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Halpuuttiko korona hinnat?
Mika Rautio, päätoimittaja

K

orona on vaikuttanut lähes kaikkeen. Ainakin vähän
ja ainakin tilapäisesti. Vaikutusta oli jopa Lähisanomat-lehteen, jonka yksi numero viime keväänä viivästyi koronasta johtuen.
Pandemian ja etätöiden alkaessa viime keväänä välittömästi
syöksyivät alas niin pörssikurssit kuin polttonesteiden hinnatkin. Edullisimmillaan tankkiin sai dieseliä eurolla litran, eikä bensiini ollut paljon sen kalliimpi. Ilo oli kuitenkin
lyhytaikainen, ja nyt hintataso on normalisoitunut. Myös
pörssikurssit ovat palanneet muutamassa kuukaudessa entiselle tasolleen.
Asuntokauppa hiljeni keväällä täysin, eikä näyttöjä pidetty,
tai asuntonäyttöihin ei uskallettu mennä tai asuntonäytöt
olivat yksityisnäyttöjä. Myös moni lomautuksen kohteeksi
joutunut ostajaehdokas luopui asuntokauppahaaveistaan ainakin hetkeksi. Tässäkin ollaan palattu taas normaaliin, ja
joidenkin välittäjien mukaan asuntokauppa käy nyt enemmän ja paremmin mitä koskaan ennen moniin vuosiin. Hinnatkin ovat toipuneet – joskin eivät aivan koronaa edeltävälle tasolleen.

Huoneistoremontit pysähtyivät tai ainakin harvenivat keväällä. Tähän oli yhtenä syynä myös pula
tekijöistä, sillä useat remonttimiehet Virosta eivät
päässeet töihin ollenkaan, koska matkustajaliikenne Suomen ja Viron välillä loppui pitkäksi
aikaa. Vain rahtiliikenne oli sallittu. Vaikka remonteille tekijöitä olisi ollutkin, ikäihmisten
asuntoihin ei uskallettu mennä, tai asukkaat
eivät itse halunneet päästää koronan pelossa
ketään sisään.
Jopa ulkoilusää on toipumassa koronasta.
Jos vielä kesäkuussa ja heinäkuun alussa
oli useita rankkasateita, niin nyt syksy on
alkanut aurinkoisena, ja lokakuulle tuleva lämpöaalto muistuttaa melkein jo
intiaanikesää. T-paidalla pärjää
syyskuun lopussa ulkotöissä vielä oikein hyvin, joskin – jos jää
paikoilleen seisomaan pidemmäksi aikaa, sitten tarvitsee vähän enemmän vaatetta.
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Kirnusta uusi asukastila, joskin sitä
ennen otetaan vielä yksi aikalisä!
Liisa Kaikula

V

uosi sitten kirjasto
muutti pois vanhalta
ostarilta ja jätti jälkeensä tyhjän, kaupungin
omistaman, Kirnuna tunnetun tilan. Siellä vakituisesti toimineille järjestöille ja
toimintaryhmille mahdollistettiin osan tilan käyttö
loppuvuodeksi 2019 ja kevääksi 2020, eli siihen asti
kunnes tehtäväksi ilmoitettujen sisäilmatutkimusten
ja mahdollisten remonttien
pohjalta voitaisiin tehdä lopullisia päätöksiä Kirnun
jatkokäytöstä.
Alueemme järjestöjen yhteistyöjärjestö Toimiva Koivukylä-Toimari ry otti jo heti
keväällä 2019 aktiivisti kantaa Kirnun asukas- ja järjestökäytössä säilyttämisen
puolesta, sekä seurasi siitä
lähtien tarkasti asioitten etenemistä, tai välillä täysin pysähtymistäkin, milloin syyksi sanottujen viivästyneiden
tutkimusten, milloin venyneiden remonttien vuoksi.
Kirnun säilyttämisestä asukaskäytössä teki valtuustoaloitteen kaupunginvaltuutettu Faysal Abdi elokuussa
2019, saaden aloitteeseensa
35 valtuutetun allekirjoituksen.
Nyt, yli vuosi valtuustoaloitteen tekemisen jälkeen, asia

oli vihdoin edennyt kaupungin organisaatiossa niin pitkälle, että kaupunginhallitus
antoi 7.9.2020 vastauksen
tähän
valtuustoaloitteeseen, eli ilmaisi kaupungin
virallisen kannan asiaan.
Tässä suora lainaus (alleviivaus kirjoittajan) kaupunginhallituksen vastauksen
oleellisimmasta kohdasta:
”Tehtyihin korjaustoimenpiteisiin perustuen Kirnun
tilojen käyttöä voidaan jatkaa ja palveluverkkosuunnitelmaan pohjautuen perustaa tiloihin uusi asukastila.
…….Kirnun tilat ovat jatkossa myös järjestöjen ja asukkaiden käytettävissä asukastilojen käyttöperiaatteiden
mukaisesti.”
Tämän vastauksen sai myös
kaupunginvaltuusto tiedoksi ma 21.9.2020. Valtuuston
kokouksessa
vastaukseen
jätettiin kahden valtuustoryhmän pöytäkirjalausuma,
jossa todettiin, että ennen
Kirnun käyttöönottoa pitää
varmistaa tilojen turvallisuus ja terveys sen käyttäjille. Aiheuttiko tämä lausuma
tilanteen uudelleenarvioinnin, vai oliko jo joku jossain
kaupungin organisaatiossa
havainnut, että Kirnussa
tehdyt korjaustoimenpiteet
eivät mahdollisesti olekaan
riittävät, eikä syksyllä 2019
tehtäväksi ilmoitettua si-

Liisa Kaikula

säilmatutkimusta ole ehkä
suoritettukaan alun perin
tarkoitetussa
laajuudessa,
vai miksi Kirnuun ei enää pe
25.9. voinutkaan tehdä tilavarauksia? Syyksi yhteisöpäällikkö Nurminen ilmoitti:
”Kirnun sisäilmakartoitus ja
saneeraus ovat käynnistymässä nyt syksyllä…..joten
en pysty tänään antamaan
käyttövuorovahvistusta Kirnuun.” Siis haloo!! Juurihan
Kirnun korjaukset oli heinäelokuussa saatu päätökseen
ja kaupunginhallitus antanut
niihin perustuvan lausunnon 7.9. ja sitten reilu kaksi
viikkoa myöhemmin ollaankin aloittamassa uudet kartoitukset ja saneeraukset ja
juuri avatut ovet laitetaan
kiinni!
Miten tämä on ylipäätään
mahdollista? Kuka on jättänyt ja mitä tekemättä? Kuka
on vastuussa näin holtittomasta toiminnasta? Tästä
kaikesta seuraa tietenkin
myös aiheellinen kysymys,
että johdettiinko virkamiesten valmistelemalla valtuustoaloitevastauksella (jossa
8 virkamiehen puumerkit!)
kaupunginhallitusta mahdollisesti harhaan, kun
annettiin ymmärtää, että
tehdyt tutkimus- ja korjaustoimet olivat olleet asianmukaiset ja mahdollistavat Kirnun käytön jatkumisen?

Kirnun ikkunalaudalla keväinen korona-nalle on kääntänyt nyt katseensa sisätiloihin ja odottelee käyttäjien saapumista, mutta taitaakin ensin tulla taas remontti-reiskat

Paikalliset järjestöt ja toimijat ehtivät jo iloita kaupunginhallituksen vastauksesta
ja olivat aloittaneet syystoiminnan Kirnun tiloissa. Samoin järjestöjen suunnitelmissa oli yhdessä asukkaiden
ja kaupungin kanssa ideoida
erilaisia uusia toimintoja
Kirnuun, eli tehdä siitä kylän
elävä, monien mahdollisuuksien toimintakeskus. Nyt ollaankin tilanteessa, jossa on
pakko ottaa aikalisä ja palata lähtöruutuun, eli osittain
syksyn 2019 tilanteeseen!!

Siis aikaa on haaskattu vuosi, rahaa on palanut, tilat olleet osin tyhjinä ja nyt kaikki
aloitetaan alusta…
Lohdullista tässä kaikessa
on ainoastaan se, että nyt
on olemassa selkeä kaupunginhallituksen tahtotila Kirnun muuttamisesta
uudeksi asukastilaksi. Toki
sen toteutumiseen kuluu nyt
muutama tovi, mutta päätös on siis olemassa. Tämän
lehden painoon mennessä ei
ollut vielä selvillä missä laa-

juudessa uudet tutkimukset
tehdään ja minkälaiset remontit niistä mahdollisesti
seuraa. Tietoa ei myöskään
ollut remontin kestosta ja
siitä, täytyykö koko Kirnu
tyhjentää näiden toimenpiteiden ajaksi, vai voisiko osa
Kirnua olla käytössä remontin aikana. Edessä on joka
tapauksessa toiminnallisesti
hankala syksy. Toivottavasti
Usko ja Toivo vielä kuitenkin
jaksavat asua Koivukylässä!

Asukkaat toivoivat Koivutorille turvallisuutta ja valoja
Laura Lettenmeier/Vantaan kaupunki

A

sukkaat
toivovat
Koivutorista entistä
turvallisempaa, valoisampaa ja viihtyisämpää
paikkaa. Koivutorin kunnostuksen suunnitteluun pääsi
osallistumaan vastaamalla
verkkokyselyyn tai kertomalla näkemyksiään toritapahtumassa. Lisäksi lasten
ajatuksia kerättiin iltapäiväkerhossa.
Aktiivisesti suunnitteluun
osallistuneiden asukkaiden
näkemysten pohjalta työstetään nyt tarkempia suunnitelmia torin kunnostamiseksi.
Verkkokysely oli avoinna
22.6. - 30.8. ja siihen saatiin 265 vastausta. Vastauksissa toivottiin, että kunnostuksessa kiinnitettäisiin
erityisesti huomiota paikan
turvallisuuteen läpi vuoro-

kauden. Koivutorin ilmettä
haluttaisiin kohentaa etenkin valojen, penkkien ja muiden istuinten sekä vihreyttä
tuovien istutusten kautta.
Ajatuksiaan pääsi kertomaan
myös paikan päällä Koivutorilla 26.8. järjestetyssä tapahtumassa. Isolle kartalle
sai asettaa lappuja ja kertoa
millaisia muutoksia toivoisi
torille. Tapahtumassa olivat
paikalla myös Rekolan Martat tarjoilemassa kahvia sekä
Raimo Nummela ilahduttamassa ihmisiä haitarimusiikillaan.
Iltapäivän aikana kartoille kertyi noin 80 ajatusta
Koivutorin kehittämiseksi.
Asukkaiden toiveissa oli erityisesti portaiden kunnostus, valaistuksen lisääminen
torilla sekä liikenteen rauhoittaminen. Koivutorista

toivottiin siistiä, turvallista
ja viihtyisää aluetta, jossa
olisi mukava myös oleskella.

avia valoja, joissa voisi olla
esimerkiksi värejä tai toiminnallisuutta.

mukana myös taiteilija, jonka työskentelyn taustatukena ovat asukkaiden toiveet.

Koivutorin kunnostustyöt
tullaan tekemään vuonna
2021. Huonokuntoiset portaat puretaan ja tilalle rakennetaan uudet portaat.
Myös torin pinta uusitaan
ja valaistusta parannetaan.
Valaistussuunnittelijalla on
ajatuksissa kokeilla Koivutorilla perinteisestä poikke-

Lisäksi parhaillaan mietitään, miten asukkaiden toiveita torilla oleskeluun ja
erilaisen toiminnan toteuttamiseen liittyen saataisiin
edistettyä. Asukkailta saatiin villejäkin ideoita sirkuksesta shakkiruudukkoon ja
juhannussalosta musiikkiesityksiin. Hankkeessa on

Liikenteen haasteista ensimmäiseksi saadaan ratkaisu
Kytötien puolen pysäköintiin. Kytötielle on tulossa
erillinen
huoltoajopaikka
ja pollareita, jotka estävät
liiketilan eteen ajamisen.
Rakentamisen pitäisi alkaa
syyskuun loppupuolella ja
tavoite on saada työ valmiik-

si tämän vuoden puolella.
Torin kunnostamisessa on
kyse väliaikaisista, noin 10
vuodeksi ulottuvista toimenpiteistä.
Kyselyn tuloksiin ja toritapahtumassa
kerättyihin
asukkaiden
ajatuksiin pääsee tutustumaan
tarkemmin
osoitteessa:
https://osallistuvavantaa.
fi/p/8jw44l2zw2hk.
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KOIVUKYLÄN KIRJASTO
Aukioloajat
Maanantai - Perjantai omatoimiaika 8.00 - 9.00
Maanantai - Torstai 9.00 - 20.00
Perjantai 8.00 - 16.00
Lauantai 9.00 - 16.00
Koivukeskus, Ojalehdonkuja 1 (Citymarketin talo)
puh. 043 8250961, www.helmet.fi
www.facebook.com/koivukylankirjasto
www.instagram.com/koivukylan_kirjasto

Helmet-kirjastot antavat
lukuvuonna 2020–2021 kaikille
pääkaupunkiseudun ekaluokkalaisille kirjalahjan
Suomenkielisten lasten lahjakirja on tänä vuonna lastenrunokirja Kuutarhuri.
Ekaluokkalaiskampanjan suomenkieli-

ja kenkätalon eukon elämä sadan lapsen

kortteja vastaan. Kirjat saatetaan noutaa

nen kirjalahja on tänä vuonna Tuukka

kanssa kiireen. Tunteellinen siili opetti,

opettajan kanssa luokkakäynnillä kirjas-

Sandströmin ja Varpu Erosen lastenru-

mitä on elää tunteiden vallassa.

toon mutta opettaja voi antaa kirjasto-

Kuutarhurin runot antavat lapsel-

Puhutaan suomea - kahvila
verkossa

nokirja Kuutarhuri. Teoksen on kustan-

Haluatko oppia suomea, osallistua va-

On hyvä merkki, että runo jää mieleen”,

Se auttaa myös taistelemaan ryppyile-

Kuutarhurin kirjoittaja Tuukka Sand-

vän kauluspaidan kanssa. Kirjasto haluaa

ström kertoo.

avata kaikille lapsille mahdollisuu-

Saadaksesi salasanan lähetä sähkö-

paaseen keskusteluun ja tutustua uu-

posti osoitteeseen saara.zamiatin@van-

siin ihmisiin? Tervetuloa kirjaston

taa.fi TAI lia.gasbarra@vantaa.fi

etätapahtumaan, johon voit osallis-

tai ahmedyasin.abdi@vantaa.fi.

tua Zoom -palvelun kautta. Osallistuak-

Suomen kielen taitosi ei tarvitse olla

sesi tarvitset tietokoneen, älypuhelimen

sujuvaa, mutta toivomme että osaat sitä

tai tabletin.

jo vähän entisestään.

