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Isoilla joukoilla yhtiökokouksiin 
ja asumista kehittämään!

Taas koittaa kevät ja yhtiökokousten aika asun-
to-osakeyhtiöissä. Yhtiökokouksiin kannattaa eh-
dottomasti osallistua, sillä ne ovat kanava kaikille 

osakkaille osallistua yhtiön kehittämiseen. Yhtiökokouk-
sissa kaikilla osakkailla on kyselyoikeus, ja lisäksi osak-
keenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva 
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kir-
jallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Tämä avaa erittäin hyvät 
mahdollisuudet oman yhtiön kehittämiselle. 

Sen sijaan, että yhtiökokouksessa käsiteltäisiin vain tilin-
päätös ja valittaisiin vanha hallitus jatkoon (näinhän siellä 
usein tahtoo käydä?), niin yhtiökokoukseen voitaisiin tuo-
da yhteiseen keskusteluun paljon muutakin asiaa. Jos pää-
töksiä asioista ei heti tehtäisikään, niin ainakin voidaan 
antaa evästyksiä hallitukselle, joka käynnistää asioiden 
valmistelun. Lopputuloksena voisi olla esimerkiksi laa-
dukkaampi asuminen, pienemmät energiakulut tai yhteis-
töllisempi taloyhtiö.

Kun yhtiökokoukseen menee, niin ehdottomasti kannattaa 
aina pyrkiä myös hallitukseen. Havukoskella moni taloyh-
tiö on nyt siinä iässä, että jo muutamien vuosien kulut-
tua alkavat useissa yhtiössä isot remontit, mukaan lukien 
putkiremontti eli virallisemmin linjasaneeraus. Isojen 

remonttien keskellä ei ole hyvä, jos hallitus vaihtuu use-
asti tai kokonaan, mutta jos hallitukseen valitaan uusia 
ja innokkaita jäseniä jo nyt, siis hyvissä ajoin ennen 
remontteja, niin nyt uusille jäsenille on vielä hyvää 
aikaa tutustua yhtiöön ja hallituksen toimintata-
poihin. Erityisesti nuorista hallituksen jäsenistä 
on aina pulaa.

Havukosken talot ovat myös sitä ikäluokkaa, 
jossa energia-asiat kannattaisi ottaa suu-
rennuslasin alle ja tarkempaan tarkas-
teluun. Rakentamisajankohdan taloihin 
asennettiin pelkästään poistokoneilla 
toimiva ilmanvaihto. Sellainen huk-
kaa kovilla pakkasilla valtavasti ener-
giaa. Toisaalta nykyaikana lämmön 
talteenotto on kehittynyt viimeisten 
vuosien aikana huimasti, ja myös läm-
mitystapavalintoja kannattaa miettiä 
silloin, jos lämmönvaihtimen uusi-
minen on lähellä. Vaikka Vantaalla 
on polttolaitoksen myötä hyvin edul-
linen kaukolämpö, silti meillä on 
Havukoskellakin hyviä esi-
merkkejä siitä, että myös 
maalämpöön siirtyminen 
on ollut kannattavaa, ja 
investoinnin takaisinmak-
suaika erittäin lyhyt.

Mika Rautio, päätoimittaja                                                                                     
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Kiitos teille ihanat 
talkoolaiset ja 
kanssajuhlijat!

Mitä lämpimimmät kiitokset kaikille 
Kansainvälisen Naistenpäivän

aamiaistapahtuman talkoolaisille ja kirjaston 
väelle siitä upeasta työstä, jonka jo tilaisuutta 

edeltävinä päivinä ja sitten varhain juhla-aamuna 
teitte koko kylämme omaleimaisen tapahtu-

man eteen. Te teitte kaksi pitkää työpäivää, jotta 
kanssasiskonne saivat nauttia ainutlaatuisesta 
aamiaistapahtumasta. Uskomattoman hienoa!

Tällaista sitoutumista ja vapaaehtoisuutta vuo-
desta toiseen näkee enää harvoin ja siksi se 

tuntuukin erityisen arvokkaalta. Kylällämme elää 
voimakas yhteisöllisyyden henki. Siitä todistuk-
sena on myös se salintäyteinen juhlayleisö, joka 
aina täyttää, nyt jo ahtaaksi käyvät kirjaston tilat, 
vuosi toisensa jälkeen ja luo omalla läsnäolollaan 
sen lämpimän ja hyvän tunnelman, joka tänäkin 

vuonna oli ihan käsin kosketeltavan upea.

Vielä kerran suurkiitokset niin tekijöille kuin mu-
kana juhlijoillekin!

Toimiva Koivukylä-Toimari ry ja Naiskulttuuriyh-
distys Doris

Kesätorit alkavat jälleen 
toukokuussa!

Vai alkavatko sittenkään? Se on nyt meistä kaikista kiinni. Koivutori eli Kirnun/
kirjaston aukio odottaa talven jälkeen jälleen toiminnan heräämistä. Miltä 

tuntuisi tänä kesänä esim. kerran kuussa järjestettävät teema-lauantait vaikka 
lastentarvikkeiden merkeissä? Mistä löytyisi katusoittajia toria piristämään? 

Kuka kiristelisi vähän löystyneitä pöydänjalkoja? Ovatko maanantai, torstai ja 
lauantai juuri ne oikeat ja hyvät toripäivät ja ovatko vanhat kelloajat hyvät?  

Tule kertomaan ajatuksesi asiasta ja ennen kaikkea haluatko toimia vapaaeh-
toisena torivalvojana. Ehdoton edellytys toiminnan aloittamiselle on, että löy-
tyy etukäteen riittävä määrä vapaaehtoisia torivalvojia, jotka huolehtivat torin 
arjesta ja vastaavat sekä järjestyksen että hyvän tunnelman ylläpidosta torilla. 

Jos olet kiinnostunut tällaisesta vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta yhdessä 
muiden kyläläisten kanssa, niin tule Koivukylän kirjaston tietokonehuoneeseen 

torstaina 5.4. klo 17 keskustelemaan ja päättämään torien aloittamisesta ja 
miten käytännön järjestelyt tänä vuonna hoidetaan. Jos et pääse tähän tilai-
suuteen, mutta haluat toimia torivalvojana, niin ota yhteyttä Liisa Kaikulaan, 

0400-542 888.
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Kirjaston lukusalin 
takana sijaitsevaa 
palvelutoria ei heti 

kirjastoon sisään astues-
saan huomaa, mutta palve-
lutori on pienen etsimisen 
arvoinen. Täällä asiakkaita 
palvellaan monella taval-
la ja palveluneuvoja Tarja 
Takaranta kertoo, että asi-
akkailta on tullut runsaasti 
kysymyksiä. 

- Usein meiltä kysytään 
Kelaan liittyvistä asioista. 
Myös senioreille tarkoitet-
tua sporttikorttia haetaan 
usein, ja varsinkin vuoden-
vaihteen jälkeen liikun-
ta kiinnosti. Palvelutori 
on vielä melko uusi, joten 
usein asiakkaat kysyvät 
myös toiminnastamme. 

