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Yrittäjyys on aina yksi
hyvä mahdollisuus
Mika Rautio, päätoimittaja

K

oivukylän Lähisanomissa on ollut vuosien varrella
useitakin juttuja alueen yrityksistä ja yrittäjistä. Tarkoitus on ollut samalla tehdä yrityksiä ja alueen asukkaita tutuiksi toisilleen, ja näin varmistaa paikallisten lähipalveluiden jatkuvuus omalla alueellamme.
Tämän lehden numerossa on huikea tarina Mansikkapaikan
yrittäjä Marjatta Kurosesta, joka myös kertoo tarjoavansa
mielellään harjoittelupaikkoja maahanmuuttajataustaisille
opiskelijoille. Hän on myös saanut harjoittelijoistaan hyvää
palautetta. Silti, jos tilastoja katsotaan, niin maahanmuuttajataustalla on useasti vaikeampi löytää töitä, joten maahanmuuttajataustan omaavista normaalia suurempi osuus
on työttömänä. Ilmeisesti näin tämä on varmaan kaikissa
maissa, ei pelkästään Suomessa.
Tässä kohtaa olisi hyvä muistaa, että yrittäjyys on aina yksi
hyvä mahdollisuus jokaiselle – syntyperään tai omiin taustoihin katsomatta. Omasta mielestäni kenenkään ei pidä pelätä tähän vaihtoehtoon tarttumista.
Usein tie yrittäjäksi käy normaalin työpaikan kautta. Menestyvä työntekijä voi päästä omalla työpaikallaan yrityksen
osakkaaksi, tai sitten hän jää pois yrityksen palveluksesta
perustaen itse kilpailevan yrityksen. Ja jatkaa samaa työtä,
mutta omaan lukuunsa. Ehkä palkkaa muutaman apulaisenkin vielä.

Avaimina menestyvään yrittäjyyteen on paitsi
kova työ, niin usein myös hyvä oivallus. Miten
voisit tehdä saman asian paremmin tai tehokkaammin mitä muut tekevät? Entä mikä on asiakkaalle tärkeää, ja mistä asiakas on valmis
maksamaan? Vaikka vähän enemmänkin?
Jos näihin kysymyksiin keksii vastauksen,
niin todennäköisesti näistä lähtökohdista kannattaa perustaa oma yritys. Joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Nykyisin suuri joukko
pienyrittäjiä on jäämässä eläkkeelle, mutta
jatkajaa yritystoiminalle ei vaan tahdo
löytyä. Joten nykyään yrittäjäksi voi
helposti päästä myös yritysoston
kautta.
Lehtien palstoilla kerrotaan usein
huippuonnistumisista, esim. miten
joku yrittäjä on yrityksensä myydessään ansainnut monia miljoonia. On totta, että yrittäjän tilipäivä
usein on juuri se päivä, jolloin yrityksensä myy. Vaikka yrittäjyys ei aina johtaisikaan suuriin rikkauksiin, se voi silti
antaa paljon muutakin. Kun tekee sellaista työtä mistä tykkää, ja saa vapaasti yrittäjänä itse päättää asiat haluamallaan tavalla, silloin jaksaa itsekin paremmin. Lisäksi jos työ
yrittäjänä tuntuu erityisen mielenkiintoiselta ja mukaansatempaavalta, silloin työ ei edes tunnu työltä, tai se tuntuu
enemmänkin hyvältä harrastukselta, jota jaksaa tehdä pitkiä päiviä, eikä ole kiirettä eläkkeellekään.

Lahjoita Joulumieltä!
Pitkän koronakauden jälkeen voimme nyt toivottavasti
palata jälleen normaalien toimintojen pariin.
Yksi pitkä ja arvokas perinne kylällämme on ollut joulun aikaan
toteutettu kaikille avoin ja maksuton joulukahvila.
Olisitko sinä kiinnostunut tulemaan tunniksi tai pariksi tähän iloiseen
hyvänmielen tonttujen joukkoon
keittämään kahvia ja tiskaamaan kuppeja
Jouluaattona (klo 14-20),
Joulupäivänä (10-16)
tai Tapaninpäivänä (10-16)
jolloin asukastila Kirnun, eli vanhan kirjaston ovet ovat auki kylämme
omassa olohuoneessa ja lämmin talkoopannu ja runsaat
joululeivonnaiset ovat maksutta tarjolla kaikille sisääntulijoille.
Jos kiinnostuit asiasta, niin tule ke 27.10.2021 klo 17.30 Kirnuun
vapaaehtoisten palaveriin, jossa jaamme ”työvuorot”
ja päätämme miten tänä vuonna joulukahvila toteutetaan.
Ellet pääse ko. tapaamiseen, mutta haluat olla jouluna yhtenä
vapaaehtoisena, niin laita siitä viesti osoitteeseen
liisa.kaikula@gmail.com tai soita Liisalle puh. 0400-542 888.
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Koivukylän asukastila on vihdoin avannut
ovensa avoimelle kohtaamiselle!
Paula Hännikäinen/Vantaan kaupunki

K

oronatilanne on helpottanut siinä määrin, että Koivukylän asukastila on voinut avata ovensa kokonaan.
Turvallinen digiasiointi jatkuu, mutta nyt asukkaat
pääsevät myös viettämään aikaansa asukastilalla kahvikupposen äärellä. Järjestöt ja muut toimijat ovat myös aloittaneet toimintansa. Asukastila kutsuukin kaikki asukkaat
käymään kahvilla, tutustumaan tilaan, lukemaan päivän
lehden ja rupattelemaan. Tule myös ideoimaan toimintaa
kanssamme, suunnitteilla on mm. pelikerho, kaverikävelyt,
luentoja ja keskustelukerhoja. Yhteisölounaat aloitamme
myös syksyn aikana, aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Seuraavat hygieniamääräykset ovat tällä hetkellä voimassa vuoden 2021 loppuun ilman, että Aluehallintoviraston
tarvitsee tehdä niistä erillisiä päätöksiä:
•

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien
puhdistamiseen

•

asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita
vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä
koskevat toimintaohjeet

•

tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

•

asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä
tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat
sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Seuraa meitä somessa:
Facebook: Koivukylän asukastila
Instagram: @asukastilatvantaalla
#asukastilatvantaalla #koivukylänasukastila

Työntekijät kutsuvat asukkaat käymään asukastilassa

Asukastilassa tapahtuu:
Ma-Pe klo 9-15
Avointa kohtaamista ja turvallista digiasiointia
(Tarjolla kahvia 6.10.2021 alkaen)
Ma klo 14.00
Juttutupa virtuaalisesti, liity tästä linkistä:
https://bit.ly/3AFv3XA
Juttutupaan pääset liittymään myös asukastilalla

Avoimen kohtaamisen lisäksi asukastilalla on mahdollisuus
käyttää tietokoneita ja saada Digitukea

To klo 12-14
Käsityö- ja askartelukerho Monitoimitilassa
Tervetuloa!
Koivukylän asukastila
Hakopolku 2, 01360 Vantaa
koivukylanasukastila@vantaa.fi
Vahtimestari: 043- 827 0114 (Ma-Pe klo 9-15)

Taideteokselle löytyi tekijä
Toimitus

L

ähisanomissa etsintäkuulutetun Koivukylän
asukastilasta
löytyneen taulun tekijä ja omistaja on selvinnyt. Taulu katosi
pari vuotta sitten kirjaston
muuton yhteydessä. Taulu on
vanhassa Koivukylän kirjastossa työskennelleen ja Koivukylässä pitkään asuneen
lahjakkaan Saana Mäensivun käsialaa. Teoksen syntyvaiheista Saana kertoo näin:
”Saatiin Myyrmäen kirjaston
remontin alta niiden akustiikkalevyjä. Levyjen piti
tulla vanhan kirjaston nuorten ”Hiljaiseen huoneeseen”.
Mietittiin, että levy pitäisi
kyllä jotenkin koristella ja
mä sitten lupasin sen tehdä.
Siinä näkyy vähän shakkiteemaakin ja se tulee vanhan
Koiviksen ahkerista shakin
pelaajista.” Löytynyt teos
ripustetaan pian kirjastoon,
kertovat taulun löytymisestä
iloitsevat kirjastolaiset.

Saana Mäensivu ja taideteos, luonnosvaihe menossa
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Asiointi
kirjastossa
korona-aikana
Yli 12-vuotiaalla on velvoite käyttää kasvomaskia asioidessaan.

KOIVUKYLÄN KIRJASTO
Aukioloajat
Maanantai - Perjantai omatoimiaika 8.00 - 9.00
Maanantai - Torstai 8.00 - 20.00
Perjantai 8.00 - 16.00
Lauantai 9.00 - 16.00

-

Älä tule kirjastoon sairaana tai
jos olet asetettu karanteeniin.

-

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta.

-

Pidä kahden metrin turvaväli
muihin asiakkaisiin ja
henkilökuntaan.

-

Yski tai aivasta paperinenäliinaan tai hihaan.

-

Koivukeskus, Ojalehdonkuja 1 (Citymarketin talo)
puh. 043 8250961, www.helmet.fi
www.facebook.com/koivukylankirjasto
www.instagram.com/koivukylan_kirjasto

Ekaluokkalaisten kirjalahja

Toimi ripeästi ja käytä

Helmet-kirjastot antavat kaikille pää-

itsepalvelua aina kun

kaupunkiseudun ekaluokkalaisille kir-

mahdollista.

jalahjan
Helmet-kirjastot antavat yhteistyös-

faktat herättävät halun tietää lisää.
Helmet-kirjasto lahjoittaa myös
ruotsin- ja venäjänkielisille koulunsa
aloittaville omat teokset. Ruotsinkielinen

sä kustantajien kanssa kaikille kou-

kirja on Ellen Strömbergin ja Elin Löfin

lunsa aloittaville pääkaupunkiseudun

Maggan året runt, jonka kustantaja on

1.-luokkalaisille kirjalahjan lukuvuonna

Schildts & Söderströms. Venäjänkielinen

2021–2022.

kirja on V. Dragunskijin Skolnye-prikol-

Ekaluokkalaiskampanjan suomenkielinen kirjalahja on tänä vuonna Aino

nye istorii. Kustantaja on Ast.
Vantaalla lahjan saa lähikirjastos-

Järvisen kirjoittama ja Laura Merzin

ta tai kirjastoautosta kouluihin jaettavaa

kuvittama Otusten joukossa. Teoksen

kampanjakirjanmerkkiä vastaan. Kirjat

on kustantanut Etana Editions. Kirja

voi noutaa kirjastosta myös luokkakäyn-

esittelee joukon monenlaisia eläimiä pi-

nin yhteydessä. Ekaluokkalaisen kirja-

han pörisijöistä valtamerten jättiläisiin,

lahjan ja kirjastokortin hankkimisen voi

joista jokainen on tärkeä osa maapal-

antaa myös koululaiselle kotitehtäväksi.

lon ekosysteemiä. Hauskat ja ilmeikkäät

Tällöin hän voi käydä kirjastossa yhdes-

kuvat tuovat esiin eläinten ainutlaatui-

sä perheensä kanssa.

set ominaisuudet, ja tekstin kutkuttavat

Lisätietoja www.helmet.fi

Uudet lukudiplomilistat julkaistu
Puhutaan suomea kielikahvila
- let’s talk in Finnish.
Haluatko oppia suomea, osallistua va-

Saadaksesi salasanan lähetä sähkö-

paaseen keskusteluun ja tutustua uu-

posti osoitteeseen lia.gasbarra@vantaa.

siin ihmisiin? Tervetuloa kirjaston

fi tai ahmedyasin.abdi@vantaa.fi.

etätapahtumaan, johon voit osallis-

Suomen kielen taitosi ei tarvitse ol-

tua Zoom -palvelun kautta. Osallistuak-

la sujuvaa, mutta toivomme että osaat

sesi tarvitset tietokoneen, älypuhelimen

sitä jo vähän entisestään (taso A2-

tai tabletin.

B1). https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjas-

Etätapahtuma järjestetään joka torstai klo 13.00 – 14.00.
Pääset liittymään tapahtumaan tästä
linkistä:
https://us02web.zoom.us/j/868881
73712?pwd=Q0lreFBIYURiSjNJRlFmUG5j
NWdGUT09

tot_ja_palvelut/Koivukylan_kirjasto/
Tapahtumat/Etatapahtuma_puhutaan_
suomea_kielikahvil(221954)

Lukudiplomin suorittamisen ideana on
lisätä lukuintoa ja tutustuttaa kirjafani

lukuvinkkejä.
Lukudiplomi.fi -sivulla on vuosittain

mahdollisimman erilaisiin hyviin kir-

päivittyvien kirjalistojen lisäksi ohjeita

joihin. Kirjastojen lukudiplomilistoissa

diplomin suorittajille ja opettajille. Kirja-

on valittavina toisaalta paljon muka-

listoja löytyy suomen, ruotsin, englannin

vaa uutta luettavaa, toisaalta lasten- ja

ja venäjän kielillä, ja niissä on selkeäs-

nuortenkirjallisuuden nykyklassikoi-

ti huomioitu erilaiset lukijat. Lukemisen

ta. Eri-ikäisille lukijoille on olemassa

lisäksi lukudiplomin suorittaja tekee kir-

omat diplomilistat, joista löytyy juuri

joista erilaisia tehtäviä, jotka suorite-

itselle sopivaa luettavaa. Kaikki diplo-

taan opettajan johdolla koulussa tai - jos

min suorittaneet saavat suorituksestaan

diplomi suoritetaan poikkeuksellisesti

kunniakirjan, Diplomin. Vaikka et halu-

itsenäisesti - yhteistyössä oman kirjas-

aisi varsinaisesti suorittaa lukudiplomia,

ton kanssa.

saat lukudiplomilistoilta tietysti hyviä

Lisätietoja: https://www.helmet.fi

Kielikahvilan tapaamisten materiaaleja löydät Facebook-tapahtumasta:
https://fi-fi.facebook.com/
events/591080918728470/

Lukupiiri

Lukupiiri järjestetään Zoomissa klo 14.00 koronarajoitusten vuoksi.

Torstai 7.10.

Torstai 11.11.

Torstai 9.12.

Jelena Tzizova: Naisten aika

Piia Leino: Taivas

Kim Thuy: Ru

Naisten aika avaa lukijalle elämän rea-

Taivas kertoo Helsingistä vuonna 2058.

Omaelämänkerrallisessa romaanis-

liteetteja 60-luvun Neuvostoliitossa,

Sisällissodan jälkeinen Helsinki ja ti-

sa maailmaa katsotaan humoristisesti

jossa usko kommunismin loistavaan

lansa uudelleen valtaava luonto antavat

mutta vakavissaan. Thúy kertoo sodan

tulevaisuuteen oli luja. Maalta muutta-

haikeankauniit puitteet tarinalle, joka

värittämästä lapsuudesta Etelä-Vietna-

nut tehdastyöläinen yksinhuoltaja äiti

herättää vahvan tarpeen vaalia elä-

missa, veneellä tehdystä pakomatkasta

tyttärineen on päässyt kymmenen neli-

mää, kaikkea sitä mikä on maailmassa

Siaminlahden yli, ajasta pakolaisleirillä

ön huoneeseen kommunalkaan Lenin-

tärkeintä. Taivaassa on valoa tunnelin

Malesiassa, uudesta elämästä Kanadas-

gradiin. Asunnossa asuu heidän sinne

päässä. Toivo on yksilöissä, heidän tun-

sa, äitiyden ilosta ja tuskasta sekä pa-

muuttaessaan jo kolme vanhaa mum-

teissaan ja teoissaan.

luusta Vietnamiin aikuisiällä.

