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Vaikuta vaaleissa!
Mika Rautio, päätoimittaja

Vaalit lähestyvät, ja niihin kannattaa jokaisen taas osallis-
tua. ”Vaikuta vaaleissa” -otsikoin pääkirjoitukseni myös ta-
san vuosi sitten, jolloin valmistauduttiin ensimmäisiin alue-
vaaleihin.

Demokratia on eurooppalainen keksintö ja sitä kokeiltiin en-
simmäisen kerran Kreikassa. Itse sana ”demokratia” tulee-
kin siksi kreikan kielen sanoista ”demos” (tavallinen kansa) 
ja ”kratos” (valta, hallita). Kansanvalta on kansan valtaan 
perustuvaa. Demokratiassa perusajatuksena on, että hallin-
tovallan edustajat nousevat kansan joukosta, jolloin hallin-
tovalta toteuttaa kansan tahtoa.

Mikä sitten on kansan tahto? Ja miten tavallinen kansa voi 
tahtonsa ilmaista? Tähän ei ole mitään muuta tapaa kuin ää-
nestäminen. Siksi on tärkeää, että jokainen äänestää, koska 
jos jättää äänestämättä, luovuttaa samalla oman valtansa 
muille, siis niille, jotka äänestävät. 

Äänestysinto näyttää Suomessa ja muissakin länsimaissa 
aina vaan laskevan. Pitkässä juoksussa tällainen kehitys ei 
voi tehdä demokratialle hyvää. Vaikka demokratia on tehnyt 
paljonkin hyvää. Ainakin jos verrataan demokraattisia mai-
ta ei-demokraattisiin maihin, niin talouden kehitys, koulu-
tuksen taso, terveydenhuolto, subjektiivinen hyvinvointi, 
elinajan odote, tekninen kehitys ja tieteellinen tutkimus - 
kaikilla näillä mittareilla demokratiat päihittävät aina dik-
tatuurin.

Diktatuureissa saa muutenkin olla kansalaiset aina 
koko ajan tarkkana. Jos vahingossa sanoo jotakin 
virallisen totuuden vastaista, niin siitä voi pahim-
millaan seurata vaikka 15 vuotta vankeutta. Dikta-
tuureissa myös korruptio aina rehottaa ja vallassa 
olevat voivat kerätä itselleen satumaisia rikkauk-
sia – tavallisen kansan kustannuksella. 

Tästä syystä jokaisen on omaa äänioikeuttaan 
taas hyvä käydä käyttämässä. Jolloin me kaik-
ki osoitamme, että koemme tärkeäksi kohta 
alkavat eduskuntavaalit. Haluammehan me 
jatkossakin, että kaikki omat lakimme sää-
detään Helsingissä, eikä esim. Tukholmassa 
tai Pietarissa, joista paikoista joskus aikai-
semmin Suomen kansaa on hallittu.

Ennakkoäänestys kotimaassa on 22. 
– 28.3.202 ja vaalipäivän äänestys 
järjestetään sunnuntaina 2.4.2023 
klo 9 – 20:00.

Itse toivon upeaa ja mahtavaa me-
nestystä kaikille oman alueemme 
ehdokkaille, ja tämän varmista-
miseksi kannustan kaikkia oman ky-
lämme asukkaita käymään äänestämässä! Vaiku-
ta vaaleissa!
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Tule mukaan toteuttamaan 
perinteistä, koko kylän yhteistä

Kansainvälisen Naistenpäivän juhlaa.
Jotta upea aamiaistapahtumamme jälleen onnistuu,

se tarvitsee vapaaehtoistyöntekijöitä ja
heidän kymmeniä aamuvirkkuja käsiparejaan.

Tule siis suunnittelemaan tätä kaikkea
asukastila Kirnuun

(entinen kirjasto, Hakopolku 2)
maanantaina 20.2.2023 klo 17.30
Katsotaan silloin miltä haluamme 

aamiaispöytämme näyttävän ja mitä
kukin voi tilaisuuden onnistumiseksi tehdä.

Jos et pääse tähän tilaisuuteen,
mutta haluat olla mukana toteutuksessa,

niin ota yhteyttä Liisa Kaikulaan,
puh. 0400 - 542 888 tai liisa.kaikula@gmail.com

Toiminnallisin terveisin
Toimiva Koivukylä – Toimari ry

Käsiäsi tarvitaan !

Koivukylän
Lähisanomat

Lähisanomat etsii 
toimitussihteeriä! 

Katso tarkemmin 
sivulla 19 oleva ilmoitus
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Tule valmiiksi katettuun pöytään

Kansainvälisen Naistenpäivän aamiais-nonstopille
ke 8.3.2023 klo 7.00 – 10.00 (huom. aika!)

Koivukylän asukastila Kirnuun, eli entiseen kirjastoon (Hakopolku 2)

”Sukupolvien välisestä yhteistyöstä lisää naisenergiaa”
Aihetta valottaa tutkimusten pohjalta professori, emerita Marja Holmila

Haastateltavina myös eri puolueiden
eduskuntavaalien naisehdokkaita

Muu ohjelma:
Duo Hanna Hush

Afrikkalaisia tansseja
pianisti, säveltäjä Pär Colerus

Vantaan musiikkiopiston nuoret solistit

Vapaa pääsy ja aamiaistarjoilu

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



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

Lukupiiri

Helmet-kirjastot haastavat sinut jälleen 
kirjojen, musiikin, pelien ja elokuvien 
pariin vuoden 2023 Helmet-haasteil-
la. Haluaisitko aloittaa näiden parista 
uuden harrastuksen, elvyttää vanhan 
harrastuksen tai hakea muuten uut-
ta inspiraatiota? Jos vastasit yhteen tai 
useampaan kysymykseen kyllä, nämä 
haasteet ovat juuri sinulle!

Helmet-haasteiden tavoitteena on 
innostaa lukemaan, kuuntelemaan, pe-
laamaan ja katsomaan enemmän ja mo-
nipuolisemmin kuin aikaisemmin, mutta 
ilman suorituspakkoa. Näitä haasteita ei 
voi hävitä, mutta niistä voi inspiroitua 
läpi vuoden.

Lisätietoja:
https://www.helmet.fi/fi-FI/Ta-

pahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/
Vuoden_2023_Helmethaasteet_julkais-
tu(250100)

Vuoden 2023  
Helmet-haasteet 
julkaistu

Kokoontuu vanhassa kirjastossa Kirnus-
sa kerran kuussa torstaisin klo 15-16.30.
Valmiiksi varatut kirjat voi noutaa kir-
jastosta. Tervetuloa!

Torstai 9.3.  
Jari Järvelä: Aino A 

Torstai 13.4. 
Jean-Paul Didierlaurent: 
Lukija aamujunassa

Torstai 11.5. 
Victoria Hislop: Saari

Lainaa Tikkurilan Tiikerit salibandyseu-
ran kausikortti kirjastosta. Kausikortilla 
pääsee seuraamaan Tikkurilan Urheilu-
talolla runkosarjan kotiotteluita kaudella 
2022-2023. Kausikortteja on lainattavis-
sa yhteensä 10 kappaletta.

Korteilla on 2 viikon laina-aika, 
mutta toiveena on, että asiakas palauttaa 
kortin heti, kun ei enää tarvitse sitä, jot-
ta mahdollisimman moni pääsee nautti-
maan kausikorteista. Myöhässä oleva ja 
palauttamatta jäänyt kortti mitätöidään. 
Jos asiakas ei palauta korttia, häneltä 
peritään kortin arvo 70 €/kpl.

Lainattavia kausikortteja ei voi vara-
ta eikä uusia, mutta niiden saatavuustie-
dot voi tarkistaa Helmet-aineistohausta. 
Asiakkaalla voi olla lainassa kaksi kau-

Lainaa Tikkurilan Tiikerit salibandy-
seuran kausikortti kirjastosta

sikorttia kerrallaan, jotta uudenlaista 
elämystä voi lähteä hakemaan yhdessä 
kaverin kanssa.

Tikkurilan Tiikerit lähtee nälkäisellä 
joukkueella Divari -kauteen 2022-2023. 
Joukkueessa on runsaasti tiikeripolun 
käyneitä pelureita, jotka ovat aloittaneet 
harrastuksen seuran salibandykerhoista.

Tikkurilan Urheilutalo tarjoaa erin-
omaiset puitteet nauttia huippusali-
bandystä keskeisellä paikalla Vantaata! 
Tervetuloa katsomaan vauhdikkaita 
viihdyttäviä pelejä!

Puhutaan suomea kielikahvila   
- let’s talk in Finnish
Tapahtumapaikka
Zoom (Koivukylän kirjasto)
Tapahtuma-aika
Torstaisin klo 13:00 – 14:00.

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

tabletin. Etätapahtuma järjestetään joka 
torstai klo 13:00 – 14:00.

Pääset liittymään tapahtumaan tästä 
linkistä:
https://us02web.zoom.us/j/8285274303
4?pwd=ZGZkN3ZkTjRQcDdqUTdJdyt1M
lFsZz09

HUOM! Tarvitset salasanan, jotta 
voit osallistua kielikahvilaan.

 Saadaksesi salasanan lähetä säh-
köposti osoitteeseen ahmedyasin.abdi@
vantaa.fi

Let’s talk in Finnish  – language 
cafè on the Internet!
Event location
Koivukylä Library
Date and time
Every Thursday from 1pm to 2pm
(13-14)

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

a webcam or a smart phone or a tablet.  
The meeting is held Thursday from 

1pm to 2pm (13-14).
You can join the meeting from this 

link: https://us02web.zoom.us/j/828527
43034?pwd=ZGZkN3ZkTjRQcDdqUTdJdy
t1MlFsZz09

NOTE! You need a password to join 
meeting.To get the password send an 
email to ahmedyasin.abdi@vantaa.fi.  
Welcome!

Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 
muuttuvat – sinulla voi olla nyt 100 va-
rausta 

Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 
uudistuvat hieman 1.2.2023. Nyt sinulla 
voi olla yhtäaikaisia varauksia yhteensä 
enintään 100 kappaletta. Aikaisemmin 
varausten maksimimäärä oli 50. 

Lainojen määrä pysyy entisellään, eli 
sinulla voi olla yhtäaikaisesti 100 lainaa. 

Myös laina-ajat säilyvät samoina kuin 
ennenkin.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin, 
kun hänellä on vastuuhenkilön kirjalli-
nen suostumus ja voimassaoleva hen-
kilötodistus. Lapsen tulee olla paikalla 
korttia haettaessa.

Kirjaston käyttösäännöt ovat luetta-
vissa Helmet.fi-sivustolla.

Uudet käyttösäännöt

Olen Maaria, yhteisöllisen kielenoppi-
misen erikoiskirjastonhoitaja. Aloitin 
työt Koivukylän kirjastossa tammikuun 
alussa ja työskentelen vaihtelevas-
ti myös muissa alueen paikoissa kuten 
Koivukylän asukastilassa ja avoimessa 
kohtaamispaikassa. Työni tarkoitus on 
tukea alueen asukkaiden suomen kie-
len ja suomalaisen kulttuurin opiskelua 
monipuolisesti. Keskityn toiminnassani 
erityisesti alueen lapsiperheisiin, lasten 
vanhempiin ja kouluikäisiin. 

Tulen järjestämään kirjastossa muun 
muassa erilaisia loru- ja satutuokioita ja 
kivaa tekemistä koululaisille. Koivuky-
län avoimessa kohtaamispaikassa pidän 
torstaisin klo 14-15 Kotoklubi Kaneli-

tuokion, jossa opetellaan helppoa arki-
elämän suomen kieltä yhdessä lasten ja 
vanhempien kanssa esimerkiksi laulaen 
ja leikkien. Tervetuloa mukaan! 

Olen Koivukylän kirjastossa tiistaisin 

Suomen 
kielen ja 
kulttuurin 
tukea 
kirjastosta

klo 13 eteenpäin. 
Voit tulla myös rohkeasti kysymään 

apua ja tukea esimerkiksi suomen kielen 
opiskeluun liittyvissä asioissa.

Koivukylän kirjasto avoinna 
sunnuntaisin klo 10-17.

