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Hyvä Raikkaan Veteraani, 

Syyskausi 2018 alkaa viikolla 37, maanantaina 10.9.2018. Tarkempi liikuntaryhmäyhteenveto ja hinnat ovat 

tämän tiedotteen toisella puolella (Käännä!). Syyskauden avajaiset pidetään maanantaina 3.9.2018 klo 14 

Raikkaan toimistolla. 

Rekolan Raikas täyttää 90 vuotta ja TUL täyttää 100 vuotta vuonna 2019. Raikkaan juhlatoimikunnassa 

ovat Siku Kähärä, Sirpa Ranto, Anki Bång ja Paula Kaunismäki. Hyvät ideat ovat tervetulleita juhlien 

suunnittelussa. TUL:n juhlavalmistelut on aloitettu. Pääjuhlassa, joka on 15.6.2019 Helsingin Jäähallissa, on 

liikuntaesitys, jossa on 7 eri kohtausta, 200 ihmistä koko ajan lavalla ja lopussa on 2000 esiintyjää samaan 

aikaan lavalla. – Olisitko kiinnostunut esiintymään? Syksyllä aloitetaan ohjaajien koulutus ja sen jälkeen 

ohjelmien harjoitukset. Ota yhteyttä Jaakko Vastamäkeen, puhelin 040-5116298. 

Petankkia pelataan kesäkaudella tiistaisin ja sunnuntaisin klo 14-16 Junapuistossa. Havukosken Rautkallion 

puiston perusparannus aloitetaan kevään 2018 aikana, jolla kentällä ei voida pelata Petankkia. 

TUL:n Etelä-Suomen alueen Veteraanitapahtuma on keskiviikkona 22.8.2018 klo 12-15 Kuusijärvellä, 

Vantaalla. Järjestelyistä vastaa TUL:n Suur-Helsingin piirin veteraanijaosto. Kota varataan, musisointia, 

makkaranpaistoa, petankkia, sauvakävelyä sekä luontopolku. Tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä nro 2/2018. 

Ollaan ihmisiksi – Rock-kupletti Juice Leskisestä su 5.8.2018 klo 17, Vantaan Näyttämö, varattuna 30 

lippua, lipun hinta 20€, varaukset ja maksut 2.7.2018 mennessä. Kts. erillinen liite. 

”TUL Veteraaniristeily” on kolmipäiväinen tapahtuma urheiluopisto Kisakeskuksessa 24.-26.9.2018, 

majoitus- ja ruokailu yhteensä 99 euroa/hlö. Tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä nro 2/2018. 

Vierailu Musiikkitalossa keskiviikkona 10.10.2018 klo 13-14. Varaus 35 hengelle, kierros kestää 60 mi-

nuuttia, kierroksen jälkeen kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset viimeistään 24.9.2018. Esittelykierros & kahvi tai tee 

+ savulohipiirakka pöytiin katettuna 18 euroa/henkilö. Erikoisruokavaliot otetaan huomioon. Lisätietoja 

TUL:n jäsenkirjeessä nro 2/2018. 

Jouluristeily toteutetaan joulukuussa 2018, asiasta tiedotetaan erikseen syksyn aikana. 

Salonsaaren loma 13.-18.8.2018 Jokainen tuettua lomaa hakenut henkilö saa henkilökohtaisen 

vahvistuksen/kutsun lomasta sekä laskun. Jos ja kun olet saanut vahvistuksen Hyvinvointilomilta,  

a) voitko ystävällisesti laittaa viestiä tai soittaa Jaakko Vastamäelle, niin tiedämme, kuinka moni Raikkaan 

veteraaneista on saanut tänä vuonna tuetun loman. 

b) ja myös siksi, että meillä on suunnitelmissa järjestää kimppakuljetuksia Koivukylästä Salonsaareen, joten 

ilmoita Jaakko Vastamäelle, jos tarvitset kuljetusta tai voit tarjota kuljetusta. 

Yhteyshenkilö ja lisätiedustelut: Jaakko Vastamäki, puhelin 040-5116298 tai sähköpostilla 

jaakko.vastamaki@kolumbus.fi  

Korttirinki jatkuu Raikkaan toimistolla keskiviikkona 26.9.2018 klo 13-15 (parillisina viikkoina), vetäjänä Kari 

Koho. 

Flamingon vesijumppa jatkuu maanantaina 1.10.2018 klo 10:30, kimppakuljetus Havukosken ALEPAlta klo 

9:30, samalla lipulla oikeus käydä myös SPA:n tiloissa, tiedustelut: Raine Pöyry, puhelin 044-5850187. 