Lisätietoja kirjastosta. Kirjoja voi kysyä kirjaston asiakaspalvelupisteestä.

Järjestää Vantaan kaupunginkirjasto
HUOM! Tarvitset salasanan, jotta
voit osallistua kielikahvilaan.

(Koivukylä) ja Luetaan yhdessä -verkosto.

Kudo kodittomille
Asunnottomien yö on kansalaisliike,

Tänä vuonna keräämme myös pipo-

jonka tukee jokaisen oikeutta omaan

ja ja lapasia, koska niitä kyseltiin viime

kotiin eli vakinaiseen asuntoon. Asun-

vuoden tapahtumissa.

nottomien yön tapahtumia järjestetään

Peruspipoja ja lapasia voi tehdä esi-

useilla paikkakunnilla vuosittain 17. lo-

merkiksi näillä ohjeilla: merkitse ainakin

kakuuta. Se on YK:n kansainvälinen päi-

sukkiin arvioitu kokonumero. Voit myös

vä köyhyyden poistamiseksi.

liittää mukaan rohkaisevan viestin suk-

Kudo villasukat kodittomalle. Sukkalangan on hyvä olla ainakin 60-prosenttista villaa.
Varsinkin koot 43–46 ovat kysyttyjä.

kien saajalle.
Neuleet jaetaan Espoossa ja Vantaalla Asunnottomien yön tapahtumissa.
Voit tuoda neulomasi sukat, pipot
ja lapaset Vantaalla Hakunilan, Kivistön, Koivukylän, Lumon, Länsimäen,
Martinlaakson, Myyrmäen, Pointin,
Pähkinärinteen tai Tikkurilan kirjastoon. Palautathan neulomukset kirjastoon viimeistään ma 11.10.2021. Silloin ne
ehtivät tapahtumiin.
Kiitos kaikille, jotka neulovat asunnottomille.
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Kudo_kodittomille(216096)

moa.
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Rekolan Kinon elokuva- ja konserttitoiminta käynnistyy
Toimitus

R

ekolan Kinon toiminnassa on ollut taukoa
koronatilanteen takia,
mutta nyt tilanne on muuttumassa. Talossa päävuokralaisena toimiva Tila ja toiminta ry on saanut Rekolan
Kinon toiminnan kehittämiseen EU:n Leader-tukea,
jonka ansiosta toimintaa kehittämään on palkattu puolipäiväinen koordinaattori.
Leaderin lisäksi myös Rekolan K-Market on lähtenyt
mukaan tukemaan toimintaa.
Rekolan Kinolle on juuri
avattu myös uudet nettisivut ja ne löytyvät osoitteesta
www.rekolankino.fi. Sivuilta
löytyy myös talolla vakituisesti toimivien Remy ry:n ja
Pop Up Kino Helsingin ohjelmistot. Konserttitoiminta
käynnistyi 25.9.Jussi Syren
& The Groundbreakersin ja
Self Rising Flourin voimin.
Elokuvatoiminta alkaa lokakuun aikana.
Kesän aikana Kinon tiloja on remontoitu ja niitä on
muokattu paremmin myös
yksityistilaisuuksiin
sopivaksi. Kinon voi vuokrata
esim. syntymäpäiviä varten
omaan käyttöön ja elokuvanäytöksenkin voi tilauksesta
saada yksityisnäytöksenä.
Lisätietoja:
www.rekolankino.fi

Saija Laaksonen Photography - https://saijalaaksonen.com

ollut vaasalaisen jazzelämän
kantavia voimia niin aktiivisena freelance-muusikkona
kuin klubisarjojen taiteellisena tuottajana. New Yorkissa ja Bostonissa opiskellut
kitaristi on kiertänyt sekä
Euroopassa että Yhdysvalloissa ja tehnyt yhteistyötä
Suomen ja Ruotsin ykkösketjun jazzmuusikoiden kanssa.

La 23.10. kello 18:00
Jiri Nikkinen Beatles
Tribute Band
Jiri Nikkinen The Beatles
Tribute Band on erikoistunut The Beatlesin ja muun
sixties-musiikin
esittämiseen. Tämä kansainvälistä
tunnustusta saanut ryhmä
vie kuulijansa aikamatkalle
Hampurin aikaisista vuosista aina Abbey Roadille saakka, Liverpooliin, rakkauden
kesään -67 ja Lontoon Savile
Rowlle.
Yhtye on esiintynyt useilla
keikoilla Liverpoolin BeatleWeekillä mm. Adelphi hotellin pääkonsertissa ja tehnyt
yhteiskonsertin Tony Sheridanin kanssa, ja keikkailee
jatkuvasti niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin.
Su 31.10. kello 16:00
Mathias Sandberg Trio
Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg on jo pitkään

Sandbergin johtaman trion
tuoreella The Doctor -levyllä ja sen julkaisukiertueella
kuullaan perinnetietoista ja
lämpimästi svengaavaa jazzia.
La 13.11.
kello 21:00-23:00
Kinotease
Kinotease on burleskidokumenttien ja liveshown
kyllästämä, kimalteleva ilta
marraskuussa.
Kahvilasta voit ostaa mocktaileja ja parempaa leffamässyä, lisäksi nautiskellaan
3 dokumenttia: League of
exotic dancers (CAN), New
burlesque in New York (FIN)
sekä Burlesque with Lady laverna (FIN).
Illassa on aina myös filmeihin liittyvä burleskiartisti
joka vetää huikean livenumeron: tällä kertaa itseoikeutetusti artistina
upea
Lady Laverna.
Tule sellaisena kuin olet ja
pue päällesi mitä haluat, olet
upea! Ovet auki 20:00.

Rekolan Kinoa voi vuokrata myös yksityisiin juhlatilaisuuksiin, jolloin pöytiin mahtuu istumaan 54 henkeä

Kohti koronan jälkeistä aikaa
Ville Karinen, Koivukylän kirjaston palveluesimies

K

oronarajoitukset iskivät kipeästi kirjastojen toimintaan. Lähes
puolentoista vuoden ajan
kirjastot ovat olleet joko kokonaan suljettuina tai palveluita on tarjottu rajoitetusti
kulloinkin voimassa olleiden
rajoitusten sallimissa raameissa.
Tätä kirjoittaessani kirjaston paluu normaalin häämöttää jo ihan lähitulevaisuudessa. Kirjaston toiminta
alkaa vähitellen palaamaan
raiteilleen ja asiakkaat ovat
palaamassa kirjastoon.

viivoja aina vuoteen 2030
saakka.

jasto, jossa jokainen saa olla
oma itsensä

Ohjelmassa Vantaan kirjastojen kehittämiselle on
määritelty kuusi keskeistä
päämäärää, jotka ohjaavat
kirjastojen kehittämistä tulevina vuosina. Päämäärät
ovat lukutaitojen, osallisuuden, matalan kynnyksen
oppimismahdollisuuksien,
kielten ja kulttuurien monimuotoisuuden sekä elämysten mahdollistaminen, tukeminen ja edistäminen koko
väestössä.

Rohkeus muuttua: kirjasto kehittyy yhteiskunnan
mukana ja rakentaa kestävää
tulevaisuutta

Koronan aikana ei ole jääty
maahan makaamaan. Kirjastoissa on kehitetty uusia
palvelumuotoja ja valmistauduttu tulevaan. Koronakriisin jälkeiseen aikaan
ponnistetaan uuden kirjastopoliittisen ohjelman voimin,
jonka vapaa-ajanlautakunta
hyväksyi viime keväänä.
Kirjasto 2030 -ohjelma linjaa Vantaan kirjastojen keskeisiä kehittämisen suunta-

Lisäksi ohjelmassa on valittu neljä arvoa, jotka ohjaava
kirjastojen toimintaa ja kehittämistä tulevaisuudessa.
Arvot ovat:
Dialogisuus:
Itsenäinen
kirjasto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua
Yhdenvertaisuus: tasaarvoinen ja saavutettava kir-

Jaana Lehti

Elämyksellisyys: Kirjaston monipuoliset elämykset
ja tarinat luovat empatiaa ja
yhteisöllisyyttä
Näillä päämäärillä ja arvoilla
on mielestäni hyvä suunnata
kohti tulevia koitoksia. Ensi
vuonna Vantaan kirjastojen
kehittämisessä tullaan panostamaan erityisesti 13-17
vuotiaiden nuorten kirjastopalveluihin. Tarkoituksena
on tulevan vuoden aikana
toteuttaa Vantaan kirjastoissa palvelukokeiluja, joissa
kehitetään ja kokeillaan uusia nuorille suunnattuja kirjastopalveluita. Koivukylän
kirjasto on tietenkin innolla
mukana kokeilemassa. Tervetuloa mukaan kehittämään kirjastoa!
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 5 - 6. lokakuuta 2021

Tukaritoimintaa Havukosken koulussa
Tukioppilastoiminnan ohjaavat opettajat
Kati Tiainen ja Esa Oila

Inkeri Tuikkala

H

avukosken koulussa on pienen tauon jälkeen aloitettu tukioppilastoiminta. 13 kahdeksasluokkalaista
on aloittanut tänä syksynä tukioppilaskoulutuksen.
Vaikka koulutus on vasta alussa, tukarit ovat jo olleet mukana seitsemäsluokkalaisten, valmistavan luokan ja pienluokan ryhmäytyksissä Havukosken nuorisotalolla. - Kaikki oppilaat osallistuivat, yksi tukareista kertoo. - Luokan oppilaat
menivät ryhmäytykseen erillisissä ryhmissä mutta poistuivat yhtenä isona ryhmänä, tukarit kertovat.
Ensimmäisillä tapaamiskerroilla tukarit ovat tutustuneet
toisiinsa ja on alettu suunnitella lukuvuoden toimintaa. Tukareiden kanssa on harjoiteltu ryhmän ohjaamista ja erilaisia leikkejä sekä pohdittu, mistä hyvä ryhmähenki syntyy.
Koulussa on panostettu tukioppilastoimintaan, sillä tänä
vuonna tukioppilastoiminta on yksi valinnaisaineista.
Tukioppilaaksi on hakeuduttu erilaisista syistä. Tukarit haluavat puuttua kiusaamiseen ja oppilaiden yksinäisyyteen ja
he haluavat parantaa koulun ilmapiiriä. Tärkeänä pidetään
myös sitä, että luottamus oppilaiden välillä parantuisi.
Syksyksi on suunnitteilla monenmoista toimintaa. Tukarit
käyvät omissa kummiluokissaan tutustumassa luokkaan ja
kertomassa tarkemmin, mitä tukioppilaat tekevät. Lisäksi
tarkoitus on esittäytyä syksyn vanhempainillassa oppilaiden huoltajille videon välityksellä. Tekeillä on tukarien omat
nettisivut, joiden toteuttamiseen tukarit saavat apua yhdeksäsluokkalaisista vapaaehtoisista. Kummiluokkatoiminnan
ohella järjestetään ohjelmaa koko koulun väelle. Toiveissa
on syysriehaa, pikkujoulut ja keväällä ystävänpäivän viettoa
koko koulun voimin. Tarkoitus on myös tehdä yhteistyötä
koulun oppilaskunnan hallituksen kanssa ja kehittää Havista entistä mukavammaksi, viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi kouluksi.
Kun tehtiin ryhmäytyksiä nuorisotalolla
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Havukallion päiväkoti – paikka, jossa
lasten on hyvä olla
Paula Kaunismäki

T

örmäsin
Havukallion päiväkodin Sateenkaaret -ryhmän
lapsiin ja opettajiin, kun he
olivat keräilemässä aroniamarjoja päiväkodin tienpuoleiselta rinteeltä. Iloinen
pulina kuului ja minun oli
ihan pakko pysähtyä ja kysäistä mihin tarkoitukseen
he keräsivät marjoja. Pirjo,
yksi opettajista kertoi, että
he tekevät taidetta, johon
käytetään murskattuja marjoja. Niinpä minä sitten olin
siinä hetkessä kutsunut itseni heille käymään.
Sovimme tapaamisen torstaille ja minä menin innoissani päiväkodille ja löysin
heti oikean oven. Jaana avasi oven, sitten käsienpesu ja
olin päiväkodin maailmassa.
Ensivaikutelmani oli siisteys
ja rauhallisuus. Värit tekivät
tilasta lämpimän, lasten pii-

Paula Kaunismäki

koilleen. Tämä opetetaan
heille ja ajan kanssa he oppivat tekemään tämän itsenäisesti ja tietäen, että jokaisella
tavaralla on oma paikkansa,
josta toisetkin sen löytävät.
Jaana ohjasi pienen askarteluhetken ennen kuin he
lähtivät ulos. Sulassa sovussa toinen toisilleen esitellen,
muovailuvaha sai muotonsa
ja hetkessä se oli jälleen pakattu pois.
Sateenkaaret -ryhmä tutustuu elämään luonnon
kautta. He oppivat uusia
sanoja luonnosta ja oppivat
hyödyntämään luontoa monin tavoin niin leikkimällä
kuin tekemällä oikeita asioita, joissa käden jälki näkyy.
Heillä on ihana metsä päiväkodin aidan toisella puolella.
Piha-alueella
kasvatetaan
kasvatuslaatikoissa kaikkea
syötävää ruokapöytään, poi-

Askarteluhetki ennen ulosmenoa

kokonaisuus, miettien
huolella tehty taideteos.

ja

Kun oli lähdön hetki, Pirjo
kertoi vielä, että he olivat
lasten kanssa kävelleet Havukosken
katutaidereitin,
josta löytyy erilaisia teoksia.
Reitti on katsojalle pieni taidematka. Virike oli syttynyt
ja Sateenkaaret -ryhmä teki
opettajien opastuksella muraalin päiväkodin pihalle.
Alustana oli käytetyt puut,
jotka naulattiin yhteen ja
peitettiin lakanalla ja lakanalle jokainen lapsi maalasi
mieleisensä muraalin. Tämä
teos on näkyvällä paikalla
päiväkodin pihaan tullessa.
Se on täynnä iloa katsojan
silmissä.

Aroniamarjat taustavärinä

rustuksia oli seinillä ja muitakin askartelutöitä esillä.
Tuloni ei aiheuttanut hämminkiä. Lapset tervehtivät
iloisesti ja jatkoivat tekemisiään, sillä omat tekemiset
olivat kiinnostavimpia kuin
minä. Näin sain ihailla heitä syrjäsilmällä, kun juttelin
Pirjon kanssa päiväkodin
maailmasta, josta näkee,
että lapsilla on turvallisuutta ympärillään. Päiväkodin
tapa toimia on myönteinen ja
arvostava kohtaaminen. Kun
lapsi vaihtaa leikkiä, hän vei
aina tavarat paikoilleen. Kun
lapsi vaihtaa kirjaa, hän palauttaa edellisen kirjan pai-

mitaan marjoja pensaista ja
seurataan leikkien lomassa, miten omenapuun kukat
muuttuvat syötäviksi omeniksi. Myös kierrätys on arkirutiinia leikin keskellä.
Vierailuni aihe olivat aroniamarjat, jotka lapset olivat
keränneet yhdessä opettajien kanssa. Marjasta puristetulla värillä maalattiin
kärpässienien tausta tumman lilaksi, joka elää katsojan silmissä. Itse kärpässieni
oli tehty huopakankaasta ja
aitouden tuntua toivat kuin
ilmasta pudonneet koivunlehdet. Eri materiaalien
maailma yhdessä oli kaunis

Tämän käynnin aikana näin,
miten yhdessä tekemällä ja
kannustavalla tavalla lasten
kanssa voidaan tehdä paljon
asioita. Avoimena kaikelle
uudelle, lapsille rakentuu
hyvä pohja elämälle. Päiväkodin henkilökunta tekee
päivittäin tärkeää työtä lasten kanssa, mutta myös yhteistyötä vanhempien kanssa.