Etätapahtuma järjestetään joka tiistai ja torstai klo 13:00 – 14:00
Pääset liittymään tapahtumaan tästä
linkistä: https://us02web.zoom.us/j/847
48800094?pwd=MzJvS2JWVjY3UGRTOVJ
rcjh0eWdSdz09
HUOM! Tarvitset salasanan, jotta

Kielikahvilan tapaamisten materiaaleja löydät Facebook-tapahtumasta: https://www.facebook.com/
events/677430559719246/
Järjestää Vantaan kaupunginkirjasto
(Koivukylä, Länsimäki, Martinlaakso).
Liity mukaan!

voit osallistua kielikahvilaan.

Would you like to learn Finnish and

meeting.To get the password send an

meet new people? Welcome to the

email to saara.zamiatin@vantaa.fi OR

library’s online meeting, The mee-

lia.gasbarra@vantaa.fi OR ahmedyasin.

ting is organized in the Zoom-service.

abdi@vantaa.fi.

To join you need a computer with a

le mahdollisuuden turvallisesti tuntea,

ei vielä ole kirjastokorttia, sen saa, jos

heidän lastensa pyytäneen, että luetaan

mitä on pelätä tätiä, joka syö mätiä tai

käy kirjastossa huoltajan kanssa. Huol-

uudestaan se ja se runo Kuutarhurista.

ukkosta, joka saa kukkosen vapisemaan.

tajasta tulee kortin aikuinen takaaja.

Avaimen kustannuspäällikkö Tiina

den kokea lastenrunojen kautta erilai-

Aalto toteaa: ”On hienoa, että ekaluok-

sia tunteita, jokaiselle lapselle sopivalla

kalaiskampanja saattaa vuodesta toiseen

tavalla.”

uudet koululaiset lukuharrastuksen pariin. Kuutarhuri on valloittava ja hauska
kirja, joka tekee runoutta tutuksi ekaluokkalaisille. Erityisen iloinen olen siitä,
että kampanjaan valittiin tänä vuonna
runoteos.”
Espoon kirjastopalveluiden johtaja
Jaana Tyrni pohtii kampanjaa ja lastenrunoutta seuraavasti: ”Mietin hiljattain,
mitkä ovat ensimmäisiä tunteita, jotka

Let’s talk in Finnish
- cafè on the Internet!

muistan tunteneeni. Tajusin, että ne liittyvät hetkiin, jolloin äiti rallatti minulle
lastenlorun kesken jonkin arkitilanteen.
Musta sammakko sai aikaan kaihoisan
rakkauden tunteen, perunoiden hoppu

NOTE! You need a password to join

tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaa-

nen kirja on Jens Hansegårdin Lätt att

van syyn vuoksi vaikeaa.

läsa fakta: Jordens underjordiska platser,
jonka on kustantanut Bonnierförlagen.
Venäjänkielinen kirjalahja on L. Kaminskin teos Uroki smeha. Kustantaja on
Enas-kniga.
Kuinka kirjalahjan saa?
Lahjan saa lähikirjastosta tai kirjastoautosta kouluihin jaettavia kutsu-

Kampanja alkaa kaikissa Helmetkirjastoissa syyskuun aikana. Espoossa
kirjastoautot aloittavat lahjakirjojen jakamisen kirjastoista kaukana sijaitsevilla
kouluilla pian syyskuun alussa. Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla kampanja alkaa 14.9.2020.

Vantaan aikuisopiston järjestämät, kai-

You can find learning materials for

minuutin pituiseen henkilökohtaiseen

the meetings from Facebook-event:

opastukseen ilmoittaudutaan etukäteen

https://www.facebook.com/events/

joko puhelimitse soittamalla numeroon

677430559719246/

043 825 0961 tai käymällä kirjastos-

Organised by Vantaa city libra-

sa. Opastusajat ovat keskiviikkoisin klo

ry (Koivukylä, Länsimäki, Martinlaakso).

13:00 - 17:00. Opastuskielet ovat suomi

Lukupiiri

Omatoimiaika arkiaamuisin

Torstaina 8.10. klo 14.00 – 15.30

Kirjasto on siirtynyt omatoimiaikaan.

mutta he työskentelevät muissa tehtä-

Hätkähdyttävä tarina moraalista ja lä-

Tämä tarkoittaa sitä, että kirjasto on ar-

vissä. Näin esimerkiksi varaustenkäsit-

himmäisenrakkaudesta.

kiaamuisin avoinna, mutta ilman asia-

telystä ja kuormanpurusta aiheutuvaa

Huom! Kokoontumispaikkana Hako-

kaspalvelua klo 8.00-9.00. Sisään pääsee

aamuruuhkaa yritetään nopeuttaa.

polku 2. (entinen kirjasto, Kirnu)

normaalisti ja henkilökuntaa on paikalla,

Milloin kampanja alkaa?

Aikuisopiston tietotekniikkaopastus

Your Finnish doesn’t need to be flu-

Welcome!

Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille

aloittaville omat teokset. Ruotsinkieli-

set alkavat Koivukylän kirjastossa. 45

0eWdSdz09

kirjasta. Kirjan kuuntelua varten lapsella

ruotsin- ja venäjänkielisille koulunsa

kille avoimet tietotekniikkaopastuk-

00094?pwd=MzJvS2JWVjY3UGRTOVJrcjh

äänikirjan suomenkielisestä kampanja-

veluun. Tunnuksia voi kysyä kirjastosta.

Helmet-kirjasto lahjoittaa myös

le already.

link: https://us02web.zoom.us/j/847488

Saavutettavan julkaisemisen asiantuntija Celia on tuottanut maksuttoman

täytyy olla tunnukset Celian verkkopal-

phone or a tablet.

You can join the meeting from this

äänikirja lukemisesteisille

ruotsin- ja venäjänkielisille

ent, but we hope that you speak a litt-

thursday from 1pm to 2pm (13-14).

Suomenkielisestä lahjakirjasta

Omankieliset kirjat äidinkieleltään

microphone and a webcam or a smart
The meeting is held tuesday and

käynnin myös kotitehtäväksi. Jos lapsella

tanut AVAIN. ”Olen kuullut kavereilta

Asko Sahlberg: Amandan maailmat

Tervetuloa

ja englanti.
Opastettavat laitteet ovat tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet. Opastus-

Opastus on maksutonta.
Opastukset ovat osa opetushalli-

ta saa myös verkkoasiointipalveluiden

tuksen rahoittamaa Digiarki-hanketta,

käyttöön.

jonka tarkoitus on aikuisten digitaalisten

Opastukset pidetään kirjaston moni-

taitojen vahvistaminen. Lisätietoa hank-

toimitilassa. Käytettävissä on kirjaston

keesta sekä tietoa tulevista koulutuksista

kannettavat tietokoneet Oman kannetta-

opistoissa ympäri suomea löytyy Kansa-

van tietokoneen, tabletin tai älypuheli-

laisendigitaidot.fi -sivustolta.

men voi ottaa mukaan.

Koivukylän Lähisanomat | 5/2020

Pieni mutta pippurinen Korson osasto
riensi riskiryhmäläisten avuksi keväällä
Tiina Hörkkö, Riitta Backman ja Nadja Liimatta

Nadja Liimatta

Suomen Punaisen Ristin paikallisosasto
Korsossa toimii Suur-Korson, Rekolan ja
Koivukylän alueella tarjoten monenlaista
toimintaa ja apua. Vapaaehtoiset pistivät
keväällä nopeasti avun pyörät pyörimään,
auttaakseen eristyksissä olevia riskiryhmäläisiä arjen asioinneissa.

”

Korona laittoi meidät
kaikki enemmän tai vähemmän polvilleen, se
muutti meidän arkeamme ja
erilaiset rajoitukset vaikuttivat ja vaikuttavat edelleen
meidän kaikkien elämään.
Erityisesti vanhusten karanteenimaiset olosuhteet
kevään ja kesän aikana olivat raskasta aikaa monelle.
Huoli omasta tai läheisten
turvallisuudesta
vaikutti
meihin kaikkiin”, kirjoittaa
Tiina Hörkkö, Punaisen Ristin Korson osaston puheenjohtaja, syksyn jäsenkirjeessä.
Epidemian aikana vapaaehtoistoiminnan merkitys on
kasvanut entisestään. SPR
Korson osasto halusi omalta
osaltaan olla mahdollistamassa turvallista asiointia
riskiryhmäläisille ja vapaaehtoisten turvin onnistuikin
tässä erittäin hyvin.
Korson osaston vapaaehtoiset tarjosivat apua kevään
aikana yhteensä 764 kertaa. 539 kertaa asiointiapua
kauppaan tai apteekkiin, 150
kertaa ohjausta tai tukea, 73
ystävätoiminnan apua ja tätä
kaikkea oli toteuttamassa 35
eri vapaaehtoista.
Lisäksi vapaaehtoiset toimivat valtakunnallisessa Korona-infopuhelimessa vastaajina, toimivat koronatiedon
jakajina lentokentällä ja kasasivat HUS:n varasairaalaksi tarkoitettuja telttoja. ”Vielä
kerran, suuri kiitos kaikille
apua tarjonneille ja antaneille. Panoksenne ihmisten
turvallisemman arjen mahdollistamiseen oli korvaamatonta”, kiittelee Hörkkö.
”Koronan edelleen jatkaessa
myllerrystään, toivon meiltä
kaikilta sitä inhimillisyyttä.
Poikkeuksellisessa
ajassa
toisen huomaaminen on tärkeää, jopa korvaamatonta.
Huolehditaan toisista niillä
keinoilla, jotka ovat turvallisia, puhutaan ja vaihdetaan
kuulumisia.”

Korson osasto toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi mukaan auttamisketjuun. Tekemistä ja mukavaa
harrastettavaa löytyy monipuolisesti useista eri toimintaryhmistä, joiden lisäksi on
Juha Ruuska

Vapaaehtoiset lentokentällä

myös mahdollista toimia vapaaehtoisena hallituksessa
tai vaikkapa viestinnässä.
”Meiltä saatat löytää pitkäaikaisen, mielekkään ja merkityksellisen harrastuksen
mukavassa porukassa.”
Nopeasti vapaaehtoistoimintaa pääsee kokeilemaan nyt
esimerkiksi keräystoiminnan parissa digitaalisesti.
Nälkäpäivä-keräys katastrofirahastoon on käynnissä
verkossa lokakuun loppuun
asti. Seuraavaksi tulee joulun alla jälleen Hyvä Joulumieli -lipaskeräys.
Ota rohkeasti yhteyttä ja
liity joukkoon! Lisätietoja
sähköpostilla korsonosasto@gmail.com, Facebookista
Punainen Risti Korson osasto tai puhelimitse numerosta
0400 131 411.
Yhdessä tästäkin ajasta selvitään. Pestään käsiä, huolehditaan turvaväleistä ja
hymyillään toisille, huomataan ne kanssaihmiset.

Korson Kukkatupa Kukkanen lahjoitti pääsiäisen
aikaan kukkia vietäväksi
asiointiavun asiakkaille

Vapaaehtoiset asiointiapukeikalla pelastuspalvelun ”PePa”-autolla
Nadja Liimatta

Korson osaston toimintaryhmät
Läksyhelppi
- sinulle, joka haluat auttaa pieniä koululaisia
läksyissä
Ensiapuryhmä
- sinulle, joka haluat olla harjoittelemassa ja
antamassa ensiapua erilaisissa tapahtumissa
Ystävätoiminta
- sinulle, joka haluat olla ystävä yksinäiselle
Huppeli - toiminta
- sinulle, jota kiinnostaa nuorten parissa tehtävä
ehkäisevä päihdetyö
Asiointiapuun tyytyväinen Marita näytti, kuinka näppärästi
hoitui myös maksu

Terttu Tukia/Jenna Mehto

Punaessut
- pääset auttamaan verenluovutusten kahvituksessa
Ensihuoltoryhmä
- voit auttaa tulipalon uhreja, toimia erilaisissa
muonitustehtävissä tai osallistua henkisen tuen
antamiseen onnettomuuden uhreille
Turvatalon vapaaehtoinen
- tuet nuoria
Valmiustoiminta
- auttaisit viranomaisia vaikkapa etsinnässä
Keräystoiminta
- voit kerätä eri tavoin varoja mm. katastrofirahastoon ja vähävaraisten perheiden
jouluavustuksiin
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Havukosken koulun Read Hour 8.9.2020
Havukosken koulun Taitava oppija -tiimi

Kati Tiainen

H

avukosken koulussa vietettiin kansainvälistä lukutaitopäivää Read Hour -tempauksen merkeissä tiistaina
8.9.2020. Koko koulu hiljentyi lukemaan yhdeksi oppitunniksi, ja joissakin luokissa intouduttiin myös keskustelemaan kirjoista. Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jyrki
Reinilä viritteli koulun väen aiheeseen lukemalla katkelman
Nicky Cruzin romaanista Juokse poika juokse. Tämä romaani oli aikanaan puhutellut nuorta Jyrkiä.
Oppilailla oli hienosti mukana omaa luettavaa ja lukutunti
sujui mainiosti. Lisäksi oli mahdollista tehdä sanaristikoita
ja lukea koulun kirjaston kirjaa tai sarjakuvia. Tempaus oli
onnistunut ja tulemme varmasti osallistumaan tähän myös
ensi vuonna!