Omatoimisen käytön aikana voi lai-
nata, palauttaa, käyttää asiakastieto-
koneita, lukea lehtiä, työskennellä tai 
kokoustaa. Koska henkilökuntaa on 
vain rajatusti paikalla, asiakaspalvelu 
ei ole yhtä kattavaa kuin normaalina 
aukioloaikana.
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Koivukylän leijonat järjestää 5.3.2023 klo 10–14 jo 46. 
kerran talvitempauksen. Tempauspaikkana on tuttu 
Rautkallion puistokenttä, jossa tapahtuma on jär-

jestetty paria poikkeusta lukuun ottamatta yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1976 lähtien. Vuonna 2020 tilaisuutta ei järjestetty 
koronasta johtuen ollenkaan ja vuonna 2019 oltiin Koivuky-
län koulun piha-alueella. Vaikka tapahtuman järjestämises-
tä on vuosien saatossa tullut jo rutiinia niin valmistelut on 
siitä huolimatta aloitettava jo välittömästi edellisen kevään 
jälkeen valitsemalle tempaukselle tapahtumavastaava. 

Hänen johdollaan jatketaan sitten syksyllä tehtävä- han-
kintalistojen laatimisella ja paikan varaamisella. Koska 
odotettavissa oleva yleisömäärä on huomattavan suuri niin 
poliisille on toimitettava pelastussuunnitelma ja järjestyk-
senvalvojien henkilötiedot jo syksyn mittaan. Seuraavaksi, 
heti tehtävälistan valmistuttua on varmistettava, että myyn-
tipisteiden henkilökunnalla on tarvittavat hygieniapassit. 

Eikä tempauskenttä pärjää ilman sähköä eikä yleisö-WC:tä, 
joten pääsy sähkönjakelukeskukseen ja wc-tiloihin on so-
vittava viereisen nuorisotilan henkilökunnan kanssa. Ja 
tunnelman ja kenttäkuulutusten vuoksi tempauskenttä on 
varustettava myös kuulutus- ja musiikintoistovälineillä. 
Kaiken tämän lisäksi tempausvälineistö on inventoitava ja 
huollettava ja sekä yhteistyökumppanien että tapahtumapis-
teiden hoitajien roolit on vahvistettava. 

Tapahtuman mainostamiseksi ja mahdollisimman suuren 
yleisön tavoittamiseksi julkaisemme vuosittain helmikuun 
loppupuolella Lions-Sanomat, joka jaetaan noin 11000 talo-
uteen Koivukylän suuralueella (Päiväkumpu, Rekola, Havu-
koski, Koivukylä, Leinelä ja osa Itä-Hakkilaa ja Ilolaa). 
Lions Sanomien mainosmyynti ja juttujen hankinta on käyn-
nistettävä viimeistään lokakuussa.  Lehden on oltava valmis 
jaettavaksi alueen postilaatikoihin 25.2.2023. Helmikuun 
loppupuolella on vielä varmistettava, että palvelupisteiden 
tarvikehankinnat on suoritettu ja aurauskalusto sekä kentän 
loppusiivous roskisten tyhjennyksineen on sovittu. 

Ja lopuksi tem-
pauspäivää edeltä-
vällä viikolla kent-
tä katselmoidaan 
ja tarvittavien au-
raus- tai muiden 
viimeistelytöiden 
yksityiskohdat so-
vitaan. Kentällä 
tarvittava kalusto 
pakataan kulje-
tusvälineisiin lau-
antain kuluessa, 
jotta kaikki on val-
miina sunnuntaita 
varten. Myynti- ja 
tapahtumapistei-
den pystytys alkaa 
sunnuntaiaamuna 
noin klo 08:00, 

jotta kaikki olisi valmista klo 10:00 alkavaa talvitempausta 
varten. 

Yleisön toivotaan saapuvan runsaslukuisena nauttimaan 
päivän ohjelmasta koko perheen voimin. Kentällä on tarjolla  
poniratsastusta ja vetokoiria (klo 10–12), ongintaa lapsille, 
Rekolan VPK:n kalustoesittelyjä, Korson SPR, leikkimieli-
siä pelejä, arpajaiset ja herkkuja moneen makuun: kahvia ja 
pullaa, grilli-makkaraa sekä hernesoppaa ja lettuja. 

Tapahtuman  tuotto jaetaan lyhentämättömänä lähialueem-
me lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön tueksi.

Tässä tuokiokuvia aikaisemmista tapahtumista.

Koivukylän leijonien talvitempaus järjestetään 
5.3.2023 Rautkallion puistokentällä
Harri Hirvonen

Talvitempausyleisöä

Koira-ajelulle keleista riippumatta

Koronapelin tuoksinassa

Ponin kyytiin tottaka

Korttikin kay ja arpojakin tarjoll

Ongintaa lapsille

Paloauton uumeniin tutustumassa

Leijona palveluksessanne
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 1 - 15. helmikuuta 2023

Tammikuun viimeinen viikko oli Havukosken koulussa 
kansainvälinen viikko, sillä saimme vieraiksi oppilai-
ta ja opettajia kumppanikouluistamme Espanjasta, 

Ranskasta ja Puolasta. Koulun vitriiniin koottiin suomalai-
sia asioita. Seuraavassa Lähisanomissa enemmän juttua vii-
kon tapahtumista ja Erasmus-projektista.

Kansainvälinen viikko 
Havukosken koulussa

Havukosken koulun 
TET-jakso järjestet-
tiin 7.–18.11.2022. 

TET eli työelämään tutustu-
minen on osa perusopetus-
ta, ja Havukosken koulussa 
se järjestetään vuosittain 
9. luokalla. Tavoitteena on 
saada nuoret tutustumaan 
työelämään, saamaan työ-
elämäkokemuksia sekä hah-
mottamaan omaa osaamis-
taan, vahvuuksiaan sekä 
kiinnostuksen kohteitaan.

Päiväkodit, kaupat, ravinto-
lat ja kahvilat olivat jälleen 
suosittuja TET-paikkoja. 
TET-jaksolla voi päästä myös 
kurkistamaan paikkoihin, 
joihin ei välttämättä muuten 
pääse tutustumaan. Syksyl-
lä työelämäkokemuksia ja 
omaa suuntaa pohdittiinkin 
myös esimerkiksi Yritysky-
lässä, Helsingin yliopistossa 
ja eduskunnassa. Suurin osa 
TET-paikoista oli pääkau-
punkiseudulla, mutta TET-
kokemuksia saatiin Lapista 
saakka. 

TET-jakson parasta antia 
ovat erilaiset työelämäko-
kemukset sekä mahdolli-
set kesätyöt, joita tarjottiin 
useammalle oppilaalle. Osa 
oppilaista pohti TET- jakson 
aikana jo tulevaa ammatin-
valintaansa sekä jatko-opin-
toja.

TET-jakso   
eduskunnassa
Olen Meggi Pessi ja opiske-
len Havukosken koulussa 
9. luokalla. Olen Vantaan 
nuorisovaltuuston jäsen ja 
harrastan myös tanssia sekä 
pianonsoittoa. Olin työhar-
joittelussa kansanedustaja 
Sari Multalalla.

Kun koulussa ilmoitettiin 
TET-jakson lähestyvän, aloin 
pohtimaan sellaista työpaik-
kaa, jossa voisin nähdä itseni 
tulevaisuudessa. Olen todella 
kiinnostunut yhteiskunnalli-
sista asioista ja politiikasta, 
joten mieleeni tuli eduskun-
ta. Äitini ehdotti minulle 
Alepaa tai lähikoulua, mutta 

Työelämään tutustumassa
Oppilaanohjaajat 
Saija Tikkanen ja 
Laura Kevätniemi

ilmoitin hänelle, että haluan 
mennä eduskuntaan. 
 
TET-jakso opetti minulle 
paljon asioita. Opin mm. 
kansanedustajien ja heidän 
avustajiensa työstä, edus-
kunnan toiminnasta ja tilois-
ta. Oli myös hienoa päästä 
tapaamaan kansanedustajia. 

Viikko eduskunnassa vah-
visti ajatukseni siitä, että 
haluan mahdollisesti teh-
dä tulevaisuudessa töitä 
eduskunnassa. Olen todella 
kiitollinen, että pääsin työ-
harjoitteluun eduskuntaan, 
se oli yksi elämäni parhaim-
mista ja antoisimmista koke-
muksista.
 
Yhdeksäsluokkalais-
ten arviointia   
TET-jaksosta
“Mielestäni saavutin tavoit-
teeni hyvin, koska pääsin 
tutustumaan päiväkodissa 
työskentelyyn sekä olin rei-
pas, oma-aloitteinen ja ys-
tävällinen. Työnantajani oli 

myös samaa mieltä. Opin 
paljon millaista on olla las-
ten kanssa ja se oli mieles-
täni kivaa. Sain paljon hyviä 
kokemuksia TET-jaksolta, 
sain esim. nähdä lasten iloa 
ja reippautta osallistua eri-
laisiin tapahtumiin.”

“Saavutin omat tavoitteeni 
hyvin ja niihin oli helppo 
päästä. Saavutin myös työ-
tehtäville asettamani tavoit-
teet aika helposti ja ne oli 
mielestäni hyvin asetettu, 
vaikka tein vähän ylitöitä 
joinakin päivinä. Koko TET-
jakso oli jo itsessään hyvä 
kokemus. TET-jaksosta oli 
hyötyä oman tulevaisuuteni 
kannalta, sillä sain tutustua 
työelämään ja mahdolliseen 
tulevaisuuden työpaikkaan. 
Opin itsestäni sen, että osaan 
itse johtaa omaa työskente-
lyäni ja olen motivoitunut 
saamaan päivän tavoitteeni 
tehtyä.”

“Työpaikan ilmapiiri oli ko-
toisa ja ammattimainen sa-
maan aikaan. Työntekijät 

olivat hyvin ystävällisiä ja 
valmiina selittämään asi-
oita minulle. Tunsin, että 
olen hyvin tervetullut TET-
paikkaan. Mielestäni tärkein 
kokemus oli asiakaspalvelu. 
Sain asiakaspalvelukoke-
muksia, mikä voi auttaa mi-
nua tulevaisuudessa. Sain 
oppia, miten kaupat toimivat. 
Sain myös tietää itsestäni, 
että unohdan ajan helposti 
työskennellessäni.”

“Onnistuin tavoitteissani 
todella hyvin ja sain aivan 
ihanaa palautetta ja muka-
via yllätyksiä viimeisenä 
päivänä. Tuli ihan kyynel sil-
mään, kun tajusin, että TET 
on ohi. Töihin oli mukava 
mennä aamuisin, kun oli tosi 
lyhyt matka niin sai nukkua 
pidempään ja työajat vaihte-
livat hyvin usein.”

Milena Kehusmaa Araujo tutustuu kahvilatyöhönPäiväkoti on tettiläisten kestosuosikki

Saija Tikkanen
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Meillä Foibekartanol-
la pidetään yhdessä 
huolta Yhteisöpuu-

tarhasta. Kasvimaalla kas-
vatetaan kesän kauneimmat 
kukat ja herkullisimmat 
vihannekset. Kasvimaan 
laidalla kasvaa herukka- ja 
karviaispensaita. Hedelmä-
tarhassa komeilee omena-, 
luumu- ja kirsikkapuita. Pe-
renna- ja kesäkukkapenkit 
ilahduttavat loistollaan pit-
kin kesää ja vehreä ja puis-
tomainen pihapiiri kutsuu 
ulkoilemaan.

Katse kevääseen käännetään 
heti vuoden vaihtumisen 
jälkeen. Hiljalleen kevättä 
kohti pitenevä päivä antaa 
lupauksen tulevasta kasvu-
kaudesta. Nyt on hyvä aika 
muistella menneitä kesiä ja 
kasvatuskokemuksia sekä 
suunnitella kevään kylvöjä. 

Eero Viljakainen

Foibekartanolla on katse jo keväässä
eero Viljakainen

Taimien esikasvatuksen voi 
aloittaa valon lisääntyessä 
helmi-maaliskuussa. 

Iloa puutarhanhoi-
dosta
Foibekartanolla suunnitel-
laan yhdessä kevään taimi-
kasvatuksia. Asukas Maija-
Liisa Putkinen on ahkera 
puutarhassa kuopsuttelija. 
”Nyt voi alkaa suunnitella 
kevättä. Puutarhanhoito on 
minulle kauhean tärkeätä. 
Erityisen innolla odotan ke-
vään sipulikukkien loistoa. 
Niitä istuttelimme yhdessä 
syksyllä ympäri kartanon 
maita.” Maija on useana 
vuonna myös esikasvattanut 
taimia kotonaan. Keväisin 
taimet on istutettu Yhteisö-
puutarhan kasvimaalle kaik-
kien iloksi. ”Viime keväänä 
esikasvatin auringonkukkia, 
jotka intoutuivat kasvamaan 

monimetrisiksi. Niitä ihail-
tiin syksyyn saakka. Sieme-
net jätimme lintujen herkuk-
si” Maija kertoo.

