsen tai 
tuleva jäsen tässä on tulevien 
kuukausien tapahtumia, 
joihin kaikkiin tilaisuuksiin 
olet tervetullut. Jos pyydetään 
ilmoittautumaan etukäteen, ole 
hyvä ja ilmoittaudu. Usein miten 
on kyseessä tarjoiluvaraus, joka 
maksaa meille. Ja haluamme, 
että kaikille riittää tarjottavaa. Jos 
joudut ilmoittautumisen jälkeen 
perumaan tulosi, muista myös 
ilmoittaa se henkilölle, jolle olit 
ilmoittautunut.

Tulevia tapahtumia
Syyskauden päättäjäiset pidetään 
Teräsvaarisalissa maanantaina 
17.12.2018 klo 14 alkaen. Tarjolla 
puuroa ja joulutorttukahvit, 
hinta 5 euroa/henkilö, sitova 
ilmoittautuminen 12.12.2018 
mennessä, maksu paikan 
päällä. Pyritään järjestämään 
arpajaiset, joten jos sinulla on 
arpavoittoja, toimitus Jaskalle, 
Karille, Osmolle, Ritvalle tai 
Paulalle. Ilmoittautumiset: Jaakko 
Vastamäki, jaakko.vastamaki@
kolumbus.fi , puhelin 040 5116298

Kevätkauden avajaiset pidetään 
maanantaina 7.1.2019 klo 14 
Raikkaan toimistolla. Tästä 
tarkemmin Raikkaan Veteraanien 
omassa jäsenkirjeessä nro 1/2019.

Pakkasjuhla on keskiviikkona 
16.1.2019 klo 13-15 Hiekkaharjun 
Puistokulmassa. Se on myös osa 
TUL100 -tapahtumaa. Tästä 
tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä 
nro 1/2019. Arpavoittoja voi 
toimittaa Jaskalle, Karille, 
Osmolle, Ritvalle ja Paulalle. 
Ilmoittautumiset: Paula 
Kaunismäki, kaunipau@gmail.
com, puhelin 050 4536364

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

Lippuja varattuna seuraaviin 
HKT:n esityksiin
KINKY BOOTS, keskiviikko 
23.1.2019 klo 19, liput 75 euroa/hlö
Tahto, torstai 21.2.2019 klo 19, 
liput 39 euroa/hlö
Kirsikkatarha, 7.3.2019 klo 19, 
liput 45 euroa/hlö
Comeback 28.3.2019 klo 19, liput 
43 euroa/hlö
Tiedustelut: Paula Kaunismäki, 
kaunipau@gmail.com, puhelin 
050 4536364

Kafnetti
    
Avoinna: 
ma-to klo 8.30-15.30, 
pe 8.30-14.30
Rautkallionkatu 3, 01360 
VANTAA, puh 043 827 0114 
www.vantaa.fi /kafnetti, 
www.facebook.com/
kohtaamispaikkakafnetti 

Asukastila Kafnetti on Vantaan 
kaupungin aikuisille suunnattu 
avoin koh-taamispaikka. Kahvia 
pikkuhintaan.

Maanantaisin:
Ilmainen aamupuuro 
klo 8.30-9.30

Terveydenhoitajan vastaanotto 
klo 10-12
Alkaa vuoden 2019 alusta

Tiistaisin: 
Läppäripiiri klo 12-14 Ota mu-
kaan oma kannettavasi/älypu-
helimesi ja tule opettelemaan 
niiden käyttöä

Keskiviikkoisin: 
Maahanmuuttaja neuvonta 
klo 9-15

Kauppojen hävikkiruuan jako 
klo 13.30 alkaa numeroiden 
jako. Oma kassi mukaan.

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

Tsemppari-hanke klo 9-16

Lakineuvonta, ilmainen klo 
11.30-12.30

Perjantaisin:
Sinkkukahvila aina kk:n 
ensimmäinen klo 17.00- 

TERVETULOA! 

Havukosken 
Eläkeläiset ry

Kerhomme toimii tiistaisin klo 
12 - 14 Koivukylän kirjaston 
askartelutilassa, 
osoite Hakopolku 2.
Järjestämme retkiä, 
teatterimatkoja, virkistys- ja 
käsityötoimintaa.
 
