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Nyt tarvitaan varautumista 
tulevaan talveen
Toimitus

Syksy vaikutti pitkään kesäiseltä ja aurinko paistoi lämpi-
mästi. Kun syksy vihdoin tuli, se tuli äkkiä. Tähän aikaan 
vuodesta eläimet varautuvat jo tulevaan talveen. Oravat 
jemmaava ruokaa talteen, karhut lihovat, sammakot mene-
vät horrokseen ja muuttolinnut lentävät pois…

Monilla ihmisilläkin on nyt iso huoli tulevasta talvesta ja sel-
viytymisestä ylipäätään. Myllerrykset maailmalla ovat sy-
sänneet liikkeelle ison inflaation ja tarvikepulan. Sähkö uh-
kaa loppua kesken ja sen hinta nousee. Myös kaukolämpöön 
tulee Vantaalla 9% korotus 1.11.2022 alkaen. Se on onneksi 
hyvin pieni korotus verrattuna esim. Helsingin ja Espoon ti-
lanteeseen, mutta kyllä se sekin tuntuu. Vielä enemmän ta-
loyhtiöitä tai omakotiasukkaita tosin kurittaa sähkönhinnan 
moninkertaistuminen.

Eikä tässä vielä kaikki. Asuntolainojen korot ovat myös nou-
sussa. Jolloin jos on lainaa vaikkapa100 tuhatta, niin esi-
merkiksi 3% korkojen nousu tuo korkokuluja lisää vuosittain 
3000 euroa, eli 250 euroa joka kuukaudelle. Sekin on mo-
nille paljon rahaa, nyt tulevien muiden kustannusnousujen 
ohella. 

Mutta ei kannata lannistua. Tästäkin aina sel-
vitään. Suomessa ollaan viimeisen 100 vuoden 
aikana selvitty monista pahemmistakin tilan-
teista, joten selvitään nytkin. 

Syksyn edetessä näemme paikallista avus-
tustoimintaa taas tänäkin vuonna. Apua tar-
joaa vähävaraisille lapsille esim. Koivukylän 
Lions Club kirkon diakoniatyön kautta. Jotta 
avustustoiminta voisi jatkua tulevinakin 
vuosina, kannattaa käydä paikallisis-
sa tilaisuuksissa, mm. Citymarketin 
”auta lasta auta perhettä” tempaus, 
tai Koivukylän Talvitempaus sekä 
kirkkokonsertti. Kaikkien näiden 
tempausten tuotto käytetään 
hyväntekeväisyyteen lyhentä-
mättömänä.

Päätoimittaja 
Mika Rautio 
koivukylanlahisanomat@gmail.com

Toimitussihteeri 
Paula Kaunismäki 
koivukylanlahisanomat@gmail.com 
c/o Kaunismäki, Vanha Myllyrinne 
6 K, 01360 Vantaa
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Pekka Vuola
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Lehti saa Vantaan kaupungin 
paikallisen kansalaistoimin-
nan kohdeavustusta
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Painos 9 800 kpl jaetaan ilmaisja-
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Mikäli ilmoitusta ei toiminnallisista 
tai tuotannollisista tai asiakkaasta 
johtuneista syistä voida julkaista, 
lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuneista vahin-
goista. Lehden vastuu ilmoitusten 
poisjäännistä tai julkaisemisessa 
tapahtuessa virheessä rajoittuu 
ilmoituksesta maksetun määrän 
palauttamiseen. Huomautukset on 
tehtävä kahdeksan päivän kuluessa 
lehden ilmestymisestä.Koivukylän

Lähisanomat
Loppuvuoden 2022 
ilmestymisaikataulu

Marraskuussa Nro 6, 
vko 47 / ke 23.11.2022 
(aineistopäivä 28.10.)

Toimari ry:n joulunajan 
ennakkotiedote
Koivukylän omat Kädentaitomyyjäiset
asukastila Kirnussa 
lauantaina 3.12.2022 klo 11-14

Puuropöytä Koivutorilla
lauantaina 3.12.2022 klo 12-13

Maksuton joulukahvila asukastila Kirnussa
24. - 26.12.2022

Myyjäisten pöytävaraustiedoista, puuropöydästä ja 
joulukahvilan lopullisesta toteutumisesta tarkemmin 
seuraavassa Koivukylän Lähisanomat-lehdessä, 
joka ilmestyy keskiviikkona 23.11.2022

Lahjoita Joulumieltä!

Pitkän koronakauden jälkeen voimme nyt toivottavasti 
palata vihdoinkin normaalien toimintojen pariin. 

Yksi pitkä ja arvokas perinne kylällämme on ollut joulun aikaan 
toteutettu kaikille avoin ja maksuton joulukahvila.

Olisitko sinä kiinnostunut tulemaan tunniksi tai pariksi tähän iloiseen 
hyvänmielen tonttujen joukkoon 

keittämään kahvia ja tiskaamaan kuppeja
Jouluaattona (klo 14-20), 

Joulupäivänä (10-16) 
tai Tapaninpäivänä (10-16) 

jolloin asukastila Kirnun, eli vanhan kirjaston ovet ovat 
auki kylämme omassa olohuoneessa,  

ja siellä kahvit ja glögit sekä runsaat joululeivonnaiset 
ovat maksutta tarjolla kaikille sisääntulijoille.

Jos kiinnostuit asiasta, niin tule ke 26.10.2022 klo 17.30 Kirnuun 
vapaaehtoisten palaveriin, jossa jaamme ”työvuorot” 

ja päätämme miten tänä vuonna joulukahvila toteutetaan.
Ellet pääse ko. tapaamiseen, mutta haluat olla jouluna yhtenä 

vapaaehtoisena, niin laita siitä viesti osoitteeseen 
liisa.kaikula@gmail.com tai soita Liisalle puh. 0400-542 888.
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SAV Taidekollektii-
vi, Street Art Vantaa, 
osallistui Koivukylän 

50 v kyläjuhliin opastetulla 
taidekävelyllä, läpi Koivu-
kylä-Havukoski taidereitin 
(www.taidereitit.fi). Juuri 
50 v-juhpäivänä valmistui 
Rautkallionkadulle Jesse 
Pasasen ikkunateippauk-
sena toteutettu teos, jossa 
Koivukylän historiasta ja 
nykypäivästä tutut elementit 

Katutaidekävely ja uudet 
teokset osana 50 v-juhlaa  
Jenni Väisänen

yhdistyvät retroscifi-henges-
sä yhtenäiseksi mielikuvitus-
maisemaksi. Reitin varrella 
tutustuttiin teoksiin ja nii-
den tekijöihin sekä muistel-
tiin samalla menneitä ja poh-
dittiin alueen tulevaisuutta. 
Katutaidekävelyyn osallistui 
huima määrä asukkaita, yh-
teensä noin neljäkymmentä. 
 
Katutaidekierroksen puo-
lessa välissä, Havukoskella, 
Marjatta-säätiön kulmal-

la juhlistettiin myös uutta 
muraalia, nimeltä Sitruuna 
Lohikäärme. Kytöpuiston 
koulun oppilaat olivat toi-
voneet lisää katutaidetta 
alueelle Meidän Havukoski 
(Vantaan osallistuvan bud-
jetointi) -projektissa ja työ 
äänestettiin toteutettavaksi 
alueen asukkaiden toimesta. 
Teoksen alasokkelin maalaa-
miseen osallistuivat myös 
Kytöpuiston koulun kuudes-
luokkalaiset.

Jesse Pasanen

Verna Tervaharjun & Juulia Markkon muraali ”Sitruuna Lohikäärme”

Anetta Lukjanova 2022: Horse chestnut (Rautkallionkatu 10)

Jesse Pasasen maalaus tältä kesältä (Paimenenkatu 8/Roskakatos)

Jesse Pasasen 2.9.2022 valmistunut ikkunateippaus ja sen alla hänen 2018 maalaamansa 
uteliaisuuteen kehottava teos (Rautkallionkatu 10)

SAV ja Metropolian Sateenkaaritie (Vanha Rekolantie Havukosken Nuorisotalon kohdalla)

SodaCats-taiteilijaparin teos valmistui elok. 2022 (Parkkikatos, Eteläinen Rastitie 11/
Virsupolku 1)

Jenni Väisänen

Jesse Pasanen

Jesse Pasanen Jesse Pasanen



Aukioloajat
Maanantai - Perjantai omatoimiaika 8.00 - 9.00

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

Sunnuntai omatoimiaika 10:00 - 17:00

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

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

Koivukylän kirjasto on sunnun-
taisin avoinna klo 10-17.

Omatoimisen käytön aikana voi 
lainata, palauttaa, käyttää asia-
kastietokoneita, lukea lehtiä, 
työskennellä tai kokoustaa. Koska 
henkilökuntaa on vain rajatus-
ti paikalla, asiakaspalvelu ei ole 
yhtä kattavaa kuin normaalina 
aukioloaikana.

Kirjaston lukupiiri

Tiistai on    
pelipäivä
Joka tiistai klo 14-18 on Koivukylän kir-
jastossa pelipäivä. Pelattavana valikoima 
PS4-pelejä sekä lauta- ja korttipelejä. 
Ota kaverin kanssa vaikka erä shakkia!

Torstai 10.11. klo 15-16:30
Silvia Avallone: Teräs

Italialaisen Silvia Avallonen esikoisteok-
sesta tuli sensaatio heti sen ilmestyttyä 
vuonna 2010.

Tarinan keskiössä ovat 13-vuoti-
aat sydänystävät Anna ja Francesca. He 
kasvavat naisiksi ankeassa ympäristössä, 
jota kansoittavat syrjäytyneet perheet, 
huumekaupan pikkutekijät, osa-aika-
varkaat, terästyöläiset, tyhjäntoimitta-
jat ja paosta haaveilevat nuoret. Tyttöjen 
voimana on kuitenkin lannistumatto-
muus ja sammumaton elämänjano.

Romaani käsittelee mestarillisesti 
suuria teemoja: nuoruutta, ystävyyttä, 
erotiikkaa, vanhempien ja lasten suhtei-
ta, perheväkivaltaa, rikosta ja kuolemaa. 
Se kuvaa nuorison näköalattomuutta 
kuolevilla tehdaspaikkakunnilla ja ar-
vojen menetystä yhteiskunnassa, jossa 
ei uskota enää muuhun kuin rahaan ja 
seksiin.

Torstai 8.12. klo 15-16:30
Yaa Gyasi: Matkalla kotiin

Ylistetty, kiihkeä esikoisromaani si-
sarpuolista, jotka toisistaan tietämättä 
päätyvät samaan linnoitukseen 1700-lu-
vun Afrikassa: toinen vaimoksi, toinen 
orjaksi.

Effie jää valkoisen kuvernöörin vai-
mona Ghanaan, kun orjalaiva vie hänen 
siskopuolensa Esin Yhdysvaltoihin. Rak-
kaus kuitenkin kurottaa yli meren, ei-
vätkä sitä pidättele kahleet.

Romaani kuvaa mustien amerikka-
laisten historiaa orjaplantaaseilta Har-
lemin jazzklubeille ja nykyhetkeen. Se 
kertoo niiden tarinoita, joiden ääniä ei 
yleensä kuulla.

Gyasin värikylläinen kerronta tem-
paa mukaansa ja kulkee Chimamanda 
Ngozi Adichien ja Toni Morrisonin jalan-
jälillä. Romaani tunkeutuu ihon alle ja 
herättää historian henkiin.

Lukupiiri kokoontuu Koivukylän asukastilan monitoimitilassa (entinen kirjasto) 
Hakopolku 2, 01360 Vantaa.  Lisätietoa ja lukupiirin kirjoja saatavilla Koivukylän 
kirjastosta. Tervetuloa!

Kirjasto  
avoinna myös 
sunnuntaisin

Helmet-kirjastot antavat yhteistyös-
sä kustantajien kanssa kaikille kou-
lunsa aloittaville pääkaupunkiseudun 
ekaluokkalaisille kirjalahjan lukuvuon-
na 2022–2023. Samalla kaikki koulutu-
lokkaat kutsutaan tutustumaan omaan 
lähikirjastoon, joko opettajan johdol-
la tai perheen kanssa. Kampanja alkoi 
Helmet-kirjastoissa 12.9.2022.

Ekaluokkalaiskampanjan suomen-
kielinen kirjalahja on tänä vuonna Tuula 
Kallioniemen kirjoittama ja Virpi Pennan 

Lauantaina 12.11.2022 klo 11–15.
Yhteistyössä: Vantaan näyttämö

Vuoden 2023 alusta ensi-iltansa saavan 
Pihajengi karkumatkalla -lastennäy-
telmän otukset valtaavat Koivukylän kir-
jaston! 

Kukkuu!-musiikkiteatteriesitys 
tiistaina 25.10 klo 14-14.30 
 
Kukkuu!Nukkuu? on 0-2-vuotiaille 
suunnattu leikkisä musiikkiteatteriesi-
tys, jossa leikitään, lauletaan, soitetaan 
ja tanssitaan yhdessä Kukkuu-ketun 
kanssa. Esitys sopii kaikenkielisille. 

Vauvoille ja taaperoille suunnattua 
vuosittaista Kukkuu!-viikkoa vietetään 
taas lokakuun lopulla 24.-30.10.2022. 
Vantaan kulttuuripalveluiden ja yhteis-
työkumppaneidensa tuottama festivaali-
viikko tarjoaa vauva- ja taaperoperheille 
lukuisia kulttuuritapahtumia ympäri 
kaupunkia. 

Kukkuu-festivaali
Viikon aikana myös leikitään ja 

lorutellaan, pidetään toiminnallisia 
satutuokioita ja etsitään kadonneita 
Kukkuu-kettuja kirjastoista ympäri Van-
taata. Lisäksi kannattaa ottaa kirjasto-
jen somekanavat seurantaan ja kurkata 
sieltä Kukkuu-ketun somevinkit vauva- 
ja taaperoikäisille suunnatuista kirjois-
ta. Vinkkejä julkaistaan koko viikon ajan, 
myös Koivukylän kirjaston Facebook- ja 
Instagram-sivuilla. 

Koko viikon ohjelmisto löytyy Van-
taan kaupungin tapahtumakalenterista 
https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI sekä 
kirjastojen omilta Helmet.fi-sivuilta.

Jokainen pääkaupunkiseudun  
ekaluokkalainen saa ikioman   
kirjan Helmet-kirjastosta

kuvittama Rapiseva reppu. Teoksen on 
kustantanut Karisto ja se kuuluu helppo-
lukuiseen Kirjakärpänen-sarjaan. Kirja 
kertoo kaikille ekaluokkalaisille tutus-
ta aiheesta, ensimmäisestä koulupäi-
västä. Mitä jos ei osaa vielä lukea? Entä 
jos eksyy välitunnilla? Saako koulussa 
leikkiä legoilla? Rapiseva reppu an-
taa vastauksia näihin ja moniin muihin 
pikkukoululaisten mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin hauskalla ja mukaansatem-
paavalla tavalla.

Kuva: Arttu Lavi/Vantaan näyttämö

Kirjastossa   
testataan uutta 
tulostus-   
järjestelmää
Huomioithan, että aiempi print@van-
taa.fi- tulostusjärjestelmä ei ole käy-
tössä Koivukylän kirjastossa.

Vantaan kaupungin tietohallinto kehit-
tää uutta asiakasystävällistä ja tietotur-
vallista tulostusjärjestelmää kirjasto- ja 
asukaspalvelujen käyttöön. 

Uutta tulostusjärjestelmää testataan 
Koivukylän kirjastossa heinäkuusta al-
kaen. Asiakkaat voivat kokeilla kirjas-
tossa uutta tulostusjärjestelmää ja antaa 
siitä palautetta. 

Tulostamiseen, kopiointiin ja skan-
naukseen tarvitset kirjastokortin ja 
asiakastietokoneella tehtävän helpon re-
kisteröinnin. Rekisteröinti tehdään vain 
ensimmäisellä kerralla, ja se on voimas-
sa toistaiseksi. Tulostettavat tiedostot 
tulee saada auki kirjaston tietokoneel-
la, koska tulostaminen puhelimesta 
ei ole tällä hetkellä mahdollista. Myös 
väritulostaminen onnistuu normaalien 
kappalemäärien puitteissa (20 kpl mus-
tavalkoisia tai 2 kpl värillisiä päivässä). 
Skannaaminen tapahtuu suoraan omaan, 
järjestelmään rekisteröityyn sähköposti-
osoitteeseen.

Uutta tulostusjärjestelmää testataan 
myöhemmin myös Vantaa-infoissa ja 
asukastiloissa. 

