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S

iitä asti, kun ihmiset jäivät keväällä 2020 etätöihin, karanteeniin tai olivat muuten vaan pakotettuja muuttamaan arjen rutiinejaan, siitä asti on lehtien palstoilla,
televisiossa ja muuallakin mediassa koko ajan pohdittu, että
milloin ja miten mahtaa tapahtua paluu normaaliin?
Jos tätä aihetta ja paluuta aikaan entiseen alkaa oikein syvällisesti pohtimaan, niin pian oivaltaa, että ihmiset aina
haluavat malttamattomasti palata johonkin vanhaan tai
normaaliin. Siis johonkin sellaiseen aikaan, jolloin kaikki
heidän mielestään oli paremmin. Tästä teemasta on tehty
kirjoja ja elokuviakin, mm. ”Mielensäpahoittaja”.
Silti paluuta aikaan entiseen ei koskaan tapahdu, eikä voi tapahtua. Pandemia oli ja meni – tai ei mennyt, mutta sitä ei
enää niin suuresti pelätä, eikä siitä enää välttämättä päivittäin uutisoida. Tai ehkä uutisoitaisiin yhä vieläkin joka päivä
kunkin päivän koronaluvut, mutta nyt 24.2.2022 alkanut
Ukrainan sota on ymmärrettävästi vienyt uutisissa kaiken
palstatilan.
Joskus tuntuu, ettei uutisiin enää nykyisin mahdukaan
muuta kuin yksi pääaihe, jota kaikki mediat sitten toistavat.
Kunnes keksitään tai syntyy jossain joku uusi uutisten pääaiheeksi nouseva teema. Jos jollain on oikein pitkä muisti,
saattaa vielä muistaa mikä oli ennen pandemiaa uutisten

pääaihe tai suurin huoli? Itse en muista, mutta ehdottaisin, että ennen pandemiaa uutisten
pääaiheena oli ilmastonmuutos, josta suurempi
uutisointi oli hiukan tauolla aina viime kuussa
julkaistuun hallitusten välisen ilmastopaneelin huolestuttavaan raporttiin saakka, jolloin
asia taas oli näyttävästi esillä.
Miten sitten selviämme kaikista niistä muutoksista ja myllerryksistä, joita nyt on tullut
ja oletettavasti tulee vielä lisää? Jos peruutuspeiliin, eli jos historiaan katsotaan, niin
aina on jotenkin selvitty kuitenkin. Pandemiat ja sodat ovat koetelleet Eurooppaa
ennenkin ja inhimilliset ja taloudelliset
menetykset ovat olleet valtavia. Ajan
kanssa näistä on kuitenkin aina
selvitty ja toivuttu. Tänä päivänä varmaan meidän kaikkien
yhteinen ja suurin toiveemme on
pikaisen rauhan saaminen Ukrainaan. Silloin mekin voimme
taas katsoa luottavaisin mielin
eteenpäin, ja nauttia kevään auringosta. Jota kohta seuraa perässä
muuttolinnut, leskenlehdet ja koulujen
päättäjäiset.

Lämpimät kiitokset kaikille talkoolaisille!
Jälleen kerran mitä lämpimimmät kiitokset
kaikille niille 26 vapaaehtoiselle, jotka edesauttoivat
ja mahdollistivat omalla työpanoksellaan
taas kerran tämän ainutlaatuisen
Kansainvälisen Naistenpäivän aamiaistapahtumamme

toteutumisen.
Tällaista suurta, ohjelmallista tilaisuutta kukonlaulun aikaan,
maittavine aamiaisineen, ei olisi mitenkään mahdollista järjestää
ilman lukuisten ja vuosi toisensa jälkeen auttamaan valmiiden
vapaaehtoisten mukanaoloa.

Tämä on hieno perinne kylällämme ja kuvastaa hyvin sitä yhdessä
tekemisen henkeä, joka täältä aina yhteisiä kylätapahtumia tai –juhlia
järjestettäessä löytyy.
Vielä kerran suurkiitokset niin vapaaehtoisille
kuin
Kirnun ääriään myöten täyttäneille juhlijoillekin!
Toimiva Koivukylä-Toimari ry,

Koivukyläläisten kaikille avoimet
kesä-kirpputorit
uudistetulla Koivutorilla eli Kirnun aukiolla
(entinen kirjasto, Hakopolku 2)
alkavat lauantaina 11.6.2022 klo 11-16
jatkuen elokuun loppuun saakka
joka torstai ja lauantai klo 11 – 16
Avajaisten menevistä rytmeistä vastaa
Marino & Sunrise Orchestra
Kahvitarjoilu!

alueemme 26 järjestön yhteistyöjärjestö

Tule tekemään löytöjä tai myymään maksutta omia tavaroitasi.
Etukäteisvarauksia ei tarvita. Pöytiä n. 40 kpl
Toripäivinä säävaraus!
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Kansainvälisen Naistenpäivän aamiaistapahtuma

– pääkallokeli ja korona eivät pelottaneet Koivukylän naisia
Eija Ahola

K

ansainvälisen Naistenpäivän aamiaistapahtuma 8.3 sai kahden vuoden tauon jälkeen
naiset sankoin joukoin liikkeelle aamuvarhain vaarallisesta liukkaudesta ja koronasta huolimatta. Asukastila
Kirnun tilat olivat sopivan
väljät, vaikka osallistujia oli
vieraskirjan mukaan 229.
Tapahtuman järjestäjänä oli
tuttuun tapaan Toimiva Koivukylä – Toimari ry vapaaehtoisine
talkoolaisineen.
Tapahtumaa tuki Vantaan
kaupunki paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksella. Ylen alueradio oli
paikalla ja lähetti suorana
haastatteluja tilaisuudesta.
Tilaisuuden ohjelma oli totutun monipuolinen- paljon
musiikkia ja vakavaa asiaa.
Tänä vuonna teemana oli
Sote ja toiseksi aiheeksi tuli
kaikki yllättänyt Venäjän
hyökkäyssota
Ukrainaan.
Sota ja siviilien, ennen kaikkea naisten ja lasten, kärsimykset puhuttivat osallistujia. Ja myös se, miten
voidaan sodan uhreja auttaa
ja saada sota loppumaan.
Todettiin myös ilolla se, että
moni suomalainen on lähtenyt auttamaan: lahjoittanut
keräyksiin rahaa ja tarvikkeita.

Naisten kädet sotessa
Tilaisuuteen oli pyydetty
useista eri puolueista sotevaltuutettuja, vain SirkkaLiisa ”Siku” Kähärä ja Minttu Sillanpää ehtivät paikalle.
Heidän näkemyksensä Vantaa-Kerava sote- ja pelastuspalvelujen
kehittämisestä
olivat monilta osin samansuuntaiset. Joissakin asioissa oli painotuseroja. Molemmista sotevaltuutetuista
välittyi innostus ja halu tehdä yhteistyötä muiden valtuutettujen,
asukkaiden/
asiakkaiden ja virkamiesten
kanssa. Tärkeiksi kehittämiskohteiksi he nostivat palvelut, niiden saatavuuden ja
laadun kehittämisen, henkilöstön hyvinvoinnin ja palkkauksen. Myös julkisen puolen merkitys sotepalvelujen
tuottajana painottui. Palvelusetelien käyttö nousi esille
kummankin puheenvuorossa. Työ on vasta alussa, sillä
valtuutetut olivat samana iltana menossa aluevaltuuston
ensimmäiseen kokoukseen.
Vantaa-Kerava hyvinvointi-/sotealueen valtuutetuista
2/3 on naisia. Mikä muuttuu
sotepalveluissa? Se nähdään,
kun työ etenee, mutta ensin

Sirkku Kivistö

jaetaan tärkeät johtopaikat,
hyväksytään päätöksenteon
pohjaksi hallintosääntö ja
rakennetaan organisaatio.
Odotukset ovat suuria, syystäkin. Niiden toteutumista
luvattiin seurata ”Lähiksessä”.
Painavan asian lomassa tilaisuudessa oli monipuolinen musiikkiohjelma, jonka
aluksi pianisti, säveltäjä Pär
Colerus loihti tunnelmaa
soittamalla monia tuttuja,
koskettavia sävelmiä ja myös
omaa musiikkiaan.
Elise-Juliette Njila Voice of
Finland 2021 hopeamitalisti
ja lähihoitajaopiskelija Variasta sai upeilla esityksillään
yleisöltä raikuvat aplodit.
Operamenton tenorien Matti
Pasasen ja Klaus Pennasen
italialaiset laulut harmonikan säestyksellä tempasivat
yleisön mukaansa ihanaan
tunnelmaan.

Heidi Harisen johtama Laurus – nuorisokuoro
Paula Kaunismäki

Vantaan
Musiikkiopiston
kansainvälisestikin palkittu Laurus – nuorisokuoron
esitys painottui suomalaisiin kansanlauluihin. Kuoro
sai yleisöltä runsaat aplodit,
niin myös Aada Tuukkanen
ja Pärvin Gahramani nelikätisestä pianoesityksestään.
Tilaisuus päättyi Per Coleruksen omaan sävellykseen
”Lahja”, jonka hän omisti
meille kaikille.

Aamiaispöytä

Sirkka-Liisa Kähärä, Vantaa-Keravan hyvinvointialueen
valtuuston puheenjohtaja

Vantaan musiikkiopiston Aada Tuukkanen ja Pärvin Gahramani soittivat nelikätisesti pianoa

Operamenton monipuoliset tenorit Matti Pasanen ja Klaus
Pennanen

Minttu Sillanpää, aluevaltuutettu

Elise-Juliette, upeaääninen 17-vuotias lähihoitajaopiskelija

Ukraina oli huomioitu tilaisuudessa myös
solidaarisuusjulistein

Rankoista aiheista huolimatta yleisö kiitteli järjestäjiä lämpimästä tunnelmasta,
monipuolisesta ohjelmasta
ja tietenkin runsaasta ja monipuolisesta aamiaisesta.
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KOIVUKYLÄN KIRJASTO
Aukioloajat
Maanantai - Perjantai itsepalveluaika 8.00 - 9.00
Maanantai - Torstai 8.00 - 20.00
Perjantai 8.00 - 16.00
Lauantai 9.00 - 16.00
Kesäaukioloajat 13.6.-7.8.2022
Maanantai ja Torstai 13.00 - 20.00
Tiistai, Keskiviikko ja Perjantai 9.00 - 16.00
Koivukeskus, Ojalehdonkuja 1 (Citymarketin talo)
puh. 043 8250961, www.helmet.fi
www.facebook.com/koivukylankirjasto
www.instagram.com/koivukylan_kirjasto

Lastenosaston kirjat
uuteen järjestykseen

Kesän aukioloajat Vantaan
kirjastoissa

Kevään aikana olemme järjestäneet Koi-

Uudistuksen tarkoituksena on helpot-

hin 13.6.-7.8.2022. Osa kirjastoista on

vukylän kirjaston lastenosaston kirjat

taa lukutaidon tason mukaisen luettavan

tuolloin avoinna lyhennetysti.

uuteen järjestykseen. Kirjat on nyt jär-

löytymistä kaikenlaisille lukijoille. Ter-

jestetty kirjan vaikeusasteen mukaisesti

vetuloa tutkimaan ja lukemaan!

Vantaan kirjastot siirtyvät kesäaukioloi-

Kivistön, Koivukylän, Lumon, Länsimäen, Martinlaakson ja Pointin kirjastot
ovat kesällä avoinna ma, to klo 13-20 ja

luokkiin.

ti, ke, pe klo 9-16.
Myyrmäen ja Tikkurilan kirjastot
Emil Kalibradov / Unsplash

palvelevat koko kesän normaalisti ma-to
klo 8-20, pe klo 8-16 ja la klo 9-16.

Opi suomea etäkielikahvilassa
Haluatko oppia suomea, osallistua va-

jo vähän entisestään (taso A2-B1). Etä-

paaseen keskusteluun ja tutustua uusiin

tapahtuma järjestetään joka torstai klo

ihmisiin? Tervetuloa kirjaston etäta-

13.00 – 14.00. Järjestää yhteistyössä

pahtumaan, johon voit osallistua Zoom

Koivukylän kirjasto ja Luetaan yh-

-palvelun kautta. Osallistuaksesi tar-

dessä -verkosto. Lisätietoa ja liit-

vitset tietokoneen, älypuhelimen tai

tymisohjeet Koivukylän kirjaston

tabletin.

verkkosivuilta osoitteesta: www.helmet.

Suomen kielen taitosi ei tarvitse olla

fi/koivukylankirjasto

sujuvaa, mutta toivomme että osaat sitä

Let’s talk in Finnish – Finnish cafè
on the Internet!
Would you like to learn Finnish and meet

already (level A2-B1 The meeting is held

new people? Welcome to the library’s

Thursdays from 1pm to 2pm (13-14). Or-

online meeting, The meeting is orga-

ganised by Vantaa city library (Koivuky-

nized in the Zoom-service. To join you

lä) and Luetaan yhdessä network.

need a computer with a microphone and
a webcam or a smart phone or a tablet.
Your Finnish doesn’t need to be fluent, but we hope that you speak a little

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

Talousneuvontaa Tikkurilan
kirjastossa

Toukokuun
lukupiiri

Tarvitsetko neuvoa talous- ja velka-asi-

Torstaina 12.5. klo 15:00

oissa? Talousasioiden ammattilaiset ovat

lankirjasto. Welcome!

Vantaan Talousneuvola on Vantaan

Toukokuun lukupiirin kirjana on

tavattavissa ilman ajanvarausta Tikku-

kaupungin ohjauksen ja neuvonnan (so-

rilan kirjaston kokoushuone Voimalas-

siaalinen luototus ja sosiaalineuvonta),

sa (2. krs) torstaisin 24.3.-16.6.2022 klo

Ulosottolaitoksen sekä Itä-Uudenmaan

kohtalotarina vie metropoleista hullujen

12-15. Voit tulla Talousneuvolaan pienen

oikeusaputoimiston talous- ja velkaneu-

naisten saarelle.

tai suuren talouskysymyksen kanssa. Et-

vonnan yhteinen hanke.

Katja Kallion Yön kantaja
Levottoman Amandan karu ja hellä

Vasta vankilasta vapautunut Amanda
Aaltonen on älykäs irtolaistyttö, joka ei
sopeudu varattomille naisille tarkoitet-

More information at the Koivukylä
library website: www.helmet.fi/koivuky-

sitään ratkaisuja yhdessä!

tuun nöyrään elämään. Euroopan kadut

Turvallinen
asiointi
kirjastossa
- Huolehdi käsihygieniasta,
käsidesia tarjolla kirjastossa
- Suosittelemme maskin käyttöä
- Pidä etäisyyttä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan
- Yski tai aivasta nenäliinaan
tai hihaan.
- Älä tule sairaana kirjastoon

kutsuvat, ja Amanda lyöttäytyy ranskalaisen kuumailmapallolentäjän matkaan.
Pariisin kovat kokemukset saavat hänen
tasapainonsa horjumaan, ja palattuaan
hän joutuu passitetuksi Seilin saarelle
parantumattomasti mielisairaana.
Seilissä saaristolaiset, potilaat ja
hoitajat elävät irrallaan muusta maailmasta. Mutta Amanda ei ole tullut
sopeutumaan. Alkaa taistelu antautumisesta. Kun ruumiillinen vapaus viedään,
ainoa vaihtoehto on kehittää salainen
minä.
Tilanteen salliessa lukupiiri kokoontuu Kirnussa (entinen kirjasto) Hakopolku 2, 01360 Vantaa
Lisätietoa ja kirjoja saatavilla Koivukylän kirjastosta.
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Koivukylän asukastila Kirnu on avoinna kaikille
Hei jälleen koivukyläläiset!

P

aljon on taas tapahtunut niin globaalisti,
kuin paikallisestikin.
Asukastilan toiminta on
lähtenyt hienosti käyntiin
alkuvuoden kiinniolon jälkeen. Käsityökerhon suosio
on kasvanut todella paljon ja
erityisesti ompelukerroilla
on ollut mukavasti porukkaa. Boccia-pelihetkissä on
osallistujia ollut ja lakimiehen luokse Yhteisölounailla
on ihmiset löytäneet. Meillä
on aloittanut työssään kokki, joka vastaa Koivukylän ja
Korson asukastilojen Yhteisölounaista ja –brunsseista.
Olemme helmikuun lopulla
saaneet yhteisölliset ruokahetket pyörimään normaa-

listi ja väkeä on riittänyt.
Keskiviikot ovatkin asukastilan vilkkaimpia päiviä, kiitos
kaikkien lounaalle tulevien!
Asukastilassa tapahtuvien
toimintojen lisäksi olemme
jälleen aloittaneet yhteistyön
Rekolan Kinon kanssa ja
käymme yhdessä elokuvissa. Huhtikuussa katsoimme
elokuvan 70 on vain numero. Toukokuussa (20.5.) katsomme
Belfast-elokuvan.
Elokuvaan ilmoittaudutaan
ennakkoon Koivukylän asukastilan
henkilökunnalle.
Asukastilojen ja yhteisötyön
perusperiaate ovat yhteisöllisyys ja se tiivistyy lauseeseen: “Ettei kukaan jäisi yksin!”. Asukastila on aina ollut

avoin kaikille, niin koivukyläläisille, kuin myös muualta tulleille. Nyt Koivukylän
asukastila toivottaa yhdessä MLL:n ja SPR:n kanssa
tervetulleiksi ukrainalaiset,
sillä Koivukylän asukastilan
isoon saliin on perustettu
Ukraina Help Center. Help
Center on avoinna asukastilan aukioloaikoina.
Koivukylän asukastila
Hakopolku 2, 01360 Vantaa
Avoinna: Ma-Pe klo 9–15
koivukylanasukastila@
vantaa.fi
puh. 043 827 0114
Facebook:
Koivukylän asukastila
Instagram:
@asukastilatvantaalla
Koivukylän asukastilassa toimii myös Ukraina Help Center

Rautkallion puistossa ja kohtaamispaikassa kesällä toimintaa lapsille, nuorille ja perheille
Reetta Kyyrö

R

autkallion leikkipaikalla (Vanha Rekolantie) on jälleen tänä
kesänä kesätoimintaa. Toimintaa järjestävät yhdessä
Koivukylän avoimen kohtaamispaikan toimijat.
Puistossa jaetaan maksuton
lämmin ateria Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden toimesta alle 18-vuotiaille vantaalaisille lapsille
ja nuorille 6.6.–8.7. Ruokaa
jaetaan arkisin klo 11 alkaen
niin kauan kuin sitä riittää.
Lapsella tulisi olla mukana
omat aterimet sekä lautanen
tai rasia, johon ruoka annostellaan. Myös oma vesipullo
on hyvä olla mukana.
Puistossa järjestetään erilaista toimintaa ennen ja
jälkeen ruokailun. Mukana

Luvassa on ainakin perinneleikkejä, laululeikkejä ja
viime vuoden tapaan suosittuja vesileikkejä. Kouluikäisille on puistossa esimerkiksi
maanantaisin Moniperheet
ry:n ja Vantaan Poikien talon järjestämänä pallopelejä
ja muuta lasten toivomaa tekemistä.
Kohtaamispaikan sisätilat
(Karsikkokuja 17) ovat avoinna koko kesän ajan ja sisälläkin on toimintaa. Torstaisin

Tiina Nurmenniemi

Karoliina Tukiainen

ovat tutut kohtaamispaikan
toimijat kuten MLL Uudenmaan piiri, Vantaan turvakoti ry, Rekolan seurakunta
ja Vantaan kaupungin varhaiskasvatus, perheneuvola
ja neuvola. Lisäksi puistossa
vierailee liikunta-, kulttuurija terveyspalveluiden sekä
eri järjestöjen työntekijöitä.

