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Suomen sadas joulu

Kohta on käsillä vuoden pimein aika ja itsenäisen 
Suomen sadas joulu. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-
vuoden lähestyessä loppuaan julkisuus on ollut mel-

koisen täynnä talvi- ja jatkosotaa, mutta toivottavasti taas 
pystytään hiljentymään joulun viettoon. Joulunakin voi tie-
tenkin omistaa muutaman ajatuksen Suomen itsenäisyyden 
pitkälle taipaleelle, ja sitä koskevaa kirjallisuutta moni saa 
varmasti lahjaksikin.

Suomalaiset joutuivat sotaan marraskuun 30. päivänä 1939.  
Suomen armeijan ja sodan kokeneiden ihmisten ponnistuk-
set olivat äärimmäisiä ja kohtalot traagisia ja osin hyvinkin 
traumatisoivia. Nämä ovat asioita, joilla on aina merkittävä 
paikka historiassamme. Tätä 100v-juhlavuotta vietettäes-
sä on ehkä vähän vähemmälle huomiolle jääneet sitten ne 
teot, joita on tehty esim. urheilun, kulttuurin tai tieteen 
saralla. Onhan meillä Suomessa useita Nobelin palkinnon 
saajiakin.

Meillä on myös omalla kylällämme historian suurmiehiä. Re-
kolan menestynein urheilija on Taisto Mäki. Hänen kuuluisin 
juoksu oli Helsingin Olympiastadionilla 17.9.1939.  Tuolloin 
hän juoksi 10 000 metriä aikaan 29.52,6 ja oli ensimmäinen 
maailmassa, joka oli alittanut puolen tunnin rajan. Taisto Mä-
ki piti 1930-luvun loppuessa hallussaan sekä 5 000 metrin, 
että 10 000 metrin maailmanennätykset. Sota päätti Mäen lu-
paavalta vaikuttaneen uran. Mäki sai muistolaatan Rekolaan, 
kun hänen syntymästään oli kulunut sata vuotta vuonna 2010.

Toinen tunnettu Rekolan suurmies oli keksijä Emil 
Henriksson. Korjatessaan kassakonetta vuonna 1907 
Henriksson oivalsi, että kassakoneessa kiertyvien 
rattaiden periaatetta voitaisiin soveltaa myös luk-
koihin. Hän kehitteli ideaa useita vuosia, kunnes 
lopulta hän haki lukolle patenttia vuonna 1918.  
Patentti myönnettiin 15. helmikuuta 1919.

Lukkojen teollinen valmistus alkoi vuon-
na 1918 Ab Låsfabriken-Lukkotehdas 
Oy:ssä. Nimi lyheni pian muotoon 
Ab Lukko Oy. Tuotteen nimi oli alun 
perin Henrikssonin Patenttilukko, 
mutta se muutettiin vuonna 1920 
Abloyksi yrityksen nimen alkukir-
jainten mukaan. Abloy-lukko oli 
siihen aikaan ainoa, jota ei pystyt-
ty tiirikoimaan. Kaikki nykyisetkin 
Abloy:n lukot perustuvat Henriks-
sonin aikanaan kassakoneen kor-
jauksessa saamaansa ideaan. Mie-
lestäni patsaan tai muistolaatan 
arvoinen merkkihenkilö olisi 
hänkin.

Omasta ja Lähisano-
mien toimituksen puo-
lesta toivotan kaikille 
lehden lukijoille mukavia lu-
kuhetkiä, rauhallista joulua, sekä onnellista 
uutta vuotta.

Mika Rautio, päätoimittaja                                                                                     
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Mikäli ilmoitusta ei toiminnallisista tai 
tuotannollisista tai asiakkaasta johtuneis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheutuneista va-
hingoista. Lehden vastuu ilmoitusten pois-
jäännistä tai julkaisemisessa tapahtuessa 
virheessä rajoittuu ilmoituksesta makse-
tun määrän palauttamiseen. Huomautuk-
set on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa 
lehden ilmestymisestä

Lahjoita Joulumieltä!
Tulisitko tunniksi tai pariksi iloiseen 

hyvänmielen tonttujen joukkoon 
keittämään kahvia ja tiskaamaan kuppeja

Jouluaattona (klo 14 - 20),
Joulupäivänä (klo 10 - 16) tai
Tapaninpäivänä (klo 10 - 16),

jolloin Kirnun kahvilan ja kirjaston lehtilukusalin 
ovet ovat auki ja lämmin talkoopannu ja 

joululeivonnaiset maksutta tarjolla
kaikille sisääntulijoille. 

Kaikki vapaaehtoiset talkoolaiset kokoontuvat 
palaveriin maanantaina 11.12. klo 17 

kirjaston askarteluhuoneeseen. 
Tällöin teemme alustavat työvuorolistat ja 
sovimme kaikista käytännön järjestelyistä.

Vapaaehtoiseksi voi myös ilmoittautua 
Kädentaitomyyjäisissä 9.12. kirjaston kahvilassa
sekä 10.12. konserteissa (kts. erillinen mainos).

Jos et pääse palaveriin tai 
sinulla on jotain kysyttävää, niin soita 
Liisa Kaikulalle, puhelin 0400-542 888 

Toimiva Koivukylä - Toimari ry

 

 

 

TERVETULOA NAUTTIMAAN 
 JOULURAUHASTA ! 

Kirjaston lehtilukusalin ja Kirnun kahvilan  
ovet ovat auki: 

Jouluaattona klo 14 – 20 
Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä klo 10 – 16 

 
Joulupäivänä klo 12 pianomusiikkia  

esittää Pär Colerus 
Tapaninpäivänä klo 12 musisoi 

John Kenya 
 

Tule nauttimaan joulurauhasta kahvikupposen ja joululeivonnaisten äärelle,  
jotka Sinulle maksutta tarjoaa  

Toimiva Koivukylä-Toimari ry. vapaaehtoisine joulutonttuineen. 
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Alueraha 

Koivukylän Lähisanomien
ilmestymisaikataulu keväällä 2018:

nro 1 helmikuussa ke 14.2.
aineistopäivä pe 19.1.

nro 2 maaliskuussa ke 28.3.
aineistopäivä pe 2.3.

nro 3 toukokuussa ke 9.5.
aineistopäivä pe 13.4.

Aineiston toimitus: koivukylanlahisanomat@gmail.com



3

Koivukylän Lähisanomat  |  6/2017 

Juhlavuoden päättäjäistilaisuudet
kaiken ikäisille taikoen ja laulaen

Sunnuntaina 10.12.2017

Havukosken Palvelukeskus, auditorio
Eteläinen Rastitie 12,

käynti urheilupuiston puolelta

Klo 14
Yleisön suosikki Taikuri Jari

sekä
Hauska ja vauhdikas Peppi Pitkätossu

Pääsyliput max. 4 lippua/henkilö

Klo 16
Sinisen taivaan sateenkaari -

Maisemakuvia Suomesta

Laulaja, bassobaritoni
Janne Tulkki

Pääsyliput max. 2 lippua/henkilö

Kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen
Tervetuloa!

Maksuttoman, mutta pakollisen, pääsylipun voi noutaa maanantaina 4.12.2017 klo 17-19 Kirnun kahvilasta ja 
jos lippuja vielä jää, niin sen jälkeen kahvilan normaalina aukioloaikana, ma-to klo 10-18 ja pe klo 10-15. 
Mukaan mahtuu kumpaankin tilaisuuteen 120 nopeinta.

Tilaisuuden järjestää: Toimiva Koivukylä – Toimari ry
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Alueraha
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K oivukylän kirjastoon 
avataan 18. joulu-
kuuta palvelutori, 

joka tarjoaa vastauksia mo-
nenlaisiin kysymyksiin kai-
kille asukkaille. Palvelutorille 
on koottu asiakasneuvontaa 
valtionhallinnon ja kaupun-
gin palveluista. Palvelutorilla 
saat tietoa Koivukylän alueen 
yhdistysten ja järjestöjen toi-
minnasta. Palvelutori tarjoaa 
myös harjoittelupaikkoja 
ammattikorkeakoulujen ja 
ammattiopiston opiskelijoille 
ja mahdollisuuksia erilaisille 
kokeiluille ja opiskelijoiden 
opinnäytetöiden tekemiseen.

Palvelutarpeita kartoitettaes-
sa kävi ilmi, että useimpien 
asukkaiden mielestä Koivu-
kylä on hyvä asuinpaikka ja 
palveluita on olemassa run-
saasti. Tavoitteena palvelu-
torin kehittämisessä onkin 
koota yhteen tietoa erilaisista 
palveluista ja auttaa palvelui-
den käyttäjiä löytämään hel-
posti tarvitsemansa palvelut.
Palvelutoria on valmisteltu 
laajassa yhteistyössä Kelan, 
TE-hallinnon ja kaupungin 
toimialojen kanssa. Koivuky-

län alueen järjestöt ja asuk-
kaat ovat olleet aktiivisesti 
mukana palvelutorin valmis-
telussa. Jatkossa järjestöt 
ovat myös tuottamassa pal-
veluita ja tilaisuuksia palve-
lutorille. Tavoitteena on, että 
viranomaispalvelujen neu-
vonnan lisäksi palvelutori ko-
koaa yhteen erilaiset järjestö-
jen palvelut ja toiminnot.

Palvelutorilla toimivat pal-
veluohjaajat, jotka neuvovat 
ja ohjaavat asukkaita sekä 
antavat tietoa erilaisista pal-
veluista. Torille voi tulla il-
man ajanvarausta kysymään 
palveluista ja käyttämään 
asiakaskoneita. Ellet pys-
ty täyttämään sähköisiä lo-
makkeita kotonasi, voit tulla 
palvelutorille saamaan apua 
lomakkeen täytössä ja voitte 
yhdessä ohjaajan kanssa täyt-
tää lomakkeen palvelutorilla 
olevalla asiakaskoneella. Säh-
köisten palvelujen neuvonta 
on yksi palvelutorin keskei-
simmistä toiminnoista. Myös 
turvallisesta netin käytöstä 
on mahdollista saada tietoa 
palvelutorilla.

TE-toimiston ja kaupun-
gin työllisyyspalveluiden 

yhteistyönä palvelutorilla 
saa neuvontaa työllisyys-
asioissa, uraohjauksessa ja 
työttömyysturva-asioissa, 
koulutusneuvontaa sekä 
neuvontaa yrittäjiksi aiko-
ville. Mahdollisesti tulevai-
suudessa myös työttömien 
määräaikaisneuvottelut voi-
daan toteuttaa etäyhteydellä 
palvelutorilla.

Maahanmuuttajien palve-
luissa tehdään yhteistyötä 
työllistämishanke ”Tsemppa-
rin” kanssa, jonka työntekijät 
tulevat palvelemaan palve-
lutorilla. Maahanmuuttajien 
neuvonta eri kielillä toteu-
tetaan yhteistyössä Vantaan 
Järjestörinki ry:n kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä yhteistyö am-
mattikorkeakoulujen ja Van-
taan ammattiopisto Varian 
kanssa mahdollistaa useita 
palveluja torilla. Oppilaat 
voivat antaa terveyden edis-
tämisessä yleistä neuvontaa, 
tehdä terveyden ja hyvin-
voinnin kartoituksia, veren-
paineen mittausta ja erilaisia 
kokeiluja. Lisäksi yhteisö-
terveydenhoitaja antaa ter-
veysneuvontaa ja mittaa ve-

Koivukylään avataan palvelutori joulukuussa

Ritva Alatalo                            

Mistä saan apua Kelan tai TE-toimiston palveluiden käyttämisessä? Miten saan sähköisesti uusittua passin ja 
henkilökortin? Mitä kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat työnhakijalle? Toimiikohan Koivukylässä sellaista 
yhdistystä, jonka toimintaan haluaisin liittyä? Mistä saan palvelua eri kielillä, kun en osaa hoitaa sähköisiä 
palveluita suomen kielellä? Missähän saisi nopeaa terveysneuvontaa?

renpainetta sekä asukastila 
Kafnetissa että palvelutoril-
la.

Ikääntyneiden erityispalve-
luina järjestetään seniorineu-
vontaa ja palvelutorilta voi 
hakea mm. 70+ sporttikortin.

Yhdistysten kanssa voidaan 
järjestää erilaista toimintaa 

palvelutorin lisäksi myös Kaf- 
netissa ja Rekolan seurakun-
nan seurakuntatalossa, joissa 
tilat mahdollistavat erilaisten 
tilaisuuksien järjestämisen 
suuremmillekin ryhmille.

Lähtökohtana on, että Koi-
vukylän palvelutoria kehite-
tään yhteistyössä asukkaiden 
kanssa siten, että sen palve-

lut ja toiminnot muuttuvat 
asukkailta saadun palautteen 
pohjalta. Tervetuloa mukaan 
kehittämään palvelutorin toi-
mintaa.

Koivukylän palvelutoriin liit-
tyviä kommentteja voi lähet-
tää kehittämisestä vastaavalle 
koordinaattori Ester Kaljulal-
le, ester.kaljula@vantaa.fi

Palvelutorin yhteistyökumppanit

Hakunilan käsityökeskuksen kaikki neljä seinänpäätyä maa-
lattiin yhdessä asukkaiden ja vierailevien taiteilijoiden kanssa.

Hollantilainen 80-luvulta 
asti maalannut Mr.June oli 
yksi viime kesän vierailevis-
ta taiteilijoista Hakunilassa.

Rekolan Raikas ry
Joulujuhlat

Rekolan Raikkaan joulujuhlat
Pidetään

Havukosken koululla, 
Tarhakuja 2, Vantaa 

Sunnuntaina 17.12.2017 klo 15

Ohjelmassa voimisteluesityksiä,
Tilaisuudessa 

Palkitaan Paras Urheilija,
Raikas Nuori sekä 
Vuoden Veteraani

Joulupukki vierailee 
Kahvi- ja mehutarjoilu!

Tervetuloa!
Rekolan Raikas 

ry Hallitus

S einähullu Vantaa 
kutsuu Koivukylän 
suuralueen asukkaat 

mukaan taidetalkoisiin 
ja liittymään Seinähullu 
Koivukylän Facebook-ryh-
mään. Ryhmään ja toi-
mintaan ovat tervetullei-
ta kaikki kotiseudustaan 
ja kuvataiteista välittävät 
asukkaat, jotka haluavat 
olla mukana esimerkiksi 
ideoimassa, toteuttamassa, 
seuraamassa ja tsemppaa-
massa asuinalueensa katu-
taidetempauksia.

Kesällä 2018 viisi kotimais-
ta taiteilijaa maalaavat suu-
ret seinänpäätyteokset Koi-
vukylään ja Länsimäkeen. 
Tulevan kesän kohteita 
selvitellään parhaillaan. 
Viime sesongin työnäyttei-
tä voi käydä ihastelemassa 
Hakunilan ja Myyrmäen 
katukuvassa. 

Katutaidetta kotikulmille – 
Seinähullu Koivukylä aloittaa
 Jesse Pasanen                        

Seinähullu Vantaan jär-
jestäjinä toimivat Vantaan 
taidemuseo Artsi ja van-
taalaisten 2013 perustama 

työryhmä Street Art Van-
taa. Yhteisprojektilla on 
Suomen kulttuurirahaston 
Taide²-rahoitus. 

Lisätietoja ja linkki 
ryhmään osoitteessa: 
streetartvantaa.com/koi-
vukyla

KUVAT: STREET ART VANTAA
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Toiminnanjohtaja, sotatieteiden tohtori ja sitkeä maailmanpa-
rantaja Ulla Anttila, joka uskoo edelleen poliittisten puolueiden 
kykyyn ratkaista ongelmia yhdessä kansalaistoimijoiden kanssa.

