
Koivukylän
Lähisanomat

Koivukylän Ykkösasukaslehti . nro 2 . 2. maaliskuuta 2022



2

Olettakaamme, että 
kaikki käy hyvin!

Mika Rautio, päätoimittaja

Siteeraan tähän alkuun presidentti Mauno Koivistoa, 
joka jossakin haastattelussa totesi aikoinaan seuraa-
vasti: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käy-

mään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

Koiviston ajatusta voi soveltaa ja kannattaa soveltaa tähän-
kin hetkeen, onhan vuosi 2022 alkanut melkoisesti myller-
täen (ainakin nyt kun tätä kirjoitan, niin lunta tulee ovista ja 
ikkunoista). Mutta onneksi nyt on jo valoa tunnelin päässä. 
Eikä se valo ole vastaan tulevan junan.

Ensimmäinen oletus vuoden 2022 osalta on, että tänä vuon-
na koronapandemia vihdoin viimein kukistetaan. Tai jos ei 
kukisteta, niin ainakin rajoitteet voidaan purkaa. Rajoitus-
ten purkutalkoot alkavat jo aivan kohta.

Toinen oletus on, että lumestakin jonain päivänä vielä selvi-
tään. Jälleen kerran, vaikka lunta on nyt joka paikka täynnä. 
Ensin lunta tulee vaikka kuinka paljon ja kuinka kauan. Sit-
ten me olemmekin ehkä hetken pulassa. Minne lumet? Miten 
selvitä edes kävellen? Saati miten saa auton liikkeelle, jos on 
sattunut pysäköimään tien viereen? Tai pahimmassa tapa-
uksessa auto on jo ehditty hinata pois, ja pitää selvittää mi-
hin se on viety. Mutta joskus tulee sekin päivä, jolloin kaikki 
lumi on sulanut. Joten ei lannistuta. Ei lannistuttu Rekolan 
Kinossakaan, joka kaivettiin esille 9.2.2022, jolloin yleisö-
näytökset taas alkoivat!

Myös sähkön hinta nousee. Polttoaineiden hin-
nat nousevat. Taloyhtiöiden lämmityskulut 
nousevat. Mutta onneksi taloyhtiöille ratkai-
suna on ainakin maalämpö. Omalla kylällä 
moni taloyhtiö tai pientalo on jo siirtynyt 
maalämpöön ja vielä useampi harkitsee sitä. 
Tällä hetkellä voisi sanoa, että mitä aikai-
semmin on siirrytty maalämpöön, sitä tyyty-
väisempi on taloyhtiön tai pientalon omistaja.

Jos katsomme politiikan rintamalle, niin 
hyvin meille kävi sielläkin. Aluevaaleissa 
2022 eniten ääniä eli 1996 ääntä sai 
Sirkka-Liisa Kähärä Koivuky-
lästä – Lähisanomat onnittelee 
Sikua ja myös kaikkia muitakin 
alueemme ehdokkaita aluevaa-
leissa. Vaikuttamisen saralta ei 
sovi myöskään unohtaa alueemme 
nuorisoa, sillä Vantaan uuteen Nuoriso-
valtuustoon on puheenjohtajaksi valittu Filip God-
lewski Asolasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi on valittu 
Tejwant Singh Rekolasta. Nuorisovaltuusoon valittiin vielä 
kolmaskin meidän alueemme edustaja, Meggi Pessi Päivä-
kummusta! Eli kokonaisuudessaan 10 % edustus! Onnitte-
lut myös kaikille muille uuteen Nuorisovaltuustoon valituil-
le nuorille! 
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Alkavatko kesätorit jälleen touko-kesäkuussa ?

Koivutorin eli Kirnun aukion remontti 
on viimeistelytöitä vaille valmis. 

Sääolosuhteista riippuen lopputyöt tehdään 
huhti-toukokuussa 

ja sen jälkeen kesätoritoimintakin voisi alkaa.

Löytyykö innokkaita kirpputorimyyjiä sekä torivalvojia?

Tule kertomaan ajatuksesi asiasta ja ennen kaikkea 
haluatko toimia vapaaehtoisena torivalvojana.

Ehdoton edellytys toiminnan aloittamiselle on, 
että löytyy etukäteen riittävä määrä vapaaehtoisia torivalvojia,

jotka huolehtivat talkoohengessä torin arjesta.

Jos olet kiinnostunut tällaisesta vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta, 
niin tule Koivukylän asukastila Kirnuun reilun kuukauden päästä,

keskiviikkona 13.4. klo 17 keskustelemaan ja 
päättämään torien aloittamisesta. 

Jos et tuolloin pääse, mutta haluat toimia torivalvojana, 
niin ota yhteyttä 

Liisa Kaikulaan 0400-542 888 tai liisa.kaikula@gmail.com.

Toriterveisin
Toimiva Koivukylä-Toimari ry

Koivukylä 50 vuotta !

Kerrostaloalueemme 
täyttää tänä vuonna 50 v. 

Haluaisimme juhlistaa tätä asukkaiden 
kanssa syksyllä yhteisessä juhlassa 

ja siksi pyydämme 
teiltä kaikilta ehdotuksia niin juhlan 

ajankohdasta, paikasta kuin sisällöstäkin.

Ehdotuksenne toivomme saavamme
maaliskuun loppuun mennessä osoitteeseen:

koivukylanlahisanomat@gmail.com
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Tule valmiiksi katettuun pöytään
Kansainvälisen Naistenpäivän aamiais-nonstopille

ti 8.3.2022 klo 7.00 – 10.00 (huom. aika!)
Koivukylän asukastila Kirnuun eli entiseen kirjastoon (Hakopolku 2)

”Naisten kädet sotessa”
Tule kuulemaan ja kysymään millaisin ajatuksin ja tavoittein 

uuden Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
vastavalitut aluevaltuutetut ryhtyvät 

sosiaali- ja terveyspalvelujamme uudistamaan. 
Mitä mahdollisesti nyt tehdään toisin kun valtuutetuista 2/3 on naisia? 

Mikä muuttuu, mitä sopeutetaan, mitä kehitetään tai mitä peräti parannetaan?

Muusta ohjelmasta vastaavat:
Voice of Finland 2021 hopeamitalisti Elise-Juliette Njila
Operamenton tenorit Matti Pasanen ja Klaus Pennanen

Pianisti, säveltäjä Pär Colerus
Vantaan musiikkiopiston nuoret solistit

Vapaa pääsy ja aamiaistarjoilu

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



Aukioloajat
Maanantai - Perjantai itsepalveluaika 8.00 - 9.00

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

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

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

Turvallinen   
asiointi    
kirjastossa

Torstaina 10.3.   
Nelly B:n sydän, Aris Fiorentos

Berliini vuonna 1924. Nelly Becker, en-
simmäinen naislentäjä Saksassa, viihtyy 
kerosiininhajuisella Johannisthalin len-
tokentällä. Lääkärin huolestuttava diag-
noosi kuitenkin pysäyttää: sydän ei kestä 
lentämistä. Niinpä Nelly hylkää kone-
hallit ja lentokoneet. Hän eroaa avio-
miehestään. Mutta vielä samana syksynä 
automessuilla hän tapaa nuoren Irman, 
jolla on elämäniloa ja notkea varsi. Nel-
lyn elämä saa uuden suunnan.

Kesliviikkona 13.4. 
Taivaanpallo, Olli Jalonen

Tähtitieteilijän oppipojan tie vie Saint 
Helenan saarelta 1600-luvun Lontoo-
seen. Loisteliaassa romaanissa tiede ja 
usko kamppailevat valistuksen saras-
taessa. Angus tahtoo silmistään pur-
jeneulanterävät, ja kehittää näköään 
merkitsemällä öisin tähtien asento-
ja. Hän haaveilee Lontoosta ja pääsystä 
saarella käyneen Edmond Halleyn oppi-
pojaksi.

Lukupiirin tapaamiset maalis- ja huhtikuussa

Would you like to learn Finnish and meet 
new people? Welcome to the library’s 
online meeting, The meeting is orga-
nized in the Zoom-service. To join you 
need a computer with a microphone and 
a webcam or a smart phone or a tablet.

Your Finnish doesn’t need to be flu-
ent, but we hope that you speak a little 

Opi suomea etäkielikahvilassa

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

Haluatko oppia suomea, osallistua va-
paaseen keskusteluun ja tutustua uusiin 
ihmisiin? Tervetuloa kirjaston etäta-
pahtumaan, johon voit osallistua Zoom 
-palvelun kautta. Osallistuaksesi tar-
vitset tietokoneen, älypuhelimen tai 
tabletin.  

Suomen kielen taitosi ei tarvitse ol-
la sujuvaa, mutta toivomme että osaat 

already (level A2-B1) The meeting is 
held Thursdays from 1pm to 2pm (13-
14). 

Organised by Vantaa city library 
(Koivukylä) and Luetaan yhdessä net-
work. More information at the Koivukylä 
library website: www.helmet.fi/koivuky-
lankirjasto. Welcome!

sitä jo vähän entisestään (taso  A2-B1). 
Etätapahtuma järjestetään joka torstai 
klo 13.00 – 14.00. Järjestää yhteistyössä 
Koivukylän kirjasto ja Luetaan yhdessä 
-verkosto. 

Lisätietoa ja liittymisohjeet Koivuky-
län kirjaston verkkosivuilta osoitteesta: 
www.helmet.fi/koivukylankirjasto

Lamaannuttava väkivallanteko koh-
distuu pojan perheeseen, ja epävar-
muuden ja levottomuuden ajat alkavat. 
Salakatolilaiset vehkeilevät ja itsevaltias 
kuvernööri pelaa omaan pussiinsa. Viesti 
saarelta on saatava emämaa Englantiin, 
ja Angus soudetaan jänikseksi purjelai-
vaan. Hänen uusi elämänsä alkaa märs-

sykorin korkeuksissa, ja kaikki entinen 
jää taakse.

Tilanteen salliessa lukupiiri kokoon-
tuu Kirnussa (entinen kirjasto) Hakopol-
ku 2, 01360 Vantaa 

Lisätietoa ja kirjoja saatavilla Koivu-
kylän kirjastosta.

- Huolehdi käsihygieniasta,   
   käsidesia tarjolla kirjastossa 

- Suosittelemme maskin käyttöä 

- Pidä etäisyyttä muihin asiakkai-  
   siin ja henkilökuntaan 

- Yski tai aivasta nenäliinaan   
   tai hihaan. 

- Älä tule sairaana kirjastoon

Pitkästä aikaa kirjastossa pääsee taas 
pelaamaan. Joka tiistai klo 14-18 on Koi-
vukylän kirjastossa pelipäivä. Pelattava-
na valikoima PS4-pelejä sekä lauta- ja 
korttipelejä. Ota kaverin kanssa vaikka 
erä shakkia!

Tiistai on 
pelipäivä!

Helmet-lukuhaaste pyörähti tänä vuon-
na käyntiin jo kahdeksannen kerran. Se 
on leikkimielinen, koko vuoden kestä-
vä lukuprojekti, jossa saat 50 erilaista 
perustetta uuden lukemisen valintaan. 
Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle 
kirjallisuuteen!

Vielä ehtii mukaan lukuhaasteeseen!
Uudessa Helmet-lukuhaasteessa 

perehdytään mm. supersankareihin, 
kansalaisaktivismiin ja historiallisiin 
tapahtumiin. Osallistujat pääsevät myös 
pohtimaan, millaisen kirjan tapahtumis-
sa haluaisivat olla mukana.
Lisätietoa: www.helmet.fi/lukuhaaste
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Koivukylän asukastilan elämä on ollut erittäin kirjavaa 
koronarajoitusten aikana. Joulukuussa suunniteltiin 
kovasti avajaisia, jotka muuttuivatkin vain jouluiseksi 

kahvihetkeksi. Joulutauon aikana asukastila oli suunnitel-
lusti suljettuna, mutta tammikuussa ovet pysyivätkin suljet-
tuna. Koronarajoitukset olivat suuri harmi myös käyttövuo-
rolaisille, sillä käyttövuorot peruttiin kaikilta, paitsi lasten 
ja nuorten harrastustoiminnalta koko tammikuuksi. 

Vaikka asukastilan ovet olivatkin suljettuna, pystyimme jat-
kamaan turvallista digiasiointia. Tällöin asukkaat pystyivät 
käymään koneella hoitamassa tärkeimmät kela-, vero- ja 
pankkiasiansa, sekä tulostamaan ja skannaamaan. Samalla 
vaihdettiin ne tärkeimmät kuulumiset työntekijöiden kans-
sa, mikä oli varmasti molemmin puolin tärkeää kohtaamista 
rajoitusten keskellä. 

Nyt jälleen on aika kohdata! Helmikuun alussa rajoituk-
sia on alettu purkamaan ja asukastilatkin avasivat ovensa 
7.2.2022. Ensimmäisenä tietenkin aloitettiin tärkeimmällä, 
kahvittelemalla ja vaihtamalla kuulumisia! Myös käsityö-
kerhot, Boccia-pelihetket (yhteistyössä Havukosken Elä-
keläisten kanssa) ja käyttövuorot ovat alkaneet pyörimään 
suunnitellusti. Ilmassa on toivoa, helpotuksen huokauksia ja 
ennen kaikkea iloa; “Vihdoin!” on kuulluin lausahdus asu-
kastilan kävijöiden keskuudessa. 

Kevättä ollaan suunniteltu paljon. Tulossa on esimerkiksi 
retkiä ja kaverikävelyitä. Olemme myös mukana kehittä-
mässä Kuusijärven toimintaa. Näistä lisää sitten seuraavis-
sa numeroissa, kun saamme suunnitelmia vietyä lähemmäs 
käytännön toteutusta. Asukkaita kuitenkin jo tässä vaihees-
sa pyydetään olemaan Koivukylän asukastilaan yhteydessä, 
jos mieleen tulee ajatuksia ja ideoita Kuusijärven tai asukas-
tilan toimintaan liittyen.

Toivotamme siis kaikki asukkaat lämpimästi tervetulleiksi 
jälleen asukastilan toimintaan mukaan! Seuraa tiedotusta 
Facebookissa: Koivukylän asukastila, niin pysyt kärryillä 
toiminnastamme, tapahtumistamme ja tempauksistamme. 

Koivukylän asukastila
Hakopolku 2, 01360 Vantaa 
Koivukylanasukastila@vantaa.fi 
Puh. 043 827 0114 
(Vahtimestari asukastilan aukioloaikoina) 
Auki arkisin klo 9–15

Alkuvuosi digiasiointiin, mutta 
helmikuussa jälleen kahviteltiin
Paula Hännikäinen

Koivukylän asukastilaan pääsee nyt myös Koivutorin kautta rappusia ja hissikin on taas käytössä. Koivutorin remontti on 
osittain valmis ja jatkuu keväällä, kun lumet sulavat.

Kun arkirutiinit muuttuivat koronarajoitusten myötä, 
toisten tapaaminen väheni, jos oli lainkaan. Yksinäi-
syys oli läsnä. Ja kun kaikki on taas palaamassa hiljal-

leen lähes entiseen, niin moni miettii, että onko tämä kaikki 
varmasti turvallista. Nyt on vain uskallettava ajatella, että 
toisen läheisyys voittaa pelon ja tuo turvallisuuden tunteen. 
Me kaikki tarvitsemme toisiamme.

Korona-aika on koetellut meitä kaikkia monin eri 
tavoin, myös ikäihmisiä. Tässä Havurastin kävijöi-
den ajatuksia korona-ajasta:

”Totaalinen eristys oli ahdistavaa. Oli raskasta olla tapaa-
matta ketään ja olla vain omien ajatusten kanssa. Pienetkin 
kohtaamiset esim. kaupassa ovat olleet tärkeitä.”

”Maskin käyttö on ollut raskasta, se meinaa unohtua. On 
myös ollut hankalaa muistaa kaikkia hygieniasääntöjä. Mas-
kin kanssa ei meinaa tuntea muita ja vasta äänestää tunnis-
taa ihmiset. On ollut vaikea kestää, kun tämä on kestänyt 
niin kauan.”

”Rajoitukset ovat olleet orjuuttavia. Jatkuvasti joutuu seu-
raamaan uusia ohjeistuksia. Informaatio on ollut huonoa.”

”Koko aika on ollut hämmentävää.”

”On ollut epävarma olo tulevan suhteen.”

”Välillä kaikki kontaktit ovat tapahtuneet puhelimien kaut-
ta.”

Asioita, jotka ovat auttaneet jaksamaan   
korona- aikana:

”Ulkoilu on ollut todella tärkeää.”

”Yhteys lapsiin ja lapsenlapsiin ehdottoman tärkeää.”

”Päivärytmin ja rutiinien merkitys ja vaihdokset ovat olleet 
tärkeitä.”