Viime kesänä puistotoiminnassa vieraili kaverikoira

on retkipäivä, jolloin perheet
ovat tervetulleita mukaan
maksuttomille retkille lähiseudulle yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tällöin sisätilat voivat
olla kiinni.

Tarkemmat tiedot ohjelmista löytyvät kohtaamispaikan
Facebook-sivuilta ja kohtaamispaikasta p. 044 901
2554.

Kohtaamispaikan toimijat järjestävät kesällä toimintaa lapsille, nuorille ja perheille sisätiloissa ja Rautkallion puistossa

Mitä teillä kierrätetään?
-tapahtuma 10.5.2022 klo 10–15

M

itä on kansalaisuus
ja aktivismi yhteiskunnassa,
jossa
kiertotalous on yhä näkyvämpi osa elämäämme ja
identiteettiämme?
Miksi tunteet ovat tärkeitä
ympäristöasioissa?
Miten
tehdä aktivismia sarjakuvan
keinoin? Mihin kierrätysastiaan lajitellaankaan leivinpaperi? Entä miltä maistuu
hävikkikahvi?
Tervetuloa
mukaan pohtimaan ja tekemään.

Kaikille avoin tapahtuma
järjestetään Koivukylän asukastilalla.
Tapahtumassa mukana Vantaan asukastilat, Yhteinen
pöytä, Martat sekä HSY.
Vieraina jäteyhteiskunnan
tutkija Teemu Loikkanen,
tutkija ja kirjailija Panu Pihkala sekä sarjakuvataiteilija
ja aktivisti H-P Lehkonen.
Tilassa esillä H-P:n kierrätysmateriaaleista tehtyjä taideteoksia ja sarjakuvia. Tarjoamme hävikkikahvit.
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 3 - 4. toukokuuta 2022

Taas yksi hyvin poikkeuksellinen vuosi takana
Arto Martikainen, Havukosken koulun rehtori

K

uluvaa lukuvuotta on tätä kirjoittaessa jäljellä enää
kahdeksan viikkoa. Sen jälkeen koulun käytävät tyhjenevät, koulu sulkee ovensa ja oppilaat aloittavat reilun kahden kuukauden mittaisen kesälomansa.
Nyt päättymässä olevan lukuvuoteen lähdettiin toiveikkaina
sen suhteen, että korona ei enää niin paljon sanelisi kouluarkea. Osoittautui, että olimme liian optimisia. Käytännössä
korona on tuonut lisämausteensa tähänkin lukuvuoteen, ja
koulussa onkin ollut käytössä koronaturvallisuutta lisänneitä järjestelyitä. Pyrimme huomioimaan koronaturvallisuuden siten kuin se yläkouluympäristössä on mahdollista.
Lukuvuoden aikana olemme mm. minimoineet eri vuosiluokkien oppilaiden samanaikaisen työskentelyn samassa
suljetussa luokkatilassa, määritelleet omat kulkuovet eri

vuosiluokkien oppilaille ja porrastaneet ruokailuita. Kaiken
aikaa pidimme tärkeänä sitä, että hoidamme perustehtävämme eli laadukkaan opetuksen järjestäminen parhaalla
mahdollisella tavalla.
Koronatartunnoilta ei vältytty. Hyvin suuri osa oppilaista
ja henkilökunnasta onkin sairastanut koronan kuluvan lukuvuoden aikana. Loppiaisen aikaan koko valtakunnassa
käytiin kiivasta keskustelua siitä, pitäisikö koulut laittaa
etäopetukseen koronapandemian hillitsemiseksi. Talven
aikana suhtautuminen koronatartuntoihin ja altistumisiin
muuttui, eikä koulu enää kevätlukukauden aikana ole tehnyt
altistuneiden jäljityksiä.
Aivan kuin koronassa ei olisi ollut riittävästi haastetta. Oman
iljettävän lisänsä toi Venäjän helmikuussa tekemä hyökkäys

Ukrainaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota on nyt kevään
ajan ollut sekä oppilaiden että koulun aikuisten mielissä.
Ensin koronan ja nyt Euroopassa samanaikaisesti käynnissä olevan sodan synnyttämän kriisitilanteen aikana emme
välttämättä osaa huomata sitä hyvää arkea ja niitä oppilaiden henkilökohtaisia onnistumisia, joita koulun arki pitää
sisällään. Nautitaan näistä arkemme ilonaiheista ja vaalitaan niitä mukavina muistoina tästä lukuvuodesta.
Kiitos kaikille Havukosken kouluyhteisön jäsenille, oppilaiden huoltajille ja koulumme yhteistyökumppaneille. Yhdessä
teimme tästäkin lukuvuodesta onnistuneen.
Mukavaa loppukevättä ja rentouttaa kesän aikaa.

Havukosken koulu maailmalla
Sari Lehtosaari ja Inkeri Tuikkala, Havukosken koulun opettajat

H

avukosken koulussa
kansainvälisyys on
osa arkipäivää. Koulussamme puhutaan monia
kieliä ja oppilaita on useista maista. Lisäksi olemme
osallistuneet vuosien ajan
ErasmusPlus-projekteihin.
Haluamme näin kannustaa
Havukosken koulun oppilaita maailmankansalaisuuteen, johon kuuluu vastuu
yhteisestä maapallostamme
unohtamatta
kuitenkaan
oman
kulttuuriperinnön
tuntemusta.
Aloitimme vuoden -20 alussa uuden ErasmusPlus-projektin Let’s share our little
worlds. Projektissa ovat mukana Suomen lisäksi Puola,
Espanja ja Ranska. Projektin tarkoituksena on tutkia
omaa kulttuuriperintöämme
sekä tutustua kumppanuuskoulujemme
kulttuuriin,
opiskella uusia tietoteknisiä
taitoja tehdessämme projektiin liittyviä tehtäviä, vahvistaa työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitoja ja lisätä
tietoisuutta ympäristökysymyksistä.
Koronaviruspandemia keskeytti henkilökohtaiset tapaamiset heti projektin
alussa ja tapasimme etänä
Zoomin välityksellä. Tehtäviä teimme eTwinning oppimisympäristössä ja välillä
otimme etäyhteyden kump-
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panuusmaidemme
luokkiin.

koulu-

Tänä keväänä koronarajoitukset vihdoin kevenivät ja
opettajat saivat luvan osallistua ErasmusPlus tapaamisiin ulkomailla.
Lähdimme maaliskuun lopulla viikoksi Ubedaan, joka
sijaitsee Jaenin maakunnassa Espanjan Andaluciassa.
Ubeda on eräs Andalucian
tärkeimpiä alueita palatseineen ja kirkkoineen, joista monet on rakennettu jo
1500-luvulla. Ubedan vaikuttavat renessanssikirkot
ja -palatsit valittiin vuonna
2003 Unescon maailmanperintökohteeksi. Ubedan
ympärillä on valtavat oliivilehdot, joita riittää silmänkantamattomiin. Oliivipuita
on yli 60 miljoonaa.
Oli hienoa päästä vihdoin
kasvokkain
tapaamaan
kumppanuuskoulujemme
opettajia. Etäyhteydet eivät
voi koskaan voittaa henkilökohtaista tapaamista. Espanjalaiset kollegamme IES
Los Cerroksen koulusta ottivat meidät lämpimästi vastaan ja tutustuimme mielenkiinnolla koulun toimintaan.
Saimme nähdä, miten mm.
pelillisyyttä voidaan käyttää
oppimisen tukena. Tärkeää
oli myös ajatusten vaihto eri
maista tulleiden opettajien

Sari Lehtosaari

kanssa. Pohdimme projektiin liittyviä tehtäviä ja miten toteutamme niitä.
Projektimme eräs tavoite
on tutustua toistemme kulttuuriin ja perehdyimmekin monipuolisesti Ubedan
kiehtovaan historiaan sekä
mahtaviin
rakennuksiin.
Ikimuistoinen oli myös matka tarunhohtoiseen Alhambran palatsiin, jonka juuret
ulottuvat jo 1300-luvulle.
Lisäksi vaelsimme Sierra de
Cazorlan luonnonpuistossa.
Edellisenä päivänä vuoristossa oli satanut paljon lunta ja vaellusreitti oli paikoin
vaikeakulkuista.
Huimat
maisemat olivat kuitenkin
kaiken vaivan arvoista. Jylhät vuoret, kauniit vesiputoukset ja monipuolinen luonto
tekivät vaikutuksen.
Matkan kruunasivat pääsiäisviikon Semana Santakulkueet. Kymmenet nuorukaiset kantoivat valtavia
patsaita kuljettavia alustoja.
Kulkueen edessä oli pappeja
suitsukkeineen ja hiippalakkisia hahmoja, jotka katuivat
syntejään. Kulkueen lopussa
marssi mahtipontista musiikkia soittava soittokunta.
Kyseessä oli vasta patsaiden
siirto veljeskuntien tiloihin,
jossa ne valmistellaan ensi
viikon tärkeitä kulkueita
varten, mutta varsin upeilta
näyttivät jo nämäkin.

Ubedan oliivipuita

Sacra Capilla del Salvador,
Pyhän Vapahtajan kappeli

Tervetuliaisjuhla koulun
auditoriosssa

Alhambran palatsin sisäpiha

Pellillisyys oppimisen
tukena

Koulun pääsisäänkäynti

Sierras de Cazorlan luonnonpuistossa

Pääsiäisviikon kulkue

Palasimme kotiin monta
kokemusta
rikkaampana.
Olimme saaneet uusia ajatuksia ja ideoita, miten kehittää koulumme kansainvälisyysprojekteja tulevinakin
vuosina.

Koivukylän Lähisanomat | 3/2022

Reputon koulupäivä

Perjantaina 1.4. Havukosken koulussa vietettiin tukioppilaiden järjestämää Reputonta päivää. Oppilaat osallistuivat päivään
innokkaasti, ja koulun käytävillä nähtiin mitä erikoisimpia koululaukkuviritelmiä.

Koululaisten mietteitä kouluarjesta
Koulun säännöt uudistukseen

Käsienpesua joka paikassa

Meggi Pessi

Annabella Wagner

M

inun mielestäni koulun säännöissä ja käytännöissä olisi parannettavaa. Itse olen huomannut monia
huonoja puolia joissain koulumme säännöissä ja
käytännöissä. Tiedän myös, etten ole ainoa, jonka mielestä
koulun sääntöjä ja käytäntöjä voisi uudistaa ja parantaa.
Esimerkiksi osa opettajista kieltävät oppilaita menemästä
vessaan tunnilla tai sanovat “Olisit käynyt välitunnilla.” Eihän tuossa ole järkeä, koska ei kukaan voi kontrolloida milloin tulee vessahätä.
Kuulokkeiden pitäminen on lähes aina kiellettyä tunneilla.
Musiikin tai podcastin kuuntelu saattaa auttaa monia kes-

kittymään tunnilla. Opetuksen aikana on ymmärrettävää,
jos opettaja pyytää ottamaan kuulokkeet pois, mutta tehtäviä tehdessä niitä voi mielestäni käyttää.
Myös energiajuomien juominen voisi olla sallittua sen jälkeen, kun on täyttänyt 15. Jos kahviakin saa juoda niin miksei energiajuomia saisi.
Takkien ja ulkovaatteiden pitäminen on myös yksi asioista,
joka pistää miettimään. Koulussamme on huono ilmanvaihto osassa luokista ja tiloista, mikä aiheuttaa sen, että jotkut
opettajat pitävät ikkunaa auki, jotta ilma kiertäisi paremmin. Suomessa on kylmä ja jos ikkunoita pidetään auki, eikä
takkia saa pitää niin me jäädymme tänne.

Oppilaiden sekä opettajien helpotuksen puolesta päähinesääntö pois
Oppilas

M

illoin olet viimeksi miettinyt, että jotkut koulun
säännöt eivät käy ollenkaan järkeen, entä oletko
miettinyt, että tuleeko päähineen käytöstä koko
ajan turhaa valitusta?
Sillä joka tunnille, kun menen, tulee aina jotain sanottavaa
esimerkiksi lippiksen pitämisestä luokassa, joskus myös ruokalassa ruokaa haettaessa on vaikea pitää tarjotinta kädessä
ja lippistä toisessa mutta silti siitä tulee valitusta, että pidän
lippistä päässä, mutta miksi? Mikä siinä on niin pahaa, jos
omasta mielestä on huono hiuspäivä ja ei halua näyttää hiuksiaan? Usein ihmiset vetoavat siihen, että se on “huono tapa”
vaikka omasta mielestä on huonompaa tulla esim. luokkaan,
jos hiukset ovat ihan miten sattuu.
Ainakin jos olen ulkona ravintolassa syömässä vaikka lippis
tai pipo päässä ei myyjä tule sanomaan että “lippis/pipo pois
päästä”. On myös paljon julkisuuden henkilöitä, jotka esimerkiksi isoissa tapahtumissa pitää lippistä, pipoa tai huppua päässä. Ja ne keräävät miljoonia katselukertoja eikä ku-

kaan mitään mistään päähineestä lähde sanomaan mitään
että “nyt on todella epäkunnioittavaa käytöstä nuori mies”.
Omasta mielestä se on ärsyttävää, kun opettaja tai joku tulee
valittamaan päähineestä, ja nyt saattaa ehkä herätä kysymys, että miksi? Koska joinakin aamuina tai päivinä on väsynyt eikä hiukset ole kunnossa. Sitten ei halua olla hiukset
näkyvillä, koska se on ahdistavaa pitää hiukset huonosti niin
että kaikki näkevät. Vaikka tätä yrittää selittää koulun opettajille, he eivät ymmärrä sitä vaan sanovat että “joo mutta
tuo rikkoo koulun järjestyssääntöjä”. Tässä asiassa en ole yksin vaan on monia ihmisiä, jotka ovat täysin samaa mieltä.
Mutta eikö olisi parempi, jos päähinettä saisi pitää? Sillä silloin opettajan eikä oppilaan tarvitse alkaa riitelemään siitä
päähineen pitämisestä, Sekä oppilaat voivat olla normaalisti, vaikka hiukset ovat huonosti, koska siinä on jokin päällä
mikä peittää sen. Omasta mielestäni tämä asia pitäisi tuoda
esille esim. opettajankokouksessa, että voitaisiin saada tämä
järjestyssääntö pois. Ja kaikki voisimme olla helpottuneita
sekä oppilaat että opettajat.