Teatteriretki tehdään Lahden 
kaupunginteatteriin lauantaina 
15. 12. 2018 klo 13,
musikaali The Sound of Music

Retki Fazerilaan tehdään 
4.12. klo 13
Esittely ja opastus 13.50€
Lähemmin matkavastaava Raija 
Lassila puhelin 0503682944
 
Joulumyyjäiset Kirnussa 8.12. 
klo 10 - 15
 
Senioritanssikerho kokoontuu 
torstaisin klo 15 – 17 Havukosken 
Nuorisotalossa.
Tervetuloa harjoittelemaan!
 
Joulupuuro tarjoillaan 
Koivukylän kirjaston 
askartelutilassa 11.12. klo 12,
Ilmoittautuminen 8.12. 
mennessä Ritva Tahvanainen 
puhelin 050 369 5090
 
Kerhomme viettää 45 
-vuotisjuhlaa 28.11.2018 klo 12 – 
14 Havukosken Nuorisotalossa, 
osoite Eteläinen Rastitie 14
Juhlapuhujaksi on pyydetty 
Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja 
Jan Koskimies.
Ohjelman lisäksi kahvitarjoilu.
 
Toivotamme Havukosken 
Eläkeläiset ry:n jäsenet 
tervetulleeksi juhlaamme!!!

TAITOKESKUS HAVUKOSKI
Peltoniemenkuja 3
01360 Vantaa
ke 9-17 ja to 10-18

TAITOKESKUS KORSO
Korsontie 18
01450 Vantaa
ma 9-17 ja ti 10-18

Puh. 050 344 7666
havukoski@taitouusimaa.fi 
www.taitouusimaa.fi   

FACEBOOKISSA:  
Taitokeskus Havukoski ja Korso/
Taito Uusimaa ry 

Kangaspuissa loimet on ra-
kennettu valmiiksi. Meiltä voit 
ostaa tarvikepaketit ja neule-
langat. Järjestämme kursseja 
myös tilauksesta ryhmille. 

Joulu käsillä Taitopajat 
klo 13-20, aloitus viim. klo 18 
14 € + materiaalit. 
Muista ilmoittautua.

Taitokeskus Havukoski
To 13.12. Saippuapaja

Taitokeskus Korso
Ti 4.12. Green Craft –päivä. 
Kierrätyshuovasta pientä kivaa 
pukinkonttiin. 
Vain materiaalimaksu.

Ti 11.12. Joulu käsillä -pajassa 
himmelit, helmipannunalu-
nen, käpyhyasintti 
(omat männynkävyt mukaan).

Taitokeskukset on 
joululomalla 20.12.2018-
6.1.2019.

Rekolan-Koivukylän 
Eläkkeensaajat ry

Tiistaikerho ja toimintakerho
kokoontuvat tiistaisin klo 13:00.
Havukosken palvelutalon 
kerhosalissa Paimenentie 4
(Pohjakerros, sisään liuskan 
jälkeen katoksen alta.)

www.rekola.elakkeensaajat.fi 

Joulumyyjäiset Havunneulassa 
Lauantaina 15.12.2018
Paimenentie 2 pihanpuolella.

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

Lauluryhmä
Tiistaisin kerhosalissa 
klo 14:30-15:30.

Pelikerho
Havunneulassa joka toinen 
maanantai parillisilla viikoilla 
klo12:30-16:30.

Boccia
Pelataan tiistaisin Havukosken 
Nuorisotalossa klo 11:00-12:30.

Rivitanssikerho   
Nuorisotalossa maanantaisin 
klo 12.00-13.30.                 

Tervetuloa!!    

Hieroja Jukka Sivonen
Paatsamakuja 4 E Vantaa, Asolanväylän varrella. 
Puhelin:  0400 – 606 133  
Hieronta, alk. 20 €  / 25 min
Myös koti-tai yrityskäyntejä. Joustavat aukioloajat ma-su.