Sateenkaaret ryhmä teki oman muraalinsa

Kiitos Sateenkaaret -ryhmälle sekä Pirjolle ja Jaanalle,
että sain käydä vierailulla.

Päiväkodin kasvimaa
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Sirkka-Liisa Kähärä ja 13 vuotta Rekolan
Raikkaan puheenjohtajuutta
Paula Kaunismäki

Leena Warén

S

kraattisten Nuorten Keskusliittoon järjestösihteeriksi. Tässä
tehtävässä hän oli kuusi vuotta, kunnes lähti opiskelemaan
sairaanhoitajaksi. Opintojen aikana Siku teki kesä- ja keikkatöitä sekä Koskelan sairaalassa että Peijaksen ensiapupoliklinikalla.

Siku sanoo, että hänen lapsuutensa oli tavallinen. Hän asui
Rautpohjassa Valmetin omistamissa vuokra-asunnoissa.
Lastentarhan kaverit asuivat samalla alueella ja näin päivän
pihaleikit jatkuivat myös iltaisin kotipihalla. Koulu ja harrastusmahdollisuudet olivat lähellä, myös uimahalli, jossa hän aloitti kilpauintiharrastuksensa jo 8–9-vuotiaana.
Nuoruuden täytti koulu ja kilpauinti. Uintiharrastusta oli
vapaa-ajalla ja viikonloppuisin. Uinnin myötä Siku sai uusia ystäviä, uintiharrastus yhdisti ja vapaa-aikana liikuttiin
yhdessä.

Kun Siku valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 2000, hän sai
työpaikan Myyrmäen terveysasemalta vuoden 2001 alusta. Varsinaisesta sairaanhoitajan toimesta hän irtisanoutui vuodenvaihteessa 2019. Hän oli töissä myös sosiaali- ja
terveystoimessa projektisuunnittelijana suunnittelemassa
eReseptin ja potilastiedon arkiston käyttöönottoa Vantaalla.
Vakinaisessa suunnittelijan tehtävässä hän ehti olla hieman
yli vuoden ennen kuin hän siirtyi JHL:ään. Kun Siku helmikuussa 2021 irtisanoutui Vantaan kaupungilta, niin samalla
päättyi 20 vuoden ja kahden kuukauden ura Vantaan kaupungilla. Siku siirtyi uusiin tehtäviin aloittaessaan JHL:n
aluepäällikkönä Etelä-Suomen alueella.

irkka-Liisa Kähärä, paremmin Sikuna tunnettu, kuvaa
itseään henkilönä, joka perehtyy asioihin, on aikaansaava, osaa olla jämäkkä ja päättäväinen kun on tarve.
Hän omaa hyvän huumorintajun viihtyen ja nauttien toisten
seurasta.

Lapsuuden perheeseen kuuluivat isä, äiti ja 3,5 vuotta vanhempi veli. Perhe harrasti yhdessä retkeilyä, kävivät uimassa
ja maaseudulla Nilsiässä, mistä Sikun isä ja äiti olivat kotoisin. Kesälomat kuluivat pääosin Nilsiässä kalastellen eikä
kesälomareissuja tehty kovin kauas. Nykyinen perhe on kahden aikuisen perhe, josta lapset ovat muuttaneet omilleen,
mutta asuvat lähellä ja yhteydenpito on tiivistä. Perheenjäseniä yhdistää ammattiyhdistysliikkeen kautta vaikuttaminen
asioihin. Politiikka on koko perheelle tuttu puheenaihe, josta
voidaan keskustella koska vain.

Politiikasta Siku kiinnostui Työväen Akatemiassa ja röntgenhoitajaopiskelijana hän lähti mukaan opiskelijatoimintaan. Politiikka ja vaikuttaminen sosialidemokraattisessa
liikkeessä on ollut harrastus jo vuosikymmeniä. Se on olennainen osa vapaa-aikaa ja lähes koko ystäväpiiri on jollain
tavoin sidoksissa yhteiskuntavaikuttamiseen, politiikkaan
ja ammattiyhdistysliikkeeseen. Tämä nykyinen työ on työtä,
jossa harrastuksesta on tullut työ ja hän nauttii siitä toden
teolla. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteina ovat sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus, palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille. Mitä Vantaalle jää? Entä miten pystytään tarjoamaan asukkaille monipuolista toimintaa ja mahdollistamaan uusia palveluavauksia?

Siku piti lukion jälkeen välivuoden, jonka jälkeen hän hakeutui Työväen Akatemiaan Kauniaisiin yhteiskunnalliselle
linjalle. Siellä hän tapasi mielenkiintoisia ihmisiä, ammattiyhdistysliikkeen aktiiveja
Sirkka-Liisa ”Siku” Kähärä
Sikulle urheilu merkitsee hyja erilaisista lähtökohdista
vinvointia, vapautta ja elä• 56 vuotta, Rekolanmäki
olevia
yhteiskunnallisista
män nautintoa. Sitä ilman
Aviomies ja kaksi aikuista lasta
asioista kiinnostuneita ihmivoi pärjätä hetken, mutta
• Rekolan Raikkaan puheenjohtaja 2008–2021
siä eri puolilta Suomea. Vuotaukojenkin jälkeen hän ko• Vantaan kaupunginvaltuutettu vuodesta 2005
den 1988 joulukuussa Siku
kee, että paluu urheilun ja
• Yli 20 vuotta Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa
valmistui röntgenhoitajaksi,
liikunnan pariin on aina yhtä
ensin sairaanhoitajana
vuonna 2000 sairaanhoitavoimaannuttavaa ja ihanaa.
• ja viimeiset vuodet suunnittelijana
jaksi. Hän on ollut vuodesta
Hänen mielestään jokaisel• Helmikuusta 2021 lähtien JHL:n Etelä-Suomen
2004 kirjoilla Itä-Suomen
la lapsella ja nuorella pitäisi
alueen aluepäällikkönä
yliopistossa, mutta opintojen
olla vähintään yksi liikuntasaattaminen loppuun ei ole
harrastus ja jokaisen pitäisi
onnistunut. Syksyllä 2020
liikkua viikoittain muutamia
Siku aloitti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiske- kertoja siten, että saa hien pintaan. Urheilusuorituksen jällun, joka on ns. lopputyötä vailla.
keen olo on sanoin kuvaamattoman mahtava. Itsensä voittaminen on parasta!
Lukeminen on Sikulle ollut aina tärkeää. Yksi parhaimmista,
ellei paras joululahja on hyvä tai useampi hyvä kirja. Histori- Rekolan Raikkaan historian ensimmäinen naispuheenjohalliset tapahtumat, dekkarit ja varsinkin 2. maailmansodan taja oli Siku, jossa tehtävässä hän noudatti periaatetta, että
ja natsisimin syntyyn ja nousuun liittyvät asiat on kiinnos- asioita suunnitellaan, päätetään ja tehdään yhdessä. Jokaitaneet aina.
sen työpanos seuratoiminnassa on aina ollut tärkeää. Naiset
ehkä harrastavat liikuntaa aktiivisemmin kuin miehet ja moSiku lopetti kilpaurheilun lukioaikana. Meni useampi vuo- nessa seurassa juuri naiset ovat niitä toiminnan mahdollissi, ettei hän käynyt edes uimahallilla. Ja meni vuosia ennen tajia, kantavia voimia ja samalla aktiivisia liikkujia. Naisten
kuin hän aloitti tavoitteellisen liikkumisen. Nyt hän tykkää osallistuminen johtotehtäviin antaa myös uusia näkökulmia
lenkkeillä, sauvakävellä ja uida.
arjen sujumiseen ja toimintamallien uudistamiseen sekä ennen kaikkea yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.
Mansikanpoiminta kesätyönä oli työuran alkua, sitten siivousta iltaisin ja viikonloppuisin. Lukioaikana Siku jakoi Sikun puheenjohtajakaudella Rekolan Raikas, alueen kaiSuur-Jyväskylän lehteä. Näistä hän sai hyvin taskurahaa ken ikäisten asukkaiden urheiluseura, vietti 90-vuotisjuhomiin menoihin. Hän oli työllistettynä Keski-Suomen mu- lia. Koivukylän aseman vieressä, missä Siku on asunut 19
seossa tutkimusapulaisena pitäessään välivuoden lukion jäl- vuotta ennen muuttoaan Rekolanmäkeen, hän näkee päikeen. Työtehtäviin kuului vaikka mitä. Siku kiillotteli näyt- vittäin seuran eri-ikäisiä aktiiveja. Koivukylän keskusta on
telyhopeita, pussitteli lasinegatiiveja ja viikonloppuisin sekä muuttunut viimeisten vuosien aikana paljon, mutta samalla
iltaisin hän istui museon kassalla ja myi lippuja. Tästä työstä alueen asukkaat ja järjestöt ovat aktiivisesti ottaneet kantaa
hänelle on jäänyt mukavat muistot.
ja osallistuneet asemaseudun, Kirnun alueen ja Koivutorin
viihtyvyyden ja toiminnallisuuden parantamiseen. Se näkyy
Siku työskenteli röntgenhoitajan opintojen kesälomilla Kos- kaupunkiympäristön muuttumisena, mm. erilaisina taidetekelan sairaalassa. Valmistuttuaan hän aloitti työt Pieksämä- oksina ja yhteisenä uutena, aikaisempaa kaksi kertaa suuen aluesairaalassa. Tässä työssä hän oli vain vajaan vuoden, rempana asukastila Kirnuna. Asukkaiden ja eri järjestöjen
kunnes palasi Helsinkiin Terveydenhuoltoalan Opiskelijoi- yhteistoiminta on tuottanut tulosta. Vielä on luonnollisesti
den Liitto Terhol ry:n pääsihteeriksi. Samaan aikaan poli- paljon tekemistä ja parannettavaa ja siihen tarvitaan edeltiikka vei mukanaan ja melko pian Siku siirtyi Sosialidemo- leen yhteisiä ponnistuksia, niin yksittäisten asukkaiden kuin
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järjestöjenkin. On huolehdittava myös siitä, että kaupunki
omalta osaltaan pitää jo alueella olevat aukiot, puistoalueet,
erilaiset kentät, pururadan ja jokivarren siisteinä ja toiminnallisina, jotta jatkossakin niillä voidaan järjestää hyviä
avoimia tapahtumia asukkaille, meille kaikille.
Rekolanmäkeen muuttaminen avaa Sikulle omassa elinympäristössä ihan uusia näkymiä. Kauppoja ja palveluja ei ole
lähistöllä, mutta niitäkin löytyy kävely- ja pyöräilymatkan
päästä. Sen sijaan luonto on aivan vieressä, se tulee syliin.
Lenkkipolut, hyvinä talvina loistavat ladut ja tulevaisuudessa Elmon uimahalli sekä urheilupuisto ovat vieressä. Lähiluonto on vahva osa myös Rekolan Raikkaan toiminta-aluetta ja juuri siksi Siku toivoo, että sitä hyödynnettäisin seuran
toiminnassa.
Tällä hetkellä Sikulle on tärkeää saada uusi asunto järjestykseen, järjestää ja hallita työmäärä ja työtehtävät sekä vaikuttaa politiikassa juuri nyt vantaalaisille tärkeissä asioissa.

Lyhyesti kysyttynä:
Teini-iässä ihailin erityisesti joitakin näyttelijöitä ja
huippu-urheilijoita
Liikutun yleensä kyyneliin, kun kuulen todellisia selviytymiskertomuksia
Viimeksi kiljuin riemusta, kun uusin valtuustopaikkani
(No, ehkä en kiljunut, mutta lähes kuitenkin)
En enää nykyään suutu, kun joku yrittää provosoida (ainakaan niin nopeasti)
Kadun, että olen niin spontaani, varsinkin sanoissani.
Hermoni menevät, kun asioita jahkataan, eikä saada päätöksiä aikaan.
Jos elän yli satavuotiaaksi, niin toivottavasti järki pelaa
ja jalat liikkuvat
Aion vielä opetella soittamaan pianoa vielä paremmin.
Ennen oli paremmin, niin mikä? Ennen oli vain toisin.
Jos saisin lahjaksi miljoona euroa, ostaisin kaiken
mistä olen haaveillut, matkustaisin ja jakaisin lapsille.
Mitä muuttaisin maailmassa, vahvistaisin suvaitsevaisuutta ja poistaisin rasismin.
Millaiset terveiset haluat lähettää meille, jotka luemme tämän jutun: Kannattaa miettiä, mitä asioita
omassa elämässä voisi muuttaa niin, että oma hyvinvointi
lisääntyisi.
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Mansikkapaikka – huikea tarina yrittäjyydestä
Mika Rautio

K

Mika Rautio

oivukylän alueella ”Mansikkapaikka” löytyy sattumoisin kahdestakin eri paikasta. Lahden moottoritieltä
isolle peltoaukealle saavuttaessa on heti vasemmalla
Koivistoisen mansikkapaikka, joka toimii myös Lahdessa.
Marjatta Kurosen perustama lounasravintola Mansikkapaikka taas löytyy Karsikkokujalta Koivukylän terveysaseman kulmalta. Näillä kahdella mansikkapaikalla ei ole mitään tekemistä keskenään, paitsi ehkä se, että molemmissa
nimi mansikkapaikka todella viittaa suomalaiseen avomaan
mansikanviljelyyn. Kumpaakaan nimeä ei liene tuulesta
temmattu tai keksimällä keksitty. Tässä jutussa lähdemme
Marjatta Kurosen matkaan. Tarina on samalla huikea tarina
yrittäjyydestä.

Kiteeltä pankkivirkailijaksi Helsinkiin
Marjatta Kuronen syntyi Kiteellä ja kävi sen jälkeen koulua Joensuun tyttölyseossa. Sieltä hän lähti töihin pankkivirkailijaksi Helsinkiin KOP:n pääkonttoriin vuonna 1963.
Konttori oli silloin ja on yhä vieläkin Aleksanterin kadulla.
Pankkisali – jossa enää ei ole pankkivirkailijoita - on erittäin iso ja komea. Sitä kannattaa poiketa katsomassa vaikka
kauempaakin.
1960-luvulla pankkivirkailijan palkka oli niin pieni, ettei
yksin sillä tullut toimeen. Tästä syystä Marjatta teki kahta
työtä. Pankista töistä päästyään oli vielä illat töissä Valion
jäätelöbaarissa Marskin yläkerrassa. Näin jatkui viisi vuotta
pitkää päivää, työ kylläkin vaihtui kouluttajaksi Rank Xeroksille, kunnes vuonna 1968 Marjatta päätyi yritysoston
kautta yrittäjäksi. Alun perin hänestä tosin piti tulla kotitalousopettaja.

Yrittäjän tie Helsingin Hermannista
Koivukylän Mansikkapaikkaan
Ensimmäinen Marjatan yritys oli Hermannissa oleva lounasbaari, jota hän piti 1970 asti. Pian tämän jälkeen lounasravintoloita oli jo kaksi kappaletta Keravalla. Niissä Marjatta
oli mukana 1974 asti. Näiden jälkeen tuli pidempi 37-vuoden
taival ravintolayrittäjänä Helkaman edustus- ja henkilöstöravintolassa Lauttasaaressa ja Espoon Muuralassa.
Näiden jälkeen tai jo näiden töiden rinnalla Marjatta perusti
Mississippi -ravintolan vuonna 1994 Tikkurilaan. Sama ravintola on samalla paikalla edelleenkin K-Supermarket Ylivedon talossa Peltolantiellä. Mississippi ravintolan rinnalle
avattiin Mansikkapaikka vuonna 2006, jolloin Koivukylän
terveysasema avattiin Karsikkokujalla. Mansikkapaikka on
toiminut jo 15 vuotta. Tällä hetkellä Marjatta keskittyy Mansikkapaikan pyörittämiseen, ja hänen poikansa pyörittää
Tikkurilan Missisippi -ravintolaa.