Tämän tiedotteen liitteenä Sinulle postitetaan myös TUL:n Suur-Helsingin piiri ry:n Jäsenkirje 2/2018, josta 

löydät tietoa erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista, kuten teatteriesitykset Helsingin kaupungin teatterissa. 

 

Aurinkoista kesää ja liikunnallista syksyä 

toivottaa Rekolan Raikas ry, Veteraanijaosto

mailto:jaakko.vastamaki@kolumbus.fi
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Syyskausi 2018, liikuntalajit ja hinnat: 

 

Hikijumppa (10.9.-26.11.2018) Rekolanmäen koulu, maanantaisin klo 19.30-21.00, 25€ 

Boccia (11.9.-11.12.2018)  Havukosken Nuorisotalo, tiistaisin klo 15-17, 20€ 

**) Core liikuntaryhmä  Paikka ja kellonaika avoin, selviää kesäkuussa 2018 

entinen ryhmä: keskiviikkoisin klo 9-10 

**) Core liikuntaryhmä  Paikka ja kellonaika avoin, selviää kesäkuussa 2018 

entinen ryhmä: keskiviikkoisin klo 10-11  

Kuntosali (12.9.-28.11.2018)  Havukosken palvelutalo, keskiviikkoisin klo 16-17, 25€ 

     Havukosken palvelutalo, keskiviikkoisin klo 17-18, 25€ 

Vesijumppa   Havukosken palvelutalo, keskiviikkoisin klo 17-18, 80€ 

26.9. - 28.11.2018/10 krt  Havukosken palvelutalo, keskiviikkoisin klo 18-19, 80€ 

Ilmoittautumiset 15.9.2018 mennessä Havukosken palvelutalo, keskiviikkoisin klo 19-20, 100€ 

Vesijumpparyhmiin mahtuu vielä muutama jumppaaja. Maksukuitit tarkistetaan kauden alussa! 

Venyttely ja  

-tuolijumppa (13.9.-13.12.2018) Havukosken Nuorisotalo, torstaisin klo 13-14, 20€ 

Kuntosali (14.9.-30.11.2018)  Koivukylän vanhustenkeskus, perjantaisin klo 8-10, 35€ 

**) Jooga  Paikka ja kellonaika auki, selviää kesäkuussa 2018 

entinen ryhmä: perjantaisin klo 10-11 

 

**) Tiloja on haettu Nuorisotalolta, vahvistuu kesäkuussa 2018, lisäksi: 

epävarmaa jatkaako nykyinen ohjaaja päivätunteja 

paikka, aika ja tunnin sisältö vahvistuu kesäkuussa 

Ilmoita 30.6.2018 mennessä haluatko jatkaa, jos vastaavanlaiset ryhmät perustetaan:  

Paula Kaunismäki, puhelin 050 4536364, 

kaunipau@gmail.com 

Maksut tulee suorittaa 24.9.2018 mennessä,  Rekolan Raikas ry, Veteraanijaosto,  

Nordea, tilille FI62 1220 3000 2510 62 

seuraavasti: 

1) Syksyn 2018 liikuntamaksu, viite 2600 

2) Jäsenmaksu 2018 on 20 euroa, ei käytetä viitettä 

viesti -kohtaan kirjoitetaan oma nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja syntymävuosi 

Tai voit laittaa tiedot myös sähköpostilla Ritvalle, anneli.sarkkinen@gmail.com 

Maksuissa tulee ehdottomasti käyttää viitenumeroa, jotta vältymme turhalta karhuamiselta. Mikäli maksunne 

tulee jonkun toisen tililtä, niin ilmoittakaa siitä ehdottomasti erikseen. 
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Ritva Sarkkinen, puhelin 050-3002018 tai anneli.sarkkinen@gmail.com 

 

Saajan tilinumero: FI62 1220 3000 2510 62 

Aihe: Syksy 2018 Liikuntamaksut 

Saaja: Rekolan Raikas ry Veteraanijaos 

Maksaja:    ____________________  

                                                                                  

Viitenumero  2600     

 Eräpäivä 24.9.2018   EURO _______________  

   Vesijumpissa 15.9.2018  

 

 

 

 

Käännä!  Ja varaa liput esitykseen: 

 

Ollaan ihmisiksi – Rock-kupletti Juice Leskisestä  
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