NETTIAJANVARAUS: 
https://nettiaika.fi/HierontapalvelutJSivonen 
http://www.hierontajsivonen.fi/

Partiomammojen perinteiset
 

JOULUMYYJÄISET

sunnuntaina 2.12.2018
kello 12-14

Tarjolla:
kahvia

piirakoita
leivonnaisia
joulutorttuja

käsitöitä
sukkia
lapasia

kynttilöitä
havupalloja

joulukoristeita
ovikoristeita

 Arpajaiset ym. mukavaa!

TERVETULOA
tukemaan

Rekolan partiolaisten
toimintaa

Rekolan partiomajalle
Kustaantie 47

Koivukylän 
Lähisanomat 
etsii taittajaa 

lehdelle!

Ota rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com

Havukosken Eläkeläiset ry
Rakasta elämää - pysy kotona

Tämän ohjeen olemme saaneet 
maaliskuun alussa
ja sitä olemme noudattaneet jo 
kolme kuukautta.

Tilanteen niin salliessa aloitamme 
syksyllä kerhotoiminnan tiistaina 
syyskuun 8. päivänä klo 12.00 
koivukylän entisessä kirjastossa. 
hakopolku 2 vantaa

myös muut toiminnot, kuten tans-
siharjoitukset ja ”iloinen iltapäivä” 
pyritään järjestämään suunnitel-
mien mukaisesti.

kaikki syksyn tapahtumat toteu-
tetaan karanteenista ja joukkoko-
koontumisista syksyllä voimassa 
olevilla ohjeilla.

näistä, samoin kuin sovituista 
retkistä ilmoittelemme tarkemmin 
syyskesällä.

koronasta huolimatta toivotamme 
kaikille jäsenillemme hyvää pitkää 
kesälomaa! yritetään pitää mieli 
korkealla.

havukosken eläkeläiset ry
hallitus

TAITOKESKUS HAVUKOSKI
Peltoniemenkuja 3
01360 vantaa

TAITOKESKUS KORSO
korsontie 18
01450 vantaa

Puh. 050 344 7666
havukoski@taitoetelasuomi.fi
www.taitoetelasuomi.fi 

FACEBOOK
Taitokeskus havukoski ja  
korso/Taito etelä-Suomi ry

Koronaviruspandemian 
takia Taitokeskus Havukoski ja 
Korso ovat suljettuina toistai-
seksi 4.7.2020 asti. 

Sen jälkeen on vuorossa kesälo-
mat. joten varsinainen toiminta 
käynnistyy elokuun puolenvälin 
jälkeen. 
jos tilanne muuttuu, päivitämme 
tiedon kotisivuille www.taitoete-
lasuomi.fi
 
Aukioloajat heinäkuussa 
(suunnitelma):

Korso 
ma 6.7. ja ti 7.7. klo 9-17
Havukoski 
ke 8.7. ja to 9.7. klo 9-17

jos olet tulossa heinäkuussa 
käymään, tarkista kotisivuilta 
aukioloajat, ettei niihin ole tullut 
muutoksia.
 
kotoillaan käsitöitä tehden. nor-
maali arki ja rutiinit ovat rikkoutu-
neet kaikkialla Suomessa. Tartu siis 
käsityöhön, ravitse aivojasi käsien 
työllä ja anna mielen levähtää kai-
ken huolen ja murheen keskellä. 
nyt on sopiva hetki osoittaa tukea 
suomalaiselle käsityölle. hank-
kimalla tuotteita, materiaaleja ja 
tarvikepaketteja verkkokaupas-
tamme, tuet samalla suomalaisen 
taidon tarinaa. Samalla löydät 
itsellesi mielekästä tekemistä 
hiljentyneisiin päiviin. 

käy katsomassa mitä kivaa löytyy 
www.taitoshop.fi
materiaaleja käsitöihin voit hank-
kia vantaalla hakunilasta ja hiek-
kaharjusta, ovat kerran viikossa 
auki, tarkista ajat kotisivuilta.

Kolme vuotta sitten is-
tutettu itsenäisyyden 
koivukuja alkaa kohta 

erottua selkeästi metsätien 
varrella Elmon tulevissa ur-
heilupuiston maisemissa. 
Huhtikuussa silmuja oli jo 
näkyvissä. Sinisiä istutus-
suojia on enää vähän säily-
nyt, niin kuin on ollut tarkoi-
tuskin. 