Ravintoloille antoi nimet työ ja matkailu
Entä mistä löytyi ravintoloiden nimet Mississippi ja Mansikkapaikka? Tässä kohtaan tulee ehkä yrittäjätarinan huikein
hetki, erityisesti Mansikkapaikan osalta. Mississippi -nimi
juontuu Amerikoista, sillä Marjatan miehen sukulaisia asuu
Mississipin osavaltiossa, ja siellä käydessään Marjatta toi alkuperäistä rekvisiittaa mukanaan myös Tikkurilan Mississippi -ravintolaansa.

ehtiminen tuntuu aivan uskomattomalta! Toki jos yrittäjä
itse omasta työstään tykkää, silloin jaksaa.
Pitkiä työviikkoja Marjatalle voi tulla yhä vieläkin, vaikka
nyt hän on keskittynyt enää pelkästään Mansikkapaikan
pyörittämiseen. Mutta työviikkoon voi silti vieläkin mahtua
7 työpäivää, sillä lounasravintola on avoinna arkisin ja yksityistilaisuuksia esim. syntymäpäiviä tai hautajaisia voi olla
sekä lauantaina että sunnuntainakin. Arkisin töitä riittää
usein iltaan saakka, koska alueen taloyhtiöt pitävät yhtiökokouksiaan Mansikkapaikan tiloissa arki-iltaisin.

Marjatan vapaa-aika

Mansikkapaikka -nimi tulee ravintolalle siitä, että Marjatta
on myynyt miehensä kanssa myös mansikoita Tikkurilan torilla. Torimyynti alkoi jo 1977, jolloin Tikkurilan vanha tori
avattiin. Samaan aikaan Marjatta teki useamman suonenjokelaisen mansikanviljelijän kanssa sopimuksen, että hän
kuljettaa mansikoita myyntiin Tikkurilan torille. Samoista
kuljetuksista mansikkaa jaettiin myös alueen kauppoihin.

Entä mitä yrittäjä tekee työpäivän jälkeen ja omalla vapaaajallaan? Kohokohta Marjatan elämässä oli se, kun hän tuli
mummoksi 2012. Lisäksi Marjatta on ollut jo 20 vuotta mukana Lions Clubin toiminnassa Tikkurilan Vernissa Clubissa.
Lisäksi Marjatta kuuluu Etelä-Suomen Matkailu ja Ravintola
yrittäjien johtokuntaan, ja on ollut yhdistyksen hallituksessa
mukana 20 vuotta. Muita harrastuksia – paitsi matkustus –
Marjatalla ei ole. Ei ole myöskään kesälomia, mutta vuosilomaa hän pyrkii kuitenkin pitämään aina ravintolatoiminnan
hiljaisina aikoina esim. marraskuussa ja tammikuussa.

Yrittäjän pitkä työpäivä

Korona koetteli yritystä ja yrittäjää

Torimyyjän työ alkaa jo aikaisin aamulla, jolloin torimyyjän pitää pakata tavaransa, lähteä torille, pystyttää teltta,
ja asettaa myyntituotteet esille. Jokaisen päivän päätteeksi
kaikki pitää myös purkaa pois, koska torille ei saa eikä voi
jättää mitään. Usein toripäivän päätteeksi Marjatta ajoi vielä 5 tunnin ajomatkan Suonenjoelle mansikoita hakemaan.
Koska takaisin ajo kesti yhtä kauan, hän oli kotonaan vasta
aamuyön tunteina. Kuitenkin torille lähdettiin normaaliin
tapaan aina seuraavana aamuna. Tällainen jaksaminen ja

Nyt korona-ajan pikkuhiljaa hellittäessä yksi pakollinen kysymys ravintola-alan yrittäjälle on myös se, että miten koronasta selvittiin? Onhan se ollut kovaa aikaa, sanoo Marjatta.
Eikä hän olisi uskonut, että hänkin vielä joutui sellaisen hetken näkemään. Korona aikana yksityistilaisuuksia tai yhtiökokouksia ei enää pidetty, eikä päivällä ollut lounastajia. Ensimmäisenä koronakeväänä Mississippi -ravintola oli kaksi
kertaa suljettuna, molemmilla kerroilla 6 viikkoa kerallaan.
Viime joulukuussa Marjatta sairastui myös itse koronaan,

joka vaati myös sairaalahoitoa. Koronasta johtuen yrityksen
liikevaihto laski, mutta alkaa nyt pikkuhiljaa jo palautua ennalleen.

Hyvät tuotteet ja hyvä palvelu
Ilmeisesti hyvä yritys hyvillä tuotteillaan ja palveluillaan
pysyy aina pinnalla, ja selviää vaikka koronastakin. Mansikkapaikan erikoisuutena on mm. kalaruuat, sillä Marjatta on
myös itse kalan ystävä. Lisäksi Mansikkapaikan keittiössä
kaikki tehdään itse, mm. lihat leikataan itse, eikä mitään
osteta valmiina. Aivan alussa Marjatta teki tämän kaiken
itse, mutta nyt hänellä on apunaan myös kokki. Marjatalla
on nykyään myös harjoittelijoita apunaan, ja hän on halunnut tässä kohdin tarjota töitä ja mahdollisuuksia erityisesti maahanmuuttajataustaisille harjoittelijoille, joista onkin
saatu hyvää palautetta.

Tulevaisuuden suunnitelmat
Entä millaisia tulevaisuuden suunnitelmia Marjatalla on?
Takanaan hänellä on jo pitkä ura yrittäjänä. Hänet myös
tunnetaan monessa paikassa, esimerkiksi Marjatta on ollut
jo pitkän aikaa Heinon Tukun säännöllinen noutoasiakas jo silloin, kun Heinon Tukku toimi Kyläsaaressa 53 vuotta
sitten.
Mutta eläkkeelle Marjatalla ei ole kiire. Päinvastoin hänellä
on aina aikaa jutella muutama sana terveysaseman henkilökunnan kanssa, tai alueen eläkeläisten kanssa, jotka hekin usein poikkeavat Mansikkapaikkaan lounaalle. Näin
tulee myös jatkumaan, sillä Marjatta aikoo tehdä töitä niin
pitkään kuin terveyttä riittää. Toistaiseksi terveyttä on riittänyt ja ajokorttikin on olemassa, joten Marjatta toimittaa
itse yhä vieläkin Catering-toimintaansa liittyen kakkuja ja
leivonnaisia mm. eri yritysten juhliin.
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Yhdessä kouluttautumalla osaaminen
kasvaa ja työyhteisö kehittyy
Ulla Broms ja Tiina Suvanen/Foibekartano

Ulla Broms

T

ämän päivän työelämä vaatii jatkuvaa uusien asioiden
ja taitojen oppimista. Kehittyvä mieli on perusedellytys nykyajan työelämässä toimimiselle. Laakereilleen
ei voi jäädä makaamaan. Vaivannäkö itsensä kehittämisessä
kannattaa, sillä mieli pysyy virkeänä ja työn merkityksellisyys kasvaa, kun pääsee muokkaamaan omaa työn tekemisen tapaa mielekkääseen suuntaan.
Olemme Foibekartanolla kouluttautuneet laajalla rintamalla
tuotekehitykseen ja johtamiseen useissa aalloissa siten, että
kaikki opiskeluun liittyvä tehdään omassa työssä kokeilukulttuurihengessä asukkaiden kanssa. Erilaista osaamista
omaavien yhdessä opiskelu on osoittautunut erinomaiseksi
ja innostavaksi tavaksi vahvistaa yhteisöä. Aloitimme taas
hiljattain uuden oppisopimuskoulutuksen 16 foibekartanolaisen kanssa Keudan ja Rastorinstituutin mahdollistamana.
Oppisopimuskoulutuksessa käsitellään uuden työn teemojen kautta työn ja yhteisön kehittämistä. Samassa ryhmässä
opiskelevat suorittavat kukin joko yritysjohtamisen, lähiesimiehen ja tuotekehittäjän tutkinnot. Osaaminen saadaan
virtaamaan ja ymmärrys toisen osaamisalueista lisääntyy.
Yhdessä kouluttautuminen antaa selvästi hyvät raamit asukaskokemukseen perustuvaan ajatteluun ja pakottaa testaamaan miten Foibekartanon arvot toimivat käytännössä.
Oppisopimuskoulutusten hankkeiden teemat nousevat suoraan asukkaiden ja työntekijöiden yhteisestä arjesta. Tässä
juuri alkaneessa koulutuksessa kehittämisen aiheina ovat
muun muassa yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistaminen,
kaatumisen ennaltaehkäisy, läheisyhteistyö ja asukkaiden
harrastamisen tukeminen. Hanketöissä eri alojen osaajat
työstävät aihetta yhdessä omista näkökulmistaan käsin. Yhdessä tekeminen lähentää ihmisiä ja tuo iloa tekemiseen.
Kehittymisestä ja osaamisesta huolenpitäminen on arvokasta jokaisen työntekijän oman kasvun kannalta ja ajatellen
asukkaiden hyvän elämän mahdollistumista ja myös yhteiskunnallisessa mielessä. Kouluttautumalla työntekijäjoukolla kannamme Foibekartanolla kortemme kekoon yhteisen
hyvän edistämiseksi ja vastuullisen yhteiskunnan rakentamiseksi.
Hyvän elämän koordinaattori Eero Viljakainen ja hyvän
elämän valmentaja, fysioterapeutti Jay Gonzalez istahtavat
aurinkoiselle Kartanopaviljongin tanssilavalle pohtimaan
kahvikupin ääreen yhteistä hanketta. Hanke liittyy ikäihmi-

Kehittäjän mieltä ei voi pysäyttää, toteavat Tiina, Johanna Katri, Timo, Maiju ja Anneli Foibekartanolta

sen kaatumisen ennaltaehkäisyyn. ”Parasta koulutuksessa
on eri osaajien yhteinen tekeminen. Kun jaetaan omaa osaamista ja ideoidaan yhdessä, opitaan samalla toisilta ja ennen
kaikkea tutustutaan työkavereihin paremmin”, toteaa Eero.
Jay jatkaa projektin aiheen pohtimista: ”Hankkeemme aihe
on kyllä tärkeä. Kaatumisvaaran taustalla on useita tekijöitä
kuten ympäristö, jossa liikutaan, ja tärkeänä näyttäytyy var-

taloa kannattelevien lihasten voima. Myös lääkityksen säännöllinen tarkistaminen ja päivittäminen ovat kaatumisvaaraan vaikuttavia asioita.” Tästä hankkeesta saamme hyvää
ymmärrystä ja osaamista kaikille, ja hanke on yksi keinoista
löytää tapoja asukkaittemme elämän laadun parantamiseksi, summaa Eero.

Liikettä ja liikkeelle
Manna Torvinen

Y

ritän lisätä liikettä arkeen. Etätyöpäivinä
säästyy työmatkoihin
käytettävä aika, josta voisi
osan käyttää liikkumiseen.
Sen ylimääräisen ajan voi
käyttää niin monella tavalla.
Tänä syksynä päätin, että
kylmäuinnin rinnalle on
hyvä löytää joku muu laji.
Monen vuoden
tauon jälkeen innostuin
jälleen Rekolan Raikkaan
laajasta
Kunnon
piirin
jumppatarjonnasta. Lapsuudenystäväni Tuija veti Havukoskella kesäaikana puistojumppia tiistaisin ja lähdin
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mukaan. Kesän jumppailu
madalsi kynnystä ilmoittautua syksyn ryhmiin. Nyt
olen testannut Dancemixiä
Rekolan koululla ja Pilatesta
Mikkolan koululla. Rekolan
Raikkaan jumppatarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin
viikon jokaisena viikonpäivänä. En aio syyllistää itseäni niistä jumpista, jotka jää
väliin, vaan iloitsen jokaisesta jumpasta, johon saan itseni siirrettyä.

ja varmasti myös saunoihinkin, mutta erityisesti savusaunojia tuntuu tätä nykyä
olevan entistä enemmän.
Uimakaverini on lähdössä
kaukomaille töihin, joten
harjoittelen jo yksinuintia.

Kuusijärvi kutsuu vesijuoksemaan ja veden lämpötila
oli eilen 14 astetta. Vaikuttaa
siltä, että korona-aika on innostanut ihmisiä kylmäuinnin ja saunomisen pariin.
Kuusijärveen kyllä mahtuu

Vaikeinta on aina se matka
nojatuolista ulko-ovelle. Sitten kun lähtee liikkeelle ja
pääsee ulos, niin on jo voiton
puolella. Sitten kun palaa
kotiin, niin olo on kuin voittajalla.

Manna Torvinen

Olen havainnut, että uintireissuni ovat harventuneet,
kun ei ole valmiiksi sovittuja
päivittäisiä treffejä, joita ei
kehtaa peruuttaa. Keho kiittää jokaisesta reissusta.
Pilates-tunti ja varusteet.
Tärkein” varuste” on toki
motivaatio, jotta ylipäätään tulee paikalle
Kuusijärvellä paistoi koko
kesän aurinko
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Rekolan Martat uusin valinnoin kohti syksyä
Seija Pyökeri ja Paula Kaunismäki

R

ekolan Martat kokoontuivat
yleensä
helmikuussa
pidettävään vuosikokoukseensa
tänä vuonna koronan vuoksi
vasta 7.9.2021. Kirkon seurakuntasalissa pidettyyn kokoukseen osallistui 20 marttaa.
Kokoukseen oli mahdollista
osallistua myös etänä ja tätä
mahdollisuutta käytti yksi
martta.
Martat on kansalaisjärjestö,
joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta ja kansalaisvaikuttamista. Rekolan
Martat toimii marttajärjestön arvojen, strategioiden ja
toimintasuunnitelmien mukaisesti, yhdistää jäseniään ja
vaikuttaa paikallisella tasolla elinolojen parantamiseksi,
tarjoaa jäsenille, luottamushenkilöille ja muille kiinnostuneille mahdollisuuksia
marttatoimintaan ja itsensä

Ritva Lindblad

kehittämiseen sekä yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen.
Rekolan Martat ry on perustettu 26.3.1946. Tämä vuosi
on yhdistyksen 75-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksessä on
noin 100 jäsentä. 75-vuotista
taivalta juhlistetaan jäsenten kesken loppuvuodesta.
Toiminnalle tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen
ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.
Yksi vuoden päätapahtumista, myyjäiset, järjestetään
Rekolan koululla joko juhlasalissa tai viime vuoden
malliin piha-alueella sunnuntaina 21.11.2021.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksessa voi toimia
neljä 2-vuotiskautta ja tämä
tiesi muutoksia hallitukseen.
Vuodesta 2013 puheenjohta-

Airi Kansanen

jana toiminut Airi Kansanen
ja sihteerinä ollut Seija Pyökeri luopuivat tehtävistään.
Rekolan Marttojen uudeksi
puheenjohtajaksi
valittiin
hallituksen jäsen Tarja Puisto. Hallituksessa jatkavat
Marjatta Loikkanen, Merja
Assola ja Raija Rummakko.
Lisäksi erovuorossa olleet
Ritva Lindblad, Jaana Vatanen ja Anna-Maija Yavari

Tarja Puisto

valittiin jatkamaan hallituksessa. Uusina jäseninä
valittiin Sirkka Koskelainen
ja Lea Havukainen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi sihteeriksi Jaana
Vatasen.
Marttaliiton uusi tulevaisuuden toiminnan lupaus on Hyvästä arjesta parempi maailma. Rekolan Martat uskovat,

Jaana Vatanen ja Seija Pyökeri

että marttailun avulla voidaan tehdä hyvästä arjesta
parempi maailma. Vuonna
2021 Marttojen teema on
kohtuullisuus. Kestävä kehitys ja ympäristöystävälliset
toimintatavat ovat luonnollinen osa toimintaa, joita nyt
erityisesti painotetaan. Vuosiohjelmassa huomioidaan
marttojen vuoden 2021 teema Yksi maapallo riittää.