Kesällä nautitaan ke-
vättöiden tuloksista
Kevään lähestyessä ja lu-
mien sulettua on aika kun-
nostaa kasvimaa kevään 
suorakylvöjä varten. Maa 
käännetään, kalkitaan ja 
lannoitetaan. Kevätaurin-
gon lämmittämään maahan 
kylvetään siemenet. Maa pi-
detään kosteana ja yhdessä 
jännitetään taimien nousua. 
Kevään edetessä kasvu kiih-
tyy ja päivittäin riittää uutta 
ihmeteltävää. Myöhemmin 
kesällä kasvit kiittävät kau-
niilla kukinnalla ja runsaalla 
sadolla. Lopussa kiitos seisoo 
ja tärkeintä on se yhdessä te-
keminen ja luonnosta nautti-
minen. Maija-Liisa Putkinen on innokas puutarhassa kuopsuttelija. Heinäkuussa maisteltiin kirsikoita 

hedelmätarhan kirsikkapuista.

Keväällä on aika siistiä lammasaitaus. Tuovi ja Katri 
ahkeroimassa

Hyvän elämän valmennuspäällikkö Katri Mervilä-Puhakka ja asukas Ritva istutuspuuhissa

Armi ja Tellervo kesäkukkia istuttamassa Syksyllä yhdessä istutetut sipulikukat ilahduttavat keväisellä 
loistollaan

Kosmoskukkien terhakkaat taimet hyvässä kasvussa 
kasvimaalla
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www.sirkkaliisakahara.fi
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ÉNaluevaltuuston puheenjohtaja, sairaanhoitaja (AMK), aluepäällikkö

Hyvinvointi tehdään yhdessä.

Päätökset hoitoon!
Siku eduskuntaan.

Uusi vuosi ja uudet kujeet
Uuden vuoden alkaessa osalle meistä tulee tarve uu-

distaa jotain elämässä, annetaan uuden vuoden lupa-
uksia. Joillakin se tarkoittaa kunnon kohotusta ke-

sää varten, joillakin muutosta stressittömämpään elämään, 
ehkä lupausta lukea enemmän tai hankkia uusi harrastus. 
Meidän alueella siihen on hyviä mahdollisuuksia, olit sitten 
kiinnostunut kunnon kohotuksesta, kokkailusta, käsitöistä, 
kulttuurista tai auttamisesta.

Joskus uusi harrastus voi olla vapaaehtoistyö tai vapaaeh-
toisena toimiminen. Juttelin muutamia viikkoja sitten seu-
rakunnan muutamien vapaaehtoisten kanssa. He ovat eri 
ikäisiä ja toimivat erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi Nikka-
risteissa, pyhäkoulussa, Silmukkaryhmässä ja lasten ker-
hoissa joko kerhon vetäjänä tai vierailijana.

Miksi olit tullut mukaan? - Oli aikaa ja tekemisen puutetta. 
Oli vähän yksinäinen olo ja seinät uhkasivat kaatua päälle. 
Kaikkea pitää kokeilla ainakin kerran.  Kun pyydettiin, niin 
lähdin mukaan. 

Mikä on ollut mukavaa? - Juuri alueelle muuttaneena tutus-
tuin uusiin ihmisiin. Sain kavereita. Kivaa tekemistä ja uusia 
ystäviä. Sain uuden harrastuksen. Olen oppinut uusia juttu-
ja. Jotenkin sitä tuntee itsensä hyödylliseksi ja saa rytmiä 
viikkoon. Muiden auttamisesta tulee hyvälle tuulelle.

Seurakunnassa vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tie-
doilla ja taidoilla, omien voimavarojensa mukaan. Vapaaeh-
toiset haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. Vapaaehtoi-
sille järjestetään koulutusta ja virkistystoimintaa.

Eräs tapa olla vapaaehtoisena on osallistua Yhteisvastuu-ke-
räykseen, vaikka lipaskerääjänä. Helmikuussa se taas alkaa, 
tasavallan presidentin avauksesta. 

Tämän vuoden keräyksellä sovitellaan ja ratkaistaan nuor-
ten väkivaltaa ja konflikteja Suomessa ja maailman kata-
strofialueilla. 

Kotimaassa: 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakun-
nalle nuorten auttamiseen sekä diakonia-avustuksiin.
Toiset 20 % menee Aseman Lasten toiminnan kautta koulu- 
ja nuorisoväkivallan ehkäisyyn ja vähentämiseen.

Ulkomailla: Noin 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon 
Ulkomaanavun katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään 
käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä maa-
ilman humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden 
syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, 
myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seuran-
naisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.
Jos kiinnostuit osallistumaan, vaikka lipaskerääjänä, ota 
yhteys diakoni Sannamari Rusiin 050-3290 361. 

Uuden vuoden lupaukset ovat kuulemma vanhan perinteen 
mukaisesti rikottavissa jo tammikuun lopulla. Mutta elämä 
on täynnä uusia alkuja ja uusia mahdollisuuksia. Ei haittaa, 
vaikka uuden vuoden lupaukset olisivat jo rikottuja. Tee uusi 
lupaus itsellesi. Mitä, jos se olisi joku vapaaehtoistehtävä, 
vaikka vain kerran. Mahdollisuuksia osallistumiseen löytyy 
niin seurakunnasta, eri järjestöistä ja yhteisöistä kuin myös 
kaupungin vapaaehtoisverkostoista. Tilaa on soittajille, so-
mettajille, kahvihetken kavereille, auttajille kauppareissulle 
jne. 

Vinkkejä tekemiseen löydät esimerkiksi Lähisanomista 
6/2022 ja se taas löytyy netistä Koivukylän Lähisanomat/
digiarkisto. Ota yhteyttä alueen toimijoihin. Toivottavasti 
löydät itsellesi sopivan tavan osallistua.  Kerro myös oma 
ideasi, miten meidän alueestamme saisi vielä paremman. 
Jokainen hyvä teko on tärkeä

Kirsi Vuorikivi
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Älä pelkästään toivo parempaa hyvinvointia, 
 yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa ja 

 panostamista koulutukseen, 
äänestä sitä.

 oman kylän Soile 

www.soile.blog
Soile Eriksson

M
aksaja: H

yvä eläm
ä kaikille ry

Ohjaava opettaja, aluevaltuutettu

Eduskuntavaalit 2.4.2023 

TUIJA HAAPALAINEN

TERVEYTTÄ,
TURVAA JA

HUOLENPITOA
KAIKILLE!

ennaltaehkäisevään
terveydenhoitoon
resursseja vanhus-,
mielenterveys- ja päihdetyöhön
hoitojonojen purkamiseen
henkilökunnan koulutukseen ja
saatavuuteen
työhyvinvointiin

40 vuoden kokemus sairaanhoita-
jana ja terveydenhoitajana erikois-
sairaanhoidosta sekä avotervey-
denhuollosta. Nykyisin toimin hy-
vinvointialueen valtuutettuna.

Riittävä rahoitus
hyvinvointialueille: 

TUIJAHAAPALAINEN.FI tuija.haapa@gmail.com
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Marraskuun lopulla 
vihittiin virallisesti 
käyttöön Koivutorin 

uusi taidekokonaisuus, joka 
muodostuu asfaltin pintaan 
maalatusta ja valaistusta 
Feenix-lintukuviosta, torille 
sijoittuvista istuinryhmistä 
sekä kirsikkapuuistutuksis-
ta. Kokonaisuuteen kuuluu 
myös monikieliset teräk-
sestä leikatut tervehdykset 
asukastila Kirnun katon 
ulkoreunassa. Tekstiteok-
sessa toistuu sana ”Tervetu-
loa” yhteensä 14 Koivukylän 
alueella puhutulla kielellä. 
Ulkona suoritettua julkista-
mistapahtumaa edelsi asu-
kastilan auditoriossa taitei-
lija Vesa-Pekka Rannikon 
pitämä teosten syntyhistori-
aa ja taustaa valoittava dia-
esitys ja sen jälkeen tarjotut 
kakkukahvit. 

Koivutorilla illan pimentyes-
sä nähtiin Feenix-linnun heh-
kussa helsinkiläisen Belenos 
Group of Art -valoshowryh-
män esiintyjien valosiivet, 
jotka loistivat revontulen 
väreissä ja liikkuivat Guiri-
kan Foli -yhtyeen länsiafrik-
kalaista perkussiota, tanssia 
ja kora-melodioita yhdis-

Värikäs Feenix lentää nyt Koivutorilla
Toimitus

televän musiikin tahdissa. 
Näky oli ainutlaatuisuudes-
saan vaikuttava. On hienoa, 
että Koivutori on saanut 
oman, iltaisin myös väreis-
sä hehkuvan Feenix-teoksen 
jatkoksi jo aiemmin toteu-
tetuille Koivukylän julkisen 
taiteen konseptiin kuuluville 
”Lentävät kaupunkilaiset”-
sarjaan kuuluville teoksil-
le, joista Rautkallionkadun 
ylikulkusillan kaiteeseen ja 
viereisen 12 kerroksisen ta-
lon seinään v.2018 valmistui 
teos ”Sulka ja tähdet” sekä 
v.2020 Rautkallionkadun 
päähän valmistunut video-
tauluteos ”Varpusen sanoja”.  

Koivutorilla Feenix-teos 
pyrkii luomaan alueelle 
maamerkin, joka tarjoaa 
mahdollisimman monista 
eri kulttuureista tuleville 
asukkaille yhteistä tarinal-
lista alustaa ja tekemään 
Koivutorista visuaalisesti 
näyttävän ja yhteisöllisesti 
lähestyttävän alueen. Torin 
uudet, kauniit puitteet tarjo-
avat nyt asukkaille monia eri 
mahdollisuuksia ulkoilmati-
laisuuksien ja tapahtumien 
järjestämiseen viihtyisässä 
ympäristössä.

Paula kauniSmäki

Paula kauniSmäki

Seija Pyökeri

Vesa-Pekka Rannikko ja Belenos Group of Artin siivekkäät tanssijat
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Vantaan Kulttuuri-
seppä-tunnustuksen 
sai v. 2022 Vantaan 

Luetaan yhdessä -verkosto. 
Tunnustus jaettiin moni-
kulttuurisessa Itsenäisyys-
päiväjuhlassa, joka pidettiin 
täpötäydessä Kulttuuritalo 
Martinuksessa 6.12.   

Kulttuuriseppä-tunnustus 
myönnetään Vantaalla toi-
mivalle henkilölle, yhteisöl-
le tai yhdistykselle, joka on 
työllään, teoillaan ja asen-
teellaan edistänyt kulttuu-
rien välistä ymmärrystä ja 
vuorovaikutusta.

Palkintoraati halusi valin-
nallaan kiinnittää huomiota 
kielen oppimisen tärkeyteen 
osana kotoutumista. Luetaan 
yhdessä -verkosto on teh-
nyt pioneerityötä Vantaalla 
ja koko Suomessa aikuisten 
suomen kielen opetuksessa. 
Palkinnon saajat ovat va-
paaehtoisia, jotka opettavat 
suomea aikuisille maahan-
muuttajille. Tutustuminen 
molemmin puolin edistää in-
tegrointia ja vastavuoroista 
kulttuureihin tutustumista. 
Toiminta kanavoi ihmisten 

Vantaan Kulttuuriseppä-tunnustus 2022 Koivukylässäkin 
toimivalle Luetaan yhdessä -verkostolle  
Vantaan kaupunki/Toimitus

Osa Kulttuuriseppä-palkinnon saaneen Luetaan yhdessä-verkoston opettajista ryhmäkuvassa 
palkintotilaisuudessa 6.12.2022

auttamishalua ja mahdolli-
suutta käyttää taitoja siihen, 
että maahanmuuttajat pää-
sevät kiinni uuteen kotimaa-
han kielen ja kasvokkaisen 
kohtaamisen kautta. Se syn-
nyttää luottamusta ja vähen-
tää ennakkoluuloja.  
 
Pitkäjänteistä  
vapaaehtoistyötä 
Toiminta alkoi vuonna 2004, 
jolloin kotiäideille, ikäänty-
neille ja luku- ja kirjoitus-
taidottomille maahanmuut-
tajille ei vielä ollut tarjolla 
kotoutumiskoulutusta.   
Viime vuonna Vantaalla toi-
mi kahdeksan Luetaan yh-
dessä -ryhmää viidessä eri 
paikassa, yksi niistä täällä 
Koivukylässä. Lisäksi on 
kaksi kirjastoissa toimivaa 
etäkielikahvilaa. Lähiryh-
missä Vantaalla oli 47 va-
paaehtoista opettajaa ja 112 
opiskelijaa. 