N

yt korona-aikana on kohta lähes kaksi vuotta puhuttu, kirjoitettu ja ohjeistettu, että kädet pitää pestä hyvin. Jokainen on varmasti kyllästymiseen asti
saanut kuulla ja lukea, että muista pestä kädet hyvin. Niin
myös minäkin. Moni ei kuitenkaan sen kummin välitä käsihygieniasta, mutta se olisi hyvä kaikkien kannalta.
Käsienpesua korostetaan erilaisten tautien pelossa paljon,
joten on tärkeää pitää huolta käsihygieniasta.
Käsienpesusta on paljon hyötyä ja kädet kannattaa pestä
usein. Varmasti kaikki tietää, milloin kädet pitää pestä. Se
pitäisi olla myös itsestään selvää. Ainakin kun tulee ulkoa
sisään, ennen ruokailua, vessakäynnin jälkeen, niistämisen
jälkeen jne. Lista on pitkä. Kun jokainen huolehtii käsienpesusta, niin pystytään estämään erilaisien tautien leviämistä.
Kouluissakin käsienpesu on tärkeää, kun henkilökuntaa ja
oppilaita on paljon. Koulussa kädet pestään aina ennen ruokailua tai ainakin yritetään. Jotkut oppilaat eivät aina pese
käsiään ruokalaan tullessa, jolloin bakteereja leviää käsien
kautta ruokaottimiin.
Joissakin paikoissa kuten koulussamme on kuitenkin tarjolla käsidesiä, mikä on hyvä, jos ei ole mahdollisuutta käsienpesuun.
Koulussamme on usein saippua loppu eikä pelkkä käsien
huuhtelu riitä käsiemme pesuun. Myös käsipaperi on usein
loppu ja joudumme pyyhkimään märät kätemme omiin vaatteisiimme. Monet oppilaat kuten minä, pesen käteni monesti
yhden vuorokauden aikana, myös koulussa, mutta saippuan
ja käsipaperin puute haittaa.
Vaikka kuinka jatkuva käsienpesu ja siitä muistuttaminen
ärsyttää, myös minuakin, niin silti se kannattaa. Aika pieni vaiva, jos sillä voi välttää jotain tauteja ja se auttaa pysymään terveempänä. Useammalle se on itsestäänselvyys,
mutta niille, joille ei ole, niin suosittelen ottamaan tavaksi.
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Foibekartanon asukkaat pääosassa HomeOperan suunnittelussa
– Digitaalinen sosiaalinen kulttuurielämys yhteiskehityshankkeena Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa
Ulla Broms

S

äännöllisesti hyvien ystävien kanssa kulttuuritapaamisiin osallistunut foibekartanolainen Asta
on uuden tilanteen edessä.
Kaatumisen vuoksi hän ei
voinut osallistua kauan odotettuun oopperaan Kansallisoopperassa. Asta joutui
jäämään kotiin Foibekartanolle ystäväjoukon lähdettyä
viettämään kulttuuri-iltaa.
Joukon aktiivisen digiosaajan lähettämät somepäivitykset ja yksittäiset WhatsApp-valokuvat ilahduttivat
ja muistuttivat Astaa ystäväjoukkoon kuulumisesta,
vaikka mukaan hän ei päässytkään.
Nykyään yhä useammalla
on mahdollisuus osallistua
virtuaalisiin elämyksiin ja
mitä erilaisimpiin digitaalisiin kohtaamisiin. Erityisesti korona-aika on inspiroinut
hyödyntämään
digiosaamista joko kotoa käsin tai
järjestettynä helposti saavutettavissa yhteisissä tiloissa.
Kukapa haluaisi jäädä pois
tärkeistä kohtaamisista, sillä virtuaalisten sosiaalisten
kohtaamisten kokonaisuuteen liittyy paljon muuta
esityskokonaisuuden lisäksi
- tärkeänä kokemus joukkoon kuulumisesta. Osa kokonaisvaltaista elämystä on
tapahtuman odottaminen,
siihen valmistautuminen ja
toisaalta jälkikäteen jäänyt
hyvä tunne mukavasta elämyksestä ja sen muisteleminen yhdessä tuttujen kanssa.
Mahdollisuuksia on löydettävissä ja kehitettävissä nykytekniikalla, mikäli virtuaalielämysten eteen ollaan
valmiita näkemään vaivaa
ja käyttäjät otetaan mukaan
kehittämiseen.

Vantaan Asolassa Foibekartanolla ikäihmisten hyvän elämän kyläyhteisössä,
asukkaat ja henkilökunta
ovat kehittämässä HaagaHelia ammattikorkeakoulun
kanssa vuorovaikutuksen ja
yhteisöllisyyden mahdollistavaa HomeOpera-elämystä.
Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorion ja Kansallisoopperan ja -baletin
Eero Viljakainen

Mirja ja Tellervo pohtivat
millaisia etukäteisvalmisteluja kokonaisvaltaiseen
kulttuurielämykseen
kuuluu

virtuaalisten kulttuurielämyksien
yhteishankkeessa tutkitaan ja kehitetään
ikäihmisille suunnattuja digitaalisia kulttuurielämyksiä. Hankkeen tavoitteena on
rakentaa ja testata konsepteja, joilla kulttuurielämykset
tuodaan ikääntyville kotiin
uutta teknologiaa hyödyntämällä erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen ja
yhteisöllisyyden kokemukset mahdollistavalla tavalla.
Hankkeessa hyödynnetään
palvelumuotoilua. Palvelumuotoilutyöpajoissa kehittäjäverkoston yritykset ja
potentiaaliset käyttäjät osallistuvat aktiivisesti ideoimiseen ja suunnitteluun. Hankkeen rahoittaa Uudenmaan
liitto osana Euroopan alue-

Eero Viljakainen

kehitysrahaston REACT-EU
– koronatukea. Foibekartanon osatoteutuksessa toteuttajana ja rahoittajana toimii
osaltaan myös yritys itse.
Mitä kaikkea oopperaelämykseen voi kuulua? Upea
audiovisuaalinen esitys hienoine kulisseineen ja pukuineen, huippuammattilaisten
esityksen seuraaminen, moniulotteinen äänimaailma ja
vahvat muistoja synnyttävät
elämykset. Foibekartanon
asukkaiden työpajoissa pohdittiin edellä mainitun lisäksi
innokkaasti, miten oleellista
on etukäteisvalmistautuminen oopperaan ja tapahtuman odottaminen. Keskusteluissa nousi tärkeänä esille
tutustuminen etukäteen oopperan juoneen ja esiintyjiin
ammattilaisina ja roolihenkilöinä. Yhdessä keskusteltiin, kuinka elämykselliseen
iltaan pukeudutaan, keiden
kanssa nautitaan alkumaljat
ja jaetaan tunnelmia kulttuurielämyksestä väliajalla
ja illan jälkeen oopperaherkkujen lomassa. Ehkä illasta
jää muistoksi muutama valokuvakin. Näistä muodostuu merkityksellisen elämän
kokonaisvaltainen yhteinen
jaettu kulttuurielämys.
Foibekartanolainen
Asta
ilahtui kovasti, kun hän
kuuli virtuaalisen oopperaelämystapahtuman
suunnittelusta ja toteutuksesta
Foibekartanolla. Hän lähti
suunnitteluun
mielellään
mukaan. ”Olen ollut kaikissa
suunnittelutyöpajoissa paikalla ja ilahduttavaa on, että
oopperaelämys toteutuu jo
toukokuussa eikä minun tarvitse jättää tätä oopperaa väliin! Mukavaa odotettavaa.”

Isolla joukolla rakennetaan kuvavaihtoehdoista kulttuurielämykseen sopivia väriyhdistelmiä ja
oikeaa tunnelmaa
Ulla Broms

Hilkka ja Mirja kuuntelevat tarkkana palvelumuotoilija Tuija Koskiemäen taustoitusta alkavalle kulttuurielämyshankkeelle

Lions Club Vantaa Vernissan Ystävänpäivän hyviä tekoja

L

ions Club Vantaa Vernissa laittoi ilon kiertämään viemällä lahjaksi
saamiaan leluja ja roolileikkiasuja kolmeen vantaalaiseen päiväkotiin Ystävänpäiväviikolla. Lahjoituksen
saivat Koskimyllyn päiväkoti
Havukoskella sekä Tikkurilan ja Simonkallion päiväkodit.
Havukoskella
sijaitsevan
Koskimyllyn
päiväkodin
edustaja Marina otti ilolla
vastaan lelut ja naamiaisasut. Hän kertoi, että ne
sopivat erinomaisesti esimerkiksi prinsessa- ja rita-
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rileikkeihin, ja niitä voidaan
käyttää mm. teemapäivien,
naamiaisten ja vappujuhlien
rekvisiittana. Päiväkodissa
on 70 leikkijää neljässä eri
ryhmässä eskarilaisista vauvoihin.
Vernissalaiset veivät vauvojen neuleita Ystävänpäiväviikolla 15.2. Koivukylän neuvolaan.
Neuvolan terveydenhoitaja
Pirita ja lääkäri Lena ottivat
sydämellisin kiitoksin vastaan klubilaisten kutomia
suloisia neuleita vietäviksi
vastasyntyneille
vauvoille

terveydenhoitajan ensikäynnillä. Neuleet ovat mieluisia
tuliaisia, ja erityisesti sukat
ovat vauvaperheiden suosiossa.
Kuuden klubilaisen ahkerissa käsissä syntyi syksyn ja
talven aikana peräti 192 neuletta: 121 paria sukkia, 31 paria lapasia ja 3 paria tossuja
sekä 22 myssyä, 5 peittoa, 6
kauluria, 1 kaulahuivi ja pusero ja 2 nuttua.
Työtunteja kului 866 ja lankaa kilometreittäin.

Koskimyllyn päiväkodin
edustaja Marina (kuvassa
Vernissan Riittojen keskellä) sylissään laatikollinen
leluja ja roolileikkiasuja.

Neuleiden äärellä vas. Koivukylän neuvolan lääkäri Lena ja
vernissalaiset Riitta, Riitta Liisa, Leena ja Sirpa.
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Ukraine Help Center avattiin Kirnuun
Seija Pyökeri

U

krainan sotaa pakeneville avattiin palveleva
apukeskus
maanantaina 11.4. Ukraine
Help Center Vantaa toimii
Koivukylän asukastilan tiloissa Hakopolku 2 (entinen
kirjastosali). Keskus on auki
maanantaista perjantaihin
klo 9-15. Keskuksen avaamisesta on ilmoitettu Facebookissa. Tärkeätä olisi, että
tieto keskuksesta leviäisi
alueella ja laajemminkin.
Keskus avattiin Vantaan
kaupungin ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton (MLL)
yhteistyössä. Keskuksessa
työskentelevät koordinaattoreina Vantaan kaupungin
yhteisötyöntekijä Eija Pulkkinen ja MLL:n Uudenmaan
piirin työntekijä Vilma Kesseli. Mukana toiminnassa on
myös muita järjestöjä, vapaaehtoisia sekä yrityksiä.
Ukraine Help Center Vantaa tarjoaa ensisijaisesti tukea, neuvontaa, aineellista
apua ja kohtaamista. Muiden
apu- ja tukimuotojen mukaan ottamista selvitetään
ja yhteistyömahdollisuuksia
erilaisen avun tarjoamiseksi
kartoitetaan.
Keskus polkaistiin käyntiin kolmessa päivässä. Ensimmäisenä päivänä oli 22
kävijää. Kävijät olivat lapsiperheitä, lapset ovat taaperosta kouluikäisiin. Paikalla
oli myös MLL:n ukrainalainen työntekijä sekä MLL:n

ja SPR:n koulutettuja vapaaehtoisia. Nämä ”vanhat”
vapaaehtoiset ovat kokeneita
toimijoita, joille annettiin
lyhyt koulutus kohdata sotaa pakenevia. Kirnun tiloissa toimii myös kaupungin
kumppanuusasiantuntija
Tiina Kentta, jolla on pitkä
kokemus maahanmuuttajien
parissa työskentelystä.

jän kielestä on joissain tapauksissa apua, sillä osassa
Ukrainaa venäjä on väestön
äidinkieli ja sen lisäksi kielisukulaisuus helpottaa venäjän ymmärtämistä. Myös
uusi tekniikka tuo apua kieliongelmiin kun tulkkipalveluja voidaan saada eri kielillä
sekä puhelimitse että mobiilisovelluksena.

Keskuksessa käyneille annetaan tukea erilaisiin palveluihin pääsemiseksi: mm.
asunnon hankinnassa, koulu- ja päivähoitopaikoista,
terveydenhuollosta. Tämän
lisäksi tarjolla on myös
konkreettista apua. Kenenkään ei tarvitse lähteä täältä
nälkäisenä, toteaa yhteisötyöntekijä Eija Pulkkinen.
Kirnussa on pieni varasto
hygieniatuotteita ja ruokaa
annettavaksi
tarvitseville
sekä kahvipannu kuumana.

MLL suunnittelee ryhmäterapiaa, johon on saatu rahoitus yksityiseltä säätiöltä.
Myös erilaista ryhmätoimintaa on suunnitteilla, esim.
perhekahvila Keravalla toimivan mallin mukaisesti.
Suurin osa tulijoista on naisia ja on tärkeää taata heidän
turvallisuutensa ja auttaa
erilaisissa traumaattisissakin tilanteissa. Tässä tehdään yhteistyötä Turvakodin
ja Väestöliiton asiantuntijoiden kanssa.

Tulijat ovat kiinnostuneita
pääsemään töihin mahdollisimman pian ja nythän tämä
on mahdollista kun byrokratiaa on kevennetty ja tilapäisen suojelun statuksen saaneet voivat tehdä töitä. Moni
on jo aloittanut suomen
kielen opinnot. Useat ovat
kyselleet MLL:ltä mahdollisuutta ryhtyä itse vapaaehtoiseksi, joku on jopa ottanut
yhteyttä ennen kuin on tullut Suomeen. Kieliongelma
on haasteellinen, sillä ukrainan kielen, joka on Ukrainan
virallinen kieli, osaajia on
alueellamme vähän. Venä-

Ukrainan tilanne on
saanut suomalaiset 		
tarjoamaan apuaan
Aiemmista tapauksista oppineena avustustoimintaa on
koordinoitu. Suuresta auttamishalusta huolimatta kuka
tahansa ei voi kävellä ovesta
sisään ja ryhtyä auttamaan,
vaan avustajina toimivat tässä vaiheessa MLL:n ja SPR:n
tähän tehtävään erikseen
koulutetut
vapaaehtoiset.
Kumpaankin järjestöön tulee paljon yhteydenottoja,
joissa ilmoitetaan halukkuudesta vapaaehtoiseksi. Tässä alkuvaiheessa kuitenkin

Help Centerissä käytetään
vain koulutettuja vapaaehtoisia, mutta kaikille auttamishaluisille tulee varmasti
hiukan myöhemmin sopivia
auttamis- ja tukitehtäviä toiminnan monipuolistuessa,
laajentuessa ja vakiintuessa.
Tavaralahjoituksia
varten viikolla 16 Koivukylän
avoimen kohtaamispaikan
(Karsikkokuja 17) tiloihin
avattiin 21.4. avustuspiste,
johon voi tuoda kohdennetusti sitä tavaraa, jonka tarpeesta on erikseen ilmoitettu Facebook-sivuilla ”apua
ukrainalaisille Vantaa”. Tarvetta on hygieniatuotteista ja
säilyvistä ruokatarvikkeista.
Paikka on avoinna tiistaisin
klo 16–19 ja keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12–16.
Vaatteita ei oteta vastaan.
Vaatteet voi viedä joko Kierrätyskeskukseen Hosantielle
tai Punaisen Ristin Konttiin
Tammistoon. Yhtenä avustusmuotona pakolaisille annetaan lahjakortti Kierrätyskeskukseen.

Auttaminen on
ymmärtäväisyyttä
Ymmärtäväisyyttä toivotaan
myös Kirnun käyttäjiltä,
nyt kun iso sali on varattu
keskukselle,
vakiovuoroja
on siirretty muihin tiloihin
ja niitä onneksi löytyy Kirnusta. Jokainen meistä voi
omalta osaltaan auttaa ukrainalaisia kotiutumaan kotikylällämme, ystävällinen
hymykin auttaa.

Martoilta pääsiäisjuhlaherkut ukrainalaisille
Seija Pyökeri
Ritva Lindblad

S

PR:n ja MLL:n vapaaehtoiset Ukraine Help Centerissä
lähestyivät heti pääsiäisen jälkeen Rekolan Marttoja
ehdotuksella, josko järjestettäisiin ukrainalaisille pääsiäisjuhla 22.4. Pääsiäinen on ukrainalaisten tärkein juhla
ja sitä vietetään noin viikkoa myöhemmin kuin esimerkiksi Suomessa. Rekolan Martat ottivat haasteen vastaan, ja
12 Marttaa leipoi niin suolaisia kuin makeitakin herkkuja,
joista osa on tuttuja suomalaisessakin pääsiäispöydässä.
Rekolan Marttojen kansainvälinen Martta Eija MerikoskiJärvinen oli paikalla kertomassa leivonnaisista.
Help Centerin koordinaattori Vilma Kesseli kertoi, että
paikalla kävi yli 60 asiakasta. Suolaiset leivonnaiset olivat
suosittuja, mutta myös esimerkiksi rahkapiiras tuntui maistuvan hyvin. Leipomuksia riitti myös annettavaksi kotiin
viemisiksi. Kävijät kokivat tärkeäksi, että oli mahdollisuus
istua yhteisen pöydän ääreen, rauhoittua ja viettää hetki
herkkujen ääressä yhdessä keskustellen. Lapset leikkivät
tilassa ja kävivät myös maistelemassa ruokia mielellään.
Muutamat lapset askartelivat myös keväisiä kukkakransseja. Tunnelma oli rauhallinen. Herkut maistuivat ja saivat
kiitosta. Kiitokset Martoille osallistumisesta, herkut maistuivat oikein hyvin, totesi Vilma Kesseli.

