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Paluu uuteen normaaliin
Päätoimittaja

Korona-ajan päättyessä palaamme kuulemma kohta uu-
teen normaaliin. Mitä se sitten ikinä onkaan? Ilmeises-
ti vanha normaali ei kuitenkaan kokonaisuudessaan 

koskaan enää palaa. Käykääpä muuten joskus katsomassa 
www.koivukylanlahisanomat.fi -sivuilla olevaa Lähiksen di-
giarkistoa. Sieltä löytyy Lähisanomien näköispainoksia aina 
vuoteen 1983 asti, eli lähes 40 vuoden taakse. Vanhoja lehtiä 
lukemalla voi hyvin elävästi aistia oman alueemme histori-
aa, ja alueemme asukkaiden sen hetkisiä tuntemuksia. Lähi-
sanomien arkisto onkin korvaamattoman tärkeä kaukoputki 
oman alueemme lähihistorian tutkailuun.

Tästä näkövinkkelistä on varmaan ihan hyvä kirjoittaa tule-
vaisuuden historian tutkijoille tämän hetken tuntoja toisen 
koronakevään loppumetreiltä, nyt kun valoa tunnelin pääs-
sä on taas näkyvillä. Ainakin selvittiin hengissä tästä! 

Tai ainakin useimmat selvisivät, sillä jos koronaan liitty-
viä kuolemia on Suomessa ollut vajaa tuhat eli yksi tapaus 
noin 5000 asukasta kohden, niin siitä voidaan laskea, että 
Koivukylän suuralueen noin 30000 asukkaasta useat ovat 
tilastojen valossa varmaankin koronan jo sairastaneet ja 
muutamat ovat voineet koronasta johtuen myös meidän alu-
eellamme kuolla viruksen aiheuttamiin sairauksiin. Mutta 
yleisesti ottaen pandemiasta kai selvittiin siltikin aika hy-
vin, ja Eurooppa -tasolta jos katsotaan Suomen koronaluku-
ja, niin Suomen koronaluvut ovat olleet koko ajan Euroopan 
alhaisimpien joukossa. Siltikin vaikka naapurimaat Ruotsi, 
Viro ja Venäjä edustavat kaikki tilastojen synkintä laitaa.

Vaikka eihän tämä kaikki silti vielä ohi ole, vaikka viruksis-

ta kohta päästään samalla kun rokotukset yleistyvät. 
Vantaalla ollaan edistytty hyvin, nyt rokotetaan jo 
40-vuotiaita. 

Matkailukin kait kohta taas vilkastuu, vaikka täl-
lä hetkellä Suomesta ei pääse minkään rajan yli 
ei Venäjälle, ei Norjaan, ei Ruotsiin eikä edes 
Viroon – ellei ole erityisen painavat syyt mat-
kustamiselle. Tämän lisäksi vaaditaan lisäksi 
enintään 72 tuntia vanha negatiivinen ko-
ronatestitulos. Tarkasti ottaen esimerkiksi 
Viro ei vaadi Viroon saapuvilta suomalaisilta 
koronatestitulosta, mutta Suomi vaatii maa-
han palaavilta. Eli Suomeen kaikilla Viros-
ta palaavilla todistus täytyy olla, mikäli 
mielii laivan kyytiin päästä. Joten käy-
tännössä edes Viron matkailu ei nyt 
ilman koronatestejä onnistu.

Viimeinen huolenaihe lienee pan-
demian taloudelliset vaikutukset. 
Pandemian seurauksena maailman 
kaikki valtiot ovat hurjasti velkaantu-
neet, myös Suomi. Mutta – kannattaa 
pitää muistissa, että Suomi oli ainoa maa koko maailmassa, 
joka suoritti sille määrätyt sotakorvaukset kokonaan. Joten 
kyllä kait me pandemian tuomasta lisälaskutakin sitten sel-
vitään. Aurinkoista alkavaa kesää kaikille lehden lukijoille! 
Tämä lienee nyt (toivottavasti) viimeisin kerta, kun Suo-
messa koulun päättäjäiset järjestetään vielä poikkeusjärjes-
telyin. Tästä huolimatta lämpöiset onnittelut myös kaikille 
koulunsa päättäneille!
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Loppuvuoden 2021  
ilmestymisaikataulu

Elokuussa Nro 4 
vko 34 / ke 25.8. 
(aineistopäivä pe 30.7.)

Marraskuussa Nro 5 
vko 40 / ke 6.10. 
(aineistopäivä pe 10.9.)

Joulukuussa Nro 6 
vko 47 / ke 24.11. 
(aineistopäivä pe 29.10.)

Kesätoritoimintaa ei tänä kesänä 
Koivutorilla!

Koivutorin remonttia ja kokonaisilmeen parantamista on perusteellisesti pohdittu ja

suunniteltu Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla koko viime vuosi. 

Nyt suunnitelmat ovat valmiit ja  urakkasopimukset solmittu 

ja torin remontti pääsee alkamaan heti juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Toritoiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että toria 

ei tänä kesänä voida käyttää perinteiseen kesätoritoimintaan. 

Olemme tästä hyvin pahoillamme, 

mutta samalla uskomme, että syksyllä meillä on käytössämme todella 

kaunis, uusi ja siisti Koivutori 

ja sen reunalla niin ikään juuri kunnostettu 

Kirnun asukastila monine toiminta- ja tapahtumamahdollisuuksineen. 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!
Tapaamisiin jälleen syksyllä!

Toimiva Koivukylä-Toimari ry



3

Koivukylän Lähisanomat  | 3/2021

Elämä on ihanaa, jos 
kunto vain kestää. - 
Urheilu on kuulunut 

Jaakko Vastamäen elämään 
pienestä pojasta lähtien. Hän 
on kasvanut urheilemalla, 
ensin leikkimällä, sitten oi-
keasti harrastamalla urhei-
lua. Urheilu on ollut hänelle 
aina tärkeää ja monet lap-
suuden ja nuoruuden aikai-
set ystävät kulkevat edelleen 
hänen rinnallaan.

Rekolan Raikkaan hallitus 
kutsui 28.4.2021 Jaakko 
Vastamäen seuran kunnia-
puheenjohtajaksi kiitolli-
suuden osoituksena Rekolan 
Raikkaan hyväksi tehdystä 
työstä. 

Urheilu tulee mukaan 
leikkeihin
Jaakko Vastamäki on 
1940-luvun lapsia. Hän asui 
Tapanilassa ja aloitti siellä 
myös koulun, kunnes perhe 
muutti Asolaan 1950. Urhei-
lun hän aloitti 9-vuotiaana ja 
urheili aktiivisesti 15 vuotta. 
Vuonna 1952 hän oli kävele-
mässä yhdessä Asolan tuttu-
jen poikien kanssa Rekolan 
urheilukentälle, jossa oli me-
neillään Rekolan Raikkaan 
kilpailut. Jaakko Vastamäki 
pääsi osallistumaan 3-otte-
luun. Palkintona oli kunnia-
kirja, joka hänellä on edel-
leen tallessa. Hän jäi mukaan 
Raikkaan toimintaan ensin 
urheilijana, myöhemmin 
seuran toimihenkilönä ja ny-
kyisin ikäihmisten liikutta-
jana ja itse myös liikkujana 
Raikkaan veteraaneissa.

Kilpaurheilu ja ahkera 
harjoittelu
Vuonna 1954 oli TUL:n liit-
tojuhlat, johon Rekolan 
Raikkaan 20 poikavoimis-
telijaa osallistuivat Veikko 
Kankkusen johdolla. Heille 
oli hankittu asusteet varta 
vasten liittojuhlille. Harjoi-
tustahti oli ollut koko edel-
lisen talven tiivis. Ryhmäs-
sä oli mukana myös Jaakko 
Vastamäki, joka oli tuolloin 
11-vuotias. Ohjelma oli pitkä 
ja se vaati myös hyvää muis-
tia. Nuorille urheilijapojille 
tämä oli samalla seikkailu, 
sillä he olivat ensimmäistä 
kertaa Helsingissä liittojuh-
lilla esiintymässä ilman van-
hempia. 

Varsinaiseksi Jaakon leipä-
lajiksi muodostui vuosien 
varrella monipuolisesti yleis-
urheilu, jossa hänelle kertyi 
useita piirin mestaruuksia. 
Näistä mainittakoon mm. 

alle 17-vuotiaiden sisähyp-
pykilpailut, johon kuului 
vauhditon pituus- ja kor-
keushyppy sekä 3-loikka. 
Voittoja täydensivät alle 
20-vuotiaiden 10-ottelun 
voitto sekä 10 kertaa saa-
vutetut piirin mestaruudet 
yleisurheilussa alle 20-vuo-
tiaiden sarjassa, lajeina kuu-
la ja keihäänheitto. Jaakon 
oma kilpaurheilu-ura loppui 
loukkaantumiseen vuonna 
1967, joka samalla oli stoppi 
aktiiviselle urheilulle.

Työelämä vei mukanaan
Jaakko Vastamäki aloitti 
Vantaan kaupungilla talous-
suunnittelijana 1967, josta 
alkoi kiireinen jakso työelä-
mässä, perheen perustami-
nen ja muutto Koivukylään. 
Apulaiskaupunginjohtajaksi 
hänet valittiin 1980 ja sillä 
tehtävänimikkeellä hän toi-
mi 12 vuotta. Tehtävänimik-
keet ja työnkuva muuttuivat 
ja hänestä tuli peruspalvelu-
johtaja, josta tehtävästä hän 
jäi eläkkeelle 2003. Oman 
työnsä ohella hän mm. toimi 
Vantaan Sähkölaitoksen hal-
lituksen sekä hallintoneu-
voston varapuheenjohtajana 
vuosina 1975–1995.

Pitkä vaikutus-  
valtainen toiminta  
Raikkaan riveissä
Raikkaan puheenjohtajana 
Jaakko Vastamäki on toi-
minut 1983 sekä 1986–1997, 
varapuheenjohtajana 1984–
1985 ja seuran sihteerinä 
1966–1968. Hänen 13 vuo-
den puheenjohtajakauteen 
mahtuu Raikkaan menes-
tysvuodet, erityisesti hiih-
don, yleisurheilun, painin ja 
triathlonin saralla. Puheen-
johtajakautensa huippu-
kohdaksi Jaakko mainitsee 
kilpaurheilun ohella seu-
ran 60-vuotisjuhlan, Ha-
vukosken uudella koululla 
23.4.1989. Juhlan ohjelma 
rakentui lähes omin tai koi-
vukyläläisin voimin. Juh-
lassa TUL:n puheenjohtaja 
Matti Ahde vihki Raikkaan 
lipun. Lipun olivat Rauno 
Mäkisen ja Jaakon ohjeiden 
mukaan suunnitelleet ja val-
mistaneet Vantaan Käsi- ja 
taideteollisen oppilaitoksen 
oppilaat. 

Oltuaan aikoinaan aktiivi-
nen urheilija 15 vuotta, Jaak-
ko koki, että hänellä oli pu-
heenjohtajana mahdollisuus 
hoitaa urheiluseuraa niin, 
että urheilu olisi keskeinen 
asia ja että Raikas olisi seu-
ra, jossa jokainen huomioisi 
toinen toisensa. Jaakon mie-

Rekolan Raikkaan kunniapuheenjohtaja 
Jaakko Vastamäki
Paula Kaunismäki Ulla Palonen-Tikkanen ja jaakko VasTamäen koTialbUmi

1954 Jaakko Vastamäki

1954 Jaska ja Aution veljekset liittojuhla-asut päällä

1954 Raikkaan pojat lähdössä liittojuhlille

ja nuorille yleisurheilijoille. 
Raikkaan yhteistyökump-
panina oli urheiluseura TJ 
Autoskoda. Jaakko oli Raik-
kaan tärkein lenkki tässä yh-
teistyössä.

Raikkaan lajivalikoima 
kautta vuosien
Raikkaan toiminnassa on 
ollut hiihtoa ja yleisurheilua 
aina sekä myös naisvoimiste-
lua. - Monia lajeja on seuran 
historian saatossa kokeiltu ja 
osa niistä on jäänyt pysyväk-
si osaksi seuran toimintaa. 
Uusia lajeja on tullut seuran 
toimintaan myös niin, että 
urheilija on etsinyt uutta 
seuraa ja Raikas on tarjon-
nut tähän mahdollisuuden, 
varsinkin jos urheilija toi 
tullessaan valmiin ryhmän. 
Näitä lajeja ovat olleet mm. 
salibandy, paini, triathlon ja 
rytminen voimistelu. Uuden 
lajin mukana saattoi tulla 
myös nimekäs urheilija, ku-
ten painijat Hannu Kinnunen 

lestä urheilu opettaa häviä-
mään, sillä tappiosta oppii 
aina jotain uutta. Urheilu on 
vaaraton tapa hävitä, mutta 
sekunnit ja sentit ovat lahjo-
mattomia.  Liikunta oli ja on 
tärkeää erityisesti nuorille, 
sillä se pelastaa monelta pa-
halta.

Kansainvälisen  
toiminnan merkitys  
urheiluseuralle
1980-luvulla seuran toimin-
taan tuli kuvaan mukaan 
myös kansainvälinen yh-
teistyö. Vantaan kaupungil-
la oli ollut ystäväkaupunki 
Tšekkoslovakiassa, Mlada 
Boleslav, vuodesta 1968 al-
kaen. Vuonna 1984 Raik-
kaan urheilijat tekivät ensi-
vierailun Mlada Boleslaviin 
ja vastavierailu Suomeen 
tapahtui 1985, minkä jäl-
keen vierailuja tehtiin vuo-
rovuosin. Näihin matkoihin 
ja vierailuihin liittyy paljon 
tapahtumia ja hyviä muisto-

ja Heikki Stark tai rytminen 
voimistelija Jouki Tikkanen. 
Menestystä toi myös Raik-
kaan edustajina triathlonis-
tit Ghita ja Kari Gerkman.

Lasten ja ikäihmisten 
liikuttaminen
Jaakko muistuttaa, että 
Raikkaan toiminnassa 
lapset ovat kaiken edellä. 
Ikäihmisiä ei tule kuiten-
kaan unohtaa, sillä yksinäi-
syys on ollut ja on edelleen 
ikäihmisten pahin ongelma. 
Yhteisöllisyydellä voitaisiin 
ja voidaankin tehdä paljon. 
Raikkaan veteraanijaosto 
aloitti jaostona toimintansa 
2004, jonka puheenjohtaja-
na Jaakko on toiminut aina 
vuoteen 2020 asti. 

Yhteistoiminta muiden 
alueen toimijoiden 
kanssa
Kunnossa kaiken ikää 
-hankkeessa (KKI) järjes-
tettiin Marjatta-Säätiön 
(ent. Vanhusten kotiapusää-
tiö) auditoriossa tietoiskuja, 
milloin terveellisestä ruuas-
ta, milloin liikunnasta sekä 
esiteltiin alueen järjestöjen 
ikäihmisille suunnattua toi-
mintaa. Havukosken myllyn 
iltapäivät olivat yksi KKI-
hankkeen suosituimpia ta-
pahtumia. Marjatta-Säätiö 
oli päävastuullinen ja muka-
na järjestelyissä olivat Reko-
lan seurakunta, Koivukylän 

Lions, Havukosken Eläke-
läiset, Rekolan-Koivukylän 
Eläkkeensaajat ja Rekolan 
Raikkaan veteraanit. 

Liikunnan jatkuvuus, 
toisista huolehtiminen
Jaakko Vastamäki korostaa 
oman yhteisön merkitystä. 
Velvoite omasta kunnostaan 
huolehtimiselle jää silti ih-
miselle itselleen. Olemalla 
mukana seuratoiminnassa, 
saa itselleen aina uusia ystä-
viä ja liikuntaelämyksiä.

Jaakko on ollut TUL:n Suur-
Helsingin Piirin veteraanija-
oston jäsen vuodesta 2004 ja 
sen puheenjohtajana 2005–
2018. Hän on toiminut myös 
TUL:n veteraanijaoston va-
rapuheenjohtajana 2005–
2012. TUL:n valtakunnalliset 
Veteraanipäivät on järjestet-
ty 2007 ja 2017 Vantaalla. 
Päävastuu järjestelyistä oli 
molemmilla päivillä Rekolan 
Raikkaan veteraanijaostol-
la. Vantaan kaupunki tarjosi 
hyvät puitteet päiville, kuten 
tilojen maksuttomuuden.

Urheiluseuran oven pitää 
olla aina auki, sanoo mies, 
joka on ollut Raikkaassa 
urheilijana, seuran puheen-
johtajana ja veteraanijaoston 
puheenjohtajana kohta jo 70 
vuotta.
- Liikunta on tärkeää meille 
kaikille –

Jaakko Vastamäellä kädessään pronssiveistos, jonka hän sai 
Rekolan Raikkaalta  Paras Poika -tunnustuksena vuonna 
1958



Aukioloajat
Maanantai - Perjantai omatoimiaika 8.00 - 9.00

Maanantai - Torstai 8.00 - 20.00 
Perjantai 8.00 - 16.00
Lauantai 9.00 - 16.00

Kesäaukioloajat 14.6.-8.8.
Maanantai ja Torstai 13.00 - 20.00

Tiistai, Keskiviikko ja Perjantai 9.00 - 16.00 
Perjantai 8.00 - 16.00
Lauantaina suljettu

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

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

Lukitse    
varauksesi   
lomalla 
Voit lukita omat varauksesi lomien tai 
muiden poissaolojen ajaksi. Voit vapaut-
taa lukituksen, kun sinulle sopii. Luki-
tuksen aikana varauksesi etenee jonossa 
normaalisti, mutta se toimitetaan sinulle 
vasta, kun olet vapauttanut varauksen.