”Kauppavierailut, television katselu sekä kirjat ja lukemi-
nen.”

Ihmisen on ikävä toisen luo

”Silloin kun Havurasti on ollut kiinni, on huomannut mui-
den ihmisten tärkeyden.”

Havurastin toimintaan ovat tervetulleita kaikki 
vantaalaiset seniorit.

Havurastin väki/Toimitus
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 2 - 2. maaliskuuta 2022

Kotitaloustunneilla leivotaan
Terhi Pelto-Arvo ja Inkeri Tuikkala,    
Havukosken koulun kotitalousopettajat

Havukosken koulun käytävillä tuoksuu pulla! Kotita-
loustunnilla leivotaan.

Kotitaloutta, köksää, opiskellaan 7. luokalla kolme oppitun-
tia viikossa, ylemmillä luokilla kotitalous on valinnaisaine. 
Myös alakoulussa pääsee tutustumaan kokkailun saloihin 
valinnaisissa opinnoissa.

Kun kysytään oppilailta, mikä köksässä on hauskinta, vas-
taus on lähes aina leipominen. 7. luokalla harjoitellaan lei-
vonnan perustaitoja: mittaamista, uunin käyttöä, työohjeen 
lukutaitoa, työvälineiden käyttöä, tutustutaan erilaisiin 
raaka-aineisiin sekä paistetaan monenlaisia makeita ja suo-
laisia leivonnaisia.  8. ja 9. luokalla Jauhopeukalot-kurssilla 
leivotaan jo hyvin omatoimisesti. Oppilaat saavat myös osal-
listua oppituntien suunnitteluun. Yhdessä etsitään kirjois-
ta ja netistä leivontaohjeita ja suunnitellaan, millaisia töitä 
kursseilla tehdään. 

Oppilaiden leivontasuosikit ovat pitkään olleet samoja: 
mokkapalat, muffinssit, erilaiset keksit, mustikkapiirakka, 
mutakakku, pullat ja sämpylät. Uusia suosikkeja ovat mm. 
whoopiet, cookiet, cupcakts ja macaron-leivokset.

Myös kalenterivuoden juhlien ja eri maiden ruokakulttuu-
rien leivonnaiset valmistuvat kotitaloustunneilla. Kun ru-
nebergintortut on paistettu ja koristeltu, suunnitellaan jo 
ystävänpäiväksi sopivia onnenkeksejä. Sambuusit, pelmenit, 
pitaleivät, karjalanpiirakat tai caltzonet valmistuvat oppilai-
den käsissä.

Etäkoulun aikana useissa kodeissa tehtiin uunissa paistuvia 
läksyjä. Lyhyet selostukset tehdyistä töistä ja upeat kuvat 
omista leivonnaisista palautettiin opettajalle Classroomissa. 
Toivottavasti kotitaloustunneilla syttynyt into ja hankittu 
leivontataito näkyy ja tuoksuu jatkossakin kotien keittiöis-
sä.

Oppilaat ovat perehtyneet eri maiden ruokakulttuureihin 
ja suunnitelleet menukokonaisuuden. Kuvissa pelmeneitä ja 
korealaisia pannukakkuja, hotteok

Kahdekasluokkalaisten valmisteluja noutopöytään

Seitsemäsluokkalaiset ovat leiponeet runebergintorttuja.

Terhi PelTo-Arvo inkeri TuikkAlA

inkeri TuikkAlA

inkeri TuikkAlA

inkeri TuikkAlA

inkeri TuikkAlA
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Rekolan kirkolla (Kustaantie 22) on alettu tiistaisin klo 
16–19 tarjoamaan 16–30-vuotiaille walk in -terapiaa.  
Tarkoituksena on antaa matalan kynnyksen tukea 

nuorille mielen haasteisiin.

Terapiaan voi tulla ilman ajanvarausta ja anonyymina kes-
kustelemaan. Menetelmänä on ratkaisukeskeinen lyhyttera-
pia. Eräänlaisena mottona on, että jo yksi kerta voi riittää.
– Idea tällaisesta toiminnasta saatiin tammikuun alussa, ja 
nyt helmikuussa päästiin aloittamaan, kertoo erityisnuori-
sotyönohjaaja Sanna Tirkkonen Rekolan seurakunnasta.

Kirkon tarjoama walk in -terapia sai alkunsa Tampereelta ja 
on laajentunut nyt myös omina versioinaan Helsinkiin, Ke-
ravalle sekä nyt Vantaalle. Walk in -terapian mallia on ollut 
mukana kehittämässä Kirkkohallitus.

Apua ahdistukseen, kriiseihin ja   
tunne-elämän kysymyksiin
Rekolassa tarjolla oleva terapia on tarkoitettu 16–30-vuo-
tiaille nuorille ja nuorille aikuisille, ja se on maksutonta. 
Rekolan walk in -terapiaan voi hakeutua, jos kaipaa esimer-
kiksi apua mielen haasteisiin (alakuloisuus, ahdistus yms), 
kriisitilanteeseen tai tunne-elämän kysymyksiin. Walk in 
-terapiaan voi tulla myös, jos on pitkässä jonossa mielenter-
veyspalveluihin.

Lyhytterapiassa terapeutti ei pyri ratkaisemaan asioita nuo-
ren puolesta vaan toimii kuuntelevana korvana ja auttaa 
eteenpäin mielen myllerryksissä nuoren lähtökohdista ja toi-
veista käsin. Vakavissa mielenterveyden ongelmissa ja krii-
seissä lyhytterapia ei ole riittävä hoitomuoto.

Rekolan kirkolla alkaa walk in -terapia 
nuorille ja nuorille aikuisille
Rekolan seurakunta/Tiedotus

– Walk in -terapiassa voi yksi kerta riittää, mutta sinne voi 
tulla päivystysaikojen puitteissa myös uudestaan, Tirkkonen 
sanoo.

Rekolan seurakunnan tarjoamassa Walk in -terapiassa toi-
mii viisi lyhytterapeuttiopiskelijaa, jotka päivystävät vuoro-
viikoin. Terapiaa toteuttavilla opiskelijoilla on walk in -te-
rapian toteuttamiseen vaadittava määrä opintoja taustalla 

AnTero hArju

Vantaan Koivukylän avoi-
messa kohtaamispaikassa 
on jo kahden vuoden ajan 
tehty määrätietoista työtä 
kunnan, järjestöjen ja kunta-
laisten vertaisina tuottamien 
perheiden palveluiden ko-
koamiseksi yhteen. Avoimen 
kohtaamispaikan kantava 
ajatus löytyy sen nimestä, 
”kohtaaminen”. Avoimessa 
kohtaamispaikassa perheet 
kohtaavat ja saavat tarvit-
taessa apua ja tukea arjen 
haasteisiin, niin toisiltaan 
kuin kunnan eri toimijoilta 
ja järjestöiltäkin. 

Vertaistukea ja vaikut-
tavia kohtaamisia 

Avoimen kohtaamispaikan 
suunnittelussa ja toiminnas-
sa perheet itse ovat avain-
asemassa. Alueen perheet 
ja muut vapaaehtoiset ovat 
toiminnassa mukana sen 
suunnittelusta ja kehittämi-
sestä aina palveluiden tuot-
tamiseen saakka. Avoimen 
kohtaamispaikan mahdol-
listama vertaistuki ja tois-
ten perheiden kohtaaminen 
on myös monelle perheelle 

Avoimet kohtaamispaikat perheiden asialla
Vantaan kaupunki

tärkein syy avoimessa koh-
taamispaikassa pistäytymi-
seen. 

Asiakaslähtöisyys on myös 
ollut ohjenuora avoimen 
kohtaamispaikan tarjoami-
en kunnan ja järjestöjen 
palveluiden suunnittelussa. 
Sen sijaan että palvelut oli-
sivat eri puolilla Vantaata, 
ne on kerätty saman katon 
alle. Asiakas näkee avoimen 
kohtaamispaikan viikko-oh-
jelmasta, mitä kunakin päi-
vänä tapahtuu ja mitä am-
mattilaisia on tavattavissa. 
Avoimeen kohtaamispaik-
kaan ei myöskään tarvitse 
ajanvarausta, vaan paikalle 
voi tulla koska tahansa auki-
oloaikojen puitteissa. Jonain 
päivänä paikalla voi olla esi-
merkiksi sairaanhoitaja, toi-
sena taas perheohjaaja. 

Alueen asukkaille suunnattu 
avointen kohtaamispaikko-
jen esittelyvideo on juuri jul-
kaistu ja katsottavissa osoit-
teessa: https://www.youtube.
com/watch?v=2hU8jq0r6Z8  

Kaupunki ja 
järjestöt tasavertaisina 
kumppaneina 

Avoimen kohtaamispaikan 
mallissa kaupunki ja järjes-
töt toimivat tasavertaisina 
kumppaneina, kummatkin 
toistensa osaamista arvos-
taen. Yhteistoimijuus- ja 
johtajuus yhdessä asiakkai-
den osallistumisen suunnit-
teluun kanssa takaavat sen, 
että avoin kohtaamispaikka 
tarjoaa asiakkailleen palve-
luita, jotka aidosti vastaavat 
näiden tarpeisiin. Avoimen 
kohtaamispaikan toiminnan 
sujuvuuden takaamiseksi 
koordinaatiovastuu kohtaa-
mispaikasta on kuitenkin 
yhdellä taholla, Koivukylän 
avoimessa kohtaamispaikas-
sa tämä on MLL Uudenmaan 
piiri. 

Mukana Koivukylän avoi-
men kohtaamispaikan toi-
minnassa ovat mm. Vantaan 
sosiaali- ja terveystoimi ja 
varhaiskasvatus sekä Man-
nerheimin lastensuojeluliit-
to (MLL), Vantaan Turvako-
ti ry, Moniperheet ja Loisto 
Setlementti ry. Lisäksi yh-
teistyössä on ollut mukana 
seurakunta ja lukuisia muita 
järjestöjä. 

sekä aiempaa kokemusta asiakastyöstä.

Kirkon tarjoaman lyhytterapian kantava ajatus perustuu 
kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden mukaan ratkaisukes-
keinen kertaluonteinen terapia voi auttaa jopa 70 prosent-
tia asiakkaista. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on tar-
koituksena tunnistaa omia vahvuuksia, rakentaa ratkaisuja 
sekä pohtia tavoitteita ja keinojen niiden saavuttamiseksi.

Avoimista kohtaamis-
paikoista malli hyvin-
vointialueen palveluille 

Avointen kohtaamispaikko-
jen kehittämistyötä tehdään 
Vantaa–Kerava-sote: Asuk-
kaan asialla -hankkeessa yh-
dessä alueen eri toimijoiden 
kanssa. Hankkeen tavoittee-
na on kehittää sosiaali- ja 
terveyspalveluita vuonna 
2023 toimintansa aloittavaa 
Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialuetta varten. Hyvin-

vointialue ottaa vastuulleen 
nykyiset sosiaali-, terveys- 
ja pelastuspalvelut, joihin 
myös Koivukylän avoin koh-
taamispaikka kuuluu. Hy-
vinvointialueelle ollaankin 
nyt suunnittelemassa hank-
keessa avointen kohtaamis-
paikkojen verkostoa, johon 
kuuluu sekä laajoja usean 
toimijan kohtaamispaikkoja 
että yksittäisten toimijoiden 
koordinoimia avoimia päivä-
koteja tai yhdistysten perhe-
kahviloita.  

Lisätiedot: 
Marjo van Dijken  
Projektipäällikkö, 
Perhekeskustoimintamallin 
kehittäminen  
marjo.vandijken@vantaa.fi  
p. 050303 6807  

Pia Metsähuone  
Toiminnanjohtaja, Manner-
heimin Lastensuojeluliiton 
Uudenmaan piiri ry  
pia.metsahuone@mll.fi  
p. 040 839 1093

Ruutukaappaus kohtaamispaikkojen esittelyvideosta

vAnTAA-kerAvA-soTe , AsukkAAn AsiAllA -hAnke



8

Koivukylän Lähisanomat  | 2/2022

Rekolan alun perin 
kesämökkeilyyn pe-
rustuva asutus on 

syntynyt 1910-luvulla. Se, 
miksi Rekola tuli suosituk-
si kesälomanviettopaikaksi, 
perustui siihen, että ihmi-
sillä ei ollut autoja mutta Re-
kolaan pääsi junalla. Aluksi 
Rekolassa ei ollut teitä, vaan 
vain polku Havukoskelle. 
Työläisjunat kulkivat aa-
muisin ja iltaisin. Rekolas-
sa uusia asukkaita viehätti 
joki ja luonto. Monet tuon 
ajan edelläkävijät asettuivat 
Rekolan alueelle. Asutus oli 
nuorta ja ihmiset halusivat 
tutustua toisiinsa vähäisellä 
vapaa-ajalla. 1920- luvulla 
Suomessa elettiin hilpeää 
aikaa. Mökkeily, purjehdus 
ja veneily olivat muodissa. 
Ihmiset halusivat olla yhdes-
sä ja kuulua yhteen, sillä ih-
misten työ sekä maalla että 
kaupungissa vaati yhteistoi-
mintaa ja yhteisöllisyyttä. 
Monesti perheeseen kuului 
isovanhemmat, jopa setiä ja 
tätejä ja kotiapulaisia.

Lainaus Wikipediasta:
Kiinteistökaupat alkoivat 
kesäkuussa 1907 uusjakoa 
koskevan anomuksen olles-
sa vielä lausuntokierroksel-
la. Lillpetaksen isäntä Johan 
Lindström osti Katajavuo-
relta ja Gestriniltä kahtena 
palstana olevan, yhteensä 
noin kymmenen hehtaarin 
laajuisen niittyalueen, joka 
sijaitsi aivan radan vieres-
sä pysäkin pohjoispuolella. 
Wilenius oli myymässä puo-
lestaan maata koskelalais-
ten keväällä perustamalle 
Koskelan maanosto-osuus-
kunnalle, mutta kauppa 
estyi, sillä lääninhallitus ei 
hyväksynyt osuuskunnan 
sääntöjä, koska niissä ei sel-
vitetty voitonjakoperiaat-
teita. Osuuskunta jäi tämän 
vuoksi epäviralliseksi, mikä 
ei estänyt kuitenkaan kau-
pantekoa. Osuuskunnan esi-
mies maalarimestari Akseli 
Sariola osti Wileniukselta 
elokuussa 1907 omissa ni-
missään 120 tynnyrinalan 
eli noin 60 hehtaarin maa-
kappaleen. Nimensä osuus-
kunta sai koskesta, joka 
sijaitsi sillä kohtaa Kera-
vanjokea.

Wileniuksen puolesta kaup-
poja hoitanut Artur Alli 
laati alueelle alustavan 
palstoitussuunnitelman. 
Käytettävissä ollut maa-
alue oli muotoutunut ison-
jaon jakolohkojen mukaan 
ja oli siksi hyvin epäsään-
nöllinen ja vaikeasti kaavoi-
tettava. Alli varasi kuudes-
osan maasta yhteiskäyttöä 
varten, mitä voi pitää edis-

tyksellisenä 1900-luvun 
alun oloissa. Tiestö jätettiin 
kustannussyistä mahdol-
lisimman niukaksi, mut-
ta jokainen tontti rajautui 
siitä huolimatta vähintään 
yhdeltä sivultaan yhteiseen 
tiehen. Kaksi rantatonttia 
varattiin yhteiskäyttöön, 
toinen uimarannaksi ja toi-
nen pyykinpesua varten. 
Alueen pohjoispuolelle jäävä 
kapea ”häntä” suunniteltiin 
ensin jätettäväksi yhteisek-
si takamaaksi, mutta tästä 
luovuttiin kustannussyistä 
samoin kuin alkuperäisiin 
suunnitelmiin kuuluneesta 
urheilukentästä. 

Koskelalaisten ostama 60 
hehtaarin maa-alue jaettiin 
52 palstaksi, jotka huuto-
kaupattiin ”osuuskunnan” 
jäsenille. Alue käsitti Kera-
vanjoen ja nykyisen Katrin-
tien ja sen Laurintien ete-
läpuolelle ajatellun jatkeen 
ja Reinontien ja Joukontien 
välisen alueen lisäksi myös 
Pirjontien länsipuolella ole-
vat tontit sekä kaikki ny-
kyisen Ullantien molemmin 
puolin olevat palstat.