Karkumatkalaiset kirjastossa   
-tapahtuma lapsiperheille

Luvassa sadutusta, lorutusta ja leik-
kiä yhdessä ihan uusien hauskojen hah-
mojen kanssa, tervetuloa mukaan!  
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Elokuussa pääsimme 
aloittamaan suositut 
keskiviikkoiset yh-

teisöruokailumme. On mu-
kavaa, kun tupa on täynnä 
puheensorinaa ja vatsat 
täynnä herkullista lounasta, 
jota mekin saamme Yhteisen 
pöydän kautta eli on hävik-
kiruokaa. Maanantaisin asu-
kastilalla on aamusta tarjolla 
puuroa, niin kauan kuin sitä 
riittää. 

Syyskuussa pääsimme juhli-
maan Koivukylän 50-vuotis-
juhlaa ja asukastilan 1-vuo-
tis syntymäpäiviä yhdessä 
Toimiva Koivukylä - Toimari 
ry:n kanssa. Juhlassa näh-
tiin toinen toistaan mah-
tavimpia tanssi-, runo- ja 
lauluesityksiä sekä kuultiin 
upeita puhujia. Kakkukah-

Toiminta Koivukylän asukastilalla on pyörähtänyt 
kesän jälkeen taas vauhdikkaasti käyntiin
Piia Helasto

vitkin tarjottiin päivän aika-
na asukastilassa että illalla 
sitten Toimarin toimesta to-
rilla osana suurta juhlakoko-
naisuutta.

Asukastilalla on luvassa 
retkiä, kaverikävelyitä ja 
liikunnallista toimintaa. 
Keskiviikkoisin pyörii läp-
pärikerho ja torstaisin toimii 
käsityökerho sekä syyskuus-
sa tehtiin “Kätketyt aarteet”-
yhteisötaideprojektia. Jokai-
nen sai osallistua ja upeaa 
yhteisötaidetta syntyi. Val-
mis teos on nähtävillä loka-
kuussa asukastilassa. Terve-
tuloa katsomaan.

Tule kahville, lukemaan päi-
vän lehdet, juomaan kup-
pi kahvia tai vinkkaamaan 
henkilökunnalle ideoita, 
miten toimintaamme voisi 

kehittää.

Kahvia/teetä tarjolla arkisin 
klo 9–14
Aamupuuroa tarjolla maa-
nantaisin klo 9–10.
Keskiviikkoisin läppärikerho 
klo 13–15.
Yhteisöruokailu: keskiviik-
koisin klo 11–13.30 
tai niin kauan kuin ruokaa 
riittää.
Käsityökerho torstaisin klo 
12.30–14.30.

Seuraa muuta toimintaam-
me sosiaalisesta mediasta 
Facebookista Koivukylän 
asukastila ja Instagramista 
asukastilatvantalla sekä tie-
tysti paikan päällä asukasti-
lan ilmoitustaululta.

Alueen lapsiperheitä 
palveleva Koivukylän 
avoin kohtaamispaik-

ka järjesti lastentapahtuman 
Koivukylä 50-v Vallattomas-
ti-tapahtuman tiimoilta 2.9. 

Kohtaamispaikan eri toimi-
jat järjestivät lapsille kaikkea 
kivaa toimintaa, kuten askar-
telua, leikkejä ja kasvomaala-
usta. Perheille jaettiin ilma-
palloja ja perheiden kanssa 
yhdessä paistettiin vohve-
leita. Tapahtuman kruunasi 
lastenmusiikkiyhtye kengu-
runmeiningin keikka, jonka 
tarjosi MLL:n Uudenmaan-
piirin Perheitä kohtaamassa-
hanke.
 
Koivukylän avoin kohtaa-
mispaikka on MLL:n Uu-
denmaanpiirin koordinoima 
monitoimijainen kohtaamis-
paikka, jossa Vantaan kau-
punki yhdessä eri järjestöjen 
ja seurakunnan kanssa jär-
jestää kohtaamispaikkatoi-
mintaa alueen lapsiperheil-
le. 

Kohtaamispaikassa voi tava-
ta muita lapsia ja vanhempia, 
saada tukea ja apua, sekä 
osallistua ohjattuun toimin-
taan tai vain viettää aikaa 
yhdessä lapsensa kanssa.

Lastentapahtuma 
Vallattomasti 2.9.2022

Lastenmusiikkiyhtye Kengurumeiningin keikka

Perheille jaettiin ilmapal-
loja

Lapsille tehtiin kasvomaa-
lauksia

Karoliina Tukiainen Karoliina TuKiainen

PeKKa Vuola

Koivukylän omat 
kädentaitomyyjäiset

Koivukylän asukastila Kirnussa
(Koivukylän entinen kirjasto, Hakopolku 2)

lauantaina 3.12.2022 klo 11-14

Tule tekemään löytöjä Toimarin ja kyläläisten yhteisiin
kädentaitomyyjäisiin, jossa tarjolla taidokkaita

käsitöitä, koruja,
koristeita, kortteja, leivonnaisia ja kaikenlaista uutta 

ja ehdottamasti itse tehtyä tai tuunattua
lahjatavaraa pukinkonttiin. 

Tarkemmat tiedot maksuttomista pöydistä 
ja ilmoittautumisesta löydät seuraavasta 

Koivukylän Lähisanomat-lehdestä, 
joka ilmestyy keskiviikkona 23.11.2022.

Järjestäjä:
Toimiva Koivukylä - Toimari ry
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Kohdeavustukset
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javiljelysten tieltä, kahvin-
tuotanto ja pikamuoti. Pi-
kamuodin kohdalla opittiin 
vaatteiden matkasta aina 
materiaalien hankkimisesta 
kaatopaikalle asti. Opimme 
myös, että karjaa kasvatta-
essa ruoantuotantoa varten 
soijaa kuluu paljon enem-
män, kuin jos soija käytetään 
suoraan ihmisten ruoaksi. 
Näin myös kasvisruoan syö-
minen on kannattavampaa 
kuin lihan. 

Ihme ilmat -esitys on kiin-
nostava kaikenikäisille kat-
sojille. Se tarjoaa viihdettä, 
vaikka ei ymmärtäisikään kaikkea aiheesta. Esityksessä oli 
hahmo, Fossiilimenninkäinen, joka toi esitykseen hauskuut-
ta ja tehoaisi varmasti kaikenikäisiin katsojiin. Ihme ilmat 
-kirjan kirjoittaja Laura Ertimo oli myös osaltaan mukana 
esityksessä kertomalla esityksen aiheista. 

Taidetestaajat on kaikin puolin loistava idea. Taidetestaaji-
en kautta kahdeksasluokkalaiset voivat innostua eri taiteen 
muodoista ja ehkä löytää uuden harrastuksen.

Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 5 - 12. lokakuuta 2022

Kansainvälisen luku-
taidon päivää vietet-
tiin 8. syyskuuta. Ha-

vukosken koulussa kolmas 
oppitunti alkoi tuolloin lu-
kemiseen liittyvällä päivän-
avauksella, ja osa tunnista 
käytettiin kirjallisuuden pa-
rissa.
 
Päivänavauksessa oppilail-
ta kyseltiin lukumuistoista: 
“Muistatko, mitä kirjoja si-
nulle on luettu, kun olet ollut 
pieni? Onko Pupu Tupuna tai 
Vaahteramäen Eemeli tuttu? 
Mitä kirjoja luit itse alakou-
lussa? Nummelan ponital-
leja, Kapteeni Kalsareita, 
Neiti Etsiviä, Supermarsuja 
vai jotain ihan muuta? Mikä 
kirja sinulla on tällä hetkellä 
kesken? Onkohan se kauhua 
tai fantasiaa, urheilijan elä-
mäkerta tai rakkaustarina 
vai ehkäpä huumorikirja, 
jolle saa nauraa välillä ihan 
kippurassa?”

Tarinat – niiden kertomi-
nen, kuunteleminen ja luke-

Read Hour 2022 Havukosken koulussa
Tanja Latvasalo, Havukosken koulu, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 

Syyskuisena aamuna Havukosken koulun kaikki kah-
deksasluokkalaiset kerääntyivät koululle hyvissä ajoin. 
Lähdettiin tilausbusseilla Helsingin keskustaan, Taide-

testaajat-ohjelman järjestämään teatteriesitykseen teatteri 
ILMI Ö:hön. 

Taidetestaajat on kaikkialla Suomessa toimiva kulttuuri-
kasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksas-
luokkalaisille 1–2 vierailua lukuvuodessa taiteen pariin. 
Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja 
työkaluja arvioida taidetta itse.

Teatteri ILMI Ö:n esityksen aiheina olivat ilmastokriisi ja 
aktiivinen kansalaisuus. Ihme ilmat -esitys pohjautuu las-
ten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiden Laura 
Ertimon ja Mari Ahokoivun tietokirjaan Ihme ilmat! Miksi 
ilmasto muuttuu (Into Kustannus, 2019). 

Esitys oli hyväntuulinen ja oivaltava. Esityksessä oli pal-
jon realistisia ajatuksia ilmastonmuutoksesta, minkä takia 
se tuntuikin samaistuttavalta. Esityksen aikana pohdittiin 
myös hyviä kysymyksiä, kuten “kuinka kuka tahansa voi 
vaikuttaa” ja “kuka päättää luonnonvarojen käytöstä”. 

Esityksessä nostettiin esiin tärkeitä ilmastonmuutokseen 
liittyviä asioita, esimerkiksi sademetsien hakkaaminen soi-

Taidetestaajissa pohdittiin ilmastokriisiä
Hertta Dahlqvist, Aino Juvonen, Tanja Laakkonen inKeri TuiKKala

Osana Koivukylä 
50-vuotta juhlata-
pahtumia pidettiin 

Havukosken koulussa avoi-
met ovet perjantaina 2.9.

Avoimien ovien tapahtuma 
alkoi yhteisellä koulun au-
ditoriossa. Ohjelmassa oli 
ensin oppilaiden bändiesi-
tys, mitä seurasi rehtorin 
puheenvuoro. Vierailijoiden 
eniten odottama ohjelma-
numero taisi kuitenkin olla 
koulun tukioppilaiden vetä-
mä kouluun tutustumiskier-
ros.

Päivän aikana reilu parikym-
mentä kiinnostunutta kävi 
tukioppilaiden opastamana 
tutustumassa kolme vuot-
ta sitten peruskorjattuun 
koulurakennukseen. Vieraat 
pääsivät tutustumiskierrok-
sen aikana näkemään koulun 
erilaisia opetus- ja työsken-
telytiloja sekä samalla myös 
vaihtamaan jokusen sanan 
koulun henkilökunnan ja 
oppilaiden kanssa.

Avoimet ovet 
Havukosken 
koulussa
Arto Martikainen

Tilausbussit veivät teatterikäynnille Helsingin keskustaan.

Esityksen jälkeen jokainen 
luokka myös sai tietokirjan 
mukaansa myöhempiä 
lukuhetkiä varten.

minen – ovat kiinnostaneet 
ihmisiä aina. Tarinoiden sii-
villä pääsee hetkeksi sisään 
maailmaan, joka on jonkun 
toisen. Siellä näkee aitiopai-
kalta, mitä toinen ajattelee 
ja kokee. Siellä ymmärtää, 
mitä toinen tuntee ja toivoo. 
Siellä saa nauraa ja itkeä toi-
sen kanssa. Usein kirjat he-
rättävätkin meissä tunteita 
ja huomamme, että toisten 
tarinoista opimme samalla 
myös jotain itsestämme. 

Havukosken koulun opehuo-
neessakin jutellaan usein 
kirjoista, joita ollaan luke-
massa. Me opettajat lainai-
lemme toistemme kirjoja ja 
annamme lukuvinkkejä toi-
sillemme. Laukusta toiseen 
on vilahtanut esimerkiksi 
kirja Sinun Margot, joka vie 
lukijan 1980-luvun Itä-Sak-
saan. Opettajalta toiselle on 
päätynyt myös taidemaalari 
Hugo Simbergin upea elä-
mäkerta. Opehuoneessa on 
nähty myös hittikirja Suon 
villi laulu. Se kertoo tarinan 
ystävyydestä, rakkaudesta ja 

selviytymisestä, ja siihen ta-
rinaan kietoutuu myös mur-
hamysteeri.

Päivämme täyttyvät hälys-
tä ja silmämme hakeutuvat 
vilkkuvalle ruudulle jatku-
valla syötöllä. Sellaista ei 
kukaan jaksa loputtomasti. 
Voiko olla sen rauhoitta-
vampaa ajatusta, kuin syys-
iltoina kaivautua peiton alle 
lukemaan kirjaa? “Yllätä 
perheesi ja organisoi kotona 
teidän perheenne oma Read 
Hour, lukemistunti. Tai lue 
ainakin itse, sillä lukeminen 
kannattaa aina”, oppilaita 
kehotettiin. 

Päivänavauksen jälkeen luo-
kissa luettiin ja keskusteltiin 
lukemisesta. Kaunokirjal-
lisuuden lukeminen ei ole 
koulussa tietenkään vain lu-
kutaitopäivän asia. Äidinkie-
len ja kirjallisuuden opetuk-
sessa oppilaita kannustetaan 
monipuoliseen lukemiseen 
ja oppilaat saavat kauno-
kirjallisuutta luettavakseen 
säännöllisesti. Tunneilla 

luetaan, tulkitaan ja arvi-
oidaan kirjallisuutta ja jae-
taan lukukokemuksia. Joka 

lukuvuosi oppilaista löytyy 
myös Helmet-lukudiplomin 
suorittajia.
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Digitukea etsimässä Koivukylästä

Läppäripiirin kokoontuminen 30.8.2022: Seppo Tolppanen, Marjatta Martikainen ja Hannele Tuominen

Eija Ahola

Vantaan kaupunki on linjannut strategiassaan, että 
palveluita kehitetään entistä enemmän digitaalisina. 
Mitä se tarkoittaa käytännössä? Samalla kun suurelle 

osalle asukkaista palvelujen saatavuus helpottuu, tarkoittaa 
se myös muun muassa sitä, että ilman digitaitoja olevien 
asukkaiden riski syrjäytyä palveluista kasvaa. Ilman digitai-
toja on koko maassa arvioiden mukaan 500 000–700 000 
aikuista. Vantaan osuus suhteutettuna aikuisväestön mää-
rään voisi olla varovaisen arvion mukaan useita tuhansia 
henkilöitä. Heidän joukossaan on paljon vanhuksia, työt-
tömiä ja maahanmuuttajia. Puhutaan digisyrjäytymisestä, 
jota pidetään yhtenä vakavana syrjäytymisen muotona. 

Samalla kun digipalvelut tuovat palveluja saataville moniin 
paikkoihin, niin niihin liittyy myös yhdenvertaisuuden ja 
saavutettavuuden kannalta monia ongelmia. Valtakunnalli-
sesti tähän ovat kiinnittäneet vakavaa huomiota sekä vanhu-
sasia- että yhdenvertaisuusvaltuutettu. 

Vantaalla on lähdetty kehittämään digitukea yhdessä Espoon 
kanssa vasta päättyneessä Monipaikkainen digitukipalvelu 
kuntalaisille -hankkeessa. Tulevaisuuden digitukipalveluja 
kehitetään mm. monipaikkaisina ja monikanavaisina yh-
teistyössä kaupungin eri toimijoiden, järjestöjen ja vapaaeh-
toisten kanssa. Monikanavaisuus tarkoittaa helposti tavoi-
tettavaa etä- ja lähitukea. Viestinnän rooli on tärkeä ja sitä 
halutaan kehittää myös monikanavaisena, ei vain netissä. 
Mutta vielä ei olla hankkeen tavoitetilassa, vaan kaukana 
siitä: Moni ei tiedä digituen olemassaolosta mitään. Palve-
luista tiedotetaan aivan liian vähän. Palveluaikoja on liian 
harvoin, siellä täällä muutama tunti viikossa. Työntekijöi-
tä on vähän ja monet ovat tilapäisiä. Etäpalvelut eivät sovi 
kaikille ja niissä pitää hallita jo monta asiaa.  Palvelut ovat 
pirstaleisia. Jokainen palveluntuottaja päättää itse millaista 
palvelua antaa ja milloin antaa. Viranomaisilla on kuitenkin 
velvollisuus antaa digitukea omien palveluidensa käytössä. 
Monet digitukipalvelut ovat kesällä pitkiä aikoja tauolla. Ih-
misten tarpeet tukeen sen sijaan eivät ole. Asiantuntijoiden 
mukaan digitukipalveluiden pitäisi olla pääasiassa julkisia ja 
järjestöt sekä vapaaehtoiset täydentävät niitä.