Takarannan lisäksi palve-
luneuvojina työskentelevät 
Keijo Kähärä sekä Triumf 
Januzi. Alusta asti palvelu-

torilla on riittänyt vieraili-
joita suhteellisen hyvin ja 
varsinkin vuodenvaihteen 
jälkeen laajennetut aukiolo-
ajat palvelevat asiakkaiden 
tarpeita. Tällä hetkellä neu-
vontaa tarjotaan maanan-
taista torstaihin klo 9-17.30 
ja perjantaisin klo 9-16.

Ohjausta tarvitaan
Palvelutorilla voi piipah-
taa, kun tarvitsee neu-
voa Kelan, TE-toimiston, 
maistraatin, poliisin tai 
Vantaan kaupungin erilais-
ten palveluiden käytössä. 
Täällä autetaan sähköisten 
lomakkeiden täyttämisessä 
ja opastetaan mobiililait-
teiden ja tietokoneohjel-
mien asennuksessa. Myös 
verenpaineen mittausta on 
saatavilla. Palvelutorilta 
kuntalainen voi kysyä mi-
tä vain ja ohjaajat pyrkivät 
yhdessä asiakkaan kans-
sa löytämään vastauksen, 
kertoo Triumf Januzi. 

- Joskus on kysytty sellais-
ta, mihin emme ole voi-
neet vastata. Silloin olem-
me ohjanneet asiakkaan 
eteenpäin. Täältä asiakkaat 
ovat lähes aina lähteneet 
tyytyväisinä. Jotkut sekoit-
tavat meidät Vantaa-in-
foon, vaikka palvelumme 
ovat erilaisia. Meillä ei ole 
kassapalveluita. Emme tee 
päätöksiä asiakkaiden puo-
lesta, vaan ohjaamme mah-
dollisuuden mukaan. 

Sekä Takaranta että Januzi 
näkevät työssään jatkuvasti 
sen, että ohjaukselle on ko-
va tarve. Asiakkaat saavat 
esimerkiksi käyttää pisteen 
tietokoneita itsenäisesti, 
mutta suurin osa kaipaa 
ohjaajaa viereensä, kertoo 
Takaranta.

- Lähes kaikki asiakkaam-
me ovat tarvinneet ohjaus-
ta. Kirjastolla on aiemmin 
ollut pelkkiä asiakaskonei-
ta, mutta siihen ei oltu tyy-

tyväisiä, sillä asiakkaat kai-
pasivat jatkuvasti neuvoja. 
Me olemme tukena asiak-
kaan vieressä.  

Neuvontaa ja 
monikielistä 
palvelua
Maanantaisin palvelutorin 
tarjonta laajenee entises-
tään, kun paikalle saapuu 
Momeni Ziaulhag, joka tar-
joaa neuvontaa darin, far-
sin, pastun ja venäjän kie-
lillä. Ziaulhag on Vantaan 
Järjestörinki ry:n edustaja 
ja neuvoo maahanmuutta-
jia myös kansalaistoimin-
nan keskuksessa Leinikis-
sä. Kielitaituri Ziaulhagin 
juttusille on jo moni löy-
tänyt ja palvelun saaminen 
omalla kielellä on ehdotto-
man tärkeää. 

Palvelutorilla tarjotaan 
myös erityisneuvontaa ke-
vään aikana, kun paikalle 

Palvelutorilla tuetaan ja ohjataan oikeaan osoitteeseen

Annika Sjöblom                               KUVA: ANNIKA SJÖBLOM

saapuu muun muassa per-
heohjaaja, terveydenhoita-
ja sekä erityissosiaalityön 
sosiaaliohjaaja. Luvassa on 
myös vammaisneuvontaa 
sekä seniorineuvontaa. 

Palvelutoria kehitetään jat-

kuvasti asiakkaiden toivei-
den mukaan. Koivukyläläi-
set voivat olla yhteydessä 
suoraan koordinaattori 
Ester Kaljulaan osoitteessa 
ester.kaljula@vantaa.fi tai 
käydä paikan päällä esittä-
mässä kehitystoiveensa. 

Koivukylän palvelutorilla asiakkaita autetaan ilman 
ajanvarausta ja ajan kanssa. Mikäli tarvitset apua 
sähköisten lomakkeiden täytössä, neuvoa Kelan pal-
veluista tai haluat hakea senioreiden sporttikortin,  
on monipuolinen palvelutori oikea osoite.

Momeni Ziaulhag on paikalla maanantaisin klo 9-15 ja 
neuvoo asiakkaita darin, farsin, pastun ja venäjän kielillä. 

Vanhusten Kotiapu - vanhustenhuollon edelläkävijä
Irmeli Niemi                                                                                            

K eskustelu vanhusten hoidosta on ollut vilkasta vii-
me vuosina. Osaksi se on saanut skandaalihakuisia 
piirteitä, kun yksittäistapauksia on yleistetty koko 

alaa käsittäviksi. SOTE – uudistus on lisännyt vettä myl-
lyyn. Monet vanhuusikää lähestyvät tuntevat pelkoa tule-
vaisuutta kohtaan.

Meillä on kuitenkin rohkaiseva hyvä esimerkki omalla alueel-
lamme. Rohkealla kansalaistoiminnalla ja vapaaehtoistyöllä 
on saatu aikaan toimintaa, joka on kestänyt vuosikymmenes-
tä toiseen.

Vanhusten laitospaikoista oli erittäin suuri puute Helsin-
gin maalaiskunnassa 1950 – luvulla. Kansaneläkkeet olivat 
pieniä ja monet vanhukset elivät puutteellisissa kotioloissa. 
Kunnan sos.dem. naiset pohtivat tilannetta ja yhdeksi rat-
kaisuksi nähtiin kotiavustajatoiminta. Koska asia oli tärkeä 
eikä politiikkaa haluttu mukaan, päätettiin perustaa erilli-
nen järjestö vanhusten kotiaputoimintaa varten. Vanhusten 
Kotiapu ry perustettiin vuonna 1957. Uuden järjestön teh-
tävänä oli hankkia lähinnä vähävaraisille vanhuksille apua 
kodinhoidossa joko kokonaan tai osaksi maksuttomasti sekä 
hankkia ansiomahdollisuuksia ja järjestää työterapiaa ter-
veille vanhuksille. Tehtävänä oli myös järjestää ja edistää 
vanhusten parissa virkistys- ja kerhotoimintaa. 

Yhdistyksen toiminta lähti hyvin käyntiin, vaikka rahoitus-
kin piti hankkia arpajaisista, myyjäisistä ja lahjoituksista. 
Toiminnan kantavina voimina olivat Elisabet Järvinen Kor-
sosta ja Marjatta Kankaanpää Tikkurilasta.

Jo 1960-luvun alussa syntyi ajatus vanhainkodin raken-
tamisesta. Perustettiin rakennusrahasto, jota kartutettiin 
vuosien mittaan. Vuonna 1972 valmistui ensimmäinen ara-
vavuokratalo Havukoskelle ja toisen vastaavan suunnittelu 
käynnistettiin. Kiinteistöjen ja toiminnan pyörittämiseksi 
perustettiin Vanhusten Kotiapusäätiö. Säätiöpääoma oli 10 

000 markkaa! Toinen talo valmistui 1973 ja 1975 palvelukes-
kuskiinteistö. Vuonna 1988 valmistui vielä ns. uusi palvelu-
keskuskiinteistö.