Johtokunta valitsi maan-
mittari Edvard Tukkilan 
jyvittämään palstat ja mää-
räämään kullekin sopivan 
pohjahinnan. Jyvittäjä ar-
vosti eniten jokirannassa 
sijaitsevaa peltoa ja vähiten 
mäkistä metsämaata. Lo-
pullinen huutokauppahinta 
määräytyi sen mukaan, mi-
ten kukin ostaja arvioi pals-
tansa arvoa asuntotontti-
na. Hintaan vaikuttivat 
välimatka rautatiepysäkil-
le, ilmansuunta, kaivon- tai 
puutarhantekomahdolli-
suus, rakennustarpeiden 
saanti tontilta, mahdollinen 
oma ranta, sijainti suhtees-
sa muihin palstoihin ja niin 
edelleen. Eniten maksettiin 
kosken (nyk. Pikkukoski) 
yläpuolella kauniilla paikal-
la sijaitsevista rantapals-
toista ja vähiten kauimpana 
pysäkistä sijaitsevista pals-
toista. Palstoille tuli pää-
asiassa huviloita. Syksyllä 
tehtiin sopimus, jonka mu-
kaan koskelalaiset saivat 
rakentaa seitsemän metriä 
leveän tien Wileniuksen, 
Katajavuoren ja Gestrinin 
omistamien maiden kautta 
rautatiepysäkille

Perikunnat ostivat 
tontteja ja Rekolaan 
muutti uusia asuk-
kaita
Katajanokalta muuttivat Re-
kolaan Vainikan ja Partion 
perikunnat, Rekolassa asui-
vat urheilukenttää vasta-
päätä Elorannat ja Rissasen 
perikunta, joihin Pekkariset 

Rekolaan muutto alkoi kiinnostaa 1910-luvulla
Taina Kulusjärvi-Touray

kuuluivat. Suuria tiloja olivat 
Havukoski, Storgårdin tila ja 
Gunnar Karlssonin tila.

Lainaus Wikipediasta:
Martti Pihkala osti vuonna 
1922 Rekolasta kaksi pien-
tilaa ja ryhtyi viljelemään 
niitä. Kun uusi päärakennus 
valmistui vuonna 1928, Pih-
kala muutti perheineen vaki-
tuisesti Rekolaan asumaan. 
Vuosina 1925–26 Martti 
Pihkala hankki veljensä 
Laurin kanssa lisäalueita 
muun muassa Keravanjoen 
itäpuolelta. Martti Pihkala 
oli 1960-luvun alkuun asti 
kylän tärkein vaikuttaja. 
Hän oli jyrkän linjan oikeis-
topoliitikko ja toimi sekä 
teollisuuden ylläpitämän 
lakonmurtojärjestön Vienti-
rauhan johtajana että kan-
sallisen kokoomuspuolueen 
kansanedustajana.

Ihmisten mielestä Pihkaloi-
den talo oli hieno linna. Siel-
lä oli työväkenä karjakkoja 
ja karjaa oli paljon. Veli Lau-
ri Pihkala (Tahko) asui joen 
toisella puolella. Martti Pih-
kala oli Gummerusten sukua 
ja hän oli ollut mykkäkoulun 
opettajana. Siitä syystä työ-
väkenäkin oli mykkiä ihmi-
siä. Koko kylä tunsi Pihkalat 
ja he lahjoittivat urheiluken-
tän ja suoristivat tien Reko-
lan tielle. Aikaisemmin tie 
mutkitteli Laurintien kautta. 
Pihkalan suku on viime ai-
koina myynyt omakotitont-
teja. 

Varhaisimpia muis-
toja
Keravanjoessa uitiin kovasti 
kesäisin ja otettiin terveys-
kylpyjä. Rekolan suomalai-
nen nuorisoseura järjesti 
1920-luvulla muutaman ker-
ran värikkäät ”venetsialaiset 

karnevaalit”, jotka ajoittuivat 
ajan tavan mukaan elokuu-
hun, kesä- ja huvilakauden 
päättymiseen. Juhlavieraat 
lipuivat Keravanjokea pitkin 
lyhdyin valaistuissa veneissä 
Sippolan koskelta Myllykos-
kelle, minkä jälkeen siirryt-
tiin tanssimaan Havukosken 
talon suureen saliin. Naiset 
valmistivat karnevaaleihin 
mm. harlekiiniasun ja met-
sästäjän asun. Rekola oli 
suosittu kesäpaikkana ja 
kesäasukkaiden iloksi näitä 
karnevaaleja järjestettiin.

Tuolloin oli aatteena jo valis-
tusfilosofien luoma luonnon 
ja luonnollisuuden ihannoin-
ti. 

Kun muut valistusfilosofit pi-
tivät järkeä kaiken lähtökoh-
tana, Jean Rousseaun keskei-
sin näkemys oli, että luonto 
on tehnyt ihmisen hyväksi ja 
yhteiskunta on tehnyt hänet 
pahaksi. Rousseaulta onkin 
lähtöisin iskulause ”Takai-

sin luontoon!”. Tällä hän 
halusi viestittää, miten sivis-
tys oli vieroittanut ihmisen 
hyvyydestä eli todellisesta 
luonnostaan. Kulttuurin 
siunausten kieltäminen oli 
valistuksen aikakaudella us-
komattoman röyhkeä teko, 
mutta Rousseau voitti jo kir-
joituksessa kuten muissakin 
mittelöissä vastustajat. Hän 
sanoi: ”Anna meille jälleen 
tietämättömyys, viattomuus 
ja köyhyys, ainoat lahjat, jot-
ka voivat tuoda onnemme.” 
Ihme ja kumma, taas ne ovat 
arvossaan.

Elettiin 30-lukua, joka oli 
huonoa aikaa, tiet olivat 
huonossa kunnossa ainakin 
lumen sulaessa ja sataessa. 
Uusille Rekolan asukkaille 
oli aikamoinen järkytys se, 
että marraskuussa vuonna 
- 39 syttyi sota. Monet per-
heet lähtivät sotaa pakoon 
ja muutamat tulivat Hel-
singistä Rekolaankin sotaa 
pakoon. Sota-aikana olivat 

hirveän kovat pakkaset ja 
perunat paleltuivat kuljetuk-
sessa. Vuosi - 42 oli pahin 
ruoan suhteen, koulutkin 
olivat tuona vuonna välillä 
kiinni. 

Rekolassa on ollut tiilitehdas 
1900-luvun alussa. Kylällä 
oli nykyisen harmaan ison 
tiilitalon paikalla, Osuusliike 
Elanto. Elanto oli sekatava-
rakauppa, josta sai kaikkea 
kankaista lähtien elintarvik-
keisiin. Sota-aikana Vakki-
lan talossa oli patjatehdas. 
Nykyisin tiet on asfaltoitu, 
kadut ovat valaistut ja muu-
tamat kaupat ovat säilyttä-
neet suosionsa, vaikka ny-
kyinen liike-elämän keskus 
on Koivukylässä. 

Junaliikenne on lisääntynyt 
paljon ja junat on sähköistet-
ty ja bussit kulkevat. Aikai-
semmin sairaala sijaitsi Jor-
vissa, nyt on Peijas lähellä ja 
terveyskeskuskin Koivuky-
lässä Karsikkotiellä.

Jokikarnevaalilaiva oli lohikäärme, jolla seilattiin Hanabölen koskelta Sippolan koskelle

Rekolalaisia ja vieraita karnevaaliasuissa. Henkilöt vasemmalta: tuntematon mieshenkilö, 
Totti Terässaari, Nina Coli, Martti Valkeaniemi
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Koivukylän suuralueelta valitut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutetut

Haapalainen Tuija, sd Tuomela Tiina, kdHartikainen Janne, ps Kähärä Sirkka-Liisa, sd Sainio Jari, sd 

Aluevaltuuston ne-
livuotiskausi al-
koi 1.3.2022 ja 

seuraavat aluevaalit 
toimitetaan samanaikai-
sesti kuntavaalien kans-
sa vuodesta 2025 lukien. 
 
Lähisanomat onnittelee 
kaikkia valittuja!

Toimitus

Vuorovaikutus pitää 
kaiken olennaisen si-
sällään. Siihen perus-

tuu koko ihmisten välinen 
kommunikaatio ja tekemi-
nen. Vuorovaikutustaidoissa 
voi aina opetella paremmak-
si, eikä kukaan tule siinä 
koskaan valmiiksi. Hyödym-
me kaikki hyvästä vuoro-
vaikutuksesta niin omassa 
arjessamme, koulutuksessa 
kuin työelämässäkin. Hyvä 
vuorovaikutus kantaa eteen-
päin, tuo uusia mahdolli-
suuksia ja vie onnistuessaan 
uutta hyvää kohti. 

Foibekartanolla uskotaan 
vahvasti yhdessä tekemi-
sen voimaan ja siihen, että 
ihmisten välinen luotta-
mus syntyy arvostavassa 
vuorovaikutuksessa. Hyvät 
vuorovaikutustaidot anta-
vat meille rohkeutta, ryhtiä 
ja itsevarmuutta. Luonteva 
vuorovaikutus mahdollistaa 
syvemmän yhteyden asi-
akkaiden ja työtovereiden 
kanssa ja rikastuttaa päivit-
täisten elämysten kokemis-
ta. Vuorovaikutustaitojen 
opetteluun pätee sama kuin 
oppimiseen ylipäätään, elä-
myksellinen heittäytyminen 
ja leikkimielisyys tukevat 
asioiden omaksumista. Pa-
rasta kuitenkin on olla otta-
matta vuorovaikutusta liian 
vakavasti ja virheitä on turha 
pelätä. Eivätkös juuri mokat 
tuo väriä elämään. 

Vuorovaikutus asia-
kastyössä
Viisitoista innostunutta hy-
vän elämän valmentajaa (lä-
hihoitajaa) aloitti 25.1.2022 
koko kevään kestävät vuo-
rovaikutusopinnot. Kevään 
aikana hyvän elämän val-
mentajat suorittavat oppiso-
pimuksella Vuorovaikutus 

Vuorovaikutusta oppimassa Foibekartanolla 
- rohkeutta, ryhtiä ja itsevarmuutta  
Tiina Suvanen

asiakastyössä -tutkinnon 
osan Vantaan ammattiopisto 
Variassa. Koulutus toteute-
taan Foibekartanolla tiistai-
sin ja se tapahtuu työajalla. 

Koulutuksen toteutus on 
suunniteltu yhdessä Vari-
an sosiaali- ja terveysalan 
osaamispalveluesimiesten 
ja opettajien kanssa. Yhteis-
työ koulutuksen tarjoajan 
kanssa on ollut mutkatonta 
ja koulutuksen sisältö vastaa 
työpaikan todellisiin tarpei-
siin.

Vuorovaikutus asiakastyös-
sä on paikallisiin ammatti-
taitovaatimuksiin perustuva 
valinnainen ammatillinen 
tutkinnon osa ja soveltuu 
kaikille vuorovaikutuksesta 
ja suomen kielen osaamises-
ta kiinnostuneille. Tutkin-
non osan kouluttajana toimii 
hoitotyön opettaja yhdessä 
suomen kielen opettajan 
kanssa.  Tutkinnon osan ta-
voitteena on, että opiskeli-
jat kartuttavat osaamistaan 
erilaisten asiakkaiden koh-
taamisesta, toimivat hyvällä 
palveluasenteella ja käyttä-
vät suomen kieltä sujuvasti 
erilaisissa vuorovaikutusti-
lanteissa. Tutkinnon osaan 
sisältyy vuorovaikutuksen 
lisäksi alan perussanaston 
läpi käymistä, tiedonhaku-
taitojen vahvistamista ja 
palautteen keräämistä oman 
toiminnan kehittämiseksi.

Vaivaa päin leikitel-
len
Miten hyvän elämän val-
mentajat ovat suhtautuneet 
alkaneeseen koulutukseen? 
Koulutus on otettu ilolla 
vastaan. Yllättävän monet 
ovat halunneet suorittaa ky-
seisen tutkinnon osan. Itse 
asiassa osallistujamäärää 
jouduttiin rajoittamaan ja 

ullA Broms

osa halukkaista jäi odotta-
maan seuraavaa koulutusta. 
Innostunut hyvän elämän 
valmentaja kommentoi alka-
nutta koulutusta toteamalla: 
”arvostan kun työnantaja 
haluaa tukea kielen oppimi-
sessa. Tuli jo heti rohkeampi 
olo puhua suomea”.

On hyvä muistaa, että tut-
kinnon osan suorittaminen 
ei kuitenkaan ole mitään 
leikkiä ja letun syöntiä. Yksi 
haasteita pelkäämätön hy-
vän elämän valmentaja loh-

kaisikin: ”ei tämä nyt ihan 
helppoa ole, mutta tosi haus-
kaa meillä on.” ”Opettajat 
ovat mukavia ja rohkaisevia” 
kuului kommentti koulutus-
päivän tauon aikana. 

Vielä on matkaa jäljellä en-
nen kuin tutkinnon osa on 
valmis ja voidaan yhdessä 
juhlia lettukestien merkeis-
sä. Sitä ennen nautitaan yh-
dessä opiskelusta ja vuoro-
vaikutustaitojen hiomisesta 
käyttämällä kieltä rohkeasti 
ja monipuolisesti.

Mitä tykkäsit koulutuksesta, Meri? kysyy Lani, hyvän elämän 
valmentaja

Älypuhelin on hyvä apu vuorovaikutus- ja kieliopinnoissa
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”Tällaisia juhlia saisi olla 
enemmän. Hyvät juhlat, 
ne jotenkin yhdistävät 

asukkaita.”

”On hyvä, että Koivukylä-
päiviä järjestetään. Ne ovat 
jotenkin hauska, paikalli-
nen tapahtuma. Minusta ei 
kylläkään oikein tunnu, että 
ne yhdistäisivät asukkaita, 
mutta miksikäs ei. Ei sitä-
kään voi kieltää.”

Vuoden 1975 Koivukyläpäivi-
en humussa Helsingin Seutu 
-lehti asetti asukkaiden poh-
dittavaksi kysymyksen yh-
teisöllisyydestä. Yhdistääkö 
tapahtuma naapureita, luo-
ko se aidon koivukyläläisen 
yhteisön? Vastaukset olivat 
varovaisen toiveikkaita. 

Havukosken kerrostalolähi-
öön muuttivat ensimmäiset 
asukkaat syksyllä 1972. He 
olivat useimmiten nuoria pa-
reja ja pienilapsisia perheitä, 
joista moni muutti uutuut-
taan hohtaviin, tilaviin ja 
valoisiin asuntoihin pölyisen 
Helsingin ahtaista asunnois-
ta. Uusissa kodeissa oli mo-
dernit puitteet ja runsaasti 
samassa elämäntilanteessa 
olleita naapureita ympärillä. 
Helsingin kantakaupungissa 
asunnot saattoivat olla hy-
vin vaatimattomia. Uusien 
kerrostaloasuntojen parvek-
keet, kylpyammeet ja mo-
dernit kodinkoneet merkitsi-
vät monelle kokonaan uutta 
elämänvaihetta, jossa aikaa 
oli ansiotyön ja kotitöiden 
ohella seurustelulle ja har-
rastuksillekin. Ystäviä löy-
tyi uudesta naapurustosta, 
ja erityisesti hiekkalaatikon 
laidalla oli helppoa tutustua 
uusiin ihmisiin.

Vastarakennetun Havukos-
ken haasteena oli palveluiden 
puute: uudelta alueelta puut-
tuivat niin nuorisotilat kuin 
päiväkoditkin, eikä kauppo-
jakaan ollut liiemmälti. Alu-
een puutteet loivat asukkais-
sa tarpeen puhaltaa yhteen 
hiileen tilanteen kohenta-
miseksi. Koivukylästä kun-
tapolitiikkaan ponnistanut 
entinen kaupunginjohtaja 
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen 
muisteli haastattelussa pai-
kallisten kansalaisjärjestö-
jen toimintaa: ”Vantaa oli 
sellaisessa jamassa, että yht-
äkkiä oli tullut joka puolelta 
Suomea erilaisia ihmisiä, ja 
palvelut laahasivat jäljessä. 
Paljon tuli asuntoja, mutta 
ei ollut kouluja, päiväkote-

ja, terveydenhoidon palve-
luja. Kaikki tiet oli rapaisia. 
Ei ollut nuorisotiloja. Nämä 
palvelut sen asuntotuotan-
non jäljessä laahasivat tosi 
kovasti. Koivukylän yhdis-
tys ei ollut ainoa, joka oli 
hyvin aktiivinen siihen ai-
kaan. Uusille alueille syntyi 
yhdistyksiä, jotka alkoivat 
ajaa nimenomaan juuri nii-
den alueiden asioita ja niiden 
alueiden palveluja.” 