Kaupunki haastoi,
koulu vastasi
Vantaan kaupunki

H

aastamme kaikki vantaalaiset lukemaan Read Hour
-kampanjan aikana.

Lasten ja nuorten säätiön Read Hour haastaa Suomen lukemaan tunniksi lukutaitopäivänä 8.9.2020 klo 14. Vantaan
kaupunki on mukana kampanjassa, ja haastaa erityisesti
kaikki vantaalaiset mukaan.
Read Hour -kampanjan tavoitteena on innostaa nuoret lukemisen pariin, parantaa suomalaisten lukutaitoa pysyvästi,
luoda yhteiskunnallista keskustelua lukemisen tärkeydestä
ja arvostamisesta sekä juurruttaa Suomeen lukemiselle hurraava juhlapäivä.
- Halusimme ehdottomasti olla mukana kampanjassa! Lukutaito on valtavan tärkeä taito. Se esimerkiksi edistää
yhteiskunnallista tasa-arvoa, ja auttaa avartamaan maailmankuvaa. Lukeminen onkin hyvä vapaa-ajan viettotapa
riippumatta siitä, mitä muuta harrastaa, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
Kaikki Vantaan päiväkodit, koulut ja oppilaitokset on haastettu lukemaan Read Hour -päivän aikana. Myös vanhus- ja
vammaispalveluissa osallistutaan kampanjaan.
- Lukemisella on merkittävä rooli myös kaupunkikulttuurin muodostumisessa. On tärkeää, että meillä Vantaalla on
kirjailijoita ja heidän tärkeää työtään arvostetaan, Viljanen
jatkaa.
Read Hour -kampanjaa vietetään tänä vuonna pääasiallisesti etänä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kampanjaaikana 31.8.-8.9.2020 kaupungin somekanavissa nähdäänkin tuttuja kasvoja kannustamassa lukemisen riemuun. Voit
bongata vantaalaisia ja vantaalaislähtöisiä vaikuttajia lukemassa vantaalaiskirjailija Siri Kolun ajankohtaista Pelko
Ihmisessä -teosta. Omat lukuvinkkinsä jakavat esimerkiksi
kansanedustaja ja Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala, tubettaja Pinkku Pinsku, laulaja Catharina Zühlke sekä tietenkin lukukoira Hippu.
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Seuraamalla Vantaan kaupungin somekanavia Read Hour
-viikolla pääset kuulemaan myös maistiaiset Tove Janssonin
Taikurin hattu -kirjasta viidellä eri kielellä.
Osallistu sinäkin Read Houriin ja jaa lukuhetkesi somessa
#ReadHour #ReadHourVantaa.
Lukuvinkkejä saat Vantaan kirjastoista tai Read Hour -kampanjan nettisivuilta: www.readhour.fi . Kirjaston Read Hour
- lukuvinkit julkaistiin 31.8. Helmet.fi :ssä.

Havukosken koulun lukuvuosi 2020–2021
käynnistyi lähiopetuksena
Rehtori Arto Martikainen

H

avukosken koulun lukuvuosi aloitettiin lähiopetuksena tutussa Tarhakujan kiinteistössä. Korona vaikuttaa elämäämme tänä syksynä monella tavalla.
Koulu ei ole tässä poikkeus. Koulussa on eri keinoin huolehdittu siitä, että opiskelu- ja työskentely-ympäristö olisi
mahdollisimman turvallinen kaikille havislaisille. Poikkeusjärjestelyistä huolimatta koulussa halutaan järjestää sitä
laadukasta perusopetusta, johon Havukosken koulussa on
totuttu. Kaikki oppilaat opiskelevat normaalisti lukujärjestyksensä mukaisesti.
Opetusjärjestelyissä pyrimme välttämään eri luokka-asteiden oppilasryhmien kontakteja koulun tiloissa. Aineenopettajajärjestelmässä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelukaverit
ympärillä saattavat välillä vaihtua, mutta tällöin yleensä
oman ikäluokan oppilaiden kesken. Liikkumista rajoitetaan/ohjataan, välitunnit vietetään ulkona, aikatauluja porrastetaan ja ruokailut järjestetään väljennetyllä aikataululla
kahdessa ruokavuorossa. Ylimääräistä kulkemista koulun
käytävillä pyritään välttämään koulupäivien aikana. Van-

hempainillat tullaan järjestämään virtuaalisina vanhempainiltoina ja pienemmille esim. yhden tai muutaman luokan
oppilaiden vanhemmille suunnattuina tapaamisina.
Pyrkimyksenämme on kaiken aikaa pitää mielessämme seuraavat kolme asiaa:
1. Väljyys
2. Käsihygieniasta huolehtiminen
3. Ryhmien sekoittumisen minimointi
Lukuvuoden ensimmäiset viikot ovat sujuneet hyvin. Koronatilanteen kehittyminen tietenkin huolestuttaa, mutta
muutoin me koulun väki odotamme innolla niitä haasteita,
joita alkanut lukuvuosi tuo tullessaan.
Seuraa haviksen koulua somessa
Instagram @Havukoskenkoulu
Twitter @Haviksenkoulu
Internet http://www.sivistysvantaa.fi/havukoskenkoulu/index.html
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Rekolan Martat lahjoittivat kaksi taulua
Vantaan Turvakodille
Ritva Lindblad

Ritva Lindblad

K

oronakevään 2020 aikana Rekolan Marttojen käsityöryhmä ahkeroi käsitöitä itse kukin omilla tahoillaan.
Villasukkia ja lapasia neulottiin siinä toivossa, että
perinteiset joulumyyjäiset voitaisiin toteuttaa jossain muodossa. Käsityömartat ideoivat ja toteuttivat myös kaksi kaunista taulua, jotka lahjoitettiin Vantaan Turvakotiin.
2.9.2020 Rekolan Martat vierailivat Vantaan Turvakodissa,
joka oli Vantaan Turvakodin vuosipäivä, sillä tasan vuosi sitten 2.9.2019 Vantaan Turvakoti muutti uuteen taloon Koivukylän Puistotielle.
Suomessa on 29 turvakotia ja Vantaan Turvakoti on Suomen
suurin. Turvakodissa on 14 perhepaikkaa ja vierailupäivänä
niistä oli 11 käytössä. Asiakkaille asuminen turvakodissa
on maksutonta ja keskimäärin siellä ollaan noin kuukauden
ajan.
Vuonna 2019 Vantaan Turvakodissa oli 281 asiakasta.
Nykyinen toiminnanjohtaja Kristiina Väänänen on nähnyt
yhdistyksen ja turvakodin monet vaiheet aina vuodesta 1992
alkaen.
42 vuotta sitten v. 1978 Vantaan Turvakoti Ry perustettiin
tarjoamaan tukea ja turvaa sitä tarvitseville. Yhdistyksen
toiminta on laajentunut aktiivisten vapaaehtoisten järjestämästä kerhotoiminnasta turvakodin ja avopalveluyksikön
luotettavaksi ylläpitäjäksi ja toimintatapojen kehittäjäksi.
Rekolan Martat toivovat taulujen tuovan iloa ja hyvää mieltä
turvakodin asiakkaille ja henkilökunnalle.
Kristiina Väänänen, Eeva Myllys, ja taulujen tekijät Niina
Tihtonen, Sirkka Koskelainen, Seidi Kavander, Riitta Voutilainen, Eini Eklund ja Raija Rummakko

Asunnottomien yö 17.10.2020 Tikkurilan
uudella torilla
Tiina Tuomela ja Ulla Pyyvaara/Vahti ry

A

sunnottomien
yötä
vietettiin Vantaalla
ensimmäisen kerran
v. 2001. VAHTI ry eli Vantaan Asunnottomien Hyvinvoinnin Tuki ry on ollut jo
useita vuosia pääjärjestäjänä
Asunnottomien yö-tapahtumassa. Mukana on tänäkin
vuonna merkittävä määrä
yhteistyökumppaneita mm.
Vantaan kaupunki, Tukihenkilötyö, Vantaan A-kilta,
Koisorannan palvelukeskus,
Punainen Risti/Nuorten turvatalo, Laurea AMK. Tämän
vuoden teemana on ”Oma
koti hurjan kallis”. Tilaisuus
järjestetään Tikkurilan uudella torilla 17.10 klo 17 alkaen. Ohjelmassa päättäjäpaneeli, musiikkia, ruokailua,
ilmaisvaatekirppis, neuvontapisteitä. Asunnottomien
yön tulen sytyttää klo 19
apulaisk aupung injohtaja
Timo Aronkytö.

Asunnottomien yötä vietetään aina 17.10, joka on YK:n
köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen päivä. Tavoitteena
on tuoda asunnottomuus näkyväksi ja keskusteluun sekä

vaikuttaa päättäjiin. Toki ei
riitä, että asiasta keskustellaan vain kerran vuodessa.
Asunnottomille se on todellisuutta joka päivä.
Maassamme oli v.2019 ARA
(asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) -tilastojen

mukaan 4600 yksinelävää
asunnotonta, perheitä/pariskuntia 264. Pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 961.
Vantaalla
rekisteröitiin
v.2019 272 asunnotonta, pitkäaikaisasunnottomia
14,
nuoria 28, perheitä 8. Vaikka
tilastoluvut ovat laskeneet,
edelleen kaupungin vuokraasuntoa jonottaa satoja, ellei
jopa tuhansia ihmisiä. Jonot
tukiasuntoihin ovat pitkät,
lisäksi kriisimajoitusta on
aivan liian vähän. Joka yö
pääkaupunkiseudulla
on
edelleen n. 100-200 henkeä,
jotka yöpyvät lehtiroskiksissa, porraskäytävissä tai julkisissa käymälöissä.
Syitä asunnottomuuteen on
monia: kalliit vuokrat, työttömyys, avioerot, elämänhallintakeinojen puuttuminen (maksuhäiriömerkinnät,
vippivelat), mielenterveys- ja
päihdeongelmat. Koronan

myötä tilanne on entisestään pahentunut lomautusten ja irtisanomisten myötä.
Myös yrittäjien osuus asunnottomista on kasvanut.

Tarvitaan paitsi kohtuuhintaisia,
tarpeenmukaisia asumisratkaisuja, myös
asumista tukevia, joustavia,
selkokielisiä palveluja (asu-

mis- ja velkaneuvontaa) sekä
ennaltaehkäisynä että jälkihuoltona. Jokaisella tulee
olla oikeus omaan kotiin.
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Terveisiä Havurastin kirjallisuusryhmästä!
P

äätimme kirjoittaa porukalla mitä tänne kuuluu ja
mikä meitä mietityttää kovasti. Pohdimme tässä, että
tuleeko meille ikuinen korona? Jos Havurasti sulkeutuu, tunteemme on tämä. Arvokkaat sosiaaliset suhteemme
katkeavat. On hyvä huomioida se, että kaikki tulevat vanhaksi. Jos näitä vanhusten mielen hyvinvointia tukevia paikkoja
suljetaan, ihmiset sairastuvat ja sulkeutuvat kotiinsa. Jotta
voisimme elää itsenäisesti rikkaassa sosiaalisessa ympäristössä, olisi erittäin tärkeää, että tällaisia paikkoja tuettaisiin,
eikä hävitettäisi.
Havurastilaisten mietteitä Havurastista:
- Mukavalla, hyvällä mielellä ollaan Havurastissa.
- Täältä saadaan elämänvoimaa.
- Erittäin hyvää sosiaalista kanssakäymistä. Tätä
toimintaa pitäisi laajentaa ympäri Vantaata.

- Meidän hyvinvointiamme on tukemassa erittäin hyvät
ohjaajat. Jos olemme joskus pahoilla mielin, he
kannustavat meitä.
- Tämä on kiva, kun täällä on niin erilaisia ihmisiä, täällä
kaikki ovat yhtä arvokkaita.
- Tänne voi tulla kuka vaan millaisessa mielentilassa
tahansa, täällä ei arvostella ketään.
- Miehen kuoleman jälkeen oli ihana tulla tänne.
- Moni on muuttanut Havukoskelle Havurastin takia.
- Aina voi tulla, olemmepa iloisia tai surullisia.
- Tykkään Havurastista, tänne on kiva tulla. Täällä on
hyvä porukka.
- Arkailin tulla tänne, mutta kun tulin, oli kuin olisin
tullut kotiin.
- Oli helppo tulla tänne, tämä on rauhallinen ja myötämielinen paikka. Havurasti on ykkönen, täällä meidän
kelpaa olla.

Mietteet kiteytettiin vielä räppinä:
”Hei tässä teille tulee hiukan räppii,
päättäjät Vantaan, meinaatteko laittaa
Havurastin ovet säppiin?
Onkohan ajatus oikea teiltä,
että viette
tapaamispaikan meiltä?
Me olemme sota-ajan
lapsia ja nyt jo harmaahapsia.
Oli sodan jälkeen vaikeaa
ja mieliala haikea.
Sydän kun särkee, niin minkäs teet,
jäljelle jää vain kyyneleet.
Sitten yksinäisyys ja masennus painaa,
mitään yksin saa et aikaan.
Lisääntyy potilaat, lääkärissä käyvät
kun on meiltä suljettu kaikki ilonväylät.
Kumpi tulee halvemmaksi
lääkäri vai Havurasti?
Nyt kun on koittanut ehtoopuoli,
tuntuu kuin kukaan ei meitä huoli.
Havurasti on mukava paikka, tulepa kyselemään vaikka.
Sieltä kavereita, ystäviä löytää aina,
eikä murheetkaan jutellessa paina.
Siellä laulaa kieli ja jokaisella on hyvä mieli.
Paljon on siellä ohjelmaa.
Minne se Havurastin porukka sitten kulkee,
jos päätätte meiltä ovet sulkee?”