Varauksen lukitseminen:
Kirjaudu Omiin tietoihin ja valitse Vara-
ukset. Pane rasti valintaruutuun Lukitse 
ja napsauta painiketta Tallenna muu-
tokset.

Seuraavaksi kysytään: ”Alla olevat 
varaukset muutetaan. Vahvistatko?” 
Vastaa tähän Kyllä.

Vapauta varaukset poistamalla rasti 
Lukitse-ruudusta ja tallenna muutokset 
samalla tavalla kuin lukitusta tehtäessä. 

Varausta ei voi lukita, jos se odottaa 
jo noutoa kirjastossa tai se on matkalla 
sinulle toisesta kirjastosta.

 https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapah-
tumat_ja_vinkit/Uutispalat/Lukitse_
varauksesi_lomalla(97058)

Tartu kirjaan 
-kampanja  
Vantaan kirjas-
toissa
Keväällä Vantaan kirjastoissa polkaistiin 
käyntiin Tartu kirjaan -kampanja, jolla 
haluamme houkutella aikuisia lukemi-
sen pariin. Samalla haluamme muis-
tuttaa, että kirjastot auttavat sopivan 
luettavan löytämisessä. Vinkkaamme 
hyvää kirjallisuutta Suosittelija-blo-
gissa, Helmet-verkkosivuilla, kirjasto-
jen some-kanavissa ja uusien verkosta 
löytyvien vinkkilistausten muodossa. On 
satoja syitä lukea, mutta kirjallisuus on 
taidemuoto, jota ei tarvitse ajatella pel-
kästään siitä saatavan hyödyn kautta: se 
on itsessään arvokasta.

Lue lisää kampanjasta https://www.
helmet.fi

Ajatuksia suuren   
viisauden ääreltä,  
lukupiiristä!
Vuoden vaihteessa Facebookissa silmiini osui 
Suomen suurin ilmastolukupiiritapahtuma, 
jonka haasteeseen päätin vastata. En ollut ai-
kaisemmin ottanut osaa mihinkään lukupiiriin, 
mutta koronavuoden hiljennettyä menoni, kai-
pasin jotain uudenlaista sosiaalista ja saman-
henkistä meininkiä turvallisesti verkossa.

Vantaalaisena valitsin maantieteellisen 
tutusti Koivukylän kirjaston tarjoaman 
Lunta lastenlapsillekin -lukupiirin, jossa 
starttasimme Riitta Kylänpään kirjal-
la Pentti Linkola -ihminen ja legenda.

Linkolasta kertova kirja herätti heti 
paljon keskustelua ja hämmästytti mei-
dät kaikki jättäen monimuotoisen kuvan 
Linkolasta. Hänhän ei ollut pelkästään 
kiivas ja jyrkkä provosoija vaan myös 
sympaattinen, lämmin, hauska ja joh-
donmukainen ajattelija. Ja eli juuri niin 
askeettisesti kuin opetti, mitä kaikista ei 
voi sanoa.

Seuraavana luimme tieteiskirjai-
lija Risto Isomäen Vedenpaisumuk-
sen lapset. Kirja oli mielettömän jännä, 
koukuttava ja jopa kauhistuttava kuvaus 
eloonjäämiskamppailusta luonnonkata-
strofin keskellä. Lukupiirimme mielestä, 
tämä toimisi hyvin scifi elokuvana.

Maaliskuussa luimme Emma Puik-
kosen romaanin Lupaus. Se oli tun-
teikas kirja kertoen äidin rakkaudesta, 
muuttuvasta maailmasta ja ihmisistä, 
joita pelko ja rohkeus yhdistivät. Kirja 
sai pohtimaan, miten olla herkistymät-
tä uutisten synkeille viesteille. Vieras-
tin hieman ajattelunomaista kirjaa enkä 
ilman lukupiiriä olisi varmaan sitä itse 
löytänyt, mutta tulipa luettua jotain eri-
laista.

Neljäs kirja oli Juha Kauppisen Mo-
nimuotoisuus, jota ylistimme ehkä tär-
keimmäksi kirjaksi. Ihana lukupiirimme 
vetäjä nimesikin sen vihreäksi Raama-
tukseen. Kirjassa kuvattiin hyvin käytän-
nön esimerkkien avulla, mitä luonnon 
monimuotoisuus tarkoittaa: kuukkeleita, 
jääleinikkejä, puroja ja soita, mutta myös 
aamukahvia ja mustikoita puuron päällä. 
Koulut, asunnot, työpaikat totta kai tar-
vitaan, mutta tarvitaan myös ekosystee-
mit, joiden sisällä me täällä planeetalla 
elellään. Ajatus vahvimman lajin voitta-
misesta ei sovikaan aina kuvioon.

Tähän asti lukemamme kirjat ovat 

olleet mielestäni ehdottomasti lukemi-
sen arvoisia ja olen oppinut paljon uut-
ta. Kirjat ovat herättäneet monenlaisia 
tunteita, ihastusta, suruakin ja pistäneet 
miettimään niin omia ruokailutottu-
muksia kuin tapaani ajatella tai nähdä 
asioita.

Viimeinen kirja on Maja Lunden 
Mehiläisten historia, joka vaikuttaa 
kauniisti kirjoitetulta, mutta ei kuulem-
ma ole mitään hunajaista luettavaa. Sen 
luettuamme meidän ei kuitenkaan tar-
vitse ryhtyä mehiläistenhoitajiksi, koska 
olemme jutelleet mitä kaikkea muuta jo-
kainen voi tehdä luonnon monimuotoi-
suuden ja ilmaston hyväksi.

Onneksi monella suomalaisella on-
kin ymmärtäväinen ja tietäväinen suhde 
luontoon, sillä se kulkee käsi kädessä 
hyvinvoinnin kanssa. Viisaita kirjoja ai-
heesta löytyy tueksi. Itse ainakin yritän 
ja haluan sopeutua ilmastonmuutokseen. 
Kiitollisuus, kohtuullisuus ja kunnioi-
tus = hyvä elämä. Ihmeitä ei tarvitse 
tehdä eikä ahdistua. Talous- ja ympä-
ristöasiat eivät ole vastakkaisia asioita, 
vaan ympäristösektori on tulevaisuuden 
suuri työllistäjä. Tämä aika on vain vah-
vistanut itselleni ajatusta siitä, kuinka 
luontoa tulee kunnioittaa, sillä ihmi-
nen häviää aina luonnolle. Monen muun 
vanhemman lailla toivon tulevaisuudes-
sa jälkikasvulle hyvää elämää elinvoi-
maisella maapallolla.

Voisin kuvitella jatkossakin osallis-
tuvani lukupiiriin, nyt kun tiedän ettei 
mitään tietotaitoja tarvita ja voin suo-
sitella sitä muillekin. Erilaiset lukijat 
sen tekevät. Kasvotusten olisi kyllä vielä 
kivampi päästä kokoontumaan, mutta 
ehkä ensi vuonna. 

Hyviä luku- & luontohetkiä kaikille! 

Kirjoittaja on Marjo Reilamo, Lunta lapsil-
lekin-lukupiiriin osallistunut lukupiiriensi-
kertalainen.  

Lisätietoja: ilmastolukupiiri.fi

Yli 12-vuotiaalla on velvoite käyttää 
kasvomaskia asioidessaan.

- Älä tule kirjastoon sairaana tai  
 jos olet asetettu karanteeniin.
- Huolehdi hyvästä käsi-
 hygieniasta.
- Pidä kahden metrin turvaväli  
 muihin asiakkaisiin ja henkilö- 
 kuntaan. 
- Yski tai aivasta paperinenä-
 liinaan tai hihaan.
- Toimi ripeästi ja käytä itse-
 palvelua aina kun mahdollista.

Asiointi kirjastossa korona-aikana

HYVÄÄ
KESÄÄ

KAIKILLE!

Helmet-kirjastoissa aletaan periä asiak-
kailta 1 euron maksu varauksista, joita 
ei ole noudettu tai peruttu viimeiseen 
noutopäivään mennessä. Varaaminen on 
edelleen maksutonta.

Noutamattoman varauksen maksu 
otetaan käyttöön kirjastoihin kohdis-
tuvien koronarajoitusten lieventyessä 
1.6.2021. 

Maksun suuruus on 1 euro per va-
rattu teos. Maksua ei määrätä alle 
18-vuotiaille, kotipalvelun asiakkaille, 
joustoasiakkaille eikä yhteisöasiakkaille 
kuten kouluille ja päiväkodeille.

Maksun tarkoitus on saada varat-
tu aineisto kirjaston asiakkaille nykyistä 
nopeammin. Varaaminen on yleistynyt 
pääkaupunkiseudun kirjastoissa. Samalla 
on yleistynyt se, että varauksia ei haeta.

Varauksia tehdään Helmet-kirjas-
toissa vuosittain 2,8 miljoonaa. Varattu-
ja teoksia jää noutamatta 14 prosenttia. 
Vuosittain siis 400 000 kirjaa odottaa 
varaushyllyssä turhaan hakijaa samalla 
kun joku toinen odottaa juuri sitä teosta 
luettavakseen.

Varausten noutamatta jättäminen 
hidastaa aineiston kiertonopeutta, pi-
dentää varausjonoja ja heikentää asiak-
kaiden tyytyväisyyttä kirjastoon. Kirjojen 
turha kuljettaminen eri puolille pääkau-
punkiseutua kuormittaa ympäristöä.

Noutamattomista varauksista  
aletaan periä maksua

Myös henkilöstön työaikaa vapautuu 
noutamattomien varausten käsittelystä 
muihin tehtäviin.  

Useimmissa Suomen kunnissa on jo 
aiemmin otettu käyttöön maksu nou-
tamatta jääneistä varauksista. Niis-
sä maksu ei ole vähentänyt varaamisen 
suosiota.

Maksua ei peritä, jos haet tai perut 
varauksesi viimeistään viimeisenä ilmoi-
tettuna noutopäivänä.

Voit peruuttaa varaukset milloin ta-
hansa. Voit myös lukita varaukset ennen 
kuin ne ovat matkalla-tilassa.

Jos et tarvitse varausta enää, voit 
poistaa varauksen joko Helmet-verkko-
palvelussa kirjautumalla omiin tietoihin, 
Taskukirjasto-sovelluksessa tai kirjaston 
asiakaspalvelussa. 

Voit myös lukita varauksen esimer-
kiksi loman tai muun poissaolon ajaksi. 
Lukituksen aikana varauksesi etenee 
jonossa normaalisti, mutta se toimite-
taan sinulle vasta, kun olet vapauttanut 
varauksen. Varausta ei voi lukita, jos se 
odottaa jo noutoa kirjastossa tai se on 
matkalla sinulle toisesta kirjastosta. Va-
rauksen voi lukita ja vapauttaa Helmet-
verkkopalvelussa. 

Käyttösääntöjen muutokset ja päivi-
tetty maksuliite 1.2.2021.
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Koivukylän alueella Lunta lapsillekin ilmastolukupiirin 
järjestäjänä on Koivukylän Kirjasto Citymarketin ta-
lossa. Lukupiiri on rautainen annos arkista demokra-

tiaa. Jokainen voi osallistua, oppia, kritisoida ja tuoda uusia 
näkemyksiä. Kirjan lukeminen on erilaista, kun sitä ruodi-
taan keskustellen. Emme ole riittävässä mitassa ymmärtä-
neet luonnon biologista termostaattia. Veden kierto ja vaiku-
tus maaperän, kasvillisuuden ja merien kautta on keskeistä 
hiilen rinnalla. Ilmastomuutos ei ole pelkkä päästökysymys. 
Mitä tapahtuu, kun metsät hakataan, mitä on aavikoitumi-
nen, miksi jäät sulavat enemmän kuin jäätyvät. Miksi kevät 
ei olekaan enää täynnä lintujen viserrystä? Missä ovat sam-
makot ja niiden kurnutus?

Aluksi käsittelimme kirjojen sanomaa. Nyt on ääni kellossa 
muuttunut monimuotoiseksi rupatteluksi. Aikamme suu-
ret muutokset koskettavat, jännittävät ja haastavat meitä. 
Ilmastolukupiirin alussa mietti, onko alalta tarpeeksi kir-
jallisuutta olemassa. Toukokuussa lukupiirit loppuvat ja 
olemme huomanneet, että ilmastokirjallisuutta on saatavilla 
runsaasti. Tämä sinänsä on rikastanut kevättä ja kevään aja-
tuksia.

Luetut kirjat: 1. Pentti Linkola, ihminen ja legenda, 2. Ris-
to Isomäki, Vedenpaisumuksen lapset, 3. Emma Puikkonen, 
Lupaus, Juha Kauppinen, Monimuotoisuus, viimeisin ja vii-
des kirja käsitellään 19. toukokuuta ja se on Maja Lunde, Me-
hiläisten historia.

1. Muutamalla lauseella tiivistettynä näistä kirjoista voisi 
kertoa, että Kalastaja Pentti Linkola hallitsi elinaikanaan 
kalastuksen ja linnut sekä luonnon monimuotoisuuden hu-
penemisen. Älykkäiden naisten avulla hän sai suojeltua ai-
nakin 1400 hehtaaria vanhaa metsää.

2. Risto Isomäki Vedenpaisumuksen lapset opetti 
hirvittäviä luonnon mullistuksia, kuten metaaniklatraat-

Koko Suomen kattava ilmastolukupiiri
Taina Kulusjärvi-Touray

tien purkautumista, megatsunameja, jäävuorien sulamista, 
maanjäristyksiä ja vedenpaisumuksen.

3. Emma Puikkosen Lupaus: Me syömme kakkua nyt, 
mutta Grönlanti sylkee jäälauttoja ja jäävuoria, Eurooppaan 
syntyy lahkoja, kuppikuntia, rukoilijoita, jotka suojautuvat 
zombihyökkäyksiltä rakentamalla maan-
alaisia suojia, kapseliasuntoja tai muuttavat 
majakkasaareen tai munkkiluostariin.

4. Juha Kauppisen Monimuotoisuus: 
Risto Lindstedt arvioi Kanava-lehdessä, 
että Kauppisella on ollut palava pakko jakaa 
ymmärryspakettinsa ja siksi hän on kirjoit-
tanut kärsivällisiä lauseita, jotka notkumat-
ta kannattelevat tiedon raskaita painoja.

Todella hyvä kirja lukea ja oppia. Kauniilla 
tositarinoilla avautuva tietomäärä selvittää 
CCD colony Collapse Disorder:in eli yhdys-
kuntien romahtamishäiriön. Suomessa on 
noin 50 000 uhanalaista lajia, hävinneitä 
312 lajia ja 6. sukupuuttoaalto on ongelma 
ihmiselle itselleen.

Oivaltavat, vertauskuvalliset esitystavat 
kertovat aikamme suurista muutoksista.

Toimittaja Riku Rantala pohti Helsingin 
Sanomissa Lapin loman jälkeen ilmasto-
asioita. ”Ilmastokriisi kiihdyttää maailman toiseksi isointa 
ongelmaa: lajien joukkotuhoa. Kaikkien suomalaisten pitäisi 
lukea Juha Kauppisen Monimuotoisuus. Sen avulla hahmot-
taa, miten valtavasta suhdeverkostosta planeetan biodiversi-
teetissä on kyse. Olemme yksi laji muiden joukossa.”

”18-vuotias ilmastoaktivisti Atte Ahokkaan mielestä jatku-
van kasvun sijaan tulisi pyrkiä ihmisten ja luonnon hyvin-

vointiin.” (lainaus HS) Talouden tulisi palvella ihmistä ja 
luontoa, ei rahaa.

Ihmiskunta on heräämässä näihin kriiseihin. Jokainen 
meistä voi kehittyä ilmastoasioiden suhteen monin eri kei-
noin ja siten sopeuttaa oman kulutuksen kestävälle pohjal-

le. Nyt on aika siirtyä eteenpäin ja parantaa 
luonnonsuojelua ja elämisen ehtoja. Itse 
keskityin ajattelemaan lintujen rengastusta 
ja muita kidutusmuotoja kuten lähettimien 
asentamista eläimiin, niiden tarkoitusta ja 
tuhovoimaa. Ajat sitten yhdysvaltalainen 
biologi Rachel Carson kirjoitti kirjan Ääne-
tön kevät. Näin on, keväät ovat hiljentyneet 
vuosi vuodelta, koska lintujen määrät ovat 
vähentyneet. Syitä on monia. John James 
Audubon oli yhdysvaltalainen lintutieteili-
jä, joka maalasi 1800-luvun alussa kaikki 
silloin Yhdysvalloissa tunnetut lintulajit. 
Wrightin veljekset Suomessa maalasivat 
kuuluisia lintumaalauksia, kuten taistele-
vat metsot. Nämä edistivät silloin luonnon 
tuntemusta, mutta maalaukset tehtiin aina 
tappamalla linnut ja tutkimalla niitä kuol-
leina. Sivistyneistö on sallinut itselleen mo-
nia tapoja, jotka ovat köyhdyttäneet luonnon 
monimuotoisuutta ja aiheuttaneet eläinten 
turhia kuolemia. 