Kirjastoissa järjestetään digitukea. Niissä on käytössä lan-
gaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat. 
Digitukea järjestävät kirjaston työntekijöiden lisäksi Enter 
ry ja Pilviagentit (kaupungin). Tässä jutussa kerrotaan lä-
hinnä Koivukylän alueella annettavasta digilähituesta ja 
etätuesta.

Koivukylän kirjastossa annetaan digitukea kirjaston 
aukioloaikoina. Sitä saa kaikissa kirjaston omien asiakas-
laitteiden ohjelmissa mm. Office ja myös asiakkaiden omien 
läppärien ja älypuhelimien ongelmissa. Tuki riippuu kunkin 
virkailijan osaamisesta, mutta jokaisella on perusosaaminen 
sekä ohjelmista että laitteista. Jos ei kirjastossa osata auttaa, 
niin asiakas ohjataan eteenpäin, mitä tapahtuu heidän ker-
tomansa mukaan harvoin. Asiakkaita autetaan myös kielel-
lisissä ongelmissa. Ne liittyvät usein lomakkeiden vaikeasel-
koisuuteen. Toinen tärkeä tuen muoto on tiedonhakutaitojen 
opastus. Se on kirjastojen henkilökunnan peruskauraa. Ih-
metyksen aihe onkin, että digituesta ei kerrota kuitenkaan 
kirjaston nettisivuilla muuta kuin mainintana digituki. 

Koivukylän asukastilassa    
annettava digituki
Asukastilan oma digituki
Kirnussa saa digitukea kolmena päivänä viikossa. Tehtä-
vään on palkattu määräaikainen asiantuntija vuoden 2023 
loppuun. Työntekijä auttaa asiakasta asioiden äärelle eli löy-
tämään esimerkiksi Kelan lomakkeet, pankkien palvelut, 
TE-palvelut, Maisan tai Omakantapalvelut. Lisäksi asukas-
tilan muut työntekijät auttavat oman osaamisensa rajoissa 
tilan aukioloaikoina. Myös etätukea annetaan.  Lomakkeita 
ei asiakkaan puolesta täytetä, vaan jos sisällön ymmärtä-
misessä on ongelmia, niin asiakasta autetaan lähettämään 
esim. sähköpostia asiantuntijalle. Jos asiakkaan pitää mak-
saa laskuja tai hakea asuntoa yms. tavallisia arjen palveluja, 
niissä autetaan. Tarkoitus on, että asiakas itse oppii hake-
maan tietoa ja käyttämään laitteita. Vierellä kulkeminen on 
tarpeen poistamaan laitteiden käyttöön liittyvää pelkoa ja 
osaamattomuuteen liittyvää häpeää. Työntekijällä pitääkin 

Digituella tarkoitetaan 
- sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön  
 tukea, joka auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalli- 
 seen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. 

Tuen sisältö voi vaihdella verkkoasioinnin opastami-
sesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. 

Digituki voi olla 

Lähitukea
- esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin  
 annettava tuki. Se voi olla 

Etätukea 
- esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki. 
 Tukea antava henkilö ei voi asioida asiakkaan 
 puolesta tai käsitellä esimerkiksi palvelujen 
 käyttöön tarvittavia pankkitunnuksia tai muita  
 tunnuksia. 

Julkiset ja järjestöjen digitukipalvelut ovat 
maksuttomia. 

olla hyvät sosiaaliset taidot digitaitojen lisäksi. Asukastilan 
työntekijät toivovat Kelan työntekijää ja muita usein tarvit-
tavia asiantuntijoita paikalle säännöllisesti, jotta heiltä saisi 
suoraan vastauksia lomakkeiden vaikeisiin kysymyksiin. Se 
myös nopeuttaisi asioiden käsittelyä. Selkeästä kielestä oli-
si usein apua lomakkeiden täytössä.  Osa asiakkaista toimii 
hyvin itsenäisesti. Asukastilassa on useita asiakaskoneita. 
Digituesta ei ole mitään mainintaa asukastilan netti- tai FB-
sivuilla. Ei siis ole ihme, että kaikilla asukkailla ei asiasta 
ole tietoa. 

ENTER ry, Vantaan järjestörinki ry ja muut järjestöt antavat 
laite- ja verkkoasiointitukea senioreille, maahanmuuttajille 
ja muille erityisryhmille. Tuki on lähi- ja etätukea. 

Järjestörinki ry tarjoaa maahanmuuttajille asukastilassa 
neuvontapalvelua kahtena päivänä viikossa. Digituki liittyy 
aina muuhun annettavaan palveluun.  Erillistä digitukea ei 
anneta. Tähän on yksi projektityöntyöntekijä. Tästä palve-
lusta ei ole järjestön nettisivuilla muuta tietoa kuin autetaan 
lomakkeiden täytössä.

Enter ry etä- ja lähitukea
Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry antaa henkilö-
kohtaista ja maksutonta digiopastusta senioreille Uudella-
maalla. Yhdistys täyttää tänä vuonna 25- vuotta. Se lienee 
vanhin alalla toimiva vapaaehtoistaho. Opastajat ovat itse-
kin ikäihmisiä ja saaneet digiopastajan koulutuksen. Opas-
tus on henkilökohtaista sekä lähi- että etäopastuksena. Osa 
vapaaehtoisista pitää myös tietoiskuja erilaisista digiasioista. 
Enter ei toimi ainakaan vielä Koivukylässä. Se toimii etänä. 
Enterin lähitukea saa mm. Tikkurilan kirjastossa keskiviik-
koisin klo 13–15. Enterin nettisivuilta saa hyvin tietoa.

Läppäripiiri – yhteisöllistä digitukea
Vapaaehtoisten pitämä Läppäripiiri kokoontuu keskiviikkoi-
sin klo 13–15 Koivukylän asukastilassa. Läppäripiiri antaa 
yhteisöllistä digitukea, jonka periaatteena on ratkaista on-
gelmia yhdessä oppien. Toiminnan avustajina, kuten he itse 
sanovat, ovat Hannele Tuominen, Lasse Lehtinen ja Seppo 
Tolppanen. Se on toiminut vuodesta 2010. Käydessäni tutus-
tumassa Läppäripiiriin huomio kiinnittyi iloiseen ja välittö-
mään tunnelmaan. Kävijä tuli tietokoneensa, puhelimensa ja 
digiongelmansa kanssa. Ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan 
yhdessä pohtien ja kokeillen. Tyytyväinen asiakas Marjatta 
Martikainen kertoi tulevansa aina silloin tällöin Läppäripii-
riin, kun ei yksin saa digiongelmaa ratkaistua.

Ohjaajilla on toisiaan täydentävää osaamista ja heillä on 
myös vahvat sosiaaliset taidot. Osa läppäripiiriläisistä antaa 
myös etätukea. Kysyntää olisi vaikka kuinka paljon, siksi 

tuen määrää pitää rajata. Piiri tiedottaa säännöllisesti pos-
tituslistalla oleville ja pyytää myös heitä kertomaan piiristä 
muille. Heille voi lähettää kysymyksiä etukäteen ennen pii-
rin kokoontumista. 

Hannele on myös dokumentoinut toimintaa vuosien varrel-
ta. Hän on tallentanut lähes kaikki Läppäripiirin harjoituk-
set ja opastukset sekä suuren määrän kuvia ja vanhoja tari-
noita. Ne ovat tärkeä osa paikallisen digituen historiaa. Ne 
pitäisi ehdottomasti tallentaa Vantaan museon kokoelmiin 
kertomuksena vapaaehtoisvoimin toteutetusta paikallisen 
digiloikan vaiheista. 

Digitaitoja pidetään nykyään yhtä oleellisena asiana kuin lu-
kutaitoa tai muuta yleissivistystä. Siksi on tärkeää julkisen 
vallan huolehtia kiireesti siitä, että jokaisella ikään ja taus-
taan katsomatta on riittävät digitaidot sekä esteetön pääsy 
laitteisiin. Lisäksi huolehtia, että koulutusta ja digitukea on 
jatkuvasti saatavilla kaikille maksutta. Tästä ollaan vielä 
kaukana ja auttamatta myöhässä. Samaan aikaan palvelui-
den digitalisointi etenee valtavalla vauhdilla. Jollei julkinen 
valta nopeasti panosta huomattavia summia toiminnan ke-
hittämiseen, niin digisyrjäytyminen sen kun syvenee ja kas-
vaa.
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Tämä kirjoitus on rivi-
martan ajatuksia sii-
tä, miten voimme olla 

yhdessä, miten voimme olla 
osa ryhmää, miten opimme 
toistemme avulla ja miten 
voimme jakaa hyvää oloa ja 
tekemistä. 

Olen mukana Rekolan Mart-
tojen toiminnassa ja ylpeänä 
sanon, että Rekolan Martat 
ovat ahkeria ja tunnollisia 
kaikessa, mihin he ryhtyvät. 
Kaiken ahertamisen ohella he 
antavat itselleen luvan naut-
tia työn tulok-
sista yhdessä, 
kuten Reko-
lan Marttojen 
75-v uotisjuh-
la, johon vuosi 
2021 päättyi ja 
joululoma al-
koi. 

Korona-aikaa 
elettiin, kun 
uusi vuosi 
2022 aloitet-
tiin Teams-
marttailloilla. Aiheina olivat 
ilmastonmuutos ja ruoka, 
taloustiistai, jossa käsiteltiin 
pankkiasiointia sekä testa-
mentti, edunvalvonta ja hoi-
totahto. Kun sitten viimein-
kin oli mahdollisuus tavata 
kasvokkain, pöytä notkui her-
kuista, joita emäntävuorossa 
olevat Martat olivat loihti-
neet. Illan aikana keskustel-
tiin yhteisistä hankkeista 
ja tulevista tapahtumista. 
Marttailtojen teemat ovat jä-
senten toivomia, kuten Nais-
tenpäivänä kirjailijavierailu. 
Myös sote-asiat olivat yhden 
illan aiheina. Kun toivottuna 
vierailijana oli Ali Jahangiri, 
hymy oli kaikkien huulilla, 
ilon pirskahduksia ilmassa. 

Tärkein ja näkyvin tapah-
tuma on Rekolan Marttojen 
myyjäiset marraskuussa Re-
kolan koululla, jossa itse teh-
dyt leivonnaiset ja villasukat 
ovat kysytyimpiä tuotteita. 
Yhteisvastuukeräys on toi-
nen vuoden tärkeimmistä lei-
vontaponnistuksista. Silloin 
Martat leipovat omista tarvik-
keistaan myyntiin herkullisia 
leivonnaisia ja tuotto menee 
yhteisvastuukeräykselle. Kun 
tarvitaan apua ja talkootyötä, 
Martat kokoavat voimavaran-
sa. Tästä esimerkkinä huh-
tikuu 2022, Rekolan Martat 
järjestivät yhdessä SPR:n ja 
MLL:n kanssa ukrainalaisille 
pääsiäisjuhlan, jonne Mar-
tat leipoivat lyhyellä varoi-
tusajalla erilaisia herkkuja. 
Myös eläinten auttaminen on 
Martoille tärkeää. Kun tarvit-
tiin anestesiasukkia eläimille, 
jämälangoista kudottiin 144 
sukkaparia ja ne matkasivat 

Sinäkin voisit olla Martta
Paula Kaunismäki riTVa lindblad

Vantaalta Nurmoon Eläinkli-
nikka Takalalle. Keväällä Re-
kolan Martat viettivät yhden 
illan Foibekartanon asukkai-
den kanssa. Silloin istutettiin 
yrttejä, vihanneksia ja kukkia 
viljelylaatikoihin. Asukkaat 
ovat hoitaneet niitä kesän ja 
nyt syksyllä on yhteinen sa-
donkorjuuilta.

Rekolan Martat harrastavat 
myös kulttuuria, johon kuu-
luu teatteriesitykset, oop-
peraillat, konserttikäynnit, 
museokäynnit ja hotelliesitte-
lyt. Yhteisiä retkiä lähimaas-

toon tehdään 
joko kävellen 
tai pyöräillen. 
Omat eväät ote-
taan mukaan, 
joista aina riit-
tää tarjotta-
vaa kaverille. 
Strömsö-villa-
paita on ollut 
vuoden 2022 
yhteinen, näyt-
tävä ja tulok-
sellinen asia. 
Kokeneemmat 

Martat tukivat aloittelijoita ja 
ryhmässä syntyi uusia ja tai-
tavia kutojia. Myös askarte-
luiltoja on teemoittain, kuten 
keväällä tehtiin pääsiäiskuk-
kakoreja. 

Rekolan Martoilla on ener-
ginen liikuntaryhmä, joka 
hyödynsi lumisen talven 
mahdollisuudet hiihtäen lä-
himaastossa. Kirjallisuuspiiri 
kokoontuu säännöllisesti, ku-
ten myös taidepiiri. Taidepiiri 
pitää keväisin näyttelyn, jos-
sa esillä kauden aikana val-
mistuneet työt. Uutena aloitti 
syksyllä 2022 kässäkahvila 
Kirnussa, jonka ensimmäinen 
ilta osoitti, että tapahtumalle 
oli tilausta. Samana iltana 
vietettiin maailman suurinta 
marttailtaa. Kierrätyspiste on 
jokaisessa marttaillassa. Sin-
ne voi tuoda tavaroita, joille 
ei itselleen ole enää käyttöä, 
mutta jollain toisella saattaa 
olla. 

Rekolan Martat ovat olleet 
mukana monessa oman kylän 
ulkotapahtumassa kevään, 
kesän ja syksyn aikana. He 
ovat huolehtineet tilaisuu-
den kahvituksesta, esitelleet 
toimintaansa ja paistaneet 
vohveleita. Martoilla on tai-
to kohdata, tavata, jutella ja 
tutustua. Martaksi voi myös 
oppia, on vain uskallettava 
lähteä mukaan, kuunnella, 
kysellä ja sitten itse toiminta. 
Marttatoiminta on monipuo-
lista, josta löytyy kaikille jo-
tain. Jos ei osaa, mutta halu-
aa oppia, apu on lähellä. 
Yhdessä olemme enemmän – 
Tartu ajatukseen ja tulee mu-
kaan, Martta ei ole yksin.

Rekolan Martat olivat Foibekartanolla istuttamassa yrttejä, 
vihanneksia ja kukkia viljelylaatikoihin

Kässäkahvila Kirnusssa

Riemua vauvasta vaariin -tapahtuma Rekolan urheilupuis-
tossa

Merkkipäivämuistaminen 
Marttaillassa

Koivukylä 50 v – Vallattomasti, Martat huolehtivat tarjoilus-
ta

Martan päivänä Martat 
kisailevat mölkkykisassa

Rekolan Marttojen kevätretki Kotkassa

Rekolan Marttojen taidekerhon kevätnäyttely Rekolassa.

Tarja, Ali ja Airi marttail-
lassa

SPR ja MLL sekä Rekolan Martat järjestivät ukrainalaisille 
pääsiäisjuhlan

Rekolan Marttojen myyjäi-
set Yhteisvastuun hyväksi 
onnistuivat hyvin.

Rekolan Marttojen kutomat anestesiasukat eläimille, toimi-
tettu Eläinklinikka Takalalle, Nurmo

Liikuntapiiri, hiihdettiin ja 
sauvakäveltiin
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Otimme Foibekartanolla syksyn vastaan sadonkorjuu-
markkinoiden merkeissä. Markkinoilla oli myynnissä 
asukkaiden tekemiä käsitöitä, syyskukkia, Ravintola 

Flyygelin valmistamia suolaisia ja makeita herkkuja. Mark-
kinoilla avattiin myös asukkaiden ideoima Syksyn satoa -tai-
denäyttely, jossa esiteltiin foibekartanolaisten tekemiä syys-
teemaisia taideteoksia. 

Markkinoilla kukkaloistoa, perinneherkkuja 
ja yhteisöpuutarhan antimia
Foibekartanon omat kädentaitajat olivat tehneet myytäväksi 
erilaisia kudonnaisia, koruja ja maalauksia. Myynnissä oli 
myös syyskukkia kuten kanervia, syklaameja ja krysantee-
meja. Hyvän elämän pehtoorin pisteellä pääsi ihailemaan 
erilaisia koristekurpitsoja ja arvuuttelemaan kurpitsakorin 
painoa. Ravintola Flyygelin väki oli valmistanut erilaisia pii-
rakoita, saaristolaisleipää ja muurikalla paistettua pyttipan-
nua. Osa leivonnaisten resepteistä oli saatu perimätietona 
Hyvän elämän tiimipäällikkö Iidan äidiltä ja tädiltä. Syk-
syn satoakin löytyi ja yhteisöpuutarhasta poimitut omenat 
ja luumut maistuivat markkinavieraille. Yhteisökasvimaalle 
keväällä kylvetyt vihannekset kuten porkkanat, salkopavut, 
lehtikaali ja tilli olivat kasvaneet hyvin ja tuottivat runsaan 
sadon nyt yhdessä nautittavaksi. Suomen Sveitsinpaimen-
koirayhdistyksen Hali-Bernit Amanda ja Iines kävivät sulos-
tuttamassa markkinoilla yhdessä palvelusväkensä kanssa ja 
saivatkin paljon rapsutuksia. 