Vantaalaisten ikääntyvien mielenterveyttä tulee tukea jatkossakin

V

antaan kaupunki on päättänyt lopettaa ikääntyville
vantaalaisille tarkoitettujen mielenterveysyhteisöjen
Havurastin ja Myyrastin pitkäaikaisen rahoituksen.
Rastitoiminta on tavoittanut ikääntyviä vantaalaisia jo yli
20 vuotta. Havurasti ja Myyrasti ovat toiminnallaan edistäneet vahvasti ikääntyvien mielenterveyttä ja hyvinvointia,
lievittäneet yksinäisyyttä sekä tukeneet mm. päihteidenkäytön haasteissa.
Rastien malli on yksinkertainen: yhteisöllisyys. Avoimien
ovien ja matalan kynnyksen kautta yhteisöihin on liittynyt
mukaan paljon ikääntyviä, joilla mielenterveysongelmat vai-

Rekolan Työväentalon
ja Kinon kuulumisia
Jouko Suvensalmi

K

o r o n a - k a r a nt e e n i määräykset
hiljensivät
maaliskuussa
toimintamme lähes täysin.
Aivan muutamaa pienimuotoista kokousta ja paria
juhlatilaisuutta
lukuunottamatta Talo on ollut myös
”karanteenissa”. Kesäkuun
lopulla- juhannuksen jälkeisellä viikolla- saattoivat
monet ohikulkijat ihmetellä,
mitä Kinolla tapahtui. Piha
oli täynnä filmiyhtiön autoja
ja iso bussi oli pysäköitynä
Rekolantien varteen. Bussi
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oli liikkuva puvustamo, kun
Solar Films kuvasi uutta elokuvaa Rekolan Kinon tiloissa. Kyseessä oli Claes Olssonin ohjaama elokuva Kjell
Westön kirjasta Rikinkeltainen taivas. Elokuva on tulossa ensi-iltaan joskus ensi
keväänä ja siinä ilmeisesti
myös oma teatterimme on
saanut oman osansa. Ohjaaja ainakin ihasteli miljöötä
perinteinen olkihattu päässään.
Filmiväen kertoman mukaan
oli vaikea löytää vanhaa te-

kuttavat oleellisesti osallistumiseen ja kynnys lähteä ylipäätään mihinkään on korkea. Rastien yhteisöllisyys on onnistunut vahvalla rakentamisella ja osallisena ovat olleet kaikki
rastilaiset. Eri asiantuntijoiden mukaan rastitoiminnan
arvioidaan vähentäneen vuosikymmenten aikana julkisen
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kuten päivystys- ja
osastohoidon tarvetta. Rastitoiminnan voima on vertaisuus
muiden samassa elämäntilanteessa olevien ikääntyvien
kanssa. “Rasteissa ollaan ihmisiä ihmisille.”
Me allekirjoittaneet haastamme vantaalaiset päättäjät arvioimaan uudestaan rahoituksen lopettamisen myötävaikutukatterimiljöötä kuvauksiin ja
vanha Vintage-teatterimme
sopi oivallisesti näihin tarpeisiin. Myös vanhat elokuvakoneet saatiin kuvauksissa käyttöön.
Pari-kolme kertaa viimeisten
vuosien aikana on teatteria
käytetty elokuva- ja videokuvauksiin aikaisemminkin.
Nyt kuvatun elokuvan kuvaukset on saatettu loppuun
ja jatkotyöt ovat meneillään. Lopputulosta odotellaan mielenkiinnolla. Claes
Olsson on aiemmin tehnyt
Westön tuotantoon pohjautuvan elokuvan, Ihanat Naiset Rannalla. Muita Westön
kirjoihin pohjautuvia elokuvia ovat Leijat Helsingin yllä
sekä Missä kuljimme kerran,

jotka saavuttivat hyvän yleisömenestyksen
aikanaan.
Samaa voitaneen odottaa
myös tältä uudelta elokuvalta.
Koronamääräysten vuoksi ei
suurempia juhlia eikä muitakaan tapahtumia ole kevään
jälkeen voitu pitää. Elokuvatoiminta kuten myös REMYn konsertit on jouduttu
toistaiseksi perumaan, koska tiloihin voi päästää vain
nelisenkymmentä
henkeä
kerrallaan. Näin pieni yleisömäärä ei tee elokuva- ja konserttitoimintaa taloudellisesti kannattavaksi. Toivomme
Koronatilanteen muuttuvan
myönteiseen suuntaan, jolloin voisimme jälleen palata
”normaaliin arkeen”.
Pienimuotoisia perhejuhlia
toki tiloissa voi järjestää ja

sesta syntyviä kustannuksia sekä arvioimaan huolellisesti
niitä inhimillisen kärsimyksen kasvun myötä ilmeneviä lieveilmiöitä, joita Havurastin ja Myyrastin rahoituksen lopettaminen aiheuttaa. Kaupungin vastuulla on huolehtia iästä
riippumatta meistä jokaisesta. Erityisesti nyt, kun poikkeusolot ovat jo entisestään haavoittaneet ikääntyvien arkea.
Allekirjoita adressi täällä:
https://www.adressit.com/vantaalaisten_ikaantyvien_mielenterveytta_tulee_tukea_jatkossakin

Mika Rautio

nyt löytyy hyvin vapaita viikonloppuaikoja, joten näitä
”kyläläisten” toivoisi järjestävän, jotta talon toiminta
pystyttäisiin edelleen säilyttämään.
Mikäli suunnittelet juhlia tai
kokousta, niin ota yhteyttä
Rekolan Työväentalo Sääti-

ön yhdyshenkilöön : Jouko
Suvensalmi e-mail suvensalmi@kolumbus.fi, puh 040
566 4646 ja tiedustele tilojenkäytön mahdollisuutta.
Vuokrahintamme ovat edulliset ja tilojamme ovat kehuneet esim. akustiikan osalta
lukuisat siellä esiintyneet
tunnetut muusikot.
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Pilvetön, aurinkoinen Kuusijärvi -iltapäivä 19.8.2020
Paula Kaunismäki

K

uusijär v itapahtuma
on yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista Raikkaan veteraanien
toimintasuunnitelmassa, jo
perinteiseksi muodostuneena. Joka vuosi tapahtumaan
osallistuu myös Uudenmaan
alueen muiden seurojen jäseniä. Eikä tapahtumaa haluttu perua kevään muiden
peruutusten tavoin, vaan
uskottiin, että tapahtuma
voitaisiin järjestää. Aivan
loppumetreille asti oli jännitystä ilmassa, koska koronatilanne muuttui huonompaan suuntaan päivittäin.
Oli seurattava tarkoin viranomaismääräyksiä ja -ohjeistuksia. Myös osallistujamäärän ajateltiin jäävän entisiä
vuosia pienemmäksi.
Meitä suosi kuitenkin aurinkoinen sää ja siten moni
oli lähtenyt Kuusijärvelle
tapaamaan tuttuja ja osallistumaan leikkimielisiin tekemisiin. Arviolta meitä oli
paikalla noin 50 veteraania.
Myös TUL Suur-Helsingin
ja Uudenmaan piirien uuden
toiminnanjohtajan,
Aapo
Räntilän vierailu saattoi
myös herättää kiinnostusta.

Paula Kaunismäki

Tilaisuuden avasi Rekolan
Raikkaan veteraanijaoston
puheenjohtaja Jaakko Vastamäki. Hän kertoi kevään
tilanteesta ja tulevan syksyn
tapahtumista. Toiminnanjohtaja Aapo Räntilä kertoi
lyhyesti itsestään ja esitti toiveen, että tuleva yhteistyömme olisi molempia osapuolia
hyödyntävä. Koronatilanne
asettaa toiminnalle haasteita, joista kuitenkin on yhdessä mahdollista selvitä.
Alkusanojen jälkeen arpamyynti lähti käyntiin, kahvipisteessä oli vilkasta ja
grillissä lämpeni makkarat.
Luontopolulle
lähdettiin
oman aikataulun mukaan.
Kysymysten joukossa oli tuttuja, vanhoja kysymyksiä,
mutta myös uusia ja hieman
kinkkisiäkin. Parhaat palkittiin perinteisesti luontoaiheisilla palkinnoilla, jotka
tällä kertaa olivat basilika- ja
rosmariiniruukut.

Helga nauttii päivästä

Sudentassu-silta kiinnosti helsinkiläisiä

Yhdessä olemisen lomassa
heitettiin kuulan tarkkuusheittoa ja ketjunheittoa.
Kuusijärven uudella hiekkarannalla järjestettiin myös
leikkimielinen
Petankkikisa.
Ritva pitää liikuntataukoa

Rekolan Martat ry
Joulumyyjäiset järjestetään
Rekolan koulun piha-alueella
sunnuntaina 22.11.2020 klo 12-15
Myyjäisissä noudatetaan viranomaisten
antamia turvallisuusohjeita
Tarjolla on mm. saaristolaisleipää, karjalanpiirakoita,
suolaisia ja makeita piirakoita, kakkuja,
pitkoja ja pikkupullia
sekä sukkia, lapasia ja muita neuleita
Ajankohtaista tietoa mm.
ennakkotilausmahdollisuudesta löytyy
kotisivuiltamme www.rekolan.marttayhdistys.fi.
Seuraa myös ilmoittelua Facebook-sivuillamme.
Perinteinen postilaatikkomainos jaetaan
omakotialueella, ei kerrostalojakelua.

Tervetuloa turvallisille ostoksille,
Rekolan Martat

Päivän aikana tehtiin myös
kävelylenkki uudelle Sudentassu -sillalle. Kuusijärveltä kulkee hyvät kävelytiet
tälle 126 metriä pitkälle ja
20 metriä korkealle Vanhan
Porvoontien ylitse kulkevalle
sillalle, josta voi jatkaa matkaa Sipoonkorven kansallispuistoon. Silta on kaunis
ja sen iltavalaistus on upea
näky, jota kannattaa mennä
katsomaan.

Jaska kertoo tulevista tapahtumista

Meissä ikäihmisissä on se
hyvä puoli, että me olemme
aina hieman etuajassa paikalla. Niin tälläkin kertaa.
Ja silloinhan on enemmän
yhteistä aikaa tiedossa. Lisäksi olemme innokkaita
tekemään kaikenlaista yhdessä.
Pitkän hiljaisen kevään jälkeen ilman tapaamisia monille oli ilo tavata toisia ja
juteltavaa riitti. Moni vanhempi henkilö oli kuuliaisesti noudattanut karanteenia
ja nyt loppukesän rajoitusten
auettua, he olivat ensimmäisiä kertoja liikkeellä. Kaunis
päivä ja yhdessä olo teki hyvää kaikille mukana olleille.
Ne, joilla oli ollut hyvä arpaonni, lähtivät kotiin hymyssä
suin. Tilaisuus oli onnistunut, josta todisteena liki 100
valokuvaa, joissa kaikissa

Jaska palkitsee suklaalla Petankki-kisalaisia

näkyy iloisia, liikunnallisia
ihmisiä.
Kiitos mukana olleille! Vielä on syksymmällä yhteistä
tekemistä, kuten käynti Håkansbölen kartanolla, Olympiastadionin kierros ja Helsingin kaupungin teatterin
tutustumiskierros. Lisäksi
jotain uutta on luvassa, josta tiedotetaan jäsenkirjeessä
nro 3/2020 syyskuun alkupuolella.

Kuvassa vasemmalta Jaakko Vastamäki, Ritva Kima
ja Aapo Räntilä
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Kuusijärvi kutsuu

Manna Torvinen

Manna Torvinen

S

anonta ”ei kannata
mennä merta edemmäs
kalaan” kolahti tänä
kesänä, kun löysin vuosien
jälkeen Kuusijärven ja vesijuoksun. Olen käynyt hyvin
satunnaisesti uimassa tai
vesijuoksemassa Kuusijärvellä vuosien saatossa. Tänä
kesänä ystäväni Sannan
innostamana aloin käydä
vesijuoksemassa Kuusijärvessä joka päivä noin puolen
tunnin ajan. Pian aloimme
käydä Kuusijärvessä yhdessä ja käymme siellä nyt joka
ikinen aamu.
Aamun hetket ovat parhaita. Jokaisena aamuna järven
maisema, tunnelma ja värit
ovat erilaisia. Tapaamme
Sannan kanssa Kuusijärvellä
aamuisin klo 6.30. Syyskuun
puolivälissä
siirryimme
avantouintiseura Jääkarhujen lämpimän pukukopin
käyttäjiksi ja se tuntuu varsin ylelliseltä ratkaisulta.
On ihanaa vaihtaa vaatteet
lämpimässä sisätilassa vesijuoksun jälkeen, kun niin
ulkolämpötila kuin myös veden lämpötila ovat jatkuvassa laskusuunnassa. Tänään
18.9. aamusta ilman lämpötila oli 5 astetta ja veden lämpötila oli 12 astetta.
Vesijuoksemme Kuusijärvessä aamuisin puolisen tuntia

ja todennäköistä on, että
matkan pituus pian laskee
lämpötilojen laskun myötä.
Vesijuoksu kylmässä vedessä aiheuttaa alkuun hiukan
pistelyä ihon pinnalla, mutta
kun vauhtiin päästään muutaman minuutin jälkeen,
niin sitten se on menoa.
Meidän lisäksi Kuusijärvessä
on aamusta pääasiassa muutamia naisuimareita, mutta
vakiuimareiden joukossa on
pari miestäkin. Kulttuurin
kuuluu aktiivinen tervehtiminen ja innostava harrastus yhdistää aamun uimareita iloiseen rupatteluun
pukukopissa.
Sorsapoppoo nukkuu aamusta laiturilla ja ne heräävät uimareiden askelten
aiheuttamaan laiturin vinkunaan. Välistä muutama
niistä liittyy uintiseuraksi
rynnäten veteen juuri ennen
meitä ja sitten uivat meidän
vieressä ja sitten ohittavat
meidät näyttävästi. Joskus
muutama yksilö ryntää jo
rannalla vastaan. Näin tämä
aamuinen harrastus yhdistää ihmis- ja eläinkuntaa.
Ajatuksena on, että tästä
vaan jatketaan vesijuoksua
aamusta toiseen ja sitten
järvi alkaa hiljakseen jäätyä
ja meistä tulee avantouimareita. Voi olla, että talvella

Tältä päälaiturilta mennään talvella avantoon.
Kesäisin kolme isoa
laituria ovat normaalisti
uimareiden käytössä. Neljäs pienempi laituri hiukan
kauempana on varattu
savusaunojille.