TERO ANTTILA

K oivukyläläinen so-
tatieteen tohtori 
Ulla Anttila oli en-
simmäinen sotatie-

teistä väitellyt nainen Suomes-
sa väitellessään vuonna 2012. 
Nyt heitä on jo useita. Sotatie-
teistä tulee tavalliselle ihmisel-
le mieleen taistelut, sotahis-
toria ja kaikki niihin liittyvät 
raakuudet. Mutta sotatietees-
sä voi tutkia paljon muutakin 
muun muassa konfliktien eh-
käisyä ja siksi Ulla Anttila alas-
ta kiinnostuikin. Nykyään hän 
johtaa KIOSia, Kansalaisjär-
jestöjen ihmisoikeussäätiötä. 
Säätiö tukee ja tekee ihmisoi-
keustyötä yhteistyössä paikal-
listen kansalaisjärjestöjen ja 
verkostojen kanssa kehitty-
vissä maissa Etelä-Aasiassa ja 
Afrikassa.

Ulla Anttila on lähes synty-
peräinen vantaalainen. Hän 
muutti muutaman kuukauden 
ikäisenä Hiekkaharjuun. Koi-
vukylässä hän on asunut yli 
30 vuotta. Ullan perheeseen 
kuuluu puoliso Tero ja kaksi 
tytärtä, Alli ja Taru. Tyttären-
sä Allin asioita hoitaessaan ja 
järjestellessään hän törmäsi 
välillä ennakkoluuloihin ja pal-
velujen joustamattomuuteen. 
Asiakaskeskeisyys ja tasa-arvo 
eivät vielä olleet tärkeitä paino-
pisteitä vammaispalveluiden 
järjestämisessä 90- luvulla ja 
2000-luvun alkupuolella. Ul-
la lähti tarmokkaasti ajamaan 
yhdessä muiden vanhempien 
kanssa vammaispalveluihin ja 
koulutukseen tasa-arvon, osal-
lisuuden ja ihmisoikeudet huo-
mioon ottavaa näkökulmaa. 
Moni asia on hänen mukaansa 
vuosien varrella parantunut, 
mutta paljon on edelleen teh-
tävää.

Ulla on ollut nuoruudesta asti 
kiinnostunut ihmisoikeuksis-
ta. Hän on kertonut eräässä 
haastattelussa lapsuudenko-
tinsa arvoista: ”Kotona koros-
tettiin, että kaikilla ihmisillä on 
ihmisarvo ja heitä pitää koh-
della tasavertaisesti. Ketään ei 
saa syrjiä, ylenkatsoa eikä olla 
ylimielinen.” Tämä on ollut hä-
nen elämänsä ja uransa punai-
sena lankana. 

Ullan laaja-alaisuudesta ja 
myös ennakkoluulottomuu-
desta kertovat monet kovin 
erilaisilta, jopa ristiriitaisilta 
näyttävät periaatteet ja näkö-
kulmat: luonnonsuojelu, femi-
nismi ja rauhantyö ovat tärkei-
tä, mutta hän hyväksyy myös 
armeijan ja kansainvälistä 
oikeutta noudattavat sotilaalli-
set interventiot siviilien suoje-

Eija Ahola                                                       

Sotatieteiden tohtori rauhan ja 
ihmisoikeuksien asialla

KIOS

KIOSin yhteistyökumppani on vuonna 1991 perustettu Women’s 
Rehabilitation Center Nepal -järjestö. Työn ytimessä on naisten 
oikeus terveyteen ja oikeus olla vapaa kaikesta väkivallasta.

KIOS

KIOSin edustajat Maarit Roström ja Ulla Anttila Nepaliin teh-
dyllä hankematkalla yhdessä paikallisten ihmisoikeuspuolusta-
jien kanssa.

lemiseksi. Luonnonsuojelu vei 
hänet aikanaan vihreään liik-
keeseen ja politiikkaan.

Politiikan 
moniottelija, 
joka osasi luopua 
vallasta
Poliittisen uransa Ulla Anttila 
aloitti Vantaan kaupungin-
valtuustossa 1985. Hän toimi 
useita kausia Vihreiden kau-
punginvaltuutettuna, jossa 
luottamustehtävässä hänet 
opittiin tuntemaan aikaansaa-
vana ja yhteistyöhakuisena. 
Samaan aikaan hän toimi ak-
tiivisesti kansalaisjärjestöissä.

Ulla istui neljä kautta edus-
kunnassa vuoteen 2007 ja toi-
mi myös eduskuntaryhmänsä 
puheenjohtajana. Jätettyään 
politiikan hän halusi tehdä 
muuta. Ulla on aina katsonut 
elämää ja asioita laajasti. Hän 
sai erinomaiset eväät muulle 
uralleen toimiessaan eduskun-
nan Ulkoasiainvaliokunnan, 
Valtionvarainvaliokunnan 
sekä Sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan jäsenenä. Kiinnostus 
ihmisoikeusasioihin vahvistui 
entisestään. Hän teki Maan-

puolustuskorkeakoulussa 
väitöskirjan kriisinhallinnas-
ta ja oli sen jälkeen tutkijana 
Helsingin yliopistossa kolme 
vuotta. Nyt hän on KIOSin toi-
minnanjohtaja. Työssään hän 
voi jatkaa jo nuorena alkanutta 
taistelua ihmisoikeuksien puo-
lesta. 

KIOS on suomalais-
ten kansalaisjärjes-
töjen perustama
KIOSin perusti 11 suomalaista 
ihmisoikeus- ja kehityskysy-
mysten parissa toimivaa kan-
salaisjärjestöä vuonna 1998. 
Säätiön toiminta kerää yhteen 
suomalaista ihmisoikeus- ja 

kehitysalan osaamista. Perus-
tajia ovat Amnesty, YK-liitto, 
UN Women, Kirkon ulkomaa-
napu, KEPA, Unicef, Sadan-
komitea, Ihmisoikeusliitto, 
Vammaiskumppanuus, Pako-
laisapu, Rauhanpuolustajat. 

Mitä KIOS tekee?
KIOSin keskeinen lähtökoh-
ta on tukea paikallisia kansa-
laisjärjestöjä toimimaan itse 
omien oikeuksiensa puolesta. 
Itä-Afrikassa työtä tuetaan Ke-
niassa, Ruandassa sekä Ugan-

dassa. Etelä-Aasiassa KIOS ka-
navoi tukensa mm. Nepaliin.
KIOSin kumppaneiden työssä 
etenkin naisten oikeudet, haa-
voittuvien ryhmien oikeudet ja 
oikeuden saatavuus ovat tois-
tuvia teemoja. 

Naiset mukaan 
rakentamaan 
rauhaa
Kestävä rauha syntyy ottamal-
la entistä vahvemmin myös 
naiset mukaan rakentamaan 
rauhaa eli rakentamaan pitkä-
jänteistä yhteistyötä, koulutus-
ta, ympäristön parantamista ja 
kehittämään terveyspalveluja.

Merkittävimpiä sukupuoles-
ta johtuvia ihmisoikeuslouk-
kauksia ovat naisiin kohdis-
tuva väkivalta, pakkoavioliitot 
sekä omistusoikeuksien, osal-
listumisoikeuksien ja koulu-
tusmahdollisuuksien rajoitta-
minen.

Suomi säästää 
väärässä paikassa
Suomessa KIOSin tavoitteena 
on kertoa kehittyvien maiden 
ihmisoikeustilanteesta ja teh-
dä vaikuttamistyötä kotimaas-
sa, jotta Suomi toimisi entistä 
määrätietoisemmin kansain-
välisissä organisaatioissa mm. 
YK:ssa.  KIOS tekee myös 
vaikuttamistyötä ihmisoike-
uspuolustajien tukemiseksi. 
KIOS saa toiminnalleen rahoi-
tusta Suomen ulkoministeriön 
kehitysyhteistyövaroista. Suu-
ret leikkaukset kehitysyhteis-
työrahoihin ovat vaikeuttaneet 
säätiön työtä. Se on joutunut 
supistamaan pitkäaikaisia 
hankkeitaan kohdemaissa ja 
toimintaansa kotimaassa. Se 
tuntuu pahalta, koska vain 
pitkäaikaisella ja määrätietoi-
sella yhteistyöllä kohdemaan 
toimijoiden kanssa saadaan 
kestäviä muutoksia aikaan. 
Kotimaassa tehtävää olisi 
vammaisten, ikääntyneiden, 
maahanmuuttajien ja turva-
paikanhakijoiden oikeuksissa, 
heidän kohtelussaan ja mah-
dollisuuksissaan saada palve-
luja.

Ulla Anttila kertoo, että monet 
vallanpitäjät eri puolilla maa-
ilmaa rajoittavat kansalais-
järjestöjen toimintaa, eivätkä 
järjestöt saa ottaa avustuksia 
vastaan, sen seurauksena kan-
salaisyhteiskunta kapenee. 
Pahinta kuitenkin on, ettei-
vät edes tunnettujen kansa-
laisjärjestöjen työntekijät ole 
enää kaikkialla turvassa. Heitä 
surmataan tai kidnapataan. 
Myös avustuskuljetuksia pom-
mitetaan tai niiden pääsy hä-

täalueille estetään. Oikein ei 
ole sekään, että pakolaisista 
suurimman vastuun kantavat 
köyhät ja kehittyvät maat. Nii-
den vastuulla ovat kymmenet 
miljoonat pakolaiset. Eniten 
aina kärsivät naiset ja lapset. 
Pahalta tuntuu sekin, että Suo-
messa ei oikein tätä hätää ym-
märretä ja monen kotimaisen 
ongelman syyllisinä pidetään 
maahanmuuttajia ja turvapai-
kanhakijoita. Se vie kehitys-
tä huonoon suuntaan. Usein 
ihmisoikeuksien puolustajat 
leimataan. Yhdeksi lääkkeeksi 
näihin haasteisiin Ulla esittää 
laajaa arvokeskustelua siitä, 
mihin suomalainen yhteiskun-
ta nojaa ja mikä on oikein ja 
väärin. 

KIOSin työstä 
Nepalissa ja 
Burundissa
Naisiin kohdistuva väkivalta 
on yleistä Nepalissa. Maa on 
hyvin patriarkaalinen.  Ne-
palilainen yhteistyöjärjestö 
WOREC tekee ihmiskaupan 
vastaista työtä. He ovat pe-
rustaneet useita turvataloja, 
joissa väkivaltaa kohdannei-
ta tai ihmiskaupan uhreja 
suojellaan. Naisille tarjotaan 
myös terveydenhoitoa, koulu-
tusta sekä monenlaista muuta 
tukea. Järjestö on ollut perus-
tamassa naispuolisten ihmis-
oikeuspuolustajien verkostoa, 
jonka jäsenet toimivat naisten 
oikeuksien puolesta omissa 
yhteisöissään. 

Säätiön tuki Burundissa on 
puolestaan auttanut kasvatta-
maan yleistä tietoisuutta nai-
siin kohdistuvasta väkivallasta 
ja madaltanut naisten kynnys-
tä puhua ongelmasta julkisesti. 

KIOSin tukemat järjestöt 
edistävät naisten oikeuksien 
ja sukupuolten välisen ta-
sa-arvon toteutumista muun 
muassa kouluttamalla naisia 

ihmisoikeuksista sekä tarjo-
amalla oikeusapua oikeuden-
loukkausten kohteeksi joutu-
neille naisille. 

Työtä tehdään myös viran-
omaisten parissa. Esimerkik-
si poliiseja, oikeuslaitoksen 
edustajia ja puolueiden joh-
tajia koulutetaan ihmisoike-
usasioissa. Huolta pidetään 
siitä, että kyseiset tahot tie-
tävät mihin kansainvälisiin 
ihmisoikeussopimuksiin on 
sitouduttu ja tuntevat Nepalin 
kansallisen lainsäädännön.

Ihmisoikeuspuolustajien yh-
teistyö on ensisijaisen tär-
keää, oli se sitten kansallista, 
alueellista tai kansainvälistä. 
Ihmisoikeustyössä haastetaan 
vallanpitäjiä, ja siksi tarvitaan 
yhteistyön tuomaa voimaa.

WOREC:n toiminnan an-
siosta ihmisoikeustietoisuus 
Nepalissa on lisääntynyt. 
Naispuoliset ihmisoikeuspuo-
lustajat ovat saaneet runsaasti 
näkyvyyttä ja tunnustusta.

KIOSin toiminnan ja hank-
keiden läpinäkyvyydestä saa 
hyvän kuvan järjestön netti-
sivuilta, missä on seikkape-
räisesti kerrottu hankkeista 
ja niihin käytetyistä varoista 
sekä yhteistyökumppaneista 
maa- että hankekohtaisesti. 

KIOS kutsuu mukaan
toimintaansa
Tule KIOSin ihmisoikeus-
kummiksi ja auta tukemaan 
aasialaisten ja afrikkalaisten 
järjestöjen omaa ihmisoi-
keustyötä. Kutsumme KIO-
Sin ihmisoikeuskummeiksi 
kaikki kuukausilahjoittajat 
tai vähintään 50€ vuosilah-
joituksella osallistuvat. 
Yhteystiedot:
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
sähköposti: kios@kios.fi
www.kios.fi
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Maanantai - Torstai 9.00 - 20.00 
Perjantai 9.00 - 16.00
Lauantai 10.00 - 16.00

Joulukuun aukioloajat
ke 6.12. suljettu

su 24.12.-ti 26.12. suljettu
ma 1.1 suljettu, la 6.1. suljettu

Mysteerikuusi ilahduttaa laatukirjallisuudella

Lukupiiri 
Torstaina 14.12. klo 14.00 – 15.30

Yrjö Kokko: Pessi ja Illusia
”Pessi ja Illusia on kertomus luonnosta 
ja ihmisestä, sodasta ja rauhasta mutta 
ennen muuta rakkaudesta ja ystävyy-
destä.”

Kysy kirjaa palvelutiskiltä.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa lukupiiriin.

E-hetket 
Joka keskiviikko klo 13. - 15.00. 

Tule kysymään tietotekniikasta, lait-
teista, ohjelmista sekä e-aineistoista.  
E-hetkiä pidetään Koivukylän kirjaston 
tietokoneluokassa.

Erillistä ajanvarausta ei tarvita. 
Voit piipahtaa paikalle mihin aikaan 
tahansa.

Mukaan voit ottaa oman laitteesi 
tai kokeilla kirjaston tietokoneita. 
Tervetuloa.

Pikku Kino
Perjantaisin klo 9.30.

Esityksen kesto on noin 30 minuuttia.
Kirjaston auditoriossa esitetään laste-
nelokuvia alle kouluikäisille.

Vapaa pääsy. Tervetuloa.

Hengähdä hetki kiireen keskellä
Kirjasto tarjoaa joulukiireisiin helpotusta. Ota tauko juhlavalmiste-
luista ja lahjojen metsästyksestä. Tule rauhoittumaan kirjojen ääreen 
aikuisten satutunnille tai valikoi itsellesi luettavaa mysteerikuusen 
juurelta vinkkikorttien perusteella.

Kirjaston mediaosastolle pystytetään 
joulukuun alusta mysteerikuusi, jonka 
juurelle kirjaston henkilökunta valikoi 
uutuuskirjallisuudesta suosikkejaan 
ja huipputeoksia. Jokaiseen paket-
tiin on kiinnitetty pakettikortti, josta 
saat hieman vinkkiä siitä, mikä teos 
pakettiin on kääräisty. Mukaan on va-

likoitu edustajia monesta eri genrestä 
ja moneen eri makuun, joten kokeile 
rohkeasti.

Paketit hyödyntävät uutta   
teknologiaa

Pakettien lainaamisessa hyödynnetään 
automaattien uutta RFID-teknologiaa. 

Teoksissa olevat RFID-tarrat mah-
dollistavat teosten lainaamisen ilman 
perinteistä viivakoodia. Automaatit siis 
tunnistavat teokset jopa käärepape-
rin läpi. Mikäli kuitenkin haluat, että 
salaisuus säilyy kunnes avaat kääreen, 
lainaa teokset tiskiltä.