Kansalaisjärjestöjen toi-
minta oli todella vilkasta 
1970-luvun Vantaalla, sillä 
vastamuuttaneilla asukkail-
la oli maaseudulta tuttua 
talkoohenkeä, intoa tutustua 
toisiinsa ja tahtoa kohentaa 
oman asuinalueensa hy-
vinvointia. Jo syksyllä 1973 
Havukosken asukasaktiivit 
polkaisivat käyntiin ensim-
mäiset Koivukyläpäivät. 
Alun perin idea tapahtuman 
järjestämiseen tuli alueen 
suurelta vuokranantajalta 
VVO:lta, joka oli järjestänyt 
samanlaista kaupunginosa-
tapahtumaa Malminniityssä 
jo parin vuoden ajan.

Havukosken rakentaminen 
oli syyskuussa 1973 vielä 
kesken, joten tapahtuma-
paikkojen suhteen täytyi 
ottaa käyttöön luova ajatte-
lu. Ensimmäisten Koivuky-
läpäivien ohjelmassa ollut 
keskustelutilaisuus Vantaan 
kauppalan asuntopolitiikas-
ta järjestettiinkin raken-
nusyhtiö Hakan työmaapa-
rakissa Elannon viereisellä 
parkkipaikalla. Paikalla oli 
kauppalanjohtaja Lauri Lai-
rala, joka piti tilaisuudessa 
puheen. Illalla naapurusto 
tanssi katutansseissa, ja oh-
jelmassa oli myös köydenve-
tokilpailu, jossa joukkueet 
muodostettiin omien talojen 
tai rappujen väestä. Koivu-
kyläpäivien ensimmäinen 
vuosi oli menestys ja selvää 
oli, että tapahtumalle oli 
saatava jatkoa. 

Ensimmäisistä vuosista ei 
kävijätilastoja ole säilynyt, 
mutta vuonna 1975 arvioi-
tiin, että peräti 7 500 koi-
vukyläläistä osallistui kak-
sipäiväiseen tapahtumaan 
tavalla tai toisella. Houkut-
televuutta lisäsi samaan 
aikaan järjestetty Vantaan 
viikko, joiden laajasta tiedo-
tuksesta paikalliset kaupun-
ginosapäivät saivat vetoapua 
ja näkyvyyttä. Myös ohjelma 
monipuolistui vuosi vuodel-
ta: mukaan tuli muun mu-
assa perinteeksi muodostu-

nut, 5 kilometrin mittainen 
Koivukylän ympärijuoksu. 
1980-luvulla kaksipäiväinen 
tapahtuma sisälsi jo kaikkea 
saappaanheittokilpailuista 
lausuntaesityksiin. Bändi-
katselmukset, kuoroesityk-
set, näytelmät ja lentopal-
loturnaukset takasivat sen, 
että asukkaat eivät olleet 
tapahtumassa vain katsele-
massa, vaan he tekivät itse, 
yhdessä, Koivukyläpäivien 
ohjelman ja tapahtumat. 
Vaikka aloite olikin tullut 
alkujaan vuokranantajal-
ta, paikalliset yhdistykset 
ja aktiiviset henkilöt olivat 
avainasemassa siinä, että 
tapahtumasta muodostui ih-
misiä yhdistänyt paikallinen 
perinne.

Vuonna 1983 Koivukyläpäi-
viä järjestäneitä tahoja oli 
peräti 28 kappaletta, partio-
lippukunnista eläkeläisjär-
jestöihin ja lastenteatterista 
turvakotiyhdistykseen. Ta-
pahtumassa alueen vuokra-
nantajat ja järjestöt, samoin 
kuin urheiluseurat, har-
rastusryhmät ja poliittiset 
puolueet esittäytyivät asuk-
kaille. Todellisia vetonaulo-
jakin saatiin: vuonna 1983 
Koivukyläpäivillä esiintyivät 
vantaalaiset tähdet Maarit 
ja Sami Hurmerinta, vuon-
na 1986 puolestaan Tuomari 
Nurmio. 

Köydenvedon ja juoksukil-
pailun ohella taloyhtiöt kil-
pailivat lentopalloturnauk-
sessa, ja Koivukyläpäivien 
myötä selvisi niin Koivuky-
län shakkimestari kuin alu-
een vahvin mieskin. 
Kaupunginosapäivät tar-
josivat asukkaille hauskaa, 
paikallista yhdessäoloa. 
Koivukylä ei suinkaan ollut 
Vantaan asuinalueista ai-

Meidän Koivukylämme 
– Koivukyläpäivät yhteisöä rakentamassa
Eeva Kotioja, tutkija, Vantaan kaupunginmuseo

nut, jonka asukkaat kokoon-
tuivat yhteen vuosittaiseen 
hauskanpitoon, ja mones-
ti taustavaikuttajina olivat 
juuri VVO:n kaltaiset suuret 
vuokranantajat tai esimer-
kiksi huoltoyhtiöt. Niiden-
kin toiveena oli tapahtumien 
avulla vahvistaa asukkaiden 
sidettä yhteiseen asuinym-
päristöönsä. Yhteishengen 
luominen yhteisten perintei-
den ja ilonpidon kautta teki 
asuinalueista kotiseutuja, 
mikä lisäsi asukkaiden sitou-
tumista asuinpaikkaansa. 
Sitoutuminen lisäsi huolen-
pitoa, joka näkyi siisteytenä 
ja ilkivallan vähentymisenä. 
Sitoutuneet ja alueestaan 
välittäneet asukkaat tekivät 
siis osaltaan asuinalueensa 
viihtyisäksi ja turvalliseksi. 
Viihtyvyyttä peräänkuulutti 
myös Vantaan kaupunginval-
tuusto, joka piti 1980-luvun 
alussa erityisen tärkeänä in-
vestoida asuinlähiöiden lähi-
palveluiden parantamiseen. 
”Kerrostaloalueitten palve-
lutasoa on kehitettävä siten, 
että alueista tulee haluttuja 
ja tavoiteltuja asumisalueita. 
Viihtyvyyteen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota”, to-
dettiin valtuustosalissa.

Tutkimusten mukaan lähi-
palveluiden taso oli suurin 
yksittäinen asumisviihty-
vyyteen vaikuttanut asia. 
”Koivukyläläisistä puolet 
viihtyy, puolet muuttaisi 
pois”, uutisoi Helsingin Seutu 
-paikallislehti vuonna 1975. 
Väite pohjautui alueen seu-
rakuntien lähiötyöryhmän 
tekemään kyselyyn, jonka 
mukaan poismuuttamista 
haikailivat erityisesti nuoret 
aikuiset sekä perheet, joissa 
oli teini-ikäisiä lapsia. Tämä 
selittyy sillä, että alueelta 
puuttuivat vielä 1970-luvul-

la kokonaan nuorisotilat ja 
muut ajanviettopaikat. Ker-
hohuoneisiin, kaduille ja 
rappukäytäviin pakkautunut 
nuoriso ei puolestaan edes-
auttanut vanhempien asuk-
kaiden asumisviihtyvyyttä. 
Tilannetta helpotti Havu-
kosken nuorisotalon valmis-
tuminen syksyllä 1981. 

Ristiriitaisesti palveluraken-
teen kehittyminen 1980-lu-
vun kuluessa heikensi kau-
punginosayhdistysten ja 
muiden paikallistoimijoiden 
tilannetta. Kun yhteisiä epä-
kohtia ei enää ollut, paikal-
linen yhteenkuuluvaisuu-
den tunne hiipui vähitellen. 
Vahvan naapuriyhteisön 
heikentyminen näkyi myös 
Koivukyläpäivien suosiossa. 
1990-luvun alussa tapahtu-

ma oli kutistunut yksipäi-
väiseksi Koivukyläpäiväksi. 
Asukkaita osallistaneita yh-
teisponnistuksia, köydenve-
toa tai Koivukylän ympäri-
juoksua, ei enää järjestetty, 
mutta tapahtumassa sai silti 
nauttia hienoista esityksistä, 
paistaa makkaraa ja oppia 
oman asuinalueen elämän-
menosta.

Vuonna 1975 Koivukyläpäi-
viä järjestäneen toimikun-
nan puheenjohtaja Kalevi 
Lehtonen totesi tapahtuman 
olevan tärkeässä roolissa, 
kun koivukyläläiset raken-
sivat omaa kiinteää yhteisö-
ään: ”Näillä Koivukyläpäi-
villä voidaan pieneltä osin 
edesauttaa sitä, että koivu-
kyläläiset voivat sanoa: Tääl-
lä on hyvä asua.”

vAnTAAn kAuPunginmuseo
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HSY:n Sortti-pienasema täydentää pääkaupunkiseudun 
kierrätyspalveluja – auki myös viikonloppuisin

Myös itse Sortti-pienaseman rakentamisessa on käytetty osin kierrätysmateriaalia. Kuvassa 
näkyvät seinäpellit ovat olleet aikaisemmin Kiasman katossa.

HSY on avannut Van-
taan Koivukylään 
Sortti-pienaseman. 

Osoitteessa Hosantie 2 pal-
velee nyt ainutlaatuinen kier-
rätyskokonaisuus: samasta 
sijainnista löytyvät HSY:n 
Sortti-pienasema, Pääkau-
punkiseudun Kierrätyskes-
kus ja Rinki-ekopiste. Asi-
akas pääsee samalla kertaa 
eroon sekä käyttökelpoisesta 
että käyttökelvottomasta yli-
määräisestä tavarasta.

Koivukylän uusi ”yhden luu-
kun” kierrätyskokonaisuus 
palvelee erityisesti asuk-
kaita, jotka haluavat päästä 
eroon kodin tarpeettomista 
tavaroista. Asiakas voi pa-
kata samaan kuormaan yli-
määräiset kalusteet, tavarat 
ja tekstiilit – olivat ne sitten 
käyttökelpoisia tai käyttö-
kelvottomia – ja kuljettaa 
ne Koivukylään. Samalla voi 
viedä kotiin kertyneet rikki-
näiset sähkölaitteet, vaaralli-
set jätteet ja pakkausjätteet.

Sortti-pienaseman palvelu 
on suunniteltu yhteistyössä 
Pääkaupunkiseudun Kier-
rätyskeskuksen kanssa. Jos 
Kierrätyskeskuksen lahjoi-
tuspisteeseen tuodussa kuor-
massa on liian huonokun-
toista tavaraa myymälään 
otettavaksi, henkilökunta 
ohjaa asiakkaan viemään 
sen Sortti-pienasemalle. Pie-
nasemalle voi kuitenkin tul-
la suoraankin, jos kyydissä 
on vain uudelleenkäyttöön 
kelpaamatonta materiaalia. 
HSY toimittaa kerätyt jätteet 
hyödynnettäväksi uusioma-
teriaalina tai energiantuo-
tannon raaka-aineena.

- Konalan Sortti-asema on 
ollut sen verran ruuhkainen 
viikonloppuisin, että kan-
nattaa harkita Koivukylässä 
asiointia, jos tuotavana on 
vain pieni määrä jätettä ja 
Koivukylästä löytyy niille 

Maksutonta:
Kaikki mikä kelpaa Kierrätyskeskuksen myymälään • 
uudelleen käytettäväksi: ehjät, siistit huonekalut, 
vaatteet ja kodin sisustus- ja käyttötavarat sekä kai-
kenkuntoiset polkupyörät ja sähkö- ja elektroniikka-
laitteet

Rinki-ekopisteessä kerättävä pakkausjäte eli muovi-, • 
metalli-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä paperi

Sortti-pienasemalla kerättävä metallijäte• 

Kotitalouksien vaarallinen jäte (Kierrätyskeskuksen • 
lahjoitusten vastaanotosta saa avaimen vaarallisen 
jätteen keräyskonttiin.)

Maksullista:
Sortti-pienasemalla laskutetaan jätemaksu seuraa-• 
vista jätteistä: muovi, poistotekstiili, pinnoitettu puu, 
palava sekajäte ja palamaton jäte. Esimerkiksi 50 lit-
ran kassi poistotekstiiliä maksaa 50 senttiä ja kahden 
hengen sohva 15,90 euroa.

Pakkausjätteiden, paperituotteiden, sähkö- ja elektroniik-
kajätteen sekä akkujen ja paristojen kierrätys on mak-
sutonta, koska ne kuuluvat niin sanotun tuottajavastuun 
piiriin. Tällöin tuotteen tuottaja vastaa jätehuoltoon liitty-
vistä kustannuksista. Metallijätteestä ei peritä kierrätys-
maksua, koska sen uusiokäyttäminen kattaa käsittelykus-
tannukset. Muista jätteistä kerätään maksu, koska niiden 
hyödyntäminen materiaalina ei kata jätteen käsittelystä 
syntyviä kuluja.

Mitkä Koivukylän kierrätyspalvelut  ovat asiakkaalle maksuttomia ja mitkä maksullisia

kierrätyspiste. Pienasemalla 
on samat aukiolot kuin Kier-
rätyskeskuksella, arkisin 
9–21 ja viikonloppuisin 10–
18, toimintovastaava Eetu 
Keinänen suosittelee.

Koivukylässä voi kierrättää 
lähes kaiken muun paitsi 
puutarha- ja remonttijätteen

HSY:n Sortti-pienasema on 
nimensä mukaisesti nor-
maalia Sortti-asemaa pie-
nempi niin kokonsa kuin pal-
veluidensa suhteen. Aseman 
koon takia lajittelualueelle 
mahtuu kolme autoa kerral-
laan ja siellä otetaan vastaan 

enimmillään viiden kuution 
kuormia.

- Jos tavarat mahtuvat hen-
kilöautoon, se on aina käypä 
määrä. Myös peräkärryllä 
tai pakettiautolla voi tuoda 
vajaan kuorman, esimer-
kiksi pari sohvaa, Keinänen 
opastaa.
Kun Sortti-asemalla otetaan 
vastaan yli 20 jätelajia, pie-
nasemalla on keräyspaikka 
kuudelle eri jätelajille. Rin-
ki-ekopisteessä voi lisäksi 
kierrättää pakkausjätteet ja 
paperin. Kierrätyskeskuksen 
lahjoituspisteelle voi jättää 
kaikenkuntoiset sähkölait-

teet sekä pyytää alueella ole-
van vaarallisen jätteen kon-
tin avaamista.

Sortti-pienasemalle voi tuo-
da maksutta metallijätettä 
kuten elinkaarensa päässä 
olevia keittiövälineitä, työ-
kaluja, metallisia kalusteita, 
grillejä ja puulämmitteisiä 
kiukaita. Maksua vastaan 
voi jättää pinnoitettua puu-
ta kuten maalatut tai laka-
tut kalusteet, muovia, pois-
totekstiiliä sekä palavaa ja 
palamatonta sekajätettä. 
Esimerkiksi sohvat ja muut 
vastaavat pehmustetut huo-
nekalut lajitellaan palavaan 
sekajätteeseen, kun taas esi-
merkiksi peilit, keramiikka 
ja posliini ovat palamatonta 
jätettä.
Sortti-pienasemalla on käy-
tössä itsepalvelulaitteet, 
joilla kuorman voi maksaa 
maksukortilla. Jätteet voi il-
moittaa ja tarvittaessa mak-
saa myös ennakkoon eSortti.
fi-verkkopalvelussa. Verkko-
palvelua voi käyttää myös, 
jos haluaa vain arvion, mitä 
omien jätteiden kierrättämi-
nen maksaa.

Sortti-pienaseman lavakartta

Tero lAssilA
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Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.1.2022 In-
novaatioiden Vantaa -strategian vuosille 2022–2025. 
Strategia on valmisteltu luottamushenkilöiden ja 

kaupungin sidosryhmien kanssa, mukana myös järjestöjä, 
asukkaita ja yrityksiä. Siinä valtuusto päättää kaupungin 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Tässä jutussa käsitellään muutamia lähiöiden kannalta kes-
keisiä painopistealueita laajasta strategiasta. 

Hyvät asukaslähtöiset palvelut
Kun sotepalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, niin jatkossa 
painottuvat koulutuspalvelut, sivistyspalvelut ja erilaiset hy-
vinvointia tukevat palvelut. Tavoite on, että palvelut tavoit-
tavat eri ikäluokat, vammaiset ja kieliryhmät. Vantaa haluaa 
olla myös lapsiystävällinen kaupunki. 

Kaupunki kehittää palveluja yhdessä kuntalaisten, järjes-
töjen ja muiden kuntien kanssa. Palveluiden kehittäminen 
painottuu digipalveluihin. Tavoitteena on niiden parempi 
saavutettavuus, laatu, nopeus ja tehokkuus. Samalla arvi-
oidaan, milloin sähköisen asioinnin rinnalla tarvitaan kau-
pungin työntekijän avustamaa asiakaspalvelua. Lisäksi lu-
vataan huolehtia kuntalaisten digitaitojen kehittymisestä ja 
ehkäistä digisyrjäytymistä. 