Havurastin syksyiset
terveiset!

Syyskuun vuosikokouksessa valittiin Rekolan
Marttojen uudeksi puheenjohtajaksi Tarja Puisto
Airi Kansasen jättäessä
puheenjohtajan tehtävät. Sihteerin tehtävissä
aloittaa Jaanan Vatanen.
koska Seija Pyökeri jäi pois
sihteerin tehtävistä.

Manna Torvinen

H

elteisen kesän ja
lomien jälkeen havurastilaiset
ovat
jälleen kokoontuneet mukavassa porukassa. Meitä on
kovasti ilahduttanut se, että
mukaan on tullut myös uusia
kasvoja.
Korona-aikanakin
olemme olleet auki ja toimintaa
on ollut koronarajoitukset
huomioon ottaen. Olemme
viettäneet aikaa ulkona aina
säiden salliessa. Jumpat,
mölkyt ja muut pelit ovat sujuneet mainiosti raittiissa ulkoilmassa. Bingoakin olemme pelanneet ja makkara on
sihissyt grillissä muutaman
kerran. Kahvitkin nautitaan
usein ulkona, Havurastin
pihalla juotiin myös synttärikahvit, kun 27- vuotta tuli
Havurastilla täyteen. Ulkona kahvi maistui makoisalta
myös valtakunnallisena diakoniapäivänä, kun Rekolan
seurakunnan väki kävi ilahduttamassa meitä päivän
kunniaksi tarjoamalla pullakahvit.
Kovasti odottelemme, että
koronarajoituksista
päästään, mutta samalla olemme
iloisia siitä, että meillä on ollut mahdollisuus kokoontua
ja viettää aikaa yhdessä.

Kerromme mielellämme lisää toiminnasta, soita rohkeasti tai tule käymään
paikan päällä. Marjatta-Säätiön Havurastin toiminta on
maksutonta ja mukaan ovat
tervetulleita kaikki vantaalaiset ikäihmiset, tervetuloa

tutustumaan
me!

toimintaam-

Havurasti
Eteläinen Rastitie 12
(käynti kentän puolelta),
puh. 050-340 7888
Syksyinen pihlaja Havukoskella
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Salonsaaren kesälomareissu
Ritva Salmi

O

Osmo

limme suunnitelleet
tätä kesälomareissua
jo pitkään. Paikan
tulisi olla “täyden palvelun”
lomakoti, parin tunnin automatkan päässä Helsingistä
ja Vantaalta. Jorgolle halusimme esitellä kaunista suomalaista järvimaisemaa, ja
me muut halusimme saunoa,
uida ja nauttia kesästä. Sinikan ja Ritvan yhteinen loma
oli vuosi siten tyssännyt koronaan ja oli siis nyt jo korkea aika toteuttaa uusi loma.
Kun vielä Helena tarjosi
meille autokyydin ja Reakin
mahtui autoon, löysimme
oitis netistä sopivan automatkan päästä Salonsaaren
lomakylän.

Salonsaaresta on mukava
tehdä tutustumisretkiä ympäristöön. Me teimme retket Urajärven kartanoon ja
Vääksyyn. Urajärven kartanossa henki vanha kartanokulttuuri, eikä vain
kartanomuseossa
sisällä.
Jokaisessa
kivenkolossa
tuntui entisten asukkaitten
ja heidän vieraittensa jalanjäljet. Kuinka ihmeessä
hienot daamit saattoivat pitkine hameenhelmoineen ja
korkokenkineen kulkea rantapolkuja ja harjunrinnettä
pitkin ihailemaan patsaita ja
kuuntelemaan Aino Acktén
laulua, kun me lenkkareinemme töin tuskin pysyimme polulla.

Totta puhuen Salonsaaren
Lomakodin löytyminen netistä ei ollut vaikeaa. Olinhan
ennenkin käynyt Salonsaaressa. Ja onhan se monelle
koivukyläläiselle ja havukoskilaiselle tuttu kesäloman tai
-retken kohde.

Toinen retkikohteemme oli
Vääksy, Asikkalan keskus.
Jos vanhaa 4-tietä ajaa pohjoiseen ei pidä Vääksyä unohtaa. Meidän retkemme aikana sattui kanavan sulkuihin
tulemaan parikin venettä ja
oli todella kivaa nähdä miten veneet siirtyivät järvestä
toiseen. Pääkaupunkiseutulaisena oli mielenkiintoista
ellei suorastaan opettavaista
tutustua näyttelyyn, tunnelista, joka mahdollistaa Päijänteen veden siirtymisen
meidän
vesijohtoihimme.
Päijännetalossa oli paljon
nähtävää. Jos olet kiinnostunut tietämään miten jääkausi vaikutti maisemaan tai jos
harrastat
viehekalastusta
kannattaa kurkistaa oven sisäpuolelle.

Me kaikki viisi olimme jollain tapaa sukua keskenämme. Olimme serkkuja,
puolisoja, tyttäriä ja yksi oli
serkun vaimon äiti. Kaksi
meistä ei ollut koskaan tutustunut
järvimaisemiin,
toiset kaipasivat vain pientä
vaihtelua arkipäivään. Salonsaaressa toiveet toteutuivat. Kaunis, vehreä luonto,
järvi ja “maalaismaisema”
parhaimmillaan saivat meidät myös muistelemaan isoisää, joka oli Asikkalassa
syntynyt. Kesäistä lomatunnelmaa Päijänteen rannalla
lisäsivät veneretket, saunan
löylyt, keppijumpat, ja erilaiset aktiviteetit. Ja ennen
kaikkea se, että saimme nälkäisinä istua valmiiseen ruokapöytään.

Salonsaaressa on vehreä luonto, järvi ja “maalaismaisema” parhaimmillaan
Jari Nokelainen

Lomamme
Salonsaaressa
kesti maanantaista perjantaihin. Joku meistä sai kipinän. Rea katsoi jo valmiiksi
mökkiin, johon ensi kesänä
tulee perheineen viettämään
uutta lomaa.
Aamujumppa
Jari Nokelainen

Salonsaaren rantakahvila
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Jari Nokelainen

Kioskin avajaiset
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Kotivara
Taina Kulusjärvi-Touray

Olemme tottuneet säilyttämään omaisuutta, hamstraamaan
tilaisuuden tullen, keräämään ja panemaan talteen. Näitä
taitoja on opittu nälän sanelemina nälkä-, kato- ja kulkutautivuosina sekä taloudellisten lamojen aikana. Nykyään
puhutaan kotivarasta, joka on täsmällistä ennakkovarautumista tulevaisuuden häiriötekijöihin.
Kotivara auttaa, jos ei pääse kauppaan. Syitä siihen voi olla
monia, kuten sairastuminen, lakko, liikenneyhteyksien katkeaminen, jakeluhäiriö, myrsky, tulva tai sähkökatkos voivat
häiritä arkea niin, että kauppaan ei pääse.
Jo mennyt kesä antoi merkkejä poikkeavista sääilmiöistä.
Hellettä kesti noin 50 päivää ja se asetti monia uusia haasteita asuntojen tuuletukselle, kasvien kastelulle, suojautumiselle paahteelta jne. Monissa Etelä-Euroopan maissa valtavat
sateet toivat kuolemia ja miljardivahinkoja aivan yllättäen.
Esim. Kreikassa oli kuumuuden takia valtavia maastopaloja
ja meilläkin oli iso paloalue Pohjanmaalla. Hätä ei tule kello
kaulassa, voi sattua onnettomuus, jonka vuoksi kaupat joudutaan sulkemaan tai ulos ei voi mennä, pahimmassa tapauksessa kotonakaan ei voi olla.

Varaa kotiin hyvin säilyvää,
sellaisenaan syötävää ruokaa.

Kotona oleva varasto ruokaa, tarvittaessa lääkkeitä ja juomaa poikkeuspäivän varalle on nimeltään kotivara. Kotivaraa tarvitaan esimerkiksi, jos kauppaan ei pääse sairastumisen vuoksi. Kotivara on osa omatoimista varautumista.
Kotivaraa tulisi olla perheen tarpeisiin ainakin 72 tunniksi
eli 3 vuorokaudeksi. Kotivara käsittää ainakin vettä ja ruokaa sekä mahdollisesti lääkkeitä koko perheelle.

□ pullovettä, mehuja ja mehukeittoja
□ tuoreita hedelmiä, kasviksia ja juureksia sekä säilykkeitä
□ leipää, näkkileipää, riisikakkuja, korppuja

72 tunnin varautumissuosituksella tarkoitetaan sitä, että jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin kolme vuorokautta. Suositus on
tehty yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään ja
kierrätetään koko ajan. Kokoa mieleisesi kotivara sellaisista
elintarvikkeista, joita käytät muutenkin. Mieti myös mitä ja
miten voit tarvittaessa laittaa ruokaa sähkökatkon aikana.

□ muroja, myslejä, hiutaleita, pähkinöitä, siemeniä
□ kuivattuja hedelmiä, kuten rusinoita, luumuja, taateleita
□ hilloja, soseita
□ huoneenlämmössä säilyvää maitoa ja kasvijuomia
□ kala-, liha- ja papusäilykkeitä
□ välipalapatukoita, keksejä, suklaata, sipsejä

Kotivaraksi kannattaa varata vain sellaisia ruokia, joita tulee
normaalistikin käytettyä. Näin ruokien kierto sujuu eivätkä
elintarvikkeet pääse vanhentumaan ja syntymään hävikkiä.

Muista huomioida erityisruokavaliot!
Ja muista varata ruokaa myös lemmikkieläimille!

Vesi on tärkein
Pullotettua vettä on hyvä pitää kotona aina varalla. Vettä
tarvitaan juotavaksi noin 2 litraa päivässä. Jos vedenjakelu keskeytyy tai vesijohtovesi saastuu, viranomaiset perustavat vedenjakelupisteitä. Onkin tärkeää, että kotoa löytyy
kannellisia puhtaita astioita, joissa vettä voi säilyttää ja kuljettaa. Astioiksi käyvät esimerkiksi kannelliset ämpärit tai
muoviset mehukanisterit. Kolmeksi päiväksi tarvitaan noin
6 litraa juomavettä henkeä kohti. Lisäksi vettä tarvitaan hygieniaan ja WC:n huuhteluun.

www.72tuntia.fi

www.maakotitalousnaiset.fi/kotivara

www.martat.fi/kotivara

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö koordinoi 72 tuntia -kampanjaa.

Onko kotona vaihtoehto sähkölämmitykselle ja paristoilla
tai akulla toimiva radio?

Hanki kotivaraan esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

juotavaksi valmista mehua ja pullotettua vettä
tuoreita hedelmiä, kasviksia ja juureksia sekä
säilykkeitä
leipää, näkkileipää, riisikakkuja, korppuja
pähkinöitä, siemeniä, kuivattuja hedelmiä
hilloja, soseita
muroja, myslejä, hiutaleita
mehuja, mehukeittoja
huoneenlämmössä säilyvää maitoa ja kasvijuomia
kala-, liha- ja papusäilykkeitä
lastenruokia
pikariisiä, linssejä, pastaa, nuudeleita, 		
pussikeittoja, valmiskastikkeita, kastikejauheita,
muusijauhetta, soijarouhetta
erityisruokavalioiselle sopivaa ruokaa
välipalapatukoita, keksejä, suklaata, sipsejä
lemmikeille ruokaa

Esimerkki kolmen päivän ruokatarpeista
yhdelle aikuiselle.
• vettä ja juomaa
6 litraa
• vihanneksia ja juureksia
600 g
• hedelmiä ja marjoja
400 g
• perunaa
200 g
• pastaa ja viljalisäkkeitä
200 g
• leipää ja viljatuotteita
550 g
• maitoa, piimää, jukurttia
1 l
• tai vastaavaa muuta
1 l
• juustoa
60 g
• kalaa, munaa, lihaa
400 g
• tai kasvisproteiinia
400 g
• öljyä, rasvoja
150 g
• kuivattuja hedelmiä
100 g
• pähkinöitä, siemeniä
90 g
• makeisia, suklaata
100 g
• sokeria, hunajaa
100 g
Yhteensä noin 2 300 kcal per vuorokausi

Muut välttämättömyystarvikkeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lääkkeet
erityisruokavalion elintarvikkeet
tölkinavaaja
radio ja paristot
hygieniatarvikkeet
vaipat yms.
tuorekelmut, teippi, muovipurkit
taskulamppu ja paristot
joditabletit
kynttilät ja tulitikut
käteistä rahaa
lemmikkieläinten tarvikkeet

13

Koivukylän Lähisanomat | 5/2021

Äänestä nyt 50 000 euron käytöstä
Laura Lettenmeier/Vantaan kaupunki

N

yt pääsee äänestämään, mitkä asukkaiden ideat toteutetaan 50 000 eurolla
Havukoskella. Äänestys on
käynnissä 17.10. asti.
Haluaisitko lisää roskiksia,
penkkejä, kukkaistutuksia
tai uuden ulkokuntosalin?
Innostaisiko sinua puistojumppa, suunnistusrastit tai
siivoustalkoot? Tulisiko pyöräteline matonpesupaikalle
tarpeeseen? Nyt on aika vaikuttaa, mitä näistä toteutetaan 50 000 eurolla.
Äänestettävänä on 19 asukkaiden ideoiden pohjalta kehitettyä suunnitelmaa, joille
on kaikille määritelty hintalappu. Jokaisella äänestäjällä on käytössään 50 000
euroa, jonka voi jakaa eri
suunnitelmien välille. Toisin sanoen kukin äänestäjä
voi valita haluamiaan suunnitelmia enintään 50 000
euron arvosta. Halutessaan
voi myös äänestää vain yhtä
suunnitelmaa.
Äänestää saavat kaikki Havukosken
kaupunginosan
asukkaat. Huomioitavaa on,
että Havukosken viralliseen
kaupunginosaan kuuluu alue
aina junaradasta Keravanjoelle asti. Äänestää saavat

Alisa Kaukio

kaikenikäiset, myös lapset ja
nuoret. Jokainen asukas saa
äänestää yhden kerran.
Äänestämään pääsee verkossa
osallistu.vantaa.fisivustolla. Sivustolle täytyy
kirjautua omalla sähköpostiosoitteella tai Google- tai
Facebook-tunnuksilla. Jos
netissä äänestäminen ei ole
mahdollista, voi käydä äänestämässä paperilla Koivukylän asukastilassa Koivutorin laidalla.
Äänestyksen tulokset julkaistaan lokakuun lopussa
osallistu.vantaa.fi-sivustolla
sekä kaupungin viestintäkanavilla.
Suunnitelmista
toteutetaan eniten ääniä
saaneet sen mukaan, mitkä
mahtuvat käytettävissä olevaan rahasummaan. Äänestyksessä voittaneet suunnitelmat tullaan toteuttamaan
vuoden 2022 aikana.
Meidän Havukoski -osallistuvan budjetoinnin hankkeessa halutaan kehittää
lähiympäristöä
yhdessä
asukkaiden kanssa. Keväällä saatiin yli 100 ideaa, mitä
rahoilla voitaisiin tehdä. Äänestettävät suunnitelmat on
kehitetty näistä ideoista yhdessä asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa
kesän ja alkusyksyn aikana.