Tänä syksynä on ollut toinen toistaan kauniimpia aamuja Kuusijärvellä. Kuva otettu klo 6.30.

Vesijuoksemme pitkittäissuuntaan järvessä ja kääntyessä on
aina yllätys, miltä maisema tämä aamuna näyttää toiseen
suuntaan.

käydään vain pari kertaa viikossa avannossa, mutta aika
näyttää, millaiseen kuvioon
päädytään. Aamun vesijuok-

su tuo valtavan annoksen
hyvinvointia ja endorfiineja
alkavaan päivään. Mielen
huolet haihtuvat järveen ja

Sanna ja Manna jälleen Kuusijärvessä lähtökuopissa vesijuoksuun. Sade aina hellittää, kun laitan sydvästin päähän.

olo on vesijuoksun jälkeen
todella virkistynyt. Vesijuoksun jälkeen on valmis
vastaanottamaan uuden päi-

vän vastaan ihan eri tavalla,
kun on aamusta pulahtanut
järveen. Suosittelen lämpimästi!

Uskomattoman ajankohtainen Metsäjätti-elokuva
Paula Kaunismäki

K

aikenlaisia määritelmiä on hauska etsiä
ja lukea, kuten, että
elokuvan määritelmän mukaan elokuva on tallenne,
jota esitettäessä liikkuva
kuva äänitteineen muodostaa taiteellisen tai dokumentaarisen
kokonaisuuden.
Elokuva-sanalla voidaan viitata myös elokuvataiteeseen,
elokuvateollisuuteen tai elokuva-alaan. Minulle elokuva
on mielikuvituksen tuolla
puolen, aina askel tuntemattomaan ja jotain erikoisuutta
lupaavaa.
Tällä hetkellä puhutaan,
että elokuvamaailma pohtii
kestävää kehitystä. Suomalaisten elokuvien hallitseva
aihepiiri on jo kauan ollut
nuorten aikuisten ihmissuhde-elokuvia ja itse yhteiskunnallisia
elokuvia
tehdään vähän. Metsäjätti
on yhteiskunnallinen kertomus vaneritehtaan työläisten kamppailusta globaalin
pörssibisneksen nappuloina.
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Hyvä kuvaus päivän uutisista, sillä niin oivallisesti elokuva osuu juuri nyt ajankohtaiseen tilanteeseen, esim.
Kaipolassa. Ja mikä ihmeellisintä, teksti on kirjoitettu 9
vuotta sitten.
Metsäjätti-elokuva, joka perustuu Miika Nousiaisen
saman nimiseen romaaniin,
kertoo Pasista, joka palkataan entisen kotikylänsä
Törmälän
vaneritehtaalle valmistelemaan tehtaan
työntekijöiden irtisanomisia.
Pasi kokee moraalisia tunnontuskia, sillä tehtaassa on
töissä myös hänen ystäviään
ja koko Törmälän kylän tulevaisuus on kiinni tehtaan
toiminnasta.
Elokuvan pääosaa esittävä
Jussi Vatanen muistuttaa,
että tärkeintä on ihmisen,
yksilön tarina. Sillä ihmisen
koko elämä ei ole ainoastaan
työn tekeminen. Maailmaa
voi katsoa myös huumorilla,
jota elokuvasta löytyy. Jussi
itse on asunut maaseudulla,
jossa yhteisöllisyys oli tiivistä

ja luontevaa. Hän sanoo, että
hänellä on sellainen sisäänrakennettu onnen mekanismi, että yhdessä tekeminen
tuottaa tyytyväisyyttä.
Elokuvassa Pasi matkustaa
entiseen kotikyläänsä, tapaa
vaneritehtaan johtajan ja
luottamusmiehen sekä vakuuttaa, että tekee suunnitelmia eikä irtisanomisia ole
tulossa. Kylän oma kasvatti
kohtaa lapsuuden ystävänsä, joka on jäänyt kotikylään
asumaan ja on töissä vaneritehtaalla. Yhdessä keskustellaan, juopotellaan ja istutaan
iltaa. Elämän erilaisuus tulee tavoissa ja puheissa esille, mutta pohjalla on vanha
luottamus ystävään. Ja yhdessä suunnitellaan tulevaisuutta.
Taustalla Pasilla on kaiken
aikaa kovapintainen irtisanomisjohtaja, joka sanelee
Pasille ehdot, miten toimia ja
kun hyvä idea syntyy, se toteutetaan toisessa tehtaassa.
Lisämotivaationa oli haave ja
lupaus ylenemisestä. Ja kaik-

ki alkaa siitä, kun toimiva ja
tuottava vaneritehdas ensin
myydään ja lopulta lupauksista huolimatta
tehdas päätetään
sulkea. Pasin on
hoidettava Yt-neuvottelut ja irtisanomiset. Seuraavaksi on vastassa
lehdistö, jolle hän
sanoo päinvastaista mitä oli neuvottu uhmaten omaa
uraansa ja etenemistään. Tämän
kaiken yrityksen
johto
kuitenkin
kääntää positiiviseksi asian saatua
lehdistössä suuren
huomion. Yllättävästä ylennystarjouksesta huolimatta
Pasi sanoo itsensä irti, muuttaa
perheensä kanssa
kotiseudulleen ja
perustaa
oman
yrityksen, jonne hän palkkaa entisiä, työttömiksi jääneitä ystäviään. Uusi yritys
aloittaa toimintansa innolla

ja luottamuksella ja menestymällä pikkuhiljaa.
Elokuvan tunnuskappaleen

teen sanaan: yhdessä. Hän
sanoo, että hän ei olisi tässä
ilman muita ihmisiä. Meillä
kaikilla on historiamme, taakkamme ja tarinamme. Ja siitä elokuvan tunnuskappale
kertoo.
Anu Sinisalon esittämä saneeraaja astuu
kylmien
päätösten
jälkeen parvekkeelle,
sytyttää tupakan – ja
huokaa syvään. Hän
sanoi
hakeneensa
roolihenkilöön inhimillisyyden piirteitä ja vakuuttaa, että
kyllä niitäkin löytyy.
Kukaan meistä ei ole
yksiulotteinen, vain
paha tai hyvä.

”Meidän murusia” esittää
Tommi Läntinen, joka kommentoi elokuvaa siten, että
elokuvan ydin kiteytyy yh-

Elokuvasta jää tunteikkaana mieleen ihmisen tarina, joka on
se tärkein. Sekä metsän merkitys, joka on
ollut suomalaisen yhteiskunnan ylpeys ja kivijalka.
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Syksyn saapuessa lomailua Salonsaaressa
Osmo Kähkönen, Ritva Sarkkinen ja Paula Kaunismäki

S

alonsaaren Lomakylää mainostetaan viehättävänä
kesälomanviettopaikkana, mutta yhtä hyvin se sopii
syksyiselle lomanvietolle kuin talviselle lomalle. Salonsaari sijaitsee Vääksyssä Asikkalan kunnassa Päijänteen
rannalla. Lomakylän omistaa vantaalainen yleishyödyllinen
yhdistys Salonsaaren Lomakylä ry, joka on perustettu jo
vuonna 1973.
Kesällä voi uida, viettää iltaa nuotiolla, kalastaa, veneillä
sekä samoilla metsässä. Myös syksyllä voi nauttia metsän
rauhasta esimerkiksi sauvakävellen ja sienestäen. Talvella
voi hiihtää niin metsässä kuin jäällä, jos vain on tarpeeksi
lunta ja pakkasta tai viettää talvinen päivä pilkillä. Lisäksi
saaresta löytyy karttaan merkitty luonnonkaunis patikointipolku. Majoittua voi rivitaloissa tai mökeissä ja päärakennuksesta löytyy ravintola.
Salonsaaressa on kesäisin paljon tuettuja lomaviikkoja, jollaisella Vantaan Diabeteksen Vertaistuki ry:n jäsenet olivat
viikolla 38. Tuettuun lomaan kuuluu majoitus, ruokailut
ja ohjattu lomaohjelma. Ryhmässä oli 15 henkilöä ja loma
alkoi majoittumisella maanantaina ja päättyi aamiaiseen
lauantaina. Ruoka on hyvää Salonsaaressa, sillä herkulliset
aamiaiset, lounaat ja päivälliset ovat lomajakson parhaimpia hetkiä. Nälkä ei pääse yllättämään ketään, kun vielä on
mahdollisuus hakea iltapalaa.
Ohjattua lomatoimintaa oli joka päivä, kuten aamujumppaa,
leikkimielisiä kilpailuja, valokuvasuunnistusta, karaokea,
pihapelejä, retkiä läheiseen kartanoon ja Vanhaan Vääksyyn. Lettukestit pidetään aina keskiviikkoiltaisin ja rantasaunalla saattoi käydä lomajakson aikana kaksi kertaa.
Moni rohkea kävi viilentyneessä Päijänteessä uimassakin.
Lomajakson päätöstilaisuus, olympialaiset, pidetään aina
perjantai-iltaisin, kuten nytkin. Ritva ja Jaakko suosittelevat lomailua Salonsaaressa, joka on kaukana arjesta, mutta
silti niin lähellä!
Kaijan ja Reinon viikko vierähti nopeasti. He pitivät ulkopeleistä ja leikeistä. Ohjaajan aktiivinen ja mukaansatempaava
tapa toimia vei mukaansa ja silti jäi riittävästi omaa, vapaata
aikaa. Ruoka maittoi ja letunpaistaja saa heiltä täydet kymmenen pistettä. Niin Salonsaaren pihapiiri kuin sen lähiympäristö toivat lisäviihtyvyyttä lomaviikolle.
Seijan ja Leenan viikkoon mahtui pari kaunista, aurinkoista

päivää ja sitten syysmyrsky iski. Yhdessä tekeminen muiden
kanssa kuitenkin oli mukavaa, retket varsinkin. He kävivät
saunomassa, nauttivat ruoasta, joka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Paikka on heidän mielestään kaunis, vaikka oltiinkin jo syyskuussa.
Taimi ja Risto kiittävät ystävällistä ja iloista henkilökuntaa
onnistuneesta lomaviikosta. Myös tilava ruokasali ja huoneet
olivat heille mieluisat. Rannalla oli mukava kävellä ja nauttia
sen kauniista, tasaisesta nurmikosta. He olivat ensikertalaisia ja ihastuivat Salonsaaren kauneuteen ja rauhallisuuteen.
Erkin sanoin, paikan ympäristö oli kaunis ja tarjosi helpon
mahdollisuuden lomailuun ja kaikki oli aina valmiina tarjolla ja käytettävissä. Hän piti huoneestaan, tosin jäi kaipaamaan pientä kirjoituspöytää, sillä hänellä oli oma läppäri
mukanaan lomasta huolimatta. Yhteistä ohjelmaa oli riittävästi. Saunomassakin hän kävi, mutta rohkeus ei riittänyt
Päijänteeseen pulahtamiseen. Mielellään hän viettäisi Salonsaaressa toisenkin kerran lomaansa.
Irman ensivaikutelma oli pihaan tullessaan hyvin hoidettu
puutarha ja kauniit puut. Rivitalot ovat kauniissa rinteessä
ja jokaisessa huoneessa on oma terassi, joka tekee olemisesta
mukavamman. Huoneiden siisteys merkitsee paljon ja hän
antoi täydet kymmenen pistettä siitä. Päivien ohjelmat olivat
hyvin suunniteltu ja toteutettu. Saunominen Päijänteen rannalla oli rentouttavaa. Laiturilla saattoi katsella joutsenperhettä ja rauhoittua päivän toimista.
Lean ja Yrjön syksyinen loma sujui hyvin. Ilmakin oli kesäisen lämmin alkuviikosta ja sitten tulikin syysmyrsky. Paikka
tuntui kotoisalta. Siisteys ja tavanomaiset tarpeet täyttyivät
hyvin. Henkilökunta oli ystävällistä ja asiat hoituivat. Lomaaika kului nopeasti ja kauniissa luonnossa oli rauhallista
kuljeskella ja nauttia olemisesta. Ruoka maittoi, siinä oli
huomioitu erikoisruokavaliot ja sitä tuli syötyä vähän totuttua runsaammin. Heidän palautteensa on täysi kymmenen
pistettä ja papukaijamerkki.
Edellä on kommentteja tämän kesän tuetun loman viettäneiltä, tyytyväisiltä Vantaan Diabeteksen Vertaistuki ry:n
jäseniltä. Monille koivukyläläisille Salonsaari on tullut tutuksi vuosien varrella useammankin paikallisen järjestön
ja seurakunnan järjestäessä siellä Hyvinvointilomien kautta
tuettuja lomaviikkoja. Tämän vuoden alkukesälle sijoittuneet lomat peruttiin koronan vuoksi ja siksi moni kylämme
asukas jäikin tänä kesänä ilman tätä kovasti kaipaamaansa

Päijänteeseen pulahtamista. Luonnollisesti Salonsaareen voi
mennä myös omatoimisesti viettämään leppoisia lomapäiviä
edulliseen hintaan myös ilman näitä järjestöjen järjestämiä
tuettuja lomia. Moni kävijä kehuukin rantamökkejä, jotka
ovat varustettu jääkaapilla, keittiönurkkauksella, puulämmitteisellä saunalla, omalla laiturilla ja omalla rauhalla. Kokeilemisen ja näkemisen arvoinen paikka tämä Salonsaaren
Lomakylä, joten kannattaa tarkasti seurata heti alkuvuodesta kylämme eri järjestöjen ilmoittelua näistä yhteislomista.