Näin Koivukylän 
ryhmän toiminnasta  
kertoo yksi ryhmän 
opettajista:
Koivukylän Luetaan yhdes-
sä-ryhmä on toiminut vuo-

desta 2012. Tällä hetkellä 
vapaaehtoisia opettajia on 
10 ja kullakin opettajalla on 
1-2 oppilasta, joten oppilaat 
saavat yksilöllistä opetusta 
ja opetuksessa voidaan ot-
taa huomioon hyvin oppi-
laan suomen kielen taso ja 
oppimiskyky. Tarkoituksena 
tietysti on saada oppilaat 
eteenpäin esim. kotoutumis-
koulutukseen, vaikka monet 
ovat olleetkin jo useita vuo-
sia mukana. Ennen koronaa 
oppilaita oli noin 20/kerta 
ja koronan jälkeen osallistu-
jamäärä on vaihdellut 8-12 
välillä.

Ryhmämme on tarkoitettu 
sekä naisille että miehille, ja 
lapset voivat tulla mukaan. 
Varsinaista lastenhoitoa ei 
pystytä järjestämään. Kovin 
tarkat opetussuunnitelmat 
eivät onnistu, koska ryhmä 
on heterogeeninen ja ryh-
mään voi tulla koska vain 
kesken lukukauden. Kokoon-
numme kerran viikossa maa-
nantaisin klo 11-13 asukasti-
la Kirnussa. Teemme myös 
retkiä lukukausittain, olem-
me käyneet esim.  eduskun-
nassa, Fazerilassa, Oodissa 
ja luontoretkillä. Taloudel-

lista tukea saadaan Luetaan 
yhdessä- verkostolta ja ryh-
mämme on saanut avustus-
ta myös Koivukylän Lions 
Clubilta. Kielen oppimisen 
kannalta on tärkeää, että ta-
paamme myös arkisissa ns. 
luokkahuoneen ulkopuolella 
tilanteissa. Vuosittain ryh-
mässä käy noin 40 eri hen-
kilöä, osa käy vaan tutus-
tumassa kerran, kaksi, osa 
osallistuu koko lukukauden. 
Osallistujien lähtömaat ovat 
ympäri maailman, on viro-
laisia, venäläisiä, somaleja, 
thaimaalaisia, vietnamilai-

sia, etiopialaisia, kosovolai-
sia jne. Opettajakoulutus tai 
-kokemus ei ole välttämätön, 
noin puolet Koivukylän opet-
tajista on ollut ammatiltaan 
opettaja. Ryhmässä on myös 
yksi henkilö opettamassa, 
joka on itse ollut oppilaana 
vuosia sitten. 

Koivukylässä toimii myös 
etäopetusryhmä. Koivuky-
län kirjaston kirjastovir-
kailija ja Luetaan yhdessä 
Koivukylän ryhmän kolme 
opettajaa osallistuvat vii-
koittain torstaisin klo 13-14 

etäopetukeen. Ryhmä oli en-
simmäinen LY:n etäryhmä 
Vantaalla. Se perustettiin en-
simmäisenä koronavuotena 
keväällä 2020, kun lähiope-
tus oli tauolla. Ensimmäisen 
kevään aikana kokoonnut-
tiin joka arkipäivä, syksyllä 
2020 vaihdettiin kokoontu-
miset yhteen kertaan viikos-
sa. Opetus tapahtuu zoom-
sovelluksen kautta ja siihen 
voi osallistua myös Suomen 
ulkopuolelta. Etäopiskelijoi-
ta oli 78 vuonna 2022.

Meillä on edessämme 
uusi vuosi, joka on 
täynnä kaikenlaista 

uutta koettavaa, nähtävää ja 
kuultavaa. Sitä ei mielestäni 
saisi hukata. Ja vaikka talvi 
leikkii kanssamme eli tä-
nään on lumista, huomenna 
loskaista ja lopuksi vetistä, 
niin kannattaa miettiä mitä 
kaikkea voi tehdä oman it-
sensä iloksi. Vain mielikuvi-
tus on rajana.

Voimme vaikuttaa omaan 
arkeemme, omaan tekemi-
seemme ja jos olemme oi-
kein ahkeria, myös omaan 
ympäristöömme. Paljon oli-
si tekemistä, mutta monta 
kertaa tekijöiden määrä on 
minimissä. Eihän se näin 
saisi mennä, sillä meillä kai-
killa on tietoa ja taitoa toi-
mia. Ihan jokaiselle löytyy 
tekemistä, koska tekemisten 
määrä ei pienene tekemällä. 

Meillä on eduskuntavaalit 
huhtikuun alussa. Jokaisen 
meistä kannattaa miettiä 
mitä oikeasti haluaisimme 
ehdokkaamme tekevän, jos 
hänet valitaan. Toiveita ja 
ajatuksia meillä kaikilla on. 

Ja oman ehdokkaan valinta 
ei ehkä ole helppoa, tiedän. 
Tässä jokainen voisi ajatella 
myös sitä periaatteista va-
paana, että merta edemmäs 
ei kannata mennä kalaan. 
Oman kotikylän ehdokkaat 
edustavat meitä, he tuntevat 
asiamme ja he haluavat hoi-
taa asioitamme.

Sama pätee kevään yhtiöko-
kouksiin. Jokainen meistä 
miettii yhtiövastikkeen nou-
sua, mutta ei mieti eikä tie-
dä, miksi maksuja joudutaan 
korottamaan. Siksi kannat-
taa osallistua yhtiökokouk-
seen, kysyä asioista ja vai-
kuttaa siten oman taloyhtiön 
toimintaan. Jokaiseen kysy-
mykseen löytyy vastaus ja 
kun osallistuu, tietää miten 
asiat etenevät. 

Moni meistä harrastaa 
jossain urheiluseurassa 
liikuntaa säännöllisesti. 
Vapaaehtoiset, jotka seura-
toiminnassa toimivat, ovat 
liian usein aikamoisen kuor-
mituksen alla. Jäsenet halu-
avat paljon hyvää tekemis-
tä ja tapahtumia. On vain 
muistettava, että kaiken sen 
toteuttaminen vaatii työtä, 
jossa yksikin apukäsipari 

Mieti, mikä vaikutusmahdollisuus sinulla onkaan!
Paula Kaunismäki

on hyödyksi.  Tärkeää on 
myös, että jokainen meistä 
osallistuisi kevään vuosiko-
kouksiin jäsenenä, joka on 
kiinnostunut oman seuran 
toiminnasta. Oman seuran 
tai yhdistyksen toiminnalle 
on tärkeää sen tulevaisuus. 
Se on viime kädessä meidän 
harrastajien eduksi.

Kaikki tämä on tärkeää. 
Kukaan meistä ei halua olla 
yksin. Me tarvitsemme toi-
siamme. Yhdessä tehden 
saamme paljon aikaan, sil-
lä yksikin vapaaehtoisteko 
seuratoiminnassa on selvää 
rahaa oman seuran tai yh-
distyksen kassaan. Ja kun 
talous on kunnossa, tuottaa 
jopa voittoa, uusille haasteil-
le voidaan antaa mahdolli-
suus. Mahdollisuuksia syn-
tyy, kun yhdessä mietitään.

Ja omalla asuinalueella ta-
pahtuu kaiken aikaa kaiken-
laista. Kannattaa kuunnella, 
mitä puhutaan. Kannattaa 
lukea, mitä kirjoitetaan ja 
eritoten kannattaa osallistua 
tilaisuuksiin, joissa käsitel-
lään asioita, jotka koskevat 
omaa asuinaluetta. Vain 
osallistumalla voi vaikuttaa. 
Ja kun tarpeeksi moni osal-

Paula kauniSmäki

listuu, joukkovoimalla saa-
daan paljon hyvää aikaan. 
Todistetaan, että omat yhtei-

set asiat ovat meille tärkeitä. 
Olemme valmiita toimimaan 
yhteisten asioiden puolesta. 

Nautitaan ohikiitävistä, ai-
nutkertaisista hetkistä täy-
sin rinnoin!
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Rekolan seurakunta perustettiin vuonna 1985. Uusi 
seurakunta sai aloittaa toimintansa ilman kirkkora-
kennusta, kokoontumistilat olivat hajallaan eri puo-

lilla seurakunnan aluetta, esimerkiksi jumalanpalvelukset 
vietettiin Rekolan kartanolla, nuortenillat Havukallionka-
dulla, lasten kerhot Rasinkadulla ja Päiväkummussa ja kirk-
koherranvirasto palveli Paimenenkadun kerhohuoneistossa. 
Aikuiset kokoontuivat milloin missäkin. Varsin hankalaa 
oli siis välillä kutsua ihmisiä tilaisuuksiin ja ohjata oikeaan 
osoitteeseen.  Seurakunnassa todella odotettiin omaa kirk-
koa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia uuteen toimintaan. 
Uuden kirkon suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin ja Re-
kolan kirkko valmistui v 1988. 

Kirkolle haluttiin antaa nimi, joka loisi myös esikuvan seu-
rakunnan työlle. Kirkko nimettiin Pyhän Andreaan kirkok-
si. Andreas oli hyvä valinta: kirkko rakennettiin testament-
timaalle, jonka yhtenä lahjoittajana keskiajalla oli muuan 
talonpoika Anders Räckhals. Apostoli Andreas oli taas yksi 
Jeesuksen ensimmäisistä opetuslapsista. 
Andreaasta piirtyy Raamatun mukaan kuva varsin hyvä-
sydämisestä ja käytännönläheisestä kalastajasta. Andreas 
tarjosi Jeesukselle majapaikan omasta kodistaan ja esitteli 
hänet veljelleen Simonille. Andreas oli myös se opetuslapsi, 
joka siinä vaiheessa, kun muut tuskailivat suuren ihmisjou-
kon muonitustarpeita, rohkeni esitellä Jeesukselle pienen 
pojan, jolla oli viisi leipää ja kaksi kalaa - näin mahdollistui 
ruokkimisihme tuhansille ihmisille.

Näin kirkon nimen haluttiin ilmentävän sitä työtä, mitä seu-
rakunnassa tehdään: kutsua ihmisiä Jeesuksen luo, palvella 
ja auttaa parhaansa mukaan.

Sunnuntaina 29.1. 202 vietettiin kirkon 35-vuotisjuhlaa. 
Parkkipaikka ja tien vierustat olivat aamulla täynnä autoja, 
kun kansaa kokoontui kirkolle. Vietettiin Ekoreformaatio-
messua. 

Ekoreformaatiomessu on pastori, virsirunoilija Pekka Ki-
vekkään keskiaikaisiin Piae Cantiones-säveliin sanoitta-
ma jumalanpalvelus. Pekka Kivekäs runoili messuun sa-
nat, joissa otetaan kantaa kuluttamiseen, luonnon tilaan 
ja epäeettiseen elämänmenoon. Monella tavalla messusta 
on tullut entistä ajankohtaisempi nyt kun ilmaston lämpe-
neminen on entisestään kiihtynyt ja Ukrainassa on sota. 
Musiikista vastasi keskiaikaisen musiikin yhtye Oliphant 
ja Rekolan seurakunnan vokaaliyhtye johtajanaan kanttori 
Sirkku-Liisa Niemi. Messussa saarnasi seurakunnan ensim-
mäinen kirkkoherra Jukka Yrjölä. 

Saarnassaan Jukka kertoi, miten on 35 vuoden aikana todis-
tanut, miten kirkko on saanut palvella seutukunnan ihmisiä 
erilaisissa elämän tilanteissa; on “iloittu iloitsevien kanssa 
ja itketty itkevien kanssa”. Jukka jatkoi: “Ei ole liikaa sanoa, 
että jokainen kirkkorakennus on Jumalan valtakunnan lä-
hetystö tässä maailmassa, kappale Jumalan valtakuntaa 
maan päällä. Jumalan valtakunnan kansalaisina tarvitsem-
me omaa lähetystöä kristittynä elämisen tueksi.”

Kirkkokahveilla oli tarjolla Hildegard Bingeniläisen speltti-
jauhoista tehtyjä äly- ja hermopipareita. Nunna Hildegard 
(1098-1179) oli aikansa yleisnero. Hänet tunnetaan ehkä 
parhaiten juuri älypiparireseptistään. Piparien tarkoitukse-
na oli avata syöjän aistit ja syventää ymmärrystä olemassa-
olosta. Sopivat siis hyvin kirkon juhlaan. 