Satutunti vain 
aikuisille
Aikuisten satutunnille on poimittu lu-
ettavaksi satuja, tarinoita ja novelleja, 
joiden kohdeyleisöksi on tarkoitettu-
kin aikuiset. Lapsille nämä satutun-
nit eivät siis sovi, joten jätä jälkikasvu 
kotiin. Tilaisuuteen voit ottaa mukaasi 
vaikka kutimet, mutta suo kuitenkin 
muille kuuntelijoille rauha ja lukijalle 
hiljaisuus.

Laula karaokea
15.10.-13.12.2017
keskiviikkoisin 10.00-14.00
torstaisin 17.00-19.30

Mukaan mahtuu 15 laulajaa/krt
tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon.

Kirjastossa on verkkopohjaisen 
Singa pro-karaokepalvelun kautta 
käytettävissä noin 20 000 kappaleen 
valikoima kotimaisia ja ulkomaisia 
kappaleita. Voit tutustua kappalevali-
koimaan: https://singa.pro/fi.
Tervetuloa.

Peli-illat
Peli-illat joka maanantai ja torstai 
klo 15.00-19.00.

Kirjastossa on Playstation 3 ja Nin-
tendo Wii, sekä pinkka pelejä kyseisille 
konsoleille. 

Torstaina 14.12. klo 18.00-20.00

Lydian kadonneet laulut on trio, joka 
soittaa ja laulaa sata vuotta sitten elä-
neen, Kuusankoskella asuneen Lydia 
Rantasen teksteihin säveltämäänsä 
musiikkia. tekstit avaavat melankolisen 
ikkunan sadan vuoden taakse, nuoren 
naisen sielunmaisemaan. Musiikilli-

Lydian kadonneet laulut
sesti trio häilyy kansanmusiikin, popin 
ja jazzin rajamailla.

Saija Hostikka: basso, laulu
Juulia Rihu: laulu, saksofoni, cajon, 
piano, kellopeli
Elina Simes: laulu, piano, kantele, hai-
tari

Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5€.

Tietopiiri 
Keskiviikkona 13.12. 2017  
klo 13.00 - 14.00

Aiheena Vantaan valmisteilla oleva 
yleiskaava ja Koivukylän kaavoitus.

Vieraana Vantaan kaupungin yleis-
kaavasuunnittelija. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa.

Rauhallista 
Joulua! 

Toivottaa
Koivukylän 

kirjasto
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KoiPS:n harrasteryhmä-
toiminta on osa Ope-
tus- ja kulttuuriminis-

teriön rahoittamaa Sporttia 
kaikille-hanketta, jota KoiPS 
toteuttaa yhteistyössä Vantaan 
kaupungin kanssa. Seura on 
järjestänyt toimintaa vuosina 
2002-04 sekä 2005-06 synty-
neille pojille sekä on perusta-
nut nuorimman harrasteikä-
luokan eli nollaseiskat.

Harrasteryhmätoiminta on 
matalan kynnyksen liikunta-
harrastus, johon on helppo liit-
tyä mukaan ja päästä sisään. 
Tämä on ikään kuin kerho- ja 
joukkuetoiminnan välimuoto, 
jossa pääasioita ovat mielekäs 
futisharjoittelu ja ryhmätoi-
minta. Ohjelmassa on silloin 
tällöin myös pelejä. KoiPS:n 
harrasteryhmätoiminnasta 
vastaa Niko Koskela. 

Harrasteryhmätoiminta tar-
joaa seuran sisällä hyvän ja 
kiireettömän polun eteenpäin 
varsinaiseen joukkuetoimin-
taan. Esimerkiksi 2003 ja 
2004 syntyneiden harraste-
puolelta on siirtynyt pelaajia 
seuran haaste- ja jopa kilpa-
joukkueisiin. Harjoituksia 
on kahdesti viikossa, minkä 
lisäksi harrasteryhmäläiset 
osallistuvat kahteen turnauk-
seen vuodessa. Yhden pelaajan 
kokonaiskustannus kaudesta 
on n. 100€. Hinta sisältää tree-
nien ja turnausten lisäksi kent-
tävuorot erinomaisissa olosuh-

teissa, osaavan valmennuksen 
sekä vakuutuksen.

Jokaisella treenikerralla har-
joitellaan jalkapallon joitakin 
tärkeitä perusasioita. Harjoit-
teet ovat vähän helpompia ja 
yksinkertaisempia kuin varsi-
naisessa joukkuetoiminnassa, 
mutta muuten hyvin saman-
laisia. Jonkin verran tehdään 
myös fysiikkatreeniä, kuten 
lihaskuntoa. Harrasteryhmien 
valmentajana toimii Tomi Im-
monen.

Pojat ovat ottaneet harjoitussi-
sällöt hyvin vastaan. Yritys on 
kiitettävällä tasolla, ja nuorim-
mastakin ikäluokasta löytyy 
taitavia pelaajia. Harrasteryh-
mistä siirtyi kuluneen kauden 
aikana kolme innokasta pe-
laajaa joukkuetoimintaan. He 
halusivat lisätä harjoitusmää-
räänsä ja ovat pärjänneet uu-
dessa ympäristössään oikein 
hyvin.

Koivukylän Palloseura toivot-
taa nyt aloittavaan uuteen har-
rasteryhmäänsä lämpimästi 
tervetulleiksi kaikki liikunnas-
ta ja futiksesta kiinnostuneet 
2007 syntyneet pojat!

Koivukylän 
Palloseuran suositut 
Taapero-, Tenava- ja 
Palloilukerhot
1-2-vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen suunnatus-
sa Taaperokerhossa leikitään 

ja liikutaan monipuolisesti, 
tehdään temppuratoja ja kes-
kitytään yleisliikunnallisiin 
perustaitoihin. Mukana on 
pallon lisäksi muitakin apuvä-
lineitä. Koska lapset kehittyvät 
keskenään hyvin eri tahtiin, 
Taaperokerhon ohjelma on 
suunniteltu mahdollisimman 
yksilöllisesti. Vanhemmat ovat 
toiminnassa aktiivisesti muka-
na, sillä heidän tärkeänä teh-
tävänä on toimia mallina sekä 
tukea ja innostaa lasta liikku-
maan. Taaperokerhoon on tä-
hän mennessä ilmoittautunut 
kaksikymmentä lasta. Kaikki 
halukkaat mahtuvat vielä mu-
kaan.

3-4-vuotiaille tytöille ja pojil-
le tarkoitetun Tenavakerhon 
toiminnalliset pääperiaatteet 
ovat samat kuin Taaperoker-
hossa. Lapsi oppii kerhossa 
mm. ryhmätoimintaa ja ke-
honhallintaa sekä kokee oival-
tamisen iloa ja liikunnallisia 
onnistumisen elämyksiä. Te-
navakerhon jokaisen lapsen 
mukaan on tervetullut yksi 
vanhempi, sillä KoiPS pitää 
tärkeänä, että perheet saavat 
yhteisiä liikuntakokemuksia. 
Kerhossa on tällä hetkellä 
kuusitoista lasta.

3-4-vuotiaille lapsille suun-
nattu Palloilukerho tarjoaa in-
nostavan ympäristön tutustua 
pallopelien kiehtovaan maa-
ilmaan. Jokainen kerhokerta 
sisältää monipuolista leikkiä 
ja liikuntaa jonkin pallopelin 
parissa sekä opettaa eri pelien 

KoiPS viestintä                                                                                     

KoiPS ja Leijonat, harrastamisen ja tekemisen 
mahdollistajina

K oivukylän leijonat 
järjestävät vuosit-
tain helmi-maalis-

kuussa talvitempauksen, 
joka on koko perheen ul-
koilmatapahtuma. Talvi-
tempauksen tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä 
alueen nuorten ja ikäihmis-
ten toiminnan tukemiseen.

Vaihtelevasti ja säännölli-
sen epäsäännöllisesti jae-
taan avustuksia esimerkiksi 
lelujen tai muiden tarvik-
keiden hankintaan alueen 
päiväkodeissa.

Nuorisovaihto
Klubimme tukee nuorten 
kansainvälistymistä, jossa 
nuoret pääsevät tutustu-
maan kansainväliseen me-
noon nuoriso-ohjelman tu-
kemana.

Lions-nuorisovaihto on 
kestoltaan 3-6 viikkoa ja 
tyypillisesti kesäaikaan ta-
pahtuvaa. Nuorisovaihto si-
sältää matkustuksen ja per-
heoleskelun järjestelyt sekä 
Euroopassa yleensä myös 
kansainväliset nuorisoleirit. 
Lions-nuorisovaihto tapah-
tuu kansainvälisesti hyväk-
syttyjen sääntöjen ja niiden 
perusteella laadittujen ohjei-
den mukaisesti.

Matkakustannukset jaetaan 
tyypillisesti kahtia, lähtijäl-
le ja klubillemme; muut ns. 
normaaliin elämiseen liit-
tyvät kulut hoidetaan jär-
jestömme isäntäperheen ja 
kohdepaikan klubien kanssa. 
Nuorisovaihdokiksi pääse-
minen edellyttää kirjallista 
hakemusta. Hakuajankohta 
on jo syksyllä ja päätökset 
tulevat alkukeväästä.

Lisätietoja: 
vantaa.koivukyla@lions.fi

Koivukylän Leijonat, 
Viestintä                                                       

alkeita ja perustaitoja. Palloi-
lukerho toimii erinomaisena 
ensiaskeleena kohti KoiPS:n 
varsinaista joukkuetoimintaa. 
Kerhoon on ilmoittautunut jo 
25 lasta, mutta tähänkin toi-
mintaan otetaan mielellään 
lisää osallistujia.

Lähtökohtana kerhoissa on, 
että mennään koko ajan lasten 
ehdoilla. Kaikkeen toimintaan 
ei tarvitse osallistua, mutta 
ohjaajat ovat aina valmiita 
auttamaan ja neuvomaan. Ta-
voitteena on tuottaa liikunnan 
iloa ja tarjota positiivisia ko-
kemuksia. KoiPS:n kerho-oh-
jaajana toimii kolmatta kautta 
Anki Korkalainen.

KoiPS haluaa antaa perheille 
virikkeitä myös kotiin. Ker-

hoissa harrastetaan liikuntaa, 
jossa ei aina ole mukana lisä-
välineitä, joten liikkeitä pys-
tyy tekemään helposti myös 
kotioloissa. Lapsia pyritään 
kannustamaan ja vanhem-
pia omatoimiseen liikuntaan. 
Kerhokausi on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Lapset ovat toimin-
nassa aktiivisesti mukana ja 
tapahtumissa on iloinen ilme. 
KoiPS:n kerhotoiminnasta 
vastaa Niko Koskela.

Taaperokerhon, Tenavaker-
hon ja Palloilukerhon talvi-
kausi kestää lokakuusta huh-
tikuuhun. Toimintaan voivat 
ilmoittautua kaikki 1-4-vuo-
tiaiden lasten perheet, jotka 
ovat kiinnostuneet monipuo-
lisesta liikunnasta ja hauskas-
ta yhdessäolosta. Kerhoissa 

toimivat vakituisesti ohjaajina 
Anki Korkalainen, Pinja Kor-
kalainen, Pinja Lindroos, Emi-
lia Uponen ja Tomi Immonen.

Kaikki halukkaat mahtuvat 
vielä mukaan! Nähdään ken-
tillä!  -  Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Vantaan kaupungin sekä 
Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön yhteisestä Sporttia kaikille 
-hankkeesta:  www.vantaa.fi/
vapaa-aika/liikunta/ohjattu_
liikunta/lapset_ja_nuoret/
sporttia_kaikille_-kerhot

Lisätietoja KoiPS:n  
harrastetoiminnasta: 
niko.koskela@koips.fi tai 
puh. 044 766 5811 sekä 
www.koips.fi/harrastetoiminta/

KoiPS:n harrastetoimintaa tekonurmikentällä

KoiPS:n kerhotoimintaa tekonurmikentällä

KUVAT: KOIPS



8

Koivukylän Lähisanomat  |  6/2017 

Havukosken koulun musiikinopiskelu

 
6 - 29. marraskuuta 2017

Kaisa Kuvaja                                             

K oulussa on paljon 
erilaisia valinnai-
saineita. Tänään 

kerron teille hieman enem-
män yhdestä vanhimmista 
sellaisesta; musiikin valin-
naisesta.

Tänä vuonna Havukosken 
koulun musiikin valin-
naisryhmä kokeili muun 
muassa tehdä musiikkia 
ihan itse, tietotekniikan ja 
tablettien avulla. Meitä tuli 
opettamaan Jaakko, Kou-
lun Konserttikeskuksesta, 
joka selitti ensin peruside-
an näiden applikaatioiden 
käytöstä, jonka jälkeen 
saimme itse kokeilla laittaa 
erilaisia rytmejä ja melo-
dioita yhteen. Itse henki-
lökohtaisesti nautin tästä 
erittäin paljon, koska sain 
mahdollisuuden käyttää 
omaa mielikuvitustani ja 
ilmaista itseäni paremmin 
musiikin kautta. Oppitun-
tien lopuksi tietysti kuun-
telimme muiden kappaleet 
ja oli vielä hauskempaa 
kuulla mitä kaikki muut oli-
vat saaneet aikaiseksi siinä 
samassa ajassa, sekä miten 
heidän laulunsa vastasivat 
heidän musiikkimakua ja 
persoonallisuutta.

Kiersin ympäri luokkaa 
ja kyselin muutamalta 
luokkatovereiltani miksi 
he aloittivat musiikin va-
linnaisen, ja nämä olivat 
heidän vastauksensa. “Ra-
kastan musiikkia ja tule-
vaisuuden haaveisiini kuu-

luu laulajan ura.” Vastaa 
8C-luokkalainen Cendra-
Liis Beqiiri. Hän jatkaa: 
“Musiikki on minulle kaik-
ki kaikessa.”

Moni oppilas kertoi, että 
he halusivat aloittaa mu-
siikin ylimääräisen opis-
kelun, koska he kuuntele-
vat hyvin paljon musiikkia 
vapaa-ajalla, ja pitävät 
kovasti soittamisesta ja 
laulamisesta muutenkin. 
Toinen 8C-luokan oppilas, 
Sofia Bulossova kertoo: 
“Valitsin musan, koska ra-
kastan musiikkia ja haluan 
oppia soittamaan pianoa.” 
Vastauksena kysymykseen 
“Mitä musiikki merkitsee 
sinulle?” Sofia vastaa mah-
tipontisesti: “Jos ei olisi 
musiikkia, ei olisi minua-
kaan.” Näiden vastausten 
perusteella en ihmettele 
yhtään, kun sain tietää, et-
tä tämä ryhmä kuuntelee 
keskimäärin jopa 4 tuntia 
musiikkia päivässä.

Suuri osa ryhmästä kuun-
telee popmusiikkia ja ko-
timaista musiikkia, mutta 
tietenkin kaikilla on oma 
erityinen musiikkityyli mitä 
rakastaa yli kaiken. Esimer-
kiksi vastatessaan samaan 
kysymykseen lempimusiik- 
kigenrestään, Alexandra 
Väisänen kertoo: “Rock ja 
heavy.” Hän selittää mik-
si valitsi juuri tämän va-
linnaisen: “Musiikki vie jo 
valmiiksi niin suuren osan 
elämästä, ja rakastan soit-
tamista tosi paljon.”

Juuri näiden esimerkkien 
takia musiikki on minun 
mielestäni niin upea asia 
sekä oppiaine. Joillakin 
on ehkä hyvä matikkapää, 
ja toinen on erinomainen 
piirtäjä, mutta musiikista 
löytyy aina kaikille jotain, 
joka tuntuu itselleen juu-
ri sopivalle. Minulle tämä 
lempimusiikkityyli on mu-
sikaalit, koska niin suuri 
osa lauluista on erittäin 
samaistuttavia. Onhan näi-
den laulujen tarkoitus alun 
perinkin ollut kertoa tari-
naa.

Havukosken koulun musii-
kin ja musiikin valinnaisen 
opettaja Sari Lehtosaari 

tiivistää hänen ammattinsa 
parhaat puolet näin: “Työs-
sä parasta on ensinnäkin 
ihanat oppilaat. Ammatti 
on hyvin luova, jonka paris-
sa pääsee työskentelemään 
oppilaiden kanssa täysin 
eri tavalla kuin jossakin 
teoreettisemmassa oppiai-
neessa.”