Tällä vuosikymmenellä on mm. kamerat, 
lennokit ja satelliitit, jotka voivat mahdollistaa lintujen ja 
muiden eläinten vapaan elämän ja luonnollisen lisääntymi-
sen. Ihmisen puuttuminen vapaiden eläinten julmalla häi-
rinnällä tulisi kieltää. Tarpeettomilla, tappavilla tutkimus-
menetelmillä ei saa olla enää lupaa, koska aivan tavallisetkin 
lintulajit alkavat jo olla uhanalaisia.

Koivukylässä Hakopolulla on sijainnut nuorisotila, 
kirjasto ja nyt on asukastilan vuoro. Koivukylän asu-
kastila avautuu remontoituihin tiloihin Hakopolulle. 

Muutoinkin Koivutorin ympäristöä halutaan tehdä viihtyi-
sämmäksi yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa. 
Koivukylän asukastila tarjoaa alueen asukkaille yhteisöllistä 
toimintaa, paikan kohtaamiselle, päivän lehtien lukupaikan, 
paikan tavata tuttuja ja tutustua uusiin ihmiseen. 

Asukastilassa on arkisin tarkoitus järjestää yhteisöllistä toi-
mintaa. Kun koronarajoitukset helpottuu ja päästään taas 
normaaliin aikaan ja kohtaamaan ihan kasvotusten aloi-
tamme yhteisöruokailut, yhteisökahvit ja monenlaiset yhtei-
sötaide ja käsityöpajat. 

Kafnetin toiminta muuttaa Koivukylän asukastilaan touko-
kesäkuun vaihteessa ja toiminta käynnistyy uusissa tiloissa 
koronarajoituksien niin salliessa.

Koivukylän asukastila muuttaa uusiin tiloihin
Laura Tuomi, Paula Hännikäinen ja Eija Pulkkinen / Vantaan kaupunki PaUla Hännikäinen

Koivukylän asukastilassa on päivitetty ammattitason keittiö 
isompiinkin juhliin

Kuvassa asukastilan remontoitu auditorio. Millaista toimintaa sinä järjestäisit auditoriossa?

Asukastilaan pääsee myös esteettömästi Kytötien puolelta
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 3 - 22.-23. toukokuuta 2021

Kohta päättyvä lukuvuosi on ollut hyvin poikkeuksel-
linen. Korona on vaikuttanut lähes kaikkeen tekemi-
seen vuoden aikana.

Havukosken koulun lukuvuosi suunniteltiin siten, että py-
rimme huomioimaan koronaturvallisuuden siten kuin se 
ylipäätään yläkouluympäristössä on mahdollista. Samalla 
kuitenkin pidimme mielessä myös sen, että perustehtäväm-
me on laadukkaan opetuksen järjestäminen. Lopulta pää-
dyimme ratkaisuun, jossa olemme työjärjestyksillä ja ar-
jen aikatauluilla pyrkineet minimoimaan eri vuosiluokkien 
oppilaiden samanaikaisen työskentelyn samassa suljetussa 
luokkatilassa. Lisäksi jokaiselle ikäluokalle määriteltiin 
omat kulkuovet, joista kulku sisälle kouluun ja sieltä pois 
tapahtuu. Jokaisessa mahdollisessa välissä olemme myös 
muistuttaneet oppilaita käsi- ja yskimishygieniasta sekä sii-
tä, että sairaana ei kouluun saa tulla.

Havukosken koulussa on lukuvuoden aikana ollut kolme 
isompaa joukkoaltistumista. Vantaalla sovitun käytännön 

Korona hallitsi poikkeuksellista lukuvuotta
Arto Martikainen, Havukosken koulun rehtori

mukaan joukkoaltistumisen tultua ilmi tehdään ensivaiheen 
jäljitystyö koulussa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että reh-
tori ja apulaisrehtori aloittavat välittömäsi jäljitystyön saa-
tuaan tiedon koronainfektiosta. Altistuneet oppilaat ja hen-
kilökunnan jäsenet pyritään selvittämään mahdollisimman 
nopeasti. Tällöin karanteenit päästään aloittamaan heti ja 
mahdolliset jatkotartunnat saadaan ehkäistyä. Seuraavassa 
vaiheessa koulu toimittaa kaikista altistuneista tiedon tar-
tuntatautiyksikköön, missä tartuntatautilääkäri tekee viral-
liset karanteenimääräykset.  

Vaikka korona on lukuvuotta hallinnutkin, on vuoteen mah-
tunut myös paljon ilonaiheita ja oppilaiden henkilökohtaisia 
onnistumisia. Se ainakin on selvää, että oppilaat ovat saa-
neet harjoitella monenlaisia erilaisia tapoja opiskella. Perin-
teisen lähiopetuksen lisäksi etäopetus alkaa olla hyvin rutii-
ninomaisesti hallussa. 

Henkilökunta oli tähän lukuvuoteen lähtiessä edellistä vuot-
ta valmiimpi kohtamaan vastaantulevat haasteet. Koulussa 
tehtiin erilaisia etäopetus- ja hybridisuunnitelmia käytän-

nössä jo elokuun ensimmäisistä koulupäivistä alkaen. Lo-
pulta talvella sitten etäopetus- ja myöhemmin hybridisuun-
nitelmat jouduttiinkin ottamaan käyttöön. 

Lukuvuosi alkaa lähestyä loppuaan. Koko Haviksen koulu-
yhteisö on selvinnyt vuodesta hyvin. Opiskelu ja työnteko on 
ollut ajoittain normaalia kuormittavampaa, ja moni on ollut 
jaksamisensa äärirajoilla.  Toivottavasti koronatilanne ete-
nee toukokuussakin suotuisaan suuntaan, jolloin saisimme 
käydä koulua lähiopetuksessa aina kesälomaan saakka. 

Havukosken koulussa on takana nyt kolme poikkeuksellis-
ta vuotta. Ensin lukuvuosi 2018–2019 väistötiloissa Tikku-
rilassa. Sen jälkeen kahtena vuonna on korona aiheuttanut 
hankaluutensa. Toivottavasti poikkeukselliset vuodet ovat 
nyt toistaiseksi takana ja opetusta pystytään jatkossa toteut-
tamaan lähiopetuksena. 

Lukuvuoden lopun kynnyksellä kiitos kaikille Havukosken 
kouluyhteisön jäsenille, oppilaiden huoltajille ja koulumme 
yhteistyökumppaneille.

Kun päätös yläluokkien 
siirtymisestä etäope-
tukseen tänä keväänä 

tuli, ei se aiheuttanut sen 
suurempaa hässäkkää kou-
lussa. Ehdimme varautua 
viikon verran etäilyn alkuun, 
ja tällä kertaa oli parempi 
ymmärrys, mitä etäopetuk-
seen siirtyminen tarkoitti. 

Oppilaiden mielestä etäope-
tus on sujunut enimmäkseen 
hyvin. Niko kertoo, että etä-
opiskelu on sujunut oikein 
hyvin. Ei ole ollut mitään 
suurempia ongelmia, yhtey-
det ovat toimineet ja tehtävät 
ovat tavoittaneet oppilaat. 
Viime kevääseen verrattu-
na on ollut enemmän Meet-
tunteja. Se on ollut ihan 
hyvä, koska näin päivä on 
aikatauluttunut jo itsestään 
paremmin. Leevi puolestaan 
kertoo ahkeroineensa ja teh-
neen vähän ylimääräistäkin.

Hyviä puolia etäopetuksessa 
oppilaiden mielestä on, että 
saa tehdä omatoimisemmin 
tehtäviä ja aikatauluttaa 
myös itse, vaikka oppitunnit 
pidetään lukujärjestyksen 

Kuin tavallista koulua, mutta vaan kotona 
– Havukosken koulun oppilaiden mietteitä etäopetuksesta
Oppilaiden vastauksista koonnut Kati Tiainen

Opettajainhuoneessa ei ole 
ruuhkaa.

Etäopetus tyhjensi luokan

mukaisesti. Tehtäviin keskit-
tyminen on ollut helpompaa 
kuin koulussa.  - Lisäksi on 
saanut nukkua pidempään 
ja syödä oman aikataulun 
mukaan, kertoo Max. Hy-
vää oppilaiden mielestä on 
myös se, että maskia ei tar-
vitse käyttää kotioloissa. Aa-
pon mielestä osa tehtävistä 
on tuntunut helpommilta ja 
hyvänä hän pitää myös sitä, 
että taukoja on ollut enem-
män.

Huonoa etäopetuksessa on, 
että kavereita ei pysty näke-
mään entiseen malliin eikä 
tule liikuttua niin paljon 
kuin tavallisesti. Jotkut teh-
tävät ja oppiaineet ovat tun-
tuneet vaikeilta, eikä avun 
pyytäminen opettajalta ole 
niin helppoa kuin lähiope-
tuksessa. 
Annan mielestä vaikeaa on 
ollut, jos useasta oppiainees-
ta on ollut samaan aikaan 
laajoja tehtäviä. - Meetin 
välityksellä on hankala kes-
kustella, toteaa yksi oppilas. 
Myös perinteisen kokeen 
tekeminen etänä on koettu 
hankalaksi.

Tehtävien määrä on ollut so-
piva ja oppilaiden mielestä 
työmäärä on kohtuullisempi 
kuin viime keväänä. Yhdek-
säsluokkalaisten mielestä 
tehtäviä on kuitenkin ollut 
turhankin paljon, ja koska 
yseiltä vaaditaan jo itsenäi-
sempää otetta työskentelys-
sä, ei stressiltä ole säästytty. 
Aadan mielestä koulupäivät 
ovat tuntuneet tylsiltä ja pit-
kiltä, kun vain istuu kotona 
koneen ääressä. Onneksi on 
sentään päässyt ulos lenk-
keilemään.

Palasimme lähiopetukseen 
maanantaina 3.5. Oppilai-
den mielestä se oli enim-
mäkseen hyvä asia. - Palasin 
lähiopetukseen mahtavin 
mielin, kun näki taas kave-
reita ja opettajia, eräs oppi-
las kiteytti.
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Teknologia on vallan-
nut maailman todella 
lyhyessä ajassa. Ke-

sät kuluvat nykyään ruudun 
edessä ja koulussakin oppi-
kirjojen käyttöä on vähen-
netty huomattavasti. 

Olen huomannut, että usein 
iäkkäämmät ihmiset pa-
heksuvat maailman menoa 
vielä enemmän teknologian 
suuntaan. Päätin kysyä äitini 
isältä, Ahti Tammiselta, mil-
laista oli hänen nuoruutensa 
sodan jälkeen, ilman tekno-
logiaa.
    
Kysyin ensimmäisenä, mikä 
oli paras ajanviete, kun pu-
helimia ei ollut.

“Menin usein naapurin Ma-
tin kanssa urheilukentälle 
pelaamaan pelejä ja viet-
tämään muutenkin aikaa.” 
Voin kuvitella, että ulkona 
tuli vietettyä paljon aikaa, 
koska sisällä ei voinut pela-
ta niin monipuolisia pelejä, 
kuin ulkona. Urheilukentillä 
totta kai pystyy viettämään 
aikaa monin tavoin. Jalka-

Elämä ennen vanhaan
Jade Nivala, 8A

palloa ja pesäpalloa voi pe-
lata kesäisin. Talvisin jääpal-
loa ja jääkiekkoa.

Ahti kertoo, että kesäisin 
mentiin todella paljon ui-
maan. Lähes joka päivä. Lä-
heisillä hiekkarannoilla tar-
joiltiin kaurapuuroa päivisin, 
joten rannalla vietettiin 
usein koko päivä. Kesäisin 
mentiin myös kalastamaan 
isän kanssa ja kylään mum-
molaan. Kesämökeille men-
tiin myös usein reissuun.

    Koulukin oli ennen hieman 
erilaista. Välitunnit vietet-
tiin aina ulkona, kansakou-
lun pihassa, pelaten ruutu-
hyppyä ja hiirenhäntää. 

Opettajien kanssa oltiin hy-
vissä väleissä koko ala-aste. 
Ikinä ei väitetty vastaan. 
Yläkoulussa kuitenkin Ahti 
ja Matti alkoivat vähitellen 
koettelemaan opettajien ra-
joja, kuten useimmat. Poi-
kaporukassa oli hauskaa 
joskus tehdä pieniä metkuja 
opettajille. Urheilua ei har-
rastettu pelkästään koulun 
ulkopuolella, vaan liikunta 

oli Ahdin lempi kouluaine. 
Liikuntatunneilla voimistel-
tiin ja pelattiin paljon erilai-
sia pallopelejä.

“Matematiikka ja äidinkieli 
olivat vaikeimpia kouluainei-
ta ja liikunta tuntui vaan tu-
tummalta, koska sitä harras-
ti paljon muutenkin.” Ahti ei 
pitänyt lukemista ja kotona ei 
autettu paljoa koulunkäyn-
nin kanssa, joten läksyt jäi-
vät usein tekemättä. Kouluja 
ei Ahti kansakoulun jälkeen 
enää käynytkään, ja se jäi 
myöhemmin kaduttamaan. 
Koulusta lähdettiin suoraan 
korjauspajalle töihin. Unel-
ma-ammattia ei ikinä edes 
kunnolla ehtinyt miettiä.

“Tuntuu, että nykyään asi-
oista ei pidetä enää yhtä hy-
vää huolta, kuin ennen. Jos 
jokin menee rikki, käy vain 
ostamassa uuden kaupasta.” 
Ahti pohtii. Hänelle on jo 
lapsuudesta jäänyt tavaksi 
pitää kaikesta hyvää huolta, 
ja säilyttää pienetkin asi-
at. Vieläkään, hän ei tohtisi 
heittää mitään pois, vaikka 
se olisi kuinka pieni ja rikki.

Olemme eläneet kou-
lumaailmassa kaksi 
melko erilaista luku-

vuotta. Luulimme ehkä jo 
viime keväänä, että etäope-
tus- ja opiskelu olisivat olleet 
yhden kevään juttu, mutta 
olimme saman edessä jäl-
leen tänä keväänä. Koulum-
me 6.-luokkalaiset jatkoi-
vat lähiopetuksessa, mutta 
7.–9.-luokkalaiset siirtyivät 
etäopetukseen jälleen maa-
liskuussa. 

Hyppy tänä keväänä etä-
opetukseen oli monin tavoin 
loivempi kuin viime vuonna 
ja olimme siihen paremmin 
valmistautuneita. Meillä oli 
materiaalia viime keväältä 
tallessa, ja viime keväänä ke-
rätyn palautteen perusteella 
olimme osanneet varautua ja 
muokata asioita etäopetuk-
sen näkökulmasta. Etäope-
tukseen oli ehkä jokainen 

Etäopetus opettajan 
näkökulmasta
Opettajat Laura Kevätniemi ja Niina Mattsson

Havukosken koulun kouluisäntä Merja Kimpimäki jää 
tänä keväänä eläkkeelle 33 Havukoskella vietetyn 
työvuoden jälkeen. 8A-luokan oppilaat Aleksi ja Alex 

pyysivät Merjaa kertomaan Havukoskella vietetyistä vuosis-
ta.

Merja kävi itse koulunsa 1960-luvulla, eikä hänellä ollut va-
raa tai mahdollisuutta kouluttautua. Hän on ollut noin 50 
vuotta työelämässä, aivan nuoresta asti.

Vaikein tilanne työvuosien aikana on ollut, kun oppilaat tap-
pelivat keskenään ja oli  pakko mennä väliin. Kaikki meni 
kuitenkin hyvin, eikä kenellekään ole käynyt mitään vaka-
vaa. Onneksi tällaisia tilanteita ei ole ollut montaa.

Korona on vaikuttanut työntekoon jonkin verran. On pitä-
nyt suojautua ja Merja on  ollut paljon maskien kanssa teke-
misissä sekä Havukosken että Koivukylän koulussa. Viime 
vuosien aikana Merja on ollut kouluisäntänä Havukosken 
koulun ohella myös Koivukylän koulussa.

Merjan käytetyimmät työkalut ovat akkuporakone, pihdit ja 
harja ja tänä talvena lumikola. Myös ruuvimeisseliä tarvi-
taan usein. Entisen rehtorin aikana työnkuva oli erilainen 
kuin nykyisin. Nykyisin työhön kuuluu paljon kiinteistön-
hoitoon liittyviä asioita.