Tikkurilaan rakennetaan Oppimiskampus jatkuvan oppimi-
sen ja koulutuksen tarpeisiin kaikenikäisille. Oppimiskam-
pus on tärkeä tuki kaupungin elinvoimalle ja vantaalaisten 
osaamistason nostolle. 

Vantaalle valmistellaan kaikki toimialat käsittävä kokonais-
valtainen liikkumisohjelma. Kulttuuri nähdään osana hy-
vinvointia. 

Eriarvoistumisen estäminen - kaikki luvataan pitää 
mukana 
Alueelliset erot kasvavat Vantaalla, vaikka niiden purka-
miseksi on tehty vuosien varrella erilaisia toimia. Myös ai-
kuisten hyvinvointierot ovat merkittävät. Siksi strategiassa 
halutaan painottaa kaupunkilaisten hyvinvointia ja yhden-
vertaisuutta. Kaupunki lupaa tällä strategiakaudella kat-
kaista syrjäytymis- ja eriarvoistumiskehityksen ja kasvattaa 
eriytymässä olevien asuinalueiden vetovoimaa. Lisäksi luva-
taan rakentaa yhteisöllisyyttä ja tukea toimintaedellytyksiä. 
Keinoina tähän ovat muun muassa riittävien alueellisten 
palveluiden varmistaminen, sekä harrastusten ja avointen 

kohtaamispaikkojen mahdollistaminen. Alueellinen myön-
teisen erityiskohtelun ohjelma (MEK) jatkuu. Asukkaita 
kannustetaan aktiivisiksi tekijöiksi ja osallistujiksi sekä tue-
taan yhteisöllisyyttä. 

Vantaalle muuttajat ovat entistä useammin vieraskielisiä. 
Uusien asukkaiden kotoutumisessa panostetaan monialai-
seen yhteistyöhön. Kaupungissa on myös paljon yksin asu-
via. Tavoite on, ettei kukaan jää yksin. 

Koulukiusaamiseen puututaan omalla kiusaamisen ehkäi-
syn ja puuttumisen toimenpideohjelma. Se otetaan käyttöön 
syksyllä 2022.  Vantaalla on havaittu, että entistä useammal-
la oppilaalla on suuria puutteita lukutaidossa. Ongelmaan 
puututaan lukutaitokampanjalla. Tavoitteena on myös jokai-
selle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mieluinen harrastus 
ja että harrastuksen hinta ei ole este harrastamiselle. 

Vantaan varhaiskas-
vatus tekee paljon 
yhteistyötä eri toimi-

joiden kanssa, joista Väri-
nää varhaiskasvatuksessa 
-toiminta on yksi ihana esi-
merkki. Lokakuussa 2021 
käynnistyneessä hankkees-
sa taideoppilaitosten ja päi-
väkotien ammattilaisten 
vastavuoroinen työskentely 
kehittää uusia ideoita sekä 
päiväkotien että taideoppi-
laitosten toimintaan.

Värinää varhaiskasvatuk-
sessa -ryhmät toimivat 
Isonmännyn, Jokiniemen, 
Tarhapuiston ja Timotejn 
päiväkodeissa. Opetusryh-
missä lapset saavat elämyk-
siä ja onnistumisen koke-
muksia taiteen äärellä.

– Soitit niin lempeästi, että 
meinasin nukahtaa, kom-
mentoi lapsi päiväkodissa 
opettajan soittaessa ukulelea 
viime syksynä.

Opettajaa kehunut lapsi 
osallistui uudenlaiseen ope-
tusryhmään, jossa lapset 
saavat korkeatasoista ope-
tusta musiikissa ja kuvatai-
teissa. Ryhmissä leikitellään 
laulun, soiton, kuuntelun, 
liikkeen, loruilun ja improvi-
soinnin keinoin. 
Kuvataidetta tehdään mo-
nipuolisin välinein ja tek-
niikoin esimerkiksi maa-
laamalla, piirtämällä ja 
rakentelemalla. Lasten omat 
ideat nousevat toiminnan ai-
kana esiin ja heillä on mah-
dollisuus ilmaista itseään 
monella tavalla.

Värinää varhaiskasvatuk-
sessa -toiminta rikastaa päi-
väkodin arkea ja hankkeen 
myötä lasten käyttöön jää 
laadukkaita soittimia ja ma-
teriaaleja kuvataiteita varten. 
Hankkeen aikana oppivat 
myös aikuiset, kun eri alojen 
ammattilaiset työskentele-
vät yhdessä lasten kanssa sa-
moissa ryhmissä. Musiikin 
ja kuvataiteen ideat, työtavat 
ja elämykset siirtyvät osaksi 
päiväkodin toimintaa.

Myös muskari- ja taide-
opettajien osaaminen mo-
nipuolistuu, kun he sovel-
tavat osaamistaan uudessa 
ympäristössä ja sopeuttavat 
työtään päiväkotien kasva-
tustavoitteisiin. Varhaiskas-
vatuksen henkilöstöltä he 
myös saavat arvokasta tietoa 

Kaupungin uusi strategia lupaa paljon
Eija Ahola

Kehittyvät kaupunkikeskukset 
Kaupunkikeskusten kehittämisessä painotetaan viihtyisiä 
ja turvallisia alueita sekä lähellä olevaa luontoa. Kaupunki 
suunnittelee keskuksiin iloa tuottavia kulttuurin ja vapaa-
ajan palveluita, jotka tarjoavat jokaiselle jotain taustasta 
riippumatta. Nämä tavoitteet halutaan toteuttaa monialai-
sen yhteistyönä yhdessä kumppanien, asukkaiden, järjestö-
jen ja yritysten kanssa. 

Alueille suunnataan täydennysrakentamista. Tärkeää on, 
että alueilla on monenlaisella taustalla olevia asukkaita. 
Tavoitteena on omistusasuntojen ja pientalojen lisääminen. 
Sujuviin liikkumismahdollisuuksiin halutaan panostaa, 
mikä käytännössä tarkoittaa liikkumisen helppoutta myös 
asuinalueiden sisällä ja niiden välillä kävellen, pyörällä tai 
autolla. 

Värinää varhaiskasvatuksessa
Vantaan kaupunki

lapsista yksilöinä sekä ope-
tusvinkkejä ryhmäopetuk-
seen.

Opetushallituksen rahoitta-
mat 3–5-vuotiaille suunnat-
tuja hankeryhmiä ohjaavat 
Vantaan musiikkiopiston 
muskariopettajat ja Vantaan 
kuvataidekoulun opettajat 
päiväkodin ammattilaisten 
kanssa. Mukana yhteistyössä 
on Vantaan varhaiskasvatus. 
Koordinaattoreina toimivat 
musiikkiopiston apulaisreh-
tori Ulla Hairo-Lax sekä ku-
vataidekoulun johtava opet-
taja Marja Juutinen.

Alueille muodostetaan kunnossapidon tiimit, joihin tulee 
asukasedustajat mukaan tuomaan asukkaiden näkökulmaa. 
Alueilla ovat myös asukaskoordinaattorit ja osallisuustiimit, 
joiden tehtävä on luoda uusia verkostoja ja elvyttää vanhoja 
sekä tukea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kehittämistyön onnistumista mitataan alueille suunnatuin 
kyselyin. Haasteena on se, etteivät muun kieliset ja heikossa 
asemassa olevat ihmiset vastaa näihin kyselyihin. Heidän ta-
voittamisekseen ja tarpeidensa huomioimiseen pitäisi löytää 
muita keinoja. Ryhmä on suuri ja kasvava.  Myös viestintää 
pitäisi kehittää heidän näkökulmastaan. 

Strategian toteutukseen lisärahaa ei vielä tänä vuonna ole 
osoitettu, mutta ensi vuoden budjettiin toimialat voivat 
esittää määrärahoja eri hankkeiden toteutukseen. Valtion-
osuusrahoitusta pidetään myös tärkeänä. Paljon on myös 
siitä kiinni mitä resursseja eri toimialat tuovat alueille. Toi-
mialoilta tulevat vetäjät kaupunkikeskusten kehittämiseen. 
Uusia työntekijöitä palkataan muutamia mm. koordinointi-
tehtäviin.  
Varsinainen kokonaisarvio strategian toteutumisesta käsi-
tellään keväällä 2026. Muutoin siitä raportoidaan talousar-
vion seurannan yhteydessä. 

Strategia kokonaisuudessaan on hengästyttävä määrä erilai-
sia ja eri tasoisia asiakirjoja:  strategiateemoja, tavoiteohjel-
mia, kärkihankkeita. Monet niistä ovat erittäin kannatetta-
via ja tarpeellisia. Siitä huolimatta tulee mieleen, että onko 
strategian suunnitteluun laitettu panoksia, niin paljon, että 
riittääkö niitä tarpeeksi sen toteutukseen? Eli luvataanko 
kaupunkilaisille liikaa tässä aikataulussa? 

Olisi hyvä, jos esimerkiksi Toimiva Koivukylä-Toimari ry. 
järjestäisi strategiasta ja sen toimeenpanosta keväällä kes-
kustelutilaisuuden Kirnussa, johon kutsuttaisiin asukkaiden 
lisäksi luottamushenkilöitä sekä kaupungin johtoa ja asian-
tuntijoita. Tilaisuudessa tulisi selkokielellä avata strategian 
tavotteita ja näin saada herätetyksi keskustelua strategian 
sisällöstä ja siitä mitä se ihan käytännössä merkitsee kaikil-
le kuntalaisille.

Koivukylän Lähisanomat tulee seuraamaan kaupunkistrate-
gian toteutumista.

Lähteet: Innovaatioiden Vantaa- strategia 2022–2025 ja 
siihen liittyviä ohjelmia,     kaupunginjohtaja Ritva Viljasen 
tiedotustilaisuusvideo 1.2.2022,  talous- ja strategiajohtaja 
Matti Ruusulan puhelinhaastattelu 3.2.2022.
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Urheilupuiston pitkä suunnitteluhistoria. Kor-
son ja Koivukylän suuralueiden rajalle on 1980-lu-
vulta lähtien suunniteltu urheilupuistoa, joka palve-

lisi tasapuolisesti molempia alueita. Suunnittelu käynnistyi 
vuonna 1987, kun silloisessa rakennusvirastossa laadittiin 
Korso–Rekolan urheilupuiston yleissuunnitelman, joka hy-
väksyttiin vuonna 1989. Puiston rakentaminen jäi kuitenkin 
1990-luvulla toteuttamatta.

Vuonna 2004 päivitettiin Korso–Koivukylän urheilupuiston 
yleissuunnitelma kaavasuunnittelun pohjaksi. Urheilupuis-
tosta järjestettiin myös nimikilpailu, jossa voittanut ehdotus 
oli Elmon urheilupuisto. Vuonna 2010 laadittiin Elmon ur-
heilupuiston alueelle uusi yleissuunnitelma ja asemakaava-
ehdotus valmisteltiin samana vuonna. Nykyisinkin voimas-
sa oleva asemakaava hyväksyttiin 2011. Suunnitelmat jäivät 
kuitenkin taas odottamaan toteutusta.

Vuonna 2019 Vantaan kaupunki teetti selvityksen Koillis-
Vantaan uimahallin sijainnista. Kohdeanalyysissä Elmon 
urheilupuiston alue osoittautui parhaimmaksi ja uimahallin 
nimi vakiintui Elmon uimahalliksi. Samana vuonna alkoi 
uimahallin suunnittelu tarveselvityksellä ja jatkui hanke-
suunnittelulla 2020. Uimahallin suunnittelun rinnalla val-
misteltiin myös urheilupuiston yleissuunnitelman päivitystä 
vastaamaan tämän päivän tarpeita. Uusi Elmon urheilupuis-
ton yleissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2021.
 
Uusi yleissuunnitelma ohjaa koko Elmon urheilupuiston ko-
konaisuutta. Tavoitteena on toteuttaa nykyaikainen urheilu-
alue, joka tarjoaa monipuolista tekemistä ja urheilupalveluja 
eri-ikäisille kävijöille. Urheilupuistoon sijoittuu uimahallin 
lisäksi muita urheilutoimintaa palvelevia halleja, ulkokent-
tä- ja lähiliikunta-alueita. Alueella voi harrastaa kesä- ja tal-
vilajeja. Kesäkautta varten alueelle on ajateltu sijoitettavan 
jalkapallo-, tennis-, lentopallo- ja koripallokentät sekä rulla-
lätkä- ja futsalkentät. Lisäksi alueella on tulossa juoksusuo-
ra ja pituushyppypaikka. Vapaamman liikkumisen alueella 
on mahdollista harrastaa muun muassa lenkkeilyä, kiipei-
lyä, ulkokuntoilua ja ryhmäliikuntaa. Talvella urheilupuisto 
tarjoaa mahdollisuudet jääkiekkoon, luisteluun, hiihtoon, 
lenkkeilyyn ja lumileikkeihin. Urheilupuiston eteläpuolelle 
sijoittuu laaja aluetta palveleva pysäköintialue.

Elmon urheilupuiston kokonaiskustannukset ovat noin 19 
milj. euroa. On kuitenkin huomattava, että kustannusarvi-
oon ei sisälly urheilupuiston rakennusten eikä mahdollisen 
maauimalan rakentaminen. Hankkeen suuruudesta johtu-
en rakentuminen toteutuu vaiheittain pala kerrallaan ja pi-
demmällä ajalla kaupungin tulevien vuosien talousarvioiden 
raameissa.
 
Urheilupuiston esirakentaminen alkamassa 
keväällä. Urheilupuiston toteutuksen ensimmäinen vaihe 
on jo alkanut syksyllä 2021, jolloin alueelle tehtiin puus-
ton poistaminen. Seuraava askel on keväällä 2022 alkava 
alueen esirakentaminen, jonka yhteydessä tehdään raskaita 
maansiirtotöitä mm. urheilupuiston eteläosissa tulevan 
uimahallin ja kenttien alueella sekä pysäköintialueella. 
Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä uusi työmaaliittymä 
suoraan Asolanväylältä, jolloin saadaan työmaaliikenne 
sujuvammaksi ja samalla vältytään siltä, että Elmontie ei 
tukkeudu entisestään työmaaliikenteen vuoksi.
 
Elmon uimahallin suunnittelu käynnissä. Kauan 
kaivattu ja toivottu uimahalli on ensimmäinen rakennus, 
joka toteutetaan Elmon urheilupuistoon. Uimahalli sijaitsee 
uuden urheilupuiston kaupunkikuvallisesti keskeisimmällä 
paikalla Elmonaukion länsireunalla, ja se tulee määrittä-
mään suurelta osin myös alueen tulevan rakentamisen suun-
talinjoja. Tavoitteena on toteuttaa moderni kaikkia kuntalai-
sia ja eri käyttäjäryhmiä monipuolisesti palveleva esteetön 
uimahalli. Elmon uimahallilla on merkittävä rooli alueellise-
na uimahallina, kävijämääräennuste on 300 000–350 000 
kävijää vuodessa, keskimäärin n. 1 000 kävijää päivässä.
 

Janne Juntunen, projektijohtaja, Vantaan kaupunki

Elmon uimahallin suunnittelu etenee 
– uimaan vuonna 2025

Suunnittelun lähtökohtana on Elmon uimahallin hanke-
suunnitelma, jossa on kuvattu halliin tulevia altaita. Pääal-
las on 50 metrin 10-ratainen liikkuvalla kaksiosaisella kan-
naksella jaettava teräsallas. Muita altaita ovat terapia-allas, 
opetusallas, hyppyallas, kahluuallas, lastenallas ja kylmäal-
las sekä tulee halliin vesiliukumäkikin. Uimahalliin tulee li-
säksi kahvio, kuntosali, voimistelusali, uinnin oheisharjoit-
telutila, puku- ja pesutiloja tavallisilla- ja höyrysaunoilla.
 
Uimahallirakennuksessa pyritään käyttämään mahdol-
lisimman paljon puuta siellä, missä se on rakenteellisesti 
mahdollista ja järkevää. Tarkemmat selvitykset puuraken-
tamisen mahdollisuuksista tehdään suunnittelun edetessä. 
Uimahallihankkeen tavoitehinta on 36 milj. euroa. Rakenta-

minen on tavoitteena aloittaa vuonna 2023 ja uimaan pääs-
tään vuonna 2025.
 
Elmoon ajateltu jäähallihankekin on ottanut edistymisaske-
leita. Kaupunki hakee parhaillaan toimijaa, joka toteuttaisi 
yksityisenä hankkeena jäähallin Elmon urheilupuiston alu-
eelle uimahallin länsipuolelle. Toimija voisi olla selvillä jo 
kevään 2022 aikana, jolloin rakentaminen olisi mahdollista 
sovittaa yhteen uimahallin rakentamisen aikatauluun.
 
Vaikka aikajänne Elmon urheilupuiston toteuttamisessa on 
ollut ja tulee vieläkin olemaan pitkä, siintää uimahallin aal-
lot jo näköpiirissä.