Jo 1960 aloitettiin vanhusten lomatoiminta. Vuonna 1973 
saatiin tietää, että RAY ei voi avustaa Vanhusten Kotiapu-
säätiön lomatoimintaa, koska sitä ei mainittu säätiön sään-
nöissä. Päätettiin perustaa uusi yhdistys, Vantaan Loma ry. 
Yhdistys osti Asikkalan Vääksystä lomakylän, jolle annettiin 
nimeksi Salonsaaren lomakylä. Yhdistyksen nimi vaihdettiin 
vuonna 1995 Salonsaaren Lomakylä ry:ksi. Lomakylässä jär-
jestetään nykyisin tuettuja lomia kesäaikana erityisryhmille, 
lapsiperheille ja vanhuksille. Salonsaaren lomakylään loma-
laiset tulevat Hyvinvointilomat ry:n (www.hyvinvointilomat.
fi)  kautta, koska toimintaan tarvittava avustus myönnetään 
nykyisin vain keskusjärjestöille. Yhdistyksen kantavana voi-
mana toimivat vapaaehtoiset. Alueen asukkaille on ensi ke-
sänä tarjolla lomajaksot 13.-18.8.2018 (Rekolan Raikas) 
ja 20.-25.8.2018 (Rekolan srk). Lomille voi hakea esim. yllä-
olevan nettiyhteyden kautta.

Vanhusten Kotiapu ry lakkautettiin 2004, koska sen työ 
uranuurtajana tuli tehdyksi. Nykyisin Vanhusten Kotiapu-
säätiön Havukosken palvelutalossa asuvat vanhukset ovat 
paljon iäkkäämpiä ja enemmän hoitoa vaativia. Heille tarjot-
tu apu ja virkistystoiminta tulee järjestää talon sisällä. Hei-
tä ei myöskään voi enää viedä kesällä lomaviikolle. Edelleen 
päiväretket Salonsaareen ovat mahdollisia, mutta Salonsaa-
ren lomakylä palvelee nykyisin laajemmin lomatuen tarpees-
sa olevia.

Nähtäväksi jää, miten uusi SOTE – järjestelmä kohtelee 
Havukosken vanhuspalvelujen pitkäaikaista kehittäjää ja 
edelläkävijää. Kansalaistoiminnan tärkeydestä puhutaan, 
mutta käytännössä kansainväliset yritykset vienevät voi-
ton. 

Historiafaktat lainattu Sirkku Rannikon kirjoituksesta Yhtei-
set juuremme – äiti ja kaksi kaunista tytärtä. Salonsaaren päärakennus pakkasella

Rentoutusharjoituksia Salonsaaressa
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K uukauden pitui-
sen pakkasjakson 
jälkeen ote hellit-

ti. Naisten päivä valkeni 
lauhana. Kirnussa vietet-
tiin jo 17. kerran Kansain-
välistä Naistenpäivää aa-
miaisbrunssin merkeissä 
kello 6.30–10.00. Runsas 
aamiaisbuffet oli katet-
tuna auditorioon ja kir-
jaston lehtilukusali toimi 
ohjelmallisena kahvilana. 
Tämän vuoden teema oli 
”Naiset, valta ja valtara-
kenteet”. 

Aamu käynnistyi Pär Cole-
ruksen kauniilla evergreen 
-pianomusiikilla ja kahvila 
sekä auditorio alkoi täyttyä 
iloisista kuulijoista, jotka 
samalla saattoivat nauttia 
aamiaisbuffetin runsaista 
antimista. Jälleen ylitettiin 
edellisvuosien kävijämää-
rä, ollen tänä vuonna reip-
paasti yli 250.

Koulutuskoordinaattorit 
Meg Sakilayan-Latvala ja 
Liisa Kulta tekevät työtä 
naisten ja tyttöjen hyväk-
si Nicehearts-järjestössä. 
Nicehearts ry on vuonna 
2001 Vantaalla perustettu 
yhdistys, joka on laajentu-
nut Espooseen, Helsinkiin 
ja Lappeenrantaan.

Meg Sakilayan-Latvala ker-
toi ”Naapuri äidit”-hank-
keesta. Naapuri-äidit toi-
mintamalli on syntynyt 
Saksassa ja sieltä tietotaito 
on Tanskan kautta saatu 
Suomeen. Naapuri-äideistä 
monet ovat maahanmuut-
tajia. He, jos ketkä tietävät, 
miltä tuntuu olla täysin 
vieraassa kulttuurissa so-
peutumassa olosuhteisiin. 
Siitä syystä he haluavat oh-
jata muita maahanmuut-
tajanaisia kotoutumisessa. 
Koulutuksessa he saavat 
paljon arvokasta tietoa yh-
teiskunnan toiminnasta, 
jotta voivat neuvoa ja aut-
taa esim. perheen, koulun, 
sosiaalipalvelujen ja terve-
yskeskusten yms. asioiden 
sujumisessa.

Liisa Kulta kertoi, että 
Naapuri-äiti henkilöt kou-
lutetaan osallistavan oppi-
misen avulla. Naapuri-äi-
dit ovat sillanpäärakentajia 
ja apuna arjen haasteissa 
sekä harrastuksissa. Heitä 
kannustetaan oppimisessa 
iskusanoilla: tieto on val-
taa, toimijuus on valtaa, 

Taina Kulusjärvi-Touray / 
Toimitus                                                                 

Kansainvälinen Naistenpäivä 8.3. 
täpötäydessä Kirnussa

KUVA: ERKKI AHOLA

KUVA: TAINA KULUSJÄRVI-TOURAY

KUVA: TAINA KULUSJÄRVI-TOURAY

tila on valtaa. Me voimme 
tehdä, oletko valmis jaka-
maan tietoa, edistämään 
toimijuutta ja antamaan 
tilaa.

Toisenlaisista tarinoista 
kertoi FinnWID-Naiset 
kehitystyössä ry:n vara-
puheenjohtaja, VTT Anna 
Kuokkanen. Hän vastaa 
järjestön viestinnästä 
ja Toisenlaisia tarinoita 
-kampanjan koordinoin-
nista. Toisenlaisia tarinoi-
ta–kampanja lanseerattiin 
30.1.2018 Eurooppa salis-
sa Helsingissä. Kampanjan 
avulla pyritään lisäämään 
tietoisuutta ihmiskau-
pasta. Kampanjan tueksi 
kerätään varoja naisten 

kunniallisten toimeentulo-
mahdollisuuksien kehittä-
miseksi Nigeriassa. 