Opettajakunta on vuosien varrella muuttunut. Muuta-
ma opettaja on ollut vuodesta 1988. On tullut uusia, nuo-
ria opettajia, mikä on mukavaa. Uusi koulurakennus 
on valoisampi ja koulussa on kivat värit. Kokolattiama-
tot tekevät koulusta äänettömämmän. - Tykkään uudes-
ta koulusta enemmän kuin vanhasta. Kiva, kun kerkesin 
olla myös peruskorjatussa koulussa töissä, Merja toteaa. 

Havukosken koulun rakastettu kouluisäntä 
Merja jää eläkkeelle
Aleksi Lipponen ja Alex Ristolainen 8A, haastattelusta muokannut Kati Tiainen

sari leHTosaari

Kouluisäntä Merja Kimpimäki jää eläkkeelle 33 työvuoden 
jälkeen

Oppilaat ovat muuttuneet vuosien aikana. Aiemmin  oppi-
laista saattoi tulla melkein ystäviä. He viettivät paljon aikaa 
Merjan työhuoneella ja jakoivat ilojaan ja surujaan. Nykyisin 
oppilaat ovat loitontuneet, mikä Merjan mielestä saattaa joh-
tua siitä, että Merjan työaika jakaantuu kahden koulun välille. 

Merja jää kaipaamaan eniten oppilaita, koska oppilaat ovat 
kaikkein tärkeimpiä, mutta myös koulukiinteistöä ja kivaa 
ympäristöä luonnon helmassa.

Parhaita muistoja vuosien varrelta on, kun lukuvuonna 
2003–2004 Merja valittiin kevätjuhlassa Vuoden henkilöksi. 
Kevätjuhlassa Merja kutsuttiin auditorion lavalle kukitetta-
vaksi ja palkittavaksi. Oppilaat osoittivat suosiotaan, ja se on 
jäänyt elävästi Merjan mieleen. Vuonna 2017 Merjaa oltiin 
siirtämässä työhön toiselle koululle. Silloinen opettajamme 
Kimmo Pekkanen organisoi Merjan puolesta vetoomuksen,  
jonka kaikki oppilaat ja opettajat allekirjoittivat. Merja sai 
pitää työpaikkansa Havukoskella. - Ensin itkettiin ja sitten 
lopuksi naurettiin, Merja muistelee.

Eläkkeellä Merja aikoo elää enemmän itselleen ja tehdä itseä 
kiinnostavia asioita. Vapaa-ajalla Merja harrastaa pyöräilyä, 
ulkoilua, omakotitalon remontoimista ja pihatöitä.

Koko Havukosken koulun väelle ja uudelle kouluvartijalle 
Merja lähettää terveisensä: - Pitäkää hyvä huoli Havukos-
ken koulusta. Tämä on hieno koulu, jossa on hyvät opettajat 
ja oppilaat.

Merjan mukana päättyy yksi aikakausi Havukosken koulus-
sa. Me toivotamme Merjalle ansaittuja ja leppoisia eläkepäi-
viä ja kiitämme yhteisistä vuosista!

osannut edes hieman mie-
lessään jo varautua, kun tal-
vilomaviikolla koronaluvut 
jatkoivat kasvuaan.

Ennen etäopetusta, Havu-
kosken koululle osui helmi-
kuussa lähes peräkkäin kaksi 
suurempaa koronan joukko-
altistumista, joissa myös osa 
henkilökunnasta joutui ka-
ranteeniin. Karanteenipää-
tökset tulevat nopeasti, ja 
kun seuraavana aamuna on 
yhtäkkiä neljäsosa opettajis-
ta poissa, aiheuttaa se muu-
toksia myös opetukseen. Ka-
ranteenin ajalla opettajilla ei 
ole Vantaalla työvelvoitetta, 
mutta osa karanteeniin mää-
rätyistä opettajista työsken-
teli jonkin verran tästäkin 
huolimatta. Henkilökunnan 
nopea karanteeniin siirty-
minen aiheutti järjestelyitä 
opetukseen sekä sijaisten 
hankkimista. Tämä osoittau-

tui vallitsevassa tilanteessa 
toisinaan haastavaksi. Eri-
tyisen haastavaa oli silloin, 
kun sekä opettaja että hänen 
opetusryhmänsä olivat sa-
maan aikaan karanteenissa. 
Tällöin sijaistavan opettajan 
piti ottaa nopeasti haltuun 
itselle mahdollisesti vieraan 
oppilasryhmän etäopetus. 

Kaikesta huolimatta etä-
opetus on tuonut hyviäkin 
asioita opettajan työhön. 
Lähes jokainen opettaja on 
varmasti ottanut käyttöön 
itselleen uusia digityökaluja, 
opettamista ja opetusmateri-
aaleja on tarkasteltu uudessa 
valossa, ja kollegat ovat vaih-
taneet keskenään arvokasta 
tietoa ja kokemusta. Uskom-
me kuitenkin usean kollegan 
allekirjoittavan ajatuksen 
siitä, että “uusi” normaali ja 
lähiopetus on oikein terve-
tullut takaisin tänäkin ke-
väänä!
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Vuoden ajan elämääm-
me enemmän tai vä-
hemmän vaikuttanut 

korona muutti myös melko 
lailla Marjatta-Säätiön toi-
mintaa Havukoskella. Paljon 
on ollut muutoksia ja toimin-
taa on jouduttu muokkaa-
maan aina rajoitusten mu-
kaan. Säätiön virkistys- ja 
kuntoutustiimin sekä Havu-
rastin työntekijät ovat pyr-
kineet ylläpitämään kaikin 
mahdollisin tavoin asukkai-
demme hyvinvointia. Etelä-
Suomen runsasluminen talvi 
ei ole myöskään ollut este 
ulkona järjestettäville pieni-
muotoisille liikuntaryhmille. 
Havukoskella Havurastin 
asiakkailla on ollut mahdol-
lisuus osallistua torstai- aa-
mupäivisin kävelyryhmään, 
jossa luonnossa liikkumisen 
ohessa on myös harjoiteltu 
tasapainoa, lihaskuntoa ja 
ihasteltu luonnon monimuo-
toisuutta. Mitä parhainta 
mielen ja kehon hyvinvointia! 
Liikunnasta innostuneita lä-
hialueen senioreita on riittä-
nyt myös toisessa ulkona jär-
jestetyssä ryhmässä. Tämän 
ryhmän asiakkaat ovat myös 
tulleet liikkumaan ulos ah-

kerasti talvesta huolimatta. 
Ryhmässä on mm. sauvakä-
velty, tehty intervalli- har-
joittelua, jumpattu musii-
kin tahdissa, hyödynnetty 
kuminauhoja sekä tehty 
metsäkävelyjä. Korona-ajan 
uusi liikun-
t a m u o t o 
on ollut 
Havu- ja 
Myyrastin 
asiakkaille 
suunnattu 
e t ä j u m p -
pa, jossa 
on myös 
r i i t t ä n y t 
väkeä.  Asi-
a k k a i d e n 
ja työnte-
k i j ö i d e n 
onkin pitä-
nyt opetel-
la hieman 
e r i l a i s t a 
toimintamallia, kun jump-
paa on ohjattu Teams- pal-
velun kautta. Niinhän se on, 
että haastavat ajat opettavat 
uusia toimintatapoja, joista 
usein on hyötyä myös tule-
vaisuudessakin.

Päivätoimintakeskuksissa 
Havu- ja Myyrastissa on ke-

vään aikana ja tälläkin het-
kellä voinut kokoontua ko-
ronarajoitusten puitteissa 6 
ihmistä kerrallaan samassa 
huoneessa. Olemmekin jär-
jestelleet ja jakaneet tilojam-
me, jotta useampi kävijä voisi 

päästä ta-
p a a m a a n 
t o i s i a a n .  
Ryhmätoi-
m i n t a m -
me on tällä 
h e t k e l l ä 
tauolla ra-
j o i t u s te n 
v u o k s i , 
mutta Ras-
teissa on 
mahdolli-
suus saada 
jut t useu-
raa muka-
vassa po-
rukassa.  
Hav uras-

tissa ja Myyrastissa on iloit-
tu siitä, että ovemme ovat 
saaneet olla auki koronara-
joituksista huolimatta. Tämä 
korona-aika on koetellut mei-
tä kaikkia ja läheisten sekä 
ystävien merkitys on koros-
tunut entisestään.  Vuoden 
alkukuukaudet ihastelimme 
lunta ja pakkassäätä, tämä 

Terveisiä Marjatta-Säätiöltä! 
Jenna Tiilikainen jenna Tiilikainen

on ollut mukavaa vaihtelua 
menneisiin talviin verrat-
tuna. Rasteissa huomioitiin 
sekä ystävänpäivä, että nais-
tenpäivä pienen merkeissä. 
Pääsiäisenä Havurastilaisia 
ilahduttivat pienet virpojat 
lähipäiväkodista, ikkunan 
takaa näin korona-ajan hen-
gessä. 

Virtuaaliseen kanssakäymi-
seen olemme osallistuneet 
aiemmin mainitun etäjum-
pan parissa sekä Vantaan 
kaupungin asukastilojen 
järjestämissä virtuaalikah-
viloissa. Keskustelun ja yh-
dessäolon lisäksi olemme 
tehneet joka päivä pienimuo-
toisesti jotakin mukavaa, tie-
tysti turvavälit huomioiden. 
Musiikin kuuntelu, visailu, 
aivojumppa, pienimuotoinen 
askartelu sekä käsityöt ovat 
pitäneet mielemme virkeinä. 
Olemme lisäksi ulkoilleet ja 
seuranneet kevään edisty-
mistä, onkin ollut ihana huo-
mata, että kyllä se kesä sieltä 
tulee! 
 
Hoivan tiimeissä on asuk-
kaiden kanssa viihdytty ja 
keksitty kaikenlaista puu-
haa. Asukkaiden psyykkistä 

ja fyysistä toimintakykyä 
on pidetty yllä niin sosio-
kulttuurisella toiminnalla, 
kuin fyysistä toimintakykyä 
tukevilla ryhmillä ja muulla 
toiminnallakin. Yksilökun-
toutuksia on toteutettu läpi 
talven ja esimerkiksi tasa-
painoradalla on voinut ohja-
tusti osallistua lihasvoimaa 
ja tasapainoa ylläpitäviin 
harjoituksiin. Kädentaitoja 
on ylläpidetty muun muassa 
väritystehtävillä ja leipomi-

sella. Tiimeissä on innostut-
tu myös leffailtapäivistä. On 
katseltu kotimaisia tutuista 
muusikoista kertovia elo-
kuvia ja sellaisia, joihin voi 
asukkailla olla jotain kos-
ketuspintaa. Näitä elokuvia 
ovat olleet ainakin Olavi Vir-
ta- elokuva, Irwin Goodman: 
Rentun ruusu, Kari Tapio: 
Olen suomalainen ja Elämäl-
tä kaiken sain - elokuvat. Lef-
faherkutkin ovat maistuneet!  
 

Päätökset Hoitoon
Elmon uimahalli toteutettava suunnitellussa aikataulussa
Toimin Elmon uimahallin suunnittelua seuraavan työryhmän puheenjohtajana. 
Elmon uimahallin suunnittelu on edennyt tavoiteaikataulussa. Haluan päätöksen
tekijänä varmistaa, että uimahalli toteutuu suunnitellun kokoisena ja aikataulussa 
2025. 

Vantaan suuralueita kehitettävä tasapuolisesti –  
Koivukylän suuralueen asukkaat tarvitsevat lisää palveluita
Vantaan jokaiselle suuralueelle on saatava laadukkaat ja monipuoliset 
perus ja kaupalliset palvelut. Ne varmistetaan johdonmukaisella 
päätöksenteolla yhteistyössä eri järjestöjen, poliittisten päättäjien, 
virkamiesten ja elinkeinoelämän kanssa. 

Vantaan menestyksen edellytys on  
hyvinvoivat työntekijät ja laadukkaat palvelut
Kuntalaiset tarvitsevat laadukkaita palveluja, joita heille tuottavat 
hyvinvoivat työntekijät. Vantaan on isona työnantajana huolehdittava 
henkilökuntansa hyvinvoinnista. Hyvinvoiva henkilökunta on 
Vantaan menestyksen tae.

Sote-uudistuksen tavoitteena on  
laadukkaat ja paremmat palvelut
Vantaa ei ole pystynyt tuottamaan riittävästi laadukkaita sotepalveluita 
asukkailleen. Siksi tarvitaan Soteuudistusta, jotta vantaalaiset saavat 
oikean hoidon, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

www.sirkkaliisakahara.fi
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Kevään koittaessa asukkai-
den kanssa on voitu jo liikkua 
hieman ulkonakin. Läheinen 
asukaspuisto on tullut myös 
tutuksi monille asukkaille 
ja siellä on usein levähdetty 
sekä katseltu ja kuunneltu 
kevään merkkejä. 

Leenakodin sekä Havu- ja 
Mäntykodin tiimeissä on 
hyödynnetty päivittäin äly-
televisioita. Sieltä on katseltu 
korona-ajan konsertteja tai 
esimerkiksi YouTuben kautta 
suuren suosion saaneita Lot-
ta ja pappa- videoita. Aivan 
mielettömän hyvää ohjelmaa 
senioreille. Tällaista lisää!  
Työntekijätkin saivat viih-
dettä arkeen, kun Säätiö tar-
josi henkilökunnalle etänä 
Stand-Up shown. Esityksen 
meille tarjosi ja iltaamme 
viihdytti Arimo Mustonen 
ja kyllä asukkaatkin tykkä-
sivät, kun saivat seurata tätä 
televisioruudun kautta.  

Hoivan tiimeissä ovat myös 
eläinvieraat tulleet tutuksi, 
kun työntekijät ovat tuoneet 
lemmikkejään asukkaidem-
me iloksi. Karvakuonot ovat 
tuoneet paljon iloa asuk-
kaille ja hymyä huulille. Blo-
gistamme sekä sosiaalisen 
median kanavistamme ovat 
omaiset myös voineet seura-
ta mitä arkeemme ja asuk-
kaillemme kuuluu. 

Nyt voimme kuitenkin iloiten 
kääntää katseen kohti kesää, 
sillä koronarajoituksiakin 
jo lievennetään vihdoin. 
Marjatta-Säätiölläkin suun-
nitellaan jo kovasti tulevaa 
ja toimintaa pyritään pik-
kuhiljaa taas palauttamaan 
normaalimpaan suuntaan. 
Eiköhän tästä hyvä kesä saa-
da aikaan!

KÄHÄRÄ 
SIRKKA-LIISA
56 v, aluepäällikkö, 
sairaanhoitaja AMK,
Havukoski

SAINIO 
JARI
60 v, tonttiasiamies, 
tradenomi YAMK,
Simonlaakso

KÄHÄRÄ 
KAARLO
28 v, virastomestari, 
Leinelä

KANGAS-
NIEMI MILA
27 v, järjestötyöntekijä, 
Ruskeasanta

ABDI 
FAYSAL
36 v, financial adviser, 
kaupunginvaltuutettu, 
Korso

VIHONEN 
JUTTA
22 v, opiskelijajärjestön 
puheenjohtaja, tarjoilija, 
Koivukylä

USKOLA 
NINA
54 v, sosiaaliohjaaja, 
pääluottamusmies, 
Ilola

HILDÉN 
JONI 
40 v, toimittaja, 
opiskelija,
Koivukylä

YAWARI 
ZABI
30 v, yhteisöpedagogi, 
asioimistulkki, 
Koivukylä

PITKÄNEN 
EEVA
72 v, tekninen toimi-
henkilö, eläkeläinen, 
Havukoski

ITÄPÄÄ 
KATJA
34 v, oikeustradenomi-
opiskelija, asiakas-
palvelija, Havukoski

KOIVUKYLÄN 
SOSIALIDEMOKRAATIT 
ON TOIMINUT KOIVUKYLÄN 
PUOLESTA VUODESTA 1972 
JA JATKAA TYÖTÄÄN. 
YHTEISKUNTA-
VAIKUTTAMINEN ON 
KESTÄVYYSLAJI. 

Vaatimuksiamme vuosien aikana ovat olleet
■ Kuusijärvi virkistysalueeksi
■ Terveyskeskus Koivukylään 
■ Havukosken koulu

Tällä valtuustokaudella vaikutimme mm.
■ Elmon uimahallin rakentamiseen 
■ Ostoskeskuksen ja asemanseudun 
 kehittämiseen – työ jatkuu
■ Kuusijärven parkkialueen 
 maksuttomuuteen

TAVOITTEITAMME OVAT
■ Koivukylän ostarin peruskorjaaminen/uusiminen
■ Elmon urheilupuiston monipuolistaminen
■ Asukastilojen saaminen alueellemme
■ Viihtyisyyden parantaminen – yhdessä!