Syksyisiä maku- ja kulttuurielämyksiä 
Foibekartanolla
Eero Viljakainen ja Nadja Liimatta eero VilJaKainen

Foibekartanon asukkaiden taidetta  
Syksyn satoa -näyttelyssä
Loppukesän kahvihetkessä yhdessä asukkaiden kanssa ide-
oitu taidenäyttely avattiin Foibekartanon syysmarkkinoilla.  
Näyttelyn aiheeksi valittiin Syksyn satoa, johon houkut-
telimme asukkaitamme tuomaan erilaisia teoksia syksyn 
satoon ja ajankohtaan liittyen. Saimme asukkailtamme 
näytteille useita teoksia. Kädentaitajien paja oli koristellut 
näyttelyalueen syksyisin värein. Näyttelyssä nähtiin taide-
valokuvia, videoteos, maalauksia, tarinoita, runoja ja muita 
käsitöitä. Syksyn värejä esittävä yhteisötaideteos oli valmis-
tettu eri talojen asukkaiden kesken – samalla syksyyn liitty-
vistä aiheista keskustellen. Foibekartanon asukas Mirja oli 
maalannut näyttelyyn useamman taulun, joiden inspiraati-
on lähteenä on ollut mm. Foibekartanon kotipuiston kasvit 
ja syksyn sato. Toinen asukas, Anneli, toi näytteille savityö-
pajassa valmistamansa kurpitsan ja askartelemansa tuohi-
kehyksen. Jälleen huomasimme, kuinka käsistään taitavia 
asukkaita meillä täällä kartanolla onkaan ja miten monen-
laisia teoksia yhdestä aiheesta syntyy.

Tuan doanTuan doan

Tuan doaneero VilJaKainen
Hyvän elämän koordinaattori Eero Viljakainen ja Foibekartanon asukkaat Mirja Lamminen ja Hilkka Karvinen kukkakaupassaHali-Berni Iines rapsuteltavana Sadonkorjuumarkkinoilla

Foibekartanon kädentaitajat käsitöitä myymässäMirja Lamminen kertoo YoutubeLive-lähetyksessä maa-
laamistaan tauluista. Video on nähtävissä Foibekartanon 
Youtube-kanavalta

Syksyn satoa -taidenäyttelyn teoksia
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Muutaman vuoden tauon jälkeen Koivukylässä juh-
littiin Vallatonta yötä. Tämä ei ollut mikä tahansa 
Vallaton Yö, sillä nyt juhlistimme 50 vuotta täyttä-

vää Koivukylää. 

Tarjolla oli asukkaille vallattomasti täytekakkua ja sirkus-
huveja. Aurinko paistoi ja esiintymislavalla oli täysi kattaus 
tanssia ja musiikkia juhlapuheiden kera.  Apulaiskaupungin-
johtaja Riikka Åstrand toi juhlaan kaupungin tervehdyksen. 
Ministeri, kaupunginjohtaja emerita Pirjo Ala-Kapee piti 
juhlapuheen ja tilaisuuden juonsi varmalla otteella 20 v ai-
kanaan itsekin kylällä asunut tietokirjailija, opas ja taikuri 
Emil Anton.

Paikallisten järjestöjen tanssiryhmät ja musisoijat valtasi-
vat kukin vuorollaan lavan. Paikallisia poliitikkoja oli mah-
dollista tavata torin laidan teltoilla. Soivien Musikanttien 
ja Tempo-orkesterin lapset valloittivat energiaa pursuavilla 
esityksillään yleisön. Illan viimeisiä artisteja olivat Mertsi 
Lindgren, Youngcube ja Jepa Lambert, joten meno vaan yltyi 
loppua kohti.

Oli ilo tavata tapahtumassa tuttuja vuosien varrelta, jotka 
ovat nykyisiä tai entisiä Koivukyläaktiiveja. Uusi tuttavuus 
Tuula Sarjanen tunnustautui kylän alkuasukkaaksi. Tuula 
muutti 50 vuotta sitten lokakuussa upouuteen kerrostaloon, 
Havukosken Sauvatielle. Tuula asui perheineen Sauvatiellä 
20 vuotta ja sen jälkeen muuttivat Peijaksen lähelle, jossa 
Tuula yhä asuu. Tuula teki pitkän, lähes 30 vuoden, työuran 
Rekolan Joukontiellä sijainneella Muuntolaitteella, jonne 
Tuula pyöräili kesät talvet.

Vallaton yö laajeni Kirnun aukiolta ympäri kylää. Illan ku-
vataidekävely veti hyvin osallistujia. Aiemmin päivällä Val-
latonta vietettiin jo Havukosken koululla avoimin ovin ja 
musiikkiesityksin. Illasta Rekolan Kinossa esitettiin Mikko 
Niskasen ohjaama klassikkoelokuva Pojat, jossa hiljattain 
edesmennyt Vesa-Matti Loiri näytteli pääosaa. Kinon illan 
päätti rekolalaisvahvisteinen kelttirockbändi The Redhill 
Rats.

Koivukylän asukastila Kirnussa oli kakkukahvitarjoilu aa-
musta alkaen. Sinne tultiin kyläkierrokselta nauttimaan 
kupponen kahvia. Tutut tapasivat toisensa sattumalta ja 
kahvihetki venähti. Soivien musikanttien POP UP-musa-
pajat toimivat Kirnun sisällä ja niissä oli mahdollisuus ko-
keilla laulamista tai muskarisoittimia tai viulun, kanteleen, 
kitaran, pianon tai ukulelen soittoa. SoiMuslaisten opettajat 
vastasivat kysymyksiin musiikin taiteen perusopetuksesta 
ja syksyn opetustarjonnasta, johon kuuluu myös ilmaisia 
harrastuskerhoja eri kouluilla Harrastusten Vantaa -toimin-
taan liittyen.

Vantaan Liikuntayhdistys järjesti liikuntapoliittisen tilai-
suuden asukastila Kirnussa, jossa liikuntakoordinaattori 
Päivi Sillanpää esitteli strategiatyönsä: ”Urheiluseurat osana 
Vantaan kaupungin liikuntapoliittisia linjauksia”. Tilaisuu-
den jälkeen oli keskustelutilaisuus.

Marjatta-Säätiön vapaaehtoiset loihtivat taikurimaisen juh-
lahetken talon asukkaille. Koivukylän Avoimen Kohtaamis-
paikan juhlat olivat lapsiperheille suunnattu ja juhlan kruu-
nasi lastenmusiikkiyhtye Kengurumeininki. Iloisia lapsia 
lähti juhlista onnellisena ilmapalloa tai jopa kahta pidellen.
Koivukylän Palloseura vietti kauniissa syysillassa Seurapäi-
vää 2022 erilaisten aktiviteettien parissa ja yhteisöllisyyttä 
luoden. Heillä oli oman seuran tyttöjoukkueen buffetti, seu-
ran valmentajat kisailivat keskenään, KoiPS-kasvatti Otto-
Eemeli Niemelä oli paikalla, myynnissä KoiPS-varusteita ja 
P09 -joukkueen ottelu. 

Perjantai 2.9.2022 oli juhlapäivä aamusta iltaan. Päivä oli 
aurinkoinen, hieman kirpakka tuuli tuiversi. Se ei juhlatun-
nelmaa latistanut. Eri puolilla kylää päivän juhlavalmiste-
lut, ne viimeiset silaukset, aloitettiin hyvissä ajoin. Jokai-
nen tahollaan halusi päivästä onnistuneen, tuleville polville 
muistoksi. Vapaaehtoisuus oli tässäkin juhlassa kantavana 
voimana. Etukäteen juhlien suunnittelun alkumetreiltä 
kaikkea tehtiin täynnä intoa ja laskematta työtunteja. Vaik-
ka perinteiseen tapaan Toimiva Koivukylä-Toimari ry olikin 
juhlan virallinen järjestäjätaho, niin järjestön sisällä koko 

Koivukylä 50 v – Vallattomasti 2.9.2022
Manna Torvinen/Toimitus

ideoinnin, organisoinnin sekä toteutuksen ottivat hoitaak-
seen kaksi aktiivista naista,  Paula Kaunismäki ja Seija Pyö-
keri. Siitä heille kuuluu aivan erityinen kiitos, kuten tietysti 

myös kaikille heidän innostamilleen ja mukaansa saamille 
muille vapaaehtoisille.  – Iso kiitos!
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Olin vuonna 2018 mu-
kana järjestämässä 
Koivukylän Vallaton-

ta Yötä. Tuolloin Vantaan 
kaupunki palkkasi minut 
koko projektin tuottajak-
si. Kaupungin ja paikallis-
ten asukasaktiivien lisäksi 
tapahtuman järjestelyissä 
oli mukana paikallisia yh-
distyksiä ja yrityksiä. Yh-
teistyön ansiosta saimme 
aikaiseksi todella hienon ja 
yhteisöllisen tapahtuman, 
joka sai paljon näkyvyyttä ja 
runsaasti osallistujia. Illan 
kruunasi Atomirotan keikka 
Rautkallion kentällä, joka oli 
täynnä uteliaita silmäpare-
ja. Tapahtumaan osallistui 
päivän aikana noin 3000 
henkeä eikä tapahtumassa 
kohdattu yhtään järjestys-
häiriötä. Silloinen esimiehe-

Koivukylän Vallaton Yö - Tapahtumasta opinnäytetyöksi
Jaakko Salo

ni ehdotti, että tässähän olisi 
hyvä aihe opinnäytetyölle: 
”Kuinka tapahtumat vaikut-
tavat alueen viihtyvyyteen ja 
turvallisuuteen”.

Vuonna 2020 aloitinkin te-
kemään opinnäytetyötä eh-
dotetusta aiheesta. Aloin 
tutkimaan Koivukylän Val-
lattoman Yön vaikutusta 
Koivukylän alueen viihty-
vyyteen ja miten tapahtuma 
koetaan asukkaiden keskuu-
dessa. Haastattelin opinnäy-
tetyötäni varten paikallisia 
asukasaktiiveja, kaupungin 
työntekijää, paikallista po-
liisia sekä turvallisuusalan 
ammattilaista. Teetin myös 
kyselyn alueen asukkaille, 
jossa selvitettiin asukkaiden 
mielipidettä asuinalueesta, 
kuinka hyvin he tunsivat 
Koivukylän Vallaton Yö-

tapahtuman ja minkälaisia 
mielikuvia tapahtuma heissä 
herätti.

Kyselyn perusteella Koivu-
kylän Vallaton Yö toi alueel-
le kaivattua yhteisöllisyyttä. 
Siellä päästiin tekemään yh-
dessä ja tapaamaan tuttuja. 
Myös eri-ikäiset ja kulttuu-
ritaustaiset pääsivät koh-
taamaan toisiaan tapahtu-
massa. Vastauksista välittyi, 
että paikallisia tapahtumia 
pidettiin arvokkaina ja ne li-
säsivät alueen viihtyisyyttä. 
Tapahtuma koettiin siis mo-
nin tavoin tärkeänä vastaa-
jien keskuudessa. Joillekin 
tapahtuma oli toiminut lop-
puhuipentumana koko kesän 
kulttuuritapahtumille.

Kyselyssä Koivukylän pal-
velut koettiin hyvinä, mutta 

Pirjo Ala-Kapeen puhe 50 v-juhlassa 2.9.2022
Pirjo Ala-Kapee

viihtyvyyteen ja turvallisuu-
teen toivottiin parannusta. 
Alueelle toivottiin paljon 
musiikki- sekä toritapahtu-
mia luomaan yhteisöllisyyttä 
ja viihtyvyyttä alueelle. 

Ainoastaan 6 % kyselyyn 
vastanneista piti Koivukylän 
tapahtumatarjontaa riittä-
vänä. Tapahtumatarjonnas-
ta toivottiin asukaslähtöistä 
ja sen pitäisi olla suunnattu 
kaikille iästä riippumatta. 
Myös eri kohderyhmät olisi 
hyvä huomioida. Kulttuuri-
talo nähtiin vastauksien pe-
rusteella tällaisena kohtaa-
mis- ja tapahtumapaikkana, 
jollaista alueelle kaivattiin 
luomaan yhteisöllisyyttä 
paikallisten tapahtumien li-
säksi.
Kaupungin vuonna 2018 
tarjoama tuki Koivukylän 

Me kaikki muistamme, mil-
loin muutimme Koivukylän. 
Täällä on paikalla myös nii-
tä, jotka ovat asuneet kylässä 
täydet 50 vuotta. Nostakaa 
käsi ylös. Hienoa! Siellä on 
monta. Itse muutin pääsiäi-
senä 1975 perheeni kanssa 
Paimenenkatu 14 kerrosta-
loon ja olen asunut tällä alu-
eella sen jälkeen myös kah-
dessa muussa osoitteessa. 

Olen Koivukylän asukkaille 
kiitollinen luottamuksesta, 
jonka sai kunnallisvaaleissa 
ja eduskuntavaaleissa. Ilman 
teidän tukeanne minusta ei 
olisi tullut kaupunginvaltuu-
tettua eikä kansanedustajaa. 
Elämäni tie olisi ollut hyvin 
erilainen ilman teitä. Kiitos 
luottamuksesta hyvät ystä-
vät.

Koivukylä on erityinen 
alue. Tämä kylä ensinnäkin 
on tieteellisen suunnitte-
lun tulos. Toiseksi osa tästä 
alueesta on suojelukohde. 
Kolmanneksi Koivukylää on 
tutkittu useissa tieteellisissä 
selvityksissä ja meitä asuk-
kaita on arvioitu monelta 
kantilta. Suuri kysymys on 
ollut, olemmeko onnellisia. 
Neljänneksi Koivukylässä 
tehtiin kuusi vuotta sitten 
sarja Downshiftaajat, jos-
sa hurjalla tavalla esitettiin 
elämää Koivukylässä. Moni 
meistä ei kuitenkaan tunnis-
tanut TV-sarjan tapahtumia 
sellaiseksi elämäksi, jota 
täällä elämme.

Meidän arkemme ei poikkea 
tavallisten Suomessa asuvi-
en arjesta. Meitä tutkineet 

ja elokuvien tekijät eivät itse 
ole koskaan asuneet Koivu-
kylässä.

Tämä Koivukylä on koko 50 
vuoden ajan ollut asuinalue, 
johon muutetaan muual-
ta. Ensimmäiset asukkaat 
muuttivat tänne muualta 
Suomesta työn ja uuden elä-
män toivossa. Tänään muut-
tajat ovat muualta maail-
masta ja tavoite on sama: työ 
ja uusi elämä.

Me ihmiset teemme yhdes-
sä tämän kylän. Koivukylän 
henki on syntynyt näiden 50 
vuoden aikana ihmisten yh-
teistyöstä. Kiitos teille aktii-
viset ihmiset, Toimarin väki, 
yhdistysten ihmiset, vapaa-
ehtoisjärjestöt ja kaikki, jot-
ka olette olleet oikeasti luo-
massa Koivukylän henkeä ja 
asukkaiden yhteistyötä.

Miksi Koivukylä kiinnostaa? 
Siksi että Koivukylä ei ole 
mikä tahansa betonilähiö. 
Mitään muuta lähiötä ei ole 
suunniteltu niin paljon kuin 
Koivukylän. Suunnittelu 
käynnistyi jo vuonna 1966. 
Meillä asukkailla ei suunnit-
teluun ollut tietysti mitään 
mahdollisuutta vaikuttaa. 
Tuolloin alue oli metsää, kal-
liota, mäkiä ja peltoa.

Jos Koivukylän arvostelee 
suunnittelun suhteen, selitys 
löytyy ulkomaisista esiku-
vista. Suunnittelijat hakivat 
uutta tyyliä. Tarkoitus oli 
rakentaa kompakti kontak-
tikaupunki, jossa yhteisöl-
lisyys kukoistaisi. Esikuvat 
haettiin ulkomailta. Tavoite 
oli korkeat talot ja tiivis ra-

kentaminen. Parkkialueet jä-
tettiin asuinalueen ulkopuo-
lelle, että sisäpihat olisivat 
turvallisia ja hyviä oleskelu-
alueita myös lapsille. Pihat 
suunniteltiin asukkaiden 
kohtaamispaikoiksi ja tiiviin 
rakentamisen vastapainoksi 
tehtiin asukkaiden yhteisiä 
viihtyisiä piha-alueita.