Oli aikaa tavata tuttuja, jutella ja muistella kirkon vaiheita. 
Vieressä istui Rekolan kirkon ensimmäinen riparilainen. 
Iltaripari kokoontui 35 vuotta sitten uuden karheassa rip-
pikoululuokassa ja riparilaisen mieleen oli jäänyt tuoreen 
maalin tuoksu. Toisaalla muisteltiin takavuosien isoa Ylös 
Jerusalemiin-pääsiäisnäytelmää, jolloin koko kirkko alaker-
rasta yläkertaan oli lavastettu pääsiäistapahtumien kohta-
uksiin. Roomalaisia sotilaita esittävät miehet miekkoineen 
ja kypärineen olivat tehneet vaikutuksen pieniin poikiin. 
Ylös Jerusalemiin-tapahtuman styroxista valmistetut kivet 
ovat vieläkin aarteita, jotka kaivetaan esiin lasten pääsiäis-
vaelluksen lavasteisiin.

Mutta ei kahvihetki pelkkää vanhojen aikojen muistelua ol-
lut. Eräässä pöydässä juteltiin uusista mahdollisista tapah-

tumista, suunniteltiin kesän kohtaamisia ja kaivettiin kalen-
tereita esiin. Kirkossa eletään vahvasti tässä päivässä.

Rekolan kirkko on mäen päällä, keskellä kylää urbaanin ker-
rostaloalueen ja omakotialueen välissä. Viikoittain kirkolla 
kokoontuu useita lasten, nuorten ja aikuisten ryhmiä. Yh-
teistyötä tehdään alueella toimivien järjestöjen kanssa. Tilat 
ja toiminta ovat muokkautuneet vuosien ja vuosikymmen-

Rekolan kirkko 35 vuotta
Kirsi Vuorikivi

kirSi kiViVuori

ten aikana vastaamaan aina sen hetken tarpeita. Kirkkoon 
ollaan aika tyytyväisiä. Siellä onnistuu pienien ja isojenkin 
juhlien järjestäminen.

35-vuotias on eri määritelmien mukaan joko nuori aikuinen 
tai varhaiskeski-ikäinen. Erilaiset määritelmät ja mielipiteet 
mahtuvat kirkkoon. Jos et vielä ole käynyt kirkossa, niin nyt 
on ihan hyvä aika tulla – tervetuloa!

Rekolan kirkkoa juhlittiin sunnuntaina 29.1. ekoreformaatiomessussa

Messussa saarnaa kirkkoherra emeritus Jukka Yrjölä Keskiaikaisen musiikin soitinyhtye Oliphant
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Asolan kylän oma jou-
lukalenteri -tapahtu-
ma julkaistiin jo kol-

mannen kerran. Osallistujia 
oli jokaiselle päivälle toinen 
toistensa kanssa leikkimie-
lellä kilpaillen. Voittajaa ei 
voitu valita, koska jokainen 
luukku oli tehty omalla ide-
oinnilla muiden iloksi. 

Perinteisesti Asolan VPK 
aloittaa joulukalenterin jou-
lukuun ensimmäisenä päivä-
nä 112-teemalla. Myös Itse-
näisyyspäivän osallistuja on 
aina sama kalenteripäivän 
asettelija, koska he haluavat 
noudattaa perinnettä. 

Tänä vuonna Honkatien 
varrelta löytyi lähes puolet 
joulukalenterin luukuista. 
Tämä houkutteli iltakäve-
lijöitä avattujen luukkujen 
katseluun. Honkatieltä kun 
jatkoi kävelyä, löytyi muita-
kin joulukalenteriluukkuja. 
Tunnelmaa lisäsi vielä kau-
nis, luminen joulukuu. Se oli 
joulun odotusta käsin koske-
teltuina ja silmin nähtynä. 
Joulun odotusta täynnä oli 
myös Asolan seurakunnan 
jouluikkuna, joka koostui 
kauniisti tehtynä useam-
masta ikkunasta valmistuen 
jouluaatoksi. Heidän ikku-
nastaan ei onnistunut saa-
maan hyvää kuvaa, kun hei-
jastuksia oli liian monesta 
suuntaa. Tai ehkä tarkoitus 
olikin, että joulukalenterikä-
velyt päättyisivät seurakun-
tatalolle ja heidän ikkunansa 
olisi merkki joulusta. Itse ik-
kunanäkymä tallentuisi jou-
lumuistoihin. 

Tapahtuma oli avoin kaikil-
le. Kylälle tulikin paljon il-
takävelijöitä muilta alueilta 
ja oman alueen väki tutustui 
innolla avattuihin luukkui-
hin. Yhteishenki omalla ky-
lällä on lisääntynyt tämän 
joulukalenteri-idean myötä. 
Kaikki haluavat, että oma 
kylä olisi jouluisen kutsuva. 
Asolan Kylätoimikunta ei 
voi olla muuta kuin tyyty-
väinen osallistujien intoon, 
joka synnytti jälleen kerran 
tämän joulutunnelman.

Joulukalenteri toteutettiin jo kolmannen kerran
Anita Järvenpää / Toimitus
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Uusi vuosi on käynnis-
tynyt ja Koivukylän 
asusukastilalla odo-

tellaan kevättä ja uusia koh-
taamisia innolla.  
Yhteisen Pöydän avulla Yh-
teisölounaat käynnistyivät 
11. tammikuuta ja jatkuvat 
keskiviikkoisin aina kesään 
asti. 

Asukastilan uusi viikko-oh-
jelma on julkaistu ja luvassa 
on vanhojen tuttujen lisäk-
si muun muassa karaokea 
tiistai-iltapäivisin. Karaokea 
vetää ihana Satu-karaoke-
juontaja. Vanhat tutut kuten 
maahanmuuttajien neuvon-
ta, Luetaan yhdessä, Läp-
päripiiri, ompelukerho sekä 
Boccia-kerho jatkavat tutuil-
la paikoilla. Kevään tulevia 
tapahtumia voi seurata myös 
Koivukylän asukastilan Fa-
cebookin ”Tapahtumat”-
sivulta. Meillä on myös 
asiakastietokoneita sekä 
mahdollisuus saada digitu-
kea tietokoneella asiointiin. 

Lämpimästi tervetuloa maa-
nataista perjantaihin klo 
9–15. Tervetuloa mukaan 
vaikka vain kahvikupposel-
le. Ja aina saa tulla ehdot-
tamana mukavaa yhdessä 
tekemistä – voidaan vaikka 
katsoa porukalla elokuvaa 
tai pelata seurapelejä. Näh-
dään pian!

Uudet kohtaamiset odottavat
Piia Helasto

Piia HelaSTo

eliaS meTSämaa, FilmbuTik

Piia HelaSToPiia HelaSTo
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Mitä sinulle tulee 
mieleen, jos joku 
sanoo olevansa ra-

dioamatööri? Parhaimmil-
laan mieleen saattaa nousta 
Morse-sähkötys ja mielikuva 
yhteyksistä kaukaisiin mai-
hin. Lopulta ehkä ajatus, että 
tällainen harrastus on au-
ringonlaskun puuhastelua, 
nykyäänhän on kännykät ja 
internetit.

Jossakin vaiheessa radio-
amatööriys näytti huru-
ukkojen hommalta mutta 
totuus on toisenlainen. Har-
rastuksena radioamatööri-
toiminta on monipuolistu-
nut ja kasvanut siinä missä 
muutkin elämän osa-alueet 
ja harrastukset. Nykyään 
suurin osa yhteyksistä ote-
taan joko puheella tai tieto-
koneella. 

Hieman peloittavalta tun-
tuva sähkötys ei enää kuulu 
radioamatöörien vaatimuk-
siin. Silti harrastukseen si-
sälle pääsemiseksi on ylitet-
tävä kaksi kynnystä. Koska 
harrastus on luvanvarainen, 
Traficom edellyttää kaksi-
osaisen tutkinnon suoritta-
mista. Toinen tutkinnoista 
käsittelee radioliikennettä ja 
erilaisia määräyksiä, toinen 
puolestaan radiotekniikkaa. 
Jälkimmäisessä tutkinnossa 
on kaksi eri tasoa, jotka mää-
rittävät tiettyjä oikeuksia.

Teknisesti harrastus on ke-
hittynyt voimakkaasti ja sen 
seurauksena kiinnostavuus 
on lisääntynyt ja harrastajia 
tulee jatkuvasti lisää. Tämä 
on harrastus, joka vie ih-
misiä yhteen ei ainoastaan 
radioiden välityksellä vaan 
myös yhdistystoiminnan 
puitteissa. Tänä vuonna tu-
lee kolmekymmentä vuotta 
täyteen, kun Vantaalla pe-
rustettiin Vantaan radio-
amatöörit -niminen yhdistys. 
Koivukyläläisiä kiinnostanee 
se, että yhdistys kokoontuu 
keskeisellä paikalla aluetta, 
Peijaksen sairaalan alla ole-
vassa Vantaan johtokeskuk-
sessa ja yhdistyksellä on eri 
tarkoituksiin tarkoitettuja 
radioasemia useammassa 
pisteessä Koivukylän suur-
alueella.

Eräs radioamatööriharras-
tukselle tyypillinen nykyt-
rendi on yhteistoiminta vi-
ranomaisten kanssa. Siitä 
on vanhat perinteet, jotka 
syntyivät jo talvisodan syt-
tyessä. Sotatilan aikana 
normaali radioamatööritoi-
minta keskeytettiin mutta 
osasta harrastajia muodos-
tettiin viestiverkko, jonka 
tarkoituksena oli valtakun-

nallisen sähköverkon toi-
minnan turvaaminen.

Vantaan radioamatöörit 
seuraavat näitä perinteitä. 
Välittömästi yhdistyksen 
perustamisen jälkeen teh-
tiin Vantaan palolaitoksen 
kanssa sopimus poikkeus-
olojen viestitoiminnasta. 
Myöhemmin sopimus uusit-
tiin koskemaan koko Keski-
Uudenmaan pelastusaluetta 
ja siihen sisällytettiin viran-
omaisille tarkoitetun vara-
verkon suunnittelu ja toteu-
tus. Hyvinvointialueuudistus 
ei ole oleellisesti muuttanut 
yhteistoimintaa. 

Yhdistyksen alkuajoista läh-
tien on osallistuttu monen 
muun yhdistyksen kanssa 
Vantaan vapaaehtoiseen pe-
lastuspalveluun. Merkittä-
vän osan toiminnasta muo-
dostaa poliisin pyynnöstä 
tapahtuva kadonneiden etsi-
minen. Itä-Uudenmaan po-
liisin laajasta vastuualueesta 
johtuu, että tehtävä voi viedä 
jopa Loviisan tuolle puolelle. 
Radioamatöörien tehtävänä 
on vastata radiopuhelinten 
huollosta ja pitää tehtävän 
aikana yllä yhteyksiä johdon 
ja tehtävää suorittavien ryh-
mien välillä.

Vuosien varrella Vantaan 
radioamatöörit ovat osallis-
tuneet myös Kriisinhallin-
takeskukselle tarkoitettujen 
Finn Rescue -ryhmien vies-
tikaluston suunnitteluun. 
Kun maailmalla tapahtuu 
suuronnettomuus tai muu 
kriisi Sisäasiainministeriö 
voi lähettää tällaisen ryhmän 
apuun. Ryhmä muodostuu 
pelastusalan ammattilaisis-
ta ja muusta tarvittavasta 
henkilöstöstä. Kun hanke 
saatiin toteutettua paras 
kiitos saatiin kaluston koe-
käytön yhteydessä, ”olemme 
erittäin tyytyväisiä siihen, 
miten saimme parannettua 
VHF-kantavuutta laitteilla...
Aikaisemmin ei ollut mitään 
toivoakaan päästä moisiin 
etäisyyksiin.”

Tavallinen kysymys on, eikö 
yhteiskunta ole riittävän 
hyvin varautunut erilaisiin 
poikkeustilanteisiin.  Vastaus 
on asiasta riippuen kyllä ja ei. 
Emme esimerkiksi olleet va-
rautuneet koronan tapaisen 
taudin tuloon. Häiriötilojen 
vaikutukset sähkön jake-
lussa ovat odottamattoman 
laajat, valot menevät heti, 
polttoainepumput lakkaavat 
toimimasta, puhelimet ja 
netti vaikenevat muutaman 
tunnin sisällä. Mitä tehdä? 
Viime syksynä Vantaan kau-
punki testasi toimintaval-

Aalloilla - Radioamatöörit Vantaalla
Jukka Yrjölä, pj., Vantaan radioamatöörit

Jäseniä Peijaksen katolla antennihommissa, vasemmalta Mikael Kundert, Jesse Hynninen ja 
Elina Raukko

miuksiaan tällaisessa tilan-
teessa Respa-harjoituksessa. 
Vantaan kaupungin puolesta 
radioamatöörejä pyydettiin 
mukaan ajatuksella, että ra-
dioamatööreillä on kokemus-
ta toimimisesta, vaikka pus-
kan juuresta. Totta on, että 
jäsenet ovat radioiden lisäk-
si varautuneet käyttämään 
omia virtalähteitä, akkuja 
tai aggregaatteja, mastoja, 
antenneja, kaapeleita sekä 
nykyaikaisessa viestinnässä 
käytettäviä tietokoneita. Ero 
esimerkiksi normaaliin säh-
köpostin lähettämiseen on 
vähäinen. Normaalisti viesti 
kulkee netissä, radioamatöö-
reillä radioaalloilla.