ÄÄNESTÄ.KOIVUKYLÄN SOSIALIDEMOKRAATIT (maksaa mainoksen)

KOTIKULMAMME

KOIVU-
KYLÄ
– TURVALLINEN 
JA VIIHTYISÄ 
LÄHIÖ KAIKILLE

34 43 44 53 54 64

84 92 97 98 111
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Koivutorin suunnittelun tärkeänä lähtökohtana on ollut 
viime vuoden elokuussa pidetystä asukastilaisuudesta 
saatu asukaspalaute. Asukkaat toivoivat parannusta 

torin turvallisuuteen ja siisteyteen. Myös torialueella tapah-
tuva ajoneuvoliikenne huolestutti asukkaita. Rautkallionka-
dun ylikulkusillalle johtavien portaiden korjaus ja valaistuk-
sen parantaminen sekä viihtyisyyden lisääminen istutuksin 
ja penkein olivat myös toivottujen parannusten keskeisiä 
asioita. Yleisesti Koivutorista toivottiin siistiä, turvallista ja 
viihtyisää aluetta, jossa olisi mukava myös oleskella. 

Taustalla on myös Koivukylän kaavarunkotyö, jossa asema-
kaavoitus tarkastelee aiempaa laajempaa aluekokonaisuutta 
Koivukylän keskustan kehittämiseksi. Koivutorin lähiym-
päristön uudistumisen aikataulua tiiviimmäksi asuinalueen 
keskukseksi uusine kerrostaloineen ei ymmärtääkseni ku-
kaan pysty tarkasti arvioimaan. Yleisesti on puhuttu noin 
kymmenen vuoden aikajänteestä. Havukoski on mukana 
myönteisen erityiskohtelun ohjelmassa, jossa pyritään kehit-
tämään ja tukemaan hankkeen asuinalueiden viihtyisyyttä 
ja hyvinvointia eri tavoin. Koivutorin kunnostus on yhtenä 
kohteena ohjelmassa. 

Koivutorin uusi ilme ja syntymä
Koivutorin suunnitteluryhmässä on mukana taiteilija Vesa-
Pekka Rannikko ja valaistussuunnittelija Ari Tiilikainen, joi-
den yhteistyönä ovat Rautkallionkadun varteen valmistuneet 
Rannikon Lentävät kaupunkilaiset -taidekonseptin teokset 
’Sulka ja tähdet’ sekä ’Varpusen sanoja’. Vaikka Koivutorin 
kunnostus on luonteeltaan väliaikainen, katsottiin että tai-
teen ja valaistuksen keinoin voidaan lähestyä asukkaiden 
toiveita ja samalla huomioida alueen monikulttuurisuutta. 
Koivutoria tilallisesti hallitsevaksi aiheeksi tulee Feenix-lin-
tu, joka näkyy torin uuden asfalttipäällysteen pinnassa. Sitä 
pidetään uudelleen syntymän symbolina ja se tunnetaan 
useissa tarinaperinteissä. Feenix on lintu, joka syntyy uu-

delleen sytyttämällä itsensä palamaan. Niinpä torin pimeän 
ajan ilmeessä Feenix-lintu muuttuukin valaistuksen myötä 
värikkään punahehkuiseksi, ikään kuin syntyen uudestaan. 
Samalla torin yleisvalaistus ja sen myötä turvallisuudentun-
ne alueella liikkuessa paranee. 

Lisää vihreyttä ja penkkejä
Feenix-lintuun kytkeytyy kolme pyöreätä penkkialuetta, 
joiden sisällä on rusokirsikkapuut ja kukkivia pensaita sekä 
puiden kohdevalot. Torin laidalle, metsäalueen reunaan tu-
lee myös useampi rusokirsikkapuu ja pensaita rajaamaan 
torialuetta. Kirsikkapuu on uuden alun ja uudestisyntymän 
symboli. Keväinen Hanami juhla kerää ihmisiä yhteen vaa-
leanpunaisten kukkien alle ja syksyn loistavan punainen 
ruska-aika tuo väriä torille.

Linnun pyrstön kohdalla on kolme pienempää pöytäpenk-
ki -ryhmää metsän reunassa. Torilla ja tulevan asukastilan 
vieressä on myös muutamia selkä- ja käsinojallisia penkkejä 
ja pöytä-penkkiryhmä.  Torin joulukuusi saa uuden paikan 
’linnun siipien’ suojassa. Huonokuntoiset portaat korjataan 
ja ne saavat uudet pesubetonipintaiset porraskivet. Kape-
ammat portaat muuttuvat kasvillisuusalueeksi, jossa heinät 
tuovat uutta ilmettä torille. Portaikon istutusalueita täyden-
netään uusilla istutuksilla ja uuden asukastilan käyttöön va-
rataan ylätasanteella oleva istutuslaatikko.

Asukastilan katonrajaan on suunniteltu teräksinen Terve-
tuloa -teksti, joka olisi alueella laajimmin puhutuilla kielillä 
kirjoitettuna. Tältä osin on rakennesuunnittelu vielä työn 
alla.

Parannuksia torin huoltoliikenteeseen
Liikenteellisiä asioita on ratkottu Kytötien puolella varaa-
malla Koivutorin liikekeskuksen yrittäjille lastaustila/huol-
toajopaikka heti bussipysäkin eteläpuolelta. Tehostetulla py-

säköinninvalvonnalla on puututtu Koivutorilla tapahtuvaan 
luvattomaan ajoneuvolla ajoon ja pysäköintiin. Liikennettä 
alueelle ei voida kieltää alueen kunnossapidon, aurauksen ja 
pelastusajopaikkojen takia.

Suunnittelua on tehty yhdessä asukaspalveluiden Kafnetin 
henkilökunnan ja myös Toimarin vastuuhenkilöiden kanssa 
hyvässä hengessä ja samalla on saatu arvokasta tietoa asuk-
kaille tärkeistä asioista alueen kehittämiseksi.

Koivutori valmistuu syksyn aikana
Koivutorin suunnitelmat ovat valmistumassa toukokuun 
aikana. Koivutorin kunnostustyöt alkavat tänä vuonna, ju-
hannuksen jälkeen 28.6 alkavalla viikolla. Ensin uusitaan 
torin pintarakenne asfaltiksi, sen jälkeen korjataan portaat 
ja tehdään istutukset, valaistus ja kalusteiden asennukset. 
Torin kunnostus on valmis syyskuun lopussa

Koivutori uudistuu asukkaiden toiveiden pohjalta – Feenix-linnun siivittämänä
Seija Tulonen, Vantaan kaupunki/ Kadut ja puistot/ suunnittelu

Kuntavaalit 2021Alueesi ehdokkaat
Ricardas Plytnikas

Projektipäällikkö,  
l.maisteri
6 kauden kaupungin-
valtuutettu
74v, Päiväkumpu

Turvallisen asuin-
ympäristön puolesta.

Lähiliikuntapuiston 
kunnostaminen mm. 
skeittipaikka ja ikä-
ihmisille kuntotelineitä.

Laurintie perus-
korjattava kokonaan.

Kiinteistöveroa alennettava; 
veroäyri nykyisellään.

Kirjanpitopäällikkö
49v, Rekola

Rekolan torin
rakentaminen.

Vantaan ratikan
rakentamisen 
myöhentäminen.

Vantaan talous 
kuntoon!

ICT-järjestelmäasiantuntija
48v, Päiväkumpu

Vanhoja 
asuinalueita 
kehitettävä 
uusien rinnalla.

Meluesteet 
Lahdenväylän 
varrelle.

Lastensuojelun 
resurssit 
turvattava.

Sairaanhoitaja AMK, 
palomies
38v, Rekola

Koulujen-, ja 
päivähoito-
ryhmien kokoja 
ei saa 
kasvattaa!

Ei kerrostaloja 
pientaloalueella!

Ei veronkorotuksille!

Rakennetaan 
Vantaa 
yhdessä!

Seija Puha

seija.puha.

Mika Rautio

mikarautio.info 

Jari Ahokas

jariahokas.

Rehellisesti, oikeuden-
mukaisesti ja yhdessä

Osaamista, taitoa ja 
päättäväisyyttä

Asumisen ja rakentamisen 
asiantuntija

Aktiivinen yhdistystoimija 
ja perheenisä

ricardasplytnikaskokoomus.

M
a
in

o
k
se

n
 m

a
k
sa

ja
 K

o
ivu

k
ylä

-R
e
k
o

la
n

 K
o

k
o

o
m

u
s ja

 e
h

d
o

k
k
a
a
t

207 208 214 134



11

Koivukylän Lähisanomat  | 3/2021

Koivutori uudistuu asukkaiden toiveiden pohjalta – Feenix-linnun siivittämänä

Takkailloissa foibekar-
tanolaiset kerääntyvät 
yhteen kuuntelemaan 

valitsemiaan kappaleita ja 
keskustelemaan musiikin he-
rättämistä ajatuksista ja tun-
teista. Perinteisesti iltamia 
on vietetty kerran kuukau-
dessa Foibekartanon päära-
kennuksen takkahuoneessa. 
Tarjolla on Ravintola Flyy-
gelin valmistamia herkkuja. 
Illan tunnelman kruunaa 
takkatulen loimu. Takkailta 
on yksi niistä lukuisista yh-
dessä tekemisen muodoista, 
jotka Foibekartanolla on ke-
hitetty asukkaiden toiveiden 
pohjalta. 

Digitaalisuus luo uusia 
mahdollisuuksia
Koronavuonna takkaillat 
siirrettiin verkkoon. ”Asuk-
kaiden turvallisuus on tietys-
ti tärkeintä eikä mukavasta 
yhdessäolosta haluttu luo-
pua!” Iltamien emäntä, Hy-
vän elämän kotipalveluiden 
valmennuspäällikkö, Katri 
Mervilä-Puhakka kertoo.
Asukkaat eivät tällä hetkellä 
kokoonnu fyysisesti samaan 

Foibekartanon takkailta kokoaa asukkaat 
yhteen etäyhteyksin
Katri Mervilä-Puhakka, Maria Paavolainen, Ulla Broms

tilaan, vaan takkailtaan 
osallistutaan etänä Foibe-
kartanon YouTube-kanaval-
ta. Asukkaat saavat lähettää 
toivekappaleitaan etukäteen, 
minkä lisäksi heille soite-
taan puhelimitse suorassa 

lähetyksessä. Sävelmien 
kuuntelun lomassa vaihde-
taan tietysti kuulumisia. 
Perinteisen puhelinyhteyden 
ohella yhteydenpitoa tukee 
YouTube live-chat ja Whats-
App. Tallenteen voi katsoa 
jälkikäteen.
Foibekartanon asukas Pertti 
Heinonen kertoo osallistu-
vansa iltamiin omalta tieto-

Musiikki on tunteiden 
kieli
Tunnekirjo Takkailloissa on 
laaja. Parhaimmillaan mu-
siikki kohottaa mielialaa, lii-
kuttaa kyyneliin ja herättää 
kuulijassa jopa hartaan olon. 
Musiikki voi olla toimiva 
keino käsitellä sellaisia tun-
teita, joista on vaikea puhua 
ääneen. ”Toisen valitsemaa 

jasPer norring

Geronomiopiskelija Maarit Turu-Gromoff ja Hyvän elämän 
kotipalveluiden päällikkö Katri Mervilä-Puhakka

koneeltaan. ”Uusi järjestys 
vaati alkuun vähän totutte-
lua, mutta olen hyvin tyy-
tyväinen takkailtojen sisäl-
töön. Itse toivon useimmiten 
soitettavan vanhaa tanssi-
musiikkia.”

kappaletta kuunnellessa sitä 
ikään kuin tuntee tämän aja-
tukset” säestää Pertti Heino-
nen.

Tutkimuksissa on osoitet-
tu, että musiikki vaikuttaa 
ihmisiin syvästi. Mieluisan 
musiikin kuuntelu aktivoi 
aivoja laajasti, vapauttaen 
esimerkiksi mielihyvää ja 
muistia säätelevää välittäjä-
ainetta dopamiinia. Samat 
aivojen alueet, jotka liitetään 
yhteisöllisyyteen ja sosiaali-
suuteen, reagoivat voimak-
kaasti myös musiikkiin. 

Takkailloissa tärkeintä on 
yhdessäolo ja toisten koh-
taaminen. Virtuaalinen 
elementti aiotaan säilyttää 
koronan jälkeenkin, mahdol-
listaahan se elämykselliseen 
tapahtumaan osallistumisen 
yhä useammalle – ajasta ja 
paikasta riippumatta. Heino-
nen suhtautuu tulevaan po-
sitiivisesti. ”Mielelläänhän 
sitä kävisi myös siellä paikan 
päällä, kun olen tämmöinen 
menevä mies. Mutta eiköhän 
se maailma siitä joskus taas 
avaudu. Nyt on hyvä näin!”

Vesa-Pekka rannikko

Heikinheimo Säde
Koivukylä

 

Hämäläinen  Soile
Korso

Hämäläinen Birgitta
Koivukylä

Hultin  Noora
Asola

Heinänen  Lassi
Korso

Hölttä  Heikki
Leinelä

Lahti Sirpa
Nikinmäki

Majanto Annukka
Leppäkorpi

Korso-
Koivukylä

Kuntavaaleissa päätetään mm. 
Kouluista, päiväkodeista, terveyspalveluista.

Uimahalleista, puistoista, pelikentistä.
Teiden korjauksista ja katuvaloista.

 
In local elections we decide on:

Schools, daycare and health care. Swimming
halls, parks, playgrounds.  Repairing the streets

and streetlights.  
 As a foreigner you have the right to 

vote in local elections, 
 if you have lived in Finland for 2 years 
before the election day 13th June 2021 

 

The Green Party in Vantaa 

KUNTAVAALIT

13.6.21
 

ENNAKKOÄÄNESTYS

26.5. -8.6.21

www.vavi.fi
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Vote in the municipal elections!
¡Vota en las elecciones municipales!

ขอเชญิมาลงคะแนนเสยีงเลือกตังเทศบาล
Hääleta kohalike omavalitsuste valimistel!

!در انتخابات شهرداری رای بدهید

Wählen Sie bei der Kommunalwahl!

Chakir  Samira
Päiväkumpu

Alasuutari  Jenni
Metsola

Löydä  oma  ehdokkaasi   -  find  your  candidate  -   Äänestä kuntavaaleissa! 

Haapanen Miikka
Havukoski

 

Mäkinen Olli
Ilola

Mäkynen  Leila
Havukoski

Norrena  Vaula
Metsola

Peltola  Tuomas
Havukoski

Rämö Eve
Korso

Rämö  Tuukka
Korso

Sten  Mira
Nikinmäki

Suhonen Hanna
Leinelä

 

Torki Mehri
Rekola

Tulkki Vesa
Asola

Vähälä Markus
Jokivarsi

 

Viirimäki Jaana
Rekola

 

Ylä-Lahti Juha
Rekola

U codee doorashooyinka degmooyinka!

305 307 315 318 319 322

323 325 326 344 349 357

358 361 364 371 372 382

383 388 389 396 400 403
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Putkiremontti eli viralli-
semmin linjasaneeraus 
alkaa yleensä aina vie-

märiputkista, joiden käyttö-
ikä on noin 50 vuotta. Tä-
män jälkeen vuoroon tulevat 
käyttövesiputket, joiden kes-
kimääräinen käyttöikä on 
noin 70 vuotta. Viimeisenä 
uusitaan lämmityspatterien 
putket, joiden pitäisi kestää 
ainakin 100 vuotta. 

Mitä putkiremontilla ja linja-
saneerauksella tarkoitetaan?
Yleensä ihmisten puheissa 
sana ”putkiremontti” tarkoit-
taa juurikin viemäriputkien 
uusimista tai sukittamista. 
Kuitenkin tuossa vaiheessa 
talon putkista on uusittu tai 
korjattu vasta puolet. Sana 
”linjasaneeraus” tarkoittaa 
usein samoja viemäriputkia, 
mutta virallisempana ter-
minä sekin voidaan joskus 
ymmärtää myös väärin, tai 
ainakin hyvin eri tavoin. 
Urbaanin legendan mukaan 
isännöitsijätoimistoon soitti 
kerran eräs tuohtunut osak-
keenomistaja, joka oli juuri 
ostanut eräästä taloyhtiöstä 
itselleen huoneiston. Hän oli 
kovasti pahoillaan, että miksi 

hänelle ei oltu lainkaan ker-
rottu sitä, että talossa oli juu-
ri alkamassa putkiremontti? 
Isännöitsijä sitten katseli 
tekemäänsä isännöitsijänto-
distusta ja vastasi takaisin 
soittajalle, että kyllähän täs-
sä isännöitsijäntodistuksel-
la aivan selvästi lukee, että 
”Linjasaneeraus alkamassa 
2021”. Tähän soittaja heti 
takaisin, että hän oli ym-
märtänyt tuon kohdan niin, 
että sillä tarkoitetaan alueen 
linja-autoreittien karsimista 
ja uudelleen suunnittelua. 
Juna-aseman syöttöliiken-
teen uusista suunnitelmista 
oli ollut paljon kirjoituksia ja 
mielipiteitä alueen lehdissä-
kin. Mutta putkiremontista 
ei ollut isännöitsijäntodis-
tuksessa yhtään mainintaa. 
Ei ollut ei. Koska sana ”put-
kiremontti” on pelkkää pu-
hekieltä.