100 v. 
juhlakuja 
sinnittelee

Kuusijärven ulkoilusilta 
avattiin viime joulu-
kuussa. Tämä komea 

terässilta ylittää Vanhan 
Porvoontien Kuninkaanmä-
essä ja johtaa Sipoonkorven 
kansallispuistoon. 

Kaupungin nimistöryhmä 
päätti järjestää sillasta ni-
mikilpailun ja se toteutettiin 
verkkokyselynä maaliskuus-
sa. 

Kyselyyn lähetettiin yhteen-
sä 563 nimiehdotusta. Ni-
mistöryhmä valitsi nimikil-
pailun voittajaehdotukseksi 
nimen Sudentassu / Varg-

Onko se sittenkään Sudentassu?
tassen. Nimi lienee saanut 
inspiraationsa juuri Sipoon-
korvesta ja niistä kuuluisista 
Sipoon susista. 

Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan piti vahvistaa tämä 
nimi toukokuun kokouk-
sessaan. Mutta toisin kävi. 
Nimestä ei päästykään yk-
simielisyyteen ja asia pää-
tettiin jättää niin sanotusti 
pöydälle, eli siirtää käsitel-
täväksi kesäkuun 2. päivän 
kokoukseen. Eli tämän leh-
den ilmestyessä sillan nimen 
pitäisi olla päätettynä ja jon-
kin noista 563 ehdotuksesta 
tulleen valituksi. Onko se 
sittenkin Sudentassu vai jo-

Nyt taloyhtiöillä on 
mahdollisuus tulla 
mukaan Kotikul-

milla-toimintaan ja saada 
vauhtia asukkaiden yhteisen 
toiminnan lisäämiseen talo-
yhtiöissä! Koronavirustilan-
teen takia toimintaa voidaan 
käynnistää ensi syksynä.

Kotikulmilla-toiminta tuo 
iloa ja yhteisöllisyyttä iäk-
käiden asukkaiden elämään, 
lisää hyvinvointia ja lievittää 
yksinäisyyttä. Mukava yhtei-
nen toiminta auttaa tutustu-
maan naapurustoon.

Taloyhtiöille valmis toi-
mintamalli ja tukea yh-

teisen toiminnan käyn-
nistämiseen. 
Kotikulmilla-toiminta on 
kaupungeissa ja kerrosta-
loalueilla asuvien iäkkäi-
den ryhmätoimintaa lähellä 
omaa kotia – taloyhtiöiden 
kerhotiloissa, pihoilla ja lä-
hipuistossa.  Asukkaat suun-
nittelevat yhdessä mitä he 
haluavat tehdä: juttelevat 
ehkä kahvikupin äärellä, pe-
laavat tai liikkuvat yhdessä.  
Toimintaa luotsaavat taloyh-
tiöiden asukkaista ja muista 
kiinnostuneista valmennet-
tavat TaloTsempparit.  

Myös alueen eri toimijat voi-
vat jalkautua taloyhtiöihin, 
vaikka ohjaamaan jumppaa 
tai kertomaan paikallisista 

palveluista. Ikäinstituutti 
tarjoaa toimintaan tukea ja 
materiaaleja sekä starttikas-
sin toiminnan käynnistämi-
seksi.

Kotikulmilla-toimintamal-
li kehitettiin asukkaiden, 
vapaaehtoisten ja yhteis-
työkumppaneiden kanssa 
Yhdessä kotikulmilla -hank-
keessa Helsingissä ja Kotkas-
sa. Iäkkäät ovat tyytyväisiä 
toimintaan: he tutustuivat 
paremmin naapureihin ja 
saivat elämäänsä iloa. Lisää 
tietoa Kotikulmilla-toimin-
nasta löytyy verkkosivuilta 
www.ikainstituutti.fi/koti-
kulmilla

Miten mukaan   
toimintaan?
Ikäinstituutti järjestää 
syksyllä 2020 Kotikulmil-
la-infotilaisuuden, jossa 
perehdytetään Kotikulmilla-
toiminnan aloittamiseen. 
Tilaisuus on suunnattu toi-

kin muu, sen tiedon pitäisi 
löytyä ainakin Vantaan kau-
pungin sivuilta, kaupunki-
suunnittelulautakunnan 2.6. 
olleen kokouksen tiedottees-
ta. 