Anna Kuokkanen kertoi 
tutustuneensa kampanjan 
keulahahmoon, entiseen 
ihmiskaupan uhriin turva-
paikanhakijoiden arkea kä-
sittelevän valokuvaprojek-
tinsa yhteydessä. Naisten 
ystävystyttyä he ryhtyivät 
kampanjoimaan ihmiskau-
pan syiden kitkemiseksi 
Nigeriassa. Kun tämä ih-
miskaupan uhri lupasi an-
taa kampanjalle kasvot, 
Kuokkanen rohkaistui ke-
räämään FinnWID-järjes-
tön kautta vapaaehtoisten 
verkostoa idean toteutta-
miseksi.

Joka vuosi tuhannet nuo-
ret naiset ja tytöt lähtevät 
köyhyyden vuoksi Nigeri-
asta Eurooppaan. Suuri osa 
heistä päätyy ihmiskauppi-
aiden mukana Italiaan tai 
muualle Eurooppaan, myös 
Suomeen, missä heidät pa-
kotetaan prostituutioon ja 
vuosien velkavankeuteen.
Vaikuttavat kohtaamiset 
ja teot voivat saada aikaan 
pieniä muutoksia, jotka 
ovat tärkeitä askeleita mo-
nimutkaisten globaalien 
ongelmien ratkaisemiseksi. 

Aluksi pieniltä näyttävät 
teot voivat johtaa yllättä-
vänkin suuriin seuraamuk-
siin. Hyvänä osoituksena 
tästä toimii Me Too-kam-
panja. Se alkoi viime syksy-
nä USA:sta elokuvatähtien 
avauduttua seksuaalisesta 
häirinnästä. Satoja, tuhan-
sia, miljoonia Me Too-päi-
vityksiä ilmestyi sosi-
aaliseen mediaan. Me 
Too-pullon korkki on au-
kaistu ja sieltä tulee esiin 
vaiettu häpeä. Avautumis-
ten avulla on saatu mo-
nenlaista muutosta aikaan. 
Vihdoinkin on toivoa, et-
tä asiat muuttuvat ja että 
asioihin voi vaikuttaa. Yk-
si asia, johon asiantuntijat 
eivät ole tarpeeksi kiinnit-
täneet huomiota, on valta. 
Ihmiset tekevät seksuaa-
lista häirintää siksi, että 
he voivat tehdä sitä ilman 
seuraamuksia. Häirintää 
on ollut paljon työpaikoil-
la, mm. eduskunnassa, eikä 
edes rikoslaki tunne sana-
paria seksuaalinen häirin-
tä. Seksuaalinen ahdistelu 
tuli rikoslakiin Suomessa 
vasta vuonna 2014. 

Kahvit juotiin perinteisesti kylämme naisilta yli 10 v sitten ke-
rätyistä eriparisista posliinikupeista

Meg Sakilayan-Latvala kertoo Naapuri-äiti toiminnasta

Naisten päivän buffet -kattaus, olkaa hyvä!  
KUVA: SIRKKU KIVISTÖ

Kirnun tilat ovat jo käyneet ahtaiksi, eikä tungokselta voitu tänäkään vuonna välttyä
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Odotettu puhuja oli Koivukylässä aikanaan itsekin nelisen vuotta asunut Vantaan uusi kaupun-
ginjohtaja Ritva Viljanen

Nordic-Choro -yhtye sai musiikin suomalais-brasilialaisella 
rytmillä rohkeimmat tanssimaan ja lanteet liikkumaan. 

Keittiön talkoolaisia muistivat jotkut kyläläiset sekä kukin että kortein. Ja tällainen viesti oli ilmestynyt kirjaston facebook-sivuille 8.3. Seija Pukariselta: 
" Siis kyllä oli MAHTAVA naistenpäivänbrunssi Koivukylässä tänä aamuna! Mielettömät tarjoilut ja tosi hyvää ohjelmaa! KIITOS tosi paljon!"

FinnWID:in edustajat Anna Kuokkanen ja romanialainen Pau-
la Laveneziana puhuvat ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

KUVA: SIRKKU KIVISTÖ

KUVA: TAINA KULUSJÄRVI-TOURAY

Tilaisuuden juonnoista vastasi tuttuun tapaan Eija Ahola

KUVA: MIKA RAUTIO

Uusi 
kaupunginjohtaja 
valloitti 
välittömyydellään

Kaupunginjohtaja Ritva Vil-
janen sulautui luontevasti 
väkijoukkoon ja tullessaan 
tähän aamiaistilaisuuteen 
siinä 8 maissa vilpittömän 
hämmästyneesti totesikin: 
oi, tupa täynnä väkeä! Rit-
va Viljanen puhui naisista, 
vallasta ja valtarakenteista, 
tehden historiallisen kat-
sauksen naisten tasa-arvon 
kehittymiseen. Olemme 
tottuneet olemaan ylpeitä 
siitä, että 1906 ensimmäi-
sinä maailmassa Suomen 
naiset saivat äänestää ja 
olla ehdokkaina vaaleissa. 
Mutta Viljanen herätteli 
naisia, ettei vuosisatainen 
kehitys ihan vastaa raila-
kasta alkua. Vuonna 1956 
kunnanvaltuutetuista 7,3 % 
ja kansanedustajista 15 % 
oli naisia. ”Jos tavoitteena 
pidetään, että kunnanval-
tuutetuista puolet on naisia, 
nykyvauhdilla tavoitteeseen 
päästään vuonna 2027. 
Kestää sata vuotta ennen 
kuin eduskunnassa on sa-
ta naiskansanedustajaa”, 
totesi Viljanen.  Naiset ää-
nestävät ahkerammin, mut-
ta naisia on vaikea saada 
ehdokkaiksi. Viime kunta-
vaaliehdokkaista 39,9 % oli 
naisia. “Käytämmekö valtaa 
ja muutammeko valtara-
kenteita?” kysyi Viljanen. 
Hän herätteli pohtimaan 
naisalojen yksityistämistä. 
Kuntien työntekijöistä 80 % 
on naisia. Mikä on heidän 
työnsä tulevaisuus? 

Vaikka naiset ovat tunnol-
lisia ja kunnollisia, niin 
silti johtotehtävistä saate-
taan naiset vetää rajuilla 
otteilla alas, esimerkkinä 
Jäätteenmäen ja miksi ei 
Urpilaisenkin urakehitys ja 
ongelmat herrakulttuuris-
sa. Naisjohtajia on vielä vä-
hälukuisesti, mutta määrän 
lisääntyessä naiset tulevat 
luomaan uutta johtajuutta. 
Naiset eivät pysy yksin per-
he- ja sosiaaliasioissa, vaan 
ottavat haltuunsa myös ra-
ha-, turvallisuus- ja tekno-
logia-aloja.  
On syytä olla myös kiitol-
linen ja ylpeä naisten mer-
kittävästä osallisuudesta 
yhteiskunnan kehittämi-
seen, sillä onhan Suomi 
EU:n kolmanneksi tasa-ar-
voisin maa. 