Milloin taloissa on 
putkiremontin aika?
Talojen oma elinikä koko-
naisuudessaan voi myös 
vaihdella. Yleensä talot kui-
tenkin suunnitellaan kestä-
mään ainakin 100 vuotta. 
Joidenkin kertomusten mu-
kaan nykyistä Havukoskea 

rakennettaessa talot olisi 
suunniteltu kestämään vain 
30 vuotta? Jos suunnitelmat 
Havukoskella ovat joskus 
menneet noin, nyt talojen 
elinikä on jo ylitetty melkein 
kahteen kertaan. Oletetta-
vasti 1970-luvun kerrosta-
lot Havukoskella ovat pai-
koillaan vielä satoja vuosia, 
onhan nämä talot olleet jo 
pitkään suojeltujakin ensim-
mäisenä 1970-luvun raken-
nusmiljöönä koko Suomessa. 
Suojelussa rakennusten ul-
konäköön liittyvät korjauk-
set pyritään aina tekemään 
ensisijaisesti alkuperäistä 
ulkoasua ja rakennustapaa 
kunnioittaen.

Miten ja milloin put-
kiremontti alkaa?
Yleensä putkiremontti al-
kaa aina viemäriputkista, 
joiden käyttöikä yleensä on 
kaikkein lyhin, eli noin 50 
vuotta. Voiko putkiremontti 
yllättää? Hyvällä varautu-
misella ja huolellisella suun-
nittelulla riittävän ajoissa 
putkiremontti ei yllätä. Va-
rautuminen lähtee liikkeel-
le jo hyvissä ajoin, jo silloin 
kun putkiremontin oletetaan 
tapahtuvan vasta kaukana 

tulevaisuudessa. Mutta jo 
hyvissä ajoin eli 5-10 vuotta 
ennen remontin alkamista 
taloissa tehdään putkisto-
jen kuntotutkimuksia, joista 
yleisin menetelmä on rönt-
genkuvaus.

Miten röntgentut-
kimus tapahtuu ja  
mitä se auttaa?
Putkistojen kunto saadaan 
tutkittua röntgenkuvauksen 
avulla rakenteita rikkomatta. 
Röntgensäteillä tutkimukset 
tehdään putkien ulkopuo-
lelta, jolloin putkien tyhjen-
täminen ei ole tarpeen, eikä 
mahdollisia ulkopuolisia 
eristeitä tarvitse purkaa.

Röntgenkuvauksella selvi-
tetään putkien seinämien 
paksuudet ja ohentumisen 
määrä. Samalla selviää mah-
dollisten syöpymien laajuus 
ja syvyys. Halkeamat ja sak-
kaumat saadaan myös nä-
kyville röntgenkuvauksen 
avulla. Kuvauksen jälkeen 
kiinteistön taloyhtiöllä on 
hyvä näkemys putkien kun-
nosta, niiden jäljellä olevas-
ta käyttöiästä ja seuraavan 
seurantatutkimuksen ajan-
kohdasta. 

Putkiremontin voi aloittaa myös käyttövesiputkista 
Toimitus

Putkikotelointi on hyvin huomaamaton ovien yläpuolella

Koteloidut putket nousevat 
rapussa eri kerroksiin

Putkinousut alhaalta ylös

ToimiTUs

PÄIVÄKUMPU

PÄIVÄKUMPU

PÄIVÄKUMPU

PÄIVÄKUMPU

PÄIVÄKUMPU

HAVUKOSKIKOIVUKYLÄ

ASOLA

SIMONKYLÄ

HAVUKOSKI

HAVUKOSKI

KOIVUKYLÄ

ANU JÄRVELÄINEN

JARI JÄÄSKELÄINEN

KATJA KOMEZA

JONNA LARINTO

CHAU NGUYEN

SOFIA PAHTELA

JUKKA PIETILÄINEN

NINA PISPALA

LIISA TILANDER 

teknisen lautakunnan jäsen, VTK

kaupunginvaltuutettu,
luottamusmies, kirvesmies

palveluasiantuntija, luottamusmies

myyntineuvottelija

varavaltuutettu,
ammattiliiton järjestötoimitsija

linja-autonkuljettaja,
merkonomiopiskelija

varavaltuutettu, opetuslautakunnan jäsen,
medianomi AMK

ympäristölautakunnan varajäsen, 
eläkeläinen

RAMI LEHKONEN
pienyrittäjä, sarjakuvataiteilija, 
Maan Satama ry:n puheenjohtaja

toiminnanjohtaja, YTT, dosentti

"Talous kuntoon investoinneilla.
Asuntoja rakennettava erilaisiin
tarpeisiin. Vanhat asuinalueet ja
luontoyhteydet turvattava."

"Pientaloalueet on pidettävä
pientaloalueina. Myönteisen
erityiskohtelun rahoitus on
turvattava."

"Koivukylän keskusta on
uudistettava. Alueen viihtyisyteen
on panostettava. Asukkaita pitää
kuulla ja asioita tulee tapahtua!"

"Sateenkaarevilla kuntalaisilla on
oikeus tulla kohdatuiksi, heidän
itsemääräämisoikeuttaan
kunnioittaen, kaikissa kunnan
palveluissa. Vantaan täytyy olla
hyvä koti kaikille, ei vain
hyväosaisille."

"Toimivat ja turvalliset lähipalvelut niitä
tarvitseville. Toimiva joukkoliikenne.
Kohtuuhintainen asuntotuotanto. Tasa-
arvoisuutta lisättävä ja lähidemokratiaa
kehitettävä."

"Kuntalaiset ja kunnan työntekijät
mukaan päätöksentekoon.
Lisäkäsiä ja turvaa kouluihin,
päiväkoteihin ja vanhusten-
hoitoon. Kestävä talous ei synny
köyhyyttä lisäämällä ja palveluja
heikentämällä."

"Ehdoton EI kiusaamiselle.
Laadukkaat ja riittävät lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelut.
Kohtuuhintaista vuokra-asumista"

"Pidetään lähipalvelut lähellä ja
joukkoliikenne toimivana. 
Lähipalvelut tulee jatkossakin 
olla helposti saavutettavissa."

"Hyvä Vantaa kaikille, ei harvoille.
Terveyskeskusmaksut pois ja
lääkärin vastaanotolle viikossa.
Turvalliset koulut ja riittävän
pienet päiväkotiryhmät."

"Lähiluonnosta pidettävä huolta.
Kaupunki tarvitsee toimivan
joukkoliikenteen ja pyörätiet.
Tutkittu tieto päätöksenteon 
tueksi "

SARA VALTA
 graafikko, medianomi AMK, 

Suomen sarjakuvaseuran hallituksen jäsen

"Oppilaiden jaksamisesta pitää huolehtia
kokonaisvaltaisesti Vantaalla. Koulu-
kuraattorien tarjoamaan avustukseen 
ja saavutettavaan harrastus-
toimintaan panostaminen ovat 
tässä avainasemassa."
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Rakennetaan yhdessä
viihtyisä ja inhimillinen
asuinalue kaikille, 
ei harvoille.
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Seuraava seurantatutki-
mus tehdään yleensä noin 5 
vuoden päästä. Se tehdään 
samoista kohdista kuin en-
simmäinen tutkimus on 
tehty. Yleensä sitä tekemään 
tilataan sama firma, joka en-
simmäisenkin tutkimuksen 
on tehnyt. Viiden vuoden 
aikana putket luonnollisesti 
kuluvat lisää, jolloin toises-
sa tutkimuksessa 5 vuoden 
päästä tämä kuluminen voi-
daan mitata. Sen perusteella 
voidaan arvioida erittäinkin 
tarkasti, missä ajassa put-
kien seinämät kuluvat lop-
puun. Silloin on aika uusia 
ne. Silloin tulee taloyhtiöön 
putkiremontin aika. Re-
montti käynnistyy aina han-
kesuunnittelulla.

Milloin putkiremon-
tit alkavat Havukos-
kella ja mitä remont-
ti maksaa?
Havukosken taloissa putki-
remontit ovat alkaneet jo. 
Virsutiellä ainakin yhden ta-
loyhtiön osalta putkiremont-
tia on jo tehty. Lisäksi käyt-
tövesiputket ollaan uusittu 
kokonaisuudessaan ainakin 
Asunto Oy Rastitie 2 -ni-
misessä yhtiössä Pohjoisen 
Rastitien ja Peijaksentien 
risteyksessä. ”Käyttövesiput-
kien uusimisen yhtenä pe-
rusteena olivat myös tämän 
hetken edulliset hinnat”, 

kertoo Rastitie 2:n puheen-
johtaja Eino Nissinen. Hän 
oli yhdessä talon hallituksen 
kanssa tutkinut ja selvitellyt 
erilaisia menetelmiä ja nii-
den kustannuksia käyttöve-
siputkien uusimiseen. 

Rastitie 2:ssä onnistuttiin 
uusimaan yhtiön käyttöve-
siputket erittäin edullisesti, 
mutta myös urakan lopputu-
los on kaunis ja erittäin on-
nistunut. Pintavetoina ja ko-
teloimalla rappukäytävään 
tuotuja uusia putkia ei ensin 
meinaa huomata ollenkaan, 
ellei osaa sillä silmällä kat-
soa. Niin hyvin uusien putki-
en kotelot sulautuvat rappu-
käytävän värimaailmaan ja 
yleisilmeeseen. Remontti oli 
myös erittäin nopeasti tehty, 
ja haitta-aika asukkaille oli 
erittäin lyhyt. Talon vanhat 
ja alkuperäiset putket jätet-
tiin paikoilleen.

Rastitie 2:n remontin kus-
tannus oli noin 30 perheen 
taloyhtiössä vain muutamia 
satoja tuhansia. Keskimää-
rin yhtä asuntoa kohden 
kustannuksia tuli vain reilun 
10.000 euron verran. 

Viemäriputkien uusimisessa 
tai sukituksessa hinnat voivat 
vaihdella alkaen muutamas-
ta sadasta eurosta per asuin-
neliö. Ylärajaa ei varmaan ole 
ollenkaan olemassa? Toteu-

tuneet viemäriputkiremont-
tien hinnat ovat useinkin 
nousseet pääkaupunkiseu-
dulla 1000-1500 euroon per 
neliö, jos remontin yhteydes-
sä uusitaan myös kylpyhuo-
neita, sähkö- ja telejohtoja, 
ja parannetaan asumisen 
tasoa ja viihtyvyyttä muu-
tenkin. Muualla Suomessa 
pk-seudun ulkopuolella put-
kiremontin hintataso voi olla 
hieman alhaisempi. 

Miksi putkiremontti 
pitäisi aloittaa   
käyttövesiputkista?
Tähän on monta hyvää syy-
tä. Mikäli putkiremontteja 
katsotaan pelkästään ta-
louden näkökulmasta, sil-
loin kaikki talon rakenteet 
käytettäisiin aina loppuun 
saakka. Paineellisten käyttö-
vesiputkien osalta tämä voi 
tarkoittaa isoja vesivahinko-
ja putkien hapertuessa elin-
kaarensa lopussa. Vaikka 
käyttövesiputkissa vuotoja ei 
olisi ollut vielä yhtään, eikä 
niitä olisi lähivuosillekaan 
vielä odotettavissa, niin van-
hojen putkien vaihtamisen 
uusiin putkiin pystyy hyvin 
ymmärtämään, kun pitää 
käsissään esimerkiksi Rasti-
tie 2 -yhtiön vanhoja putkia. 
Näissä putkissa ulkohalkai-
sija voi olla lähes ranteen 
vahvuinen. Putken sisällä 
virtaukselle vapaa tila on sil-

ti voinut kutistua peukalon 
paksuiseksi. Loppuosa put-
ken sisäpinnasta on kuonan 
ja ruosteen peitossa.  

Vielä vajaa vuosi sitten näis-
täkin As Oy Rastitie kakko-
sen käyttövesiputkista on 
kulkenut kaikki yhtiön asuk-
kaiden juomavesi. Jolloin jos 
samojen putkien käyttöä ol-
taisiin vielä jatkettu, silloin 
putkien lopun lähestyessä 
kaikki putkista irtoava ruos-
te ja kuona olisi kulkenut 
osittain myös ihmisten eli-
mistöjen läpi. 

Havukosken alueen talot on 
rakentanut puoliksi kaksi eri 
tahoa. Noin puolet taloista 
rakensi Sato ja noin puolet 
taloista on rakentanut sen 
ajan suuri rakennusliike 
Haka. Nopealla matematii-
kalla kaikki alueen talois-
sa olevat putket on ostettu 
ehkäpä vain kahdessa eri 
kaupasta, tai kaikki putket 

Havukosken taloissa voi olla 
myös samaa materiaalia ja 
saman valmistajan tekemiä. 
Mahdollista ja erittäin to-
dennäköistäkin on siis se, 
että näitä samoja sisältä 
lähes tukkoon ruostuneita 
putkia on tälläkin hetkellä 
pitkät pätkät alueen muissa-
kin taloissa? 

Mistä neuvoja hyvin 
toteutettuihin ja 
hyvin onnistuneisiin 
remontteihin?
Remontteja voidaan pitää 
onnistuneina ainakin silloin, 
jos taloyhtiö nimeltä maini-
ten päätyy myös lehtien pals-
toille. Muita hyvän remontin 
tunnusmerkkejä ovat mm. 

aikatauluissa ja budjetissa 
pysyminen, sekä lopputule-
mana tyytyväiset asukkaat. 
Hyviin lopputuloksiin voi 
myös päästä haastattele-
malla ja matkimalla muita, 
jolloin voi ottaa oppia niistä 
taloista, joissa hyvin onnis-
tunut remontti on jo tehty. 
Remontin valmisteluista, 
remontin toteutuksesta ja 
remonttiin vielä viime het-
kellä tulleista muutoksista 
urakan jo ollessa käynnissä 
varmaan kertoo mielellään 
lisää Asunto Oy Rastitie 2:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Eino Nissinen, joka myös Lä-
hisanomat -lehdelle esitteli 
innokkaasti heidän taloyh-
tiönsä remontin, joka on nyt 
juuri hiljattain valmistunut.

Vaikka putki ei vuoda, put-
ken sisäpinta voi näyttää 
hurjalta

Putkinousujen alapää
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Vantaalla on nyt aivan 
uusi, hieno ja urbaani 
kalastuskohde, kun 

pari vuotta sitten patosulusta 
vapautettu Tikkurilankoski 
on avattu kalastukselle. Tik-
kurilankosken kalastuslupa-
alue on kokonaisuudessaan 
noin 400 metrin pituinen, 
alkaen Kuninkaalantien sil-
lan yläpuolelta ja päättyen 
Heurekan suvantoon.
 
Alkaneelle kalastuskaudelle 
on luotu myös uusi yhteislu-
pa, joka kattaa Tikkurilan-
kosken lisäksi myös Vantaan-
kosken sekä muut Vantaan 
kaupungin hallinnoimat ve-
sialueet. Vantaankosken ja 
Tikkurilankosken luvalla saa 
siis kalastaa näiden kahden 
kosken lisäksi kaikilla muil-
lakin Vantaan vesialueilla 
Vantaan- ja Keravanjoessa 
sekä merialueilla. 

Kalastuslupaa myydään esi-
merkiksi Tikkurilan Vantaa-
infossa. 18–64-vuotiaalla 
kalastajalla tulee lisäksi olla 
maksettuna valtion kalas-
tonhoitomaksu.
 

Vantaankosken ja Tikkuri-
lankosken yhteislupaa edul-
lisemmalla Vantaan kau-
pungin kalastusluvalla saa 
kalastaa Vantaan vesialueil-
la lukuun ottamatta Tikkuri-
lankoskea ja Vantaankoskea.
 
Tikkurilankoskeen ja Van-
taankoskeen istutetaan 
kalastuskauden aikana 
runsaasti pyyntikokoisia 
kirjolohia. Kuluvan kauden 
ensimmäinen istutus tehtiin 
vappuaattona 30. huhtikuu-
ta.
 
Molemmilla suositulla kos-
kella tullaan toteuttamaan 
tehostettua kalastuksenval-
vontaa, jossa valvotaan sekä 
kalastajien asianmukaisia 
lupia että kalastussääntöjen 
noudattamista. Sekä Tik-
kurilankosken ja Vantaan-
kosken lupa että Vantaan 
kaupungin kalastuslupa oi-
keuttaa käyttämään pyyn-
nissä yhtä vapaa kerrallaan 
ja ottamaan ruoaksi enin-
tään kaksi lohikalaa (taimen, 
lohi, harjus, kirjolohi) vuoro-
kaudessa. Huomioithan, että 
luonnonvarainen (rasvaeväl-

Tikkurilankoski kutsuu kalastajia   
– ensimmäiset istutukset tehty
Vantaan kaupunki

linen) taimen on rauhoitet-
tu koko maassa leveyspiirin 
64°00’N eteläpuolella, joten 
saaliiksi saadut yksilöt on 
aina vapautettava viipymät-
tä takaisin veteen. Taimenen 
ja lohen luonnonkudun suo-
jelemiseksi kahlaaminen on 
kielletty koskialueilla 1.10.–
31.5.
 