Hammashoitoon on Vantaalla turvallista tulla
Vantaan kaupunki

K

aikki Vantaan kaupungin hammashoitolat ovat olleet elokuusta alkaen avoinna, ja suun
terveydenhuollon palveluita
on palautettu kohti normaalia. Koronaepidemia aiheuttaa kuitenkin yhä muutoksia
toimintaan.
Keväällä kiireetön hoito ajettiin alas kahdeksi kuukaudeksi, minkä seurauksena
noin 30 000 hoitokäyntiä jäi
toteutumatta. Syksyllä kiireetöntä hoitoa toteutetaan
resurssien sallimissa rajoissa
pandemiatilanne huomioiden. Alkusyksyn aikana uudet kiireettömät tutkimukset
ja jatkohoitoa tarvitsevat joudutaan edelleen laittamaan
jonoon, mutta tavoitteena
on, että marraskuun alussa
hoitoaikoja voidaan jo antaa
suoraan ilman jonottamista.

Jonoon ei laiteta henkilöitä,
joilla on puolikiireellinen tai
välttämätön hoidontarve.
Kiireellistä hoitoa yhteydenottopäivän aikana annamme
Tikkurilan terveysaseman
hammashoitolassa osoitteessa Kielotie 11. Kiireellisissä
asioissa on otettava aina ensin puhelimitse yhteys hammashoitolaan, numeroon 09
8393 5300. Mikäli henkilöllä, jolla on akuutti hoidontarve, on samanaikaisesti
hengitystieinfektio tai epäily
koronavirustartunnasta, hänet ohjataan ajanvarauksen
yhteydessä päivystykselliseen hammashoitoon HUS:n
suu- ja leukakirurgian yksikköön.
Vantaan hammashoitoloissa on huolehdittu siitä, että
hoitoon on turvallista tulla. Odotustiloissa istutaan
väljästi, ja jos odottajia on

useampi, tarjoamme yli
15-vuotiaille suunenäsuojat.
Hoitoon saa tulla enintään
yhden saattajan kanssa.
Huomioimme riskiryhmiin
kuuluvat ja pyrimme tarjoamaan heille vastaanottoja hiljaisempina aikoina ja
muualla kuin ruuhkaisissa
hoitoloissa. Hoitoajat ovat
normaalia pidempiä, ja pyrimme tekemään kerralla
enemmän toimenpiteitä. Aerosolia tuottavia toimenpiteitä teemme vain rajoitetusti.
Olet tervetullut hoitoon,
jos:
• sinulla ei ole hengitystieinfektio-oireita, kuten
kuumetta, nuhaa tai
yskää
• et ole koronaviruskaranteenissa
• et odota koronavirustestitulosta
• et ole viimeisen kahden

viikon aikana ollut lähikontaktissa koronavirusinfektiota sairastavan
kanssa
• et ole palannut ulkomaanmatkalta viimeisen
kahden viikon aikana
Jos sairastut ajanvarauksen
jälkeen, pyydämme olemaan
yhteydessä asiakaspalveluun
/ ajanvaraukseen, numeroon
09 8393 5300 ma-to klo 7.3015.00 ja pe klo 7.30-14.00.
Hammashoidossa voi edelleen asioida myös videoyhteyden välityksellä etävastaanottona.
Videoyhteys
asiakkaan ja ammattilaisen
välille muodostetaan Maisapalvelun avulla. Etävastaanotto helpottaa ja nopeuttaa
asiointia erityisesti tilanteissa, jolloin tavalliselle vastaanotolle on syystä tai toisesta hankala hakeutua.

Tällä hetkellä tarjoamme etävastaanottoa seuraaviin palveluihin:
• 1- ja 3-vuotiaan määräaikaistarkastus
• Ensimmäistä lastaan
odottavan perheen
terveysneuvonta
• Oikomishoitoihin liittyvät
neuvonnat ja asiat
• Suun terveydentilaan

liittyvä neuvonta ja
ohjaus
Lisätietoja
Helena Salusjärvi-Juopperi,
suun terveydenhuollon
johtaja: helena.salusjarvijuopperi@vantaa.fi ,
p. +358 40 716 4822
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Koivukylänväylän sillan valu sujui
onnistuneesti
Mika Rautio

K

oivukylänväylän vierelle rakennettava kevyenliikenteen väylä tarvitsee oman sillan, joka nyt on saatu
onnistuneesti valettua Torppari Oy:n toimesta. Sillan
valuun tarvittiin betonia yhteensä noin 250 kuutiota, ja kun
betonia saapuu yhden betoniauton kyydissä kerrallaan noin
6-9 kuutiota, niin yhden päivän aikana paikalla on käynyt
kääntymässä ja lastinsa tyhjentämässä yhteensä noin 35 betoniautoa.
Silta valettiin yhdellä valulla alusta loppuun. Silta on myös
paalutettu joen ja saven läpi kallioon asti siten, että teräspaalujen sisään tulee rautahäkit, jotka valetaan betonia täyteen, kertoo Torppari Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Rautio.
Tuomas Rautio on perustanut Torppari Oy:n vuonna 2011 ja
toimii nyt yhtiön toimitusjohtajana, sekä omistaa yrityksen
100%:sti. Yrityksen erikoisalaa on betonivaluissa tarvittava
osaaminen, ja Lappeenrannasta käsin operoivan yrityksen
toimialueena on koko Suomi. Yrityksen liikevaihto on tällä
hetkellä 7,8 miljoonaa euroa.

Päiväni petankin pelaajana!

Paula Kaunismäki

Paula Kaunismäki

T

ämä koronakevät on
opettanut monia asioita, kuten sen, että
ulkona tekeminen on kaikin puolin hyvää terapiaa.
Siinä tapaa toisia ihmisiä ja
turvaväli tulee itsestään. Ja
Petankki on kivaa, mukavaa
ajanvietettä. Harjoituskerroilla tapaa toisia harrastajia
ja leikkimieliset pelit opettavat itse peliä ja samalla on
hyvä mahdollisuus seurata
toisia pelaajia.
Petankki on Ranskasta lähtöisin oleva kuulapeli. Pelin
päämääränä on heittää metallikuulia mahdollisimman
lähelle maahan heitettyä
maalipalloa eli snadia. Peliä
voidaan pelata millä alustalla
tahansa, mutta käytännössä
aina jonkinlaisella sorapinnalla. Pääsääntöisesti mitä
korkeamman tason kisasta tai mitä kokeneemmasta
pelaajasta on kyse, sitä vaikeampi kenttä. Vaikean kentän perusajatus on, että mitä
kovempi kenttä on, sitä paremmin tulee esiin kentän
lukukyky ja kuulan hallit-
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semisominaisuudet. Kilpailuissa pelialue rajataan, joka
on vähintään 4 m leveä ja 15
m pitkä.
Lauantaina 8.8.2020 Lappeenrannassa pelattiin TUL
Petankkimestaruuskilpailut
sarjoissa Yleinen YD (joko
kaksi miestä tai mies ja nainen) ja naisille oli ND (kaksi
naista). Pelipaikkana oli Kisapuiston parkkipaikka, joka
oli todellakin haastava sorakivinen kenttä. Jo alkumetreiltä oli selvää, että sillä,
joka osasi lukea kenttää, oli
mahdollisuus myös onnistua heitoissaan. Lauantaina
YD:ssä oli 38 joukkuetta ja
ND:ssä 11 joukkuetta. Duppeli on pelimuoto, jossa kaksijäseninen joukkue pelaa
toista kaksijäsenistä joukkuetta vastaan siten, että
kullakin pelaajalla on kolme
kuulaa. Pelit aloitettiin klo
10 ja ne jatkuivat pitkälle alkuiltaan.
Aloitusarvonnan voittanut
joukkue heittää ensin maalipallon ja sitten ensimmäisen
kuulan. Siitä eteenpäin heit-

tovuorossa on se joukkue,
jonka kuula ei ole lähimpänä maalipalloa. Kun toiselta
joukkueelta loppuvat kuulat,
saa vastapuoli vapaasti joko
heittää tai olla heittämättä
loppuja kuuliaan. Kierroksen loputtua pisteitä saa se
joukkue, jolla on eniten kuulia lähinnä maalipalloa – 1
piste per kuula. Pelikierroksia jatketaan, kunnes toinen
joukkue saavuttaa määritellyn pisterajan, joka on pääsääntöisesti 13 pistettä.
Trippeli on pelimuoto, jossa kolmijäseninen joukkue
pelaa toista kolmijäsenistä
joukkuetta vastaan ja kullakin pelaajalla on kaksi
kuulaa. Lisähienouksia ovat
asetusheitto, jolla pyritään
saamaan kuula määräpaikkaan ja ampuminen, jossa
klikataan toisen kuula pois
paikaltaan.
Sunnuntaina
9.8. miesten trippelissä oli
31 joukkuetta. Naisille oli
VND (kaksi naista) ja joukkuetta oli 8. Pelit aloitettiin
sunnuntainakin klo 10 ja ne
jatkuivat myös pitkälle alkuiltaan.

Petankkipelit vauhdissa ja aurinko paahtaa

Pelien välissä oli toisinaan
odotusta, jos omat pelit olivat
päättyneet nopeasti, kun toinen joukkue oli todella hyvä
ja saavutti nopeaan tahtiin
13 pistettä. Vastaavasti peli
saattoi kestää ja kestää, jos
molemmat joukkueet saivat
esimerkiksi pisteen kerrallaan. Ruokatauko pidettiin
pelien lomassa. Tarjolla oli
keittolounas. Ulkona oleminen oli hieman ylilämmintä,
sillä päivät olivat todella helteiset. Lauantaina klo 13.14
lämpömittari näytti tasan 30
astetta ja siitä se vielä nousi.
Oma pelini lauantaina oli
täynnä hakuammuntaa eli
en osannut lukea kenttää tai

jos satuin onnistumaan saamaan kuulan lähelle maalipalloa, vastustaja oli vielä
parempi. Osin harmitti, osin
oli pakko vaan todeta, että
tänään ei ollut minun päiväni. Enhän halunnut myöntää,
että taitoni eivät riittäneet.
Sijoituimme Mitin kanssa
sijalle 10. Ja eipä sunnuntai
ollut sen parempi pelipäivä
Trippelissä, jonka pelasin
Jaakon ja Villen kanssa. Vain
yksi voitto, joka tuli pistein
13 – 3. Loppusijoitus oli 27.
Lohduttavana tietona voisi
mainita sen, että lauantaina
sijalle 3. tulleet jäivät sunnuntaina sijalle 25. Tästä voi
tehdä monta johtopäätöstä,
kuten että samanlaisia hyviä

kertoja ei tule aina kohdalle.
Tai sitten vain myöntää, että
vastustajat olivat parempia.
Katsomalla pelejä, voi oppia kaikenlaista. Vaan miten
sen hyödyntää omassa pelissään? Aina on eri päivä,
eri kenttä, eri valmius jne.,
melkein jopa eri ihminen.
Ja sitten vain tulee se päivä,
jolloin onnistuu. Sitä iloa on
muisteltava, varsinkin jos
sattuu voittamaan hyvät pelaajat. Jatkoa ajatellen pitäisi osata ottaa pelit pelinä ja
siitä ajatukset suoraan seuraavaan kertaan, jolloin yritetään vieläkin paremmin!
Pelaamallahan sitä oppii.
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Yhteisöpuutarhan iloa Foibekartanolla
Maria Paavolainen ja Eero Viljakainen

S

yksy on sadonkorjuun
juhlaa – omenapuut
notkuvat ja kasvimaa
rönsyää! Oman maan antimista nauttiminen ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman
pitkäjänteistä työskentelyä.
Foibekartanolla yhteisöpuutarhaa hoidetaan nimensä
mukaisesti yhdessä - se kuuluu luontevana osana asukkaiden ja työntekijöiden arkeen.
Puutarhan ja kasvimaan
vuodenkierto alkoi maaliskuussa, siemenien sisäkylvöllä. Silmujen kasvua seurattiin tarkalla silmällä läpi
kevään – koronarajoitusten
astuttua voimaan etenkin
Foibekartanon sosiaalisen
median kanavien kautta.
Päivien pidetessä ja maan
lämmetessä taimet istutettiin ulos yhteisöpuutarhaan.
Tänä vuonna pihamaalta
löytyy mm. erilaisia kaalilajeja, lehtimangoldia, salkopapuja, tomaattia ja yrttejä
sekä lukuisia koristekasveja.
Lisäksi iloa tuovat jokavuotiset viinimarjapensaat ja
kirsikka-, luumu- sekä omenapuut.

Nadja Liimatta

Sato on ollut yltäkylläinen!
Tästä saamme kiittää osin
kasvukauden suotuisia sääolosuhteita, mutta uskomme
sen kertovan myös jostain
muusta - asukkaidemme ja
työntekijöidemme sitoutumisesta.
Meillä kaikki pääsevät osallistumaan omien kykyjensä
ja toiveidensa mukaan – yksilön toimijuus vahvistuu
yhteistä hyvää tavoitellessa.
Jokainen on tärkeä. Yksi
kylvää, toinen kitkee, kolmannelta tulee elämänkokemuksesta kumpuavia neuvoja onnistuneeseen viljelyyn.
Neljäs jakaa parhaimman
herukkahilloreseptin. Oman
porukan kädenjälkeä kelpaa
ihailla.
Noin kolmensadan asukkaan yhteisössä herkkujen
jakaminen sujuu sulassa sovussa, kaikille riittää kotiin
viemistä! Hyvä elämä rakentuu yhteisellä tekemisellä.

Hyvän elämän valmentaja Kirsi ja Leena puutarhakierroksella. Tuliaisiksi Hyvän elämän palvelutaloon poimittiin
kesämalvikkeja.

Niilo ahertamassa aamutuimaan. Maahan pudonneet ja huonoksi menneet omenat kottikärryn täytteenä.

Tunnelmia Foibekartanolta
voit seurata some-kanaviltamme Twitterissä, Facebookissa ja YouTubessa.