Pakkasjuhla aurinkoisena maaliskuun perjantaina
Paula Kaunismäki

T

UL:n Suur-Helsingin
ja Uudenmaan piirit
yhdistyivät 1.1.2022
alkaen uudeksi TUL:n Uudenmaan piiriksi. Virallinen
nimenmuutos tapahtuu kesän liittokokouksen jälkeen,
kun vanha Uudenmaan piiri
lakkautetaan virallisesti.
Pakkasjuhla mielletään talviseksi, liikunnalliseksi tapahtumaksi ulkona, kuten
mäenlasku ja jääliikunta.
TUL:n Suur-Helsingin piirin veteraanien, jonka toiminnassa Rekolan Raikkaan
veteraanit ovat, pakkasjuhla
pidettiin Puistokulman alasalissa. Tilavarauksen hoitaa
aina Rekolan Raikkaan veteraanijaosto. Siksikin, että
Puistokulman voi sanoa olevan Raikkaan kotikulmilla.
Tämä tilaisuus eteni rauhallisesti kuunnellen puheita,
keskustellen tuttujen kanssa,
vaihtaen kuulumisia, kuun-

Paula Kaunismäki

nellen musiikkiesitystä sekä
runoja siitä huolimatta, että
TUL Suur-Helsingin piirin
veteraanit ovat urheilullisia
ja vilkkaita ikäihmisiä. Pieni
tietokilpailu virkisti ajatusten kulkua ja aina oli yhtä
jännittävää odottaa oikeita
vastauksia ja todeta, että arvaamallakin voi voittaa.
Tilaisuuden avasi Kiki eli
Ritva Kima, TUL SuurHelsingin piirin veteraanijaoston puheenjohtaja. Kiki
kertoi lyhyesti tilaisuuden
ohjelmasta ja toivotti kaikki
tervetulleiksi. Tilaisuuteen
oli tullut 35 ikäihmistä sekä
kutsutut esiintyjät ja puhujat. Iloinen tunnelma valtasi
Kikin eläväisen aloituksen
tiimoilta.
Riku Ahola, joka on SuurHelsingin
aluejärjestön
hallituksen
puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja
Puistokulmassa, kertoi jo

toteutuneista, että tulevista
tapahtumista. Hän painotti osallistumisen tärkeyttä
Suur-Helsingin piirin sääntömääräiseen
vuosikokoukseen huhtikuussa 2022.
Kokous pidetään Puistokulmassa. Osallistumalla vain
voi vaikuttaa. Hän haluaa
jatkaa nykyisissä tehtävissään ja jatkaa sitä työtä,
mitä on tehnyt. Menneistä
epäonnistumista, vaikeista
tilanteista on opittu ja nyt
panostetaan tulevaan, uusiin ulottuvuuksiin, kehitetään toimintaa, perustetaan
työryhmiä sekä tehdään yhteistyötä useimpien tahojen
kanssa. Yksin ei nykyisessä
urheilumaailmassa pärjää.
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ville Hautakangas jatkoi lähes siitä, mihin
Riku Ahola lopetti. Myös
hän korosti yhteistyön merkitystä eri tahojen kanssa.
Hän kertoi lyhyesti uusista,

tulevista tapahtumista, kuten Kontulan eläkeläisten
kanssa suunnitellut ulkoilupäivät ja kävelytapahtumat.
TUL ry on mukana Liikumme luonnossa -hankkeessa
Eläkeläiset ry:n yhteistyökumppanina. Tavoitteena on
tukea ikääntyvien liikuntatoimintaa ja lisätä ulkona tapahtuvaa liikkumista. Näitä
ovat esimerkiksi Valtti Maili
-tapahtuma, joka järjestetään Puotikylässä huhtikuun alussa. Sekä Nuuksion
retki toukokuussa, jossa on
opastettu kävely Nuuksion
luonnossa, lounas, opastettu
näyttely sekä päiväkahvit.
Kaisa Pudas on tuttu vierailija, joka huolehti musiikista.
Hän soitti meille jo tutulla
kaksirivisellään sekä lauloi.
Hanna Jokela lausui Nazim Hikmetin, Tommy Tabermannin, Jukka Itkosen,
Aulikki Oksasen runot sekä
päätti Eeva Kilven mesta-

Riku Ahola puhumassa

rilliseen runoon naisesta.
Tähän hetkeen sopii hyvin
runo ”Annetaan lapsille
maapallo”. Katariina Pyysalo kertoi onnistuneesta
päivästä Kisakeskuksessa,
jossa oli hyvin suunniteltu
ohjelma sekä hyvää ruokaa.
Riku Ahola oli suunnitellut
päivän ohjelman yhdessä Kisakeskuksen kanssa. Asiasta
keskusteltiin ja ehkä vastaavanlainen järjestetään uudelleen? Tietovisan 12 kysymystä osoittautuivat hieman
kinkkisiksi. Hanna Jokela
voitti, 10 oikein! Arpavoitotkin kiinnostivat. Uutena

oli leivonnaisten myynti.
Jäsenet toivat myyntiin itse
tehtyjä tuotteita ja tilaisuuden päättyessä leivonnaiset
oli myyty.
Tilaisuus päättyi kahvihetkeen. Tarjolla oli kahdenlaista suolaista piirakkaa
ja ne maistuivat hyvälle. Ja
kuten aina, ensin ohjelma,
sitten kahvit ja seurustelu.
Eikä aikaakaan, kun kaikki
olivat lähteneet kotiin, osa
kimppakyydeillä, osa junalla ja muutama lähellä asuva
kävellen kotiin.

9
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Porinapirtti on olohuone Havunneulassa, Paimenentie 2:ssa
Tiina Mattila ja Paula Kaunismäki/Toimitus

V

apaaehtoistoiminta
tarvitsee paikan missä toimia. MarjattaSäätiön tiloissa, Havunneulassa, on Porinapirtti, jossa
vapaaehtoiset toimivat ja
mahdollistavat talon asukkaille erilaista, viihdyttävää
toimintaa sekä mahdollisuuden nauttia hyvästä seurasta
kahvikupposen äärellä. Toiminnan alkuajoista alkaen
on aina tehty yhdessä paljon
erilaisia asioita. Kokemusten
kirjo on laaja.

Vapaaehtoistoiminnan
taustaa
Alusta asti mukana ovat olleet Koivukylän Lions herrat
ja Ladyt. He olivat auttamassa mm. asukkaitten muutossa Leenakotiin perusparannusremontin jälkeen 2006.
Vuosina 2008–2009 Vanhusten Kotiapusäätiön, nykyisen
Marjatta-Säätiön aktiiviset
vapaaehtoiset ja alueen monet järjestötoimijat aloittivat
tiiviin yhteistyön Marjatta-Säätiön henkilökunnan
kanssa. Oli tarve uudistaa
vapaaehtoistoimintaa, koota yhteen alueen järjestöjen
toimijoita ja kartoittaa mitä
kaikkea yhdessä voisi tehdä.
Marjatta-Säätiöllä koettiin
tärkeänä tarjota virkistystä,
koulutusta ja tukea vapaaehtoisille ja järjestötoimijoille.
Palvelukeskuksen asukkaille
toivottiin lisää toimintaa arkeen vapaaehtoisten avulla.
Mukaan lähtivät Koivukylän
Lions Club, Rekolan Eläkkeensaajat, Havukosken Eläkeläiset, Rekolan Raikkaan
Veteraanit, Vantaan sydänyhdistys ja monet lähialueen
yksittäiset asukkaat ja vapaaehtoiset. Yhteistyötä tehtiin Rekolan seurakunnan ja
Rekolan Marttojen kanssa.
Moottorina ja mahdollistajana vapaaehtoistoiminnan
ja yhteistyön kehittämiselle toimi Marjatta-Säätiön
vuosien varrella olleet useat
kehittämisprojektit ja hankkeet.
Kunnossa Kaiken Ikää-hankkeessa aloiteltiin yhteistyötä
eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Tavoitteena oli lisätä senioriväen liikuntatarjontaa. Tästä
KKI -hankkeesta sai alkunsa
mm., Havukosken Myllyrannan ulkoilutapahtuma.
Tukea saatiin Ystävyyttä,
Yhteistyötä ja Avunantoa
YYA -projektista 2012–2014
(silloin RAY-hanke, nykyisin
STEA), jonka tavoite oli kehittää vapaaehtoistoimintaa
yhteisöllisempään suuntaan
ja koota yhteen alueen toimijoita. Yhdessä saatiin paljon aikaiseksi. Seremonia-
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projektin (STEA 2017-2019)
tavoitteena oli löytää ikääntyneitä maahanmuuttajia ja
saada heitäkin mukaan vapaaehtoistoimintaan.
Eri projektien avustuksella
oli mahdollista hankkia mm.
videotykki ja vapaaehtoisten
T-paidat. Useita ajankohtaisia Ajassa-liikkuu info- ja
kulttuuritapahtumia toteutettiin. Vapaaehtoisten kanssa on käyty retkillä ja tutustumis- vierailuilla muiden
paikkakuntien toimintaan ja
nähtävyyksiin. Reissut ovat
olleet virkistävää vaihtelua
muun viikoittaisen toiminnan ohessa.

Matti Puurunen

taitava vapaaehtoinen teki
hienon puureunuksilla olevan ikkunamaiseman piristämään pirtin takaosan
tunnelmaa. Kaiken kruunasi
Havunneulan katon rajaan
taiteiltu Porinapirtti kyltti,
joka oli käsityönä kaiverrettu harmaan vanhan laudan
pintaan. Tämä kaikki teki
Porinapirtistä ihan omannäköisensä tilan.
Aktiivisina vuosina toteutui
pitkälle toistatuhatta tuntia
vapaaehtoisten työpanosta
niin Porinapirtillä, tapahtumissa, asukkaiden saatteluissa, lukutuokioissa kuin
kaikessa muussakin toiminnassa, jossa vapaaehtoisten
panosta viikoittain tarvittiin.

Retkellä Salonsaaressa 2009

Toimintaa Porinapirtillä

Lionsien herrat muuttohommissa Leenakodin
puolella

Lions Ladyt petaamassa
sänkyjä

Porinapirtin alkutaival
Monissa yhteisissä tapahtumissa, juhlissa ja ulkoiluhetkissä vapaaehtoiset huomasivat tarvitsevansa yhteisen
tilan, jossa voisi suunnitella
tekemistä ja tarjota kahvia
palvelukeskuksen asukkaille. Yhteinen olohuone saatiin vapaaehtoisten käyttöön
Paimenentie 2 Havunneulan
tilasta.
Alkuvaiheessa järjestettiin
nimikilpailu, jossa perjantaiaamun kävijät valitsivat
Porinapirtin sopivaksi nimeksi yhteiselle olohuoneelle. Rakennettiin kiinteistön
työntekijöiden ja taitavien
vapaaehtoisten kanssa oikea
vanhan ajan pirtti Havunneulan takaosaan. Ikivanhat
harmaantuneet laudat kuljetettiin Nurmijärveltä puretusta saunarakennuksesta
Havukoskelle.
Havunneulan takaseinälle
saatiin upeat valokuvat kesäja talvimaisemista. Näistä

Toimintaa suunniteltiin yhteisissä kokouksissa kuukausittain vapaaehtoisten kanssa. Sovittiin vastuutehtävät:
kahvinkeittäjät, Porinapirtille hakijat, ohjelmanjärjestäjä ja tapahtumien vastuuhenkilöt sekä tiedotuksesta
vastaava. Monenlaisia tekemisen muotoja ja rooleja on
syntynyt vuosien varrella.
Kun tätä kaikkea nyt miettii
muutaman vuoden jälkeen,
niin voi todeta tästä porukasta löytyneen osaajia kaikkiin
olemassa oleviin tehtäviin.
Vapaaehtoiset emännät ovat
leiponeet, hoitaneet kahvitukset ja luoneet kotoisan
tunnelman
Porinapirtille.
Merkkipäivinä on huomioitu
paikalle tulleita päivänsankareita. Joulun alla Tiernapojat ovat kiertäneet Marjatta-Säätiön eri kodeissa.
Joulumyyjäiset ja torttukahvila ovat olleet monelle asukkaalle osa joulun viettoa.
Uudenlainen yhteisprojekti
on ollut satumaisen kuvaelman suunnittelu, puvustus ja
esittäminen niin Porinapirtillä kuin asumispalveluiden
eri kodeissa. Kulttuuria on
viety lähelle kotia.
Porinapirtillä on järjestetty
taidenäyttelyitä, essunäyttely, vanhojen valokuvien
näyttely, katseltu vanhoja
esineitä, esitetty runoja ja
sketsejä. On käynyt asiantuntijavierailijoita ja ohjattu tuolijumppaa viikoittain.
Päivätansseja on järjestetty
usein ystävänpäivän aikoihin. Bingoa on saatu jännittää monta kertaa niin Havurastissa kuin Auditorion
tapahtumissa. Koivukylän
Lions Club on ollut yhteistyökumppanina bingotapahtumien toteutuksessa. Juhliin on haettu asukkaita aina
vapaaehtoisvoimin. Juhlissa
mukaan kutsuttuna lähialueen asukkaita.

Torttukahvilan iloiset emännät 2018

Vierailijoiden joukossa on
ollut mukana ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka ovat
olleet vaihto-oppilaina Helsingin yliopistossa. Heidän
aurinkoinen ja välitön tapansa sulautua joukkoon
tutustutti kävijät lempeällä
tavalla muiden maiden kulttuureihin. Porinapirtillä on
syntynyt lukuisia ystävyyssuhteita. Kävijöille on tarjottu viikoittain mahdollisuus
tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Tutut vapaaehtoiset ovat
tulleet ystäviksi ja kävijät
ovat olleet odotettuja vierailijoita.
Musiikki ja yhteislaulut ovat
olleet vetonaula Porinapirtin toiminnassa. Pianisti ja
laulattaja ovat olleet huikea
parivaljakko, joka on johdatellut kävijät viikoittain
erilaisten
musiikkiteemojen maailmaan. Videotykin
ja kannettavan tietokoneen
saaminen
vapaaehtoisten
käyttöön mahdollisti laulun
sanojen heijastamisen seinälle. Laulun sanojen kirjoittaminen muistitikulle on
ollut valtava urakka tekijälleen.

Lopuksi
Pitkään toiminnassa olleiden
vapaaehtoisten
rautainen
kokemus ja tietotaito olisi

Suunnittelua yhdessä 2018

saatava siirrettyä eteenpäin
myös uusille toimijoille.
Vuosien varrella ja koronaaikana moni asia on muuttunut. Entinen toiminta joudutaan kenties toteuttamaan
uudella tavalla. Uusia tekijöitä kaivataan mukaan vapaaehtoistehtäviin ihan valtakunnantasolla niin pienissä
kuin suurissa järjestöissä ja
organisaatioissa.
Yksi asia ei kuitenkaan muutu.
Jokainen meistä kaipaa kohdatuksi tulemista, kokemusta siitä, että kuuluu joukkoon
ja on tervetullut mukaan sel-

laisena kuin on. Porinapirtillä on otettu kävijät vastaan
hymyissä suin ja suurella
sydämellä. Toivotaan koronatilanteen
helpottaessa,
että vastaavanlaiset yhteiset
olohuoneet saavat pian avata ovensa ympäri Suomea ja
jatkaa toimintaansa. Yksinäisyyden karkoittamiselle
ja yhdessä olemiselle on nyt
tarvetta enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Talkoohenkistä yhteistyötä
tarvitaan jatkossakin järjestöjen ja vapaaehtoisten
välillä. Yhdessä tehden saadaan parhaiten hyviä tekoja
aikaiseksi kaikkia osapuolia
hyödyntäen.
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Ukrainan konfliktista kärsivien auttamishalu
lämmittää sydäntä
Nadja Liimatta

K

un Ukrainan konflikti
vyöryi uutislähetysten välityksellä tajuntaamme, moni varmasti
samaistui jollain tapaa ukrainalaisiin. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja
lahjoittajien monitahoinen
apu onkin ollut kiitettävän
runsasta. Myös uusia vapaaehtoisia on ilmoittautunut
avuntarjoajaksi paljon.
Suomen Punainen Risti
(SPR) käynnisti nopeasti, jo
25.2., hätäapukeräyksen Ukrainan konfliktista kärsivien
hyväksi. Myös Korso-Koivukylä -alueella toimiva Korson
osasto ryhtyi keräystoimiin
26.2. sähköisellä keräyksellä
ja maaliskuun aikana useilla
lipaskeräyspäivillä.
Vapaaehtoisia lipaskerääjiä
ilmoittautui mukavasti talkoisiin ja keräykseen sateli
kiitettävästi
lahjoituksia.
Myös moni lähialueen yritys
otti keräyslippaan toimipisteeseensä. Jo muutamassa
päivässä valtakunnallinen
keräystulos oli miljoonia ja
huhtikuun alussa 18 miljoonaa euroa! Maaliskuun lopulla Korson osaston tulos
oli noin 15.000 euroa, keräyksen vielä jatkuessa. Suurkiitos kaikille lahjoittajille

ja vapaaehtoisille keräyksen
takana! Lahjoitusten avulla
turvataan ihmisten perustarpeita ja avun tarve on
suuri. Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti apua
tarvitsevia autetaan kontaktilinjan molemmin puolin.

Yhdessä saamme paljon
hyvää aikaan
Lipaskerääjiä tutuissa punaisissa liiveissä nähtiin
Korson keskustan alueella,
Nikinmäessä, Mikkolassa ja
Koivukylässä. Marleena oli
yksi Koivukylän Citymarketissa keräämässä olleista
vapaaehtoisista. Näin hän
kuvaili ensikertalaisena kokemustaan:
- Ihan mahtavaa. Minut otettiin lämpimästi vastaan ja
ihmiset ovat olleet ystävällisiä. Kokemus oli konkreettinen, kun sai kohdata ihmisiä
ja jutella heidän kanssaan.
Kohtaamiset ovat olleet sydämellisiä - pelko ja ahdistus nousevat tunteina esiin.
Ihmiset haluavat auttaa.
Suosittelen
ehdottomasti
ihan kenelle tahansa!
Myös Korson osaston puheenjohtaja Tiina Hörkkö
(kuva) oli mukana lipaskeräyksessä ja on ollut mm. vastaanottamassa Suomeen saa-

Myllytapahtuma
Torstaina 12.5.2022 klo 13-15

Havukosken ulkoilualue,
Vanha Myllypolku
OHJELMASSA
Tilaisuuden avaus
Yhteinen alkujumppa
Rivitanssiryhmä
Voimisteluryhmä
Senioritanssiryhmä
Posetiivari Matti Pasanen
Esko Sarkasen luontopolku
Leikkimielisiä kilpailuja
Tarjolla mehua ja pullaa
Paikalla Vantaan kaupungin Senioripaku, esittelyssä
kevyttä puristusvoimamittausta sekä kevyitä tasapainotestejä
Tapahtuma on paikallinen Vantaa-päivä tapahtuma.
Kohderyhmänä erityisesti ikääntyneet vantaalaiset,
mutta samalla kaikille avoin tilaisuus
TERVETULOA!

Järjestäjät:
Rekolan Raikas, Marjatta-Säätiö, Koivukylän Leijonat, Havukosken
Eläkeläiset, Rekola-Koivukylän Eläkkeensaajat sekä Sotungin lukiolaiset
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustus

Ville Palonen, SPR

puvia henkilöitä satamassa
ja lentokentällä. - Kurjuutta
ja ihmisten hätää on edes
hieman helpompaa sietää,
kun itse tekee parhaansa
auttaakseen, sanoo Hörkkö.
- Ihmisten auttamisen halu
on valtavaa. Kysyin pienessä
Facebook-ryhmässä
maahan saapuville henkilöille
lastenvaunuja ja -rattaita, ja
vuorokaudessa meillä oli pelastuspalveluauton kyydissä
12 vaunut! Yhdessä saamme
paljon hyvää aikaan.