Oletko jo kertonut kantasi asukkaiden tekemiin, alueemme 19 parannusehdotukseen?

HSL:n bussiliikenteen uudistuksessa voittajia ja häviäjiä
Manna Torvinen

Manna Torvinen

J

ärkytyin tutustuessani
elokuussa netissä tuleviin bussilinjoihin Rekolasta Helsinkiin. Asumme
Rekolassa
Päiväkummun
rajalla ja kuljen bussilla Pikkukosken pysäkiltä lähityöpäivinä Helsinkiin Vallilan
varikon pysäkille. Vielä elokuun alussa tämä bussimatkaosuus työmatkastani kesti
yhteen suuntaan 29 minuuttia ja elokuun puolen välin
jälkeen matkaan kuluu 43
minuuttia. Tämä tarkoittaa,
että bussissa vietettävä aika
1,5 kertaistui ja on yhteensä
86 minuuttia/päivä.
Lähtökohtaisesti aina toivoisi, että julkisilla liikkumista
tehtäisiin entistä houkuttelevampaa, jolloin reitistöt tulisivat uudistuksissa entistä
sujuvimmiksi. Toki kaikissa
muutoksissa on aina voittajia ja häviäjiä ja nytkin hyvin
on, että monella Koivukylän
suuralueella asuvalla julkisilla liikkuvalla ei tapahtunut yhtä suurta romahdusta
alaspäin.
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Työmatka bussilla Vantaalta Helsinkiin 1,5 kertaistui ajallisesti

Työelämä mullistui koronan
myötä siltä osin, että siirrymme työpaikallani monipaikkaiseen työhön, jolloin voin
tehdä useampana päivänä
etätöitä. Tässä muutoksessa
olen voittajien joukossa. Se

hieman tasoittaa tuon bussimatkailuun käytettävän ajan
aiheuttamaa harmitusta.
Palautetta linjastomuutoksista voi antaa HSL:n sivuilla.

Onneksi ei tarvitse työn vuoksi päivittäin matkustaa Helsinkiin bussilla, kun aika ajallisesti 1,5
kertaistui
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Afganistanin kova kohtalo
- Afganistanin naisten ahdinko jatkuu
Terhi Nieminen-Mäkynen, VTM, ihmisoikeusasiantuntija

N

äin voi luonnehtia Afganistanin tätä päivää ja päivää
17 vuotta sitten, jolloin tein ensimmäisen matkani
Afganistaniin. Lähdin silloisen Suomen UNIFEMin
(nyt UNWOMEN) toiminnanjohtaja Leena Schmidtin kanssa Afganistaniin tutustumaan siellä toimivan UNIFEMin
työhön ja naisten asemaan yleisesti sekä katsomaan mitä
voisimme tehdä afgaani naisten aseman parantamiseksi. Tuolloin oli kulunut kolme vuotta viimeisen Talibanien
vastaisen sodan päättymisestä ja naisten asema maassa oli
erittäin huono. Nyt, kahdenkymmenen vuoden kuluttua Talibanien otettua uudelleen vallan, naisten aseman odotetaan
jälleen heikkenevän. Tässä välissä oli parempi aika.
Kun seuraavan kerran kävin maassa vuonna 2008, naisten
asemassa oli jo tapahtunut muutosta. Hallintoon oli perustettu ”Naisten asioiden ministeriö”, naisten työssä- ja koulussa käynti oli lisääntynyt ja kaduilla näkyi vain vähän kaiken
peittäviä burkha-asuja. Naisten pahimmat ongelmat olivat
kuitenkin samat kuin koko väestön: työttömyys, köyhyys,
paluumuuttoon ja yleiseen turvallisuuteen mukaan lukien
raju kotiväkivalta liittyvät kysymykset. Perinteisesti naisiin
kohdistuva sortava asenne täydentyi erilaisilla Islamin tulkinnoilla. Uuden perustuslain tasa-arvopykälät pyyhkiytyivät helposti Sharia-lain ylivoimaisilla määräyksillä.
Yksi suurimmista ongelmista oli saada maan hallinto sen
kaikilla tasoilla ymmärtämään sukupuolisen tasa-arvon käsite ja vaatimukset. Alueelliselle ja paikallistasolle oli saatava lainopillisia neuvonantajia, joiden puoleen naiset voisivat
kääntyä luottamuksellisesti. Tämän työn Suomen UNIFEM
käynnisti. Tähän tarkoitukseen käytettiin maahan perusteilla olevaa Naisten Keskusten verkostoa ja työ jatkui ainakin siihen asti, kun lähdin viimeisen kerran Afganistanista
vuoden 2014 alussa.

Terhi Nieminen-Mäkynen, Kabul

Naisten turvakodin keittiö, Parwan, 2008

Opetusjuliste naisten ja miesten tasa-arvosta, Kabul

Naisiin kohdistuvan väkivallan kielto, Jalalabad, 2008

Naisia burkhassa, Kabul, 2008

Opetusjuliste kotiväkivaltaa kohdanneelle ja poliisin puoleen
kääntyminen

Tammikuussa vuonna 2012 aloitin työn Euroopan Unionin
(EU) poliisien koulutus hankkeessa (EUPOL) sen ihmisoikeus- ja tasa-arvoyksikön päällikkönä Kabulissa. Noin 500
kansainvälisten ja afganistanilaisten asiantuntijoiden operaatio toimi vuosina 2007–2016. Työ oli laaja-alaista poliisija syyttäjälaitoksen rakentamista. Sen tukemana Afganistanin sisäasianministeriöön perustettiin erityinen Tasa-arvon,
ihmisoikeuksien ja lastenoikeuksien osasto. Aluksi osaston
asema oli epäselvä ja vuonna 2008 siitä muodostui sisäisen
turvallisuuden toimintayksikkö. Sen tehtävänä oli lainvalmistelun lisäksi poliisitoiminnan kontrolli. Vuonna 2009
annettiin asetus Naisiin kohdistuvan väkivallan kiellosta.
Samoihin aikoihin ministeriö asetti tavoitteen 5000 naispoliisin kouluttamisesta. Tavoite oli varsin kunnianhimoinen
ja nyt, ennen Talibanien valtaannousua naispoliiseja oli noin
3000. Yksi oman yksikköni tehtävistä oli edistää naispoliisien asemaa maassa, jossa jo uskonnon vuoksi mies ei voi
tutkia naista olipa tämä rikollinen tai uhri. Naispoliiseiksi
ryhtyvät naiset olivat urheita ja uhmasivat usein miespuolisten sukulaistensa tahtoa. Naiset olivat motivoituneita ja
heidän yhteinen tahtonsa oli auttaa afgaanisisarten selviämistä heimojen, etnisten ryhmien ja korruption täyttämässä
maassa. Tämä tahto ja ymmärrys säilyy, vaikka nyt alkavan
uuden hallinnon rakenteissa se varmasti jää taustalle.
Viime päivien uutiset antavat vain vähäisen kuvan Afganistanissa vallinneesta demokratian kehittymisestä. Maan
hallintorakenne oli olemassa, vaaleilla valittu presidentti ja
eduskunta, jossa oli naiskiintiö, hallitus ja lukuisat ministeriöt. Edellytykset, ei pakottamiset olivat olemassa kehittää
omanlaista oikeusvaltiota. Heikkoutena oli kuitenkin, kuten juristiavustajani Ali sanoi: ”Me emme ole me, olemme
minä!” Kansa on liian jakaantunut sekä perinteisesti että ulkopuolelta tulevien vuosisatojen kestäneen erilaisten vaikuttumien ja intressien erottamana. Yhtenäinen valtiorakenne,
joka pystyy tarpeen vaatiessa puolustautumaan, ei ole saanut riittävästi voimaa kehittyäkseen vahvaksi kansallisvaltioksi.

Naisia burkhassa Taleban aikana, 1997

Äidit saattaa lapsiaan koulusta, Kabul, 2008

Naisia burkhassa, Kabul, 2008
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Kuusijärvelle rakennetaan uusi pulkkamäki, hiihtolatu
ja tulentekopaikka
Vantaan kaupunki

K
voin.

uusijärven
ulkoilualuetta
kehitetään
parhaillaan monin ta-

Järven pohjoispuolelle rakennetaan uusi valaistu
pulkkamäki. Pulkkamäestä
tulee noin 70 metriä pitkä ja
35 metriä leveä. Pulkkamäen yhteyteen rakennetaan
lumetusjärjestelmä, jolla lumetetaan jatkossa sekä pulkkamäkeä että Kuusijärven
hiihtolatuja. Vanha epävirallinen pulkkamäki järven
itäpäässä metsitetään.
Pulkkamäen pohjoispuolelle
rakennetaan uusi 700 metrin valaistu latuosuus, joka
toimii kesäisin myös kuntoratana. Uusi latulenkki on
profiililtaan helpohko ja sopii mainiosti myös kevyeen
kuntoiluun.

Jaana Lehti

Kuusijärven itäpuolelle rannan tuntumaan rakennetaan
alue lähiretkeilyn tarpeisiin.
Alueelle tulee yksi katettu ja
kaksi kattamatonta tulentekopaikkaa, penkkejä ja pöytiä sekä valaistus.
Lisäksi rakennetaan oleskelulaitureita, joista pääsee
ihastelemaan järvimaisemaa
aivan veden ääreltä. Reitti
järven pohjoispuolen uimarannalta tulentekopaikalle
muutetaan
esteettömäksi
mm. leventämällä ja tasoittamalla nykyistä reittiä.
Myös pääsy tulentekopaikalle ja oleskelulaitureille tulee
olemaan esteetön.
Uutta pulkkamäkeä ja latureittiä rakennetaan parhaillaan, ja ne valmistuvat
vuoden loppuun mennessä.
Tulentekopaikkaa
aletaan

rakentaa lokakuussa, ja se
valmistuu kesäkuuhun 2022
mennessä.
Pulkkamäki, hiihtolatu ja
tulentekopaikka ovat osa
Kuusijärven laajempaa kehittämistä.
Parhaillaan
on käynnissä kesällä 2021
aloitettu uuden laajemman
pysäköintialueen ja uuden
ajoliittymän rakentaminen
ja jatkossa kehitetään mm.
uimarantaa ja liikuntamahdollisuuksia.
Lue lisää Kuusijärven kehityssuunnitelmista joulukuussa 2019 julkaistusta uutisesta.
Lisätietoja:
Vastaava puutarhuri
Kimmo Palviainen,
040 045 9061, kimmo.
palviainen@vantaa.fi




maanantai 18.10.2021 klo 17.30
Koivukylän Kirnu, Hakopolku 2, Vantaa

Tervetuloa pohtimaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta
vuoden 2022 alusta aloittavan Vantaa – Kerava- soten puitteissa.
Keskusteluun osallistuvat muun muassa
Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeri
Riitta Särkelä, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
Pia Lohikoski, kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Kerava
Antero Eerola, kaupunginvaltuutettu, Vantaa

TAPAHTUMAN
TAPAHTUMAN
JÄRJESTÄVÄT:
JÄRJESTÄVÄT:

mainoksen maksaa Koivukylän Vasemmisto ry

SOTE TULEE,
OLEMMEKO VALMIITA?

OHJELMASSA:
 YHTEINEN
OHJELMASSA:
ALKULÄMMITTELY
 YHTEINEN
ALKULÄMMITTELY
ULKOPELEJÄ
TASAPAINORATAAN
 ULKOPELEJÄ
TUTUSTUMISTA
TASAPAINORATAAN
 TUTUSTUMISTA
RIVITANSSIA
RASTIRATA
 RIVITANSSIA
mukavaa
 jaRASTIRATA
yhdessäoloa!
ja mukavaa
yhdessäoloa!

Marjatta-Säätiö
Marjatta-Säätiö
Rekolan-Koivukylän
Rekolan-Koivukylän
eläkkeensaajat ry
eläkkeensaajat ry
Rekolan Raikas
Rekolan Raikas
Toimiva Koivukylä –
Toimiva Koivukylä –
Toimari ry
Toimari ry

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN
TERVETULOA VIETTÄMÄÄN
VALTAKUNNALLISTA
VALTAKUNNALLISTA
Keskustelua vetää sote-veteraani Jouko Karjalainen Vantaalta
Tervetuloa
viettämään valtakunnallista
IÄKKÄIDEN
ULKOILUPÄIVÄÄ
IÄKKÄIDEN ULKOILUPÄIVÄÄ
Tapahtuman järjestää Koivukylän Vasemmisto.
RAUTKALLION KENTÄLLÄ
Tapahtuma järjestetään myös etänä. Tapahtuman linkin löydät sivulta
RAUTKALLION KENTÄLLÄ
www.facebook.com/koivukylanvas
(VANHA REKOLANTIE)
kentällä (Vanha Rekolantie)
(VANHARautkallion
REKOLANTIE)

Iäkkäiden ulkoilupäivää
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TORSTAINA
7.10.2021
Torstaina 7.10.2021
klo. 13-15
TORSTAINA 7.10.2021
KLO. 13-15
KLO. 13-15
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Vantaan hyvinvointiviikko nyt Kuusijärvellä
Vantaan kaupunki

V

uosittaista Vantaan
hy v invointiv iik koa
vietetään tänä syksynä retkeillen Kuusijärvellä ja
Sipoonkorven kansallispuistossa 4. – 9.10. Viikon ohjelma sisältää monipuolisesti
maksuttomia opastettuja retkiä ja luontoon tutustumista
Kuusijärvellä maanantaista
perjantaihin. Tarjolla on fatbikepyöräilyä, suunnistusta,
vaellus Bisan majalle, sieniretki, Kuusijärven kierros ja
kodassa tulistelu sekä maksuttomia elintapavinkkejä ja
mittauksia.
Lauantaina 9.10. klo 11 – 15
Kuusijärvellä
juhlistetaan
10-vuotiasta Sipoonkorven
kansallispuistoa Portti luontoon – retkeilytapahtumassa. Retkeilyn ammattilaiset
ja retkitoimijat esittelevät
ulkoilu- ja retkeilyvarusteita. Päivän aikana voi kokeilla ohjatusti melontaa, talviuintia ja fatbikepyöräilyä
sekä osallistua lähialueen
kävelyretkille sekä tutustua
Kuusijärven ja savusaunojen
historiaan. Tapahtuma sopii
kaikille retkeilystä kiinnos-

Jaana Lehti

tuneille sekä retkeilyn harrastajille.
Kuusijärven retkeilytapahtuman lisäksi ohjelmaa on
myös Sipoonkorven kansallispuistossa, puiston 10-vuotisen taipaleen kunniaksi!
Sipoossa vietetään uuden
kansallispuiston sisääntulon, Korvenportin avajaisia.
Packalén Busin Sipoonkorpi
Hop-On Hop-Off –retkibussilla on helppo vierailla Korvenportilla ja Kuusijärvellä
tapahtumapäivänä veloituksetta. Bussiin voit hypätä
linjan kääntöpaikoilta
Tikkurilan asemalta Vantaalla tai Sipoon Nikkilästä
sekä kaikilta 12 pysäkiltä
matkan varrella. Tikkurilassa retkibussi pysähtyy laiturilla 10. Bussin aikataulu
www.sipoo.fi/hoponhopoff.
Kuusijärvellä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja, joten
suosittelemme saapumaan
tapahtumaan joukkoliikennettä hyödyntäen. HSL:n
reitit ja aikataulut: reittiopas.hsl.fi

man järjestää Vantaan kaupunki yhteistyökumppaneineen.