Suunnittelussa oli mukana 
toistakymmentä nuorta ark-
kitehtiä ja insinööriä, jotka 
halusivat tehdä jotain uutta. 
He halusivat myös haastaa 
opettajansa. Ja tietysti ar-
vostelijoita tuli heti. Yksi ko-
vimmista arvostelijoista oli 
Vantaan oma uusi kaavoitus-
arkkitehti Kaj Nyman. Hän 
luonnehti Koivukylää julmin 
sanoin ” Käärme Vantaan 
povella” kesäkuussa 1972, 
kun vielä ei yksikään asukas 
ollut muuttanut Koivukylän. 
Kymmenen vuotta myöhem-
min nuori tutkija osoitti 1982 
opinnäytetyössään, että Koi-
vukylässä asui onnettomia 
ihmisiä, jotka elivät sitkuelä-
mää.

Koivukylässä tuli arkki-
tehtien oppiriitojen kohde. 
Moni arkkitehti moitti jul-
kisesti Koivukylän suun-
nittelua. Tämä arkkitehtien 
oppiriita vaikutti ennen en-
simmäisenkään asunnon 
valmistumista Koivukylän 
imagoon ja kuvaan asuinalu-
een täysin kielteisesti. Kuka 
nyt voi tuollaisella alueella 
asua?  Moni siunaili ohikul-
kiessaan ja kurkistaessaan 
aluetta ohikiitävän junan ik-
kunasta.

Tällä hetkellä asuntoraken-

tamisen ongelmat ovat liian 
pienet asunnot, on siirrytty 
takaisin hellahuoneisiin, ei 
ole parvekkeita, ei ole piho-
ja, liikenteen melu häiritsee, 
lasten leikkipaikat ovat tur-
vattomia liikenteen ja melun 
vuoksi.

Tällä hetkellä Koivukylän 
vahvuudet näkyy. Täällä on 
myös suuria perheasuntoja 
nykyrakentamiseen verrat-
tuna. Asunnot on suunnitel-
tu vanhan aravan normien 
mukaisesti. Asunnoissa on 
parvekkeet. Pihat ovat suuri 
ja turvallisia kaikenikäisille. 
Puusto on kasvanut ja alue 
on vehreä. Liikenteen melu 
ei häiritse asumista. Keskel-
lä aluetta on viihtyisä leik-
kikenttä ja pieni urheilualue 
kesät talvet. Siellä voi leik-
kiä, pelata pelejä ja talvella 
luistella ja laskea mäkeä. 
Monikulttuurisuus näkyy ja 
on alueen rikkaus. Järjes-
tötoiminta on vilkasta. Kylä 
elää.

Monia askarruttaa, milloin 
Koivukylän keskusta raken-
netaan? Suunnitelmat eivät 
ole toteutuneet, vaikka on 
ollut hienoja arkkitehtikil-
pailuja. Paikka on liiken-
teellisesti loistava. Julkiset 
palvelut ovat hyvät.  Kaupal-
liset palvelut kehittyvät koko 
ajan. 

Saattoi jopa olla Koivukyläl-
le onneksi, että keskustan 
asuntohankkeet eivät ole 
toteutuneet. Koivukylään 
ei tarvita pieniä asuntoja 
nykyrakentamisen malliin. 
Koivukylän keskustaan tar-
vittaisiin vetovoimatekijöitä, 

joissa olisi julkisia palveluja 
ja yksityisiä palveluja. Paik-
ka on liikenteellisesti loista-
va pääradan varressa oppi-
laitoksille, kulttuuritalolle, 
lasten talolle, pikku huvi-
keskukselle ja puuhamaaksi, 
kaiken ikäisten toimintakes-
kukseksi ja monitoimitalok-
si. 

Koivukylän keskustaan ra-
dan varteen sopii hyvin pal-
velut ja elinkeinotoimintaa, 
ei pelkkää asumista. Voisiko 
keskustasta kehittyä pikku-
hiljaa uusi omaperäinen mo-
nikulttuurinen kulttuurin 
ja kahviloiden keskus, jossa 
tuoksuisi mausteet ja mais-
tuisi eksoottiset ruuat? 

Koivukylän tulevaisuus 
näyttää hyvältä. Täällä on 
väljyyttä ja luontoa ja hyvä 
asua. Vantaan kaupungin 
tulee huolehtia alueen kun-
nallistekniikasta, viihtyisyy-
destä ja tukea monikulttuu-
rista yhteistyötä. Viihtyisä 

asuinympäristö on osa hy-
vää asumista, mutta ihmiset 
yhdessä vasta tekevät asuin-
alueesta hyvän.

Tiedämme, että täällä on 
turvallista ja hyvä elää. Yh-
dessä teemme tästä alueesta 
vielä paremman. Monikult-
tuurisuus on rikkaus. Ihmis-
ten yhteistyö on voimaa.

Me muutamme muiden kä-
sitykset tästä alueesta. Ter-
vetuloa vierailemaan. Tääl-
lä on isot pihat, turvallista 
lapsille, on puita, väljyyttä, 
palstaviljelysmaa, golfkenttä 
nurkalla, isot asunnot, par-
vekkeet, hyvät liikenneyh-
teydet, Peijaksen sairaala ja 
kohta myös monipuolinen 
Elmon urheilukeskus.

Onneksi olkoon Koivukylä 
ja valoisaa tulevaisuutta! Me 
asukkaat voimme myös on-
nitella toisiamme. Hyvä Me, 
onnelliset Koivukylän asuk-
kaat!

Vallattoman Yön järjestä-
miseen koettiin haastatte-
luiden perusteella tärkeäksi 
uuden yleisön tavoittamisek-
si ja näin ollen myös tapah-
tuman jatkuvuudelle. Seu-
raavana vuonna edellisen 
vuoden suuri panostus ja 
apu toivat paineita tapahtu-
man järjestämiseen ilman 
tätä tukea. On selvää, ettei 
Vantaan kaupungin ole tar-
koituksenmukaista järjestää 
asukasaktiivien tapahtumia, 
mutta se voi luoda puitteet, 
joiden avulla tapahtumi-
en vapaaehtoinen järjestä-
minen kaupungin alueella 
helpottuu ja siitä tulee en-
tistä houkuttelevampaa. 
Asukkaista lähtöisin oleva 
aktiivisuus parantaa kau-
pungin imagoa ja lisää näin 
sen vetovoimaisuutta hyö-
dyttäen kaikkia osapuolia. 
 

Jaakko Salon opinnäytetyö 
”Lähiötapahtuma sosiaali-
sen pääoman rakentajana: 
Case: Koivukylän Vallaton 
Yö 2018” löytyy Theseus pal-
velusta (https://www.these-
us.fi/handle/10024/497377)

riTVa lindblad
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Syyskuun 2. päivänä järjestetyssä kyläjuhlassa oli myös 
visainen tietovisa, jossa myös kartoitettiin asukkaiden 
paikallistuntemusta. 

Idean tähän tietovisaan sain siitä, kun olen huomannut, että 
ani harva tietää, mistä oman kylän kadut ja kujat ovat saa-
neet nimensä. Niitä ei ole nimetty puiden nimien mukaan, 
kuten yleisesti luullaan. Ainoastaan Koivukylänväylä ja Koi-
vukylän puistotie ovat saaneet nimensä täällä kasvaneesta 
koivumetsästä. Sitä vastoin suurin osa katujen nimistä poh-
jautuu maa- ja metsätalouteen sekä karjanhoitoon.

Tietovisaan vastanneiden toiveesta on syytä julkaista oikeat 
vastaukset Koivukylän Lähisanomissa.

Koivukylä 50 v - Vallattomasti -tietovisa
Kylli Lappi

Syyskuun 14. päivänä 
kajahti lähtölaukaus 
Vantaan kaupungin-

museon uuteen Paikoillenne, 
valmiit, HEP! -näyttelyyn. 
Toiminnallinen näyttely ker-
too lasten ja nuorten urhei-
lusta Vantaalla.

Näyttelykierroksella mie-
titään, miten syttyy kipinä 
urheiluharrastuksen aloitta-
miseen ja mistä löytyy oma 
laji. Mitä on joukkuehen-
ki ja minkälaisia muistoja 
treeneihin tai turnauksiin 
liittyy? Entä miltä menestys 
maistuu - tai karvas tappio? 
Oma osuutensa urheilusuo-
ritukseen on myös onnella ja 
epäonnella.     

Näyttelyä varten on haasta-
teltu vantaalaisia urheilijoi-
ta, valmentajia, urheilevien 
lasten vanhempia sekä tutki-
joita. Erityistä näyttelyssä on 
kuitenkin toiminnallisuus.  

— Näyttelykävijä pääsee 
itse hikoilemaan erilaisten 
tehtävien parissa. Lisäksi 
fiilistä voi hakea esimerkik-
si pukukoppimusiikista tai 
pukeutumalla eri lajien va-
rusteisiin, museoamanuens-
si Maiju Hautamäki kuvailee 
näyttelyn sisältöä. 
  
Paikoillenne, valmiit, HEP! 
-näyttelyyn tulee esille 

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunginmuseon 
uusi näyttely saa kävijän 
hikoilemaan

sePPo saVes/VanTaan KauPunginmuseo

Jaana Åberg

Koivukylän päiväko-
ti Kustaantiellä on 
Suomen suurin hirsi-

rakenteinen päiväkoti, ko-
konaisalaltaan noin 2500 
neliömetriä. Kaksikerroksi-
seen, massiivihirrestä raken-
nettuun päiväkotiin asettuu 
enintään 228 lasta, ja siellä 
on 8 kotialuetta, joissa on 
kahden kasvattajan ryhmiä 
yhteensä 16. Päiväkotiin tu-
lee kaksi päiväkodinjohta-
jaa, joista toisen työnkuva 
on pedagoginen ja toisen 
hallinnollinen. Vantaalla on 
hyvää kokemusta vastaavas-
ta työnjaosta suurissa päivä-
kodeissa.

Vantaa kokeilee täällä paljon 
toivottua massiivipuuraken-
tamista. Päiväkoti lämpiää 

Uusi päiväkoti valmistui 
Koivukylään

kymmeniä eri lajeja, mutta 
museon tilat ovat rajalliset. 
Lajikirjoa täydennetäänkin 
opastusten ja tapahtumien 
avulla. Erityyppisiä opastus-
kokonaisuuksia on suunni-
teltu esimerkiksi kouluryh-
mille ja polttariporukoille.    

— Haluamme luoda näyt-
telykäynnistä niin fyysistä 
kuin henkistäkin hyvinvoin-
tia edistävän kokemuksen. 
Lisäksi meillä on tavoittee-
na miljoona askelta näytte-
lyn auki ollessa! Hautamäki 
heittää haasteeksi museokä-
vijöille.  

Paikoillenne, valmiit, HEP! 
-näyttely lasten ja nuorten 

urheilusta Vantaalla 
14.9.2022–13.8.2023.    

Vantaan kaupunginmu-
seo
Tikkurilan vanha asema, 
Hertaksentie 1.   
Avoinna ti–pe klo 11–18, la–
su klo 11–16.   

Maksuton sisäänpääsy.  

Vantaan kaupunki/Toimitus

maalämmöllä ja katolle on 
asennettu aurinkopaneeli-
järjestelmä, joten ympäris-
töystävällisyyteen ja ener-
giatehokkuuteen tehdyillä 
panostuksilla on saatu ra-
kennuksen aiheuttamat il-
mastopäästöt tavanomaista 
reilusti vähäisemmäksi.

Päiväkodissa on väljät, 90- 
neliöiset ruokasali ja liikun-
tatila, joita alueen asukkailla 
on mahdollisuus hyödyntää 
päiväkodin toiminta-ajan ul-
kopuolella. Myös päiväkodin 
virikkeellinen piha on alueen 
lapsiperheiden käytössä var-
sinaisen päiväkotitoiminnan 
ulkopuolisina ilta- ja viikon-
loppuaikoina. 

Koivukylän päiväkoti aset-

vuorokaudessa, jolloin asiakas saa suoran yhteyden yrityksen omaan päivystävään kiinteistönhoitajaan.
Kiinteistöpalvelu Koivu Oy:n laatujärjestelmä on ISO9001 -sertifioitu.  Inspectan myöntämä ISO9001
sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan järjestelmällisesti laadun
kehittämiseksi. Laatujärjestelmällä on luotu työ- ja menettelytavat laadukkaan kiinteistönhoitopalvelun
tarjoamiseksi ja asiakkaan palveluun liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.

Isännöintipalvelu Koivu Oy on auktorisoitu isännöitsijätoimisto. Kaikki isännöinti- ja taloushallintopalvelut
tuotetaan omalla työvoimalla osaavien yhteistyökumppaneiden tukemana. Isännöintipalvelu Koivu Oy:lle
on 2.6.2016 alkaen myönnetty korkein luottoluokitussertifikaatti AAA. Tähän luottoluokkaan kuuluu 3,5 %
kaikista suomalaisista yrityksistä.

Hyvä asiakastyytyväisyys johtaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Pisimmät Koivun asiakassuhteet ovat
kestäneet yli 50 vuotta. Vanhimmat edelleen voimassa olevat sopimukset on solmittu yrityksen toiminnan
alkaessa vuonna 1972. Koivun Oy:n laatupolitiikan keskeisiä arvoja ovat asiakastyytyväisyys,
asiakassuhteiden pitkäaikaisuus, kannattavuuden ja vakavaraisuuden parantaminen ja henkilökunnan
pysyvyys.

Koivukylä on syntynyt eri vuosikymmenten aikana, kokonaisuutta on kehuttu hallituksi ja alueen
perusrakenne on kestävä. Kasvukivuista on opittu ja Koivu-Yhtiöiden toimintasuunnitelmissa on huomioitu
alueen tuleva, jatkuva kehitys sekä uudet, rakennettavat asuinalueet. Se on haaste sekä isännöinnissä että
kiinteistönhoidossa, sillä isännöintiä ja kiinteistönhoitoa ei voi ulkoistaa, työn tekee ihminen.

Olemme mukana ”Koivukylä 50 v – Vallattomasti”
perjantaina 2.9.2022 klo 17 alkaen Koivutorilla.

Esittelyssä huoltoauto ja/tai traktori, leikkimielinen tietokilpailu sekä tarjolla mehua.
Tervetuloa!

1. Rasinmäen puistikon lähellä sijaitsevien 
 katujen nimet ovat Rasinkatu, Rasinrinne ja  
 Rasinsola.   
 Mikä on etymologinen selitys kadun nimille? 
 Eli sanan “rasi” alkuperä?
a)  Alueella on paljon rasitesopimuksia.
b)  Kadut sijaitsevat korkealla, kallioisella mäellä, jonne
 on rasittava kiivetä.
c)  Aikanaan polttamatta jäänyt, ylivuotinen kaski

2. Koivukylässä on katu, jonka nimi on Lehdes-
 polku. Mitä sana “lehdes” tarkoittaa?
a) Tuore, lehtevä lehtipuun oksa
b) Lehtipuusta taitetut hienot oksat, joita käytetään 
 kotieläinten ruoaksi
c) Lehtipuumetsä

3. Koivukylän suuralueella on muinoin sijainnut  
 Peijaksen tila. Mitä tilan mailla nykyisin on?
a)  Peijaksen sairaala
b)  Koivukylän asema
c)  Sahamäenpuiston viljelypalsta

4. Koivukylässä on katu nimeltään Lehmihaka.  
 Mitä kadun nimi oikeasti tarkoittaa?
a)  Aidattu, harvakseltaan puita ja pensaita kasvava 
 laidunmaa lehmille
b) Metsikkö, jossa kasvaa lehmuksia
c) Lehmuskuja

5. Koivukylässä on katu nimeltään Kiulukuja. 
 Mikä on kiulu?
a) Kiulukka eli ruusunmarja
b) Sankomainen yksikorvainen lypsyastia
c) Puinen ammennusastia

6. Aiemmin Koivukylän suuralueella oli monta  
 maatilaa kotieläimineen, joita pienet paimen-
 pojat ja -tytöt paimensivat kesäisin. 
 Mitä eläimiä he paimensivat?
a) Lampaita
b) Sikoja
c) Lehmiä

Vastaukset
1. C, 2. B, .3. C, 4. A, 5. B, 6. C

tuu luontevasti metsäisen 
Helenanpuiston kupeeseen. 
Tontin reuna-alueille on jä-
tetty mahdollisimman paljon 
luonnonmukaista kasvustoa 
ja kunttaa, millä pyritään 
vahvistamaan lasten koske-
tusta luontoon. 