Apua Suomessa ja
kansainvälisesti
SPR on avustanut konfliktin
uhreja tukemalla taloudellisesti kansainvälisen Punaisen Ristin avustustoimintaa
ja avustustarvikkeilla. Ukrainaan sekä sen naapurimaihin on lähetetty myös
useita avustustyöntekijöitä.
Helmikuun lopussa ensimmäisten joukossa apuun lähti korsolainen, kokenut logistiikan avustustyöntekijä
Juha Niininen. - Tunnelmat
ovat ristiriitaiset. On surullista, että tällaisen asian
takia täytyy lähteä. Mutta
saan itse paljon siitä, että
pääsen auttamaan ihmisiä,
tekemään jotakin järkevää ja
merkityksellistä, kertoo Niininen SPR verkkosivuilla.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät vastaanottavat Ukrainasta konfliktia paenneita
Helsingin Länsisatamassa
Tiina Hörkkö

Marleena lipaskerääjänä
Koivukylän Citymarketissa

M a a h a n muu t t o v i r a s t o n
pyynnöstä SPR perusti Suomessa kaikille avuntarjoajille
valtakunnallisen infopisteen
tarjotun avun koordinoimista varten. Järjestö on myös
valmiina tarvittaessa lisäämään paikkoja vastaanottokeskuksiin ja avaamaan uusia yksiköitä.
Lukuisat vapaaehtoiset ovat
avustaneet
viranomaisia
maahantulijoiden vastaanottamisessa satamissa ja lentokentällä, tarjoten maahantulijoille tukea, neuvontaa ja
perustarvikkeita.

Tule mukaan Punaisen
Ristin Korson osaston
toimintaan

SPR on osa maailman suurinta humanitaarista liikettä, jonka avustustoiminta on
hyvin organisoitua ja laajalle
ulottuvaa. Punainen Risti on
toiminut aktiivisesti ja auttanut yli miljoonaa Ukrainan kriisistä kärsinyttä ihmistä – Ukrainassa olevia ja

Korson osaston puheenjohtaja Tiina keräystehtävissä

Benjamin Suomela, SPR

Avustustyöntekijä Juha
Niininen
Nadja Liimatta

sieltä paenneita. Maaliskuun
lopussa Punaisella Ristillä
oli Ukrainassa 10 000 vapaaehtoista ja yli 1 000 työntekijää. Lisäksi moninkertainen joukko Punaisen Ristin
työntekijöitä ja koulutettuja
vapaaehtoisia työskentelee
kriisin parissa Ukrainan ulkopuolella, myös Suomessa.

SPR on jakanut tietoa sodan
säännöistä ja henkisen tuen
ohjeita eri kanavissa sekä
tarjonnut mahdollisuuden
ryhmäkeskusteluun
Discord-alustalla. Ajantasaiset
tiedot Ukrainan konfliktin
avusta löytyvät www.punainenristi.fi.

Tiina Hörkkö

SPR:llä voi valmistautua ennalta tukemaan erilaisissa
katastrofeissa,
harjoitella
kaikille tärkeitä ensiaputaitoja ja vaikkapa varautumista harrastamalla ensiapu- ja
ensihuoltoryhmissä.

Korson osaston
toimintaryhmät:
Ensiapuryhmässä
voit oppia ensiapua ja toimia
halutessasi ensiapupäivystäjänä erilaisissa tapahtumissa
Ensihuoltoryhmässä
voit auttaa tulipalon uhreja,
toimia erilaisissa muonitustehtävissä tai osallistua
henkisen tuen antamiseen
onnettomuuden uhreille.
Huppeli-toiminnassa
voit tehdä nuorten parissa
ehkäisevää päihdetyötä.

Teppo ja Harri ensimmäisenä lipaskeräyspäivänä Korson
S-marketissa

Keräystoiminnassa
voit kerätä eri tavoin varoja mm. katastrofirahastoon
ja vähävaraisten perheiden
jouluavustuksiin.
LäksyHelppi-kerhon
ohjaajana voit auttaa koululaisia ja opiskelijoita tehtävien teossa.
Punaessuissa pääset auttamaan
verenluovutusten
kahvituksessa.
Turvatalon vapaaehtoisena tuet nuoria.
Valmiustoiminnassa
voit auttaa viranomaisia
vaikkapa kadonneen etsinnässä.
Ystävätoiminta sinulle,
joka haluat olla ystävä yksi-

näiselle.
Reddie Kids –kerhossa
voit ohjata varhaisnuoria.
Ilmoittaudu sähköpostitse
korso@osasto.punainenristi.
fi tai suoraan toimintaryhmän vetäjälle sähköpostitse
tai puhelimitse. Osoitteessa
vapaaehtoiset.punainenristi.fi voit myös luoda itsellesi
profiilin, jolloin me otamme
sinuun yhteyttä. Tutustu toimintaamme kotisivuillamme korso.punainenristi.fi.
Lähteenä käytetty punainenristi.fi-sivua.
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Mummun ja vaarin tuvalla tavataan!
Piritta Minkkinen

S

OS-Lapsikylän Mummun ja vaarin tupa
on yhteinen kohtaamispaikka lapsiperheille ja
vapaaehtoisena
toimiville
ikäihmisille. Maanantaisin
ja tiistaisin Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa
on vilskettä myös iltaisin,
kun lähialueen lapsiperheet
ja vapaaehtoiset varamummut ja -vaarit viettävät iltaa
yhdessä.
Mummun ja vaarin tupa on
auki iltaisin kolme tuntia
kerrallaan. Illan aikana valmistetaan yhdessä lämmin
ruoka, joka syödään yhdessä
saman pöydän ääressä. Illan
aikana lapset pääsevät viettämään aikaa mukavien varamummujen ja -vaarien kanssa, ja perheiden vanhemmat
saavat juttuseuraa muista
vanhemmista ja vapaaehtoista sekä hengähdyshetken
arjen keskelle. Tuvalla ruoka
ja yhteinen tekeminen suunnitellaan yhdessä perheiden
ja varamummujen ja -vaarien kanssa kaikkien toiveita
kuunnellen – perunamuusi
ja kalapuikot ovat aika usein
lasten toiveruokana.
Mummun ja vaarin tuvan
sydämen muodostavat vapaaehtoiset varamummut ja
-vaarit, jotka nauttivat lap-

siperheiden ja lasten kohtaamisesta. Kaikilla perheillä ei
ole omia isovanhempia tai
isovanhemmat asuvat kaukana, eivätkä ole lapsiperheiden arjessa läsnä. Perheet
ovatkin kertoneet, että varamummujen ja -vaarien antama huomio lapsille sekä seura vanhemmille ovat olleet
erityisen tärkeitä Mummun
ja vaarin tuvalla.

Kim Kauppinen

Toiminnan työntekijä

Toiminnan työntekijä

lapelien kokoaminen, satujen lukeminen ja hassuttelu
lasten kanssa. Saan tästä
toiminnasta valtavasti energiaa ja sisältöä elämääni.
Paras palaute on, kun oppii
tuntemaan tuvalla kävijät ja
saanut lasten ja vanhempien luottamuksen. Lasten halaus tuvalle tullessa ja pois
lähtiessä lämmittää mieltä.
Lapsikylän työntekijä on
aina tuvalla mukana, ja
heihin on muodostunut lähes ystävyyssuhde. Heidän
antama tuki ja arvostus on
tärkeää. Tuo arvostus näkyy myös konkreettisesti meille järjestetään erilaisia
koulutuksia ja retkiä.

simpänä ovat muut varamummut ja -vaarit. Meillä
on samanlaiset arvot lasten
ja perheiden tukemisessa
ja arvostamisessa. Tuvalla pääsemme juttelemaan
myös omasta arjestamme
ja vaihtamaan kuulumisia.
Pari kertaa kuukaudessa
meillä on päiväkahvit virtuaalisesti Teamsin välityksellä. Vaihdamme kuulumisia,
jollain saattaa olla jotain
erikoisosaamista, jonka jakaa kaikille, tai jollain on
hyvä vitsi kerrottavana.
Tunnelma on välitön ja yhteishenki on hyvä ja toisia
arvostava.

paaehtoistoimintaa - siinä
voi antaa mutta myös saada
paljon.

Vapaaehtoisemme
ajatuksia Mummun ja
vaarin tuvasta:
Hei!
Olen toiminut varamummuna Koivukylän tuvalla reilut
kaksi vuotta. Minulle on tärkeätä saada tukea perheitä
heidän arjessaan ja tuoda
siihen helpotusta. Haluan,
että jokainen kokee olevansa arvokas ja arvostettu
juuri sellaisena, kun he ovat
- niin lapset kuin aikuiset.
SOS-Lapsikylän Mummun
ja vaarin tuvalla pääsen
toteuttamaan noita minulle
tärkeitä asioita.
Tuvalla me mummut ja vaarit leikimme lasten kanssa
sekä keskustelemme vanhempien kanssa. Tuvalla
vanhemmat saavat keskustella toisten vanhempien kanssa sillä aikaa, kun

mummut ja vaarit touhuavat lasten kanssa. Kukin saa
olla juuri itsensä näköinen
mummu tai vaari - ei ole
yhtä oikeata tapaa toimia.
Varaisovanhempana toimiminen on joustavaa. Mikäli
itsellä on sovittuna muuta
menoa niin siitä ei tarvitse
tuntea huonoa omaatuntoa. Kukin osallistuu oman
jaksamisen ja ajankäytön
mukaan. Itselläni on kuusi
lastenlasta ja mummia tarvitaan myös heidän harrastuksissaan ym.
Varamummuna
oleminen
antaa paljon. Minulle luontainen tapa olla mummu on
leikkiminen, askartelu, pa-

Viimeisenä muttei vähäi-

Suosittelen lämpimästi varamummun ja -vaarin va-

t. Riitta-varamummu
Tupailta mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen arjessa. Mummun ja vaarin tuvat
muodostavat yhteisön, johon
kaikki lähialueen lapsiperheet ovat tervetulleita. Mummun ja vaarin tuvalle lapset
tulevat aina vanhempiensa
kanssa. Menossa mukana on
aina myös SOS-Lapsikylän
työntekijä. Laitathan viestiä,
kun olet tulossa ensimmäistä kertaa tuvalle nroon 044
7547822.

Seniorisoppa on musiikkia ja soppaa keskellä päivää
Paula Kaunismäki

M

arraskuussa 2021 Helsingin kaupunginteatteri
esitteli tulevan kauden esityksiä. Yksi houkutteleva tapahtuma oli tulossa, Seniorisoppa, joka oli
suunnattu meille ikäihmisille. Varaus tehtiin oitis ja kun
TUL Suur-Helsingin piirin veteraanit saivat tiedon, innokkaimmat tekivät heti varauksen. Tuli pitkä odotusaika, sillä
vielä ei edes tiedetty miten koronarajoitukset vaikuttaisivat
maaliskuussa 2022. Väliaikaviestittely rauhoitti odotusta ja
viimein esityspäivä koitti.
Merja Larivaaran ideoima Seniorisopan ensiesityskerta oli
tiistaina 22.3.2022 Helsingin kaupunginteatterin suuren
näyttämön lämpiössä. Tapahtuma oli pienimuotoinen konsertti, jossa konsertin jälkeen tarjottiin soppaa. Kaikki tämä
alkoi päivällä klo 11, lipun hinta oli edullinen ja tilaisuuteen
moni tuli yksin, kaksin tai ryhmässä, mutta kukaan ei ollut
tapahtumassa yksin.

lyt itsensä etunimellä. Nytkin Merja ehdotti, että jokainen
kertoisi oman etunimensä ja siten yleisö tulisi tutuksi toisilleen. Ja kolmeen laskien kaikki sanoivat etunimensä kuuluvasti ja yhtä aikaa.
Merja Larivaara ja Kari Mattila vuorottelivat laulaen yksin
ja yhdessä. Musiikin lomassa Merja Larivaara kertoi pieniä
tarinoita, joita matkan varrella kuulee. Niistä syntyy pieniä
muistoja jaettavaksi. Konsertin kappaleet koostuivat pääosin ikäihmisten toiveista. Esitetyt kappaleet olivat menneiltä vuosikymmeniltä, mutta mukaan mahtui muutama
uudempikin, kuten Kari Mattilan laulamana Missä muruseni on. Tai kun Merja Larivaara lauloi Kukkurukuun. Huikeat väreet sai aikaan Riepumatto -laulu, joka oli 50-luvun
toiveiden tynnyristä poimittu laulun sanoja lainaten, paljon
vanhaa, hiukan uutta, monen muiston kirjavuutta yhteen
riepumattoon kätkeytyä voi. Tämä kaikki mahtuu ja kätkeytyy itse elämään, kun kauan elää.

Merja Larivaara ja Kari Mattila, toinen konsertissa laulaneista, olivat tulijoita vastassa lämpiöön tultaessa. Meitä TUL:n
Suur-Helsingin piirin veteraaneja tuli paikalle 11 henkilöä
ja hyvin me joukkoon mahduimme, toisiltamme kadoten
muiden joukkoon. Uudenlaisen konsertin odotus vei kaiken
huomion. Pitkän, kahden vuoden odotuksen jälkeen Merja
Larivaara aloitti konsertin kappaleella Rempallaan yhdessä
hanuristi Anna-Liisa Väkeväisen kanssa. He ovat tehneet
yhteistyötä jo yli 30 vuotta ja ystävyys näkyi esiintymisessä.
Muut soittajat olivat Tuure Koski, Aarne Toivonen ja Markku
Kanerva. Suuren näyttämön lämpiöstä tuli musiikin areena.

Merja Larivaara on tehnyt teatterityötä melkein 32 vuotta,
jona aikana moni asia on muuttunut. Hän kokee tärkeänä,
että teatterissa esitykset ja tapahtumat ovat monimuotoisia
ja hän uskoo, että myös Seniorisopalle on tilausta ja tarvetta.
Konsertin myötä tulee uusia kohtaamisia ja päästään lähemmäksi toinen toista.

Seniorisoppa -konserteissa ei aiemmin ole ollut näin paljon
yleisöä kuin tällä kertaa. Konserttien alussa on yleisö esitel-

Hyvä teki hyvää ja yksin ei ollut kukaan – Kiitos!
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Konsertti päättyi Silakka-apajalla esitykseen, joka hiljalleen
nopeutui ja siivitti kuulijat sopan ääreen. Lupausten mukaisesti Merja Larivaara ja Kari Mattila kiertelivät yleisön
joukossa konsertin jälkeen. Jutusteltavaa riitti ja kuvia otettiin.
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Aurinkoinen sää ja lumihanget suosivat talvitempausta
Mika Rautio

Mika Rautio

K

oivukylän talvitempaus on jo perinne, jonka Lions
Club Vantaa/Koivukylä järjesti jo 45. kerran. Tapahtuma on palannut Rautkallion puistokentälle, jossa tänä vuonna aurinko helli ja suuret lumikinokset toivat
talven tuntua kentällä sunnuntaina 6.3.2022 klo 10–14 kokoontuneille kylän asukkaille.
Ohjelmaa oli koko perheelle, sillä päivän aikana saattoi nauttia mm: poniajelusta ja vetokoirista. Lisäksi oli järjestetty
ongintaa lapsille. Paikalla
oli myös Rekolan VPK,
jonka kalustoesittely y n
oli
mahdollisuus
tutustua.
Perheen pienimmät pääsivät katsomaan myös
p a l o au t o o n
sekä saivat
kokeilla omia
taitojaan
sa m mut u s tehtäv issä.
Paikalle oli
saapunut
myös Korson
SPR. Perinteiseen
tapaan Rautkallion kentällä järjestettiin leikkimielisiä pelejä.
Myös herkkuja löytyi moneen makuun, oli tarjolla mm kahvia ja pullaa, grilli-makkaraa sekä hernesoppaa ja lettuja.
Tempaus sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Ainoa pieni hankaluus järjestäjille oli juuri vähän aikaisemmin jäädytetty luistinrata, joka oli erittäin liukas, ja joka piti säästää hyvässä
kunnossa luistelijoille. Tämä ratkaistiin sijoittamalla myyntipisteiden teltat ja Oomin-infopiste jäälle ja VPK:n ja SPR:n
autot sisääntuloväylän varteen niin, että yleisön käyttöön jäi
riittävästi, jäästä vapaata ja aurattua tilaa, jossa saattoi turvallisesti ja kaatumatta liikkua.

Oikaisu

L

ähisanomien
nr.
2/2.3.22 siv. 9 olleesta
Koivukylän suuralueelta valittujen Vantaan ja
Keravan hyvinvointialueen
aluevaltuutettujen joukosta
oli erehdyksessä jäänyt pois
Soile Erikssonin (sd) nimi ja
kuva.

Erityisesti tänä vuonan sää suosi tapahtumaa. Aurinko paistoi, oli pikku pakkanen ja lunta oli aivan valtavasti. Koska oli
mitä parhaat ulkoilukelit, niin tästä johtuen yleisöä oli paikalla runsaasti. Varsinkin pikkuväki kansoitti arvanmyynti-, onginta-, poniratsastus- ja koira-ajelupaikat aika ajoin
pitkiksi jonoiksi saakka. Jossain vaiheessa päivää tungosta
oli niinkin paljon, että jo liikkuminen ylipäätään oli hetkittäin vähän vaikeaa.
Kiitos myös kaikille kylän asukkaille tapahtumaan osallistumisesta. Talvitempaus on yksi tärkeimmistä tulonhankinta tapahtumista oman kylämme Lions Clubille. Ilman
Talvitempauksen ja muiden omalla kylällä järjestettyjen
tapahtumien tuottoja ei olisi mahdollisuus avustaa esim.
oman alueemme vähävaraisia lapsiperheitä sekä muita apua
tarvitsevia.