Hyvinvointiviikon ja Portti
luontoon - retkeilytapahtu-

Arkipäivinä
maksuttomia
retkiä järjestävät Vantaan

Sydän ry, Suunnistusseura
Pihkaniskat, Vantaan Latu
ja Polku ry, Bike Rental Finland Oy ja Forestmymind.
Ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa van-

taa.tapahtumat.fi
Lisätietoa:
Facebook – event
https://www.facebook.com/
events/1184703935368114
Vantaan tapahtumakalenteri

https://tapahtumat.vantaa.
fi/fi-FI/topic/Vantaan-hyvin
vointiviikko/5d495356e1028
36d7ef51783
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Korttirinki joka toinen tiistai Rekolan - Koivukylän
talossa.
Havukosken
Kutsu
Rekolan-Koivukylän Kafnetti
Rekolan
Raikas ry
Havukosken
klo 13–15 (aloitettu tiistaina
Ohjelmassa laulua, tanssia,
Eläkkeensaajat ry
Eläkeläiset ry
Havukosken
Eläkkeensaajat
ry
Veteraanijaosto
Eläkeläiset
ryEläkeläisten
21.9.2021)
arpajaiset,
Syyskausi alkaa 5.10.2021 Avoinna:
sääntömääräinen
Liikuntaryhmissämme seuSyksy jo saa harmaa on maa,
kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Kerhomme
toimii tiistaisin
ma-to
klo 8.30-15.30,
syyskokous
pidetäänklo
raamme tarkoin viranomaiskoivuista
lehtiset….
HyväTervetuloa!!
Veteraanijaoston jäsen tai
Vesijumppaa Hakunilan
Tiistaikerho
kokoontuu jokape 8.30-14.30
Tiistaikerho
ja toimintakerho
12 - 14
Koivukylän
kirjaston
16.11.2021
klo
12
määräyksiä ja -ohjeistuksia.
Syksy
on
alkanut
iloisissa
jältuleva
jäsen
tässä
on
tulevien
uimahallin Terapia-altaalla
TAITOKESKUS
HAVUKOSKI
Joulu
käsillä Taitopajat
tiistai klo
13 kerhosalissa
ja Rautkallionkatu
askartelutilassa,
3, 01360
Koivukylän
asukastilan
kokoontuvat
tiistaisin
klo
13:00.
Lue lisää: Veteraanijaosto
leennäkemisen
merkeissä.
kuukausien
tapahtumia,
keskiviikkoisin klo 14–15
Havukosken Eläkeläiset ry
tulevanpalvelutalon
syksyn ohjelma on
Peltoniemenkuja
osoite
Hakopolku 2.
VANTAA,
puh 043jatkossakin
827 0114 py- joihin kaikkiin tilaisuuksiin
aloitus viim. klo 18
neuvotteluhuoneessa.
Jos kysyttävää3 veteraanien klo 13-20,
Toivottavasti
Havukosken
Tiedustelut: Jaakko Vastamäki,
Hallitus.
mielenkiintoinen
Järjestämme
retkiä,
www.vantaa.fi
/kafnetti,
osoite
Hakopolku
2, Vantaa.
01360
Vantaa voit soittaa:
14 €jaakko.vastamaki@kolumbus.fi
+ materiaalit.
toiminnasta,
symme iloisina
ja terveinä.
kerhosalissa
Paimenentie 4
olet tervetullut. Jos pyydetään
teatterimatkoja, virkistys- ja
www.facebook.com/
EskojaLerssi,
puheenjohtaja, Muista
ke 9-17
to 10-18
ilmoittautua.
(Pohjakerros,
sisään
liuskan
ilmoittautumaan etukäteen, ole
tai puhelin 040-5116298
Yhdistyksen hallitus
käsityötoimintaa.
kohtaamispaikkakafnetti
Samana päivänä ja samassa
puhelin 0400 507559,
Tiistai-kerhomme toimii hyvä ja ilmoittaudu. Usein miten
jälkeen katoksen alta.)
kokoontuu joka kuukausi Hapaikassa kokoontuu hallitus
esko.lerssi@kolumbus.fi
Kirnun
askartelusalissa
Taitokeskus
KunnonHavukoski
piirin yksittäisiä
on kyseessä tarjoiluvaraus, joka
TAITOKESKUS KORSO
Teatteriretki
vunneulassa
Asukastila
Kafnetti
on
Vantaan
klo 11. tehdään Lahden
klo
12–16
Korsontie 18
To 13.12.
Saippuapaja
ryhmiä
tarjolla, joiden maksu www.rekola.elakkeensaajat.fi
maksaa meille. Ja haluamme,
kaupunginteatteriin
lauantaina
kaupungin
aikuisille
Voit
tulla mukaan toimintaan
Ohjelmassa
mm:suunnattu
laulua, tieto01450
Vantaa
veteraanijaoston tilille:
että kaikille riittää tarjottavaa. Jos
15.
12.
2018
klo
13,
Pelikerho
kokoontuu
maama 9-17
ja
ti
10-18
Tervetuloa!
avoin
koh-taamispaikka.
Kahvia
myös kesken kauden – Tervekilpailua, tuolijumppaa,
Core/mobility,
joudut ilmoittautumisen jälkeen
Taitokeskus
Korso
Joulumyyjäiset
musikaali
The Sound of Music
nantaisin Havunneulassa
parillisilla viikoilla pikkuhintaan.
Johtokunta
tuloa!
kerran kuukaudessa bingoa,
Havukosken
nuorisotalo
Puh. 050 344 7666
perumaan tulosi, muista myös
Ti 4.12. Green Craft –päivä.
Lauantaina
15.12.2018
klo 12.30–16.30 Havunneulasmatkailun
suunnittelua
havukoski@taitouusimaa.fi
maanantai klo pientä
11.30–12.30,
ilmoittaa se henkilölle, jolle olit
Retki Fazerilaan tehdään
Kierrätyshuovasta
kivaa Paimenentie
sa, alkaen
4.10.
2 pihanpuolella.
Meillä on tarjolla:
sekä tietenkin kahvia pullan
Maanantaisin:
www.taitouusimaa.fi
ilmoittautunut.
4.12. klo 13
pukinkonttiin.
kera. aamupuuro
Ilmainen
Kehonhallinta, Havukosken
Esittely ja opastus 13.50€
Askartelukerho kokoontuu klo 8.30-9.30
Vain materiaalimaksu.
Iltapäiväjumppaa
HavukosAskartelukerho
nuorisotalo, torstai klo 11–12,
FACEBOOKISSA:
Lähemmin matkavastaava Raija
Tulevia
tapahtumia
perjantaisin
parillisilla
ken nuorisotalolla
maanantaiSenioritanssikerho harjoitHavunneulassa
(kerhotila
Pai- viikoilTaitokeskus
Havukoski ja
Korso/
Lassila puhelin 0503682944
Syyskauden
päättäjäiset
pidetään
la
klo
13–15
Havunneulassa,
klo 12.30–14.00.
telee Kirnun auditoriossa
Taitosin
Uusimaa
ry
Ti 11.12.
Joulukehonhuolto
käsillä -pajassa
menentie 2 (maantasossa pihanTerveydenhoitajan
vastaanotto
Lempeä
Loppuvuoden
2021
ilmestymisaikataulu
alkaen
24.9.
Teräsvaarisalissa
maanantaina
torstaisin klo 12–14.
himmelit,
helmipannunalupuolella) Perjantaisin parillisilla
klo 10-12
Havukosken
nuorisotalo,
Joulumyyjäiset Kirnussa 8.12.
17.12.2018
klo
14
alkaen.
Tarjolla
Joulukuussa
Nro 6
Pehmolentopalloa Rekolan-nen,torstai
Mukaan
mahtuu
tanssijoita.
käpyhyasintti
klo 12–13,
Alkaa vuoden 2019 alusta
viikoilla klo 13:00-15:00.
klo 10 - 15
Kangaspuissa
loimet
on raRivitanssia on tiistaisin klo
vko 47 / ke 24.11. (aineistopäivä
pe 29.10.)
puuroa ja joulutorttukahvit,
mäen koululla
maanantaisin
Tanssi
on
terveellistä
ja
muka(omat männynkävyt mukaan).
9.30–11.00 Havunneulassa,
kennettu
valmiiksi. Meiltä voit
hinta
5
euroa/henkilö,
sitova
klo 19.30–21.00,
vaa
liikuntaa.
Jos kysyttävää Kunnon piirin Lauluryhmä
Tiistaisin:
Senioritanssikerho kokoontuu
alkaen 5.10.
Koivukylän
ostaa tarvikepaketit ja neuleilmoittautuminen 12.12.2018
toiminnasta:
torstaisin klo 15 –Lähisanomat
17 Havukosken
Taitokeskukset
onHelena Haapo- Tiistaisin
Läppäripiiri
klo
12-14
Ota
mukerhosalissa
sekä
Kuntosaliharjoittelua
Kuntosali
on
avoinna
nuorilangat.
Järjestämme kursseja
mennessä,
maksu
paikan
maa, puhelin
040 747 2299
Nuorisotalossa.
kaan oma kannettavasi/älypujoululomalla
20.12.2018klo 14:30-15:30.
Marjatta-Säätiöllä
keskiviiksotalossa perjantaisin
päällä. Pyritään järjestämään
myös
tilauksesta ryhmille.
Tervetuloa harjoittelemaan!
helimesi
ja
tule
opettelemaan
6.1.2019.
Boccia
pelataan
tiistaisin
koisin klo 16–17.
klo 9.30–11.
arpajaiset, joten jos sinulla on
Rekolan Raikas ry,
klo 11–12,30 Havunneulassa, niiden käyttöä
Pelikerho
arpavoittoja, toimitus Jaskalle,
Veteraanijaosto,
Joulupuuro tarjoillaan
alkaen 5.10.
Tuolijumppaa Havukosken
Boccia pelataan nuorisota- Karille, Osmolle, Ritvalle tai
Havunneulassa
joka toinen
Nordea, tilille
Koivukylän kirjaston
Keskiviikkoisin:
nuorisotalolla torstaisin
lossa perjantaisin klo 11–13 ja Paulalle. Ilmoittautumiset: Jaakko
maanantai parillisilla viikoilla
FI62 1220 3000 2510 62,
askartelutilassa 11.12. klo 12,
Teatteria- ym. retkiä suunni- Maahanmuuttaja
neuvonta
klo 13–14.
keskiviikkoisin
klo 16.30–18.30
klo12:30-16:30.
Vastamäki, jaakko.vastamaki@
viite 7100
Ilmoittautuminen 8.12.
tellaan.
klo 9-15
Maksuasioissa: Ritva Sarkkimennessä Ritva Tahvanainen
kolumbus.fi, puhelin 040 5116298
Kuntosaliharjoittelua
Iloinen iltapäivä kuukauden
puhelin 050 369 5090
nen, puhelin 050-3002018 tai Boccia
Seuraamme tarkoin viranKauppojen
hävikkiruuan
jako
Koivukylän vanhustenkeskukviimeinen
keskiviikko
anneli.sarkkinen@gmail.com Pelataan tiistaisin Havukosken
Kevätkauden
avajaiset
pidetään
omaismääräyksiä ja -ohjeis- klo 13.30
alkaaHavukosken
numeroiden nuorisosessa perjantaisin klo 8–10 ja
klo 11–14
Kerhomme viettää 45
maanantaina 7.1.2019 klo 14
Nuorisotalossa
tuksia. klo 11:00-12:30.
jako. Oma kassi mukaan.
-vuotisjuhlaa 28.11.2018 klo 12 –
Raikkaan toimistolla. Tästä
14 Havukosken Nuorisotalossa,
tarkemmin Raikkaan Veteraanien
Rivitanssikerho
Torstaisin:
osoite Eteläinen Rastitie 14
omassa jäsenkirjeessä nro 1/2019.
Nuorisotalossa maanantaisin
Yhteisöruokailu, tervetuloa tekeJuhlapuhujaksi on pyydetty
klo 12.00-13.30.
Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja
mään ja/tai syömään klo 10Pakkasjuhla on keskiviikkona
Koivukylän asukastilassa eli Kirnussa
Jan Koskimies.
Pieniä
sanoja
ja suupaloja
16.1.2019 klo 13-15 Hiekkaharjun
Tervetuloa!!
Ohjelman lisäksi kahvitarjoilu.
jestetty syksyn 2021
aikana
muutaman
kerranTsemppari-hanke klo 9-16
Puistokulmassa. Se on myös osa
keskustelukahvilaa niillekeskustelukahvila
suomen kielen
TUL100 -tapahtumaa. Tästä
Toivotamme Havukosken
Lakineuvonta, ilmainen klo
sesta kiinnostuneille,
jotkataitojaan
haluavat parantaville
oppia kieltä
suomen
tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä
Eläkeläiset ry:n jäsenet
11.30-12.30
kokkaamisen ohella.
nro 1/2019. Arpavoittoja voi
tervetulleeksi juhlaamme!!!
toimittaa Jaskalle, Karille,
skustelukahvilaa pidetään
vielä sanat
kaksijäävät
kertaa
Perjantaisin:
Yhdessä tehden
mieleen
Osmolle, Ritvalle ja Paulalle.
Sinkkukahvila aina kk:n
tämän syksyn aikana:
ja suuhun hyvä maku
Ilmoittautumiset: Paula
ensimmäinen klo 17.004.11. ja 29.11.2021 klo 18–21.
Asukastila
Kaunismäki, kaunipau@gmail.
Joulumyyjäiset
järjestetään
Tuulikontti
com, puhelin 050 4536364
Koivukylän asukastilassa eli Kirnussa
TERVETULOA!
Rekolan koululla

Rekolan Raikas,
veteraanijaosto

Koivukylän
Lähisanomat

Koivukylän Ykkösasukaslehti . nro 2 . 31 maaliskuuta 2021

Pieniä sanoja ja suupaloja keskustelukahvila
suomen taitojaan parantaville

hdessä tehden sanat jäävät mieleen
ja suuhun hyvä maku

Rekolan Martat ry

oimintaa jatketaan,
jos kiinnostusta
löytyy.
on järjestetty
syksyn 2021 aikana
muutaman kerran
keskustelukahvilaa niille suomen kielen

Partiomammojen
oppimisesta
kiinnostuneille,perinteiset
jotka haluavat oppia kieltä

Kahvilassa teemmekokkaamisen
iltapalaa ohella.
pidetään vielä kaksi kertaa
osallistujienKeskustelukahvilaa
toiveiden
mukaan.
JOULUMYYJÄISET
tämän syksynvirittäjä
aikana:
ukana kahvilassa ovat4.11.
keskustelun
ja 29.11.2021 klo 18–21.
sekä kokkaamisen
asiantuntija.
sunnuntaina
2.12.2018
Toimintaa jatketaan, jos kiinnostusta löytyy.
mään otetaan enintään
10
henkilöä
kello 12-14 kerralla,
aehtoinen materiaalimaksu
onteemme
5 euroa/kerta.
Kahvilassa
iltapalaa

Tarjolla:
osallistujien
toiveiden mukaan.
kahvia
Mukana kahvilassa ovat keskustelun virittäjä
piirakoita
Ryhmään ilmoittaudutaan
etukäteen
sekä kokkaamisen
asiantuntija.
leivonnaisia
(materiaalinRyhmään
hankkimista
varten).
otetaan
enintään
joulutorttuja 10 henkilöä kerralla,
vapaaehtoinen materiaalimaksu on 5 euroa/kerta.
käsitöitä
sukkia
Ryhmään ilmoittaudutaan
etukäteen
lapasia
TERVETULOA!
kynttilöitä
(materiaalin
hankkimista varten).
havupalloja
joulukoristeita
teydenotot: arja.saunamaki@saunalahti.fi
TERVETULOA!
ovikoristeita

Veteraanijaosto
tiedottaa

Koivukylän
Pehmolentopalloa
Lähisanomat
etsii taittajaa
Maanantaisin klo 19.30 – 21.00
lehdelle!
Rekolanmäen koululla
Valtimotie 4, 01400
Liikuntaryhmämaksu 25 euroa

Ota rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com

Arpajaiset ym. mukavaa!