Näkymäkuva Elmon uimahallin pääsisäänkäynnistä

siren ArkkiTehdiT oy

Esirakentaminen on alkanut puiden kaadolla syksyllä 2021

jAnne junTunen
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Kuusijärveä kehitetään nyt vauhdilla yhtenä kaupungin 
strategisista kärkihankkeista. Tänä vuonna valmistu-
vat muun muassa esteetön rantareitti ja tulipaikka.

Kuusijärvi on jo vuosien ajan toiminut vantaalaisten ja mui-
den pääkaupunkiseudun asukkaiden vihreänä olohuoneena.
Kuusijärven koordinaattorina lokakuusta 2020 alkaen työs-
kennellyt Anniina Laitala näkee paikan mielellään luonnon 
täydessä väripaletissa ja mikä tärkeintä, koko kansan Kuu-
sijärvenä.

”Tämähän on kuin suomalainen kansallismaisema pienois-
koossa! On mäntyjä, kallioita, polkuja ja järven ranta. Toi-
von, että kaikilla olisi mahdollisuus kokea tämä.”

Vihreästä olohuoneesta koko kansan 
virkistyskeskukseksi
Pekko-Joonas Rantamäki, tiedottaja/Vantaan kaupunki jyri huhTAlA

AnniinA lAiTAlA

Kuusijärvi on erinomainen kohde myös talviretkeilyyn. Tänä vuonna valmistuu uusi esteetön tulipaikka. 

Sudentassu-silta yhdistää Kuusijärven ja Sipoonkorven 
kansallispuiston. Luonnonrauha ja erämaatunnelma ovat siis 
hyvin saavutettavissa

Kuusijärvellä on hieno mahdollisuus avantouintiin. Kokemattomilla uimareilla kylmän veden purevuus saattaa näkyä ilmeestä jo 
muutaman kymmenen sekunnin jälkeen

Asukkaiden ideoita kaivataan
Laitalan toive on jo saanut tuulta purjeisiinsa, sillä kaupun-
ki kehittää Kuusijärveä yhtenä valtuustokauden 2022–2025 
kärkihankkeista. Tavoitteena on lisätä Vantaan vetovoimai-
suutta kehittämällä Kuusijärvestä ympärivuotinen kestävän 
luontomatkailun ja koko kansan virkistyskeskus.

”Kuusijärvi on kesällä suosittu ja ruuhkainen kohde. Nyt 
Kuusijärven palvelutarjontaa lavennetaan myös muihin 
vuodenaikoihin.”

Tänä vuonna valmistuvat muun muassa uusi pulkkamäki 
sekä esteetön rantareitti ja tulipaikka. Kesäajan pysäköin-
tipaikkapulan vuoksi aloitettu parkkipaikan laajennustyö 
saadaan maaliin viimeistään 2023.

Asukastilat ovat mukana kehittämässä Kuusijärven toimin-
taa, ja alueelle suunnitellaan yhteisöllisiä matalan kynnyk-
sen tutustumisretkiä. Myös asukkaiden ideoita kaivataan, ja 
niitä voi käydä kertomassa Koivukylän ja Hakunilan asukas-
tiloilla.

Luonnonrauhaa ja erämaatunnelmaa
Laitala näkee 20 minuutin ajomatkan päässä lentokentäl-
tä sijaitsevalla Kuusijärvellä potentiaalia kansainvälisenä 
luontokohteena.

”Tarjolla voisi olla vaikkapa savusaunaa ja suomalaisia luon-
toelämyksiä yhdistäviä paketteja. Silloin tämä toimisi esi-
merkiksi yritysvieraiden työmatkan hengähdyspaikkana. 
Syksyinen pimeys, vesisade, saunominen ja uiminen ovat 
upea elämys itsellenikin.”

Muutaman sadan metrin päässä järvestä Vanhan Porvoon-
tien ylittää Sudentassu-silta. Vuonna 2019 valmistunut ko-
mea silta ei ole pelkkä kevyen liikenteen yhteys toiselle puo-
lelle tietä, vaan sen ansiosta vantaalaisten olohuone kilpailee 
nyt tasavertaisena esimerkiksi Nuuksion kanssa.

”Sillan myötä iso Sipoonkorven kansallispuisto, luonnon-
rauha ja erämaatunnelma ovat tässä ihan vieressä”.

jyri huhTAlA
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Tänään on kirkon kalenterissa 
Tuhkakeskiviikko. Nyt päättyy lyhyt laskiaisen 
riehakkuus ja alkaa pääsiäistä edeltävä 40 
vuorokauden paastonaika. Illalla Rekolan 
kirkossa vietetään Tuhkakeskiviikon messua klo 
18. Messussa pappi piirtää tuhkalla ristin
seurakuntalaisten otsaan. Tuhkaristi on
katumuksen merkki.

Paastonaika valmistaa meitä pääsiäisen juhlaan, 
Kristuksen ylösnousemiseen. Paaston avulla 
ihminen tavoittelee mielenmuutosta ja 
keskittymistä olennaiseen. Paastonaikana elämä 
yksinkertaistuu; ehkä syödään kevyemmin, 
hidastetaan vauhtia ja hiljennytään.  Nykyään 
monet osallistuvat myös ekopaastoon. 
Ekopaastossa ihminen etsii ja toteuttaa tapoja, 
joilla voidaan hillitä, vaikka sitten pienestikin, 
ilmastonmuutosta ja vahvistaa luontosuhdetta. 
Tänä vuonna ekopaasto kutsuu meitä metsään. 
Metsä on monelle meistä hiljentymisen paikka, 
jossa voi kokea pyhyyttä. 

Tärkeintä ei kuitenkaan ole ulkoinen paasto, 
ruoasta tai muusta pidättäytyminen. Tärkeintä 
ehkä on se, että tekee elämässään tilaa 
rukoukselle, hiljentymiselle, kirkossa käymiselle 
ja lähimmäisen rakastamiselle. Siihen me 
haluamme kirkossa sinua mukaan   

Eräs tapa toteuttaa lähimmäisen rakastamista 
konkreettisesti, on osallistua Yhteisvastuu-
keräykseen. Olet varmasti nähnyt Yhteisvastuu-
mainoksia ja uutisia helmikuun alkupuolelta 
lähtien. Kampanjateema on “Lahjoita mulle 
huominen”. 

Walk in –terapia nuorille 

Eräs tapa toteuttaa lähimmäisen rakastamista 
konkreettisesti, on osallistua Yhteisvastuu-
keräykseen. Olet varmasti nähnyt 
Yhteisvastuu-mainoksia ja uutisia helmikuun 
alkupuolelta lähtien. Kampanjateema on 
“Lahjoita mulle huominen”. Tämän vuoden 
keräyksellä autetaan koronapandemiasta 
kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja 
maailmalla. Keräyksen tuotosta 20% jää 
Rekolan seurakunnalle ja sillä tuetaan Walk 
In-terapian toimintamallin kehittämistä 
alueemme nuorille. Walk In- terapia on 
tarkoitettu 16-30v nuorille ja nuorille 
aikuisille mielen hyvinvoinnin tueksi 
lyhytterapian menetelmillä. Se toimii kirkolla 
kerran viikossa päivystysluonteisesti, 
tiistaisin klo 16-19 ainakin tämän vuoden 
toukokuuhun asti.

Kevään aikana saatat törmätä Yhteisvastuun 
lipaskerääjiin Rekolan alueella. Kerääjät 
tunnistat punavalkoisista yhteisvastuuliiveistä.  

Osassa tapahtumia kerätään kolehti 
Yhteisvastuulle. 16.3. klo 19 Rekolan 
kirkossa hellitään juurimusiikin ystäviä Jussi 
Syren and the Groundbrakersin gospel 
konsertilla. Liput 20e ja osa tuotosta menee 
Yhteisvastuun hyväksi. Allekirjoittanut aikoo 
istua etupenkissä fiilistelemässä hienoa 
musiikkia. Nähdäänhän kirkolla! 

Kirkkoherran vaalit

Kevään aikana Rekolan seurakunnassa 
järjestetään kirkkoherranvaalit. Äänestämään 
pääsevät kaikki seurakunnan yli 18v jäsenet. 
Loppusuoralle pääsivät Harri Nurminen, 
Pirkko Hänninen ja Jussi Koski.  
Vaalipäivä on su 12.6.2022. Käytä ääntäsi ja 
vaikuta, millaisen kirkkoherran haluat 
seurakuntaamme.

Rekolan seurakunnan toimintaa voit seurata 
FB, Insta ja kotisivut. 

Terveisin,
Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kirsi Vuorikivi

Kevättalven tervehdys Rekolan seurakunnasta!

Diabetesta sairastaa ar-
violta noin puoli mil-
joonaa suomalaista. 

Heistä kolmella neljästä on 
tyypin 2 diabetes. Ykköstyy-
pin diabetesta sairastaa noin 
43 000 henkilöä. Yli sadalla-
tuhannella yli 70-vuotiaalla 
on diabetes. Jos diabetes oli-
si kaupunki, se olisi väestöl-
tään neljä kertaan suurempi 
kuin Lahti. Diabeteskaupun-
ki olisi Suomen toiseksi suu-
rin kaupunki. 

Vantaan Diabeteksen Ver-
taistuki paikallisesti ja Dia-
betesliitto valtakunnallisesti 
kokoavat diabeetikoita yh-
teen tekemään diabeteksen 
hoidosta helpompaa. Esi-
merkiksi Vantaalla toimii 
paikallisen yhdistyksen 
toimesta vertaistukikerho. 
Kerho kokoontuu Tikkurilan 
asukastilassa, Lummetie 2 

Diabeetikot suuntaavat Salonsaareen 
tuetulle lomalle
Ritva Sarkkinen ja Paula Kaunismäki erkki mATinlAssi

Vantaan Diabeteksen 
iloisia lomalaisia tuetun 
loman 2020  päättäjäisil-
lanvietossa

A, 4 krs., kuukauden ensim-
mäisenä torstaina. Vantaan 
Diabeteksen Vertaistuella 
on muutakin virkistys-, va-
listus- ja vaikuttamistoimin-
taa.

Syksyllä 2020 Vantaan Dia-
beteksen Vertaistuen jäsenet 
olivat Salonsaaressa tuetul-
la lomalla. Mukana olleet 
Vantaan Diabetesyhdistyk-
sen jäsenet viihtyivät tällä 
tuetulla lomaviikolla, koska 
tuet-tuun lomaan kuuluu 
majoitus, ruokailut ja ohjat-
tu lomaohjelma. Loma alkaa 
majoittumisella maanan-
taina ja päättyy aamiaiseen 
lauantaina. Vaikka Salon-
saaren Lomakylää mainos-
tetaan viehättävänä kesä-
lomanviettopaikkana, yhtä 
hyvin se sopii syksyiselle 
lomanvietolle kuin talviselle 
lomalle. Salonsaari sijaitsee 

Vääksyssä Asikkalan kun-
nassa Päijänteen rannalla.  
Lomakylän omistaa vantaa-
lainen yleishyödyllinen yh-
distys Salonsaaren Loma-
kylä ry, joka on perustettu jo 
vuonna 1973. 

Sosiaali- ja terveysministeri-
ön tukemaa ja Hyvinvointi-
lomien kautta toteutettavaa 
tuettua ryhmälomaa vuo-
delle 2022 haki noin 250 
yhdistystä ja yhteisöä. Yksi 
näistä yhdistyksistä oli Van-
taan Diabeteksen Vertaistu-
ki ry. Jos sinulla on diabetes 
ja haluaisit tutustua toisiin 
diabeetikoihin, niin olet 
tervetullut vertaiskerhoon 
7.4.2022 klo 14.30, jolloin 
neuvotaan tuettujen lomien 
hakemuskäytäntöä sekä -lo-
makkeiden täyttöä. Koska 
tuetut lomat ovat henkilö-
kohtaisia ja ne myönnetään 
hakemuksen perusteella, 

tälle lomalle haku ei edellytä 
Vertaistuki ry:n jäsenyyttä. 
Näillä lomilla on moni löy-
tänyt uuden ystävän ja ystä-
vän merkitys on korostunut 
nyt korona-aikana. Ystävän 
kanssa voi myös viettää mu-
kavia lomia ja keskustella 

ajan kanssa henkilökohtai-
sista asioista, sillä moni dia-
beetikko kaipaa oikeaa tietoa 
diabeteksesta, sen hoidosta, 
lääkkeistä ja paljosta muus-
ta. Lisätietoja: Ritva Sark-
kinen, anneli.sarkkinen@
gmail.com
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Raija Oikarinen lähti maailmalle 16-vuotiaana Kemi-
järveltä Espooseen, josta hän muutti Vantaalle vuon-
na 1971. Vantaalla hän on asunut aina omakotitalois-

sa. Nykyinen koti on jo kolmas. Naimisissa hän on ollut yli 
50 vuotta, yksi aikuinen lapsi ja kaksi aikuista lastenlasta.

Espoossa asuessaan hän työskenteli tuttavaperheessä apu-
laisena. Hän kävi keskikoulun työn ohessa Helsingin yk-
sityislyseossa. Yrittäjyys kiinnosti ja siksi hänellä oli oma 
elintarvikeliike yhdeksän vuoden ajan. Hän jäi tästä työstä 
pienelle lomalle, mutta ei palannutkaan enää takaisin vaan 
siirtyi vieraan palvelukseen. Painavin syy työuran vaihtoon 
oli oma poika, joka pienenä kertoi kaikille, että hänellä on 
kaksi äitiä. Kenellä toisella onkaan? Ja tämä siksi, että äidin 
tehdessä pitkää päivää omassa yrityksessä, poikaa hoiti äi-
din sisko. Raija ymmärsi, että tärkeintä ei ole työ vaan perhe 
ja eritoten oma lapsi ja hänen kanssaan vietetty aika. 

Martta-aika Rekolassa alkoi 1981 osallistumalla lehti-ilmoi-
tuksen houkuttelemana Martta-kokoukseen Rekolan kou-
lulla seuranaan kaksi henkilöä naapurustosta. Ja sille tielle 
hän jäi. Tämä oli uudenlaista tekemistä päivätyön lisäksi ja 
vastapainoksi. Aluksi Rekolan Martat kokoontuivat Rekolan 
koululla, mutta kun tilat tulivat maksullisiksi, niin siirryttiin 
Rekolan seurakunnan tiloihin tehden yhteistyötä seurakun-
nan kanssa. Paikkana kirkko oli myös keskeisempi. Jo vuon-
na 1982 Raijasta tuli Rekolan Marttojen puheenjohtaja, jossa 
tehtävässä hän oli yhdeksän vuotta. Puheenjohtaja edustaa 
yhdistystä ulkopuolisille, vastaa yhdistyksen toiminnasta ja 
siitä, että kaikki asiat hoidetaan huolella. Jokainen puheen-
johtaja tekee yhdistyksen toiminnasta omanlaisensa. Hyvä 
yhteistyö yhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa tarkoittaa 
sitä, että voidaan toimia ja tehdä suunnitellusti asioita. Mut-
ta ilman aktiivisia jäseniä tämä työ ei onnistu eikä toimin-
nalla ole jatkuvuutta.

Raija kokee, että Martta-toiminta on aina ollut uuden oppi-
mista, jossa asiat tehdään yhdessä. Ystävyydet syntyvät pik-
kuhiljaa tekemisten kautta. Hän sai aikoinaan houkuteltua 
mukaan Rekolan Marttoihin kolme ystäväänsä. Tosin enää 
he eivät ole mukana toiminnassa. Kun on Martta, saa ko-
kea paljon erilaisia asioita, toteuttaa omia kädentaitojaan ja 

Raija on löytänyt oman tiensä Marttana
Paula Kaunismäki riTvA lindBlAd

tietää, että taidolla tehdyt käsityöt tai leivonnaiset tekevät 
kauppansa myyjäisissä. Rekolan Marttojen myyjäiset ovat 
Rekolassa aina yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista. 

1980-luvun alussa oli mukana 38 Marttaa. Ja 2000-luvun 
alkupuolella jäsenmäärä oli todella pieni, vain 10 Marttaa. 
Yhteisen tekemisen arvostus on kuitenkin kantanut hedel-
mää ja jäsenmäärä on kasvanut niin, että nykyisin Martta-il-
loissa ei ole tyhjää tuolia, vaan kaikilla reilusti yli 50 tuolilla 
istuu Martta. Jäsenmäärä on ylittänyt 100 rajan. Ehkä sik-
si, että Martta-tekeminen on sitä, että on hyvä olla yhdessä, 

turvallinen olla yhdessä ja yhdessä tehdään aina se, mitä on 
luvattu. Talkoot ovat tästä hyvä esimerkki. Ne ovat mahdol-
listaneet Martoille monet yhteiset matkat ja retket, joilla on 
viihdytty ja nautittu matkan antimista.