Joten minä kannustan teitä 
kaikkia soittamaan ja laula-
maan ainakin joskus, ja jos 
itsenäinen luova työ ei suju 
tai ei vain kerta kaikkiaan 
jaksa kiinnostaa, toivon 
että kuuntelisitte tänään 
ainakin yhden pirteän bii-
sin joka auttaa jaksamaan 
eteenpäin.  

Osa musiikin valinnaisryhmän oppilaista

Nico Vieri soittaa kitaraa yleensä pari tuntia päivässäAnna Vessman ja Oona Pikkarainen kuuntelevat yhdessä mu-
siikkia välitunnilla

Lydia Talonpoika, Alisa Raudaskoski ja Vilma Virtanen kuun-
televat musiikkia tehdessään läksyjä

KUVAT: SARI LEHTOSAARI
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Istumme yhdessä Nutan 
taidetilan pöydän ääressä 
ja juttelemme niitä näitä. 

Muutama ”Haviksen junnu” 
haluaa tulla haastatelluksi 
Koivukylän Lähisanomiin. Ku-
viakin otetaan. Soitan keskus-
telun lomassa vanhemmille ja 
kerron haastattelusta. Opiske-
lija Mona tarjoaa junnuille te-
kemistä. ”Ihan rentoa juttelua 
vaan, voidaan vaikka piirtää 
samalla”

Ensimmäisenä haastateltavak-
si lupautuu Eltina 9-vuotias 
havukoskelainen tyttö. Eltina 
on muuttanut Havukoskelle 
8-vuotiaana Vaasasta. Muutto 
Havukoskelle tuntui kivalta. 
Uusi koulu tuntui hyvältä ja 
kavereita löytyi Eltinan mu-
kaan aika nopeasti, 10 yhdessä 
päivässä. Ensimmäisinä päi-
vinä hän kävi äidin kanssa tu-
tustumassa lähiympäristöön. 
Eltinasta oli tosi kivaa, kun 
leikkipaikat olivat lähellä. Vaa-
sassa ne olivat kaikki kaukana.

Vapaa-ajalla Eltina piirtelee ja 
askartelee ja lueskelee. Nutalle 
hän tulee mielellään. Vapaa-ai-

ka kuluu perheen ja kavereiden 
kanssa. Parasta elämässä on 
perhe ja hyvät kaverit. Parasta 
Havukoskella on turvallisuus. 
Havukoskella uskaltaa kul-
kea Eltinan mielestä vapaasti. 
Koulussa on kivat opettajat ja 
hyvät kaverit. Kysyn Eltinalta, 
että mitä hän kertoisi Havu-
koskesta jollekin ulkopuolisel-
le joka ei tunne tätä paikkaa. 
Vastaus tulee epäröimättä: 
”Täällä on tosi turvallista olla, 
se on parasta”. Tässä vaihees-
sa jokin tosi mielenkiintoinen 
asia vie tytön ulos taidetilasta. 
Haastattelu vaikuttaa päätty-
neen.

Mona tuo mukanaan kolme 
tyttöä. ”Nää tytöt haluaisivat 
tulla haastatelluksi yhdessä, 
sopiiko se?” Vilma 10v, Marian 
9v ja Stella 11v istuvat riviin 
hieman jännittyneinä. Mona 
tarjoaa taas tekemistä. Alan 
kysellä niitä näitä. Ovatko tytöt 
parhaita kavereita? Mistä he 
tuntevat toisensa? Selviää no-
peasti, että tytöt asuvat samas-
sa pihapiirissä ja käyvät samaa 
koulua. Vilma ja Stella ovat 
tunteneet toisensa jo viitisen 
vuotta. Stella kertoo kuinka 

he ystävystyivät. Stella muutti 
samaan pihaan ja parin en-
simmäisen päivän jälkeen hän 
uskaltautui kysymään pihan 
lapsilta pääseekö hän leikkiin 
mukaan. Stella muistaa saa-
neena kavereita helposti Ha-
vukoskelle muuttaessa.

Kaikki tytöt ovat muuttaneet 
vuosien varrella eri paikoista 
Havukoskelle. Marian muutti 
samaan pihapiiriin noin vuosi 
sitten Virosta. Marian muis-
taa saaneensa nopeasti uusia 
kavereita. Alkuun kavereiden 
kanssa kommunikoitiin ele-
kielellä ja käsimerkkien avulla. 
Suomen kieli tuli kuitenkin tu-
tuksi pian.  Kysyn tytöiltä mi-
kä on parasta Havukoskella ja 
Koivukylässä. Kaikki tytöt ovat 
yhtä mieltä, että täällä on tur-
vallista. Stella ja Marian kerto-
vat pitävänsä siitä, että täällä 
on paljon lapsia ja kavereita. 
Vilmasta on hyvä, että täällä on 
paljon erilaisia kauppoja. Ky-
syn tytöiltä mikä olisi yksi asia 
minkä he kertoisivat Havukos-
kesta? Vilma vastaa välittö-
mästi että ”Nutalle tullaan aina 
kun se on auki” Vapaa-ajalla 
tytöt käyvät Nutalla, viettävät 

Havukosken nuorisotalon junnut arvostavat  
alueen turvallisuutta ja kavereiden tärkeyttä
Erja Kälkäjä                              

aikaa kavereiden kanssa ja 
käyvät harrastuksissa. Nutalla 
parasta on liikuntasali jossa 
tytöt pelaavat mielellään jalka-
palloa. 

Viimeisenä haastattelupöydän 
ääreen istuu Alliance, 10-vuo-
tias poika Havukoskelta. Al-
liance on muuttanut Suomeen 
5-6 vuotiaana Pudasjärvelle. 
Kaksi vuotta sitten Alliance 

muutti perheineen Havukos-
kelle. Muutto Pudasjärveltä 
Havukoskelta tuntui aluksi 
pahalta, koska Pudasjärvelle 
jäi paljon ystäviä ja koska siellä 
sataa talvisin paljon lunta. Kun 
Alliance oli asettunut uuteen 
kotiinsa Havukoskelle, niin 
hän kävi katsomassa lähiym-
päristöä isoveljen kanssa. He 
näkivät alakentän ja kaupan. 
Mutta hän muistaa kertoa, että 

ei ensimmäisellä kerralla näh-
nyt Nutaa.

Alliance tykkää viettää va-
paa-aikaansa Nutalla, pelailla 
ulkona jalkapalloa ja tanssia.  
Havukoskella asumisessa pa-
rasta on kaverit ja samasta 
maasta tulleet lapset, joiden 
kanssa voi puhua yhteistä kiel-
tä. Alliancen mielestä Havu-
koskella on turvallista asua.

Vilma, Marian ja Stella

IRMA LILJESTRÖM

Ida Cevik (vas.) ja Vilma Kaartinen (oik.) toimivat varhais-
nuorten kerhonohjaajina Rekolan seurakunnassa.

Aika usein tulee kysyt-
tyä, miksi kukaan ei 
tee mitään, miksi mi-

nä en saa palvelua, miksi ei 
minulle koskaan! Tällä pals-
talla tullaan esittelemään ih-
misiä, jotka ovat kääntäneet 
kysymyksen toisinpäin; Mitä 
minä voin tehdä, että jolla-
kulla toisella olisi parem-
pi olla? Samalla on saanut 
myös itse.

Vapaaehtoistoiminnassa ke-
nenkään ei tarvitse ajatella, 
ettei kelpaa tai ei osaa. Jo-
kainen osaa jotain ja jokai-
selle on paikka toimia täl-
läkin kylällä. Tarvitaan vain 
tahtoa olla avuksi, tueksi, 
iloksi sekä vapaata aikaa. 
Erityistaitoja ei tarvita, ih-
minen ihmiselle riittää. Eri-
tyistaitoja toki voi olla. Mo-
ni on saanut iloa ja yhteisön 
harrastuspiireistä, jossa oh-
jaajana toimii vapaaehtoi-
nen, joka on laittanut oman 
osaamisensa kiertoon.

Ida Cevik ja Vilma Kaartinen 
toimivat varhaisnuorten ker-
honohjaajina Rekolan seu-
rakunnassa. He ovat sitou-
tuneet ohjaamaan toimintaa 
joka maanantai-ilta. Syksyllä 
heidän aloittaessaan kerhoa 
paikalle saapui yksi lapsi. Nyt 
yli kaksikymmentä varhais-
nuorta touhuaa askartelun, 

Irma Liljeström                                                                                   
Mitä minä voin tehdä?

biljardin, pöytätenniksen ja 
monenlaisen yhteisen teke-
misen merkeissä. Nuorten 
tila on täynnä ääntä ja iloista 
meininkiä. Ida ja Vilma ker-
tovat, että ohjaajan on kes-
tettävä meteliä! Ohjaajilla 
on hyvä olla kekseliäisyyttä 
ja luovuutta sekä kykyä olla 
luontevasti varhaisnuorten 
kanssa. Rikosrekisteriote on 
oltava aina puhdas, kun toi-
mitaan alaikäisten kanssa.

”Ihan parasta tässä toimin-
nassa on, kun saa lapsien 
luottamuksen ja lapset si-
toutuvat tulemaan kerhoon”, 
sanoo Vilma. Työntekijän 

tuki sekä perehdyttäminen 
ja koulutus ovat tärkeitä 
jaksamisen kannalta. Ohjaa-
jina on myös poikia, jotka 
ovat käyneet kerhonohjaaja-
koulutuksen. Jos kiinnostuit 
toiminnasta, ota yhteyttä p. 
050 535 3072/varhaisnuo-
risotyöntekijä Kirsi Jokinen 
tai kirsi.jokinen@evl.fi

Mikä on sinun vapaaehtois-
tarinasi? Kerro se toisille 
inspiraatioksi ja rohkai-
suksi. Ota yhteyttä irma.lil-
jestrom@evl.fi tai 050 553 
8459/Irma, tehdään juttu si-
nusta ja vapaaehtoistoimin-
nastasi.

ERJA KÄLKÄJÄ

Koivukylän omat 
kädentaitomyyjäiset

KIRNUSSA
lauantaina 9.12.2017 klo 10-15

Koivukylän kirjasto 

Tule tekemään löytöjä kirjaston, Toimarin ja kyläläisten yhteisiin 
kädentaitomyyjäisiin, jossa tarjolla taidokkaita käsitöitä, koruja, koristeita, 

kortteja, leivonnaisia ja kaikenlaista uutta 
ja ehdottamasti itse tehtyä tai tuunattua

lahjatavaraa pukinkonttiin. 

Suomi 100 –ohjelmaan liittyen Soivat Musikantit ja 
Itä-Vantaan musiikkikoulu julkaisevat netissä 

vuoden loppuun mennessä ”100 wanhaa Suomen lastenlaulua”.
Lauluja lauletaan ja videoidaan yhdessä 

eri-ikäisten kanssa eri tilaisuuksissa, 
näin myös Kädentaitomyyjäisissä klo 11.30.

Tule mukaan laulamaan!

Tule talkoolaiseksi perjantaina 8.12.2017 klo 15 kantamaan myyjäispöytiä 
paikoilleen. Jos haluat, voit silloin tuoda jo omat tavarat mukanasi.

Maksuttomat pöytävaraukset kirjastossa olevaan varauskirjaan 
1.12.2017 lähtien. Ei puhelinvarauksia.

Järjestäjät:  
Koivukylän kirjasto, 
Toimiva Koivukylä - Toimari ry
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Alueraha
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A solantie 14 yllättää! 
Uusilla ja monipuo-
lisilla palveluillaan 

nimittäin. Autolla ohitse aja-
essani en ainakaan itse ole 
kaikkea ehtinyt vauhdissa 
edes nähdä, mutta ehdotto-
masti kannattaa ajaa auto 
vaikkapa Citymarketin park-
kihalliin, ja kävellä sieltä 
katsomaan mitä kaikkea pal-
veluita Asolantie 14 tarjoaa.
 
Jalkaisin tai polkupyöräl-
lä liikkuessa kiinteistölle 
pääsee nopeasti ja helpos-
ti, mutta autolla saapuva 
joutuu jättämään autonsa 
parkkiin joko Citymarketin, 
S-marketin tai vanhan pos-
tin parkkiin. Jos käy Aso-
lan Kuusitiellä mäen päällä 
kääntymässä, ja tulee Aso-
lantietä alas, niin sitten pää-
see autolla myös oman talon 
takapihalle parkkiin. Pysä-
köinti onkin ollut valoriste-
yksessä sijaitsevassa kiin-
teistössä pienehkö ongelma, 
mutta muuten talossa olevat 
yrittäjät kehuvat paikkaa ai-
van erinomaiseksi.

Rakennuksen pohjoispäädys-
sä toimii Korson Hius Club, 
joka muutti Korson Metsotor-
nista Asolaan vappuna 2014. 
Talossa oli juuri sopivat tilat 
kahdelle parturi-kampaajalle. 
Yrittäjinä toimivat pitkänlin-
jan ammattilaiset, Ilolassa 
asuva Eliina Haantaus, hä-
nellä kokemusta alalta jo 38 
vuotta. Yrityskin täyttää pyö-
reät 30 vuotta ensi vuoden 
maaliskuussa! Työparina hä-
nellä toimii Päiväkummusta 
tuleva Maarit Miettinen, joka 
hänkin pitkään alalla ollut. 
Naiset ovat tehneet töitä yh-
dessä jo 26 vuotta - pitkäai-
kaisia yrittäjiä siis molemmat.

Vielä vähän kauempaa eli Hy-
vinkäältä asti saapui Asolaan 
”Hyvinkään Wanha hautaus-
palvelu” –nimistä yritystään 
hoitava Sami Manninen. 
Hänellä on nyt kaksi toimi-
pistettä, sillä Hyvinkäällä 
oleva hautauspalvelu jatkaa 
toimintaansa siellä.  Yrityk-
sen toiminimessä on nimen-
omaisesti sana ”palvelu” (eikä 
esim. hautaustoimisto), sillä 
yritys haluaa olla edullinen 
ja asiakasystävällisesti hin-

Asolantie 14 yllättää 
Mika Rautio                                                                           

Hieroja Sami Perälä, Physio Pro Team

Kati Häkkinen, Onnen Askel, myös koirien hierontaa

Minkkudean avajaisista 9.11.2017                

Asolantie 14

Minkkudeasta löydät monenlaisia lahjaideoita

Minkkudean herkullista tuotevalikoimaa

noitteleva täyden palvelun 
toimija. Paikalla asioidessaan 
moni huoli väistyy, jolloin 
voi huokaista helpotuksesta, 
kun hautausyrittäjä ottaa laa-
ja-alaisesti hoitaakseen hau-
taamiseen ja tarvittaessa myös 
muistotilaisuuteen liittyvät 
käytännön järjestelyt. Ainakin 
itseeni teki suuren vaikutuk-
sen yrittäjä Sami Mannisen 
rauhallinen puhetyyli ja rau-
hallinen esiintyminen, joten 
uskon että hän pystyy kohtaa-
maan surua kokevat omaiset 
erittäin hyvin.  

Yrittäjän apuna Asolan toi-
mipisteessä työskentelee Su-
vi Frantti, joka on alun perin 
kotoisin Kemijärveltä, mut-
ta muutti sieltä Vantaalle, ja 
pääsi kesätöiden kautta töihin 
ensin Korson seurakuntaan. 
Sieltä hän siirtyi syyskuussa 
2017 hautauspalvelun palve-
lukseen Asolaan. Mikäli tar-
vitaan lisäapuja esim. arkun 

kantamisessa, niin sekin jär-
jestyy. Näissä tilanteissa hau-
tauspalvelu tekee yhteistyötä 
Etelä-Vantaan Lions Clubin 
kanssa.