Ikäinstituutin Kotikulmilla-toiminta laajenee Koivukylään!

minnasta kiinnostuneille 
taloyhtiöille, mutta asuk-
kaatkin voivat olla suoraan 
yhteydessä Ikäinstituuttiin 
(suunnittelija Tiina Mattila 
puh. 040 358 6314 tai tiina.
mattila@ikainstituuttu.fi) ja 
ilmoittaa kiinnostuksensa.

SiRi SiPiLä

Nukketeatteri Pikkukulkuri / 
Ilvekset kun veljekset
to 3.9. klo 10 Lumosali, 
urpiaisentie 14
(ikäsuositus 3–8-v. | kesto 30 min) 
Liput 6 €, pakollinen ennakkovara-
us (ryhmille) osoitteessa kulttuuri-
liput.vantaa.fi (mobiilisivusto)

kertomus pienestä otto–nimises-
tä ilveksestä, jonka G. Bardi ja Leo 
Bardi ovat adoptoineet pohjoises-
ta kuumaan eteläiseen maahan. 
miten otto selviää paahtavan 
etelän auringon alla? Lavalla ilpo 
mikkonen. 

Race Horse Company / Cheva-
lier – Keppihevossirkus 
to 17.9. klo 9.30 ja 11 Lumosali, 
urpiaisentie 14
(ikäsuositus + 4 -v. | kesto 40 min)
Liput 6 €, pakollinen ennakkovara-
us (ryhmille) osoitteessa kulttuuri-
liput.vantaa.fi (mobiilisivusto)

Sirkuksen historiasta ammenta-
vassa esityksessä keppihevosilla 
ratsastava tirehtööri esittää perin-
teisen hevossirkuksen temppuja 
kepparien kanssa: akrobatiaa, 

jongleerausta, tasapainoilua ja 
klovneriaa - kaikki kalle Lehdon 
omintakeisella tyylillä, huumorilla 
ja break-tanssijan liikekielellä.

Teatteri Tuike / Kummallinen 
kahvila
ti 22.9. klo 10 Lumosali, 
urpiaisentie 14
(koko perheelle | kesto 20 min)
Liput 6 €, pakollinen ennakkovara-
us (ryhmille) osoitteessa kulttuuri-
liput.vantaa.fi (mobiilisivusto)

Sirkusta, taikuutta, tiedetemppuja 
ja teatteria yhdistävä sanaton esi-
tys koko perheelle. uusi kahvilan-
pitäjä joutuu ongelmiin mystisten 
ja oudosti käyttäytyvien juomien 
kanssa. miten käy asiakkaana 
olevan mummon, kun taikajuomat 
saavat vallan? 

NotaBene Art Group / Maija Le-
pakkonen – supersankarityttö
pe 2.10. klo 10 Lumosali, 
urpiaisentie 14
(ikäsuositus + 4 -v. | kesto 35 min)
Liput 6 €, pakollinen ennakkovara-
us (ryhmille) osoitteessa kulttuuri-
liput.vantaa.fi (mobiilisivusto)

Tanssiteatteriesityksen tarina 
kertoo maijasta, joka on rohkea 
ja utelias supertyttö. hän esiintyy 
katsojille lukuisina hahmoina, 
kuten avaruuslentäjänä, räppärinä 
ja urheilijana. 

Perhelauantai: Hevosenkenkän 
teatteri / Mimmi Lehmä ja Varis
la 17.10. klo 13 Lumosali, urpiai-
sentie 14
(ikäsuositus + 3 v. | kesto 45 min) 
maksuton, pakollinen ennakko-
varaus osoitteessa kulttuuriliput.
vantaa.fi (mobiilisivusto)
elämäniloinen mimmi Lehmä 
kaipaa väriä elämäänsä. mimmi 
tapaa pelokkaan variksen, josta 
monenmoisten kommellusten jäl-
keen tulee tosi ystävä. Suositusta 
lastenkirjasta tehdyssä vuorovai-
kutteisessa esityksessä pohditaan 
ystävyyden eri puolia.