Aamupäivä oli painavaa 
naisasiaa täynnä. Sitä ke-
ventämässä oli kulttuuria. 
Vantaan musiikkiopiston 
Laurus-nuorisokuoro esit-
ti opettaja Heidi Harisen 
johdolla taidokkaasti iloisia 
lauluja. Rytmikästä suo-
malais-brasilialaista choro 
-musiikkia tarjosi Nordic 
Choro-yhtye, jossa brasilia-

Laurus-kuoro musisoi opettajansa Heidi Harisen johdolla 

KUVA: TAINA KULUSJÄRVI-TOURAY

laista tamburiinia eli pan-
deiroa soitti Ricardo Padil-
la, 7-kielistä kitaraa Fabio 
de Oliveira ja 10-kielistä 
mandoliinia Jarmo Romp-
panen. Musiikki oli niin 
lanteisiin vaikuttavaa, että 
rohkeimmat naiset ja roh-
kea mies ryhtyivät pöytien 
välissä rytmikkääseen lan-
netanssiin.

Kansainvälisen Naistenpäi-
vän juhlan järjestäjänä toi-
mi tänäkin vuonna Toimi-
va-Koivukylä-Toimari ry. 
ja sen jäsenjärjestö Nais-
kulttuuriyhdistys Doris. 
Perinteisesti Doris on vas-
tannut koko ohjelmasisäl-
lön rakentamisesta ja yhtä 
perinteisesti tilaisuuden 
asiantuntevista juonnoista 
on vastannut Eija Ahola. 
Tilaisuuden tarjoilusta ja 
kauniista kattauksesta pi-
tivät huolen Toimarin va-
paaehtoiset ahertajat. Ta-
loudellinen tuki on saatu 
Vantaan kaupungin kansa-
laistoiminnan kohdeavus-
tuksista.

Suuret kiitokset onnistu-
neen tilaisuuden tekijöille!

Kaupunginjohtajakin halusi tallentaa tilaisuuden tunnelman 
omiin kuvatiedostoihinsa

KUVA: SIRKKU KIVISTÖ

KUVA: TAINA KULUSJÄRVI-TOURAY
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Maanantai - Torstai 9.00 - 20.00 
Perjantai 9.00 - 16.00
Lauantai 10.00 - 16.00

Hakopolku 2, 01360 Vantaa
puh. 043 8250961, www.helmet.fi

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

E-hetket
Tule kysymään tietotekniikasta, lait-
teista, ohjelmista sekä e-aineistoista.  
E-hetkiä pidetään Koivukylän kirjaston 
tietokoneluokassa joka keskiviikko 
klo 13 - 15.

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.
(7.4. ei esitystä)

Lastenelokuvia alle kouluikäisille 
kirjaston auditoriossa. Tarkempi ohjel-
ma kirjastosta. Tervetuloa.

Toukokuun   
lukupiiri 
Torstaina 17.5. klo 14.00 – 15.30

Karen Joy Fowler: Olimme ihan 
suunniltamme

”Fowlerin perhetarinan sympaatti-
seen kerrontaan on taitavasti kätketty 
sekä melkoinen juoniyllätys että suuria 
kysymyksiä lasten kasvattamisesta, 
vanhempien vastuusta ja tieteen etii-
kasta.” Jussi Valtonen

Kysy kirjaa palvelutiskiltä. Kahvi-
tarjoilu.

Tervetuloa lukupiiriin!

Huhtikuun   
lukupiiri 
Torstaina 12.4. klo 14.00 – 15.30

NoViolet Bulawayon: Me tarvitaan 
uudet nimet

”Zimbabwesta Yhdysvaltoihin 
muuttanut Bulawayo on afrikkalaisen 
kirjallisuuden tuoreita nimiä ja yksi 
heistä, jotka käsittelevät maanosan-
sa historiaa ja nykypäivää peilaamal-
la sitä elämään länsimaissa. NoViolet 
Bulawayon värikäs ja kiihkeä esikois-
romaani.”

Kysy kirjaa palvelutiskiltä. Kahvi-
tarjoilu.

Tervetuloa lukupiiriin!

Jää Novellikoukkuun! 
Kirjaston asiakkaiden mietteitä sekä lukemi-
sesta että käsitöiden tekemisen vaikutuksista:
”Pää kirkastuu, väsymys katoaa.” 
”Elinehto, kun muuta ei jaksa tehdä.” 
”Vie aikaa – mutta vaivan arvoinen.”

”Hektisessä arjessa niiden pariin py-
sähtyminen rentouttaa ja rauhoittaa. 
Niiden tekeminen on erinomainen 
keino lievittää stressiä ja lisätä arjen 
hyvinvointia. Verenpaine laskee ja sy-
dämen syke hidastuu. Yhteen asi-
aan keskittyminen ja konkreettinen 
aikaansaaminen lisäävät elämänhal-
linnan tunnetta. Eteen tulevat onnistu-
misen kokemukset lisäävät positiivista 
mielialaa ja optimismia,” kuvailee 
Itä-Suomen yliopiston käsityötieteen 
professori Sinikka Pöllänen. Taito nro 
5/2013 

”Niiden parissa pääsee aivan 
erilaiseen mielentilaan. Mieli ren-
toutuu, muistaa, havaitsee ja ymmär-
tää paremmin sekä auttaa tekemään 

viisaampia päätöksiä” kertoo aivo-
tutkija Minna Huotilainen Työterveys-
laitokselta. Vantaan Sanomat 1.7.2015 

Mistä ihmeestä on kyse? 

Ensimmäinen teksti kertoo käsitöiden 
tekemisen ja toinen teksti lukemisen 
tutkituista hyvää tekevistä vaikutuk-
sista. 

Kirjaston Novellikoukussa voi teh-
dä käsitöitä ja samalla kuunnella kir-
jallisuutta. Bonuksena sosiaalisuuden 
hyvää tekevät vaikutukset. 

Keskiviikkoisin 14.3., 28.3., 11.4., 
25.4., 9.5., 23.5.  klo 18.00 – 19.30 

Tervetuloa.Helmet-kirjastojen 
käyttösääntöjä on 
uudistettu
Uusitut käyttösäännöt ovat voimassa 1.3.2018 
alkaen.

Tammikuussa 2017 tuli voimaan uusi 
kirjastolaki, ja EU:n tietosuoja-asetus-
ta aletaan soveltaa toukokuussa 2018. 
Helmet-kirjastojen käyttösääntöjä on 
ajanmukaistettu niin, että nämä kum-
pikin on otettu huomioon.

Muun muassa alaikäisten kir-
jastonkäyttöä koskevia sääntöjä on 
uudistettu: Alle 15-vuotias tarvitsee 
huoltajan luvan kortin hankkimiseen 
mutta 15–17-vuotias voi hankkia kor-
tin itse. Lapsen kirjastokortin aikuinen 
yhdyshenkilö on tästä alkaen aina hä-
nen virallinen huoltajansa eikä kukaan 
muu aikuinen. Alle 18-vuotiaat eivät 
maksa myöhästymismaksuja. Alaikäi-
sen kortti on päivitettävä aikuisten 
kortiksi, kun hän täyttää 18 vuotta.

Uusittujen sääntöjen kohta kirjas-
ton käyttöoikeuden menettämisestä on 

uuden kirjastolain mukainen. Käyt-
töoikeuden menetys on enintään 30 
päivää. Käyttöoikeuden voi menettää, 
jos aiheuttaa toistuvasti ja olennaises-
ti häiriötä kirjaston toiminnalle, vaa-
rantaa turvallisuutta tai vahingoittaa 
kirjaston omaisuutta. Päätös käyttöoi-
keuden menettämisestä on viranhalti-
japäätös, johon voi hakea oikaisua.