Respa-harjoituksessa radio-
amatöörien osallistuminen 
oli suurimmalle osalle kau-
pungin virkailijoita täysi yl-
lätys, muutamaan kaupungin 
virastoon vain tuli pari kol-
me radioamatööriä laittei-
neen odottamaan tilanteen 
kehitystä. Sitten tuli harjoi-
tuksen vaihe, jossa sovittiin, 
että nyt ovat sähköt poikki, 
puhelimet eikä netti toimi. 
Miten nyt huolehditaan kau-
pungin normaalien toimin-
tojen jatkumisesta, pitääkö 
käyttää autoa tai polkupyö-
rää? Meni pieni hetki, kun 
radioamatöörien tarjoamat 
mahdollisuudet avautuivat. 
Respa-harjoituksen jälkito-
teamuksiin kuuluu kaupun-
ginjohtaja Ritva Viljasen 
toteamus: ”Harjoituksessa-
han lopulta kävi niin, että 
sähköjen ja tietoverkkojen 
kaaduttua, vain radioama-
töörit kykenivät viestinväli-
tykseen. Tämä oli meille tär-
keä huomio.” Enemmän kuin 
todennäköistä, että saatu 
kokemus hyödynnetään tu-
levaisuudessa parantamalla 
poikkeusolojen toimintaval-
miuksia. Radioamatööreillä, 
vain nimeltään amatööreillä 
vaan todellisilla taitureilla 
on siinä oma osansa hoidet-
tavana.

Jos harrastus herättää kiin-
nostusta, Vantaan radioama-
töörien FB-sivu on https://
www.facebook.com/groups/
vantaanradioamatoorit/. 
MPK eli Maanpuolustus-
koulutusyhdistys järjestää 
säännöllisin väliajoin radio-
amatöörikursseja netissä ja 
tutkinnon voi suorittaa Van-
taan kerholla, yhdistyksen 
puheenjohtajalla on valtuu-
det tutkintojen vastaanotta-
miseen.

Kylän uusimpiin perin-
teisiin on liittynyt nyt 
jo kahdeksatta kertaa 

toteutettu pitkissä pöydissä 
yhdessä syöty joulupuuro 
sekä ohessa lauletut joulu-
laulut. 

Tänäkin vuonna Rekolan 
seurakunta keitti puuron ja 
sen lisäksi saatiin vielä Ii-
sakki Seppä soittamaan ja 
laulattamaan väkeä. Muista 
järjestelyistä vastasi Toima-
rin vapaaehtoiset. 

Kyläläiset ovat ottaneet tä-
män uuden joulukauden 
avauksen hyvin omakseen ja 
väkeä kävi mukavasti, josta 
osoituksena se, että puu-
rokin pääsi harmittavasti 
loppumaan jo vähän ennen 
aikojaan.

Joulukausi avattiin    
Koivutorilla Puuropöydällä
Toimitus
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Tervehdys ja oikein hyvää alkanutta vuotta! 

Kun on koko ikänsä asunut Koivukylän suuralueella, 
käynyt koulut ja käyttänyt alueen terveys yms. 
palveluita, niin voin sanoa mikä on kunnossa ja mitä 
pitää kehittää.

Eduskunnassa alueesi asioita ajaa parhaiten 
kansanedustaja, joka on ikänsä asunut alueella!

Löydätte minut myös Tik Tokista nimellä luottis_jaska
Jaan siellä rakennusalaan, työturvallisuuteen ja 
työelämään liittyvää tietoutta ja niksejä.
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Jari Jääskeläinen, eduskuntavaaliehdokas
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
Ammattikouluaktiivi Vantaan Variassa jo yli 20-vuoden 
ajan. Toisen polven päiväkumpulainen!

Rakentajat huom! Olen ehdolla Rakennusliiton 
(22.2-1.3) liittokokousvaaleissa numerolla

SAK:n 
edustajiston- ja 
Rakennusliiton 
hallituksen jäsen

Ehdolla on myös Valtteri 
Ahokas, 20-vuotias 

vantaalainen valtiotieteen 
opiskelija. Lue lisää 

valtteriahokas.fi

Tehtävä annettu ja saa-
tu. Onko se ”Mahdo-
ton Tehtävä – Mission 

Impossible”? Tätä mietties-
säni ajatus alkoi etsiä sanoja, 
joilla voisin kertoa vapaaeh-
toisuudesta, miten siihen voi 
tulla, mitä siitä saa itselleen 
ja mitä siinä voi antaa toisel-
le. 

Yleinen määritelmä on, että 
vapaaehtoinen tekee toisen 
hyväksi, josta hän ei saa ra-
hallista korvausta, vaan hän 
tekee kaiken vapaaehtoises-
ti, ilman palkkiota ja pak-
koa. Oletko sinä sellainen vai 
haluaisitko tulla sellaiseksi? 
Oletko juuri jäänyt yksin 
syystä tai toisesta tai oletko 
jättämässä työelämän ja ha-
luaisit päivääsi muutoksen, 
jotain uutta ja kiinnostavaa?

Kaari Utrio sanoo Eeva-
lehden haastattelussa, että 
”Anna jollekin ihmiselle ti-
laisuus auttaa itseäsi. Se on 
parasta, mitä voit toiselle 
tehdä. Ihminen saa autta-
misesta eniten mielihyvää.” 
Eli vapaaehtoisuus voi olla 
sitä, että saat joltain toisel-
ta jotain, joka on parasta, 
mitä olet koskaan ajatellut. 
Tai että autat toista ihmistä 
saaden siitä hyvän mielen. 

Sain tehtävän – kutsua Sinut mukaan 
vapaaehtoiseksi Porinapirtille
Paula Kaunismäki

Näinhän se voisi mennä!
Akkujen lataaminen on aina 
silloin tällöin ajankohtaista 
meille kaikille. Se voi olla 
liikunnan harrastamista, 
josta oikeasti itse tykkää. Ja 
sen tunteen ja tekemisen voi 
jakaa toisen kanssa tai opet-
taa toiselle harrastuksen 
tuoman hyvän olon. Yksin ei 
tule ehkä lähdettyä ja silloin 
siinä tarvitaan toista ihmis-
tä. Näin tekemisen ja tapaa-
misen voisi yhdistää.

Mukavaa ajankulua on esi-
merkiksi lukeminen. Joskus 
on kuitenkin niin, että luke-
minen ei onnistu enää syystä 
tai toisesta. Silloin tarvitaan 
tukijoukkoja ja siihen jos mi-
hin vapaaehtoinen, joka har-
rastaa lukemista, on paik-
ka tehdä hyvää niin itselle 
kuin toiselle. Kirja mukaan 
ja matka yhteiseen lukuhet-
keen, toinen lukee, toinen 
kuuntelee.

Lenkkeily on monille todella 
tärkeä asia. Luonnon tutki-
minen ja havainnoiminen 
antaa hyvän mielen, kun 
aistii kaiken sen kauneuden, 
joka on kaiken aikaa ympä-
rillämme. Siitä saa uuden-
laista voimaa. Vaan kaikki 
eivät voi lähteä lenkille tai 
voivat, mutta tarvitsevat sii-

hen apuavoimia, kuten lenk-
keilykaverin. 
Moni meistä ajattelee, että 
aika valuu käsistä, vaikka 
kaikenlaisen tekemisen ide-
oita olisi paljon. Tuntuu kuin 
joka päivä olisi lyhyempi. Yh-
dessä olemalla ja auttamalla 
toisiamme, voisimme keksiä 
kaiken aikaa enemmän uu-
denlaista tekemistä. Näin 
voisi elää hitaammin, antois-
ammin päivän kerrallaan. 

Näin alkuvuodesta ollaan 
menossa valoa päin, joka on 

hyvää kaikkialla ja kaikille. 
Nyt on hyvä kuvitella vähän 
toisenlainen tulevaisuus ja 
ehkä uusi mahdollisuuskin. 
Yksi uuden tekemisen paikka 
on Porinapirtti, jonne kaiva-
taan kerran viikossa pariksi 
tunniksi vapaaehtoisia, esi-
merkiksi sinua.

Porinapirtti sijaitsee Mar-
jatta-Säätiön Havunneulas-
sa, joka lukee myös ovessa. 
Osoite on Paimenentie 2. 
Siellä vapaaehtoiset keittä-
vät perjantaisin kahvit klo 

10 niin talon asukkaille kuin 
paikalle tulleille vieraille. 
Kahvit on saatu lahjoituk-
sina kuten kahvileipäkin. 
Kahvien jälkeen on aikaa is-
tahtaa, kuunnella elävää mu-
siikkia ja/tai laulaa mukana. 
Toisinaan on jotain pientä 
erikoista ohjelmaa ja aina 
tilaisuuden lopussa on tuo-
lijumppaa. Nyt vain korona-
aika ja kaikki muut siihen 
liittyvät asiat ja tilanteet ovat 
harventaneet vapaaehtois-
ten rivejä. Mietin, että ihan 
spontaanilla kohtaamisella 

Nasu tuli takaa Puhin vierelle. 
”Puh!”, kuiskasi hän. ”No mitä?” 
”Ei mitään”, sanoi Nasu ja otti Puhin käpälästä kiinni. 
”Tarkistin vain, että olet siinä.”

Paula kauniSmäki

olisi helpointa muuttaa tämä 
tilanne. Lyhyellä varoitus-
ajalla ei ehdi miettiä, vaan 
toimia pelkän uteliaisuuden 
voimin. – Voit tulla sellaise-
na kuin juuri nyt olet, vaikka 
tänä vuonna 100 vuotta täyt-
tävä Ulla leikkisesti sanoi-
kin, että aina pitää olla tukka 
laitettuna ja puna huulilla. 
Ei tarvitse. Porinapirtillä on 
perjantaisin klo 10 pannu 
kuumana, tupa täynnä väkeä 
ja musiikki täyttää tilan, jo-
ten sekaan vaan. Siellä ei ku-
kaan ole yksin.



16

Koivukylän Lähisanomat  | 1/2023

Vantaan Shorinji Kempo seuran vuoden harjoittelijak-
si valittiin Heikki Juhola. Hän aloitti Shorinji Kem-
po harrastuksen saadakseen liikuntaa elämäänsä. 

Heikki on todiste siitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä 
aloittaa uutta ja alkaa pitämään huolta omasta hyvinvoin-
nistaan.

Heikki Juhola aloitti Shorinji Kempo -harjoitukset 
tammikuussa 2019 ja on ollut aktiivisesti mukana 
harjoituksissa.

Vuoden harjoittelija Heikki Juhola:
Miten päädyin harrastamaan   
Shorinji Kempoa
Olen harrastanut budolajeja pitkään mut-
ta epäsäännöllisesti. 7—vuotiaana ko-
keilin judoa ja 15-vuotiaana aloin 
harjoittelemaan Taekwondoa, 
jota harjoittelin noin 5 vuotta. 
Sitten yo-kirjoitukset ja varus-
miespalvelus veivät huomion 
ja muutto toiselle paikkakun-
nalle opiskelemaan päättivät 
harjoitteluni tuolloin. Opin-
tojen jälkeen siirryin työelä-
mään ja kokeilin 2000-luvun 
alussa myös Krav Magaa ja 
Jiu-Jitsua, jotka eivät oikein 
soveltuneet fysiikalleni ja luonteelleni.

Perhe ja työ veivät huomioni, mutta 48-vuo-
tiaana alkoi toimistotyöntekijän kroppa-
ni ilmoittelemaan erilaisina kolotuksina ja 
kankeutena, että liikuntaa pitää taas ottaa 
ohjelmaan. Olin jo vuotta aiemmin huoman-
nut Shorinji Kempon alkeiskurssi-ilmoituk-
sen, mutta tuolloin en lopulta kerennyt pai-
kan päälle. Idea kuitenkin jäi kytemään ja 
kun näin uuden Vantaan Shorinji Kempon 
ilmoituksen alkeiskurssista, niin olin yhte-
yksissä seuran senseihin. Sovittiin että tulen alkeiskurssille 
2019 alussa ja sillä tiellä tässä ollaan edelleen.