Lisätietoja kalastuksesta, lu-
vista ja kalastussäännöistä 
osoitteessa www.vantaa.fi/
kalastus sekä Vantaan ka-
lavesikartasta. Tutustuthan 
sääntöihin aina ennen kalas-
tuksen aloittamista.
Tervetuloa nauttimaan luon-

Vantaan etsivässä nuo-
risotyössä aloitetaan 
jalkautuva työ. Uu-

dessa työmuodossa etsivät 
nuorisotyöntekijät työsken-
televät kauppakeskuksissa, 
leipäjonoissa, kirjastoissa ja 
muissa julkisissa ja puolijul-
kisissa tiloissa, joissa nuor-
ten aikuisten oletetaan viet-
tävän aikaansa.
 
”Saimme Etelä-Suomen alue-
hallintovirastolta etsivälle 
nuorisotyölle  valtionavus-
tusta aiempaa enemmän. 
Tässä tilanteessa avustus 
kohdennetaan jalkautuvan 
etsivän nuorisotyön teke-
miseen ja kehittämiseen. 
Vantaalla on jo ennestään 
pitkällinen osaaminen jal-
kautuvasta työstä ja myön-
nettävä avustus tukee tätä 
työtä”, nuorten aikuisten 
palvelujen päällikkö Katja 
Günther toteaa. 
  
Etsivä nuorisotyö tavoittelee 
ja tavoittaa työn ja koulun 
ulkopuolella olevia nuoria 

Etsivät nuorisotyöntekijät 
jalkautuvat nuorten   
aikuisten pariin
Vantaan kaupunki

aikuisia. Työmuotoina ovat 
tällä hetkellä yksilöohjaus, 
tavoitteellinen pienryhmä-
toiminta, verkkoperusteinen 
etsivä nuorisotyö ja kotita-
paamiset.
 
”Etsivän nuorisotyön jalkau-
tuvassa työmuodossa koros-
tuu palveluohjaus. Nuoria 
aikuisia halutaan ohjata eri-
tyisesti työhön, koulutuk-
seen tai elämänhallintaa tu-
keviin palveluihin”, etsivän 
työn esimies Päivi Ruotonen 
kertoo.   
 
Vantaan etsivä nuorisotyö 
on osa nuorisopalveluiden 
nuorten aikuisten palvelujen 
kokonaisuutta, johon kuu-
luvat nuorten työpajat sekä 
nuorten aikuisten harrastus- 
ja vapaa-ajantoiminta.
 
Lisätietoja 
Päivi Ruotonen, etsivän työn 
esimies, paivi.ruotonen@
vantaa.fi, p. 050 302 6059  
Katja Günther, nuorten ai-
kuisten palvelujen päällikkö, 
katja.gunther@vantaa.fi, p. 
040 779 5648

nosta ja vastuullisesta kalas-
tuksesta Vantaan kalavesil-
le!

Lisätietoja 
Markku Tiusanen, kalastus-
teknikko, markku.tiusanen@
vantaa.fi p. 0400 871 312

Korjaus: Lähisanomat 
nro 2 sivulla 8 olleeseen 
apteekkialaa koskevaan 
juttuun. Syksystä 2021 
lähtien provisoriksi voi 
opiskella myös Åbo Aca-
demissa.
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Lions Club Vantaa/Vernissa lahjoitti kaksi sydäniskuria 
Tikkurilan uudelle kirkolle. Toinen iskureista sijoite-
taan kirkon ala-aulaan ja toinen toisen kerroksen au-

latilaan. Lahjoituksen vastaanottivat 30.3.2021 kirkkoherra 
Janne Silvast ja HR-koordinaattori Nina Kinnunen

Tikkurilan kirkon tiloissa tullaan järjestämään muun mu-
assa toimintaa lapsille ja nuorille, kerhoja, hartauksia, mu-
siikkitilaisuuksia sekä jumalanpalveluksia. Katutasossa on 
kahvila ja lapsiperheiden Pienten paikka. 

Kirkkoherra Janne Silvastin mukaan kirkko pyrkii palvele-
maan seurakuntalaisia lapsista ikäihmisiin. ”Tarkoitus on 
pitää kirkkosali aina avoinna, niin että ihmiset voivat pis-
täytyä siellä. Olemmekin erittäin ilahtuneita ja kiitollisia 
saamistamme elvytyslaitteista”, Janne Silvast totesi.

Suomalaisten Lions klubien yhteinen hanke, sydäniskuri-
kampanja, on ollut käynnissä hieman yli kaksi vuotta. Ta-
voitteena on saada Suomeen noin tuhat uutta sydäniskuria. 
Tähän mennessä laitteita on toimitettu 220. Kampanja on 
yksi Suomen suurimmista Lionien humanitäärisistä hank-
keista, jonka hyöty tulee kaikkien maassamme olevien ih-
misten turvallisuuden hyväksi.

Suomessa tapahtuu noin 2 500 odottamatonta tajunnan-
menetyskohtausta - sydänpysähdystä - vuodessa sairaalan 
ulkopuolella. Potilaan ennusteen ja toipumisen kannalta 
tärkeintä on välittömästi sydänpysähdyksen toteamisen jäl-
keen aloitettu peruselvytys ja sydämen käynnistys sydänis-
kurilla. 

Sydäniskurin käyttöön ei välttämättä tarvita koulutusta, 
laite itsessään ohjaa toimintaa ja lisäksi laitetoimittaja on 
opastanut kirkon henkilökuntaa käyttämään kyseistä mal-

lia. Sydäniskurin antama tasavirtasähköisku on ainut keino 
käynnistää sydän uudelleen. Julkisilla paikoilla säilytettävät 
neuvovat sydäniskurit ovat erityisesti maallikoille suunnat-
tuja.

LC Vantaa/Vernissan iskurihankintaa on avustanut talou-
dellisesti myös Lionsien Arne Ritari -säätiö, jonka tarkoitus 
on muun muassa tukea ja edistää Suomen Lions klubien hy-
väntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja.

Kirkkoherra Janne Silvast vastaanotti sydäniskurin LC Van-
taa Vernissan Riitta Liisa Seitakarilta ja Leena Lehtoselta. 
Toinen elvytyslaitteista sijoitetaan ala-aulaan ja toinen toisen 
kerroksen aulatilaan.

Tikkurilan kirkossa apu on lähellä
Malla Huttunen, LC Vantaa/Vernissa malla HUTTUnen, lC VanTaa/Vernissa

Varhaiskasvatuksen palveluja avataan palvelualueen exit-
suunnitelman mukaisesti. 3.5.2021 alkaen avoimet päivä-
kodit, avoimet kohtaamispaikat ja asukaspuistot avaavat 
toimintansa ulkotiloissa. Asukaspuistossa ulkotoimintaa 
järjestetään päivittäin ja avointen päiväkotien yhteydessä 
ulkotoimintaa järjestetään vähintään kerran viikossa. Toi-
mipisteiden sisätilat pysyvät edelleen suljettuina 31.5.2021 
asti.

Varhaiskasvatuksen kerhojen osalta toiminta on auki nor-
maalisti 3.5. alkaen.

Sekä kerhoissa että ulkotiloissa on muistettava turvavälit, 
käsihygienia ja yskimisohjeet. Oireilevat aikuiset tai lapset 
eivät saa osallistua toimintaan.

Avoimet päiväkodit ja asukaspuistot 
toimivat toukokuun alusta ulkotiloissa 
ja kerhotoiminta avataan
Vantaan kaupunki

Mika Niikko

Havukosken 
nuorisotyön ja 

ruoka-avun 
puolestapuhuja

Sanoista tekoihin ry

LINJA PITÄÄ.

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu,
isä ja järjestöaktiivi, joka osaa nähdä
Havukosken ja Koivukylän tarpeet
kokemuksensa kautta.
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Liikuntaleikkejä, taide- ja askartelupajoja, retkiä ja ta-
pahtumia. Ainakin näitä on tarjolla Koivukylän avoi-
men kohtaamispaikan eri toimijoiden järjestämässä 

puistotoiminnassa kesällä. Toimintaa järjestetään 7.6.–6.8. 
välisellä ajalla Rautkallion puistossa. 

Varhaiskasvatuksen puistoruoka jaetaan lapsille tänäkin 
kesänä piknik-pusseina ja Rautkallion puistossa pusseja 
jaetaan 7.6.–9.7. jokaisena arkipäivänä. Eväspussi on mak-
suton.

Kohtaamispaikka selvitti toiveita kesän ohjelmaa varten. 
Perheet toivoivat puistoruokailun lisäksi retkiä ja tapahtu-
mia, yhteisiä leikki- ja taidetuokioita ja erityisesti toisten 
lasten ja vanhempien tapaamista. 

Erilaista ohjelmaa järjestetään mm. Vantaan varhaiskasva-
tuksen, perheneuvolan, neuvolan ja järjestöjen, kuten MLL 
Uudenmaan piirin kanssa. Puistossa tulee kokoontumaan 
myös avointa ryhmätoimintaa, kuten suomen kielen oppi-
miseen keskittyvä ryhmä sekä taapero- ja vauvaperhetreffit. 
Retkiä järjestetään lähialueen maksuttomiin kohteisiin.

Puistossa voi tavata säännöllisesti ainakin Vantaan perhe-
koutsit, neuvolan perheohjaajan ja MLL:n koordinaattorit. 
Työntekijöiltä voi kysyä neuvoa ja tukea helposti lapsen kas-
vuun ja kehitykseen ja perhe-elämään liittyen ja toiminnalli-
sessa yhdessä tekemisessä he tulevat perheille tutuiksi. 

Myös muut kohtaamispaikan toimijat tulevat jalkautumaan 
puistoon ja tarkoituksena on mahdollistaa perheille kynnyk-
setön avunsaaminen niin pienissä kuin isommissa haasteis-

Rautkallion puistossa on kesällä 
toimintaa lapsille ja perheille
Reetta Kyyrö Tiina nUrmenniemi

sa. Tarvittaessa perheelle voidaan varata aika tapaamiselle 
kohtaamispaikkaan ja apua saa myös asiointiin.

Toiveissa tuli esiin myös koululaisten kesäajan toiminta. 
Koululaiset ovat tervetulleita puistotoimintaan sekä ruo-
kailemaan itsekseen tai vanhemman kanssa. Maanantaisin 
kentällä pelaillaan ja leikitään aamupäivällä erityisesti kou-
lulaisille sopivia pelejä mm. Monik Vantaan työntekijöiden 
kanssa.

Lisätietoa kesätoiminnasta antaa MLL:n perhetoiminnan 
koordinaattori p. 044 901 2554 ja Vantaan varhaiskasvatuk-
sen ohjaaja p. 050 314 5626. Viikko-ohjelma löytyy Koivuky-
län avoimen kohtaamispaikan Facebook-sivuilta.

Kesätoiminnasta löytyy ohjelmaa niin vauva- ja pikkulapsi-
perheille kuin koululaisillekin

Havukoskella on 
käynnissä osallis-
tuva budjetointi, 

jossa asukkaat saavat päät-
tää 50 000 euron käytöstä. 
Asukkaat saivat jättää ide-
oita alueen kehittämiseksi 
21.4.–16.5. Nyt kaupungin 
asiantuntijat tutustuvat ide-
oihin ja niistä jatkokehite-
tään äänestykseen eteneviä 
suunnitelmia. Havukoskella 
tarkoitetaan tässä virallisen 
kaupunginosan aluetta, joka 
ulottuu aina junaradasta Ke-
ravanjoelle saakka.

Teemana osallistuvassa bud-
jetoinnissa on lähiympäris-
tön eli kaupungin ulkotilojen 
kehittäminen ja Havukos-
kelle on ehdotettu muun mu-
assa ulkokuntoiluvälineitä, 
puistojumppaa, lisää roska-
laatikoita sekä paljon muuta.

Nyt kaupungilla käydään läpi 
ideoita ja katsotaan, ovat-
ko ne mahdollisia toteuttaa. 
Jokaiseen ideaan vastataan 
osallistu.vantaa.fi-sivustolla, 
joten siellä on hyvä seurata 

Meidän Havukoski 
- ideoista äänestykseen
Laura Lettenmeier,
Vantaan kaupunki

ideoiden etenemistä. Sivus-
tolla pääsee myös kommen-
toimaan muiden ideoita. 

Toteuttamiskelpoisista ide-
oista työstetään elokuun 
lopussa pidettävässä työpa-
jassa äänestykseen eteneviä 
suunnitelmia. Työpaja on 
kaikille asukkaille avoin ja 
siellä yhdistellään, muoka-
taan ja tarkennetaan ideoi-
ta yhdessä asiantuntijoiden 
kanssa. Jos esimerkiksi mo-
nessa ideassa on toivottu 
lisää penkkejä, saatetaan 
nämä yhdistää yhdeksi ää-
nestettäväksi suunnitelmak-
si. 
Syksyllä 22.9.–17.10. pääsee 
äänestämään, mitkä suun-
nitelmat toteutetaan vuonna 
2022. Jokainen asukas saa 
äänestää yhden kerran, ja 
myös lapsilla ja nuorilla on 
äänioikeus.

sakari manninen

Sanoista tekoihin, 
kuntalaisia 
kuunnellen.

www.tiinatuomela.fiVantaa

Tiina Tuomela
Lastenlääkäri, kaupunginvaltuutettu
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”Resursseja lapsiperheiden 

kotipalveluihin.”

”Homekoulut 
kuntoon.”

”Seniorien 
hoivapalvelut 

kuntoon.”

”Lääkärin 
vastaanotolle 

päästävä.”

Kesäkuun 
vaaleissa 
päätetään 
palveluista 
ja niiden 
tulevaisuu-
desta.

JARI  S AINIO

TEHDÄÄN 
YHDESSÄ 
PAREMPI 
VANTAA.
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Kuntavaaleissa kannattaa äänestää. Kunnissa tehdään 
tärkeitä palveluja koskevia päätöksiä. Päätökset kos-
kevat meidän ihan jokaisen arkea. Me myös maksam-

me kuntaveroa eli rahoitamme kunnan tuottamia palveluita. 
Valtuutetut päättävät meiltä kerättävien verojen suuruu-
desta ja niiden käytöstä. Eli vaalit, joissa valitaan edustajat 
valtuustoon, eivät ole mikään pikkujuttu, vaan elämämme 
kannalta merkittävä asia. He päättävät myös mm. kouluis-
ta, varhaiskasvatuksesta, vanhusten hoidosta, sosiaali- ja 
terveyspalveluista, erilaisista vapaa-ajan palveluista kuten 
liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluista.

Huolena on pitkään ollut alhainen äänestysprosentti kunta-
vaaleissa. Miten saadaan kansalaiset innostumaan vaaleis-
ta?

Korona on saanut puolueet muuttamaan kampanjointitapo-
jaan. Netissä tapahtuva vaalikampanjointi on lisääntynyt. 
Erilaiset striimatut tapahtumat, seminaarit, etäkokoukset, 
ehdokkaiden kyselytunnit ja vaalikeskustelut ovat arkipäi-
vää, samoin Twitter, Facebook, yms.

Vaalikoneista on tullut entistä tärkeämpi ehdokkaille ja ää-
nestäjille. Niitä ehdokkaat täyttävät useassa eri mediassa. 
Varsinkin nuoret hankkivat tietonsa ehdokkaista vaaliko-
neiden kautta.

Tarvitaan monenlaisia ehdokkaita eri taustoista tuleville ää-
nestäjille, jotta heillä on mistä valita. Tarvitaan myös hyviä, 
kiinnostavia vaalikampanjoita, erilaisia tilaisuuksia, joissa 
on mahdollisuus tavata ehdokkaita. Tarvitaan tietoa eri puo-
lueiden vaaliohjelmista ja arvoista. Tarvitaan kunnon väit-
telyjä puolueiden vaaliteemoista, rentoja tilaisuuksia, joihin 

Miksi kannattaa äänestää? 
Miten valita oma ehdokas?
Eija Ahola

on helppo tulla ja osallistua. Huumorikin voisi välillä olla 
paikallaan.

Vanhemmat kansalaiset tuntevat usein ehdokkaansa joko 
henkilökohtaisesti tai median kautta. Vaaliteltat toreilla ovat 
vanhemman väen mieleen. Ehkä kesää kohti koronaepide-
mian helpottaessa äänestäjät pääsevät tapaamaan ehdokkai-
ta kahvikupin ja makkaran ääreen. Ilman niitä voi vanhem-
mankin väen into vaaleihin laskea.

Voi olla, että nuori somesukupolvi yllättääkin vaali- innos-
tuksellaan. Yhteiskunnalliset asiat ovat alkaneet kiinnostaa 
heitä. Moni nuori sanoo haluavansa myös vaikuttaa itselleen 
tärkeisiin asioihin kuten ilmastonmuutokseen. Heitä ei vält-
tämättä kiinnosta laajasti muut kunnan asiat. 