Edellisen sääntöuudistuksen jäl-
keen useisiin pääkaupunkiseudun 
kirjastoihin on lisätty omatoimiaikaa. 
Lisäksi joissakin kirjastoissa asiakas 
käyttää varausten itsepalvelunoudos-
sa salanimeä eli aliasta. Nämäkin asiat 
otetaan huomioon uusissa käyttösään-
nöissä.

http://www.helmet.fi/fi-FI/Info/
Asiakkaana_kirjastossa/Helmetkirjas-
ton_kayttosaannot(37540)

Läksykerho
Koivukylän kirjaston askartelutilassa  
maanantaisin klo 18 -20.

Kerhossa saat apua läksyjen teossa. 
Voit tulla mukaan milloin vain. Ohjaa-
jina toimivat Suomen Punaisen Ristin 
koulutetut vapaaehtoiset.
Lisätietoja:
laksy.sprkorso@gmail.com 
Yrjö Heinämäki / 040 531 9315 tai 
Pirjo Pearlman / 044 303 0950
rednet.punainenristi.fi/korso

Laula karaokea
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
Koivukylän kirjastolla järjestetään 
Peli-illat joka maanantai ja torstai klo 
15-19. Tiloista löytyy Playstation 3 ja 
Nintendo Wii, sekä pinkka pelejä ky-
seisille konsoleille.

Pelejä voi myös varata muista kir-
jastoista. Tervetuloa.
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K oivukylän kirjaston 
lukusalin yhteydessä 
on jo 1990-luvun al-

kupuolelta lähtien toiminut 
pieni, kotoinen kahvila. Kah-
vilassa on asiakasystävälli-
set hinnat ja se tuo mukavan 
lisän kirjaston palveluihin. 
Kahvilan työntekijät toimivat 
myös osittain vahtimestarin 
ja lukusali-isännän/emännän 
tehtävissä. He huolehtivat lu-
kusalin yleisestä siisteydestä 
ja viihtyvyydestä sekä pitävät 
huolta lukittujen WC-tilojen 
asiallisesta käytöstä. Kahvi-
latyöntekijät ovat paikalla 
viitenä päivänä viikossa 7-9 
tuntia päivittäin. Käytännön 
järjestelyistä ja työntekijöiden 
palkkauksesta on huolehtinut 
Toimiva Koivukylä-Toimari 
ry. valtiolta saatavien työllis-
tämistukirahojen turvin.

Maaliskuun alussa kävi yllät-
täen niin, että nämä järjes-
töjen palkkakustannuksiin 

Uudellemaalle varatut valtion 
työllistämistukirahat loppui-
vat, eikä loppuvuodeksi ole 
käytettävissä tätä ns. täyttä 
palkkatukea. Vain puoleen 
palkkakustannuksista on 
mahdollisuus saada työllistä-
mistukirahoja. 

Kahvilan nykyisten palkkatu-
kityöntekijöiden työsuhteet 
päättyvät 2.4. ja 7.5.2018. 
Koska Kirnun kahvila ei ole 
normaali liiketalousperiaat-
teella toimiva yritys, eikä sen 
päivittäinen asiakasmäärä 
vastaa lainkaan ns. tavallis-
ten kahviloitten kävijämääriä, 
niin kahvilan tuotto ei kata 
tätä työllistämistukirahojen 
puolittumisen aiheuttamaa 
palkkavajetta. Mikä siis avuk-
si? 

Jotta kahvilan sulkemiseen 
ei tarvitsisi mennä, niin Toi-
mari ry. esitti Vantaan kirjas-
topalvelujen johtaja Mikko 
Vainiolle, että kirjastopalvelut 
tulisi taloudellisesti apuun 

ylimenokauden ajaksi (1.4.-
31.12.2018), jolloin TE-toi-
miston myöntämää täyttä 
työllistämistukea ei saada. 
Toimari ry. tarjosi tehtäväk-
si joko kumppanuus- tai os-
topalvelusopimusta. Tähän 
kirjastopalvelujen johtajalla 
ei ollut halukkuutta. Tällä rat-
kaisulla saavutettu hyöty olisi 
ollut moninkertainen kustan-
nuksiin nähden, jotka yhdek-
sän kuukauden ajalta olisivat 
olleet kaupungille kaikkiaan 
vain 5400 €, eli n. 0,054% kir-
jastopalveluiden budjetista.  
Vaikka kyse oli yksinomaan 
kirjaston hyväksi tulevasta 
viihtyvyydestä ja turvallisuu-
desta, niin kirjastopalveluiden 
johtaja ei katsonut esitetyn 
vaihtoehdon kuuluvan hänen 
toimivaltuuksiensa piirin. 
Hän siis katsoi, että kahvilan 
tuottama yleisen viihtyvyyden 
ja turvallisuuden lisääntymi-
nen, tai siis sen turvaaminen, 
ei kuulu hänelle. Ihmettelyä 
herättää kirjastopalveluiden 
johtajan näkemys asiassa.

Ovatko kaupungin puheet ja teot ristiriidassa, jos:
Yli 20 v toiminut kirjaston kahvila 
lopettamisuhan alla!

Näyttää siltä, että kaupun-
gin strategiassa osallisuus, 
monituottajuus ja yhdessä 
tekeminen ovat vain sanahe-
linää juhlapuheissa, eivätkä 
ne muutu konkreettiseksi toi-
minnaksi. 

Lehden painoon mennessä 
kahvilan toiminnan jatkumi-

nen on vielä auki.  Toimari ry. 
jatkaa sitkeästi eri vaihtoehto-
jen tutkimista ja toivoo löytä-
vänsä jonkin ratkaisun, jonka 
turvin meillä olisi edelleenkin 
pieni kahvila lukusalin yhtey-
dessä, niin asiakkaiden kuin 
henkilökunnankin iloksi ja 
viihtyvyydeksi. Jos ratkaisua 
ei löydy, kahvilan yli 20 vuotta 

jatkunut toiminta valitetta-
vasti loppuu kevään aikana 
Toimari ry:stä täysin riippu-
mattomista syistä johtuen.

Allekirjoita kansalaisad-
ressi kahvilan toiminnan 
jatkumisen puolesta! 
Adressin löydät kirjaston kah-
vilasta.

Liisa Kaikula                                                               

K oivukylän Palloseu-
ra järjestää vuon-
na 2018 tuttuun 

tapaan kaksi K-Citymar-
ket futisleiriä. Futisleirien 
ajankohdat ovat 4.-8. kesä-
kuuta sekä 6.-8. elokuuta. 
Tapahtumat on suunnattu 
kaikille vuosina 2004-2012 
syntyneille liikunnasta 
kiinnostuneille tytöille ja 
pojille. Osallistujilla ei tar-
vitse olla aiempaa jalkapal-
lotaustaa.