Samassa yhteydessä on aloi-
tettu Kustaantien liikenne-
järjestelyjen parantaminen, 
joten kulku sekä päiväkotiin 
että kouluun on aiempaa 
turvallisempaa.

Uusi rakennus korvaa Tar-
hapuiston ja Minkkipuiston 
päiväkodit ja sinne sijoittuu 
myös Koivukylän päiväkoti-
paviljongissa toimivia lapsi-
ryhmiä.
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Lähiluontoteema läh-
ti keväällä lentoon, 
kun koulun ja Rekola-

Asolan omakotiyhdistyksen 
yhteistä juhlavuotta suun-
niteltiin. Rekolan koululla 
on meneillään toimintan-
sa 110-vuotisjuhlavuosi ja 
omakotiyhdistyksellä 70. 
toimintavuotensa. Pientalo-
valtaisella asuinalueella lä-
hiluonto on käden ulottuvilla 
puutarhoista lähtien. Yhteis-
työkuvio haluttiin rakentaa 
luontoteeman pohjalle.  

Keväällä, samoihin aikoihin 
tuli ajankohtaiseksi, että 
koulu oli hakemassa HSY:n 
kummikouluksi. Kummi-
kouluohjelmaan valitaan 
vuosittain 10 koulua pää-
kaupunkiseudulta. Reko-
lan koulu on nyt yksi niistä. 
Siihen sisältyy maksuton 
y mpäristökasvatuskoko-
naisuus. Kestävä kulutus 
-teemassa keskitytään kier-
totalouteen, jätteen määrän 
vähentämiseen, lajitteluun 
ja kohtuullisiin kulutusva-
lintoihin. Luontoarvoihin, 
luonnon moninaisuuteen ja 
ilmastoteemaan sekin liit-
tyy. -Paljon on jo uhanalaisia 
lintulajejakin maapallolla 
ilmaston lämpenemisen ja 
talousmetsien tehohoidon 
lisääntymisen vuoksi. Pönt-
tötalkoot ovat yksi täsmäis-
ku kolopesijöiden ja luonnon 
moninaisuuden hyväksi tai 
ainakin asian tärkeyden esil-
lä pitämiseksi. 

Lähiluontoteemasta esiin 
ponnahti jättibalsamitalkoot 
Rekolanpuron varrella ja 
hyönteishotellit linnunpönt-
töjen lisäksi. Kun samaan 
aikaan saimme tiedon Van-
taan ympäristökeskuksen 
lähiluonnon lintuvuosi -tee-
masta, ratkaisu pönttöilyn 
puolesta oli helppo tehdä. 

Pönttöjä on nyt valmiina 
110 kpl. Jokaiseen koulun 
pihan puuhun on jo pöntöt 
ripustettuna. Viimeinen ri-
pustetaan apulaiskaupun-
ginjohtajan vierailun yhte-
ydessä. Katri Kalske haluaa 
käydä 110-vuotiaaseen Re-
kolan kouluun tutustumassa 
5.10.2022.  

Kaiken kaikkiaan linnun-
pönttöjä ihan lähiviikkoina 
valmistuu yllätykseksi peräti 
180. Se on koulun ja omako-
tiyhdistyksen laskettu yh-
teisikä. 180 pöntön tavoite 
alkoi todentua, kun Omako-
tiyhdistyksen juhlavuoten-
sa kunniaksi järjestämässä 

kyläjuhlassa Rekolan urhei-
lupuistossa koulun ständillä 
pönttötalkoissa syyskuussa 
valmistui yllätykselliset 48 
linnunpönttöä! Sen lisäksi 
eri luokat ovat paneutuneet 
erikoispönttöjen rakenteluun 
mm kaupungin lähiluonto-
oppaan opastuksella. Vii-
meiseen, isoon telkänpönt-
töön kiinnitetään plakaatti 
180. Telkänpönttö ripuste-
taan aikanaan Keravanjoen 
varrelle. Pääosa pöntöistä on 
kässätunneilla valmistuneita 
peruspönttöjä, ja niitä lähtee 
hurja määrä mm. Rekolan 
kotipuutarhoihin ripustetta-
vaksi. Osa peruspöntöistä, 
kuten isohko määrä erikois-
pönttöjäkin löytävät paik-
kansa Matarin pururadan 
ja Keravanjoen varrelta. Eri-
koispönttöjä on valmistunut 
puukiipijöille, avopönttöjä 
harmaasiepoille ja iso pönttö 
vesilintu telkälle. 

Luonnon moninaisuuteen 
liittyy sekin, että omako-
tiyhdistyksen kanssa halut-
tiin koulun tontin puulajis-
toa monipuolistaa ja tontille 
uusia puulajeja istuttaa juh-
lavuoden kunniaksi, joten 
vanhan koulun, vuonna 1928 
rakennetun, ns.  museokou-
lun taakse on nyt istutettu 
kaksi rusokirsikkapuuta. 
Nämä kaksi puuta symbo-
loivat koulun ja kyläyhteisön 
yhteistyötä. Puiden istutuk-
senkin kustansivat puoliksi 
Vantaan kaupunki ja Reko-
la-Asolan omakotiyhdistys. 
- Usein todetaan, että koulu 
on keskellä kylää; Rekolassa 
asian voisi todeta jopa niin, 
että kylä on myös keskellä 
koulua. Yhteistyötä tehdään 
sinne ja tänne. Huoltajat 
ovat kiitettävästi edelleen 
mukana kyläkoulumme toi-
minnassa. 

Käytän mielelläni kyläkou-
lu-termiä, kuten Rekolan 
lähiössä on ollut vakiintu-
neesti tapana. Koulumme 
on varsin passelin kokoinen 
oppilasmäärältään pienen 
lapsen kasvua ajatellen. Ihan 
viime aikoina olen jostakin 
lukenut, että Vantaa havitte-
lee jopa 1000 oppilaan kou-
luyksiköitä tulevaisuudessa. 
Toivottavasti tuossa kehityk-
sessä ei mennä ojasta allik-
koon. 

Symboliikkaa liittyy sii-
henkin, että kirsikkapuille 
etsittiin mahdollisimman 
multava kasvupaikka ja hyvä 
maaperä koulumme tontilta. 
Aikojen saatossa kirsikka-
puiden kohdalla on sijainnut 

Rekolan koulun ja omakotiyhdistyksen 
yhteinen merkkivuosi
Markku Saarinen

lähes aarin kokoinen koulun 
opetuspuutarha vuosikym-
menestä toiseen. Maaperä 
on kirsikkapuille erittäin ra-
vinteikas ja suotuisa. Tähän 
totuuteen liittyy se, että ai-
koinaan koulun 5-reikäisen 

Koulun pikku yrittäjien ständillä Rekolan urheilupuistossa oli vipinää ja vilskettä siinä määrin, että pönttöjäkin valmistui hurja 
määrä, peräti 48 kappaletta! Sen jälkeen 110+70 pöntön tavoite ei enää utopistiselta haaveelta kuulostanutkaan.

Kaikki valmistuneet lin-
nunpöntöt on personoitu 
vähintäänkin valmistusnu-
merolla. Koulun pihapuihin 
ripustettujen pönttöjen 
pohjat maalattiin. Näin 
jokainen pöntöntekijä 
voi tulevinakin vuosina 
seurata oman pönttönsä 
asukkeja.

Nelosluokan pikku yrittäjät valmistelivat materiaalia ja 
ständin rekvisiittaa syksyiseen omakotiyhdistyksen kyläjuh-
laan. Osa oppilaista huoltajineen hääri myös pönttötalkoissa 
opastajina ja avustajina Rekolan urheilupuistossa.

ulkohuussin antimia hyö-
dynnettiin sekä tuon ope-
tuspuutarhan että koulun 
perunapellon lannoitteeksi 
ja maa-aineksen parantami-
seen. Oppilaita on aina osal-
listettu koko Rekolan kou-
lun 110-vuotisen historian 
saatossa. Aikanaan luokkien 
järjestäjät hoitivat luokkien 
pönttöuunien lämmityksen 
ja oppilaita aktivoitiin siis 
myös ulkohuussin antimien 
kuljettamiseen viljelysmail-
le. - Toivottavaa on, että kou-
lun ja kylän sekä huoltajien 
yhteistyö on tulevaisuudes-
sakin mahdollisimman kas-
vurikkaalla pohjalla.

Koulun pihapiirin jokaista pihapuuta varten nykyiset ne-
losluokkalaiset tekivät jo keväällä 47 pönttöä. Kuva syksyn 
ripustustalkoista yhteistyössä oppilaiden, nelosluokkien 
huoltajien ja omakotiyhdistyksen kanssa. Viimeisen pöntön 
ripustus säästettiin apulaiskaupunginjohtajan Katri Kals-
keen vierailuun 5.10.

marKKu saarinen
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Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry täyttää tänä vuonna 
70 vuotta. Tätä juhlistaaksemme päätimme tällä ker-
taa perinteisten juhlien sijasta järjestää koko perheen 

ulkoilutapahtuman. Järjestelyt tähän aloitettiin jo kesän al-
kupuolella ja iloksemme mukaan järjestämiseen liittyi useat 
alueemme toimijat. Mainoksia aloimme laittamaan ympäri 
kyliä jo heinäkuussa, isommat sitten viikkoa ennen tapahtu-
maa. Suunnittelukokous pidettiin reilu viikko ennen H-het-
keä, piti varmistaa, kuka hoitaa mitäkin ja mihin kohtaan 
urheilupuistoa sijoitetaan mitäkin, jotta sunnuntaiaamuna 
pääsisimme vikkelään alkuun. Allekirjoittaja hikoili koko 
kesän kylmää hikeä, että sataako sinä päivänä.

Sunnuntai vihdoin koitti, eikä sää olisi voinut suosia enem-
pää. Aurinko helotti koko tapahtuman ajan ja tuulikin oli 
vain hellä henkäys. No, olisi voinut olla puhaltamatta silloin, 
kun yritin tarkkuusheittopisteellä heittää sulkapalloa ämpä-
riin, tuulihan sen vei. En ollut ainut kokeilija seurakunnan 
pisteellä, missä Mipan ja Iisakin neuvoessa sai kokeilla tuota 
tarkkuusheittoa sekä sykettä nostattavaa hernepussi-TikTok 
yhdistelmäpeliä. Mölkky myös kiinnosti monia.

Heti viereisellä pisteellä Oona, Aino ja Peppi, yhdistyksen 
jäsenten jälkikasvua, tekivät lapsille kasvomaalauksia (no 
hyvä on, minäkin sain, kun pyysin). Tytöillä olikin jono koko 
tapahtuman ajan. Kiitos kun jaksoitte!

Eteenpäin, Merja Koivukylän päiväkodista piti moporataa 
perheen pienimmille, siellä olikin vilskettä ja vipinää, joku-
nen innostunut mopoilija ei olisi mielellään luopunut ajokis-
taan ollenkaan.

Moporadan vieressä sai kokeilla hulavannetta tai tarkistaa 
osumatarkkuuttaan renkaanheitolla.

Seuraavana olikin 4 rataa, joilla pääsi kilpailemaan pussi-
juoksua. Yllätyin, miten lapset tajusivat heti idean, vaikka 
pussijuoksuun harvemmin enää törmää missään. Ja joutui-
pa siellä jokunen äitikin mukaan lasten haastettua vanhem-
pansa.

Isien hommaa olikin sitten keskemmällä kenttää, mihin oli 
laitettu kaksi pitkää letkua, jotka toimivat köydenvetona. 
Lapset olivat innostuneita tuohon köydenvetoon ja jokunen 
isä oli helisemässä, kun aloitettuaan köydenvedon kolmea 
lastaan vastaan, köydessä roikkui yhtäkkiä 8 lasta. Isän hä-
viö. Hän tuumasikin, että mikseivät muut isät tulleet hän-
tä auttamaan, eihän isät voi hävitä. Eipä silti, raskas tappio 
seurasi meitäkin, kun rakas yhdistyksemme puheenjohtaja 
meni haastamaan köydenvetoon yhdistyksen hallituksen 
jäsenet vastaan VPK! Sillä lailla! Tosi reilua, meidän keski-
ikämme noin 150 vuotta ja vapaapalokuntalaisilla nippanap-
pa 20 vuotta. Rökäletappio, mutta hauskaa oli.

Rekolan Martat olivat tehneet valtavan urakan, mutta sen 
ansiosta ei kukaan jäänyt ilman kahvia tai pullaa tai mehua. 
Kahvipisteellä kävikin pörinä, osittain toki senkin takia, 
että pulla olisi maistunut ampiaisillekin. Ketään ei kuiten-
kaan pistetty, sillä ampiaisetkin olivat markkinatuulella. 
Useat kaivoivat lompakkoja esille ja olivat hämmentyneitä, 
kun kahvittelu ei maksanutkaan mitään.

Oman panoksensa tapahtumaan toi myös Rekolan K-kaup-
pias Minna sponsoroimalla mehut ja osan arpajaisvoitoista.
Markkinatunnelmaa lisäsi paikalla posetiivari Matti Pasa-
nen, jonka soittama musiikki sopi päivään ja tapahtumaan 
kuin nakutettu. Antoipa Matti lastenkin pyörittää posetiivin 
kampea.

Asolan ja Rekolan VPK:t eli vapaapalokunnat tekivät yh-
teistyötä ja saivat aikaan upean näyttelyn paloautoista sekä 
digitaalisen alkusammutuspisteen, jossa myös pienet lapset 
pääsivät harjoittelemaan, miten sammuttimen kanssa toi-
mitaan. Oli siellä toki aikuisiakin verestämässä taitojaan.
Rekolan koulun opettaja Markku oppilaineen piti linnun-
pönttöjen rakennuspistettä ja koko tapahtuman ajan kuului 

Riemua vauvasta vaariin-tapahtuma 
Rekolan urheilupuistolla 11.9.2022
Nina Lampinen

kolketta ja naputusta, kun pönttöjä sai ihan itse rakentaa. 
Oli niin paljon halukkaita, että Markku joutui kesken tapah-
tuman hakemaan koululta lisää materiaalia. Onneksi matka 
ei ollut pitkä.

Turvallisuussyistä sijoitimme kentän toiselle laidalle heittoa 
vaativat lajit. Lions ystävällisesti lainasi meille tapahtumaan 
kaksi suosittua Fortuna-peliä sekä, aikamoista tarkkuutta 
vaativan ketjunheittopelin. Hanna KoiPS:sta tarjoutui ystä-
vällisesti valvomaan/neuvomaan näillä pisteillä ja toki mo-
nella muullakin pisteellä.

Ehkä haastavin kaikista oli saappaanheitto, kun innostuneet 
saappaanheittäjät eivät aina malttaneet odottaa, että edelli-
set saappaat oli kerätty pois ennen kuin jo heitettiin seuraa-
vaa. Kaikki kävi meni kuitenkin hyvin.

Keräsimme ihmisiltä mielipiteitä tapahtumasta ja siitä, mitä 

he toivoivat. Toivomus lentokoneesta, joka pudottaa karkkia, 
taitaa jäädä toteuttamatta.

Tapahtuman kävijämäärää en osaa arvioida, sillä Rekolan 
urheilupuisto on suunnattoman iso ja isompikin kävijämää-
rä sulautuu sinne. Ihmisiä myös kävi eri aikoina. Pahvimu-
keja meni kuitenkin liki 500 kappaletta.

Joka tapauksessa, päivä oli mitä mahtavin ja olen ylpeä, mi-
ten hienoa yhteistyötä me kaikki teimme. Siksi tämä päivä 
onnistuikin niin hyvin.

Lopuksi on mainittava, että Vantaa kaupungin Liikuntapal-
velut ansaitsevat nimensä. Heiltä sai todella hyvää palvelua, 
niin järjestelyissä ennen tapahtumaa, kuin tapahtumapäi-
vänäkin Jupen tullessa avustamaan. 

Kiitos teille kaikille!

Nina Lampinen Köydenvetoa

Martat kahvittaa Kasvomaalausta

Mielipidekyselyä Pussijuoksua Posetiivari Matti Pasanen Saappaanheittoa

Kimmo silVo, nina lamPinen
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KOIVUKYLÄN SOSIALIDEMOKRAATIT RY
REKOLAN TYÖVÄENYHDISTYS RY

SOSIALIDEMOKRAATTISEN 
SEURAKUNTAVÄEN 
TAVOITTEET  REKOLAN 
SEURAKUNNASSA JA 
VANTAAN KIRKKOVALTUUSTOSSA 
KAUDELLA 2023–2026

■ Kirkon ja seurakuntien on oltava lähempänä 
lasten, nuorten ja perheiden arkea 

 tarjoamalla henkistä, hengellistä ja 
 taloudellista tukea sitä tarvitseville.