Mitä asukkaat ja valtuutetut voivat tehdä  
vaalien välillä?
Kun halutaan saada äänestysaktiivisuus kasvamaan, niin 
siihen tarvitaan pitkäjänteistä työtä, jossa kansalaiset pää-
sevät itse toimimaan ja määrittelemään politiikan sisältöä.
Kylämme järjestöjen yhteistyöjärjestö Toimiva Koivukylä - 
Toimari ry voisi esimerkiksi toimia koollekutsujana ja käyn-
nistäjänä pysyville politiikkakahviloille. Ne eivät olisi pel-
kästään totista vääntöä vakavista asioista, vaan uudenlaisia 
yhteisöllisiä tapahtumia. Puolueet eivät järjestäisi tilaisuuk-
sia erikseen, vaan toimisivat yhdessä Koivukylän hyväksi. 
Niin saataisiin enemmän aikaan. Kahviloissa voisi tavata 
poliitikkoja, asiantuntijoita, asukkaita ja kansalaisaktiiveja. 
Keskusteltaisiin vaihtoehdoista, suunniteltaisiin yhdessä, 
vietäisiin asioita eteenpäin ja kehitettäisiin uusia ideoita. 
Some on hyvä väline, mutta se ei korvaa kohtaamisia. Eikä 
kaikilla ole sen käyttöön mahdollisuuksia. Valtuutettujen 

kyselytunnit kirjastossa ja somessa voisivat olla yksi ratkai-
su, joka palvelisi mahdollisimman monia
Mitään ei saada yksin aikaan. Kyky yhteistyöhön on poliiti-
kolle tärkeä taito. Valtuutetut käyttävät paljon omaa aikaan-
sa perehtyäkseen asioihin. Vastuu on myös suuri.

Miksi kannattaisi valita oman kylän ehdokas?
Oman alueen valtuustoehdokkaiden äänestämistä kannat-
taa harkita. He tuntevat alueensa ja sen tarpeet parhaiten. 
He myös puolustavat parhaiten paikallisia palveluja. Tästä 
on tutkimuksellistakin näyttöä.

Uskon, että Koivukylän alueelta löytyy monipuolinen ehdok-
kaiden kirjo.
 
Äänestäminen kannattaa aina! Muuten joku muu 
päättää puolestasi.
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Valitse Seija uudelleen!
Lue lisää vaaliteemoistani
www.seija.puha.

Tekoja palvelujen puolesta

Seija on tunnettu, arvostettu ja 
aktiivi päiväkumpulainen. 
Hän on toiminut monta kautta 
valtuustossa asukkaiden 
parhaaksi, mutta vielä on 
paljon tehtävää.

Seija Puha
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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

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@taitoetelasuomi.fi
www.taitoetelasuomi.fi 

FACEBOOK
Taitokeskus Havukoski ja  
korso/Taito etelä-suomi ry

Taitokeskukset ovat auki normaa-
listi toukokuun loppuun. suljettu 
21.6.-7.8.2021

Taitokeskus Havukoskella 
poistomyyntipäivät 26.–27.5. klo 
10–18. lankoja, tarvikepaketteja ja 
mallitöitä. 

koululaisten (9-16 v.) kesäleiri -ku-
dotaan kangaspuilla korsossa 7.-
10.6. klo 10-14, 50 € + materiaalit.

Uutena myös aikuisten kesäleirit 
Havukoskella 14.-17.6. klo 10-14, 
60 € + materiaalit ja 9.-12.8. klo 
17-21, 60 € + materiaalit. kurssilla 
voi oman valinnan mukaan, kutoa 
kangaspuilla, solmita makramee-
ta, patasuteja luonnonmateriaa-
leista, kori punomalla tai virkkaa-
malla.

kesän kurssit ja aukioloajat 
löytyvät www.taitoetelasuomi.fi. 
ilmoittautuminen kursseille myös 
suoraan taitokeskukseen. 

Koivukylän  
Palloseurassa   
tapahtuu

Perhefutis 1-4v. ja Palloilu-
kerho 4-5v. 
05.05. - 01.09.2021
 
Kesäkuun ensimmäinen 
CM Futisleiri
07.06. - 11.06.2021
https://koips.fi/toiminta/leirit

KOIPS jalkapallokoulu 
2012-2016 syntyneille
07.06 - 09.06.2021
https://koips.fi/koips-jalkapal-
lokoulu

Stadi CUP 
10.06. - 13.06.2021

Kesäkuun toinen 
CM Futisleiri 
14.06. - 16.06.2021
https://koips.fi/toiminta/leirit

Tehoryhmäleiri
21.06. - 23.06.2021

Helsinki Cup
12.07.-17.07.2021
https://helsinkicup.fi

Uusi ikäluokka PT2016 
perustetaan

P2013 ja P2014 Volkswa-
gen Cup Havukoskella
15.08.2021
https://koips.fi/tapahtumat/
turnaukset

Kesän kolmas 
CM Futisleiri
09.08 - 10.8.2021
https://koips.fi/toiminta/leirit

Seurapäivä
Viikko 33

Havukosken  
Eläkeläiset ry

Kevään, kesän ja syksyn 
ohjelmat: 

Kirnun tiloista saamme 
käyttöömme 1. 9. 2021 lähtien 
askarteluhuoneen tiistaisin 
klo 12.00–16.00 ja auditorion 
tanssiharjoituksiin torstaisin 
klo 12.00–14.00.

Nuorisotalosta ei ole saatu 
virallista tiedotetta.

Toukokuun ajan kokoonnumme 
vielä joka tiistai klo 12.00 Tuu-
likontin pihaan ja lähdemme 
parin tunnin sauvakävelylle, 
jolloin juomme myös päiväkah-
vin yhdessä.

Kesän aikana pyritään käy-
mään jossakin kesäteatterissa, 
josta tietoa laitetaan kotisivuil-
lemme.

Syksyllä 6-8.10.2021 Uuden-
maan aluejärjestö järjestää ret-
ken Varkauden Kuntorantaan.
Paikkoja on 150 ja retken hinta 
on 120 € / hlö kahden hengen 
huoneessa puolihoidolla. Kun-
torannasta tehdään 7. 10. retket 
Mekaanisen musiikin museoon 
ja Valamon luostariin Heinä-
vedelle. Näiden retkien hinnat 
selviävät myöhemmin.

Ennakkotietoa kesän ja syksyn 
ohjelmista näette myös koti-
sivuiltamme www.havukos-
kenelakelaiset.com
 
Hyvää kesää kaikille
Havukosken Eläkeläiset ry
Hallitus

Sinä +55 vuotias, 
tule ja koe liikunnan ilo ryhmässä

Kun vietät kesää, älä kokonaan antaudu olemiselle.

Kun haluat pitää kunnostasi huolta,
liikunta huoltaa sinua hellästi.

Kun sanot olevasi hyvässä kunnossa,
liikunnan jatkaminen takaa sen.

Nyt on aika aloittaa kesän liikunta,
ulkona, iloisessa ryhmässä.

Tarjolla kesän ja syksyn 2021 toimintaa:
Liikuntahetki Rautkallion kentällä kesällä 2021 maanantaisin 
klo 13-15 seuraavasti: 7.6., 14.6., 16.8., 23.8. ja 30.8.2021. 
Ohjelmassa esimerkiksi alkuverryttely, kevytjumppa, 
keppijumppa tai jotain muuta kivaa. Maanantaina 7.6.
liikuntahetken jälkeen leikkimielistä tekemistä: Petankki, mölkky, 
ketjunheitto sekä keilajalkapalloa. 
Kesän liikuntahetki on ilmainen, kuka vain voi osallistua.

Yhteinen ohjelmallinen iltapäivä keskiviikkona 1.9.2021 
klo 13-15 Kirnussa, ohjelma tarkentuu myöhemmin. –
Mahdollisuus tutustua remontoituun Kirnuun! 

Tilaisuudessa keskustelemme myös suunnitelmissa olevasta 
Iltapäiväjumpasta  sisätiloissa syyskaudella 2021, joka alkaa 
viikolla 36. Alustava liikuntaohjelma: alkuverryttely, keppijumppa, 
kuntopiiri ja loppuverryttelyt ja/tai ohjelma ja liikkeet vaihtuvat 
viikottain. Syyskausi on pilottijakso, peritään vain seuran 
jäsenmaksu 25 euroa.
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Lumosali tiedottaa
Lumosalin syksy on 
täynnä loistavaa  
ohjelmaa! 
Mari Kunnaksen Etusivun Jut-
tu sekä Red Nose Companyn 
Frankenstein ovat siirtyneet 
keväältä uusiin ajankohtiin 
syksylle. Myös Lumokino 
järjestetään kahtena viikonlop-
puna syyskaudella. Elokuvista 
tiedotetaan lähempänä. Oh-
jelmisto päivittyy Lumosalin 
Facebook-sivuille sekä Vantaan 
tapahtumakalenteriin. Pidä-
tämme oikeuden muutoksiin 
ohjelmistossa.

Seuraa Lumosalia: Facebook @
lumosali
Vantaan tapahtumakalenteri: 
https://tapahtumat.vantaa.fi

Tulossa Lumosaliin syys-
kuussa

Mauri Kunnaksen 
Etusivun juttu
17.9 klo 18.00
Liput: lippu.fi

Tämä ei ole valeuutinen: 
Tassulan Sanomat on pahassa 
pulassa. Levikki laskee ja luki-

jat kaikkoavat. Nyt tarvitaan 
ripeitä toimia!

Kulttuuritoimittaja Herra Hak-
karaisesta tulee uusi päätoi-
mittaja. Hän nimittää vakitui-
sen avustajan Masa Marsun 
toimittajaksi ja Hämähäkki-
Heikin vastaamaan nopeasti 
päivittyvästä verkkolehdestä. 
Mutta puretaanko toimituksen 
perinteinen TS-talo, kuten 
vaihtoehtoisia totuuksia tar-
joava kiinteistömoguli Karjula 
uhkaa?

Menevän musiikin, hauskan 
ja jännittävän juonen sekä 
Hämähäkki-Heikin infohetkien 
kautta näytetään miten lehti 
syntyy. Aiheet muuttuvat uu-
tisiksi ja samalla käydään läpi 
tänä päivänä erittäin tärkeitä 
medialukutaidon aakkosia.

Kesto n. 40 min
Ikäsuositus: +2v.

Linnateatterin kier-
tävä lastenteatteri 
esitys
Ohjaus ja dramaturgia: Sami 
Rannila
Näyttelijät: Kalle Tulander ja 
Nestori Kyyrä

Tulossa Lumosaliin Hallo-
weenina

Red Nose Company: 
Frankenstein
Uusi ajankohta 30.10 klo 13.00
Liput myynnissä osoitteessa: 
kulttuuriliput.vantaa.fi

Frankenstein on musikaalinen 
komedia, jossa leikitellään 
jännityksen elementeillä. 
Tervetuloa viihtymään hullun 
tiedemiehen ja monenlaisten 
hirviöiden seuraan!

Huippukoomikot Timo 
Ruuskanen ja Tuukka Vasama 
tunnetaan saumattomasta yh-
teispelistään. Heidän edellinen 
lastenesityksensä Keisarin 
uudet vaatteet oli suuri hitti, 
joka on kiertänyt teattereissa ja 
festivaaleilla jo kolmen vuoden 
ajan

Käsikirjoitus, ohjaus, näyttä-
möllä:
Timo Ruuskanen ja Tuukka 
Vasama 
Valo- ja äänisuunnittelu: Jere 
Kolehmainen 
Perustuu Mary Shelleyn alku-
peräisideaan

Ikäsuositus: 6–100 
Kesto: n. 1

Havukosken nuorisotalolla ja 
sen ympäristössä järjestetään 
nuorille toimintaa kesällä 2021 
7.6 alkaen. Toimintaan ovat 
tervetulleita kaikki Korso-Koi-
vukylän alueen 4lk-17v. nuoret. 
Nuorille on tarjolla avointa 
sekä teemallista toimintaa. 
Avoimen toiminnan aikana on 
mahdollisuus muun muas-

Nuorisopalvelut tarjoavat Korso-Koivukylän alueen 
nuorille kesätoimintaa
Kati Järvinen, Vantaan kaupunki

sa pelailla ulkona, haastaa 
nuorisotyöntekijät esimerkiksi 
pesikseen tai viettää aikaa, 
vaihtoehtoja on monia.  
  
Nutapaku on liikkuvan nuo-
risotyön muoto, joka liikkuu 
kesäkuun ajan Korso-Koivu-
kylän, Hakunilan, Tikkurilan 
ja Aviapolis-kivistön alueella. 

Toiminnan tavoitteena on jär-
jestää turvallista kesätoimintaa 
vantaalaisille nuorille niissä 
paikoissa missä nuoret viet-
tävät aikaansa. Kesän aikana 
voit nähdä myös nuorisotyönte-
kijöitä jalkautumassa Korso-
koivukylän alueella. 
 
Lisätietoja saa Mikkolan, 
Korson ja Havukosken nuoriso-
työntekijöiltä.

Vantaan sitoutumattomien paikalliset ehdokkaat
Asukaslähtöisempi ote päätöksentekoon!

Jari Hovinen
Myyntineuvottelija, Rekola

Yhteydenotot: vantaan.sitoutumattomat@gmail.com

Sami Kosonen
Näyttelijä, laborantti, Havukoski

Ehdokkaat maksavat
vaalimainoksensa itse.

688687



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 

Toiset on luotu kulkemaan, toiset puhumaanToiset on luotu kulkemaan, toiset puhumaanToiset on luotu kulkemaan, toiset puhumaan
-minut tekemään.-minut tekemään.-minut tekemään.

Alla muutamia viimeisiä aloitteitani:Alla muutamia viimeisiä aloitteitani:Alla muutamia viimeisiä aloitteitani:

10.5.2110.5.2110.5.21 Harmaan talouden torjuntaohjelma kaupungin rakennuskohteissa

12.4.2112.4.2112.4.21 Varia:n rakennusalan (sis.talotekniikka) opiskelijoiden
harjoittelupaikka velvoittavaksi kaupungin rakennusten urakkasopimuksiin.

24.224.224.2.202020 Kameravalvonta kierrätyspisteille

25.1.2125.1.2125.1.21 MEK –rahoitus (myönteisen erityiskohtelu) turvattava myös ensi
vuodelle (ryhmäaloite)

25.1.2125.1.2125.1.21 Kuntoportaat Päiväkummun Esterin puiston alueelle

25.1.202125.1.202125.1.2021 Valitettavasti Kuusijärven lähelle sijoittuva lumenkaatopaikka
toteutuu Päiväkummun Omakotiyhdistyksen vastustuksesta huolimatta. Sain

kuitenkin yleiskaavan valtuustokäsittelyssä siihen pöytäkirjalausuman,
”Kaupungin tulisi tehdä lisäselvityksiä puustonkaadon vaikutuksista

Päiväkummun asuinalueen meluisuuteen. Päädyttäessä kaatamaan puustoa
alueelta, tilalle pitäisi rakentaa melueste”. Pöytäkirjalausuma muotoiltiin

yhdessä teknisenlautakunnan jäsen Anu JärveläisenAnu JärveläisenAnu Järveläisen kanssa.
Jari Jääskeläinen 54,

kaupunginvaltuutettu ja
valtuustoryhmän vpj.

- ympäristölautakunnan ja sisäilma-asioiden
neuvottelukunnan jäsen

- SAK:n edustajiston ja Rakennusliiton
hallituksen jäsen

- Suur-Koivukylä alueen asukas jo vuodesta
1966 (Päiväkumpu)

- Rakennusalan ammattilainen (kirvesmiehen
EAT)

- Päätoiminen alueluottamusmies, Uusimaa

TULE TAPAAMAAN MINUA JA
MUITA Koivukylän
Vasemmiston ehdokkaita
lauantaina 29.5. klo 11-14
välisenä aikana Koivukylän S-
marketin puistikkoon, jossa on
Vasen Koukku- katuravintolan
teltta (säävaraus).

Kuntavaalien äänestyspäivä
sunnuntaina 13.6.
(ennakkoäänestys 26.5-8.6)

Jarin löydät myös täältä:
Twitter: @JariJskelinen
Facebook: Jari Jääskeläinen,
poliitikko
Instagram: @jaska2015
Puhelin:050-350 5006
Sp: jjaaskelainen66@gmail.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!
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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 

 

 

 

 

Lisätiedot:       asolanvpk.net          @AsolanVpk 
        instagram.com/asolanvpk/           instagram.com/avpk_junnut/  

KAU HK VK ILN AIS JATKAA

Koronaepidemia�iski�sinkku-�
kahvilankin�toimintaan,�kun�emme�
voineet�kokoontua�Kafnetissa.�
Pikkujoulu�jäi�joulukuussa�
pitämättä,�tässä�vaiheessa�olimme�
toiveikkaita,�että�helmikuussa�
voimme�viimeistään�tavata.�

Tämä�toive�ei�toteutunut�ja�
tulevasta�keväästä�ei�ole�tietoa.�
Erilaisia�ideoita�on�heitelty,�jospa�
voisimme�kokoontua�jossain�
ulkosalla.�Seuraa�sähköpostiasi�tai�
jos�et�ole�vielä�listoilla,�ilmoita�
sähköpostiosoitteesi�osoitteeseen�
koivukylan.yksinasuvat@gmail.com.
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