Leiriläiset pääsevät tur-
valliseen ja laadukkaaseen 
harjoitteluympäristöön se-
kä viettämään liikunnalli-
sia kesälomapäiviä. KoiPS 
lupaa heille erinomaiset 
olosuhteet ja ammattitai-
toiset ohjaajat.

Leirit järjestetään Ha-
vukosken Urheilupuis-
ton (Koivukylänväylä 32, 
01360 Vantaa) tekonur-
mella. Päivittäinen ohjel-
ma kestää aamuyhdeksästä 
puoli kolmeen iltapäivällä. 
Harjoitusten suunnitte-
lusta ja sisällöstä vastaa-

KoiPS viestintä                                                          

KoiPS kesäleirin riemua

vat KoiPS:n työntekijät, 
valmentajat sekä seuran 
Nuorten Valmentajien 
Koulutusta (NVK) suorit-
tavat kurssilaiset.

Jokainen leiriläinen pääsee 
tapahtumissa oman ikä-
luokkansa ja taitotasonsa 
mukaiseen toimintaan. Lii-
kunnallisesti monipuoliset 
harjoitukset sisältävät lei-
kinomaisia pelejä ja kisoja. 
Mukaan ovat tervetullei-
ta myös kaikki innokkaat 
maalivahdit, joille järjes-
tetään pelipaikkakohtaista 
valmennusta.

Leirit ovat kaikille avoi-
mia tapahtumia ja samal-
la KoiPS:n ulkopuolisille 
lapsille helppo reitti liittyä 
seuran varsinaiseen jouk-
kuetoimintaan. Esimer-
kiksi viime kesäkuun yli 
seitsemästäkymmenestä 
leiriläisestä parikymmentä 
ei vielä kuulunut seuraan. 
Myöhemmin osa heistä liit-
tyi mukaan KoiPS:n jouk-
kueisiin. 

K-Citymarket futisleirien 
hinnat ovat 110€ (kesäkuu) 
ja 75€ (elokuu). Ne sisältä-
vät kaksi harjoitusta päi-

vässä, huippuolosuhteet, 
laadukkaan valmennuksen, 
kenttävuokran sekä tuhdin 
päivittäisen välipalan.

Ilmoittautuminen kesän 
tapahtumiin on jo alkanut!
Lisätietoja: 
niko.koskela@koips.fi  tai 
puh. 044 766 5811
Ilmoittautuminen: 
www.koips.fi/harrastetoi-
minta/futisleirit/

Tervetuloa Koivukylän Pal-
loseuran ja K-Citymarketin 
futisleireille nauttimaan 
liikunnan riemusta!

Tule 
suunnittelemaan 

syksyn 
Vallatonta Yötä 

Ke 4.4. klo 18.00 
Kirjaston askarteluhuone, 

Hakopolku 2 

Toimiva Koivukylä-Toimari ry on perinteisesti 
järjestänyt syyskuun 1. perjantaina 

Koivukylässä Vallattoman Yön. 

Tänä vuonna sekä kaupunki, 
Seinähullu Vantaa että nuorisopalvelut 

ovat tekemässä yöstä vieläkin isompaa ja
 innostavampaa yhdessä asukkaiden kanssa. 

Mitä sinä haluaisit nähdä, tehdä ja kokea 
7. syyskuuta Koivukylässä? 

Tule mukaan ideoimaan!
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Havis maailmalla

 
2 - 28. maaliskuuta 2018

Helmi Köykkä, 8C                   

Lähdin 28. tammikuu-
ta Uddevallaan Ruot-
siin viikoksi neljän 

muun oppilaan ja kahden 
opettajan kanssa. Koulum-
me on mukana kansainväli-
sessä Erasmus+ -projektissa 
nimeltään: ”How can I imp-
rove my educative system 
and help others access it?”, 
jonka aihe on maahanmuut-
to sekä koulujen toimintata-
vat ja opetussuunnitelmat. 
Uddevallassa oli projektin 
ensimmäinen tapaaminen. 
Siellä me projektissa muka-
na olevat maat esittäydyim-
me ja kerroimme omista 
maistamme ja koulujärjes-
telmistämme. Mukana ole-
vat maat ovat Suomi, Ruotsi, 
Itävalta, Espanja ja Puola.

Uddevalla oli pieni ja nät-
ti kaupunki. Koulu, jota 
kävimme, oli yksikerrok-
sinen lukio, jossa oli vain 
sata oppilasta. Se oli kivan 
näköinen ja siellä oli rento 
tunnelma. Opettajat olivat 
hauskoja ja todella mukavia.

Majoituimme ruotsalaisissa 
perheissä, opettajat yöpyi-
vät hotellilla. Minä majoi-
tuin itävaltalaisen ja espan-
jalaisen kanssa mukavassa 
ja ystävällisessä perheessä, 
joka asui maalla. 

Teimme koulussa projektiin 
liittyviä tehtäviä ja tutus-
tuimme ruotsalaiseen kou-
lujärjestelmään. Kävimme 
myös luistelemassa, keilaa-
massa, Nordens Ark -eläin-
tarhassa, jossa oli vain uha-
nalaisia eläimiä, Smögen 
-kalastajakylässä, Univer-
seum -tiedekeskuksessa se-

kä Göteborgin keskustas-
sa. Iltaisin vietimme aikaa 
perheiden kanssa ja yhtenä 
päivänä meillä oli perhe-
päivä. Minä kävin majoit-
tajaperheeni kanssa Orust 
-saarella, jossa kävimme 
nätissä kalastajakylässä 
sekä katsomassa perheen 
äidin veljen lehmiä. Illalla 
katsoimme Ruotsin Euro-
viisukarsintoja. Reissu oli 
todella kiva ja varmasti iki-
muistoinen. 

Reissun jälkeen heti seu-
raavalla viikolla oli vuo-
rossa koulumme toiseen 
kansainväliseen projek-
tiin kuuluva projektiviikko 
Suomessa. Kouluumme tuli 
oppilaita Saksasta, Espan-
jasta, Ranskasta, Latviasta 
ja Tšekistä. Minä majoitin 
saksalaisen tytön.

Viikon aikana meillä oli eri-
laista ohjelmaa. Kävimme 
VR-puistossa, Kuusijärvellä, 
Helsingissä ja Aalto-yliopis-
tolla. Me majoittajat saim-
me myös osallistua ohjel-
maan. Vaihto-oppilailla oli 
koulussa työpajoja ja sillä 
välin majoittajat olivat omil-
la oppitunneilla.

Viikko sujui hyvin ja ongel-
mitta. Mielestäni vaihdossa 
oli kivampaa kuin majoitta-
jana oleminen. Majoittaja-
na piti enemmän huolehtia 
asioista, kun vaihdossa sai 
olla enemmän rennommin 
ja kulkea mukana.

Näillä kahdella viikolla 
opin enemmän käyttä-
mään englantia, olemaan 
avoimempi sekä opin myös 
muista kulttuureista ja 
koulujärjestelmistä.