Rekolan seurakuntalaiset pääsevät äänestämään itselleen uuden kirkkoherran
Toimitus

R

ekolan seurakunnan
kirkkoherran vaali pidetään sunnuntaina
12.6.2022 ja ennakkoäänestys on ma–pe 6.–10.6.
Kirkkoherra toimii seurakunnan hengellisenä ja hallinnollisena johtajana sekä
johtaa työyhteisöä. Äänestämällä
seurakuntalainen
voi vaikuttaa seurakunnan
tulevaisuuteen ja siihen millaisia äänenpainoja kirkosta
kuuluu.
Vaalissa ehdolla ovat Hakunilan seurakunnan kappalainen Harri Nurminen,
Hyrynsalmen kirkkoherra
Pirkko Hänninen ja Olarin
seurakunnan seurakuntapastori Jussi Koski.

Suora vaali on nykyään
harvinainen
Rekolan kirkkoherran vaali
toimitetaan ns. välittömänä
vaalina eli 18 vuotta täyttäneet Rekolan seurakunnan
jäsenet pääsevät äänestämään kirkkoherrasta. Valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas.
Välittömät
kirkkoherran
vaalit ovat nykyisin melko
harvinaisia. Vuonna 2014
voimaan tulleen kirkkolain
muutoksen jälkeen kirkkoherrojen valinta on paljolti
siirtynyt välilliseksi vaaliksi
eli seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt ovat
tehneet valinnan äänestämällä kokouksessaan.

Emma Salminen

Ehdokkaisiin voi
tutustua verkkosivuilla
sekä vaalisaarnojen
perusteella
Ehdokkaisiin pääsee kevään
aikana tutustumaan Rekolan seurakunnan verkkosivujen ja somekanavien kautta sekä kirkossa pidettävissä
tilaisuuksissa.
Ehdokkaat antavat vaalinäytteet Rekolan kirkon sunnuntaimessuissa 15.5. (Nurminen), 22.5. (Hänninen)
ja 29.5. (Koski). Vaalinäyte
tarkoittaa, että ehdokas toimittaa jumalanpalveluksen
ja pitää saarnan. Ehdokas on
lisäksi tavattavissa jumalanpalveluksen jälkeen. Vaalin
paneelikeskustelu järjeste-

Pirkko Hänninen

tään Rekolan kirkolla sunnuntaina 5.6. heti jumalanpalveluksen jälkeen.
Rekolan seurakuntaan kuu-

Jussi Koski

luvat Asola, Havukoski, Koivukylä, Leinelä, Päiväkumpu
ja Rekola.
Rekolan seurakunta on yksi

Harri Nurminen

Vantaan seitsemästä evankelis-luterilaisesta seurakunnasta. Seurakuntaan kuului
31.12.2021 11 832 jäsentä.
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Rekolan sekakuoro 70-vuotta
Pekka Airaksinen, Rekolan sekakuoron puheenjohtaja

Rekolan sekakuoron arkisto

V

uonna 1952 kokoontui joukko innokkaita laulunharrastajia yhteen Helsingin maalaiskunnan Rekolan kylässä. Heidän aikomuksenaan oli perustaa Rekolaan
oma kyläkuoro. Jo edellisenä vuotena keskusteluja kuoron
perustamisesta oli käyty. Idea kuoron perustamiseen lähti
Rekolan koulun opettajan Kaija-Liisa Itkosen toimesta. Pienen ilmoittelun jälkeen koossa oli 16 laulajan naisvoittoinen
ryhmä.
Kuoron ensimmäinen julkinen esiintyminen tapahtui Rekolan koulun rappusilla vappujuhlassa keväällä 1953. Tällöin
kuoron johtajana toimi Kaija-Liisa Itkonen. Kuoro rekisteröityi virallisesti vuonna 1953, mutta jo seuraavana vuonna
alkoi usko kuoron toimintakykyyn olla koetuksella miespulan vuoksi. Keskusteltiin jopa kuoron lopettamisesta, mutta
toisaalta keskusteltiin siitä, mistä saataisiin lisää esiintymistilaisuuksia kylän ulkopuolelta.
Kuoron ensimmäinen konsertti pidettiin 1954. Koska kuoron oma ohjelmisto ei riittänyt koko konserttiin, mukaan
pyydettiin paikallisia musiikin ammattilaisia laulamaan ja
soittamaan sooloesityksiä. Valo Saikku aloitti kuoron taiteellisena johtajana syksyllä 1954 ja hän johti kuoroa vuoden
ajan, jonka jälkeen tahtipuikkoihin astui kansakoulunopettaja Kaija-Liisa Itkonen. Kuoron pöytäkirjoihin tulee noin
15-vuoden tauko tämän jälkeen. Tuona aikana kuoroa ovat
johtaneet Kaija-Liisa Itkonen, Heikki Huttunen ja Antero
Byman.
Vuonna 1970 kuoron harjoituspaikkana toimi Rekolan koulu. Taiteellisena johtaja oli tuolloin Matti Skoutti. Hänen johdollaan esiinnyttiin Korson Vedon juhlassa sekä useamman
kerran vanhainkodeissa. Historian merkinnät kertovat, että
tuona vuonna pidettiin kuoron joulujuhla Asolan VPK:n talolla, johon miehet toivat suolaisen ja naiset makean. Joulujuhlaan kutsuttiin vieraaksi Koiton laulu. Tulevina vuosina
kuorolla oli laulukeikkoja esimerkiksi SNS-seuran tilaisuuksissa. Kuoron 25-vuotiskonserttia 1977 avusti Helsingin balalaikkaorkesteri
Vuonna 1978 kuoron taiteelliseksi johtajaksi astui oopperalaulaja Harras Hursti. Hänen johdollaan kuoro astui uudelle
tasolle osallistujamäärän, esiintymisten ja laulettavien kappaleiden suhteen. Hänen aikanaan viriteltiin tiiviitä suhteita
Viroon. Kuorolla oli siellä Kalev ja Linda-ystävyyskuoro, jonka kanssa pidettiin yhteiskonsertteja. Kuoroa avusti joskus
myös nimekkäitä vierailijoita kuten Vesa-Matti Loiri. Kuo-

Kuoron ensimmäinen kevätkonsertti 1953

ron toiminta oli Harraksen aikana hyvin aktiivista. Rahaa
kerättiin paitsi hyvin myyneillä konserteilla, myös arpajaisilla ja sponsorisopimuksilla. Lähiseudun yritykset ostivat
ohjelmalehtisiin mainostilaa. Ansaitut rahat käytettiin sitten
ulkomaanmatkoihin, laululeireihin ja muuhun kuorotoimintaan. Kuoro osallistui moniin ulkomailla pidettyihin laulujuhliin esimerkiksi Odensessa, Reykjavikissä, Tallinnassa ja
Unkarissa. Näiden matkojen myötä moni kuoronharrastaja
sai aivan uusia kokemuksia vieraista maista ja niiden ihmisistä. Kuoro esiintyi hyvin aktiivisesti paitsi pitämällä omia
konsertteja myös esiintymällä monissa lähiseudun tapahtumissa ( esim. Sos.Dem-yhdistyksen juhlat, vanhainkodit, alkoholistien kuntoutuskodit ). Kuoron jäsenmäärä oli Harras
Hurstin aikana parhaimmillaan yli 60.
Vuonna 2000 pitkän ja ansiokkaan palvelun jälkeen Dir.
Mus. Harras Hursti luovutti nuottipuikon nuorelle Jori
Männistölle, joka oli suorittanut kuoronjohtajan diplomitutkinnon Sibelius Akatemiassa. Jori Männistön alaisuudessa
kuoron ohjelmisto monipuolistui kevyen musiikin suuntaan.
Kun Harras Hurstin aikaan suosittiin kansanlauluja ja klassistyyppisiä kuorosovituksia, Jori Männistö toi oman vivahteensa kuoron ohjelmistoon sovittamalla kuorolle perinteistä tanssimusiikkia. Tämän uuden ohjelmiston kanssa voitiin
pitää sitten hyvin onnistuneita tanssiaiskonsertteja. Ohjelmistossa ei kuitenkaan unohdettu klassista puolta. Kuoro
osallistui Jori Männistön aikana Barcelonassa järjestettyyn
Cantata i Musica- kuorofestivaaliin, jota vanhat kuoron jäsenet vieläkin kaihoisasti muistelevat.
Jori Männistön lopetettua kuorossa vuonna 2016 hänen jälkeensä jälkeen kuoroa johti kaksi vuotta Jaana Raivio (Soro-

Kuoron kuva

Rekolan sekakuoro, Kaustinen

nen). Hän toi kuoroon omia sovituksiaan, joita kuoro vieläkin mielellään laulaa.
Jaana Raivion (Soronen) jälkeen kuoron taiteelliseksi johtajaksi tuli Aamu (Anu) Pulkkinen. Aamu on johtanut kuoroa
tähän asti. Hän on tuonut kuoroon paitsi omia sovituksiaan,
myös tulkintaan lisää sävyjä ja puhtautta. Hänen johdollaan
kuoro toteutti Valkea Ensemblen kanssa Vivaldin Gloriakuoroteoksen.
Rekolan sekakuoro on antanut monelle ihmiselle rakkaan
harrastuksen, joka on rikastuttanut heidän elämäänsä paitsi
musiikillisten elämysten, myös lisääntyneiden sosiaalisten
suhteiden kautta. Yhteinen harrastus ja vuosikausia jatkunut
yhteinen tekeminen on nitonut porukan syvään ystävyyteen.
Siksi ei olekaan ihme, että kuorossa on edelleen jo pitkään
kuorossa laulaneita, uusia laulajia unohtamatta.

Verneri Pohjola & Mika Kallio

Kaikille avoin Vantaan innovaatiokilpailu
etsii kaikenkokoisia kaupunkikeksintöjä

T

Vantaan kaupunki

Animal Image Konsertti + elokuvaesitys 7.5.2022
rumpetisti
Verneri
Pohjolan ja lyömäsoittaja Mika Kallion
alunperin
luontoelokuvan
ympärille rakentuva Animal
Image -konsertti kuvaa ihmisen ja eläimen ikiaikaista
suhdetta. Se kutsuu pohtimaan ihmisen suhdetta
omaan eläimeyteensä ilman
kielen luomia rajoitteita.
Improvisoidut
sävellykset
rakentavat sanattoman kielen eläimen ja ihmisen välille ja yhdistävät ne lumoavaksi kokonaistaideteokseksi.
Se on kuin emotionaalinen
kieli ihmisen ja eläimen välillä – dialogia ilman puhetta, vapautta puhutun kielen
säännöistä ja rakenteista. Se
pakottaa kuuntelemaan ja
tuntemaan, ja olemaan hetkessä läsnä.
”Kun näin elokuvantekijä
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uhtikuun puolivälissä auennut Vantaan
innovaatiokilpailu
on avoin kaikille. Parhaiden
ideoiden kesken jaetaan yhteensä 300 000 euroa. Kilpailussa etsitään ratkaisuja
arjen palveluihin, kaupunkikeskustojen kukoistukseen
ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Perttu Saksan henkeäsalpaavan kuvamateriaalin ensimmäistä kertaa, ymmärsin
että projekti on liian inspiroiva kieltäytymiseen. Kukaan toinen ei ole käsitellyt
musiikkiani samanlaisella
kunnioituksella ja visiolla.
Elokuva nostaa sävellykseni uudelle tasolle. Olen
äärettömän ylpeä teoksesta ja toivon, että kuuntelija
noudattaa Pertun toivetta

antautumalla
eläimeyden
maailmaan – tai sen kuvaan
– musiikin kautta,” Verneri
Pohjola kertoo.
Verneri Pohjola: trumpetti,
elektroniikka
Mika Kallio: rummut,
perkussiot, gongit
Liput 20/15 eur, ennakkomyynti Tiketti ja
Rekolan Kukkatalo
Konsertin kesto noin tunti.

Vantaan kaupunki kutsuu
asukkaat, yritykset, oppilaitokset, yhdistykset, järjestöt
ja kaupungin työntekijät kehittämään kaupunkia.
– Kilpailun nimi ´Kaikenkokoisia kaupunkikeksintöjä´
kertoo, että etsimme niin
suuria kuin pieniäkin ideoita
entistä paremman Vantaan
rakentamiseksi. Toivomme,
että kilpailuun osallistuisivat monenlaiset toimijat,
kaupunginjohtaja Ritva Vil-

janen sanoo.
Valituille ehdotuksille voidaan jakaa yhteensä 300 000
euroa. Rahoituksen saajan
tulee toteuttaa kilpailuidea
Vantaalla vuosien 2022 tai
2023 aikana.
Kilpailuteemoja ovat hyvät
arjen palvelut, kukoistavat
kaupunkikeskukset ja ilmastonmuutoksen torjunta.
– Nämä ovat kaikki tulevaisuuden kannalta tärkeitä
kysymyksiä. Miten vahvistamme yhteisöllisyyttä ja
estämme eriarvoistumista
ja syrjintää? Voisiko urbaania ruoantuotantoa lisätä?
Kuinka edistäisimme kiertotaloutta?
Hakemukset arvioi ja finalistit valitsee asiantuntijaraati,
johon tulee edustajia korkeakouluista ja kaupungilta.
Innovaatiokilpailu päätettiin

järjestää palkintosummalla,
joka liittyi Vantaan marraskuussa saamaan tunnustukseen. Euroopan innovaationeuvosto valitsi Vantaan
Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi. Tunnustus jaettiin marraskuussa
iCapital Awards -kisan palkintojenjakotilaisuudessa
Brysselissä.
Innovaatiokilpailu huipentuu 24.–28. lokakuuta järjestettäviin Innovaatiofestareihin, joiden aikana valitut
ehdotukset julkistetaan. Festareilla esitellään vantaalaisia innovaatioita kansainväliselle yleisölle.
Innovaatiokilpailu aukesi 14.
huhtikuuta, ja ehdotuksia
otetaan vastaan 15. elokuuta
saakka. Lisätiedot kaupungin nettisivuilta osoitteesta
vantaa.fi/innovaatiokilpailu.
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Kukka- ja yrttiterapiaa kauhujen tasapainotukseen
Taina Kulusjärvi-Touray

Taina Kulusjärvi-Touray

E

uroopan mullistukset
piirtyvät alitajuntaan.
Televisiosta olemme
saaneet katsella mahdottomalta tuntuvaa nykytodellisuutta: likaisia teitä, panssariajoneuvoja,
ruumiita,
ihmislaumoja…
Levoton mieli alkaa kaivata
parantavia elämyksiä vastapainoksi ankaraan todellisuuteen. Vastapainoa voisi
saada vaikkapa kukka- ja
yrttiterapiasta. Kukkien ja
yrttien parissa ihminen viihtyy, eikä koskaan ole mieli
raskaana sellaisten elämysten jälkeen.
Silmät kaipaavat esteettisiä
elämyksiä. Mukava tuoksu
voi houkutella ja saada meidät iloisiksi, tasapainoisiksi
ja luottavaisiksi. Olemme
saaneet viisi aistia käytettäväksi, niillä voi leikkiä, kun
todellisuus iskee liian rajusti. Kukat ja tuoksut ovat kuin
oppaita. Niissä on löytämisen riemua, arkipäivän onnea ja suuren juhlan tuntua.
Kukkaterapia pyrkii auttamaan ihmisiä käsittelemään
kehoon jumiutuneita tuntei-

Linnunpönttöjä ja ötökkähotelleja pikkulinnuille ja ötököille

neet fantastisia kukka-asetelmia kukista ja yrteistä.

Tämä kevät

Mielikuvituksellisia kukka-astelmia, olkaa hyvät!

ta. Kun tunnepuolen ongelmat helpottavat, myös fyysiset oireet paranevat.
Kahden vuoden tauon jälkeen Messukeskuksessa oli

jälleen Puutarhamessut. Siis
sinne terapiamatkalle. Tiesin ennestään, missä on kukkasidontanäytöksiä ja mistä
saa myös ostaa sidontatöitä
huutokaupalla tai hankkia

kukkia kotiin tai tuliaisiksi
vaikka arvalla.

Ehkä juuri tänä keväänä kaipaat jotain uutta ja erilaista?
Hyvät arvot, eettisyys, ekologisuus ja ilmastomuutos
ovat kunniassa. Epävakaa
maailman tilanne pistää
miettimään. Kukat ok, yrtit
ok, mutta saadaanko syksyllä satoa, jos saadaan niin
mistä. Riittääkö viljaa edes
leipään. Jos on sota-aika,
muutokset maailman taloudessa voivat olla suuret.

No nyt oli onnea ja onnen
kantamoisia. Kukkasidonnan ammattilaiset olivat luo-

Pienen ihmisen on asuttava
jossakin ja syötävä joka päivä
ja liikuttava, työn, ostosten

Ruusurikkautta

Satoisaa kesää!

tai matkojen takia. Omavaraisuutta kannattaa miettiä,
jos se on mahdollista. Nykyään suositaan maapeitteen
kattamista kokonaan kasveilla. Taas päästään siihen
mistä juttu alkoi. Jos viljelet perunaa tai vihanneksia,
niin samoissa penkeissä voi
viljellä myös kukkia ja yrttejä.
Epävakaassa maailmassamme, oikukkaiden tapahtumien pyörteessä, tuntuu etuoikeutetulta ja onnelliselta
saada toimia vihannesten ja
kukkien kasvattamisen parissa.