Uusille Martoille hän haluaa sanoa, että mukaan oman tun-
temuksen mukaisesti. Luvassa on mukavaa, vaihtelevaa ja 
monipuolista toimintaa.

Rekolan Marttojen perustava kokous pidettiin vuonna 1946. 
Juhlavuotta juhlistettiin joulukuussa 2021 Wanha Bäckby 
-ravintolassa Tikkurilassa. Tilaisuus oli juhlava, jossa Mar-
tat olivat juhlan pääosassa. Raija Oikarisen 41 vuoden työ 
Rekolan Martoissa palkittiin. Kiitossanoissa mainittiin ak-
tiivisuus, energisyys ja täsmällisyys. Hän sai lahjaksi ”Nai-
sen ääni” Kalevala-korun, joka kertoo yksilön rohkeudesta, 
joka yhteen koottuna voi muuttaa maailmaa. 

Rekolan Martoissa Raija Oikarinen tunnetaan täsmällisenä 
ja tarkkana myyjäisten leivonnaisten vastuuhenkilönä. Hän 
ei koskaan vain ohimennen kysy, kuka leipoisi, vaan hän ky-
syy kasvotusten, mitä sinä leivot. Näin hän tietää tarkasti, 
mitä myyjäisten leivonnaispöydässä on myynnissä. Hän tie-
tää myös, että mitään ei jää myymättä.

Hoedown 
5.3. klo 18.00
Suomen johtava juurimu-
siikkiyhtye Hoedown viet-
tää 20-vuotisjuhlaansa 
juhlakonserttien merkeissä 
keväällä 2022. Yksi juhla-
kiertueen konserttisaleista 
on Rekolan Kino. Ei ihme, 
Rekolan Kino tunnetaan 
muusikkopiireissä erinomai-
sesta akustiikastaan ja vas-
taanottavaisesta yleisöstään.

Aktiivisesti konsertoinut 
Hoedown onkin parhaim-
millaan livenä. Hoedownin 
musiikilliset juuret ovat lep-
poisasti ristissä valkoisten ja 
mustien vaikutteiden kesken.  
Yhtyeen keikoilla kuullaan 
roots-musiikkia laidasta lai-
taan:  countrya, rock’n’rollia, 
folkia ja bluesia.  Rekolan 
Kinossa kuullaan yhtyeen 
uuden levyn materiaalin li-
säksi tietysti myös Hoedow-
nin sovituksia juurimusiikin 
klassikoista.
Hoedownin nykyinen ko-

koonpano on  Mika Kuok-
kanen (laulu/kitara/piano), 
Jere Ijäs (laulu/kitara/pia-
no), Topi Kurki (rummut), 
Masa Maijanen (basso), Olli 
Haavisto (pedal steel/lap 
steel /dobro) ja Jarmo Nikku 
(kitara/mandoliini). Tiedos-
sa on täysipainoinen ilta juu-
revaa musiikkia!
 
Edu Kettunen,  
Mika Kuokkanen,  
Johanna ja Mikko 
Iivanainen 
16.4. klo 18.00
Laulaja-lauluntekijä Edu 
Kettunen palaa Rekolan Ki-
nolle juurimusiikin ystävil-
le tutun Mika Kuokkasen, 
vokalisti Johanna Iivanai-
sen sekä kitaristi Mikko 
Iivanaisen kera. Neljän 
huippuartistin ohjelmisto 
koostuu ryhmän jäsenten 
tunnetuimmista kappaleista 
sekä huolella valikoiduista 
lainabiiseistä. Kokoonpa-
non lauluntekijäperinteestä 
kumpuava musiikki tarinoi 
välillä herkän kaihoisasti ja 

Konsertteja Rekolan Kinolla keväällä 2022
PAsi ryTkönen

välillä juurevan rokkaavas-
ti. Edun ja Mikan edellinen 
Rekolan Kinon konsertti oli 
ennakkoon loppuunmyyty, 
ja luvassa on jälleen intiimi 
ja tiheätunnelmainen ilta 
herkkien tulkintojen ja elä-
mänmakuisten tarinoiden 
parissa.
Edu Kettunen (laulu/kita-
ra) Mika Kuokkanen (laulu/
kitara),  Johanna Iivanainen 
(laulu), Mikko Iivanainen 
(kitara, pedal steel)
 
Konserttien ennakkolipun-
myynti: Tiketti ja Rekolan 
Kukkatalo.
Konserttien järjestäjä:
Rekolan Elävän musiikin yh-
distys REMY ry.

Remyn toimintaa tukevat 
Vantaan kaupunki ja MES 
(Musiikin edistämissäätiö).

Tule mukaan REMY ry:n 
toimintaan joko aktiivisena 
toimijana, elävän musiikin 
kuuntelijana, oman seutu-
kuntasi harrastustoiminnan 
tukijana tai vaikka kaikissa 

näissä rooleissa.  Jäsene-
tuna pääset edullisemmin 
REMY:n järjestämin kon-
sertteihin.  Jäseneksi liitty-
minen on myös arvokas tuen 
osoitus yhdistyksen toimin-
taa kohtaan. Jäsenmaksu 
vuodelle 2022 on 20 eur, 
perhejäsenyys eli jäsenyys 
kaikille samassa taloudes-

sa asuville 30 eur. Jos kiin-
nostuit, lähetä sähköpostia 
osoitteella info@remy.fi, saat 
paluupostissa jäsenmak-
suohjeet.

Voit liittyä myös pelkästään 
REMY ry:n postituslistalle. 
Sen kautta saat tietoa Re-
myn konserteista ja muusta 

toiminnasta.  Listalle liitty-
minen: info@remy.fi
Rekolan Kinon konserteis-
ta ja muista tapahtumis-
ta saat tiedon osoittees-
sa www.rekolankino.fi. 
REMY:n Facebook-sivun 
seuraajaksi kannattaa myös 
liittyä: www.facebook.com/
rekolanremy

Kuvassa puolet Hoedownista: vasemmalta Mika Kuokkanen, Jere Ijäs ja Masa Maijanen
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Kustaantielle, vastapää-
tä Koivukylän yläas-
tetta, nousee valtava 

256-paikkainen päiväkoti. 
Päiväkodin olisi tarkoitus 
olla käytössä syksyllä 2022. 
Rakennustyömaa on siis vie-
lä aika kauan käynnissä.

Jo heti työmaan alkamisen 
alkumetreillä tuli paljon pa-
lautetta liikenneturvallisuu-
desta. Mäki Rekolantieltä 
ylös Kustaantien länsisuun-
nasta kohti kirkkoa ja koulua 
on erittäin jyrkkä ja kapea. 
Jalkakäytävää ei ole. Siihen 
kun yhdistää työmaaliiken-
teen raskaine ajoneuvoineen 
ja välissä puikkelehtivat 
koululaiset sekä lähialueen 
asukkaat, on ihme, ettei ole 
pahempaa tapahtunut. Toki 
saimme piankin siihen aidat, 
jolla jalankulkijoille rajattiin 
oma väylä. Tämä samalla ka-
vensi tietä entisestään moot-
toriliikenteen kulkea.

Nyt kun talvi tuli, tapahtui 
se, minkä jokainen alueen 
asukas olisi voinut kertoa jo 
etukäteen: raskasliikenne on 
poikittain, milloin missäkin 
kohtaa, eikä kääntymistilaa 
ole, joten koko tie on tukos-
sa pidemmän aikaa. Portteja 
ja postilaatikoita on rikkou-
tunut jne. Kaupunki laittoi 
Kustaantielle läpiajokiellon, 

Kustaantien liikennekaaos olisi voitu välttää...
Nina Lampinen, Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry ninA lAmPinen

Kustaantie lännen suunnasta

Vaalissa valittiin Van-
taa-Kerava hyvin-
vointialueen korkein 

päätöselin, aluevaltuusto. 
Siihen valittiin 69 
jäsentä, joista 60 on Van-
taalta. Eniten ääniä sai koi-
vukyläläinen Sirkka-Liisa 
Kähärä.

Vuosi 2022 mennään vielä 
nykyisillä kunnanvaltuusto-
jen päättämillä budjeteilla, 
jotka ovat nykytasolla yh-
teensä n. 822 milj. euroa.  
Vuodesta 2023 alkaen pää-
osa budjetin rahoituksesta 
siirtyy valtion budjettiin. 

Esimerkiksi Vantaalla ko. 
siirron ansiosta kunnallis-
veroprosentti pienenee sote-
uudistuksen takia 12,39 % 
verran, uusi kunnallisvero-
prosentti on osapuilleen 6,61 
%. Tuo 12,39 %:n maksu-
siirto valtiolle  on sote-pal-
veluiden nykyisten kulujen 
valtakunnallinen keskiarvo. 
Veronmaksajan kannalta ve-
rot säilyvät  entisellään, ko. 
verojen osalle vaan saajan 

Kustaantie idän suunnasta

mikä entisestään sekoittaa 
koko liikenteen, kun rekko-
jen pitää yrittää kääntyä, 
koska eivät saa ajaa läpi. 

Havukoski on suurin ker-
rostalokeskittymä yli 8000 
asukkaineen. Sen sijaan Kus-
taantien itäpäästä ei ole tun-
kua, kun Päiväkummun päi-
väkoti jatkanee. Länsipäästä 
tulee Koivukylän kerrosta-
loalueen lapsia. Ja keskeltä, 
eli Laurantietä pitkin tulevat 
Havukosken lapset, siis siitä 
koulun ohi. Liikenteellisesti 
valtaosa vanhemmista jou-
tuu palaamaan käyttämään-
sä reittiä takaisin. Parhaiten 
kulkuväylät sopivat Rekolas-
ta tulijoille, kun voivat jatkaa 
matkaa lähes sujuvasti. 

Kumpikin pääreiteistä on 
ongelmallinen nykyisillä 
risteysasetuksilla. Oheiskär-
sijöitä ovat lähistöllä asuvat 
omakotiasukkaat jo tälläkin 
hetkellä. Päiväkodin pääasi-
allinen kulkuväylä (suurin 
osa lapsista tulee Havukos-
kelta) tullee olemaan koulun 
parkkipaikan läpi, jonne on 
tosin rakennettu ravitsemus-
liike keskelle tietä. 

Yhtälö on aika lailla kestä-
mätön.

Mitä on vaikea ymmärtää: 

Kun kerran aletaan suun-
nittelemaan tuollaista isoa 
rakennuskompleksia, niin 
miksei voi etukäteen mennä 
fyysisesti paikanpäälle kat-
somaan? Ei tarvitsisi edes 
kysellä paikallisilta (niin 
kun ei kyseltykään), kun 
jo itsekin huomaa, että tuo 
jyrkkä mäki tulee aiheutta-
maan ongelmia erityisesti 
talviliukkailla. Samalla olisi 

voinut pohtia pidemmälle 
tulevaisuuteen:

Koululaiset kulkevat itse 
kouluun. Varsinkaan yläas-
telaisia harvemmin viedään 
kouluun. Päiväkotilaiset taa-
sen viedään/haetaan, joten 
liikennerumba 256-paik-
kaisella päiväkodilla tulee 
olemaan melkoinen.  Siinä 
sitten puikkelehditaan jat-

kossakin mitenkuten ja toi-
votaan kynnet ristissä, ettei 
kukaan pääse hengestään.

Tämän paikan suhteen asia 
on nyt myöhässä, mutta sal-
littaisiinko Vantaan kaupun-
gille yksi pyyntö:

Jalkauttakaa suunnittelijat 
sieltä karttojen äärestä fyy-
sisesti paikalle, ennen kuin 

suunnittelevat mitään ja ke-
hottakaa heitä miettimään 
etukäteen myös talviolosuh-
teet!

Rakennustyömaan lähellä 
asuvia harmittaa, kun tie-
dotus kaupungilta oli vain 
lappunen, joka monelta jäi 
huomaamatta. Rekola-Aso-
lan Omakotiyhdistystä ei in-
formoitu laisinkaan.

Aluevaalit on käyty – mitä sen jälkeen?
Osmo Kähkönen

osoite vaihtuu. Jatkossa val-
tion leveät hartiat vastaavat 
tasa-arvoisten ja toimivien 
sote-palveluiden rahoittami-
sesta Suomessa.

Terveyspalveluiden osalta 
nykyisin saatavissa palve-
luissa suurin puute on jopa 
kuukausien viive kiireettö-
mien terveyskeskuspalvelui-
den saannissa. Perussyynä 
tähän on ollut terveyskes-
kusten  henkilökunnan vä-
hyys. On laskettu, että koko 
maassa n. 200 milj. euron 
lisäpanostuksella asia voitai-
siin hoitaa kuntoon joko li-
sähenkilöstöllä tai sopimus-
perusteisella yhteistyöllä 
yksityisen sektorin kanssa.

Pitemmällä tähtäyksellä 
myös etähoito tuo mahdolli-
suuksia keventää terveyskes-
kusten paineita.

Uuden aluevaltuuston 
ensimmäisiä tehtäviä ovat:
-  hallintosäännön 
 laatiminen
-  johtavien henkilöiden  
 valinta
-  hyvinvointistrategian  
 laatiminen alueelle
-  HUS-yhteistyösopimuk- 
 sen muotoilu.

Aiemmin HUS-erikoissai-
raanhoito on pitkälti muo-
dostanut oman kokonaisuu-
tensa, jota on ohjannut oma 
valtuusto ja hallitus. Perus-
terveydenhoitoa eli terveys-
keskuksia on taas ohjannut 
suoraan paikallinen kunnal-
lishallinto. Viime vuosina 
erikoissairaanhoidon rahoi-
tus on lisääntynyt n. 50 % 
ja terveyskeskusten rahoi-
tus on jopa taantunut 2 %. 
Osaamisen ja voimavarojen 
yhdistämisellä on saatavissa 
merkittäviä kustannushyö-
tyjä.
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Asukastila 
Tuulikontti
 
Konttitie 4 c, 02360 Vantaa
puh. 040 1853019
www.vantaa.fi /tuulikontti
www.facebook.fi /tuulikontti
Asukastila Tuulikontti on asuk-
kaiden yhteinen  olohuone ja  
kokoontumispaikka. 
Mahdollisuus lukea päivän 
lehdet ja keskustella muiden 
kanssa. Tervetuloa!

Viikko-ohjelma

Maanataina: 
Käsityökerho klo 18-20.

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

Keskiviikkona: 
Toimintatuokio/luento 
klo 11-12.

Torstaisin:  
Terveydenhoitaja paikalla 
klo 9-11.

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

Tervetuloa!

Rekolan Raikas ry
Veteraanijaosto

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

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

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

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

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

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

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

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

Maanantaisin:
Ilmainen aamupuuro 
klo 8.30-9.30

Terveydenhoitajan vastaanotto 
klo 10-12
Alkaa vuoden 2019 alusta

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

Keskiviikkoisin: 
Maahanmuuttaja neuvonta 
klo 9-15

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

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

Tsemppari-hanke klo 9-16

Lakineuvonta, ilmainen klo 
11.30-12.30

Perjantaisin:
Sinkkukahvila aina kk:n 
ensimmäinen klo 17.00- 

TERVETULOA! 

Havukosken 
Eläkeläiset ry

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

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

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

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

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

FACEBOOKISSA:  
Taitokeskus Havukoski ja Korso/
Taito Uusimaa ry 

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

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

Taitokeskus Havukoski
To 13.12. Saippuapaja

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

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

Taitokeskukset on 
joululomalla 20.12.2018-
6.1.2019.

Rekolan-Koivukylän 
Eläkkeensaajat ry

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

www.rekola.elakkeensaajat.fi 

Joulumyyjäiset Havunneulassa 
Lauantaina 15.12.2018
Paimenentie 2 pihanpuolella.

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

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

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

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

Rivitanssikerho   
Nuorisotalossa maanantaisin 
klo 12.00-13.30.                 

Tervetuloa!!    

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

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

Partiomammojen perinteiset
 

JOULUMYYJÄISET

sunnuntaina 2.12.2018
kello 12-14

Tarjolla:
kahvia

piirakoita
leivonnaisia
joulutorttuja

käsitöitä
sukkia
lapasia

kynttilöitä
havupalloja

joulukoristeita
ovikoristeita

 Arpajaiset ym. mukavaa!

TERVETULOA
tukemaan

Rekolan partiolaisten
toimintaa

Rekolan partiomajalle
Kustaantie 47

Koivukylän 
Lähisanomat 
etsii taittajaa 

lehdelle!