■ Seurakunnan on oltava paremmin läsnä 
ikääntyneiden asukkaiden elämässä 

 yhdessä ikääntyneiden parissa toimivien 
järjestöjen kanssa.

■ Seurakunnan on tarjottava tasa-arvoista, 
monikulttuurista ja monikansallista toimintaa, 
joka lisää suvaitsevaisuutta sekä ihmisten välistä 
solidaarisuutta ja vuorovaikutusta. 

■ Seurakunnan diakoniatyön 
 yhteistoimintaa 
 kaupungin ja kansalais-
 järjestöjen kanssa 
 on laajennettava 
 heikoimmassa 
 asemassa olevien 
 tukemiseksi.

ERIKSSON 
LARI
41 v., liikenneopettaja 
Rekola

HILDÉN 
JONI 
41 v., toimittaja 
Koivukylä

KANGASNIEMI 
MILA
28 v., koordinaattori 
Leinelä

KÄHKÖNEN 
OSMO
76 v., dipl.ins. 
Päiväkumpu

KÄHÄRÄ 
KAARLO
29 v., teologian yo, 
virastomestari, Leinelä

OJA 
MIKA
51 v., järjestelmäasian-
tuntija, pääluottamus-
mies, Asola

PITKÄNEN 
EEVA
73 v., eläkeläinen 
Havukoski

SAARIKKO 
OLLI
42 v., myyjä, 
työsuojeluasiamies 
Leinelä

SILLANMÄKI 
SOILE 
60 v., eläkeläinen 
Havukoski

SUVENSALMI 
JOUKO
82 v., insinööri, 
eläkeläinen 
Rekola

KANSANKIRKKO −  
APUNA AHDINGOSSA, TUKENA ELÄMÄSSÄ

SEURAKUNTAVAALIT 2022
ÄÄNESTÄ.Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022 • Vaalipäivä sunnuntai 20.11.2022

S e u r a k u n t a v a a l i e h d o k k a a t  R e k o l a n  s e u r a k u n n a s s a :

Vantaan Koivukylään 
on huhtikuussa 2022 
avattu Sininauhasää-

tiön matalan kynnyksen päi-
väkeskus, joka on suunnat-
tu vantaalaisille ja vantaan 
alueella eläville asunnotto-
muutta kokeville, asunnotto-
muusuhan alla oleville sekä 
aktiivisesti päihteitä käyttä-
ville ihmisille. 

Toiminnan tarjoaman tuen 
avulla turvataan kohderyh-
män perustarpeiden tyydyt-
tymistä ja hyvinvointia sekä 
vahvistetaan osallisuutta. 
Hankkeeseen on saatu ra-
hoitus kolmeksi vuodeksi So-
siaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksesta (STEA). 

Päivätoiminnassa voi muun 
muassa levätä, peseytyä, 
saada puhtaita huumeiden-
käyttövälineitä ja apua vi-
ranomaisasiointiin. Kaikki 
palvelumme ovat maksut-
tomia ja toimimme haittoja 
vähentävällä työotteella.

Naapurusto on meille tärkeä 
ja haluamme olla mukana 
edistämässä hyviä naapuri-

Sininauhasäätiön Vantaan Illusiassa arkielämän 
hallintaa vahvistavaa matalan kynnyksen toimintaa

suhteita, asumisviihtyvyyt-
tä ja asumisturvallisuutta 
Koivukylässä. Haluamme 
olla helposti tavoitettavissa 
ja kuulla naapurustoa. Jal-
kaudumme aktiivisesti myös 
päiväkeskuksen ulkopuolelle 
ja voitkin tunnistaa päivä-
keskusohjaajat, ja ympäris-
tökierrokselle osallistuvat 
päiväkeskuskävijät sinisistä 
Sininauhasäätiön liiveistä. 

Ympäristökierroksilla osal-
listumme ympäristön siis-
tinä pitämiseen keräämällä 
roskia ja mahdollisia likaisia 
huumeidenkäyttövälineitä. 
Ympäristökierrosta tekeviä 
ohjaajia voi lähestyä kaikissa 
asioissa matalalla kynnyk-
sellä.

Voit ilmoittaa meille naa-
purustossa ilmenneestä 
häiriöstä myös yhteydenot-
tolomakkeella, joka löytyy 
osoitteesta www.sininauha-
saatio.fi/yhteydenottoloma-
ke/. Ilmoituksessa on hyvä 
kertoa mahdollisimman 
tarkkaan tapahtuman laa-
tu ja ajankohta sekä mitä ja 
missä on tapahtunut. 

Vantaan Illusia
Rautkallionkatu 3
01360 Vantaa
Avoinna 
ma-to 9–15, pe 9–15

Tiimiesihenkilö 
Anni Salmela 
0504062386
Toimisto 
0505664379

Anni Salmela

KUTSU

Havukosken Eläkeläiset 
Viettävät

”Iloista iltapäivää”
keskiviikkona 26.10.2022 klo 11.00 – 13.30

Havukosken nuorisotalolla,
Eteläinen Rastitie 14, Vantaa

Tarjolla kahvia, voileipiä ja kakkua
5 euroa / henkilö

Ohjelmassa mm.
Vaihdamme kuulumisia

Sketsi
Yhteislaulua

Runoja
Arpajaiset

Yhteistanssiopetus (Valssi)

Myös sinun ohjelmasi on tervetullutta juhlaamme.
Ilmoittautumiset 23.10.2022 mennessä, 

jotta tiedämme varata tarjottavat.

Raija Lassila, puhelin 0503682944
tai

Paula Kaunismäki, puhelin 0504536364

Laulaminen viestii,
voimaanuttaa ja yhdistää!
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Rekolan seurakunnassa 
suoritettiin kesäkuus-
sa kirkkoherran vaa-

li, jossa valituksi tuli Olarin 
seurakunnan seurakunta-
pastori Jussi Koski. Vaalista 
on heinäkuussa tehty valitus 
Helsingin hallinto-oikeu-
delle ja siksi Helsingin hiip-
pakunnan tuomiokapituli 
päätti, että Jussi Koski toi-
mii 1.9. alkaen Rekolan seu-
rakunnan virkaatekevänä 
(vt) kirkkoherrana enintään 
siihen saakka kunnes virka 
täytetään vakinaisesti.

Rekolan uusi 
vt. kirkkoherra

www.sirkkaliisakahara.fi
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ÉNaluevaltuuston puheenjohtaja, sairaanhoitaja (AMK), aluepäällikkö

Työ hoivan ja huolenpidon 
puolesta jatkuu Vantaan ja 

Keravan hyvinvointialueella

Päätökset hoitoon!

Lähisanomissa nro 
3/2022 oli kirjoitus 
Porinapirtistä, jonka 

vapaaehtoiset tekevät arki-
sesta perjantaista juhlavan. 
Porinapirtille tulee Mar-
jatta-säätiön ja lähiympä-
ristön asukkaita, nauttivat 
kupposen kahvia, juttelevat 
ja jatkavat aamupäivän viet-
toa kuunnellen musiikkia 
tai laulaen yhdessä muiden 
kanssa. 

Musiikista huolehtivat Mat-
ti Puurunen ja Pär Colerus. 
Heidän yhteistyönsä on sau-
matonta ja heidän musiikki-
hetkensä perjantaisin ovat 
viihdyttäviä tilaisuuksia 
Porinapirtillä kävijöille. Mu-
siikki vie kuulijan nostalgi-
selle matkalle, jossa muistot 
tulevat mieleen ja saavat hy-
välle mielelle. Matti miettii 
jokaiselle kerralle musiikil-
lisen teeman, kuten eri vuo-
denajat ja etsii teemaan so-
pivat laulut. Laulujen sanat 
heijastetaan seinälle, josta 
ne ovat kaikkien nähtävillä. 

Pär säestää lauluja. Heille 
molemmille musiikki on tär-
keä asia. Matti on laulanut 

Perjantait Porinapirtillä – musiikki kuuluu kaikille
Paula Kaunismäki

aina ja Pär on entinen am-
mattimuusikko. 

Matille musiikin melodia 
tarttuu muistiin helposti, 
paremmin kuin laulun sa-
nat. Huuliharppu soittimena 
on hänelle tärkeä. Ensim-
mäisen hän sai vuonna 1946 
Amerikan paketista, jossa 
oli muutakin sellaista, josta 
ei tuohon aikaan Suomessa 
osattu haaveillakaan, kuten 
keksit, suklaa ja kuivamuo-
na. Matti opetteli soittamaan 
huuliharpulla. Nykyisin hä-
nellä on monta erilaista huu-
liharppua, joilla hän soittelee 
mielellään.

Matti on ollut Porinapirtin 
toiminnassa mukana alus-
ta alkaen, reilut kymmenen 
vuotta. Musiikin maailmas-
sa on tilaa mielikuville ja 
musiikki kuuluu jokaiseen 
päivään. Hän on ollut myös 
Koivukylän Leijonien mu-
kana tanssittamassa, tierna-
poikana ja bingoilemassa.

Pär on ollut mukana Po-
rinapirtin toiminnassa viiti-
sen vuotta. Hän tuli mukaan, 
kun pyydettiin. Musiikki on 
ollut hänen ammattinsa. Hän 

on keikkailut aina Hangosta 
Käsivarteen asti. Pär esiin-
tyy myös vuosittain Toimari 
ry:n järjestämässä Kansain-
välisessä Naistenpäivässä 
sekä joulukahvilassa. 

Hän on ollut myös laulun-
opettajana Jokelan kansa-
laisopistossa sekä säestänyt 
eri tapahtumissa. Nykyään 
Pär toimii Rekola-Koivu-
kylän Eläkkeensaajien lau-
luryhmän vetäjänä ja kuo-
ronjohtajana ja sovittaa 
lauluja naisäänille. Hän 
esiintyy mielellään juhlissa. 

Pär on säveltänyt musiikin 
laulunäytelmään ”Ratkai-
seva ääni”, jossa kuljetaan 
Marttisen suvun seurassa 
läpi kahdensadan vuoden 
Nuijasodan aikaisista ka-
hakoista Rautalammilta 
Ruotsin Vermlantiin ja sieltä 
Ruotsin siirtokuntaan Yh-
dysvaltain Delawareen. 
Matti ja Pär loihtivat laulujen 
maailman, sillä laululle ei voi 
valehdella. Kun laittaa itsen-
sä peliin, se ottaa sinusta ko-
pin. Se on siinä, kuuntele ja 
laula mukana: Nyt, kun kesä 
mennyt on, syksy saapuu, 
meidätkin erottaen. . .
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Asukastila 
Tuulikontti
 
Konttitie 4 c, 02360 Vantaa
puh. 040 1853019
www.vantaa.fi /tuulikontti
www.facebook.fi /tuulikontti
Asukastila Tuulikontti on asuk-
kaiden yhteinen  olohuone ja  
kokoontumispaikka. 
Mahdollisuus lukea päivän 
lehdet ja keskustella muiden 
kanssa. Tervetuloa!

Viikko-ohjelma

Maanataina: 
Käsityökerho klo 18-20.

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

Keskiviikkona: 
Toimintatuokio/luento 
klo 11-12.

Torstaisin:  
Terveydenhoitaja paikalla 
klo 9-11.

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

Tervetuloa!

Rekolan Raikas ry
Veteraanijaosto

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

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

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

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

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

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

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

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

Maanantaisin:
Ilmainen aamupuuro 
klo 8.30-9.30

Terveydenhoitajan vastaanotto 
klo 10-12
Alkaa vuoden 2019 alusta

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

Keskiviikkoisin: 
Maahanmuuttaja neuvonta 
klo 9-15

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

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

Tsemppari-hanke klo 9-16

Lakineuvonta, ilmainen klo 
11.30-12.30

Perjantaisin:
Sinkkukahvila aina kk:n 
ensimmäinen klo 17.00- 

TERVETULOA! 

Havukosken 
Eläkeläiset ry

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

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

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

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

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

FACEBOOKISSA:  
Taitokeskus Havukoski ja Korso/
Taito Uusimaa ry 

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

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

Taitokeskus Havukoski
To 13.12. Saippuapaja

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

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

Taitokeskukset on 
joululomalla 20.12.2018-
6.1.2019.

Rekolan-Koivukylän 
Eläkkeensaajat ry

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

www.rekola.elakkeensaajat.fi 

Joulumyyjäiset Havunneulassa 
Lauantaina 15.12.2018
Paimenentie 2 pihanpuolella.

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

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

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

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

Rivitanssikerho   
Nuorisotalossa maanantaisin 
klo 12.00-13.30.                 

Tervetuloa!!    

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

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

Partiomammojen perinteiset
 

JOULUMYYJÄISET

sunnuntaina 2.12.2018
kello 12-14

Tarjolla:
kahvia

piirakoita
leivonnaisia
joulutorttuja

käsitöitä
sukkia
lapasia

kynttilöitä
havupalloja

joulukoristeita
ovikoristeita

 Arpajaiset ym. mukavaa!

TERVETULOA
tukemaan

Rekolan partiolaisten
toimintaa

Rekolan partiomajalle
Kustaantie 47

Koivukylän 
Lähisanomat 
etsii taittajaa 

lehdelle!

Ota rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com

Marjatta-Säätiö
Mielenterveysyhteisö  
Havurasti

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

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

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

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

Maanantai

Jumppahetki ja viikko-
kokoontuminen 1) 

klo 10.00–11.00
Elämäntaparyhmä 2) 
klo 12.00–13.00

Raikkaan   
veteraanijaosto
Liikuntaryhmät,   
syksy 2022

Iltapäiväjumppa
Havukosken nuorisotalo  
maanantai klo 12.30–14.00, 
maksu 25 euroa 
Syyskausi 2022: 
5.9.-28.11.2022 
MUISTA: sisäpelikengät, oma 
keppi, matto ja juomapullo

Pehmolentopallo
Rekolan mäen koulu  
maanantai klo 19.30–21.00, 
maksu 30 euroa 
Syyskausi 2022: 
5.9.-28.11.2022

Vesijumppa
Foibekartano, uima-allas 
HUOM! Ryhmä on täynnä 
tiistai klo 20.00–20.30, 25 
minuutin ryhmä, syksyllä 2022 
13 krt, maksu 100 euroa 
Syyskausi 2022: 
6.9. - 29.11.2022 
 
Vesijumppa
Hakunilan uimahalli, 
Terapia-allas  
keskiviikko klo 14.45–15.45 
(HUOM! Aloitusaika) 
2 x 25 minuutin ryhmää, 
max. 13 hlöä/allas, 13 krt, 
maksu 80 euroa 
Syyskausi 2022: 
7.9. - 30.11.2022 
Lisäksi 
eläkeläisten lippu 3 euroa tai 
Sporttikortilla ilmaiseksi 
 

Havukosken  
Eläkeläiset ry
Kerhotoiminta

Koivukylän asukastila Kirnu, 
monitoimitila, Hakopolku 2: 
Tiistaikerho klo 13–16 ja 
klo 15–16 pelejä ja/tai sketsien 
harjoittelua

Koivukylän asukastila Kirnu, 
auditorio, Hakopolku 2:  
Senioritanssiharjoitukset 
torstaisin klo 12–14

Kuntosaliharjoittelumahdol-
lisuus mm. Rekolan Raikkaan 
perjantaivuorolla 
(maksullinen):
Koivukylän vanhustenkeskuk-
sen kuntosali, Karsikkokuja, 
käynti radan puolelta, 
perjantai klo 8–10 
  
Iloista Iltapäivää viete-
tään kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona 26.10.2022 klo 
11.00–13.30 Havukosken nuo-
risotalolla. Ohjelmassa mm. 
laulua, tanssia, arpajaiset ja 
kahvitarjoilu (5 euroa). Vapaa 
pääsy.
Tervetuloa mukaan! 
 
Havukosken Eläkeläiset ry 
Hallitus

Kutsu
Havukosken Eläkeläiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 1.11.2022 
klo 13 Koivukylän asukastilan 
monitoimitilassa,
osoite Hakopolku 2, Vantaa.