30-vuotias Miina Karvinen on 
työskennellyt kaupan alalla yli 
kymmenen vuotta ja toteutti 
nyt pitkäaikaisen unelman-
sa ensimmäisestä yritykses-
tään. Yritys on sisustusliike 
Minkkudea, jonka avajaisia 
vietettiin 9.11.2017 klo 10:00 
alkaen. Väkeä tulvi sisään 
kaupan täydeltä heti ovien 
avautuessa, mikä kertoo sel-
västi siitä, että alueellamme 
on tarvetta sisustustarvike-
kaupalle, josta saa samalla 
myös kätevästi muutakin si-
sustukseen liittyvää mm. kau-
sikasvit, viherkasvit ja mui-
takin kukkakaupan tuotteita. 
Tarjolla on myös monenlaisia 
lahjaideoita. Yrittäjän apuna 
liikkeessä toimii hänen pikku-
siskonsa Saara Syrjänen.

Samassa rakennuksessa toi-
mii toinenkin parturi-kam-
paamo, joka on ollut talossa 
jo 5 vuotta. Aiemmin Pipe 
Hyytiäinen toimi kampaaja-
na Hiekkaharjussa, jossa hän 
toimi vuodesta 1999 alkaen, 
siirtyen sieltä sitten Asolaan. 
Pipe Hyytiäinen on myös pit-
kän linjan yrittäjä kampaa-
moalalla, sillä hän on toimi-
nut alalla jo 33 vuotta, ja on 
omassa suvussaan kampaaja 
jo neljännessä polvessa. Marjo 
Puromäki tuli kumppaniksi 3 
vuotta sitten, ja aiemmin hän 
toimi kampaajana mm. Koi-
vuhaassa ja Tikkurilassa.

Kahden parturi-kampaamon 
lisäksi samassa rakennuk-
sessa toimii myöskin kaksi 

ILMARINEN
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Pia Häkkinen, hermoratahieroja, Bodymind 35-vuotias yrittäjä Konstantin, Eestin Extrat

Hautausyrittäjä Sami Manninen

Korson Hius Club

Pipe Hyytiäinen ja Marjo Puromäki, PS Salonki

hierontapalvelua tarjoavaa 
yritystä. Tai oikeasti yrityk-
siä on kolme kappaletta, ja 
ne toimivat kahdessa liiketi-
lassa siten, että siskokset Pia 
Häkkinen ja Kati Häkkinen 
toimivat samassa liiketilassa. 
Mutta molemmilla on oma 
yritys, Pian yritys ”Hermotar” 
(www.hermotar.fi) tarjoaa 
hermoratahierontaa sekä 
energiahoitoa.

Pia Häkkinen on valmistunut 
Hermoratahieronnan Mes-
tariksi Suomen Hermorata-
hierojaopistolta Helsingistä 
vuonna 2006 ja hän on työs-
kennellyt 10 vuotta hermora-
tahierojana eli vuodesta 2007 
lähtien. Sisar Kati Häkkinen 
on toiminut koulutettuna hie-
rojana / urheiluhierojana jo 
20 vuotta, ja hänen yrityksen-
sä ”Onnen askel” (www.onne-
naskel.fi) tarjoaa hierontaa ja 
koko kehon vyöhyketerapiaa 
ihmisten lisäksi myös koirille. 
Koirahoidot toteutuvat koti-
käyntinä.

Omassa liiketilassaan toimiva 
Physio Pro Team –niminen 
hierontayritys on alun perin 
Lahdesta. Lahdessa on edel-
leenkin yrityksen toimipiste, 
ja yritys työllistää yhteensä 
noin 10 henkilöä, 5 hierojaa 
kummassakin toimipisteessä, 
kertoo yrittäjä Mika Perälä. 
Yrityksen erikoisalana on ni-
velten liikkuvuuden edistämi-
nen, josta syystä asiakkaina 
on paljon myös ikäihmisiä, 
joille rollaattorikin saattaa 
olla apuväline liikkumisessa. 
Nivelten liikkuvuus voi hie-
ronnan avulla parantua niin, 
että rollaattoristakin voi jos-
kus päästä eroon. 

Vaikka samassa talossa toimii 
3 hieronta-alan yritystä, nämä 
eivät kuitenkaan kilpaile kes-
kenään samoista asiakkaista, 
vaan päinvastoin tekevät kes-
kenään yhteistyötä. Joten jos 
joku asiakas tarvitsee hermo-
ratahierontaa tai nivelten hie-

rontaa, tai vaikkapa lemmikil-
leen hierontaa, niin yrittäjät 
suosittelevat silloin kyseisen 
yrityksen palveluita, joten yh-
teistyöstä hyötyvät he kaikki, 
ja yhteistyö vahvistaa palve-
luiden tarjoamista.

Vantaa on Suomessa eestiläis-
ten pääkaupunki. Näin olen 
kuullut sanottavan. Aikoinaan 

Suomeen muutti myös vuon-
na 2000 silloin 17-vuotias 
nuorimies Konstantin, joka 
perusti Eestin Extrat –nimi-
sen yrityksen vuonna 2008 
ollessaan yritystä perustaes-
saan vasta 25-vuotias. Nyt 
yrityksellä on jo viisi toimi-
pistettä eli Pohjois-Haaga, 
Myyrmäki, Koivukylä, Kon-
tula ja Malmi. 

Yritys työllistää yhteensä 13 
henkilöä ja asiakkaita käy 
laidasta laitaan – ei pelkäs-
tään virolaisia, kertoo yrit-
täjä. Tavaraa tulee kaup-
paan 2 kertaa viikossa ja 
vuoden kiireisimpiä aikoja 
ovat äitienpäivä, juhannus-
aatto ja joulu. Eniten kau-
passa myydään smetanaa. 
Tupakkaa ja alkoholijuomia 
kaupassa ei ole ollenkaan 
tarjolla. Yritys täyttää ensi 
vuonna jo 10 vuotta, kertoo 
Konstantin iloisesti hymyil-
len. Pääkaupunkiseudulla 
toimii myös paljon muita 
virolaisia elintarvikkei-
ta myyviä yrityksiä, mutta 
Eestin Extrat –yritys omis-
taa yllä mainitut viisi toimi-
paikkaa.

Monipuolisten palveluiden 
ja aivan uusien tai vasta 
vähän aikaa toimineiden 
erikoisliikkeiden vuoksi 
kannattaa pistäytyä paikan 
päälle. Hyvät ja monipuo-
liset palvelut sekä reippaat 
yrittäjät varmasti yllättävät 
positiivisella tavalla monen 
muunkin, ei pelkästään mi-
nut.

KUVAT: MIKA RAUTIO
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Toimari vetosi 
Elmo-hankkeen puolesta
Toimiva Koivukylä-Toimari ry                                                                                               

Toimiva Koivuky-
lä-Toimari ry jätti 
marraskuussa Van-

taan vapaa-ajan lautakun-
nalle, valtuustoryhmien 
puheenjohtajille, kaupungin-
valtuuston ja –hallituksen 
puheenjohtajille, sivistystoi-
men apulaiskaupunginjohta-
jalle ja liikuntajohtajalle alla 
olevan vetoomuksen jo liki 
30 vuotta vireillä olleen El-
mon urheilupuiston rakenta-
misen aloittamisen puolesta:

”Keväällä 2012 Koivukylän 
vanhustenkeskuksessa jär-
jestettiin tilaisuus koskien 
paikallisia liikuntaolosuh-
teita ja mm. Elmo-han-
ketta. Paikalla oli myös 
asemakaavasuunnittelija 
Lassi Tolkki Vantaan kau-
pungilta valottamassa niin 
Elmon urheilupuiston alku-
historiaa aina 1980-luvulta 
lähtien kuin nykytilaakin. 
Tästä esityksestä kävi ilmi, 
että Elmon yleissuunnitel-
ma on tehty vuonna 2004 
(myöhempinä vuosina sitä 
on täydennetty) ja alueen 
asemakaava on hyväksytty 

ja tullut voimaan vuonna 
2011. Hankkeen tarkkaa 
aloittamisajankohtaa ei ole 
kuitenkaan määritelty.

Ensi keväänä tulee tilai-
suudesta kuluneeksi jo 
kuusi vuotta ja asia on ol-
lut ns. jäissä koko tämän 
ajan. Nyt hankkeelle ollaan 
vihdoin näyttämässä kui-
tenkin vihreää valoa. Siis 
toivottavasti ollaan. Kau-
punginhallituksen vuoden 
2018 budjettineuvotteluis-
sa nyt lokakuussa nimittäin 
päätettiin, että toukokuun 
2018 loppuun mennessä 
tehdään selvitys millä edel-
lytyksillä ja aikataululla 
voitaisiin käynnistää El-
mo-urheilupuiston toteut-
taminen. Osana tehtävää 
selvitystä arvioidaan mm. 
Koillis-Vantaan uimahallin 
toteuttaminen. Tällä aika-
taululla edeten Elmo voitai-
si sisällyttää lähivuosien in-
vestointiohjelmaan syksyllä 
2018 päätettäessä vuoden 
2019 talousarviosta ja tule-
vien vuosien taloussuunni-
telmista.

Elmo-hanke on elänyt 
suunnittelijoiden piirus-

tuspöydillä jo nyt lähes 30 
vuotta ja yleissuunnitel-
makin on ollut valmiina 
toistakymmentä vuotta ja 
asemakaavakin jo hyväk-
syttynä kuusi vuotta, mutta 
hanke ei ole liikahtanut yh-
tään eteenpäin. Eri puolilla 
Vantaata on ainakin jonkin 
tasoinen uimahalli suhteel-
lisen lähellä väkirikkaita 
kaupunginosia. Näin ei 
kuitenkaan ole Korso-Koi-
vukylän suuralueen koh-
dalla, jossa asuu yli 55.000 
asukasta eli neljäsosa koko 
kaupungin väestöstä. El-
mo-hankkeeseen sisälly-
tettävä uimahalli korjaisi 
tämän epäsuhteen muihin 
kaupunginosiin verrattu-
na.

Toimiva Koivukylä-Toi-
mari ry jäsenjärjestöineen 
esittää vakavan vetoomuk-
sen, että kaupungin päät-
täjät vihdoinkin tekevät 
päätöksen Elmon urheilu-
puiston toteutuksen aloit-
tamisesta ja sisällyttävät 
sen vuoden 2019 talousar-
vioon. Ensimmäisenä osa-
na Elmosta toteutettaisiin 
alueella kipeimmin kaivat-
tu uimahalli.”

Suomi100-tapahtumat ovat tänä vuonna piristäneet ja tuo-
neet päivän valoon monia mieltä ylevöittäviä tapahtumia, 
oivalluksia, suorituksia ja ohjelmapalveluja. Toiset ideat 

ovat olleet yhden päivän kestäviä tilaisuuksia, eräät suoritukset 
ovat olleet lainauksia aikaisemmilta merkkipäivävuosilta Suo-
men satavuotisen historian ajalta. Näihin kuuluu esimerkiksi 
puiden istuttaminen. Monet virallisiin Suomi100- tapahtumiin 
osallistujat ovat innovoineet oman yrityksen imagoon sopivia 
tuotteita. Kansainvälinen liikealan yritys Lidl oli 15-vuotisen 
toiminnan aikana Suomessa huomannut, että elintarvikealan 
potentiaalia ja vahvuuksia riittää, vaikka ulkomaan vientiin. 
Lidl halusi panostaa merkkivuonna verkostonsa avulla tähän 
mahdollisuuteen. 

Lidlin lahja 100 v Suomelle on Viedään 
Suomi-ruoka maailmalle-hanke
Kilpailu alkoi 14. maaliskuuta vuonna 2017. Kilpailun avulla 
etsittiin vienti-menestystuotteita, joita valmistava yritys on re-
kisteröity Suomeen. Raati tarkisti ja koemaistoi ehdotukset ja 
valitsi 11 parasta tuotetta lokakuun 12. päivänä pidettyyn ”Vie-
dään Suomi-ruoka maailmalle”- messuun ja seminaariin Fin-
landia-talossa. Tämä tilaisuus huipentui voittajan valintaan. 
Pääpalkintona Lidl maksaa voittajayritykselle vientiä edistä-
vän henkilön palkan vuodeksi ja auttaa yritystä avaamaan ovia 
vientiin.

Viedään Suomi-ruoka maailmalle!-kilpailu oli otettu innos-
tuneesti vastaan, koska lähes 100 yritystä halusi päästä Lidlin 
avulla valloittamaan vientimarkkinoita. Juuri tätä Suomi tarvit-
see, koska kansainvälinen kauppa on elinehto monille yrityk-
sille. Venäjä-pakotteet ovat aiheuttaneet vuoden 2014 jälkeen 
merkittäviä menetyksiä mm. elintarviketeollisuudelle ja siltä 
osin kaupan suuntaa oli käännettävä länteen päin. Lidl on luon-

teva kumppani, koska yritys on 15 vuoden Suomessa oloaikana 
kehittänyt molemminpuolista yhteistyötä. Lidlin kansainväli-
sen verkoston kautta viedään jo tällä hetkellä paljon suomalai-
sia tuotteita maailmalle. Esimerkiksi vuonna 2016 20 suoma-
laista tavarantoimittajaa vei lähes 60 eri tuotetta yhteensä 23 
Euroopan maahan.

Kilpailun asiantuntijaraadissa olivat edustajat mm. MTK:sta, 
Elintarviketeollisuusliitosta, Finprosta, Elosäätiöstä ja luon-
nollisesti Lidlin Suomen johdosta.  ”Kilpailuun osallistuneiden 
taso osoitti, että satavuotiaan Suomen elintarvikeosaaminen on 
huima. Päädyimme alkuperäisen kymmenen finalistin sijaan 
11 osallistujaan, sillä halusimme antaa mahdollisuuden mah-
dollisimman monelle erilaiselle tuotteelle. Valitsimme raadissa 
finaaliin vientituotteita, jotka edustavat Suomen ruokavien-
nin vahvuuksia mahdollisimman monipuolisesti. Finalisteista 
löytyykin suomalaista huippuosaamista muun muassa marja-
tuotteista, kauratuotteista, alkoholista sekä erikoisruokavalion 
elintarvikkeista”, sanoo Lidl Suomen kaupallinen johtaja Timo 
Hansio.

Viedään Suomi-ruoka maailmalle! 
-kilpailun finalistit olivat:
1. Disas Caviar Oy Ltd: Savukirjolohimousse
2. HKScan Finland Oy: Pork Meat Omega-3 No Antibiotics Ever
3. HoviRuoka Oy: Gluteeniton Mustapapupihvi
4. Versofood Oy: Härkis Original
5. Elixi Oil Oy: Elixi Makurouheet
6. Glutzero Finland Oy: Glutø – gluteeniton ja vegaaninen tuo-
repasta
7. Linkosuon Leipomo Oy: Ruislastu Sour Cream
8. Helsingin Mylly Oy: Helsinki Mills Overnight Oats Mix
9. Goodio Oy: Luomuraakasuklaa
10. Finnspring Oy: Spring Aqua Premium -lähdevesi
11. Altia Oyj: Koskenkorva Vodka

Taina Kulusjärvi-Touray                                                                                   
Viedään Suomi-ruoka maailmalle!

Voittajat lavalla pokkaamassa ja kiittämässä voitosta ja isoisän 
perustamasta yrityksestä. Kuvassa myös järjestäjän edustajia

Raati valitsi kilpailun voittajaksi  Helsingin Mylly Oy:n 
Helsinki Mills Overnight Oats Mix-tuotteen. Arvovaltainen 
raati perusteli voittajaa asiakaslähtöiseksi yritykseksi, joka 
toimii jo nyt viennin edistämiseksi. Tuorepuuroa kehuttiin 
kansainvälisiin ruokatrendeihin sopivaksi ja potentiaali-
seksi menestyjäksi eri kulttuureissa ja uskonnoissa. 

Helsinki Mills Overnight Oats Mix on valmis puuroaines, 
joka sekoitetaan esim. jogurttiin tai maitoon ja annetaan te-
keytyä jääkaapissa yön yli. Tuorepuuro on trendikäs aamu- 
tai välipala, joka on helppo ja nopea valmistaa. Overnight 
Oats Mix sisältää lempeää suomalaista kauraa, kuituja, pro-
teiineja ja vitamiineja, eikä lainkaan lisättyä sokeria.