Ota rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com

Kokouskutsu
Havukosken Eläkeläiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään 15.3.2022 klo 12.00 
Koivukylän Asukastila Kirnus-
sa, monitoimitilassa. 
Osoite Hakopolku 2, 
01360 Vantaa

Havukosken Eläkeläiset ry:n 
hallitus kokoontuu klo 10.00 
ennen kevätkokousta samassa 
tilassa.

Tervetuloa 
Havukosken Eläkeläiset ry 
Hallitus

Marjatta-Säätiö
Mielenterveysyhteisö  
Havurasti

Avoinna arkisin klo 9.00–15.00
Eteläinen Rastitie 12, 
01360 Vantaa 
(käynti kentän puolelta)
p. 050 3407888
havurasti@marjattasaatio.fi
https://marjattasaatio.fi/muu-
toiminta/havurasti-myyrasti/
www.facebook.com/rastitoi-
minnat

Kaipaatko juttuseuraa ja 
yhdessäoloa muiden kanssa? 
Oletko yksinäinen?
Tarvitsetko tukea mielenter-
veyden tai päihteidenkäytön 
kysymyksissä?
Kaipaatko iloa ja naurua elä-
mään?

Havurastissa saat mahdolli-
suuden yksilölliseen tukeen ja 
ohjaukseen, erilaisiin ryhmiin 
sekä vapaamuotoiseen toimin-
taan ja yhdessäoloon.
Tervetuloa!

Havurastin toiminta on mak-
sutonta ja suunnattu vantaa-
laisille ikääntyneille. Voit tulla 
ilman ajanvarausta ja lähetettä. 
Toiminnasta vastaavat sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaiset. 
Toimintaa rahoittavat Vantaan 
kaupunki ja Veikkaus.

Maanantai
Jumppahetki ja viikko-
kokoontuminen 1) 
klo 10.00–11.00
Elämäntaparyhmä 2) 

klo 12.00–13.00
Yhteisökahvit 
klo 12.30
Levyraati 1) 

klo 13.00–14.00

Tiistai
Yhteislaulu 1) 
klo 10.00–11.00
Ulkoillaan yhdessä- kävely 1)

klo 12.30–13.00
Yhteisökahvit 
klo 13.15

Keskiviikko
Musiikin iloa 1) 

klo 10.00–11.00
Tuolijumppa 1) 

klo 12.45–13.15
Yhteisökahvit 
klo 13.30
Peliryhmä 1) 
klo 13.45 - 14:30
Yhdessä yksin 2)

klo 13.30–14.45

Torstai
Toiminnallinen ryhmä 1)

klo 10.00–11.00
Orvokit- ryhmä venäjän-
kielisille ja kiinnostuneille 2)

klo 11.30–13.30
Suvanto -ryhmä 2) 
klo 12.15–14.15
Yhteisökahvit 
klo 12.30
Kirjallisuus- ja draamaryhmä 1) 
klo 13.00–14.00

Perjantai
Aivojumppa 1) 
klo 10.00–11.00
Asahi -terveysliikunta 1) 
klo 12.15–12.45
Yhteisökahvit 
klo 12.45
Rentoutusryhmä 1) 
klo 13.15–13.45

1) Ryhmät ovat avoimia ja 
niihin voi tulla mukaan milloin 
tahansa.
2) Ryhmistä saa lisätietoa Ha-
vurastin henkilökunnalta.

Muutokset mahdollisia.

Havukosken  
Eläkeläiset ry
Kevätkausi 2022 aloitettiin 
tiistaina 8.2.2022

Kerhotoiminta:
Koivukylän asukastila Kirnu, 
askartelutila, Hakopolku 2:
 
Tiistaikerho klo 12–16 
Klo 12–14 kerhotoimintaa ja 
klo 14–16 pelejä ja/tai sketsien 
harjoittelua
Koivukylän asukastila Kirnu, 
auditorio, Hakopolku 2:
 
Senioritanssit 
torstaisin klo 12–14
Koivukylän asukastila Kirnu, 
iso sali (salin takaosa), 
Hakopolku 2:
 
Boccia 
perjantaisin klo 11–13 
Peruttu vuoro: 15.4. 
(pitkäperjantai)
 
Tämä on asukastilan avointa 
pelitoimintaa, jonka tilavara-
uksen tekevät Asukastilan hen-
kilökunta. Pelaamaan voivat 
tulla kaikki asukastilan kävijät 
ja Havukosken eläkelaiset 
toimivat tarvittaessa ohjaajina 
pelien lomassa. Merkityllä ken-
tällä voi pelata kuusi henkilöä 
samanaikaisesti. 
 
Kuntosaliharjoittelumahdol-
lisuus mm. Rekolan Raikkaan 
perjantaivuorolla (maksulli-
nen):

Rekolan Raikkaan 
veteraanit 
voivat harrastaa jälleen seuraa-
vasti:
 
Iltapäiväjumppa
Havukosken nuorisotalo 
maanantai klo 12.30–13.30

Pehmolentopallo
Rekolanmäen koulu 
maanantai klo 19.30–21.00

Vesijumppa
Hakunilan uimahalli, 
Terapia-allas 
keskiviikko klo 14–15, 
2 x 25 minuutin ryhmää

Kuntosali
Marjatta-Säätiö, 
Paimenentie 4, 
keskiviikko klo 16–17

Tuolijumppa
Havukosken nuorisotalo, 
torstai klo 11–12

Kuntosali
Koivukylän vanhustenkeskus, 
perjantai klo 8–10 

Korttirinki 
kokoontuu Raikkaan toimistol-
la joka toinen tiistai

Liikuntaryhmien maksujen 
eräpäivä on kevätkaudelta 
maanantai 28.2.2022. 
Kun maksat, käytä viitettä 
7100. 

Rekolan Raikas ry, 
Veteraanijaosto, Nordea, tilille 
FI62 1220 3000 2510 62 

Tule mukaan, jos kiinnostuit! 
Kesken kauden mukaan tullei-
den kausimaksussa huomioi-
daan alennus. 

Tule mukaan talkoisiin! 
 
Lomakylä Salonsaaressa 
pidetään maalaustalkoot 13.-
14.5.2022, jolloin maalataan 
sisätiloja. Raikkaan veteraa-
nijaoston jäseniä on lähdössä 
talkoisiin, mutta tekijöitä 
tarvitaan lisää, jotta työ sujuisi 
suunnitellulla aikataululla. 

Tarvikkeet talon puolesta, omat 
mielipensselit ja/tai maalaus-
telat voi ottaa mukaan. Matkat 
tehdään kimppakyydeillä. 
Ilmoita, jos tarvitset kimppa-
kyytiä. Talkoolaisille tarjotaan 
ruoka, majoitus sekä mahdolli-
suus saunoa.

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu 
Osmo Kähköselle, 
puhelin 050 5567036 
viimeistään tiistaina 10.5.2022.

Koivukylän vanhusten-
keskuksen kuntosali, 
Karsikkokuja, 
käynti radan puolelta, 
perjantai klo 8–10, 40 euroa 
(kevätkausi 2022) 
viikon 8 jälkeen 4.3.-29.4.2022

Iloista Iltapäivää vietetään 
kuukauden viimeisenä keski-
viikkona Havukosken nuori-
sotalolla. Tänä keväänä vielä 
30.3. ja 27.4.2022. Ohjelmassa 
mm. laulua, tanssia, arpajai-
set ja kahvitarjoilu (5 euroa). 
Vapaa pääsy.

Tervetuloa mukaan! 
 
Havukosken Eläkeläiset ry 
Hallitus

Koivukylän
Lähisanomat

Toukokuussa Nro 3 
vko 18 / ke 4.5.2022 
(aineistopäivä pe 8.4.)

Alueen lapsiperheitä 
palveleva kohtaamis-
paikka vietti 2-vuotis 

syntymäpäiväjuhliaan Raut-
kallion puistossa ystävän-
päivänä. 

Koronatilanteesta johtuen 
juhlat pidettiin ulkona, mut-
ta onneksi rajoitusten hel-
pottaessa näyttää siltä, että 
kohtaamispaikan toiminta 
normalisoituu ja sisätilat 
voivat olla auki perheille päi-
vittäin vapaaseen oleskeluun 
ja leikkimiseen ja muiden 
perheiden tapaamiseen. 

Työntekijät kertovat, että ul-
kotapahtumat ja yhteiset ret-
ket tulevat olemaan jatkos-
sakin osa kohtaamispaikan 
toimintaa, vaikka pandemia 
helpottaisikin, sillä niistä on 
hyviä kokemuksia. 

Puistossa tavattiin kohtaa-
mispaikan eri toimijoiden 
työntekijöitä. Perheille tar-
joiltiin muurikkalettuja ja 
lapset saivat ilmapalloja mu-
kaan kotiin. Monet koulusta 
kotimatkalla olleet lapset 
poikkesivat matkan varrella 
tapahtumassa.

hAnnA kArosToReetta Kyyrö

Koivukylän avoin kohtaamispaikka 
täytti 2 vuotta

Lastenjuhliin kuului onginta, jota järjestivät MLL ja Vantaan perheneuvolan työntekijät.

Vantaan poikien talon Eero ja MLL Uudenmaan piirin Susan paistoivat muurikkalettuja.

Koivukylän 
Vasemmisto ry 
kiittää kaikkia 
äänestäjiään 

aluevaaleissa.



• 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, ilmoitam- 
 me niistä aina isännöitsijälle tai muulle kohteen vastuuhenkilölle.

• Käytössämme on Avux-kiinteistöntietojärjestelmä, jonka avulla kohteen 
 vikahistoriasta saadaan raportti ja tieto tehdyistä huoltotoimista säilyy

www.vantaankiinteistopalvelu.com

020 7969 310
Virpikuja 5

01360 Vantaa
info@vantaan-

kiinteistopalvelu.com

   
 
REKOLAN RAIKAS ry 

TULE KUNTOLOMALLE SALONSAAREEN! 

SALONSAAREN LOMAKYLÄ 
Halkoniementie 88, 17200 Vääksy 
puh. 044 076 6961 
www.salonsaari.com 

Loma Salonsaaressa ke-la 25. – 28.5.2022, hinta: 195 € / hlö / 3 vrk  

Lomaan sisältyy: Majoitus täysihoidolla sekä lomaohjaajan palvelut. Edullisella lisähinnalla on mahdollisuus käyttää 
lomakylään tilattavia palveluita esim. hierontaa, jalkahoitoa jne.  

Maksut viimeistään 13.5.2022 Rekolan Raikkaan veteraanijaoston tilille Nordea FI62 1220 3000 2510 62.  
Maksu vahvistaa varauksen. Kirjoita viestikohtaan lomalle tulijoiden nimet, jotta tiedämme, kenen/keiden maksu on 
kyseessä. 

Lomalle tulijoiden tulee olla rokotettuja. Saapumisohjeet lomalle liitetään kutsun mukaan.  

Lomalle ilmoittautuminen viimeistään 6.5.2022 
s-posti: jaakko.vastamaki@kolumbus.fi tai puhelin: 040-5116298. 

 
 

Salonsaaren Lomakylä on viehättävä juhla- kokous- ja lomanviettopaikka ympäri vuoden ja sen sijainti Asikkalan 
kunnassa, Päijänteen rannalla on ihanteellinen. Lomakylässä on mahdollisuus mm. kalastaa, veneillä, samoilla 
metsässä ja tietenkin saunoa. Lähiseudulla on paljon mukavia retkikohteita, esimerkkinä Vääksyn kanava. Kauniisiin 
hämäläisiin järvimaisemiin on matkaa esimerkiksi Vantaalta reilu tunti. Salonsaaren Lomakylällä on pitkät perinteet. 
Lomakylän omistaa yleishyödyllinen yhdistys Salonsaaren Lomakylä ry, joka on perustettu jo vuonna 1973.  

Päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat infopiste, kioski sekä ruokasali. Kioskista voi ostaa mm. 
makeisia, jäätelöä, virvoitusjuomia, keksejä ym. pikkupurtavaa. Kaikki tilamme ovat savuttomia ja sijaitsevat yhdessä 
kerroksessa, joten liikkuminen on helppoa. Majoitus on erillisessä majoitusrakennuksessa. Jokaisessa huoneessa on 
omat vessat ja suihkut, sekä oma takaovi terassille. Yhteistilassa on keittiö ja tv-huone. Majoitusrakennuksia on kolme. 

 

Tervetuloa lomalle 

Tapahtumassa noudatetaan 
viranomaisten voimassa 

olevia ohjeita.
Ohjelmamuutokset 

mahdollisia.

PONIAJELUA
KOIRAVALJAKKOJA
KIRPPUTORI
ONGINTAA
ARPAJAISET

HERNEKEITTOA
LETTUJA
MAKKARAA
KAHVITELTTA

TUOTE-ESITTELYJÄ:
- OOMIN AURINKOENERGIAA
- K-KAARAN SÄHKÖAUTOT

TOIMINNAN ESITTELYÄ:
- KORSON SPR-OSASTO
- REKOLAN VPK

KUTSU

Rekolan Raikas ry:n sääntömääräinen vuosikokous

pidetään sunnuntaina 27.3.2022 klo 18.00

Rekolan Raikkaan toimistolla, Rasinkatu 14 C, Vantaa
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat

Tervetuloa!

Rekolan Raikas ry:n hallitus

Kotisivu: www.rekolanraikas.fi



LEIPOMO

Koivukylässä autokoulu

www.autokouluvauhti.�

Vauhti Oy
Kytötie 29

01360 Vantaa
GSM 040-4824160  

& 0400-402401

• Kurssit alkavat 
  joka toinen tiistai klo 16.30

• Syventävät vaiheet 
   joustavasti

• Pimeän ajo 
  simulaattorilla

• Toimipisteet
myös Korsossa ja 
Hakunilassa

• Mopokurssi ja moottori-
  pyöräkurssit alkavat
  joka viikko

Perusvaihe
Harjoitteluvaihe
Syventävävaihe

Löydät meidät netistä osoitteessa:
www.soladriving.fi 

ALUEEN ASIANTUNTIJA VUODESTA 1982
KYLÄN OMA KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ

Hoidamme asunto-osakkeiden, 
omakotitalojen, tonttien ja määräalojen 

myynnin huolella ja laatutakuulla

[A] LKV M. RAUTANEN OY
Markku Rautanen LKV, YKV

Vantaa, Tikkurila, Vernissakatu 6, 8 krs
puh. 665 272, 0500 883 732

markku.rautanen@mrautanen.com
www.mrautanen.com

VerhoomoUnelmaVerhoomoVerhoomoVerhoomoUnelmaUnelmaUnelma

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään

sisustuslöytöjä!

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

 
 

Tervetuloa
palvelevaan 

Avainapteekkiin!
Avoinna

arkisin klo 8.30-21
la klo 9-19

su klo 11-16
 juhlapyhinä klo 11-16

Olemme myös
Facebookissa!

www.autokouluvauhti.fi

Koivukylässä autokoulu

Vauhti Oy

Mopo-, moottoripyörä- 
ja henkilöautokurssit

B-KORTTI alk. 899,- 

Palvelut opetus-
lupalaisille ja 
ajokyvyn arvioinnit

Opetusta myös englanniksi 
ja automaattivaihteisella 
autolla

Kytötie 29
01360 Vantaa

GSM 040 4824 160
& 040 7710 611

LEIPOMO
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• Mopokurssi ja moottori-
  pyöräkurssit alkavat
  joka viikko

Perusvaihe
Harjoitteluvaihe
Syventävävaihe

Löydät meidät netistä osoitteessa:
www.soladriving.fi 

ALUEEN ASIANTUNTIJA VUODESTA 1982
KYLÄN OMA KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ

Hoidamme asunto-osakkeiden, 
omakotitalojen, tonttien ja määräalojen 

myynnin huolella ja laatutakuulla

[A] LKV M. RAUTANEN OY
Markku Rautanen LKV, YKV

Vantaa, Tikkurila, Vernissakatu 6, 8 krs
puh. 665 272, 0500 883 732

markku.rautanen@mrautanen.com
www.mrautanen.com

VerhoomoUnelmaVerhoomoVerhoomoVerhoomoUnelmaUnelmaUnelma

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään

sisustuslöytöjä!

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

 
 

Tervetuloa
palvelevaan 

Avainapteekkiin!
Avoinna

arkisin klo 8.30-21
la klo 9-19

su klo 11-16
 juhlapyhinä klo 11-16

Olemme myös
Facebookissa!

 

 

 

 

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

LEIPOMO

Koivukylässä autokoulu
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Lounasravintola

Mansikkapaikka

Mansikkapaikka

Hyvään ruokaan 
ja palveluun panostava 
pitopalvelu ja lounasravintola

Järjestämme perhejuhlat ja muistotilaisuudet
sekä yritysten asiakastilaisuudet

Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
(Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman talo)

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