LUMOn syksyn ohjelmistoa lapsille

Toisaalta näitten suojien ka-
toaminen vaikeuttaa taimien 
erottumista muusta metsäs-
tä.  Muutama valioyksilökin, 
melkein koripalloilijan kor-
kuinen kuvaan on saatu van-
gittua. Toivottovasti saavut-
tavat tulevana kesänä Lauri 
Markkasen mitan! Tappioi-
takin on tullut: liekö pää-
siäispupu terävin hampain 
katkaissut koivun varsia? 

Lähisanomat seuraa tilan-
netta kesän aikana.

Koivukylän Vasemmisto ry

Katuravintola Vasen koukku ilmoittaa että 
kevään ravintolapäivä on peruttu. 

Jos virukset väistyvät, paistamme blinejä 
ja lettuja loppukesällä/syksyllä. 
Tarkan päivän ilmoitamme myöhemmin. 

Hyvää kesää kaikille!  

Koivukylän Vasemmisto ry

Katuravintola Vasen koukku ilmoittaa että 
kevään ravintolapäivä on peruttu. 

Jos virukset väistyvät, paistamme blinejä 
ja lettuja loppukesällä/syksyllä. 
Tarkan päivän ilmoitamme myöhemmin. 

Hyvää kesää kaikille!  

Pekka vuoLaLiisa Kaikula

Erkki Ahola

eRkki ahoLa

Tiina Mattila



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 

• 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 

TERVETULOA SALONSAAREEN TALVILOMALLE 2019

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, rummutus-
rentoutusta, 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.

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.

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

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

Salonsaaressa järjestetään 
lomatoimintaa myös talviaikaan 

Asolan VPK etsii uusia jäseniä! Asolan VPK etsii uusia jäseniä!
Oletko 18-40 -vuotias, vuotias,
perusterve ja normaali-perusterve ja
kuntoinen mies tai nainen? 
 

Tule mukaan 
hälytysosaston hälytysosaston 
tammikuussa 2019 
alkavaan 
perehdyttämiseen!  

 

Lisätiedot: 
www.asolanvpk.net 

   
 

 

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 

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

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

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.  

Halkoniementie 88 044 076 6961
17200 Vääksy info@salonsaari.fi

www.salonsaari.com 
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LEIPOMO

Koivukylässä autokoulu

www.autokouluvauhti.�

Vauhti Oy
Kytötie 29

01360 Vantaa
GSM 040-4824160  

& 0400-402401

• Kurssit alkavat 
  joka toinen tiistai klo 16.30

• Syventävät vaiheet 
   joustavasti

• Pimeän ajo 
  simulaattorilla

• Toimipisteet
myös Korsossa ja 
Hakunilassa

• Mopokurssi ja moottori-
  pyöräkurssit alkavat
  joka viikko

Perusvaihe
Harjoitteluvaihe
Syventävävaihe

Löydät meidät netistä osoitteessa:
www.soladriving.fi 

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

VerhoomoUnelmaVerhoomoVerhoomoVerhoomoUnelmaUnelmaUnelma

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään

sisustuslöytöjä!

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

 
 

Tervetuloa
palvelevaan 

Avainapteekkiin!
Avoinna

arkisin klo 8.30-21
la klo 9-19

su klo 11-16
 juhlapyhinä klo 11-16

Olemme myös
Facebookissa!

www.autokouluvauhti.fi

Koivukylässä autokoulu

Vauhti Oy

Mopo-, moottoripyörä- 
ja henkilöautokurssit 
joka tiistai klo 16.30

Riskientunnistamis-
kurssit

Palvelut
opetuslupalaisille

Opetusta myös englanniksi 
ja automaattivaihteisella 
autolla

Kytötie 29
01360 Vantaa

GSM 040 4824 160
& 040 7710 611
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erilainen 
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Lisätiedot:          asolanvpk.net 
          @AsolanVpk                         instagram.com/asolanvpk/ 

         
        