Kunniamaininnat saivat raakasuklaa Goodio, Linkosuon 
ruissipsit ja HKScan Pork Meat Omega-3 No Antibiotics 
Ever.

 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERVETULOA KOKO KYLÄN PUUROJUHLAAN. 

OTA OMA LAUTANEN JA LUSIKKA MUKAAN JA  
KÄY YHTEISEEN PÖYTÄÄN! 

 
TAPAHTUMA ALKAA KLO 12 

 
KLO 12.30 LAULETAAN SOIVIEN MUSIKANTTIEN JOHDOLLA  

SEKÄ JOULULAULUJA ETTÄ WANHOJA LASTENLAULUJA  
SUOMI 100 JUHLAVUOTEEN LIITTYEN.    

 
              

Laulut videoidaan.                                        
 

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄVÄT YHTEISTYÖSSÄ 
Asukastila Kafnetti, 
Rekolan seurakunta 

ja 
Toimiva Koivukylä – Toimari ry 

     

YHTEINEN

PUUROPÖYTÄ 
LA 9.12. KLO 12

KIRNUN

AUKIOLLA
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K oivukylän Lähisa-
nomat-lehden pää-
toimittajana mi-

nulla oli tällä kertaa ilo ja 
kunnia tavata Citymarke-
tin kiinteistössä alusta asti 
toimineet yrittäjät apteek-
kari Hannele Kautto, sekä 
K-kauppias Janne Rinne.

Otetaanpa isot uutiset heti 
tähän alkuun. Minusta on 
aivan upeaa, että voimme 
kaikki kylällä rinta rottin-
gilla todeta, että meidän 
kyliltä löytyy Citymarket, 
jossa käy vuosittain 1,7 
miljoonaa asiakasta, ja jo-
ka sijoittuu Citymarkettien 
keskinäisessä vertailussa 
Suomen 10 suurimman 
joukkoon. Ja nämä luvut 
vielä paranevat, sillä seu-
raavaksi eli ihan jo vuo-
den vaihtuessa Citymarket 
laajentaa omia aukiolo-
aikojaan yhdellä tunnilla 
aamuin ja illoin niin, että 
2.1.2018 lukien maanan-
taista lauantaille ostoksilla 
voi käydä klo 07:00-22:00 
välisenä aikana.

Asiakaskunnan suureen 
suosioon pääseminen vaa-
tii tietystikin kovaa ja pit-
käjänteistä työtä. K-kaup-
pias Janne Rinne kertoo, 
että hän aloitti kauppiaan 
uransa jo 15-vuotiaana 
pullopoikana, josta ura 
sitten jatkui opiskelujen 
ja kauppiaskoulutusten 
myötä niin, että vuonna 
1999 hän avasi ensimmäi-
sen oman K-lähikauppansa 
Helsingin Haagassa. Sieltä 
hän siirtyi vuonna 2002 
K-market kauppiaaksi Kai-
saniemeen, josta ura jatkui 
edelleen Asematunnelin 
Kotikontuun. Kotikonnus-
ta Janne Rinne ponnisti 
vuonna 2008 Citymarket 
–kauppiaaksi Koivukylään, 
jossa nyt jo kahdeksas vuo-
si menossa. 

Koivukylässä kauppa on 
sujunut nousujohteises-
ti, ja tähän ainakin yhtenä 
syynä se, että Janne kuun-
telee asiakkaitaan herkällä 
korvalla. Hän saa paljon 
asiakaspalautetta, ja toivoo 
saavansa sitä myös lisää. 
Sillä tavoin hän pystyy ot-
tamaan paikalliset toiveet 
huomioon mm. omassa 
tuotevalikoimissaan, johon 
sisältyy myös paljon alueen 
lähituottajilta tulevaa tava-
raa, esimerkkinä vaikkapa 
Tuusulasta tulevat Tammi-
lehdon herneet.

Mika Rautio                                        

Citymarketin yrittäjät Janne ja Hannele - 
palvelu paranee ja aukiolot pitenevät

KUVAT: MIKA RAUTIO

Apteekkari Hannele Kautto ja Koivukylän Apteekin noutopiste

Citymarket on avoin-
na 364 päivää vuodessa. 
Kauppa on siis suljettuna 
ainoastaan yhden päivän 
vuodessa, eli joulupäivän. 
Citymarketin pitkillä auki-
oloajoilla on suora vaikutus 
esim. kaupan infopisteellä 
tarjottaviin postipalvelui-
hin, jotka nekin jatkossa 
siten alueen asukkaiden 
käytössä ja saatavilla aina 
aamusta klo 7:00 lähtien 
aina iltaan klo 22:00 asti. 
Kuvittelepa, että voit siis 
hoitaa postissa asioinnin 
iltamyöhään tai vaikka 
sunnuntainakin!

Toinen erityismaininnan 
arvoinen asia Citymarke-
tista on kaupan oma lei-
pomo. Leipurit ovat töis-
sä joka päivä klo 05:00 
– 18:00 välisenä aikana, ja 
leipomossa leivotaan kaik-
ki ihan alusta asti, käyttäen 
siis raaka-aineina jauhoa ja 
vettä. Näissä kaupan omat 
leipurit loihtivat usein vie-
lä myyntihetkelläkin läm-
pöiset patongit, leivät ja 
wienerit. Tämä on etenkin 
juhlapyhinä tärkeä lisäpal-
velu, sillä silloin käytän-
nössä kaikki muut leipo-
mot Suomessa on suljettu.

Toinen jo pitkänlinjan yrit-
täjä Koivukylän Citymarke-
tin kiinteistössä on apteek-
kari Hannele Kautto. Hän 
aloitti oman apteekkarin 
uransa jo 27 vuotta sitten 
eli vuonna 1990, jolloin 
hän lähti apteekkariksi ja 
yrittäjäksi Etelä-Pohjan-
maan Isojoelle. Sieltä ura 
jatkui vuonna 1998 Joke-
laan, josta edelleen hän 
siirtyi hetkeksi S-marketin 

yhteydessä olleisiin ap-
teekin tiloihin, ja siitä ap-
teekki muutti Citymarketin 
taloon heti, kun kyseinen 
liikerakennus valmistui. 
Siitä alkaen Hannele on pi-
tänyt omaa apteekkiaan Ci-
tymarketin yhteydessä. 

Koivukylän apteekki ei 
pysty ihan yhtä laajoihin 
aukioloaikoihin mihin Ci-
tymarket pystyy, mutta 
Koivukylän apteekki on ke-
hittänyt omaa toimintaan-

sa koko ajan ja on kehi-
tyksen kärjessä aivan koko 
Suomessa. Koivukylän ap-
teekissa otettiin käyttöön 
lääkkeiden (myös resepti-
lääkkeiden) verkkokauppa 
ja noutoboksi toisena koko 
Suomessa heti Yliopiston 
Apteekin jälkeen. Sen jäl-
keen sama käytäntö on jo 
levinnyt myös muihin ap-
teekkeihin.

Lääkkeiden verkkokauppa 
toimii niin, että ensin pitää 

netissä mennä Koivukylän 
apteekin kotisivuille tai 
vaihtoehtoisesti voi soittaa 
apteekkiin apteekin auki-
oloaikoina. Reseptilääkkei-
den osto verkkokaupassa 
edellyttää sähköistä resep-
tiä, jonka jälkeen – kun 
olet valinnut haluamasi 
tuotteet, tunnistaudu verk-
kopankissa ja maksa tilaus 
verkkopankkitunnuksilla 
tai luottokortilla. Apteekki 
ottaa yhteyttä ennen lääk-
keiden toimittamista.

Tämän jälkeen lääkkeet 
ovat noudettavissa joko 
apteekista sen ollessa au-
ki, tai aukioloajan jälkeen 
apteekin oven pielessä 

olevasta noutoboksista, 
jonka luukun saa avattua 
pin-koodilla. Näin apteekki 
pystyy palvelemaan kaikkia 
asiakkaitaan käytännössä 
koko sen ajan, kuin mitä 
ovat Citymarketin aukiolo-
ajat.

Vuoden viimeisen Koivu-
kylän Lähisanomat –leh-
den ilmestyessä on enää 
lyhyt matka jouluun, joten 
Citymarket kauppias Janne 
Rinne ja apteekkari Han-
nele Kautto haluavat kiit-
tää kaikkia asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta, ja toi-
vottavat kaikille rauhaisaa 
joulua ja onnellista uutta 
vuotta.

Kauppias Janne Rinne ja K-Citymarketin asiakaspalvelupiste    
sekä posti

Koivukylän Apteekin kassa ja sisääntulo

Koivukylän Apteekin sisätiloja

Kauppias Janne Rinne ja K-Citymarket käytävä
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KUVA: YHTEINEN PÖYTÄ

S A L O N K I

Pipe ja Marjo
Parturi – Kampaamo

p. 09 823 54 59
Asolantie 14, Koivukylä
Avoinna arkisin 10-18

lauantaina 9-14

Leikkaa tämä mainos ja tuo se PS Salonkiin,
saat 5 euron ETUSETELIN.

Etuseteli noudettavissa vuoden 2017 loppuun,
voi käyttää myöhemminkin palveluihin.

P S

Kaksi vuotta sitten toimintansa aloittanut Yhteinen pöy-
tä palkittiin valtakunnantasoisesti keväällä, kun se sai 
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus2050-pää-

tunnustuksen Finlandiatalolla järjestetyssä palkintojenjaossa. 
Toistamiseen Yhteinen pöytä palkittiin nyt marraskuussa, kun 
se verkostoineen voitti Vuoden Keittiöteko-kilpailun, jossa et-
sittiin ammattikeittiöiden toimintamalleja, teknologiaa tai pal-
velumalleja uudistaneita ihmisiä ja tekoja.

Vuoden Keittiöteko-palkinnon myöntänyt tuomaristo kiit-
ti Yhteistä pöytää rohkeudesta ja kyvystä ajatella ja toteuttaa 
perinteisiä asioita uudella tavalla. Lisäksi tuomaristo kiinnitti 
huomiota hävikkiruoan logistiikan tehokkuuteen, mallin mo-
nistamisen mahdollisuuteen jopa EU-tasolla sekä yhteisen ruo-
kailun sosiaalisen vaikutuksen huomioimiseen ja edistämiseen.

- Palkinto oli meille yllätys, koska yleensä meitä ei nähdä perin-
teisenä keittiötoimijana. Palkinnossa Yhteinen pöytä-verkostol-
le on merkittävää se, että meidän toiminnastamme on bongattu 
laatu. On tärkeää, että myös ruoka-avun kentällä nähdään tar-
peellisena laadukas ruuan käsittely, sanoo Yhteisen pöydän pal-
veluesimies Hanna Kuisma.

- Tärkeää palkinnossa meille on myös se, että Yhteisen pöydän 
kokonaismallin sosiaalinen ja ekologinen kestävyys on huomat-
tu. Että me hyötykäytämme hävikkiruokaa ja tuotamme sen 
avulla sosiaalista ja yhteistä hyvää.

Yhteinen pöytä valittiin voittajaksi kilpailun järjestäjien mu-
kaan ylivoimaisella äänienemmistöllä.

Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakun-
tayhtymän yhteinen ruoka-avun uudenlainen toimintakonsep-
ti. Yhteinen pöytä on verkosto, joka luo mallia vantaalaiselle, 
yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskite-
tylle jakelulle. Verkostoon kuuluvat noin 20 ruokahävikin lah-
joittajaa (kaupat, elintarviketehtaat ja tukut) ja noin 35 vas-
taanottavaa tahoa eli ruoka-apua Vantaalla jakavat järjestöt, 
kaupungin asukastilat ja seurakunnat.  

Yhteinen pöytä palkittiin jo toistamiseen
Toimitus/Vantaan kaupunki-tiedotus                                                                                 

Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen ruoka-avun uudenlainen toimintakonsepti. 

Yhteinen pöytä tarjoaa tähän työhön keskitetyn logis-
tiikkapalvelun: kylmätiloja, -kuljetusta ja hävikkitermi-
naalin Hosantiellä Koivukylässä. Vielä tärkeämpää kuin 
hävikin kuljettaminen, on sen hyötykäytön ideointi hel-
pottamaan yhteisöllistä työtä yhdessä verkoston kanssa. 
Niin kauan kuin syömäkelpoista ruokahävikkiä tuote-
taan, ohjataan se ihmisten hyödyksi. Hävikki on myös 
vaihtoehto, kun sen logistiikkaa käytetään työllistämisen 

väylänä ja siitä tehdään aterioita yhteisöruokailuissa, jot-
ka lisäävät osallisuutta. Muun muassa Koivukylässä asu-
kastia Kafnetissa valmistetaan torstaisin lounas yhdessä 
nautittavaksi  näistä hävikkiruokatarvikkeista. Ruoka tuo 
yhteen. 

Lisätietoja aiheesta: 
www.yhteinenpoyta.fi ja www.vantaa.fi/asukastilat

Koivukylän aseman lä-
heisyydessä sijaitse-
valle Karsikkokujan 

liityntäpysäköintialueelle on 
tehty muutoksia liikenne-
merkkeihin.

Alueelle on muutettu 12 tunnin 
aikarajoitus entisen 24 tunnin 
sijasta. Samalla alueelle on tul-
lut voimaan pysäköintikiekon 
käyttövelvollisuus. Alueelle on 
lisätty asiasta kertovat lisäkil-
vet liikennemerkkeihin, ja ku-
luvan viikon aikana pysäköin-
ninvalvonta tulee jakamaan 
alueelle virheellisesti pysäköi-
dyille ajoneuvoille huomau-
tuksia.

Vantaan kaupunki/tiedote                                                   

Muutoksiaa Karsikkoku-
jan liityntäpysäköintiin

Vantaalla sijaitsevilla liityn-
täpysäköintialueilla on pää-
asiassa voimassa 12 tunnin 
aikarajoitus pysäköintikie-
kolla, sillä ne on tarkoitettu 
työmatkalaisille. Pysäköin-
tikiekon käyttövelvollisuus 
helpottaa pysäköinnin val-
vontaa ja aikarajoituksella on 
tarkoitus varmistaa, että liityn-
täpysäköintipaikkoja käyttä-
vät joukkoliikenteellä matkaa 
jatkavat eli todelliset liityntä-
pysäköijät, eivätkä ne päädy 
esimerkiksi asukaspysäköin-
tiin tai muuhun pitkäaikaiseen 
pysäköintiin. Vantaan kaikilla 
liityntäpysäköintialueella on 
pyritty yhtenäiseen merkintä-
käytäntöön.

Meri
Meri on ikuisessa liikkeessä.

Se asettaa sanat aina uuteen järjestykseen.

Suolainen sävel kirvoittaa mieleen uudet tunteet.

Ilon kyyneleet kostuttavat kuihtuneen sielun uudelleen 

eloon.

Tunnen, olen siis olemassa.

Katse osuu liitäviin lokkeihin, jotka eivät murehdi 

huomisesta.

Miksipä sitten eläkeläinen.

Kuu kiertää maapalloa ja takaa meren aaltoilun. 

Muistot sekoittuvat nykyaikaan.

Tummat sävyt mielessä kirkastuvat.

Sää poutautuu.

Meri pesee pois anteeksiannetut  ja saadut synnit 

ja poistaa riittämättömyyden tunteet.

Liike on ikuinen.

Niin myös runouden riimit aamusta iltaan.

Rohkeimmat lähtevät merelle ilman venettä, meri-

korttia ja kompassia 

virran vietäväksi. 

Uteliaisuus johtotähtenä.

Timo Lovio 2017
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K oivukylän Lions Club 
järjestää aina joulun 
alla kaksi hyvänteke-

väisyystapahtumaa. Toinen 
on jouluhenkinen hyvänteke-
väisyyskonsertti Rekolan Py-
hän Andreaan kirkossa, joka 
pidettiin tänä vuonna perjan-
taina 17.11. Toinen hyvänte-
keväisyystapahtuma on ”Auta 
lasta auta perhettä” -keräys, 
joka järjestettiin tänä vuonna 
24.11. Koivukylän Citymarke-
tissa.