Tervetuloa!
Hallitus

Yhteisökahvit 
klo 12.30
Levyraati 1) 
klo 13.00–14.00

Tiistai

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

klo 12.30–13.00
Yhteisökahvit 
klo 13.00

Keskiviikko

Musiikin iloa 1) 
klo 10.00–11.00
Tuolijumppa 1) 
klo 12.45–13.15
Yhteisökahvit 
klo 13.15
Peliryhmä 1) 
klo 13.45 - 14:30

Torstai

Toiminnallinen ryhmä 1)

klo 10.00–11.00
Suvanto- ryhmä 2)

Yhteisökahvit 
klo 12.30

Kirjallisuus- ja draama-
ryhmä 1) 
klo 13.00–14.00

Perjantai

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

Kuntosali
Marjatta-Säätiö, 
Paimenentie 4,  
keskiviikko klo 16–17, 
maksu 30 euroa 
Syyskausi 2022: 
7.9. - 30.11.2022

Tuolijumppa
Marjatta-Säätiö, 
liikuntasali, 
Paimenentie 4, klo 13–14, 
Syksyn liikuntaryhmän maksu 
25 euroa  
(maksu Raikkaan veteraanija-
oston tilille, 
Marjatta-Säätiö laskuttaa 
jaostoa) 
Syyskausi alkoi torstaina 
8.9.2022 
 
Kuntosali
Koivukylän vanhustenkeskus,  
perjantai klo 8–10, 
maksu 35 euroa 
Syyskausi 2022: 
9.9.-16.12.2022 
HUOM! Kuntosaliharjoittelua 
vielä joulukuussa

Korttirinki 
Joka toinen tiistai klo 13 
Raikkaan toimistolla sopimuk-
sen mukaan. - Ilmoitetaan, kun 
korttirinki aloittaa. 
 
Kannatusjäsenmaksu 25 euroa  
(jos et ole mukana missään 
liikuntaryhmässä, mutta haluat 
olla Raikkaan veteraanijaoston 
jäsen) 

Kun maksat, käytä viitettä 
7100. 
Rekolan Raikas ry, 

Veteraanijaosto, Nordea, tilille 
FI62 1220 3000 2510 62
Maksuasioissa 
Ritva Sarkkinen, 
puhelin 050-3002018 tai 
anneli.sarkkinen@gmail.com
HUOM! 
Jos yhteystietosi muuttuvat, 
ilmoita siitä Ritva Sarkkiselle. 
Tai jos olet uusi jäsen, ilmoita 
Ritva Sarkkiselle: nimi, sähkö-
posti ja puhelinnumero
 
Kunnon piirin ryhmät, 
joihin Raikkaan veteraanit 
voivat yksittäisille tunneille 
osallistua:
Core-mobility
Havukosken nuorisotalo, 
maanantai klo 9:30-10:30,  
alkoi 5.9.2022, maksu 40 euroa

Kehonhallinta
Havukosken nuorisotalo, 
torstai klo 10–11,  
alkoi 1.9.2022, maksu 40 euroa 
ja/tai 
Kehonhuolto
Havukosken nuorisotalo,
torstai 11–12  
alkoi 1.9.2022, maksu 40 euroa
Yhteyshenkilö:
Helena Haapomaa
puhelin 040-7472299

22.10.2022
¡Flamenco!
Tony de María, kitara, 
Taija Robalta, laulu, 
Samuli Trélta, percussiot

Rekolan Kinon ”Flamencon 
ilta” tarjoaa tuulahduksen 
Andalusiasta! Illan aikana 
kuullaan perinteistä sielu-
kasta flamencolaulua, tai-
dokkaita kitarakappaleita ja 
tulisia rytmejä kotimaisten 
huippuartistien tarjoilemi-
na.

Taija Robalta on helsinkiläi-
nen flamencolaulaja ja -lau-
lunopettaja. Hän on asunut 
vuosia Sevillassa pääopet-
tajanaan flamencolaulun 
elävä legenda, Esperanza 

Fernández. Sevillassa Taija 
on säestänyt laulullaan myös 
tanssitunteja (mm. Carmen 
Ledesma, Miguel Vargas) ja 
esiintynyt kaupungin tabla-
oissa (flamencopaikoissa) 
niin laulajana kuin tans-
sijanakin. Suomessa Taija 
on tullut vuosituhannen 
vaihteen jälkeen laulajana 
tutuksi niin tanssiteoksis-
sa, tablaokeikoilla kuin op-
pilasnäytöksissäkin. Tällä 
hetkellä hän opettaa flamen-
colaulua Helsingissä ja Tam-
pereella.

Toni Jokiniitty alias Tony 
de María on Pirkanmaalta 
lähtöisin oleva flamencoki-
taristi. Hänen soittoaan on 
kuultu jo vuosikymmenten 
ajan eri puolilla Suomea ja 
ulkomaista mm. Baltiassa, 
Saksassa ja Ruotsissa. Fla-
mencon saloihin kitaristi on 
perehtynyt asuessaan tai-
teenlajin pääkaupungissa, 
Espanjan Sevillassa. Toni on 
julkaissut omaa musiikkiaan 
CD:llä sekä digitaalisessa 
muodossa. Vuodesta 2021 
alkaen julkaistut digitaaliset 
singlet ovat saaneet jo satoja-
tuhansia kuunteluita ympäri 
maailman! Tonin soitossa 

kuuluu vahvasti andalusia-
lainen kitaraperinne, mutta 
myös flamencon uudemmat 
tuulet.

Oululaislähtöinen, mutta 
Tampereella vaikuttava Sa-
muli ”Trélta” Rounioja on 
kuulunut perkussioineen jo 
vuosien ajan suomalaisten 
flamencoartistien luotto-
säestäjiin. Hän on saanut 
opetusta mm. Iván Mellénil-
tä, Pablo Martínilta ja Karo 
Sampelalta. Samulin soittoa 
on kuultu niin konserteis-
sa, oppilasnäytöksissä kuin 
Tony de Marían levytyksil-
läkin.

Liput 20 / 15 eur
 
3.12.2022
Mikko Alatalo
Mikko Alatalo on yksi maam-
me legendaarisimmista viih-
detaiteilijoista. Hiljattain 70 
vuotta täyttäneen laulunte-
kijän mittava ura käsittää 
700 levytettyä kappaletta, 
joista 600 on kirjoitettu yh-
dessä Harri Rinteen kanssa. 
Lisäksi takana on 6000 hei-
tettyä keikkaa ja yli 50 jul-
kaistua albumia.

Mikon keikoilla kuullaan 
lauluja koko uran varrel-
ta: suuren yleisön tuntemia 
iskelmäklassikoita, Juice 
Leskisen kanssa levytet-
tyä Manserockia, 80-luvun 
Syksyn Säveliä, Siirtomaa-
Suomen lauluja, balladeja ja 
paljon muuta.

Tänä vuonna taiteilija on 
palkittu Iskelmä-Finlandi-
alla ja syksyllä hänet näh-
dään supersuositussa Vain 
elämää -ohjelmassa, joten 
tahti pysyy tiukkana edel-
leen! Tervetuloa mukaan! 

Liput 30 / 25 eur 

Konsertit alkavat klo 18.00, 
kesto yleensä n. 2 tuntia. 

Lippuja myydään ennak-
koon Tiketissä ja Reko-
lan Kukkatalossa – sekä 
ennen konserttia ovella. 
 
Konserttien järjestäjä Reko-
lan Elävän musiikin yhdis-
tys REMY ry on Rekolassa 
Vantaalla v. 2009 perustettu 
yhdistys. Toimintamme ydin 
on korkeatasoisten konsert-
tien järjestäminen Reko-
lan työväentalossa eli Re-
kolan Kinossa. Tavoitteina 
on vaalia akustisesti erin-
omaista ja miljöönä viih-
tyisää työväentaloa kult-
tuuriympäristönä, tukea 
musiikillista paikalliskult-
tuuria, elvyttää kotiseudun 
musiikkiharrastusta sekä 
vahvistaa Rekolan kaupun-
ginosan perinteisesti vahvaa 
kotiseutuhenkeä yhteistoi-
minnassa alueen muiden jär-
jestöjen ja yhdistysten kanssa. 
Remyn toimintaa tukevat 
Vantaan kaupunki ja MES 
(Musiikin edistämissäätiö).

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

näissä rooleissa. Jäsene-
tuna pääset edullisemmin 
REMY:n järjestämin kon-
sertteihin.  Jäseneksi liitty-
minen on myös arvokas tuen 
osoitus yhdistyksen toimin-
taa kohtaan. Jäsenmaksu 
vuodelle 2022 on 20 eur, 
perhejäsenyys eli jäsenyys 
kaikille samassa taloudes-
sa asuville 30 eur. Jos kiin-
nostuit, lähetä sähköpostia 
osoitteella info@remy.fi, saat 
paluupostissa jäsenmak-
suohjeet.
 
Voit liittyä myös pelkästään 
REMY ry:n postituslistalle. 
Sen kautta saat tietoa Re-
myn konserteista ja muusta 
toiminnasta.  Listalle liitty-
minen: info@remy.fi

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

Ryhmät ovat avoimia ja niihin 
voi tulla mukaan milloin 
tahansa.

Ryhmistä saa lisätietoa 
Havurastin henkilökunnalta.
Muutokset mahdollisia.

Remy:n tulevia konsertteja



ASUTKO HISSITTÖMÄSSÄ KERROSTALOSSA?

Pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin  hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan

Jälkiasennettu hissi nostaa asunnon jälleenmyyntiarvoa

Hissi voi pidentää iäkkäiden mahdollisuutta asua  omassa kodissaan jopa 7–8 vuodella

Hissien jälkiasennukseen saatavilla 55% hanketuki

Kysy lisätietoja paikalliselta asiantuntijaltaja tilaa ilmainen hankekartoitus!

Riku Nevalainen | KONE Hissit Oy, Vantaa 040 670 4808 | riku.nevalainen@kone.com www.kone.ἀ/jalkiasennus

Kysy lisätietoja 
paikalliselta asiantuntijalta 

ja tilaa ilmainen 
hankekartoitus!

ASUTKO HISSITTÖMÄSSÄ 
KERROSTALOSSA?
Pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin 
hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan  

Jälkiasennettu hissi nostaa asunnon 
jälleenmyyntiarvoa

Hissi voi pidentää iäkkäiden mahdollisuutta asua  
omassa kodissaan jopa 7–8 vuodella

Hissien jälkiasennukseen saatavilla 55% hanketuki

Riku Nevalainen | KONE Hissit Oy, Vantaa 
040 670 4808 | riku.nevalainen@kone.com 
www.kone.fi/jalkiasennus

Kuulolähipalvelu on 
vapaaehtoistoimin-
taa, jossa kuulolähi-

palvelijat antavat opastusta 
kuulokojeen ja apuvälinei-
den käytössä, kuulokojeiden 
huoltamisessa sekä neuvoja 
kuuloon ja kuulonhuoltoon 
liittyvissä kysymyksissä. 
Lähipalvelu on maksutonta 
kaikille kuulovammaisille ja 
heidän läheisilleen eikä edel-
lytä kuuloyhdistyksen jäse-

Tiesitkö tämän 
kuulolähipalvelusta

nyyttä. Kuuloliitto kouluttaa 
kuulolähipalvelijat. 

Kokoontuminen kerran 
kuussa arkipäivänä, aina eri 
puolilla Vantaata. Koivuky-
län suuralueella syksyn ko-
koontumisten ajankohdat ja 
kellonajat löydät tästä alta

Kuulolähipalvelun vastaan-
otot, syyskausi 2022

Mietimme Havurastin kir-
jallisuus- ja draamaryhmäs-
sä mitä haluaisimme kertoa 
Havurastista. Tässä muuta-
mia ajatuksia:

Tiedättekö mikä on   
Havurasti?
Täältä saa keskusteluapua, 
kun on vaikea tilanne. Ha-
vurastissa askarrellaan, 
retkeillään, jumpataan, lau-
letaan. Aivojumppaa ja peli-
hetkiä, käsitöitä. Toimintaa 
riittää jokaiselle. Yhteisö ja 
kaverit auttavat. 

Syysterveiset Havurastista!

Tässä Havurastin torstaipäivän askartelun tulos, herkullinen omenapiirakka

Havurasti juhli elokuussa 
28- vuotissyntymäpäiviä, 
toivottavasti voimme yhdes-
sä viettää vielä monet synty-
mäpäiväjuhlat.

Ei tarvitse olla yksin mökis-
sään; kun tulee tänne, niin 
aina löytyy juttukaveri. Tän-
ne saa tulla sellaisena kuin 
on. Yksin kotona ei naurata, 
Havurastissa käynti on kuin 
nauruterapiaa.

Täällä tulee sellainen olo, 
että täällä on turvallista 
olla.

Täällä viikot menee siivillä.
Täällä ollaan kaikki saman-
arvoisia.

Havurastin toimintaan ovat 
tervetulleita kaikki vantaa-
laiset seniorit, tule käymään 
tai soittele meille:

Marjatta-Säätiö
Havurasti
Eteläinen Rastitie 12 
(käynti kentän puolelta), 
puh. 050-340 7888

Marjatta-Säätiö, 
Eteläinen Rastitie 12, 
01360 Vantaa
ma 14.11. klo 12–13
ma 12.12. klo 12–13

Palvelukeskus Foibekartano
Sairaalakatu 7, 
01400 Vantaa
pe 14.10. klo 13 - 14
pe 11.11.  klo 13–14
pe 9.12. klo 13–14 

Rekolan Martat ry

Perinteiset myyjäiset järjestetään 
Rekolan koululla

sunnuntaina 20.11.2022 klo 12-15

Tarjolla on mm. saaristolaisleipää, karjalanpiirakoita, 
suolaisia ja makeita piirakoita, kakkuja, 

pitkoja ja pikkupullia
sekä sukkia, lapasia ja muita neuleita

Ajankohtaista tietoa mm. 
ennakkotilausmahdollisuudesta löytyy 

kotisivuiltamme www.rekolan.marttayhdistys.fi. 
Seuraa myös ilmoittelua Facebook-sivuillamme.

Tervetuloa turvallisille ostoksille, 
Rekolan Martat 
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Vauhti Oy
Kytötie 29

01360 Vantaa
GSM 040-4824160  

& 0400-402401

• Kurssit alkavat 
  joka toinen tiistai klo 16.30

• Syventävät vaiheet 
   joustavasti

• Pimeän ajo 
  simulaattorilla

• Toimipisteet
myös Korsossa ja 
Hakunilassa

• Mopokurssi ja moottori-
  pyöräkurssit alkavat
  joka viikko

Perusvaihe
Harjoitteluvaihe
Syventävävaihe

Löydät meidät netistä osoitteessa:
www.soladriving.fi 

ALUEEN ASIANTUNTIJA VUODESTA 1982
KYLÄN OMA KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ

Hoidamme asunto-osakkeiden, 
omakotitalojen, tonttien ja määräalojen 

myynnin huolella ja laatutakuulla

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

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

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

VerhoomoUnelmaVerhoomoVerhoomoVerhoomoUnelmaUnelmaUnelma

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään

sisustuslöytöjä!

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

 
 

Tervetuloa
palvelevaan 

Avainapteekkiin!
Avoinna

arkisin klo 8.30-21
la klo 9-19

su klo 11-16
 juhlapyhinä klo 11-16

Olemme myös
Facebookissa!

www.autokouluvauhti.fi

Koivukylässä autokoulu

Vauhti Oy

Mopo-, moottoripyörä- 
ja henkilöautokurssit

B-KORTTI alk. 899,- 

Palvelut opetus-
lupalaisille ja 
ajokyvyn arvioinnit

Opetusta myös englanniksi 
ja automaattivaihteisella 
autolla

Kytötie 29
01360 Vantaa

GSM 040 4824 160
& 040 7710 611
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Lisätiedot:       asolanvpk.net          @AsolanVpk 
        instagram.com/asolanvpk/           instagram.com/avpk_junnut/  
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Lounasravintola

Mansikkapaikka

Mansikkapaikka

Hyvään ruokaan 
ja palveluun panostava 
pitopalvelu ja lounasravintola

Järjestämme perhejuhlat ja muistotilaisuudet
sekä yritysten asiakastilaisuudet

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

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

KAU HK VK ILN AIS JATKAA

Sinkkukahvila�kokoontuu�joka�
kuukauden�ensimmäinen�perjantai�
klo�17-19�Kirnussa,�Hakopolku�2�
(entinen�kirjasto).�
Vapaata�keskustelua�
kahvikupposen�ääressä.�Ideoidaan�
yhdessä�tulevaa�toimintaa.�

Teemme�myös�yhdessä�retkiä�niin�
kulttuuritapahtumiin�kuin�
luontoonkin.�Jos�kiinnostuit�
toiminnastamme,�ilmoita�
sähköpostiosoitteesi�
koivukylan.yksinasuvat@gmail.com�
ja/tai�tykkää�Facbook-sivuistamme�
koivukylän�yksinasuvat�.�

Tervetuloa!