Shorinji Kempossa itseäni viehättää lajin monipuolisuus 
sekä se, että lajissa kilpailut ja kilpailutekniikat eivät ole 
niin keskiössä kuten monessa tunnetussa budo-lajissa ny-
kyään on tapana. Shorinji Kempo -tekniikat soveltuvat itse-

Vantaan Shorinji Kempo Branch 
vuoden harjoittelija 2022
Seppo Ruusukivi & Heikki Juhola

Mitä on Shorinji Kempo? 
Shorinji Kempo on itsepuolustustaito, joka on kehitetty 
yksilön kehittämiseen. Tavoitteena on henkinen kasvu 
ja hyvä terveys. 

Shorinji Kempo-harjoittelija ei ajattele vain itseään 
eikä toimi pelkän oman edun vuoksi. Hän ottaa muut 
huomioon, edistää rauhaa ja hyvinvointia lähipiirissään 
ja yhteiskunnassa. Ihmisen suhde omaan itseensä on 
jokaiselle tärkeä asia. Itsensä kunnioittaminen vaatii 
rohkeutta sanoa suoraan, mistä ei pidä tai mitä pitää 
vääränä.

Jos kiinnostuit Rekolan koululla harjoittelevasta 
Vantaan Shorinji Kemposta, niin lisätietoja löydät 
http://vantaa.shorinjikempo.fi/

puolustukseen erittäin hyvin ja treenaamalla säännöllisesti 
pysyy keski-ikäisenkin fysiikka hyvässä kunnossa.

Pyrin järjestämään työni niin että pystyn osallistumaan 
tiistain ja torstain harjoituksiin täysipainoisesti. Välillä ko-
tisohva yrittää houkutella, mutta tiedän neljän vuoden har-
joittelun jälkeen, että olen virkeämpi treenien jälkeen kuin 
jos jäisin kotiin makoilemaan. Treenit ovat minulle fyysisen 

harjoittelun lisäksi myös sosiaalinen tapahtuma, 
jossa vaihdetaan kuulumisia ennen ja jäl-
keen treenien. Treeneissä keskityn teknii-
koihin ja niiden harjoitteluun, joka kivasti 
nollaa kiireisen työelämän stressiä. Olen-
pa saanut houkuteltua yhden lapsuuden 
kaverinikin mukaan Shorinji Kempoon. 
Hänkin on pitänyt lajin filosofiasta ja 
itsepuolustuspainotuksesta.

Seurassamme on nuoria, keski-
ikäisiä ja vanhoja, naisia ja mie-

hiä. Sekoitus on mielestäni 
mainio ja treeneihin on kiva 

tulla yhdessä opiskelemaan 
lajin tekniikoita ja filosofiaa. 
Seuramme erikoisuutena on 

se, että kenen tahansa on mah-
dollista tulla treeneihin kokeile-

maan lajia, kun vaan ottaa etukä-
teen yhteyttä. Ei siis ole pakko odottaa 

seuraavan vuoden alkeiskurssin aloi-
tukseen saakka, vaan lajia voi kokeilla 

heti, jos haluaa. Alussa harjoittelu-
vaatteiksi riittävät verryttelyhousut 

ja t-paita, joten mitään kynnystä 
harjoittelun aloittamiseen ei ole.

Omalla kohdalla liike on ollut 
lääke ja voin suositella Shorinji 
Kempoa, jos mielekäs liikunta ja 
itsepuolustustekniikat kiinnos-
tavat. Keski-ikäiselle harrastajal-
le laji on mitä mainion ja sitä voi 

harjoitella kukin omien rajoitustensa puitteissa. Tärkeintä 
on osallistua treeneihin, tekniikat kyllä oppii, kun niitä tar-
peeksi harjoittelee osaavien vetäjien opastuksessa.”

Aktiivisuus toi Heikki Juholalle palkinnon vuoden harjoit-
telijana. Hän on käynyt vuoden aikana aktiiviesti salitree-
neissä ja on tuonut mukana uuden harjoittelijan seuraan.

Jo pitkän perinteen mukaisesti jouluisena lauantaina 
asukastila Kirnun iso sali täyttyi taidokkaiden käsitöi-
den, korujen, korttien, leivonnaisten ym. itsetehtyjen 

lahjatavaroiden myyjistä. Kaikki saliin mahtuvat myynti-
pöydät olivat täynnä ja myytävien artikkeleiden kirjo oli 
melkoinen. 

Myyjäiset olivat taas kerran hieno läpileikkaus koivukyläis-
ten taidoista, eikä myyjäisten nimi suotta ollutkaan Käden-
taitomyyjäiset.  

Onnistuneet 
joulumyyjäiset
Toimitus
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Kahden koronavuoden 
jälkeen pystyttiin nyt 
jälleen pitämään Kir-

nun perinteinen joulukah-
vila auki kaikkina joulun 
päivinä. Vapaaehtoisia tal-
koolaisia löytyi tänäkin jou-
luna taas yli 20 ja niin myös 
kaikki etukäteisvalmistelut 
saatiin yhteisvoimin helposti 
hoidetuksi. Se ei tietenkään 
ole mikään ihan pikku juttu, 
kun yli 300 vieraalle hanki-
taan kaikki perinteisen jou-
lun kahvipöydän antimet ja 
sen lisäksi vielä paistetaan 
itse joulutortutkin. Talkoo-
laisten joukko oli kuitenkin 
motivoitunut ja yhdessä te-
keminen koettiin hauskaksi. 
Melkein kaikki talkoolaiset 
olivat jo ns. vanhoja konka-
reita näissä puuhissa ja ovat 
tulleet mukaan tähän yhtei-
seen tapahtumaan jo mone-
na peräkkäisenä vuotena. 

Osalle talkoolaisista tästä 
joulukahvilasta on muodos-
tunutkin oma joulunviet-
toperinne, aktiivisempien 
ollessa paikalla kaikkina kol-
mena päivänä. Tänä jouluna 
hiukan miettimistä ja uutta 
suunnittelua aiheutti kah-
vilatilan laajentuminen nyt 

Joulukahvila oli taas menestys
entisestä lehtien lukusalista 
vanhan kirjastosalin puolel-
le. Tilaa oli nyt aikaisempia 
vuosia huomattavasti paljon 
enemmän, ja se loi aivan uu-
denlaiset puitteet kahvilalle. 

Perinteiseen tapaan kahvi-
lassa oli joulupäivänä piano-
konsertti, jonka tänä vuonna 
piti Iisakki Seppä, joka oli 
pikaisesti saatu paikkaa-
maan kylän omaa ”luotto-
pianisti” Pär Colerusta, joka 
juuri joulun alla oli kaatunut 
liukkailla ja joutunut sairaa-
laan. Omalla valoisalla ole-
muksellaan ja taidokkaalla 
soitollaan Iisakki valloitti 
yleisön. 

Tapaninpäivänä musisoi koi-
vukyläläisten hyvin tuntema 
John Kenya, päättäen oman 
osuutensa perinteisen ko-
measti Sibeliuksen Finlan-
diaan. Muilta osiltaan Joh-
nin musiikki oli taattua ns. 
maailmanmusiikkia, innoit-
taen rytmeillään muutamat 
rohkeat myös tanssiin. Ja 
sen jälkeen tunnelma olikin 
kahvilassa todella rento pa-
rin yllätyspianistin ruvetes-
sa taidokkaasti soittamaan 
yleisön suureksi iloksi ja yl-
lätykseksi. Se oli koivukylä-

Toimitus

läisyyttä parhaimmillaan. 
Ylen Radio Suomi huomioi 
omassa ohjelmistossaan tä-

Jouluaattona heti ovien avauduttua väkeä oli jo runsaasti 
kahvittelemassa

Tapaninpäivänä rohkeimmat uskaltautuivat jopa tanssiin 
John Kenyan musisoidessa

Joulupukin yllätyssäkkikin tyhjeni jo joulupäivänäEnsimmäistä kertaa oli tänä vuonna joulukahvipöydän tar-
joilujen lisäksi aattoiltana tarjolla myös kinkkua ja joululaa-
tikoita

män harvinaisen, ja jo noin 
30 vuoden perinteet omaa-
van, koko Suomenkin mit-

takaavassa ainutlaatuisen 
joulukahvilan, tehden siitä ja 
sen vapaaehtoisista talkoo-

laisista näyttävän haastatte-
lun jouluviikolla parhaaseen 
iltapäivän kuunteluaikaan.  

OTA YHTEYTTÄ KERMIKATTOPROJEKTEISSA 
p.010 680 4014, jouko.saukonoja@kattotutka.fi

Valtakunnallinen palveluverkosto ammattilaisille  
p.010 680 4000, www.kattotutka.fi

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

ELINKAARIKATTO®

UUSI KERMIKATTO TALOYHTIÖÖN

Enemmän kuin  
kattoremontti

ELINKAARIKATTO® -urakkamalli pitää sisällään katon 
tarkastuksen, kattoremontin suunnittelun ja toteutuksen sekä 
täydellisen ylläpidon 25 vuodeksi. Kaikki tämä yhdellä 
sopimuksella, etukäteen tiedossa olevalla hinnalla sekä  
25 vuoden takuulla.

ELINKAARIKATTO® on helpoin ja vaivattomin kattoremontti 
niin taloyhtiölle kuin isännöitsijällekin. Kysy myös muista 
vaihtoehdoista kattoremontin toteuttamiseksi. 



K Y L Ä L L Ä  T A P A H T U U

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

Havukosken  
Eläkeläiset ry
Kerhotoiminta 2023:

Koivukylän asukastila 
Kirnu, monitoimitila,  
Hakopolku 2:
 
Kevätkausi 2023 

tiistaikerho 
klo 13–15 ja klo 15–16 pelejä ja/
tai ohjelmien harjoittelua

Koivukylän asukastila 
Kirnu, auditorio, 
Hakopolku 2:  
Senioritanssiharjoitukset 
torstaisin klo 12–14
BOCCIA pelataan 
perjantaisin klo 11-13 asukas-
tilassa

Kevään 2023 ensimmäinen 
Iloinen Iltapäivä, jonne vie-
raat ovat tervetulleita, pidetään 
keskiviikkona 29.3.2023 
klo 11.00–13.30. 
Tarjolla kahvia, voileipiä ja 
kakkua. Ohjelmassa mm.
elävää musiikkia, kahvittelua, 
aikaa keskustelulle, yhteis-
laulua, esityksiä, kuten sketsi, 

Kuulolähipalvelun  
vastaanotot
Vantaan Kuuloyhdistys ry

Vantaan Kuuloyhdistyksen 
kuulolähipalvelutoiminta 
kevät 2023

Itä-Vantaa:

Foibe Palvelukeskus 
Sairaalakatu 7, 01400 Vantaa
Perjantaisin klo 13-14
10.03., 14.04., 12.05.2023

Marjatta-Säätiö 
Eteläinen Rastitie 12, 
01360 Vantaa
Maanantaisin klo 12-13
13.03., 17.04., 15.05.2023

Hakunilan kirkko 
Hakunilantie 48, 
01200 Vantaa, 
takkahuone
Torstaisin klo 12-13
02.03., 06.04., 04.05.2023

Tikkurilan kirkko 
Asematie 12, 01300 Vantaa 
huone: Johanna 2. krs
Keskiviikkoisin klo 12-13
15.02., 15.03., 12.04., 
10.05.2023

Länsi-Vantaa:

Myyrmäki talo 
Myyrmäen asukastila 
Paalutori 3 
Maanantaisin klo 12–13 
13.3., 10.4., 8.5.2023

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 
maksutonta ja suunnattu 
vantaalaisille ja keravalaisille 
ikääntyneille. Voit tulla ilman 
ajanvarausta ja lähetettä. Toi-
minnasta vastaavat sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaiset. 

Maanantai

Jumppahetki ja viikko-
kokoontuminen 
klo 10.00–11.00
Yhteisökahvit 

klo 12.30
Levyraati 
klo 13.00–14.00

Tiistai

Yhteislaulu  
klo 10.00–11.00
Suvanto- ryhmä 
klo 12.15
Ulkoillaan yhdessä- kävely
klo 12.30–13.00
Yhteisökahvit 
klo 13.00

Keskiviikko

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

Torstai

Toiminnallinen ryhmä
klo 10.00–11.00
Yhteisökahvit 
klo 12.30
Kirjallisuus- ja draamaryhmä  
klo 13.00–14.00

Perjantai

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

Rekolan-Koivukylän 
Eläkkeensaajat ry
Kevään 2023 Tiistaikerhot 

kokoontuvat Marjatta-Säätiön 
kerhosalissa klo 13.00.
Paimenentie 4, pohjakerros, 
sisään luiskan jälkeen katoksen 
alta.