Foibekartanon asukas Maria omenapuun syleilyssä

Leena sadonkorjuupuuhissa kasvimaalla. Papuja ja lehtikaalia päivän paistokseen

Foibe Akatemia on avoin
luentosarja
Maria Paavolainen

Ulla Broms

F

oibe Akatemia on avoin
luentosarja, jossa eri
alojen
asiantuntijat,
tutkijat ja taiteilijat puhuvat
Foibekartanolla ajankohtaisista aiheista ja kysymyksistä.
Tänä syksynä luentosarja on
startannut erikoisjärjestelyin. Esitykset striimataan
Foibekartanon Youtube-kanavalle, josta ne ovat kaikkien katsottavissa myös jälkikäteen!
Foibekartanolla 16.9. vierailleen emeritusarkkipiispa
Jukka Paarman ajatuksia
herättävä esitelmä kristillisistä arvoista ja uuden sukupolven haasteista on sekin jo
nähtävissä.

Emeritusarkkipiispa Jukka Paarma vieraili Foibe
Akatemiassa. Luento on katsottavissa Foibekartanon
Youtube -kanavalta.
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K Y L Ä L L Ä TA PA H T U U
Marjatta-Säätiö
Rekolan-Koivukylän
Mielenterveysyhteisö
HAVURASTI
Eläkkeensaajat
ry
TAITOKESKUS HAVUKOSKI
Peltoniemenkuja 3
01360 Vantaa
ke 9-17 ja to 10-18

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

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

Taitokeskus Havukoski
To 13.12. Saippuapaja

Puh. 050 344 7666
havukoski@taitouusimaa.fi
www.taitouusimaa.fi
FACEBOOKISSA:
Taitokeskus Havukoski ja Korso/
Taito Uusimaa ry

Kangaspuissa loimet on rakennettu valmiiksi. Meiltä voit
ostaa tarvikepaketit ja neulelangat. Järjestämme kursseja
myös tilauksesta ryhmille.

Taitokeskus Korso
Ti 4.12. Green Craft –päivä.
Kierrätyshuovasta pientä kivaa
pukinkonttiin.
Vain materiaalimaksu.
Ti 11.12. Joulu käsillä -pajassa
himmelit, helmipannunalunen, käpyhyasintti
(omat männynkävyt mukaan).
Taitokeskukset on
joululomalla 20.12.20186.1.2019.

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

Syksyt kurssit ja tapahtumat
löytyvät www.taitoetelasuomi.fi.
Ilmoittautuminen kursseille myös
suoraan taitokeskukseen.

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

Taitotapahtumassa pääset
tutustumaan käsityön maailmaan
materiaalimaksun hinnalla.

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

TAITOKESKUS HAVUKOSKI
Roosa nauha -päivä
pe 9.10. klo 15-18.
Joulun avaus
to 5.11. klo 13-19.

FACEBOOK
Taitokeskus Havukoski ja
Korso/Taito Etelä-Suomi ry

TAITOKESKUS KORSO
Käsityön äärellä
ti 20.10. klo 13-19.
perinteiset
KangaspuissaPartiomammojen
loimet on rakenJoulun
avaus
nettu valmiiksi, tule varaamaan
ti 3.11. klo 13-19.
oma kudonta-aikasi. Järjestämme
JOULUMYYJÄISET
kursseja myös tilauksesta
ryhmille.

sunnuntaina 2.12.2018
toinen maanantai, parillisilla
kello 12-14
Rekolan-Koivukylän
viikoilla Havunneulassa klo
Eläkkeensaajat ry Tarjolla:
12.30 - 16.30.
kahvia
Vetäjänä: Salme Järvinen

Tiistaikerho
Tiistaikerho tiistaisin klo piirakoita
13.00 alkaen Marjatta-Säätiön
leivonnaisia
Lauluryhmä
kerhosalissa, Paimenentiejoulutorttuja
4,
Lauluryhmä harjoittelee joka
pohjakerros, sisään luiskan käsitöitä
tiistai kerhojen jälkeen n. klo
jälkeen katoksen alta.
sukkia
14.30 Marjatta-Säätiön kerhoTiistaikerhoihin kutsutaan lapasia
salissa,
vierailijoiksi ajankohtaistenkynttilöitä
Paimenentie 4, pohjakerros.
asioiden asiantuntijoita. Vieraihavupalloja
Tule mukaan laulamaan!
lijoista ja kerhopäivien teejoulukoristeita
Vetäjänä ja kuoronjohtajana:
moista tarkemmin alla olevassa
ovikoristeita
Pär Colerus.
toimintakalenterissa.
Huom! Syyskuussa 2020 ei
Huom. Syyskuussa 2020
emme ym.
Arpajaiset
mukavaa!
kokoonnuta.
vielä kokoonnu tiistaikerhoon.

TERVETULOA
Boccia ryhmä
Askartelukerho
tukemaan
BOCCIA pelataan NuorisotaAskartelukerho HavunneuRekolan partiolaisten
lolla tiistaisin klo 11.00 - 12.30
lassa, kerhotila Paimenentietoimintaa
2
alkaen 8.9.2020.
maantasossa pihanpuolella,
Rekolan partiomajalle
Vetäjänä: Juha Wikström
parillisilla viikoilla perjantaiKustaantie 47
sin klo 13.00 - 15.00 alkaen
Rivitanssikerho
4.9.2020.
Yhteyshenkilö: Kaija Metsämaa
Yhteyshenkilö: Asta Heikkilä
Rivitanssikerho Vanhassa KirPelikerho
Pelikerhossa pelataan ROMMIA 14.9.2020 alkaen joka

jastossa maanantaisin klo 9.00
- 11.00 alkaen 7.9.2020.
Ohjaajana Leena Pulliainen

Avoinna arkisin klo 9-15
Eteläinen Rastitie 12, 01360
Tiistaikerho
ja toimintakerho
Vantaa
kokoontuvat
tiistaisin klo 13:00.
p. 050 3407888
Havukosken
palvelutalon
marja.helvamo@marjattasaakerhosalissa
Paimenentie 4
tio.fi
havurasti@marjattasaatio.fi
(Pohjakerros,
sisään liuskan
https://marjattasaatio.fi/muujälkeen
katoksen alta.)
toiminta/havurasti-myyrasti/
www.facebook.com/rastitoiwww.rekola.elakkeensaajat.fi
minnat
Joulumyyjäiset Havunneulassa
Kaipaatko juttuseuraa ja
Lauantaina 15.12.2018
yhdessäoloa muiden kanssa?
Paimenentie
2 pihanpuolella.
Oletko yksinäinen?

Tarvitsetko tukea mielenterAskartelukerho
veyden tai päihteidenkäytön
Havunneulassa
kysymyksissä?(kerhotila PaiKaipaatko
iloa ja naurua
elämenentie
2 (maantasossa
pihanmään?
puolella) Perjantaisin parillisilla
viikoilla klo 13:00-15:00.
Havurastissa saat mahdollisuuden yksilölliseen tukeen ja
Lauluryhmä
ohjaukseen, erilaisiin ryhmiin
Tiistaisin kerhosalissa
sekä vapaamuotoiseen toiminklo 14:30-15:30.
taan ja yhdessäoloon.
Tervetuloa!
Pelikerho
Havunneulassa
joka toinen
Havurastin toiminta
on makmaanantai
viikoilla
sutonta japarillisilla
suunnattu
vantaalaisille ikääntyneille. Voit tulla
klo12:30-16:30.
ilman ajanvarausta ja lähetettä.
Toiminnasta vastaavat sosiaaliBoccia
ja terveysalan
Pelataan
tiistaisinammattilaiset.
Havukosken
Toimintaa
rahoittavat
Vantaan
Nuorisotalossa
klo 11:00-12:30.
kaupunki ja Veikkaus.
Rivitanssikerho
Maanantai
Nuorisotalossa
Levyraati 1) maanantaisin
klo
klo12.00-13.30.
10 - 11
Elämäntaparyhmä 2)
Tervetuloa!!
klo 10:00 - 11:15
Yhteisökahvit
klo 12.30
Taukojumppa 1)
klo 13:00
Viikkis 1)
klo 13:15

Kafnetin 		
syysuutisia
Asukastila Kafnetin syksy
on pyörähtänyt vilkkaasti
käyntiin. Koronatilanteen
vuoksi pienet asukastilat
kuten Tuulikontti pidetään
suljettuna, mutta Kafnetissa ja
tilojen ympäristössä tapahtuu.
Tervetuloa mukaan kävelyille,
taiteilemaan, ompelemaan tai
ihan vaan kahville!

Tiistai
Toiminnallinen ryhmä 1)
Kafnetti
klo 10 - 11:30
Yhteislaulu 1)
Avoinna:
klo 12:15
13:15
ma-to
klo -8.30-15.30,
Yhteisökahvit
pe 8.30-14.30
klo 13.15
Rautkallionkatu
3, 01360

VANTAA, puh 043 827 0114
Keskiviikko/kafnetti,
www.vantaa.fi
Senioripysäkki -ryhmä 2)
www.facebook.com/
klo 9:30 - 11
kohtaamispaikkakafnetti
Musiikin iloa 1)
klo 10 - 11 Kafnetti on Vantaan
Asukastila
Tuolijumppa
1)
kaupungin
aikuisille
suunnattu
klo
13
13:30
avoin koh-taamispaikka. Kahvia
Yhteisökahvit
pikkuhintaan.
klo 13.30
Peliryhmä 1)
Maanantaisin:
klo 13:45 - 14:30
Ilmainen aamupuuro
klo
8.30-9.30
Torstai

Liikkuen luonnossa 1)
Terveydenhoitajan
vastaanotto
klo 10:30-11
klo
10-12
Orvokit-ryhmä
venäjänkieliAlkaa
sille javuoden 2019 alusta
muille kiinnostuneille 2)
Tiistaisin:
klo 11.30-13.30
Läppäripiiri
klo 12-14
Ota muVoimaa metsästä
-kävely
1)
klo 12:15
12.45
kaan
oma –
kannettavasi/älypuSuvanto ja
-ryhmä
2)
helimesi
tule opettelemaan
klo 12.15
– 14.15
niiden
käyttöä
Kirjallisuus/Draamapaja 1)
klo 13 - 14:00
Keskiviikkoisin:
Maahanmuuttaja neuvonta
Perjantai
klo
9-15
Aivojumppaa 1)
klo 10 - 11 hävikkiruuan jako
Kauppojen
Asahi -terveysliikunta 1)
klo 13.30 alkaa numeroiden
klo 12:15 - 12:45
jako. Oma kassi mukaan.
Yhteisökahvit
klo 12.45
Torstaisin:
”Renttu” Rentoutusryhmä 1)
Yhteisöruokailu,
klo 13:15 – 13.45tervetuloa tekemään ja/tai syömään klo 101) Ryhmät ovat avoimia ja
Tsemppari-hanke
klo 9-16milloin
niihin voi tulla mukaan
tahansa.
Lakineuvonta,
ilmainen
klo Ha2) Ryhmistä saa
lisätietoa
11.30-12.30
vurastin henkilökunnalta.
Muutokset mahdollisia.
Perjantaisin:
Sinkkukahvila aina kk:n
ensimmäinen klo 17.00löytyy ompelukoneen lisäksi
TERVETULOA!
kangasta, ohjeita ja opastusta.
Tervetuloa!
Yhteisötaideprojekti Kultainen
elämänpuu jatkuu. Tule tekemään oma mosaiikkilaattasi
ja osallistumaan asukastilaan
jäävän taideteoksen kokoamiseen.

Koivukylän
Lähisanomat
etsii taittajaa
lehdelle!

Syyskuussa lähdemme kaverikävelylle maanantaisin
Tuulikontin edestä (Konttitie
4) klo 9.30. Kafnetissa on
mahdollisuus ommella itselleen
kangasmaski. Paikan päältä

Kultaista elämänpuuta tehdään
yhdessä maanantaisin ja tiistaisin klo 9.30-13.00
Olemme avoinna arkisin klo
9-15 osoitteessa Rautkallionkatu 3. Tilassa on myös
tietokoneita yhteiskäytössä. Ja
annamme digineuvontaa, jos
tarvitset apua.

Ota rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com
Lumokino
leffoja Korsossa 23.-25.10!

Havukosken
Rekolan
Raikas
Eläkeläiset
ry ry
Veteraanijaosto
Koronaa uhmaten olemme

aloittaneet kerhotoiminnan
Hyvä
Veteraanijaoston
tai
Koivukylän
Kirnussajäsen
(entinen
tuleva
jäsen
tässä
on
tulevien
kirjasto) osoitteessa Hakopolku
kuukausien
tapahtumia,
2.
joihin kaikkiin tilaisuuksiin
Viikko-ohjelma
olet
tervetullut. Jos pyydetään
ilmoittautumaan
Tiistaikerho etukäteen, ole
hyvä
ja ilmoittaudu.
Usein miten
kokoontuu
Kirnussa
on
tarjoiluvaraus, joka
klokyseessä
12.00 -14.00
maksaa meille. Ja haluamme,
että
kaikille riittää tarjottavaa. Jos
Sketsi-/pelikerho
kokoontuu
Kirnussa jälkeen
joudut
ilmoittautumisen
klo 14.00tulosi,
-16.00muista myös
perumaan
ilmoittaa se henkilölle, jolle olit
Keskiviikkoisin ulkoiluteilmoittautunut.
taan Marjatta-säätiön asukkaita vapaaehtoisvoimin
Tulevia
tapahtumia

Syyskauden päättäjäiset pidetään
Torstaisin on maanantaina
senioritanssiTeräsvaarisalissa
harjoitukset Kirnun auditorios17.12.2018 klo 14 alkaen. Tarjolla
sa klo 14.00 -16.00
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
Vantaan kaupunki
Paulalle. Ilmoittautumiset: Jaakko
Vastamäki, jaakko.vastamaki@
kolumbus.fi
040 5116298
Opastein , puhelin
viitoitettu
laadu-

Rastitie 14, klo 9.00 - 11.00

Kerhomme toimii tiistaisin klo
Sen
jälkeen
pelataan
Boccia
12
- 14
Koivukylän
kirjaston
klo 11.00 -12.00 samassa
askartelutilassa,
paikassa
osoite
Hakopolku 2.