Hyväntekeväisyyskonsertti 
Rekolan kirkossa on järjestetty 
joka vuosi aina vuodesta 2005 
lähtien. Vuosien saatossa pai-
kalla ovat käyneet kauniimpia 
joululauluja tulkitsemassa 
monet nimekkäät esiintyjät 
mm. Eino Grön, Asta Siekki-
nen, Joel Hallikainen, Vieno 
Kekkonen, Elina Sauri, Jore 
Marjaranta, Johanna Iivanai-
nen ja viime vuonna Mikael 
Konttinen ja Jenna Bågeberg. 
Tänä vuonna vuorossa olivat 
kivikasvoistakin tuttu Henrik 
Lamberg, nuori vasta 16-vuo-
tias soittaja-laulajatyttö Anni 
Rusi, sekä Helsingin Suoma-
laisen Klubin kuoro. Noin 
40-hengen esitys oli erittäin 
juhlallinen ja vaikuttava koke-
mus. Harras joulumieli täytti 
varmasti kaikkien sydämet. 
Kirkkosali oli perinteiseen ta-
paansa aivan täysi, mutta on-
neksi istumapaikkoja kuiten-
kin riitti kaikille. Ja ainakin 
eturivissä oli vielä muutama 
tyhjäkin paikka.

Hyväntekeväisyyskonsertin 
juontajana toimi Sauli Aho-
pelto, joka osasi myös kertoa 
paljon taustatietoa joulu-
lauluista, jotka ovat paljon 
vanhempia kuin itsenäinen 
Suomi. Joululaulut ovat itse 
asiassa vanhempia kuin mitä 
joulunviettoperinne itsessään 

Mika Rautio                                                           

Auta lasta auta perhettä ja hyväntekeväisyyskonsertti – 
hyvää joulumieltä Leijonilta

KUVAT:MATTI PUURUNEN

Eturivissä vasemmalta urkuri Sirkku-Liisa Niemi, Anni Rusi, 
Henrik Lamberg ja Raija Kosonen

Huilisti Raija Kosonen

Kivikasvoistakin tuttu Henrik Lamberg

Soittaja-laulajatyttö Anni Rusi, joka esitti myös itse säveltä-
mänsä laulun

Henrik Lamberg johtaa Suomalaisen Klubin kuoroa

Tikkurilan osasto on perustamisestaan, 27.1.1955, saakka toiminut 
vireästi lähimmäistensä hyväksi. Tule mukaan osastoomme! 

Tarvitsemme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia ensiapu- ja valmiustoimin-
taan, Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun (Vapepa), päihdetyöhön, 

ystävätoimintaan, keräystoimintaan.

Lisätietoa toiminnastamme löydät kotisivuiltamme: 
www.tikkurila.punainenristi.fi

Facebook: www.facebook.com/sprtikkurila

Vantaan talous 2018 -
aallonpohjasta selville vesille?

Alustajana

kaupunginvaltuutettu

Sirkka-Liisa Kähärä

Järjestäjä: Rekolan Työväenyhdistys ry

Rekolan työväentalo

(os. Rekolantie 43)

Ke 13.12.2017 klo 18

on. Vanhin yhä laulettavista 
joululauluista on ”Kuului lau-
lu enkelten”, jonka alun perin 
paavi määräsi laulettavaksi ai-
na jouluöisin vuonna 129 jKr. 
Kaikille tuttu Martti Lutherin 
jouluvirsi ”Enkeli taivaan” on 
sekin peräisin jo 1500-luvul-
ta, ja on ollut meillä Suomes-
sa virsikirjassa jo 1600-luvun 
alusta lähtien. Koko 2010-lu-
vun esitetyin joululaulu on 
ollut kansallissäveltäjämme 
Jean Sibeliuksen 1900-luvun 
alussa säveltämä ”En etsi val-
taa, loistoa”.

Vaikka itsenäinen Suomi juh-
liikin jo 100-vuotista taival-
taan, ja vaikka tänä aikana 
olemmekin jo saavuttaneet 
ison maailman mittakaavassa 
verraten korkean elintason, 
meidän pitää kuitenkin aina 
muistaa, että keskuudessa on 
jatkuvasti apua tarvitsevia. 
Heikompiosaisista huolehti-
mista ei voi ulkoistaa pelkäs-
tään kunnan, kaupungin tai 
valtion tehtäväksi. Todellista 
välittämistä ja rohkeutta on 

huolehtia heikompiosaisista 
silloinkin, kun omat voimava-
rat eivät ole suurimmillaan.

Toinen Koivukylän Lions 
Clubin hyväntekeväisyysak-
tiviteetti näin joulun alla on 
”Auta lasta auta perhettä” pal-
velu, jonka kohteena ovat esi-
merkiksi paikallisten turva-
kotien lapsiperheet, tai muut 
perheet, joilla on avuntar-
vetta. Keräys toimii niin, että 
kauppaan saapuvia asiakkaita 

pyydetään ostamaan yksi yli-
määräinen tuote kaupasta ja 
lahjoittamaan se Lions Clubin 
keräyspisteeseen. Tuotteet 
voivat olla pilaantumaton-
ta ruokaa esim. säilykkeitä, 
jauhoja, mysliä yms ja myös 
lasten lelut, pelit ja vaatteet 
kelpaavat.

Moni perhe on myös antanut 
omien lastensa valita keräyk-
seen lahjoitettavia tuotteita. 
Samalla lapset näkevät, et-

tei kaikilla mene yhtä hyvin, 
ja samalla lapsetkin oppivat 
ymmärtämään toisista huo-
lehtimisen sekä avun antami-
sen tärkeyden. Auta lasta au-
ta perhettä keräys on saanut 
Koivukylässä erittäin hyvän 

vastaanoton. Parhaimpina 
vuosina keräyksen tuotto on 
ollut yli 20 ostoskärryllistä ta-
varaa, jotka Koivukylän Lions 
Club on jakanut eteenpäin 
paikallisten lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden hyväksi.
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Suomen omakotiliitto 
täytti tänä vuonna 70 
vuotta. Juhlaa vie-

tettiin keväällä Helsingin 
Säätytalolla. Rekola-Asolan 
omakotiyhdistys täytti 65 
vuotta. Tätä juhlittiin Reko-
lan koulun juhlasalissa lau-
antaina 21.10.2017. 

Tässä kontekstissa Reko-
la-Asolan omakotiyhdistys 
on yksi Suomen vanhimpia 
yhdistyksiä, ja samalla myös 
yksi suurimmista. Rekolassa 
töitä paremman asumisen 
puolesta on siis tehty jo vuo-
desta 1952 alkaen. Töitä pa-
remman asumisen ja alueen 
kehittymisen eteen tullaan 
tekemään myös jatkossa. 
Lisäksi yhdistyksen toi-
mintaa tullaan jatkossa to-
dennäköisesti tehostamaan 
entistä tiiviimmällä yhteis-
työllä lähimpien yhdistys-
ten kanssa, muun muassa 
Päiväkummun omakotiyh-
distyksen kanssa yhteistyötä 
haluttaisiin jatkossa lisätä, 
jotta mm. painoarvo tule-
vissa kaavamuutos- yms. ky-
symyksissä olisi suurempi. 

Rekola-Asolan omakotiyhdistys 65 vuotta
Mika Rautio                                   

Ansiomerkein, viirein ja kunniakirjoin palkitut

Juhlayleisöä oli salin täydeltä

Omakotiliiton terveiset toi liiton puheenjohtaja Ari Rehnfors

KUVAT:  MIKA RAUTIO

IRMA LILJESTRÖM

Alueemme Nikkaristeja retkellä Sipoossa

Nikkaristit auttavat esi-
merkiksi ikäihmisiä 
tai ihmisiä, joilla on 

vaikeuksia liikkumisessa, te-
kemällä pieniä kotitalouksien 
huolto-, ylläpito- ja kunnostus-
töitä. Nikkaristit voivat muun 
muassa koota huonekaluja, 
vaihtaa lamppuja, ripustaa 
tauluja ja auttaa pienissä pi-
hatöissä. Apu on vantaalaisille 
maksutonta.

Nikkaristitoiminta on Vantaan 
seurakuntien vakiintunutta 
vapaaehtoistoimintaa, joka on 
käynnistynyt jo vuonna 2007. 
Tällä hetkellä Vantaan seura-
kuntien vapaaehtoisina toimii 
noin 100 nikkaristia. Hämeen-
kylän seurakunnassa Nikka-
ristit tunnetaan Kyläseppojen 
nimellä.

Palkintoperustelujen mu-
kaan valinta tehtiin tun-
nustuksena Nikkaristeille ja 
Kyläsepoille heidän pitkään 
jatkuneesta työstään vantaa-
laisten seniorien ja muiden 
ihmisten, joilla on arkisessa 

Irma Liljeström                                                                                   

Vantaan seurakunnat valitsi 
vuoden 2017 vapaaehtois-
teoksi nikkaristitoiminnan

toiminnassaan rajoitteita, 
hyväksi.

- Vantaa on Suomen nopeim-
min ikääntyvä kaupunki. Yhä 
useammat vanhukset asuvat 
kodeissaan yksin. Nikkaristin 
vierailu kodissa on odotettu 
hetki. Pienimuotoisen avun 
antamisen lisäksi liki yhtä tär-
keää on kohtaaminen ja päivän 
kuulumisten vaihtaminen, pe-
rusteluissa sanotaan.

Nikkaristitoiminta on myös 
helppo ja matalakynnyksi-

nen tapa tulla mukaan seura-
kunnan vapaaehtoistyöhön. 
Perustelujen mukaan tämän 
vapaaehtoistoiminnan ovat 
erityisesti miehet kokeneet 
omakseen.

- Mielekäs konkreettinen aut-
taminen tuo sisältöä ja iloa 
omaankin elämään, peruste-
luissa sanotaan.

Yhteyshenkilö Koivukylän /
Rekolan seurakunnan alueel-
la Irma Liljeström irma.lilje- 
strom@evl.fi tai 050 553 8459

Näistä ja monista muistakin 
kysymyksistä ehdittiin juh-
limisen lomassa keskustel-
la aika pitkäänkin, vaikka 
pääpaino olikin juhlan mo-
nipuolisessa ohjelmassa, ja 
siitä nauttimisessa.

Juhlan tervetuliaissanat piti 
yhdistyksen puheenjohtaja 

Mika Rautio ja hänen lisäk-
seen juhlapuheen piti myös 
Suomen Omakotiliiton pu-
heenjohtaja Ari Rehnfors. 
Vantaan kaupungin terveh-
dyksen juhlaan toi Tapani 
Mäkinen. 

Monipuolinen ohjelmasi-
sältö koostui mm. Rekolan 

sekakuoron esityksestä, se-
kä Korson eläkkeensaajien 
rivitanssiesityksestä. Lisäksi 
tarjottiin osallistujille mait-
tavat kakkukahvit koulun 
ruokalassa. Ansioituneita 
yhdistyksen jäseniä pal-
kittiin kunniakirjoin, an-
siomerkein ja yhdistyksen 
omalla viirillä. 

REKOLAN RAIKAS ry 

TULE TUETULLE LOMALLE SALONSAAREEN!
SALONSAAREN LOMAKYLÄ
Halkoniementie 88, 17200 Vääksy
puhelin 044 076 6961
Nettisivut: www.salonsaari.com

Loma Salonsaaressa 13. – 18.8.2018
(Rekolan Raikas ry) Hinta: 90 € / hlö / 5 vrk 
Lomaan sisältyy: Majoitus täysihoidolla
ma - la, sis. lomaohjaajan palvelut.
Lomalle haku: www.hyvinvointilomat.fi
hakulomake ja lähetys:
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi, ennen 17.1.2018

Kulkeminen: Omalla autolla (tai kimppakyydillä) ajo-ohjeen (www.salonsaari.com) mukaan.
Vaihtoehtoisesti esim. Helsingin Linja-autoasemalta klo 9.00 lähtevä bussi on perillä Vääksyssä 
klo 11.05.

Salonsaaren Lomakylä ry
Salonsaaren Lomakylä on viehättävä kesälomanviettopaikka ja sen sijainti Asikkalan kunnassa 
Päijänteen rannalla on useimmille suomalaisille ihanteellinen. Kauniisiin hämäläisiin 
järvimaisemiin on matkaa esimerkiksi Helsingistä vain 125 km, Tampereelta 128 km ja 
Lappeenrannasta 168 km.

Salonsaaren Lomakylän aamujumppaa 

Salonsaaren Lomakylällä on pitkät perinteet. Lomakylän omistaa yleishyödyllinen yhdistys
Salonsaaren Lomakylä ry, joka on perustettu jo vuonna 1973. Vuosien varrella Lomakylää on
laajennettu ja nykyisin se muodostuu päärakennuksesta, kolmesta rivitalosta, seitsemästä mökistä
ja rantasaunoista.

Lomapaikkana Salonsaaren Lomakylä on ihanteellinen luonnossa liikkumisesta nauttiville.
Lomakylän veneillä voi käydä soutelemassa ja kalastamassa, lähiympäristön metsät ovat
oivallisia sauvakävelylenkeille ja sieniretkille. Päijänteen kirkas vesi mahdollistaa myös
vapaasukeltamisen. Lähiseudulla on paljon mukavia retkikohteita, esimerkkinä Vääksyn kanava.
Lomakylään ovat myös lemmikkieläimet tervetulleita. 

Päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat infopiste, kioski sekä ruokasali. Kioskista
voi ostaa mm. makeisia, jäätelöä, virvoitusjuomia, keksejä ym. pikkupurtavaa. Lomakylässä ei
ole myynnissä tupakkatuotteita, eikä alkoholia. Maksuvälineenä käyvät käteinen ja yleisimmät
pankkikortit. Alakerrassa on Lomakylän kirjasto.

Tervetuloa Salonsaaren Lomakylään!
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Keskustan Rekolan
 paikallisyhdistys ry 

toivottaa kaikille 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2018!

Koivukylän 
Lähisanomat ja 

Toimiva Koivukylä 
Toimari ry. toivottavat 
kaikille Rauhallista 
Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 
2018!

Kiitos kaikille 
kuluneesta vuodesta. 

Rauhallista 
Joulun Aikaa ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2018

Toivottavat Kafnetin ja 
Tuulikontin 

henkilökunnat

Hyvää Joulua 
ja Siunattua 
Vuotta 2018!

Rekolan seurakunta

Rekola-Asolan 
Omakotiyhdistys 

toivottaa Rauhallista 
Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 
2018

”Jos et aio viettää 
joulua komerossa, 

älä siivoa sitä.”
Rauhallista Joulua!
Rekolan Martat ry

Koivukylän 
Vuokralaisyhdistys 

toivottaa jäsenilleen ja 
kaikille alueen asukkaille 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2018

Arkihuolesi kaikki 
heitä, jouluglögit 

vahvat keitä!
Iloista joulua ja 
onnellista uutta 

2018 vuotta!
Havukosken 
Eläkeläiset ry

Koivukylä-Rekolan 
Kokoomus toivottaa 

kyläläisille Rauhallista 
Joulua & Onnellista 
Uutta Vuotta 2018

Koivukylän 
Palloseura ry

toivottaa kaikille 
Lähisanomien lukijoille

HYVÄÄ ja 
RAUHALLISTA 

JOULUA

Hyvästä 
yhteistyöstä

urheilun saralla 
kiittäen toivotamme 

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä 

Uutta Vuotta 2018
Rekolan Raikas ry

Turvallista, 
rauhallista ja 
iloista joulua 

toivottaa 
SPR Tikkurila

KoiPS 
Tekonurmi Oy

toivottaa kaikille 
Lähisanomien 

lukijoille
HYVÄÄ ja 

RAUHALLISTA 
JOULUA

Raitista ja 
värikästä 

Joulua toivottaa
Arvontiimi, Taina 
Kulusjärvi-Touray

Rekolan Urheilijat 
toivottaa kaikille 

Rauhallista Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta

Hyvää Joulua ja 
yhdessä parempi

 Uusi Vuosi! 
Koivukylän 

Vasemmisto ry

Rekolan-Koivukylän 
Eläkkeensaajat ry 
toivottaa kaikille 

Rauhallista Joulua ja
Onnellista 

Uutta Vuotta!
Rauhaa ja iloa 
talven juhlaan!

toivottaa Rekolan 
Työväenyhdistys ry

SPR:n
Kansainvälinen 
kahvila kiittää 

kaikkia vierailijoita ja 
osallistujia Kafnetin 
tapahtumailtoihin 

vuonna 2017

Mur-Mur! 
Rauhallista Joulua 

ja Onnellista 
Uutta Vuotta toivovat 
Koivukylän Leijonat



Asukastila 
Tuulikontti
 
Avoinna: arkisin klo 9-15
Konttitie 4, 01360 Vantaa Puh. 
(09) 8392 0018
www.vantaa.fi/tuulikontti
Facebookissa: 
Asukastila tuulikontti

Asukastila Tuulikontti on asuk-
kaiden yhteinen olohuone ja 
kohtaamispaikka. Tervetuloa!
 