Lauluryhmä 
tiistaisin kerhosalissa 
klo 14.30-16.00.

Boccia pelataan
Havukosken Nuorisotalolla  
klo 11.00-12.30  

Askartelukerho 
perjantaisin,  10.2, 24.2, 10.3, 
24.3, 31.3 ja 21.4 
klo 13.00-15.00.   
Havunneulassa, Paimenentie 2, 
pihanpuoli, pohjakerros.  
                
Pelikerho 
maanantaisin, 13.2, 27.2, 13.3, 
27.3 ja 24.4 klo 12.30-16.30.  
Havunneulassa, Paimenentie 2, 
pihanpuoli, pohjakerros.
                
Rivitanssikerho 
Havukosken Nuorisotalolla 
tiistaisin klo 9.00-11.00    

Lisää tietoja kevään toiminnas-
ta nettisivuiltamme.
Yhdistyksen kotisivut: rekola-
koivukylä.elakkeensaajat.fi
EKL:n kotisivut: elakkeensaa-
jat.fi

Tule mukaan toimintaan 
ja tapahtumiin!

Jos kiinnostuit Suvanto-ryh-
mästä, ota yhteyttä Havurastin 
ohjaajiin. Kaikki muut ryhmät 
ovat avoimia ja niihin voit tulla 
mukaan milloin tahansa. 
Ryhmistä saa lisätietoa Havu-
rastin henkilökunnalta.
Muutokset mahdollisia.

runonlausuntaa, senioritanssia 
sekä arpajaiset. Tässä lehdessä 
ennakkomainos tilaisuudesta.

Yhdistyksemme jäsenillä on 
myös mahdollisuu erillistä 
maksua vastaan osallistua
Rekolan Raikkaan kevät-
kauden 2023 kuntosali-
harjoitteluun, joka alkoi 
perjantaina 13.1.2023, 
maksu 35 euroa: 
Koivukylän vanhustenkeskuk-
sen kuntosali, Karsikkokuja, 
käynti radan puolelta, 
perjantaisin klo 8–10.

Tervetuloa mukaan 
Havukosken Eläkeläiset 
ry:n toimintaan!

Koivukylän Leijonien perinteinen

TALVITEMPAUS
RAUTKALLION PUISTOKENTÄLLÄ

sunnuntaina 5.3.2023
klo 10:00-14:00

Ohjelmassa mm. 
- poniratsastusta klo 10.30 alkaen
- koiravaljakkoajelua klo 12.00-13.30
- lasten pelejä, ruletti ja ongintaa
- VPK:n kalustoesittely
- Punaisen ristin esittely
- arpajaiset

- kahviteltan antimia
- hernekeittoa ja letut
- grillimakkaraa

(Olosuhteet voivat vaikuttaa ohjelmaan ja 
aikatauluihin)

Tilaisuuden järjestää LC Vantaa Koivukylä

Toivomme tälle vuodel-
le terveyttä kaikille ja 
tänäkin vuonna, että 

koronaa ei enää olisi ja voi-
simme viettää yhdessä mu-
kavia hetkiä.

On tärkeää löytää asioita 
arjesta, joista saa iloa ja po-
rukassa moni asia on muka-
vampaa.

Liikunta on myös ikäänty-
neille tärkeää ja liikkuminen 
on mukavampaa yhdessä. 
Havurastissa jumpataan po-
rukalla ja askelkin tuntuu 
kevyemmältä, kun yhdessä 
lenkkeillään. Myös musiikki 
tuo paljon iloa elämään ja 
yhteiset musiikkituokiot ovat 
Havurastissa kovin suosittu-
ja. Kuuntelemme musiikkia 
ja laulamme yhteislauluja. 
Retkeilemme ja tutustumme 
yhdessä eri kohteisiin. Olem-
me käyneet mm. elokuvissa 
ja seuraavaksi suunnittelem-
me retkeä museoon. 

Keskustelua syntyy, ihmiset 
jakavat kokemuksia, muiste-
levat menneitä ja suunnitte-
levat tulevaa. Juttukavereita 
löytyy aina!
Toivomme, että Havurasti 
säilyisi jatkossakin ja että 
meillä olisi paikka, missä 
voimme kohdata toisiamme. 
Yhdessä askellamme kohti 
kevättä!

Tervetuloa mukaan Havu-
rastin yhteisöön!

Hyvää uutta 
vuotta 
Havurastista!

Lauantaina 18.2.2023,  klo 10 – 13 Asolan kentällä  
Kuusitie 3, Vantaa = VPK:n vieressä 

luvassa hevosajelua, poniratsastusta, perheen pienimmille vetokoira ajelua hernekeittoa, pannaria, 
makkaraa, kahvia, pullaa (pientä maksua vastaan) sekä tietenkin leikkimielistä kisailua ym. Sään 
salliessa myös pulkkamäki pienimmille sekä luistelua. mukana myös asolan VPk.

kaikki yhdistyksen alueella asuvat asukkaat ovat tervetulleita!

Huom! alueella rajoitettu määrä pysäköintipaikkoja, joten 
toivomme kaikkien tulevan paikalle kävelleen tai julkisilla.
VPk-talon sisätiloissa nettinurkkaus, jossa voi tutustua yhdistyksen nettisivuihin.
 
Varaathan mukaasi pikkurahaa käteisenä.
järjestäjä: rekola - asolan omakotiyhdistys ry

ENNAKKOILMOITUS  

Havukosken Eläkeläiset 
viettävät

”Iloista iltapäivää”

keskiviikkona 29.3.2023 
klo 11.00 – 13.30

Havukosken nuorisotalolla,
Eteläinen Rastitie 14, Vantaa

Tarjolla kahvia, voileipiä ja kakkua

Ohjelmassa mm.
Elävää musiikkia

Kahvittelua, aikaa keskustelulle
Yhteislaulua

Esityksiä, kuten sketsi, runonlausuntaa
Senioritanssia

Arpajaiset

Ystävyys on yhteinen sielu
kahdessa ruumiissa.



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

KUTSU

Rekolan Raikas ry:n sääntömääräinen vuosikokous

pidetään sunnuntaina 26.3.2023 klo 18.00

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

Tervetuloa!

Rekolan Raikas ry:n hallitus

Kotisivu: www.rekolanraikas.fi

   
 
REKOLAN RAIKAS ry 

TULE KUNTOLOMALLE SALONSAAREEN! 

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

Loma Salonsaaressa to-la 25. – 27.5.2023, hinta: 160 € / hlö / 2 yötä  

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

Maksut viimeistään 12.5.2023 Rekolan Raikkaan seniorijaoston tilille Nordea FI62 1220 3000 2510 62.  
Maksu vahvistaa varauksen. Kirjoita viestikohtaan lomalle tulijoiden nimet, jotta tiedämme, kenen/keiden maksu on 
kyseessä. 

Tarvittaessa voimme avustaa kuljetuksissa.  

Lomalle ilmoittautuminen viimeistään 5.5.2023, s-posti: jaakko.vastamaki@kolumbus.fi tai puhelin: 040-5116298. 

 
 

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

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

 

Tervetuloa lomalle 

Koivukylän
Lähisanomat

HAEMME TOIMITUSSIHTEERIÄ

Tule tekemään Koivukylän Lähisanomia!

Koivukylän suuralueella tapahtuu paljon mielenkiintoista. Olemme tehneet alueen 
omaa, lähes vapaaehtoisvoimin julkaistua lehteä jo 40 vuoden ajan.

Koivukylän Lähisanomia julkaisee
alueen järjestöjen yhteistyöjärjestö Toimiva Koivukylä – Toimari ry. 

Paperilehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa 9800 kappaleen painoksena. 
Koivukylän Lähisanomilla on oma digiarkisto, 

josta löytyvät lähes kaikki aiemmin ilmestyneet lehdet.

Haemme joukkoomme toimitussihteeriä, jonka työssä on tärkeää huolehtia, 
että kirjoittajat, taittaja, paino ja jakelu pysyvät lehden ilmestymisaikataulussa. 

Myös kontaktit kirjoittajiin sekä mainostajiin 
ovat lehden jatkuvuuden kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä.

Työ on monipuolista sekä itsenäistä ja se sopii 
niin aloittelijalle kuin jo kokeneemmallekin henkilölle. 

Valmius kirjoittaa juttuja, tarttua rohkeasti uuteen aiheeseen, olla oma-aloitteinen 
sekä valokuvaustaito ovat etuja, jotka auttavat tässä työssä 

ja tekevät siitä mielenkiintoisen.
Tukena on lehden toimitusneuvosto, joka kokoontuu säännöllisesti miettimään 

yhdessä tulevia juttuja, mahdollisia uusia mainostajia jne.

Toimitussihteerin työhön annetaan perehdytys. Työstä maksetaan pieni korvaus, 
joka on anottu vuosittain Vantaan kaupungilta paikallisen kansalaistoiminnan 

toiminta-avustuksena. Toimitussihteerin työtä voi tehdä kotona, omalla koneella, 
koska lehdellä ei ole omaa toimistotilaa.

Hakemukset 28.2. mennessä:
liisa.kaikula@gmail.com
Toimiva Koivukylä – Toimari ry, Liisa Kaikula, puheenjohtaja

Lisätietoja: koivukylanlahisanomat@gmail.com
Paula Kaunismäki, toimitussihteeri, puhelin 050-4536364

Toimiva Koivukylä-Toimari ry ja Koivukylän Lähisanomat 
(www.koivukylanlahisanomat)

HAEMME TOIMITUSSIHTEERIÄ

Tule tekemään Koivukylän Lähisanomia!

Koivukylän suuralueella tapahtuu paljon mielenkiintoista. Olemme tehneet alueen 
omaa, lähes vapaaehtoisvoimin julkaistua lehteä jo 40 vuoden ajan.

Koivukylän Lähisanomia julkaisee
alueen järjestöjen yhteistyöjärjestö Toimiva Koivukylä – Toimari ry. 

Paperilehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa 9800 kappaleen painoksena. 
Koivukylän Lähisanomilla on oma digiarkisto, 

josta löytyvät lähes kaikki aiemmin ilmestyneet lehdet.

Haemme joukkoomme toimitussihteeriä, jonka työssä on tärkeää huolehtia, 
että kirjoittajat, taittaja, paino ja jakelu pysyvät lehden ilmestymisaikataulussa. 

Myös kontaktit kirjoittajiin sekä mainostajiin 
ovat lehden jatkuvuuden kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä.

Työ on monipuolista sekä itsenäistä ja se sopii 
niin aloittelijalle kuin jo kokeneemmallekin henkilölle. 

Valmius kirjoittaa juttuja, tarttua rohkeasti uuteen aiheeseen, olla oma-aloitteinen 
sekä valokuvaustaito ovat etuja, jotka auttavat tässä työssä 

ja tekevät siitä mielenkiintoisen.
Tukena on lehden toimitusneuvosto, joka kokoontuu säännöllisesti miettimään 

yhdessä tulevia juttuja, mahdollisia uusia mainostajia jne.

Toimitussihteerin työhön annetaan perehdytys. Työstä maksetaan pieni korvaus, 
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LEIPOMO

Koivukylässä autokoulu

www.autokouluvauhti.�

Vauhti Oy
Kytötie 29

01360 Vantaa
GSM 040-4824160  

& 0400-402401

• Kurssit alkavat 
  joka toinen tiistai klo 16.30

• Syventävät vaiheet 
   joustavasti

• Pimeän ajo 
  simulaattorilla

• Toimipisteet
myös Korsossa ja 
Hakunilassa

• Mopokurssi ja moottori-
  pyöräkurssit alkavat
  joka viikko

Perusvaihe
Harjoitteluvaihe
Syventävävaihe

Löydät meidät netistä osoitteessa:
www.soladriving.fi 

ALUEEN ASIANTUNTIJA VUODESTA 1982
KYLÄN OMA KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ

Hoidamme asunto-osakkeiden, 
omakotitalojen, tonttien ja määräalojen 

myynnin huolella ja laatutakuulla

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

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

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

VerhoomoUnelmaVerhoomoVerhoomoVerhoomoUnelmaUnelmaUnelma

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään

sisustuslöytöjä!

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

 
 

Tervetuloa
palvelevaan 

Avainapteekkiin!
Avoinna

arkisin klo 8.30-21
la klo 9-19

su klo 11-16
 juhlapyhinä klo 11-16

Olemme myös
Facebookissa!

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/  

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!