Yhteydenotot:
arja.saunamaki@saunalahti.fi
Kahvila on osa Kansan
Sivistystyön
Liiton
TERVETULOA
Vantaan Sivistysjärjestö ry:n toimintaa.

tukemaan
KahvilaRekolan
on osa partiolaisten
Kansan Sivistystyön Liiton
Vantaan Sivistysjärjestö
ry:n toimintaa.
toimintaa
Rekolan partiomajalle
Kustaantie 47

Rekolan Martat ry
Rekolan Martat ry

Joulumyyjäiset
järjestetään
Konttitie
4 c,klo
02360
Vantaa
Raikkaan 90 -vuotisjuhlat
sunnuntaina
21.11.2021
12-15
puh.koululla
040 1853019
Veteraanijaosto järjestää
Rekolan
www.vantaa.fi/tuulikontti
Kuusijärven tapahtuman
sunnuntaina 21.11.2021
klo/tuulikontti
12-15
www.facebook.fi
keskiviikkona 21.8.2019
Joulumyyjäiset
järjestetään
Asukastila Tuulikontti on asukklo 12-15, joka on osa TUL100
Rekolan
koululla
noudatetaan
viranomaisten
kaiden
yhteinen
olohuone ja
-tapahtumaa kuinMyyjäisissä
myös Raikkaan
antamia turvallisuusohjeita
kokoontumispaikka.
90 -vuotisjuhlaa. Tästä
tarkemmin
sunnuntaina 21.11.2021 klo 12-15
TUL:n jäsenkirjeessä nro 1/2019.
Mahdollisuus lukea päivän
Myyjäisissä
noudatetaan viranomaisten
Tarjolla
on mm. saaristolaisleipää,
karjalanpiirakoita,
lehdet ja keskustella
muiden
antamia
turvallisuusohjeita
suolaisia
ja makeita
piirakoita,
kakkuja,
Lippuja varattuna seuraaviin
kanssa.
Tervetuloa!
pitkoja ja pikkupullia
HKT:n esityksiin
Myyjäisissä
noudatetaan
viranomaisten
Tarjolla
on
mm.
saaristolaisleipää,
karjalanpiirakoita,
KINKY BOOTS,
keskiviikko
Viikko-ohjelma
sekä
sukkia,
lapasia
ja muita
neuleita
antamia
turvallisuusohjeita
23.1.2019 klo 19, liput
75 euroa/hlö
suolaisia
ja makeita piirakoita, kakkuja,
Tahto, torstai 21.2.2019 klo 19,
Maanataina:
pitkoja ja
pikkupullia
Tarjolla on mm.
saaristolaisleipää,
karjalanpiirakoita,
Ajankohtaista
tietoa
mm.
liput 39 euroa/hlö
Käsityökerho
klo
18-20.
sekä sukkia,
lapasia
ja muita
neuleita
suolaisia
Kirsikkatarha, 7.3.2019
klo 19,ja makeita piirakoita, kakkuja,
ennakkotilausmahdollisuudesta
löytyy
pitkoja
ja
pikkupullia
liput 45 euroa/hlö
Tiistaina:
kotisivuiltamme
www.rekolan.marttayhdistys.fi.
sukkia,
lapasia
ja muita
neuleita
Comeback 28.3.2019
klo 19,
liput
Maksuton
aamupala
Seuraasekä
myös
ilmoittelua
Facebook-sivuillamme.
Ajankohtaista
tietoa
mm.
43 euroa/hlö
“puuropolku” klo 9-10.
ennakkotilausmahdollisuudesta löytyy
Tiedustelut: Paula Kaunismäki,
kotisivuiltamme
www.rekolan.marttayhdistys.fi.
Ajankohtaista
tietoa mm.
kaunipau@gmail.com, puhelin
Keskiviikkona:
Seuraaennakkotilausmahdollisuudesta
myös
ilmoittelua
Facebook-sivuillamme.
löytyy
Tervetuloa
turvallisille
ostoksille,
050 4536364
Toimintatuokio/luento
kotisivuiltamme Rekolan
www.rekolan.marttayhdistys.fi.
klo Martat
11-12.
Seuraa myös ilmoittelua Facebook-sivuillamme.

Hieroja Jukka Sivonen

Torstaisin:

Tervetuloa turvallisille
ostoksille,
Terveydenhoitaja
paikalla
klo 9-11.
Rekolan
Martat

Paatsamakuja
4 E Vantaa, Asolanväylän varrella.
Iltapäiväjumppaa
Tervetuloa turvallisille ostoksille,
Puhelin: 0400 – 606 133
Rekolan
Martat hävikkiruuan jako
Kauppojen
Hieronta, alk. 20 € / 25 min
n. Klo 12.30-13.30
Muistathan ottaa oma kassi
Maanantaisin
klo 12.30 –Joustavat
14.00 aukioloajat ma-su.
Myös koti-tai yrityskäyntejä.

Havukosken nuorisotalolla
NETTIAJANVARAUS:

https://nettiaika.fi/HierontapalvelutJSivonen
Eteläinen Rastitie 14, 01360 Vantaa
http://www.hierontajsivonen.fi/
Liikuntaryhmämaksu 25 euroa

mukaan

Tervetuloa!

Lumosali tiedottaa

Lumosalin syksy on täynnä loistavaa ohjelmaa!
Tulossa Lumosaliin
Halloweenina
Red Nose Company:
Frankenstein
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!
Lumokino:
pop up -leffateatteri
Korsossa 15.–17.10.
Tapahtuma, jonka järjestävät Kulttuuria Vantaalla
- Kultur i Vanda ja Pop Up
Kino Helsinki
Syksyn kotimainen kohuelokuva Hytti nro 6 esitetään
ennakkonäytöksenä pop up
-elokuvateatteri
Lumokinon leffaviikonloppuna 15.–
17.10.
Ohjelmassa myös neljä muuta uutuuselokuvaa sekä toiveuusinta!

Perjantai 15.10.
18:00 Sokea mies joka ei
halunnut nähdä Titanicia
(1 h 20 min, K-12, 11 €)
19:30 Dyyni
(2 h 36 min, K-12, 12,5 €)
Lauantai 16.10.
16:00 Tove
(1 h 56 min K-12, 11 €)
18:00 No Time to Die
(2h 44 min, K-16 12,5 €)
Sunnuntai 17.10.
16:00 Ryhmä Hau – Elokuva
(1 h 24 min, K-7, 11 €)
18:00 Hytti nro 6
ENNAKKONÄYTÖS
(1 h 47 min, K-7, 11 €)

Älä lähde Korsoa edemmäs
leffaan!
Liput:
Verkkokaupasta:
https://holvi.com/shop/
popupkino/
Ovelta:
mieluiten pankkikortilla.
Myynnissä:
popcornia, karkkia ym.!
Lisätietoja ja yhteydenotot:
www.popupkino.fi
Vantaan kulttuuripalvelut
tukevat tapahtuman järjestämistä

Huippukoomikot
Timo
Ruuskanen ja Tuukka Vasama tunnetaan saumattomasta yhteispelistään. Heidän
edellinen lastenesityksensä
Keisarin uudet vaatteet oli
suuri hitti, joka on kiertänyt
teattereissa ja festivaaleilla
jo kolmen vuoden ajan
Käsikirjoitus, ohjaus, näyttämöllä: Timo Ruuskanen ja
Tuukka Vasama
Valo- ja äänisuunnittelu:
Jere Kolehmainen
Perustuu Mary Shelleyn
alkuperäisideaan
Ikäsuositus: 6–100
Kesto: n. 1

Ohjelmisto päivittyy Lumosalin Facebook-sivuille sekä
Vantaan tapahtumakalenteriin. Pidätämme oikeuden
muutoksiin ohjelmistossa.

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

Elmon urheilupuiston
rakentaminen alkaa
Vantaan kaupunki

T

änä syksynä Elmon
alueella
kaadetaan
puustoa tulevan uimahallin ja sitä ympäröivän
urheilupuiston alueelta sekä
tehdään maanrakennustöitä, jotka jatkuvat pitkälle
ensi vuoteen. Puiden kaato
tehdään syyskuun aikana.
Työmaan läheisyydessä ulkoilevia kehotetaan varovaisuuteen ja noudattamaan
työmaa-alueen rajauksia.
Elmon urheilupuiston alue
on laaja. Se sijoittuu noin 18
hehtaarin suuruiselle alueelle Asolanväylän varrelle,
Korson ja Koivukylän välimaastoon. Nykyisin rakentamatonta, kallioista metsäja peltoaluetta ympäröivät
Asolan, Kulomäen, Matarin
ja Lipstikan asuinalueet.
Maanrakentamistyöt aloitetaan nyt noin 8 hehtaarin
suuruisella osalla, joka tällä
hetkellä on metsää ja sähkövoimalinjojen alla olevaa
aluetta.

Elmo on Vantaan
suursatsaus
liikuntaan
Ensimmäinen Elmoon toteutettava rakennus on uimahalli, jonka rakentaminen alkaa
vuoden 2023 alussa. Valmistuessaan Vantaan suurin uimahalli rakennetaan Elmon
urheilupuiston paraatipaikalle, Elmonaukion laidalle.
Uimahalliin odotetaan jopa
300 000–350 000 kävijää
vuodessa. Uimahallin rakentaminen kustantaa noin
36 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuonna 2025.
Koillis-Vantaalla,
Korson
ja Koivukylän suuralueilla,
on noin 60 000 asukasta, ja
määrän ennustetaan edelleen kasvavan. Alueiden uimareita on tähän asti palvellut Korson koulun yhteydessä
toimiva Korson uimahalli,
joka poistuu käytöstä, kun
Elmon uimahalli avataan.
Elmon urheilupuisto tulee
tarjoamaan
monipuoliset
puitteet liikuntaan kaikenikäisille. Uimahallia ympä-

röivä urheilupuisto toteutuu
vaiheittain, useiden vuosien
kuluessa. Puiston maanrakennustyöt tehdään vuosina
2021-2022 uimahallia ympäröivien alueiden, parkkipaikan sekä uimahallin tarvitsemien liikenneyhteyksien
osalta, minkä jälkeen rakentaminen alueella etenee vaiheittain. Koko urheilupuisto
toteutuessaan kustantaa 19
miljoonaa euroa.
Valmistuessaan Elmo liikuttaa vuoden ympäri: kesäkautta varten Elmoon tulee
erilaisia pallokenttiä, juoksusuora ja pituushyppypaikka.
Elmon pohjoisosa on puistomainen, siellä voi harrastaa
lenkkeilyä, kiipeilyä, ulkokuntoilua ja ryhmäliikuntaa.
Talvella urheilupuisto tarjoaa mahdollisuudet jääkiekkoon, luisteluun, hiihtoon,
lenkkeilyyn ja lumileikkeihin. Elmonaukion läheisyyteen sijoittuvat jäähalli,
uimahalli ja mahdolliselle
maauimalalle varattu alue ja
niiden ympärille pelikentät
ja muut liikunta-alueet.

www.vantaankiinteistopalvelu.com
• Käytössämme on nykyaikainen kalusto ja osaava henkilökunta.
• Tavoitteenamme on molempia osapuolia tyydyttävä pitkäaikainen
yhteistyö.
• Pyrimme selkeään laskutukseen. Huoltosopimukseen kuulumattomista
töistä lähetetään erillinen lasku, josta selviää mitä tehty ja miksi.
• Annamme asiallisen tarjouksen kiinteistönne huollosta. Mitoitamme
kohdemäärämme ja resurssimme niin, että kohteen työt tulevat hyvin
hoidetuksi ja maineemme säilyy.
• Havaittuamme kiinteistönhoitoon liittyviä puutteita tai vikoja, ilmoitamme niistä aina isännöitsijälle tai muulle kohteen vastuuhenkilölle.
• Käytössämme on Avux-kiinteistöntietojärjestelmä, jonka avulla kohteen
vikahistoriasta saadaan raportti ja tieto tehdyistä huoltotoimista säilyy

020 7969 310
Virpikuja 5
01360 Vantaa
info@vantaankiinteistopalvelu.com

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

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

Koivukylässä
autokoulu
Koivukylässä autokoulu
autokoulu
•• Kurssit
alkavat
Mopo-,
moottoripyöräKurssit
alkavat
joka
toinen
tiistai klo 16.30
ja henkilöautokurssit
joka toinen tiistai klo 16.30
•• Mopokurssi
ja
moottoriB-KORTTI alk.
899,Mopokurssi
ja
moottoripyöräkurssit
alkavat
pyöräkurssit
alkavat
joka
joka viikko
viikko
Palvelut opetus•• Toimipisteet
lupalaisille ja
Toimipisteet
myös
Korsossa
ja
ajokyvyn
arvioinnit
myös
Korsossa
ja
Hakunilassa
Hakunilassa

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

simulaattorilla
Vauhti

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

www.autokouluvauhti.fi
www.autokouluvauhti.fi
www.autokouluvauhti.fi

Mansikkapaikka

Hyvään ruokaan
ja palveluun panostava
pitopalvelu ja lounasravintola

Lounasravintola

Mansikkapaikka
Järjestämme perhejuhlat
ja muistotilaisuudet
Perusvaihe
Perusvaihe
sekä yritysten asiakastilaisuudet

Harjoitteluvaihe
Harjoitteluvaihe
Karsikkokuja 15,
01360 Vantaa
(Koivukylän sosiaali- Syventävävaihe
ja
terveysaseman
talo)
Syventävävaihe
Yhteydenotot:

Löydät
netistä
09 823
1212,meidät
0400 312
836 osoitteessa:
Löydät
meidät
netistä
osoitteessa:
posti@ravintolamansikkapaikka.ﬁ
www.soladriving.ﬁ

LEIPOMO
LEIPOMO

www.soladriving.ﬁ

Tervetuloa
Tervetuloa
palvelevaan
palvelevaan
Avainapteekkiin!
Avainapteekkiin!
Avoinna
Avoinna

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

Lisätiedot:

Olemme myös

Olemme
myös
asolanvpk.net
Facebookissa!
Facebookissa!

instagram.com/asolanvpk/

UKAHVIL
K
K
IN
JATKAA

A

S

Tervetuloa tutustumaan
Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon
ja tekemään
verhoomoon
ja tekemään
sisustuslöytöjä!
sisustuslöytöjä!

@AsolanVpk

instagram.com/avpk_junnut/
Koronaepidemiaiskisinkku-
kahvilankintoimintaan,kunemme
voineetkokoontuaKafnetissa.
Pikkujoulujäijoulukuussa
pitämättä,tässävaiheessaolimme
toiveikkaita,ettähelmikuussa
voimmeviimeistääntavata.

Unelma

Tämätoiveeitoteutunutja
tulevastakeväästäeioletietoa.
Erilaisiaideoitaonheitelty,jospa
voisimmekokoontuajossain

Verhoomo
Verhoomo

ulkosalla.Seuraasähköpostiasitai
josetolevielälistoilla,ilmoita
sähköpostiosoitteesiosoitteeseen

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