Maanantai 
- Käsityökerho klo 18-20

Tiistai
- maksuton Puuropolku klo 9-11

Torstai
- Terveydenhoitajan vastaanot-
to klo 9-11
- Kaupoista saadun hävikki-
ruoan jako noin klo 12.30-13.30
Ota oma kassi mukaan.
 
 
Seuraa tarkempaa ilmoittelua 
Vantaan sivuilla, infomonito-
reissa ja FB:ssä.

Rekolan Raikas ry
Veteraanijaosto

Syyskausi 2017 päättyy 
seuraavasti: 
Havukosken palvelutalon 
keskiviikon kuntosalivuoro 
29.11.2017, Koivukylän 
vanhustenkeskuksen perjantain 
kuntosalivuoro 8.12.2017, 
Rekolanmäen maanantain 
Hikijumppa viikolla 49 sekä muut 
liikuntaryhmät viikolla 50.

Syyskauden 2017 päättäjäiset 
pidetään maanantaina 
11.12.2017 klo 14 Kotiapusäätiön 
Teräsvaarisalissa. Tarjoiluna 
joulupuuro, kahvi ja 
joulutorttu, hinta 5 euroa/hlö, 
ilmoittautuminen on sitova, maksu 
paikan päällä. 

Ilmoittautumiset viimeistään 
5.12.2017 Ritvalle, puhelin 050 
300 2018 tai Paulalle, puhelin 050 
453 6364.

Kevätkausi 2018 alkaa 
viikolla 2, maanantaina 
8.1.2018. Viikolla 8/2018 
ei ole toimintaa. Tarkempi 
liikuntaryhmäyhteenveto 
postitetaan jäsenille jäsenkirjeen 
mukana joulukuussa 2017, joka 
on yhteispostitus TUL:n Suur-
Helsingin Piirin veteraanijaoston 
jäsenkirjeen kanssa. 

Rekolan Raikkaan vesijumpat 
alkavat tammikuussa 2018 
viikolla 2. Jotta tiedämme 
ryhmien tarpeen (tiistaisin vai 
keskiviikkoisin), ilmoita Ritvalle, 
puhelin 050 300 2018, kumpi 
päivä ja kellonaika sinulle sopii. 
Jokaisessa ryhmässä tulee olla 14 
maksavaa osallistujaa ennen kuin 
se muodostetaan. 

Rekolan Raikas ry:n joulujuhlat 
ovat sunnuntaina 17.12.2017 
klo 15 Havukosken koululla.

Raikkaan veteraanijaoston 
jäsenillä on mahdollisuus hakea 
tuettua lomaa Salonsaareen 
13.-18.8.2018. Yhteyshenkilö ja 
lisätiedustelut: Jaakko Vastamäki, 
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi, 
viimeistään 17.1.2018.

Hiihdon SM-kisat pidetään 
Hakunilassa 12.-14.1.2018. 
Raikkaan veteraanien 
talkooväkeä tarvitaan n. 10 
henkilöä järjestyksen valvojiksi 
ja toimistotöihin. Ilmoittaudu 
mukaan talkoolaiseksi Paula 
Kaunismäelle, kaunipau@gmail.
com.

Rauhallista Joulua ja 
Liikunnallista Uutta Vuotta 2018
toivottaa Rekolan Raikas ry, 
Veteraanijaosto

Kafnetti
    
Avoinna: ma-to klo 8.30-15.30, 
pe 8.30-14.30
Rautkallionkatu 3, 01360  
VANTAA, puh (09) 8393 0965
www.vantaa.fi/kafnetti, www.
facebook.com/kohtaamispaikka- 
kafnetti 

Asukastila Kafnetti on Vantaan 
kaupungin aikuisille suunnattu 
avoin kohtaamispaikka. Kahvia 
pikkuhintaan.

Aamupuuro maanantaisin 
ilmainen puuro klo 9

Maahanmuuttajaneuvonta 
maanantaisin klo 9-15
keskiviikkoisin klo 11–15

Kävelyretki (säävaraus) 
tiistaisin klo 10

Läppäripiiri joka tiistai klo 
12–14. Tule oman kannetavan/
älypuhelimen kanssa opettele-
maan miten laitetta käytetään.

Kauppojen hävikkiruokaa 
joka keskiviikko klo 13.30-

Yhteisöruokailu 
joka torstai alkaen klo 10.00
tervetuloa mukaan tekemään 
ruokaa

Tsemppari-hanke
torstaisin klo 9-16

Lakineuvonta
torstaisin klo 12.30

Sinkkukahvila kk. ensimmäi-
nen perjantai klo 17.00
  
Suomi 100v kahvit
torstaina 5.12.2017 klo 14-17

Kaikille avoin karaoke
torstaina 5.12.2017 klo 15.30-
19.00

Kafnetin henkilökunta toivottaa 
Rauhallista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2018!

Olemme suljettuna 22.12.2017-
1.1.2018.

Seuraa tarkempaa ilmoittelua 
Vantaan sivuilla, infomonito-
reissa ja FB:ssä.

Rekolan Elävän 
Musiikin Yhdistys ry

Nordik Tree 20.1.2018
Arto Järvelä, viulu ja 
oktaavimandoliini; Timo 
Alakotila, harmoon; ja Hans 
Kennemark, viulu ja alttoviulu.
Pohjoismaisen kansanmusiikin 
kiistaton ykköstrio vihdoinkin 
Kinolla! Liput 20/15 eur

Ennakkomyynti Tiketti, lippuja 
saatavilla pari viikkoa ennen 
konserttia myös Rekolan 
Kukkatalosta.

Rekolan-Koivukylän 
Eläkkeensaajat ry

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

Katso lisää:
www.rekola.elakkeensaajat.fi

Joulumyyjäiset 
Havunneulassa Lauantaina 16.12. 
Tervetuloa!
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 
16.30-18.00.      

Koivukylän 
Palloseura, KoiPS
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Koivukylän Palloseura panostaa 
myös perinteisen joukkuetoimin-
nan lisäksi erilaisiin harrastetoi-
mintoihin. Tarjoamme harrastetoi-
mintaa jo yksi vuotiaasta lähtien. 

Taaperokerho meiltä löytyy 1 - 2 
vuotiaille lapsille ja vanhemmille. 
Taaperokerhossa lapset liikkuvat 
vanhempiensa kanssa. Talvella 
2017 -  2018 taaperokerho järjes-
tetään Havukosken koulun salissa 
maanantaisin 17:10 - 17:50.

Kolme - neljä vuotiaille lap-
sille meiltä löytyy tenavakerho ja 
palloilukerho vaihtoehdot. Talvella 
2017 - 2018 tenavakerho järjeste-
tään Havukosken koulun salissa 
sunnuntaisin 16:00 - 16:50 ja pal-
loilukerho maanantaisin Havukos-
ken koulun salissa 18:00 - 18:50. 
Kerhoissa toimivat seuran koulut-
tamat ohjaajat.
Kysymykset ja lisätiedot:
Niko Koskela 044-766 5811
niko.koskela@koips.fi

Ikililiikkujat - Erityisryhmä
Aloitimme tammikuussa 2016 har-
rastejoukkueen lapsille ja nuorille, 
joilla on jokin vamma tai erityisen 
tuen tarve. Ikiliikkujat on joukkue 
kaikille innokkaille jalkapallohar-
rastuksesta kiinnostuneille pojille 
sekä tytöille. 

Mukaan toimintaan voi tulla 
myös muutenkin toiminnasta kiin-
nostuneet ja liikkujalla ei tarvitse 
olla aikaisempaa urheilutaustaa tai 
kokemusta jalkapallosta. Iloinen 
mieli ja innostus riittää!

Toiminnasta ei veloiteta kuu-
kausimaksuja. Kustannuksia tu-
lee vain kerran vuodessa (100€ 
sisältää harjoitustilat, ohjauksen 
ja vakuutuksen).  Mahdollisia lisä-
kustannuksia tulee vain pelitapah-
tumista ja varusteista. Toiminta 
on Vantaan kaupungin ja VAU:n 
tukemaa.

Ikiliikkujat harjoittelevat talvi-
kaudella 2017 - 2018 Havukosken 
koulun salissa sunnuntaisin 13:00 
- 14:00. Ohjaajana toimii seuran 
kouluttamat ohjaajat.
Kysymyksen ja lisätiedot:
Niko Koskela 044-766 5811
niko.koskela@koips.fi

Tytöt Harraste
Koivukylän Palloseura järjestää tyt-
töjen avoimia harjoituksia!

Harjoitusten tavoitteena on 
vahvistaa pelaajia luomalla turval-
linen ilmapiiri, jossa tytöt voivat ke-
hittyä, kasvaa ja löytää oman tiensä 
elämässään. Jalkapallon kautta tyt-
töjen kognitiiviset taidot, itsetunto 
ja itseluottamus vahvistuvat. 

Harjoitukset on tarkoitettu 00-
07 -syntyneille tytöille. Harjoituk-
siin osallistuminen ei vaadi rekiste-
röitymistä tai ilmoittautumista ja se 
on tytöille täysin ilmaista. Talvikau-
della 2017 - 2018 tytöt harjoittele-
vat Päiväkummun koulun salissa 
keskiviikkoisin 17:00 - 18:00.
Kysymykset ja lisätiedot:
Tiia Muukkonen
tiia.muukkonen@netti.fi

HAVUKOSKEN 
KÄSITYÖKESKUS
Peltoniemenkuja 3
01360 Vantaa
puh. 09-839 24187 
ke 9-17 ja to 10-18

KORSON KÄSITYÖKESKUS
Korsontie 18
01450 Vantaa
puh. 09-839 32250
ma 9-17 ja ti 10-18

havukoski@taitouusimaa.fi
www.taitouusimaa.fi  

Facebookissa:  
Havukosken ja Korson 
käsityökeskus/Taito Uusimaa ry

K Y L Ä L L Ä  T A P A H T U U

Hellurei ja jouluiset 
terveiset Havurastista!

Tulepa katsomaan Havurastin 
ikääntyville tarkoitettua monen-
moista toimintaa ja nauttimaan 
lämpimästä yhdessäolosta! 

Toivoo
Havurastin iloinen porukka
 
Yhteystiedot:
Havurasti
Vanhusten Kotiapusäätiö 
Eteläinen Rastitie 12, Vantaa

Hyvänmielen	joulumyyjäiset	Porinapirtillä	pe 8.12.2017	klo	10-12
Paimenentie	2, Havunneulan	tila

Järjestää	Vanhusten	Kotiapusäätiön	
vapaaehtoiset	ja	henkilökunta	

Lämpimästi	tervetuloa!

Kangaspuissa on valmiiksi rakennetut loimet, matkahuopa, kaula-
liinaa, joululiina, pannunalunen ja erilaisia mattoja. Joulu by Taito 
Uusimaa Taitopajoissa teemme jouluisia tuotteita itselle tai lahjaksi. 
Järjestämme kursseja myös tilauksesta ryhmille.

Taito-kortilla tai 14 € / paja + materiaalit, klo 13-19, aloitus viimeis-
tään klo 17.

Havukosken käsityökeskus
30.11. Joulukortit, Valohimmeli, 
Helmipannunalunen
7.12. Pitsikynttilä, Valohimmeli, 
Helmipannunalunen
Korson käsityökeskus
4.12. Helmipannunalunen, 
Helmipallo tai Valohimmeli

Käsityökeskukset on suljettu 
20.12.2017-7.1.2018.

Suomi	100v	
Itsenäisyyspäivän	kahvit
Asukastila	Kafnetissa

Tervetuloa	
Kakkukahville	tiistaina	
5.12.2017 klo	14-17



MANSIKKAPAIKKA
lounasravintola ja pitopalvelu
Järjestämme perhejuhlat ja muistotilaisuudet

sekä yritysten asiakastilaisuudet
Karsikkokuja 15,01360 Vantaa
(Koivukylän sosiaali- jaterveysaseman talo)

Yhteydenotot:
09 823 1212, 0400 312 836

posti@ravintolamansikkapaikka.fi

VerhoomoUnelma

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään

sisustuslöytöjä!

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

Asolan VPK etsii uusia jäseniä!

Nyt sinulla on mahdollisuus
hankkia hyvä harrastus.
Tarjoamme toimintaa
10–64-vuotiaille naisille ja miehille.

Lisätietoja www.asolanvpk.net

  TERVETULOA RUOKAILEMAAN 
 TERÄSVAARISALIIN 

 (Paimenentie 4) 

AVOINNA:  MA – PE KLO 11 – 13 
 LA – SU 11 – 12.30 

HAE EDULLINEN RUOKAPASSI,  
JOLLA JOKA KYMMENES  

RUOKAILUKERTA ON ILMAINEN 

• Kaytossamme on nykyaikainen kalusto ja osaava henkilokunta.
• Tavoitteenamme on molempia osapuolia tyydyttava pitkaaikainen yhteistyo.
• Pyrimme selkeaan laskutukseen. Huoltosopimukseen kuulumattomista toista

lahetetaan erillinen lasku, josta selviaa mita tehty ja miksi.
• Annamme asiallisen tarjouksen kiinteistonne huollosta. Mitoitamme

kohdemaaramme ja resurssimme niin, etta kohteen tyot tulevat hyvin hoidetuksi ja
maineemme sailyy.

• Havaittuamme kiinteistonhoitoon liittyvia puutteita tai vikoja, ilmoitamme niista aina
isannoitsijalle tai muulle kohteen vastuuhenkilolle.

• Kaytossamme on Avux-kiinteistontietojarjestelma, jonka avulla kohteen
vikahistoriasta saadaan raportti ja tieto tehdyista huoltotoimista sailyy.

• Loppuvuoden aikana laadimme jokaiseen kiinteistonhoitokohteeseen sahkoisen
huoltokirjan, jonka avulla varmistamme kaikkien huoltosopimukseen kuuluvien
tehtavien suorittamisen.
Aluksi sahkoinen huoltokirja tulee olemaan tyonhallintatyokalunamme, mutta
tulemme tarjoamaan sen kayttoa myos taloyhtioille.

0207969310 
Virpikuja 5, 01360 Vantaa 

info©vantaankiinteistopalvelu.com 



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

• Uusi toimipiste
  Korsossa

• Mopo ja moottoripyörä-
  kurssit jatkuvat 
  syksyyn asti

Perusvaihe
Harjoitteluvaihe
Syventävävaihe

Löydät meidät netistä osoitteessa:
www.soladriving.fi

Realia Oy:n isännöitsijät 
isännöivät jo vajaata 20 taloyhtiötä  
Koivukylän ja Havukosken alueella.  

Katso kotisivujamme, kysy tarjoustamme!

Puh. 020-7438340 / www.realia.fi

Sinun ja taloyhtiösi parhaaksi

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