Järjestämme retkiä,
Iloista iltapäivää
vietämme
teatterimatkoja,
virkistysja
Havukosken Nuorisotalossa,
käsityötoimintaa.
osoite: Eteläinen Rastitie 14
Keskiviikkona
28. 10.
2020
Teatteriretki
tehdään
Lahden
klo 12.00 - 15.00, ohjelmassa
kaupunginteatteriin
lauantaina
mm:
15.
12.yhteislaulua,
2018 klo 13, tanssia,
arpajaiset.
Tarjoamme
myösmusikaali
The
Sound of Music
kin kahvia & kahvileipää 5€ /
henkilö
Retki
Fazerilaan tehdään
4.12. klo 13
Tule rohkeasti
tutustumaan
ja
Esittely
ja opastus
13.50€
tuo ystäväsikin
mukaan Raija
Lähemmin
matkavastaava
Lassila puhelin 0503682944
Tervetuloa!
Havukosken Eläkekeläiset
Joulumyyjäiset
Kirnussa 8.12.ry
klo 10 - 15
Senioritanssikerho kokoontuu
torstaisin klo 15 – 17 Havukosken
Nuorisotalossa.
Tervetuloa harjoittelemaan!

Tikkurilan ja Korson välille
valmistunut laadukas pyöräreitti
kas yhtenäinen pyöräreitti

Kevätkauden
avajaiset
pidetäänpaon toteutettu
pääosin
maanantaina
7.1.2019
klo
14 olerantamalla jo olemassa
Raikkaan
toimistolla.
Tästä
via pyöräteitä esimerkiksi
tarkemmin
Raikkaan Veteraanien
madaltamalla
reunakiviä
omassa
jäsenkirjeessä
nro 1/2019.
ja uusimalla päällysteitä.

Muun muassa Hiekkahar-

Pakkasjuhla on keskiviikkona
jun aseman länsipuolen pyö16.1.2019 klo 13-15 Hiekkaharjun
rätieosuus ja Malmipellon
Puistokulmassa. Se on myös osa
puistoraitti on kunnostettu.
TUL100 -tapahtumaa. Tästä
Talvisin
pyörätieosuuksia
tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä
aurataan
ja
hiekoitetaan erinro 1/2019. Arpavoittoja voi
tyisen
hyvin.
toimittaa Jaskalle, Karille,
Osmolle, Ritvalle ja Paulalle.
Noin 10 kilometrin
Ilmoittautumiset:
Paula pituinen
reitti
alkaa
Helsingin
rajalta
Kaunismäki, kaunipau@gmail.
Taostieltä
ja 4536364
jatkuu reittiä
com,
puhelin 050

Kuninkaalantie, Tikkurilan-

tie, Väritehtaankatu,
Raikkaan
90 -vuotisjuhlat Ratatie,
Vanha sahatie,
junaradanVeteraanijaosto
järjestää
varren pyörätie,
Tarhurintie,
Kuusijärven
tapahtuman
keskiviikkona
21.8.2019
Malmipellon
puistoraitti,
klo
12-15, joka on
osa TUL100 UrTalvikkitie,
Asolanväylä,
-tapahtumaa
myös Raikkaan
piaisentie, kuinKorppikotkan90
-vuotisjuhlaa.
Tästä tarkemminja
polku,
Kalmurinkäytävä
TUL:n
jäsenkirjeessä
nro 1/2019.
jälleen
Urpiaisentie,
jolla se
jatkuu Keravan rajalle asti.

Lippuja varattuna seuraaviin
HKT:n
Kun esityksiin
Keravanjoen ylittävä
KINKY
BOOTS, keskiviikko
Vernissansilta
valmistuu
23.1.2019 klo 19, liput 75 euroa/hlö
vuonna 2021, reitin alkupää
Tahto, torstai 21.2.2019 klo 19,
muutetaan kulkemaan sen
liput 39 euroa/hlö
kautta.
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

Älä lähde Korsoa edemmäs
leffaan! Tervetuloa Lumosalin
pop up -elokuvateatteriin
23.-25.10.

Hieroja Jukka Sivonen

Paatsamakuja 4 E Vantaa, Asolanväylän varrella.
0400 – 606 133
Lisätietoja jaPuhelin:
liput osoitteesta
www.popupkino.fi
Hieronta, alk. 20 € / 25 min
Myös koti-tai yrityskäyntejä. Joustavat aukioloajat ma-su.
NETTIAJANVARAUS:

Perjantaisin käytössämme

on kuntosali Havukosken NuoHavukosken
risotalossa, osoite
Eläkeläiset
ryEteläinen

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

Joulupuuro tarjoillaan
Koivukylän kirjaston
askartelutilassa 11.12. klo 12,
Reitti on osa seudullisia
pyöIlmoittautuminen
8.12.
räreittejä,
ja
tarkoitus
mennessä Ritva Tahvanainen on,
että pyörällä
voi jatpuhelin
050 369liikkuva
5090

kaa matkaansa laadukasta

Kerhomme
45 sekä Helpyörätietäviettää
edelleen
-vuotisjuhlaa
28.11.2018puolella.
klo 12 –
singin että Keravan
14 Havukosken Nuorisotalossa,
osoite Eteläinen Rastitie 14
Reitin varrella on opastetauJuhlapuhujaksi on pyydetty
lut, jotta määränpäähän
löyEläkeläiset
ry:n toiminnanjohtaja
täminen
on
helppoa.
OpasJan Koskimies.
teissa on
punainen
pallo,
Ohjelman
lisäksi
kahvitarjoilu.

jossa lukee reitin numero,

Toivotamme
Havukosken
numero kuusi.
Laadukkaat
Eläkeläiset
ry:n
jäsenet
pyöräreitit
ja vielä
korkealaatervetulleeksi
juhlaamme!!!
tuisemmat baanat
on nume-

roitu seudun kuntien kanssa
yhteistyössä siten, että niistä
muodostuu kattava ja nuAsukastila
meroitu pyöräteiden verkosTuulikontti
to. Aivan reitin alkupäästä
Tikkurilassa
opasteet
Konttitie
4 c, 02360
Vantaavielä
puuttuvat,
mutta
ne
lisätään,
puh. 040 1853019
kun
reitin
alkupään
muutokwww.vantaa.fi/tuulikontti
set
toteutetaan.
www.facebook.fi/tuulikontti
Asukastila Tuulikontti on asukVastaavat
laadukkaat
pyöräkaiden
yhteinen
olohuone
ja
reitit toteutetaan seuraavakkokoontumispaikka.
si Tikkurilan
ja päivän
Hakunilan
Mahdollisuus
lukea
lehdet
ja keskustellajamuiden
sekä Tikkurilan
Kivistön
kanssa.
välille.Tervetuloa!
Viikko-ohjelma
Lisätietoja: Liikenneinsinöö-

ri Olli Tamminen, 043 827

Maanataina:
1043, olli.tamminen@vanKäsityökerho
klo 18-20.
taa.fi
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!

Joulutervehdysten aika

TERVETULOA SALONSAAREEN TALVILOMALLE 2019

Koivukylän Lähisanomissa nro 6/2020,
jonka aineistopäivä on perjantai 30.10.
Salonsaaressa järjestetään
ja jakelupäivä on keskiviikko
lomatoimintaa 25.11.
myös talviaikaan
Huoneen
haluamalleen viikolle
saa 18 nopeinta varaajaa/perhettä. Huoneisiin mahtuu 2-3 aikuista
on oiva
mahdollisuus
ilahduttaa
perhehuoneeseen 2 aikuista ja 2 lasta.
Kiitos
oman tai
yrityksen
asiakkaita
Tarkoitus on viettää yhtä hauska loma kuin kesälläkin. Ohjattu ohjelma on tietenkin talveen liittyvää
kaikille
hyvästä
tekemistä. Mukaan
kannattaa ottaa omia suksia, pulkkia ja muita talveen
liittyviä välineitä.
tai yhdistyksen
jäseniä
yhteistyöstä
ja
joulutervehdyksillä.
Loma-aika on viisi vuorokautta, alkaen maanantaina lounaalla ja päättyen lauantaina aamupalaan.
tapaamisiin
jälleen
Lomavastaavana toimii Jari Nokelainen ja virikeohjaajana toimii Sami Hiltunen, joka vastaa
ohjelmasta. Ohjelmassa olisi esimerkiksi retki, elokuva- tai karaokeilta,vuonna
askartelua, rummutus2021!
Joulutervehdys
on perinteisesti
rentoutusta, sauvakävelyä
talvimaisemissa, lumiukkojen tekoa, mäenlaskua, hiihtämistä jäällä ja
vaikka monotanssit. Talvella myös pilkkiminen onnistuu. Kaikki riippuu tietenkin säästä ja
kuusenpallo
langalla, jossa on
lumitilanteesta. Saunat lämpiävät kahdesti viikossa tai tarvittaessa
useamminkin. Loma
päättyy
Toimiva
Koivukyläloppujuhlaan perjantai-iltana.
tervehdysteksti.
Tervehdys on
Toimari ry
ilmainen
Toimari
ry:n
jäsenille
ja kokkimme. Koko lomastanne huolehtii siis sama
Ruokailut
ovat kolmesti
päivässä.
Ruuasta huolehtii
muille tuttu
25henkilökuntamme.
euroa
Loma on täysin omakustanteinen. Pyrimme kuitenkin hinnoittelemaan sen mahdollisimman
edulliseksi. Lomat on tarkoitus toteuttaa hiihtoloma-aikana viikoilla 8-10 sekä vielä lisäviikolla 11.
Kahdelle ensimmäiselle lomaviikolle odotetaan lapsiperheitä ja kahdelle seuraavalle ikäihmisiä.
Lapsiperheviikoilla myös mummot ja papat ovat tervetulleita. Ryhmille ja yhdistyksille voidaan
lisäksi varata viikot 7 ja 12.

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

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

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

Lomaviikot

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

Lounasravintola Teräsvaarisali
Viikko 8, 18-23.2.2019
Lapsiperheloma
Aamupuuro
ja kahvi
Viikko 9, 25.2-2.3.2019 Lapsiperheloma
4-9.3.2019 Senioriloma
arkisinViikko
klo10,8.-9.00
2€
Viikko 11, 11-16.3.2019 Senioriloma
Herkullinen kotiruokalounas
sisältävät majoituksen 5 vrk, ruokailut ja ohjatun lomaohjelman.
arkisinHinnat,
klojotka
11.-13.00
8€
Aikuinen 290€
Lapsi 17v-13v 170€
Kasvisruoka
6€
Lapsi 12v-5v 110€
Viikonloppuisin
lämmin lounas
Lapsi 4v-0v 0€
Talon pinnasänky 0€
noudettavissa
etukäteistilauksesta
Ilmoittaudu mukaan, niin pidetään hauska talviloma aurinkoisessa Salonsaaressa.

Tervetuloa!

Salonsaaren Lomakylä ry

Paimenentie
4, 17200
01360
Vantaa
Halkoniementie 88,
Vääksy
0440766961
www.marjattasaatio.ﬁ
info@salonsaari.fi

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
17200 Vääksy

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

MANSIKKAPAIKKA

Aamupuuro ja kahvi arkisin klo 8.-9.00 2e
Herkullinen kotiruokalounas arkisin klo 11.-13.00 8 e
Kasvisruoka 6e
Viikonloppuisin lämmin lounas noudettavissa etukäteistilauksesta
TERVETULOA!
Marjatta-Säätiö
Järjestämme
perhejuhlat
ja muistotilaisuudet
Paimenentie
4
01360
sekä Vantaa
yritysten asiakastilaisuudet
www.marjattasaatio.ﬁ

lounasravintola ja pitopalvelu
Karsikkokuja 15,01360 Vantaa

(Koivukylän sosiaali- jaterveysaseman talo)

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

Verhoomo Unelma muuttaa uusiin toimitiloihin maalle!
Rekolassa työskennellään 31.10. asti, mutta palvelemme jatkossakin
pääkaupunkiseudun asiakkaita kuljetuspalvelun avulla.

Asolan VPK etsii uusia jäseniä!
Oletko 18-40 -vuotias,
vuotias,

Verhoomon muutto-/tyhjennysmyynti
huippualennuksilla
perustervepidetään
ja normaalila-su 24. – 25.10. klo 10-16.
Sydämellisesti
tervetuloamies
tekemään
kuntoinen
tai nainen?
kivoja kaluste-, sisustus-, käsityö- ja kirppislöytöjä!

• 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.

Tarjolla kahvia ja pikku purtavaa.

Lisätiedot:
www.asolanvpk.net

Tule mukaan
hälytysosaston
tammikuussa 2019
alkavaan
perehdyttämiseen!

0207969310

Virpikuja 5, 01360 Vantaa
info©vantaankiinteistopalvelu.com

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

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

Koivukylässä autokoulu
autokoulu
• Kurssit
alkavat
Mopo-,
moottoripyörä-

joka
toinen tiistai klo 16.30
ja henkilöautokurssit
joka tiistai klo 16.30

• Mopokurssi ja moottoripyöräkurssit
alkavat
Riskientunnistamiskurssit
joka
viikko

Palvelut
• Toimipisteet

opetuslupalaisille
myös
Korsossa ja
Hakunilassa

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

simulaattorilla
Vauhti

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

www.autokouluvauhti.fi
www.autokouluvauhti.fi

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

LEIPOMO

Tervetuloa
palvelevaan
Avainapteekkiin!
Avoinna

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

Olemme myös
Facebookissa!

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään
sisustuslöytöjä!

Kiinnostaako
erilainen
harrastus?

Unelma

Verhoomo
Lisätiedot:
asolanvpk.net

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