Kesä ja kirkkoherranvaali lähestyy Rekolan seurakunnassa!
Kevään katse
Kevät on ehdottomasti lempivuoden
aikani. Ei sillä, tykkään kyllä myös
kesästä. Eikä talvikaan ole hullumpi ja
syksyssäkin on omat puolensa. Silti
kevät on paras. Suomen syksy ja talvi
muodostavat pitkän pimeän
ajanjakson, joka alkaa keväällä
vähitellen väistyä. On sanonta, kevättä
rinnassa. Itselleni se tarkoittaa
piristymistä ja siten myös uuden
alkua.
Tällä hetkellä mielessäni pyörii ajatus
hyväksyvän katseen merkityksestä.
Hyväksyvässä katseessa on jotain
samaa kuin keväässä. Se loistaa valoa
ja alkaa luoda uutta. Niin kuin kevät
on lähtölaukaus kesän vehreydelle,
voi hyväksyvä katse olla lähtölaukaus
ystävyydelle. Tarvitaan auringon valoa
ja lämpöä, jotta voi kasvaa uutta.
Hyväksyvä katse on kuin tuo aurinko.
Tänä aikana rakastavaa ja hyväksyvää
katsetta tarvitaan tuomaan toivoa.
Toivoa siihen, että rakkaus on

suurempaa kuin viha. Valo voi voittaa
pimeyden. Me emme yksin voi
muuttaa maailmaa, mutta omalla
paikallamme, lähiympäristössämme,
jokaisella on oma paikkansa.
Meitä jokaista kutsutaan jakamaan
valoa ympärillemme. Se valo on
tarkoitettu meidän lähimmillemme,
rakkaillemme, mutta myös niille, joita
emme vielä tunne. Hyväksyvä katse
on kaiken alku. Sillä katseella myös
Jumala katsoo meitä. Hän kutsuu
meitä valoon ja yhä edelleen jakamaan
sitä valoa toisillemme. Se ajatus
kiteytyy Suvivirren neljännen
säkeistön sanoihin:
Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas
paisteemme,
sä sydäntemme valo, ain asu
luonamme.
Sun rakkautes liekki sytytä
rintaamme,
luo meihin uusi mieli, pois poista
murheemme.
Teemu Saarinen
Seurakuntapastori

Kirkkoherranvaali 12.6.

Anna apuasi!

Sunnuntaina 12.6.2022 äänestetään
Rekolan seurakunnan uudesta
kirkkoherrasta. Äänensä voi antaa
myös ennakkoon 6.-10.6.
Äänioikeutettuja ovat 18 vuotta
täyttäneet seurakunnan jäsenet.

Kirkon Ulkomaanapu on tehokas ja
luotettava auttaja sodan ja
katastrofien keskellä. Lisätietoa
www.kirkonulkomaanapu.fi

Ehdokkaat toimittavat jumalanpalvelukset Pyhän Andreaan kirkossa
sunnuntaisiin klo 10 seuraavasti:
15.5. Harri Nurminen
22.5. Pirkko Hänninen
29.5. Jussi Koski
Saarnat ovat kuunneltavissa ja
katsottavissa jälkikäteen
videotallenteina seurakunnan
Facebook-sivuilla viikon ajan.
Vaalipaneeli järjestetään kirkossa 5.6.
klo 12. Ehdokkaita haastattelee
Kimmo Saares ja paneeli lähetetään
suorana verkossa ja on katsottavissa
jälkikäteen tallenteena.
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Käsityöharrastusta parhaimmillaan
Paula Kaunismäki

R

ekolan
Marttojen
Ritva Lindblad koiraihmisenä näki Facebookin sivuilla olleen Eläinklinikka Takalan kutsun
osallistua, liittyä mukaan
kutomaan
talkoolaisena
anestesiasukkia
eläimille.
Näitä sukkia käytetään leikkausten aikana, sillä tassut tai käpälät jäävät peiton
ulkopuolelle ja tarvitsevat
lämmintä suojaksi.
Idean tähän klinikalla työskentelevä Titta Pöytälaakso
sai oululaisen klinikan sivuilta. Eläinklinikka Takalan Facebook-sivuille tehtiin
päivitys tammikuussa ja siitä päivitys alkoi leviämään.
Käsityöharrastajia kutsuttiin mukaan talkoisiin. Tämä

paula Kaunismäki

kutsu sai yllättävän suuren
suosion, joka kasvoi nopeasti. Tällä hetkellä sivuja on
lukenut jo 100000 ihmistä.
Anestesiasukkia tarvitaan
klinikalla päivittäin noin 80
paria. Käytön jälkeen ne pestään, steriloidaan, kuivataan
ja käytetään uudelleen. Joka
tarkoittaa, että edellisen päivän sukat eivät ole käytettävissä vielä seuraavana päivänä. Anestesiasukat ovat
sukkia, jotka voivat olla ilman peukaloa tai kantapäätä. Niitä tarvitaan nukutuksen aikana, niitä tarvitaan
paljon ja niitä tarvitaan niin
isoille koirille kuin pienille
marsuille.
Rekolan Martat on vahva
yhteisö, jossa tehdään ja
Juulin sylissä 16-viikkoinen Brasilian terrieri

opitaan yhdessä. Niin myös
kudottiin yhteistuumin 144
anestesiasukkaparia. Ne ovat
erilaisia, eri kokoisia ja värisiä. Nämä riittävät 72 koiralle. Sukkalähetys matkasi
Vantaalta Nurmoon. Matkaa
oli 370 km ja sukat saapuivat
eläinklinikalle perjantaina
Tassusukkia monen
monta paria

Tervehdys ja kiitos kaikille äänestäjilleni.
Äänimääräni riitti varapaikkaan Vantaan ja
Keravan hyvinvointialueen vaaleissa.
Olen varalla myös kaupunginvaltuustossa,
joten aikani riittää huomattavasti paremmin
Kaupunkiympäristönlautakunnan jäsenenä
toimimiseen.
Kaupunkiympäristölautakunta vastaa
kaupunkirakenteen ja ympäristön
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä
kaavoituksesta lähtien.
Saa olla yhteydessä!
Jari Jääskeläinen, varavaltuutettu
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
Jari.jaaskelainen@vantaa.fi
Puhelin 050-3505006
@JariJskelinen – FB: Jari Jääskeläinen, poliitikko
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25.3.2022, päivänä, joka klinikalla oli omakoirapäivä.
Omakoirapäivänä
huolletaan ja hoidetaan henkilökunnan omia rakkaita lemmikkejä. Yksi näistä koirista
oli 16-viikkoinen Brasilian
terrieri sekä 12-vuotias Ritva, lyhytkarvainen saksan
seisoja. Hoidossa oli myös
koiria, joille tehtiin erilaisia
toimenpiteitä. Kotiinlähdös-

Tassusukat, Titta ja 12-vuotias Ritva

sä oli ajokoira Fiia, joka tulee tikinpoistoon huhtikuun
alussa. Yksi koira, Emmi,
tuli hoidettavaksi. Se rauhoittui vasta kun sai haistella Ritva-koiraa.
Jos sukkia kertyy yli oman
tarpeen, niitä luovutetaan
naapuriklinikoille. Nyt maaliskuussa klinikalta on lähetetty anestesiasukkapostia
Raaheen, matkaa 270 kilo-

metriä. Nämäkin sukat ovat
tulleet innokkailta kutojilta
ja mahdollistaneet sen, että
tassut pysyvät lämpiminä
niin Pattijoella kuin Raahen
kaupungin pieneläinklinikalla. Keräyksestä innostuneet ihmiset ovat eri puolilta
maata ja eri eläinsuojeluyhdistyksissä lähteneet keräämään sukkia omallekin lähiklinikalleen.
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Iloinen iltapäivä keskiviikkona 30.3.2022
Paula Kaunismäki

H

avukosken Eläkeläisten kevään 2022 ensimmäinen Iloinen
iltapäivä oli sanan mukaisesti ensimmäinen ja odotettu.
Korona-aika oli vienyt monta keskiviikkoa ja siksikin oli
ilahduttavaa, että paikalla
oli 49 iloista ikäihmistä. Vieraita tuli Järvenpäästä sekä
Porvoosta asti.
Havukosken
nuorisotalon
liikuntasali on nyt remontin
jälkeen siisti tila ja viereinen
keittiö tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarjoilun järjestämiseen sekä tarjoilussa
voidaan käyttää oikeita kahvikuppeja. Tarjollahan oli
kahvia, voileipiä sekä kahvikakkua. Yli ei jäänyt oikeastaan mitään.
Tilaisuuden alussa Timo soitti haitarilla taustamusiikkia,
joka sopi hyvin kahvitarjoilun lomaan. Sitten Timo sai
pitää kahvitauon ja Raija
luki runon, pienen tarinan.
Sen jälkeen laulettiin kaksi
yhteislaulua, ”Käymme yhdessä ain” ja ”Väliaikainen”.
Maija ja Helka lauloivat kaksi laulua, ”Hiljainen tienoo”

ja ”Pieni tyttö tylleröinen” ja
Timo säesti heitä. Pieni tauko soittamisessa, sillä tietovisa aikaistettiin. Kysymykset olivat hieman visaisia,
mutta arvaamalla oikein,
onnistui hyvin. Kahdella oli
seitsemän oikein kahdestatoista kysymyksestä. Ja ettei
tulisi liikaa istuttua, olikin
pienen,
vapaamuotoisen
tanssihetken aika. Ja kaikkihan tietävät, että tanssi on
fyysisesti yksi vaativimmista
urheilulajeista eikä sen harrastaminen vaadi edes ylinotkeita raajoja.
Porvoon Eläkeläisten kuoro esittivät kolme laulua,
”Tämän ikäpolven elämää”,
”Pienet lapset” ja ”Tiritomba”. Järvenpään Eläkeläisten Viljo Heikkinen halusi
muistuttaa kaikkia mukana
olleita tämän hetken tilanteesta maailmalla, vaikka olikin Iloinen iltapäivä
meneillään. Maija ja Raija
ilahduttivat sketsillä ”Hulivili” ja että Raija ehti vaihtaa asua, niin yhteislauluna
Timon säestyksellä laulettiin
”Tiikerihai” ja ”Rakastan
elämää”. Havukosken Eläkeläisten senioritanssiryhmä

esitti kolme tanssia, ”Tips of
my fingers”, ”Side by Side” ja
”Oh my darling Clementine”.
Eräs vieras esitti toiveen,
että heille opetettaisiin yksi
valssi ja niin Olli ja Kaarina tanssittivat halukkaita.
Tanssi onnistui hyvin vaikka
itse harjoitteluun ei jäänyt
juurikaan aikaa.

Paula Kaunismäki

Arpajaiset pidettiin nopeutetulla aikataululla, sillä arpavoitot odottivat ottajaansa. Ripeästi voitot löysivät
omistajansa. Porvoolaisten
pöytään meni kahvipaketti
toisensa jälkeen. Vaan päävoitto meni järvenpääläisten
pöytään! Ilona vastasi loppuajan tanssimusiikista.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, kuten nämäkin juhlat.
Vieraat kiittelivät ja kutsuivat isäntäväkeä omiin
vastaaviin juhliinsa. Tämä
tietää uusia yhteisiä hetkiä,
aikaa olla toisten kanssa ja
nauttia vastavuoroisesti vieraana näistä tilaisuuksista.
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K Y L Ä L L Ä TA PA H T U U
Rekolan Raikkaan
veteraanit
Kevätkausi 2022 päättyi viikolla 17 ja syyskausi alkaa viikolla
36, maanantaina 5.9.2022

TAITOKESKUS
HAVUKOSKI
Puistojumppaa
Peltoniemenkuja
Havukoskella 3
01360
Vantaapuistokenttä,
Rautkallion
ke
9-17
to 10-18
aidattu ja
pienpelikenttä
(teko-

nurmi), Vanha Rekolantie
Ikäihmisten puistojumppaa
TAITOKESKUS
KORSO
Korsontie
18 klo 13–14, joka
maanantaisin
01450
Vantaa
on kaikille
avoin ja maksuton
ma
9-17 ja ti 10-18
Puistojumppamaanantait ovat
30.5.,050
6.6.344
ja 13.6.2022
sekä
Puh.
7666
15.8., 22.8. ja 29.8.2022
havukoski@taitouusimaa.fi

www.taitouusimaa.fi

Heinäkuu on lomakuukausi
FACEBOOKISSA:
Taitokeskus
Havukoski
ja Korso/
Rekolan Raikkaan
veteraanijaTaito
ry taloudellinen
ostonUusimaa
järjestämä,
tuki Osallistuva budjetointi.

Kangaspuissa
loimet
on raTule mukaan
talkoisiin!
kennettu valmiiksi. Meiltä voit
Lomakylä Salonsaaressa
ostaa tarvikepaketit ja neulepidetään maalaustalkoot
langat.
Järjestämme kursseja
13.-15.5.2022, jolloin maamyös
tilauksesta
ryhmille.
lataan sisätiloja. Raikkaan

veteraanijaoston jäseniä on lähdössä talkoisiin, mutta tekijöitä
tarvitaan lisää, jotta työ sujuisi
suunnitellulla aikataululla.
Tarvikkeet talon puolesta, omat
mielipensselit ja/tai maalaustelat voi ottaa mukaan.
Matkat tehdään kimppakyydeillä. Ilmoita, jos tarvitset
kimppakyytiä. Talkoolaisille
tarjotaan ruoka, majoitus sekä
mahdollisuus saunoa.
Jos kiinnostuit, ilmoittaudu
Osmo Kähköselle, puhelin 050
5567036 viimeistään tiistaina
10.5.2022.
Tule kuntolomalle
Salonsaareen

Syyskauden 2022 ohjelma
päivitetään Raikkaan veteraanien kotisivulle ja liikuntaryhmätiedote on jäsenkirjeen nro
2/2022 liitteenä.
Syyskauden
on
Joulu
käsilläavajaiset
Taitopajat
torstaina
klo 13–15
klo
13-20,1.9.2022
aloitus viim.
klo 18
Koivukylän
asukastilan isossa
14
€ + materiaalit.
salissa. Tarkemmin jäsenkirMuista ilmoittautua.

jeessä nro 2/2022, joka jaetaan
kesäkuun 2022 aikana.

Taitokeskus Havukoski
To 13.12. Saippuapaja

Marjatta-Säätiö

Taitokeskus Korso
Mielenterveysyhteisö 		
Ti
4.12. Green Craft –päivä.
Havurasti
Kierrätyshuovasta pientä kivaa
Avoinna arkisin klo 9.00–15.00
pukinkonttiin.
Eteläinen Rastitie 12,
Vain
materiaalimaksu.
01360 Vantaa
(käynti kentän puolelta)

Ti
Joulu käsillä -pajassa
p.11.12.
050 3407888
himmelit,
helmipannunaluhavurasti@marjattasaatio.fi
nen,
käpyhyasintti
https://marjattasaatio.fi/muutoiminta/havurasti-myyrasti/
(omat
männynkävyt mukaan).
www.facebook.com/rastitoi-

minnat
Taitokeskukset
on
joululomalla 20.12.2018Kaipaatko juttuseuraa ja
6.1.2019.

yhdessäoloa muiden kanssa?
Oletko yksinäinen?
Tarvitsetko tukea mielenterveyden tai päihteidenkäytön
kysymyksissä?
Kaipaatko iloa ja naurua elämään?
Havurastissa saat mahdollisuuden yksilölliseen tukeen ja
ohjaukseen, erilaisiin ryhmiin
sekä vapaamuotoiseen toimintaan ja yhdessäoloon.
Tervetuloa!
Havurastin toiminta on maksutonta ja suunnattu vantaalaisille ikääntyneille. Voit tulla
ilman ajanvarausta ja lähetettä.
Toiminnasta vastaavat sosiaalija terveysalan ammattilaiset.
Toimintaa rahoittavat Vantaan
kaupunki ja Veikkaus.

Lomalle ilmoittautuminen
viimeistään 6.5.2022, mainos
on tässä lehdessä.
Maanantai
s-posti: jaakko.vastamaki@
Jumppahetki ja viikkokokoonkolumbus.fi tai puhelin:
tuminen 1)
040-5116298.Partiomammojen perinteiset

Tämä on asukastilan avointa
JOULUMYYJÄISET
Havukosken
pelitoimintaa, jonka tilavaraEläkeläiset ry
uksen tekee Asukastilan hen2.12.2018
Kerhotoiminta:sunnuntaina kilökunta.
Pelaamaan voivat
Koivukylän asukastila Kirnu,
kello 12-14
tulla kaikki asukastilan kävijät

askartelutila, Hakopolku 2:
ja Havukosken eläkelaiset
Tarjolla:
Tiistaikerho klo 12–16,
toimivat tarvittaessa ohjaajina
kevään 2022 viimeinen kerta kahvia
pelien lomassa. Merkityllä kenpiirakoita
on 17.5.2022
tällä voi pelata kuusi henkilöä
Tiistaikerho jatkuu syksylläleivonnaisia
samanaikaisesti.
joulutorttuja
6.9.2022
HUOM! Uusi aloitusaika on käsitöitä
Kuntosaliharjoittelumahdolklo 13–15 kerhotoimintaa ja sukkia
lisuus mm. Rekolan Raikkaan
lapasia
klo 15–16 pelejä ja/tai sketsien
perjantaivuorolla (maksullikynttilöitä
harjoittelua
nen): Koivukylän vanhusten-

havupalloja
keskuksen kuntosali, Karsikjoulukoristeita
Koivukylän asukastila Kirnu,
kokuja, käynti radan puolelta,
auditorio, Hakopolku 2: ovikoristeita
perjantai klo 8–10, syyskausi
Senioritanssiharjoitukset
alkaa 9.9.2022
torstaisin klo 12–14 Arpajaiset ym. mukavaa!
Syksyn ensimmäinen kerta on
Iloista Iltapäivää vietetään
TERVETULOA
torstaina 8.9.2022
kuukauden viimeisenä keski-

tukemaan
viikkona Havukosken nuoKoivukylän asukastilaRekolan
Kirnu, partiolaisten
risotalolla. Ohjelmassa mm.
toimintaa
iso sali (salin takaosa),
laulua, tanssia, arpajaiset ja
Rekolan partiomajalle
Hakopolku 2:
kahvitarjoilu (5 euroa).
Kustaantie
47 pääsy.
Boccia perjantaisin klo 11–13
Vapaa
Kevätkauden viimeinen kerta
Tervetuloa mukaan!
oli perjantaina 8.4.2022 –
Tilaan avattiin maanantaina
Havukosken Eläkeläiset ry
11.4.2022 Ukraine Help Center
Hallitus
Syyskauden aloituspäivä vahvistamatta

klo 10.00–11.00

Elämäntaparyhmä 2)
Rekolan-Koivukylän
klo 12.00–13.00
Eläkkeensaajat
ry
Yhteisökahvit
klo 12.30
Levyraati 1)ja toimintakerho
Tiistaikerho
klo 13.00–14.00
kokoontuvat
tiistaisin klo 13:00.

Havukosken
palvelutalon
Tiistai
kerhosalissa Paimenentie
4
Yhteislaulu 1)
(Pohjakerros, sisään liuskan
klo 10.00–11.00
jälkeen katoksen alta.)
Ulkoillaan yhdessä- kävely 1)
klo 12.30–13.00
www.rekola.elakkeensaajat.fi
Yhteisökahvit
klo 13.00
Joulumyyjäiset Havunneulassa
Keskiviikko
Lauantaina
15.12.2018
1)
Paimenentie
2 pihanpuolella.
Musiikin iloa
klo 10.00–11.00
Tuolijumppa 1)
Askartelukerho
klo 12.45–13.15
Havunneulassa
(kerhotila PaiYhteisökahvit
menentie
2 (maantasossa pihanklo 13.15Perjantaisin parillisilla
puolella)
Peliryhmä 1)
viikoilla klo 13:00-15:00.
klo 13.45 - 14:30
Lauluryhmä
Torstai
Tiistaisin kerhosalissa
Toiminnallinen ryhmä 1)
klo 14:30-15:30.
klo 10.00–11.00
Orvokit- ryhmä venäjänkielisilPelikerho
le ja kiinnostuneille 2)
Havunneulassa
joka toinen
klo 11.30–13.30
2) viikoilla
maanantai
parillisilla
Suvanto -ryhmä
klo
12.15–14.15
klo12:30-16:30.
Yhteisökahvit
klo 12.30
Boccia
1)
Kirjallisuusja draamaryhmä
Pelataan
tiistaisin
Havukosken
klo
13.00–14.00
Nuorisotalossa klo 11:00-12:30.
Perjantai
Rivitanssikerho1)
Aivojumppa
Nuorisotalossa maanantaisin
klo 10.00–11.00
klo 12.00-13.30.
Asahi -terveysliikunta 1)
klo 12.15–12.45
Tervetuloa!!
Yhteisökahvit
klo 12.45
Rentoutusryhmä 1)
klo 13.15–13.45
Ryhmät ovat avoimia ja niihin
voi tulla mukaan milloin
tahansa.
Ryhmistä saa lisätietoa
Havurastin henkilökunnalta.
Muutokset mahdollisia.

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

Rekolan Raikas ry
Veteraanijaosto

Havukosken
Eläkeläiset
ry
www.finlit.fi/keruut

Kerhomme toimii tiistaisin klo
Hyvä Veteraanijaoston jäsen tai
12 - 14 Koivukylän kirjaston
tuleva jäsen tässä on tulevien
askartelutilassa,
kuukausien tapahtumia,
osoite Hakopolku 2.
joihin kaikkiin tilaisuuksiin
Järjestämme retkiä,
olet tervetullut. Jos pyydetään
teatterimatkoja, virkistys- ja
ilmoittautumaan etukäteen, ole
käsityötoimintaa.
hyvä ja ilmoittaudu. Usein miten
on kyseessä tarjoiluvaraus, joka
Teatteriretki tehdään Lahden
Asukastila Kafnetti on Vantaan
maksaa meille. Ja haluamme,
kaupunginteatteriin lauantaina
kaupungin aikuisille suunnattu
10.1.–15.6.2022
että kaikilleMuistitietokeruu
riittää tarjottavaa. Jos
15. 12. 2018 klo 13,
avoin koh-taamispaikka. Kahvia
joudut ilmoittautumisen jälkeen
musikaali
The muuttamassa
Sound of Music
pikkuhintaan.
Oletko asunut tai asutko Vantaalla,
tai oletko
perumaan tulosi, muista myös
kaupunkiin? Kerro elämästäsi Vantaalla osallistumalla keruuseen!
ilmoittaa se henkilölle, jolle olit
Retki Fazerilaan tehdään
Maanantaisin:
ilmoittautunut.
4.12.
klo 1350 vuotta. Vantaa50Vuonna
2024
Vantaan
kaupunki
täyttää
Ilmainen aamupuuro
Esittely
ja opastus
13.50€
historiahanke
kokoaa
yhteen
vantaalaisten
muistoja
kotiseuklo 8.30-9.30
Lähemmin
matkavastaava
Raija
Tulevia tapahtumia
dustaan ja elämästään kaupungissa sekä laajemminkin vantaaLassila puhelin 0503682944
keräämme omaelämäkerrallisia
kirjoituksia
Syyskaudenlaisuudesta.
päättäjäisetNyt
pidetään
Terveydenhoitajan vastaanotto
suomalaisesta
jokapäiväisestä elämästä. Vastauksesi voi koskea
Teräsvaarisalissa
maanantaina
klo 10-12
Joulumyyjäiset
Kirnussa 8.12.
tai nykyhetkeä.
17.12.2018 mitä
klo 14tahansa
alkaen.elämäsi
Tarjollavuosikymmeniä
Alkaa vuoden 2019 alusta
klo
10
15
puuroa ja joulutorttukahvit,
Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:
hinta 5 euroa/henkilö, sitova
− Kerro nykyisestä elämäntilanteestasi
ja henkilöhistoriastasi:
Tiistaisin:
Senioritanssikerho
kokoontuu
ilmoittautuminen 12.12.2018
kuka olet, mistä tulet? torstaisin klo 15 – 17 Havukosken
Läppäripiiri klo 12-14 Ota muVastausohjeet
mennessä, −maksu
Mikäpaikan
on suhteesi Vantaaseen?
Onko se paikka, jossa haluat
Nuorisotalossa.
kaan oma kannettavasi/älypupäällä. Pyritäänolla
järjestämään
tai
johon
haluat
muuttaa,
vai
paikka,
josta haluat
Tervetuloa
harjoittelemaan!
Kirjoitajaomalla
kielelläsi ja tyylilläsi.
helimesi
tule opettelemaan
arpajaiset, joten
jos sinulla
kiivaasti
poison
– ja miksi? Mitä ajatuksia ja tunteita Vantaa
Tekstien
pituutta
ei
ole
rajoitettu.
niiden käyttöä
sinussa Jaskalle,
herättää?
Otamme vastaan myös valokuvia, arpavoittoja, toimitus
Joulupuuro tarjoillaan
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä
− Mikä
kaupunginosa
on sinulle
Vantaalla
tärkein ja miksi?
Karille, Osmolle,
Ritvalle
tai
Koivukylän
kirjaston
Keskiviikkoisin:
ja haastatteluita. Lähetä vain sellaistaPaulalle. Ilmoittautumiset:
Mitä muistojaJaakko
siihen liittyy?
askartelutilassa 11.12. klo 12,
Maahanmuuttaja
neuvonta sinulla
aineistoa, jonka lähettämiseen
Mitä palveluita käytät? Mitkä
rakennukset tai paikat
Vastamäki,−jaakko.vastamaki@
Ilmoittautuminen
8.12.
oikeus ja/tai lupa. Jos lähetät
klo on
9-15
Vantaalla
ovat
sinulle
tärkeitä?
mennessä
Ritva
Tahvanainen
kolumbus.fi
,
puhelin
040
5116298
vastauksen postitse tai liitetiedostona,
− Mitä sinulle tarkoittaa ollapuhelin
vantaalainen?
050 369 5090
kirjoita vastaukseesi nimesi tai
Kauppojen
hävikkiruuan jako
− Kerro asumisesta, kodista ja perheestä, harrastuksista,
Kevätkauden avajaiset pidetään
nimimerkkisi, yhteystiedot, syntymäaika
työstä ja liikkumisesta, loma-ajoista
ja viettää
perhejuhlista.
klo ja
13.30
alkaaKirjoita
numeroiden
Kerhomme
45
ammatti.
vastaukseesi
maanantaina 7.1.2019
klo 14
Millaista elämäsi on? Oletko onnellinen?
jako.
Oma kassi mukaan.
suostumuksesi
siihen, että lähettämäsi
-vuotisjuhlaa
28.11.2018 klo 12 –
Raikkaan toimistolla.
Tästä
− Mitkä ovat olleet elämäsi tärkeimmät tapahtumat –
aineisto arkistoidaan nimellä tai
14 Havukosken Nuorisotalossa,
tarkemmin Raikkaan
Veteraanien
mullistukset
niin hyvässä kuin pahassa? Minkä asioiden
nimimerkillä
SKS:n
arkistoon
ja,
että
Torstaisin:
osoite Eteläinen Rastitie 14
omassa jäsenkirjeessä
nro 1/2019.
koet vaikuttaneen
eniten siihen, millainen olet?
aineiston saa luovuttaa
Tietoarkistoon
Yhteisöruokailu,
tervetuloa
tekeJuhlapuhujaksi on pyydetty
− Kerro muita muistoja Vantaasta.
käsiteltäväksi ja luovutettavaksi
Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja
mään
ja/tai syömään
klo 10tutkimukseen,
opetukseen
ja opiskeluun.
Pakkasjuhla on keskiviikkona
Jan Koskimies.
Keruun
käytetään nimettömästi materiaalina Vantaa5016.1.2019 klo
13-15aineistoa
Hiekkaharjun
Tutustu SKS:n arkiston
keruuohjeisiin
Ohjelman
lisäksiviimeisten
kahvitarjoilu.
Tsemppari-hanke
klo 9-16
historiahankkeessa,
jossa tutkitaan
kaupungin
Puistokulmassa.
Se on myös osa
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
vuosikymmenten historiaa. Vantaan historiasta julkaistaan
TUL100 -tapahtumaa. Tästä
Toivotamme Havukosken
Lähetä kirjoituksesi
15.6.2022
juhlakirja vuonna 2024.
Lakineuvonta,
ilmainen
klo mennessä
tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä
Eläkeläiset ry:n jäsenet
−
verkkolomakkeella
osoitteessa
11.30-12.30
Arpavoittoja
voi Suomalaisen
www.finlit.fi/vantaalainen-elama nro
tai 1/2019.Keruun
tervetulleeksi
juhlaamme!!!
järjestävät
Kirjallisuuden
Seura ja Vantaan
− postitse osoitteeseen Suomalaisen
toimittaa Jaskalle,
Karille,
kaupunginmuseo.
Vastaukset
arkistoidaan
SKS:n
arkistoon ja
Perjantaisin:
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259,
Osmolle, Ritvalle
ja Paulalle.
Tietoarkistoon.
Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2022 ja
00171
Helsinki,
merkitse
kuoreen
Sinkkukahvila aina kk:n
Paula
arvomme
kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.
tunnus ”Vantaalainen elämä”. Ilmoittautumiset:
ensimmäinen klo 17.00Asukastila
Kaunismäki, kaunipau@gmail.
Tuulikontti
com, puhelin 050 4536364
TERVETULOA! Lisätietoja:

Vantaalainen elämä

SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Koivukylän
Lähisanomat
etsii taittajaa
lehdelle!
Ota rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com
POP-UP-RAVINTOLA

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.

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

”Vie mennessäis, tuo tullessais!”

Lippuja varattuna seuraaviin
HKT:n esityksiin
KINKY BOOTS, keskiviikko
Viikko-ohjelma
23.1.2019 klo 19, liput 75 euroa/hlö
Paimenentie
4, Maanataina:
01360 Vantaa
Tahto, torstai 21.2.2019
klo 19,
liput 39 euroa/hlö Torstaina 19.5.2022
Käsityökerho
klo 10 – 12klo 18-20.
Kirsikkatarha, 7.3.2019
klo 19, etupiha, Marjatta-Säätiö
Leenakodin
liput 45 euroa/hlö
Tiistaina:
Comeback 28.3.2019 klo 19, liput
Maksuton aamupala
43 euroa/hlö
“puuropolku” klo 9-10.
Tiedustelut: Paula Kaunismäki,
kaunipau@gmail.com, puhelin
Keskiviikkona:
050 4536364
Toimintatuokio/luento
klo 11-12.

KIERRÄTYSPÄIVÄ

VASEN KOUKKU
Hieroja
Jukka Sivonen

TAAS LA 18.6. KLO 11-14 VANHASSA PAIKASSA,
PUISTOSSA REKOLANOJAN VARRELLA,
S-MARKETIN JA RADAN VÄLISSÄ.

Torstaisin:
Terveydenhoitaja paikalla
Tuo tarpeettomat pientavarat,
vaatteet, astiat ja kirjat
klo 9-11.

Paatsamakuja 4 E Vantaa, Asolanväylän varrella.
kierrätyspäivään ja tee samalla uusia löytöjä.
Puhelin: 0400 – 606 133
EI HUONEKALUJA
!
Kauppojen
hävikkiruuan jako
Hieronta, alk. 20 € / 25 min
n.
Klo
12.30-13.30
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä alueen
Muistathan
ottaa oma kassi
Rekolan seurakunnan,
Myös koti-tai yrityskäyntejä. Joustavat aukioloajatvapaaehtoistoimijoiden,
ma-su.
NETTIAJANVARAUS:

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

mukaan
Koivukylän Lionsien, alueen
eläkeläisjärjestöjen,
Toimiva Koivukylä – Toimari ryn ja
Kierrätyskeskuksen
kanssa
Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tuu futaamaan
Koivukylän Palloseuraan!
Harjoitusajat 28.3.2022 alkaen

Pojat 2016

TI Havukoski pieni tn
17 - 18
SU Havukoski pieni tn
15 - 16

Pojat 2015

MA Havukoski pieni tn
18 - 19
TO Havukoski tn
17 - 18

Pojat 2014

TI Havukoski tn
17:45 - 19
KE Havukoski pieni tn
17:45 - 19
SU Havukoski pieni tn
17:45 - 19

Tytöt 2015 - 2016

TI Havukoski pieni tn 18 - 19
SU Havukoski pieni tn 16 - 17

Tytöt 2013 - 2014

TI Havukoski pieni tn 18 - 19
SU Havukoski pieni tn 16 - 17

Tytöt 2011 - 2012

TI Havukoski pieni tn
18:30 - 20
TO Havukoski tn 17 - 18:30
SU Havukoski tn 18:30 - 20

FUTISLEIRIT
FUTISLEIRI
FUTISLEIRIT
FUTISLEIRI
FUTISLEIRIT
FUTISLEIRI
KESÄN 2022 FUTISLEIRIT
KESÄN
2022 syntyneille
FUTISLEIRIT
2009-2016
KESÄN
2022 syntyneille
FUTISLEIRIT
2009-2016
Havukosken
Urheilupuistossa
2009-2016
syntyneille
Havukosken
Urheilupuistossa
Havukosken Urheilupuistossa
ma - pe 6.6. - 10.6.2022 Hinta 100 €
ma
ma -- pe
ke 6.6.
13.6.- 10.6.2022
- 15.6.2022Hinta
Hinta100
65 €
€
ma
-- pe
6.6. - 10.6.2022
Hinta
100 €
ma
ke
15.6.2022
Hinta
ma
- ti13.6.
8.8. -- 9.8.2022
Hinta
4565
€€
ma
ke
13.6.
15.6.2022
Hinta
65
ma - ti 8.8. - 9.8.2022 Hinta 45 € €
ma - ti 8.8. - 9.8.2022 Hinta 45 €

YHTEYSTIEDOT:
Kalle Kähkönen
kalle.kahkonen@koips.fi
050 308 6253
koipsvantaa

koivukylanpalloseura

KoiPSVantaa

REKOLAN RAIKAS ry

TULE KUNTOLOMALLE SALONSAAREEN!

Ilmoittautuminen: koips.fi/toiminta/leirit
Yhteydenotot: Simo Miettinen
Ilmoittautuminen: koips.fi/toiminta/leirit
simo.miettinen@koips.fi tai 040 163 9954
Yhteydenotot:
Simo Miettinen
Ilmoittautuminen:
koips.fi/toiminta/leirit
Yhteydenotot: Simo
Miettinen
simo.miettinen@koips.fi
tai
040 163 9954
simo.miettinen@koips.fi tai 040 163 9954

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.

www.vantaankiinteistopalvelu.com

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.

• Käytössämme on nykyaikainen kalusto ja osaava henkilökunta.

Lomalle tulijoiden tulee olla rokotettuja. Saapumisohjeet lomalle liitetään kutsun mukaan. Jos tarvitset kimppakyytiä,
kerro se ilmoittautumisen yhteydessä

• Tavoitteenamme on molempia osapuolia tyydyttävä pitkäaikainen
yhteistyö.

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

• 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.

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

• Havaittuamme kiinteistönhoitoon liittyviä puutteita tai vikoja, ilmoitamme niistä aina isännöitsijälle tai muulle kohteen vastuuhenkilölle.
• Käytössämme on Avux-kiinteistöntietojärjestelmä, jonka avulla kohteen
vikahistoriasta saadaan raportti ja tieto tehdyistä huoltotoimista säilyy

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

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

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

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

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

simulaattorilla
Vauhti

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

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

Mansikkapaikka

Hyvään ruokaan
ja palveluun panostava
pitopalvelu ja lounasravintola

Lounasravintola

Mansikkapaikka
Järjestämme perhejuhlat
ja muistotilaisuudet
Perusvaihe
Perusvaihe
sekä yritysten asiakastilaisuudet

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

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

LEIPOMO
LEIPOMO

www.soladriving.ﬁ

Tervetuloa
Tervetuloa
palvelevaan
palvelevaan
Avainapteekkiin!
Avainapteekkiin!
Avoinna
Avoinna

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

Lisätiedot:

Olemme myös

Olemme
myös
asolanvpk.net
Facebookissa!
Facebookissa!

instagram.com/asolanvpk/

@AsolanVpk

instagram.com/avpk_junnut/

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

Verhoomo
Verhoomo

Unelma

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