Helmi, Eva, Laura-ope, Filip, Leevi ja Sozjar Uddevallan jää-
hallissa

Nordens Ark, uhanalaisten eläinten eläintarha

Eva,Helmi ja Sozjar Smögenissä, Abba-sillin kotipaikassa

Filip ja Leevi kertovat suomalaisesta koulujärjestelmästä Tytöt kertovat Suomesta. Sateinen sää ei menoa haitannut

Hejsan Sverige! Kotimatka alkaa. . .

KUVAT: SARI LEHTOSAARI
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Aada, Isabel ja Kaisa ovat Taitaja9- alueellisessa kilpailussa menestyneen Havis 3 -joukkueen 
kilpailijat.

KUVA: HAVUKOSKEN KOULU Lumon lukion Teatte-
rilinjan ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijat 

tuovat ensi-iltaan 18.4.2018 
uuden teoksen Empathy has 
left the building.
 
Empathy has left the building 
on esitys tyhjiöstä. Se on dys-
topia tilanteesta, jossa ihmis-
ten empatiakyky on lakannut 
olemasta. Kaikki ovat yksin. 
Kukaan ei auta tai kuuntele 
toistaan. Ihmiset kaipaavat jo-
takin, mutta ovat unohtaneet, 
mitä se voisi olla. Empathy on 
esityksen roolihenkilö, joka on 
päättänyt poistua ymmärtä-
mättömien ihmisten keskuu-
desta. Hän on julkkis ja artisti, 
jota kaikki ovat rakastaneet.
 
Esitys kertoo vaikeudesta aset-
tautua toisen asemaan, mutta 
se avaa myös näkymän valoi-
sammasta tulevaisuudesta. 
Lumon nuoret ehdottavat - 
entä jos näkisimmekin erilai-
suuden voimavarana ja empa-
tia voisi olla uusi musta.
 
Esitys on toteutettu ryhmäläh-
töisesti.

Havukosken koulu on 
voittanut eurooppa-
laisen eTwinning-yh-

teisön palkinnon koulujen yh-
teistyöprojektien kilpailussa.

12-15 vuotiaiden sarjassa 
voittajana palkittu ICT Wor-
ld 2017-projekti toteutettiin 
kuuden koulun kesken. Muut 
koulut olivat Saksasta, Espan-
jasta, Tšekistä, Ranskasta ja 
Latviasta. eTwinning-palkin-
toa tavoitteli tänä vuonna yli 
700 projektia. Palkinto myön-
nettiin kolmessa ikäsarjassa.

ICT World 2017 -projekti on 
osakokonaisuus kolmevuo-
tisesta Erasmus+ projektis-
ta, jossa opiskellaan yhdessä 
erilaisia tietoteknisiä taitoja 
ja kehitetään niiden opetusta 
perusopetuksessa. Projek-
tin aikana opiskellaan mm. 
koodausta, graafista kuvan-
tamista, 3D-mallintamista ja 
robotiikkaa sekä tutustutaan 
kumppanuusmaiden koulu-

Saamme joka vuosi 
lukea koulumme wil-
masta ja kuulla kes-

kusradiosta iloisia uutisia, 
jotka liittyvät aina samaan 
teemaan. Niin kävi tänä-
kin vuonna. Meidän koulun 
oppilasjoukkue Havis 3 eli 
Isabel Hintsala, Kaisa Ku-
vaja, ja Aada Virmelä kisai-
li innokkaasti ja voitti Tai-
taja9 Uudenmaan alueen 
aluekilpailun.

Kisaan tarvittavia taitoja 
opetetaan eri oppiaineissa; 
käsitöissä, terveystiedossa 
ja kotitaloudessa. Taitaja9 
-kisaan luotsaa Havukos-
ken joukkueet vuosittain 
koulumme käsityön ja ter-
veystiedon lehtori Päivi 
Pulkkila. Hän perehdyttää 
ja innostaa opiskelijoita 
tiettyyn aikaan vuodesta 
osallistumaan kilpailuun, 
kannustaa nuoria kisa-
matkoilla ja iloitsee sitten 
kevättalvella, ja usein ke-
väälläkin, hienoista saavu-
tuksista.

Taitaja9 on yläkoulujen 

oppilaille suunnattu taito-
kisa, jossa nuoret kilpai-
levat erilaisissa taidoissa 
kolmihenkisin joukkuein. 
Ensimmäinen vaihe, jossa 
voi kisaamalla näyttää tai-
tojaan, on paikalliskilpailu. 
Vantaalla ei ole järjestetty 
kisoja Taitaja9:n merkeissä 
paikallisissa ammattiopis-
toissa, joten onneksemme 
koulumme oppilaat ovat 
päässeet mukaan Helsingin 
paikalliskisaan, kertoo Päi-
vi Pulkkila.

Paikalliskilpailut järjeste-
tään Stadin ammattiopis-
tossa Helsingissä. Näissä 
kisoissa parhaiten pärjän-
neet joukkueet pääsevät 
aluekilpailuihin, jossa ki-
saavat koko Uudenmaan 
alueen alkukarsintojen 
parhaat joukkueet. Tänä 
vuonna Havukosken oppi-
laat pääsivät jatkoon pai-
kalliskilpailussa ja  voit-
tivat alueellisen kisan! 
Aluekilpailuiden parhaat 
matkustavat jokavuotiseen 
Taitaja-tapahtumaan joka 
järjestetään Tampereella. 
Taitaja9 -loppukilpailu ki-
sataan kaikkien Suomen 

parhaiden yläkoulujen kes-
ken 16.5.2018.

Taitaja-tapahtuma on laa-
jamuotoinen ammatillisten 
alojen kilpailu, jossa kil-
pailevat eri ammattialojen 
opiskelijat, kuten esimer-
kiksi kokki-  parturi-kam-
paaja-, lähihoitaja- ja 
floristiopiskelijat. Tapah-
tumalla edistetään amma-
tillisen koulutuksen laatua 
ja houkuttavuutta nuorille. 
Taitaja-loppukilpailuissa 
menestyneet, oppilaitosten 
parhaat opiskelijat lähtevät 
edustamaan Suomea kan-
sainvälisiin WorldSkills-, 
EuroSkills- ja Abilym-
pics-ammattitaitokilpai-
luihin. Moni ammatillisen 
koulutuksen hankkinut ja 
näissä kisassa menestynyt 
nuori saa työpaikan kilpai-
lujen kautta. Muuta työn-
hakuprosessia ei tarvita.

Kun kysyin Havis 3 -jouk-
kueen jäseniltä heidän me-
nestyksenä salaisuutta, he 
vastasivat, että luottavat 
joukkuen kunkin jäsenen 
henkilökohtaisiin taitoihin 
ja vastuuta annetaan eri 

Tiedote                                        

Vantaan kaupunki/tiedotus                                     

Sisko Lindfors
Päivi Pulkkila                                  

Lumon lukion nuoret 
haastavat tylyn nykymenon

Havukosken koulu palkittiin 
eurooppalaisessa koulujen 
yhteistyökilpailussa

Taitajia Tampereelle

tehtävissä eri henkilöille 
osaamisalueen mukaan.

Tämä kisa on oiva väline 
myös uuden opetussuunni-
telman mukaiseen oppimi-
seen. Kisa on kylläkin ollut 
koulumme projekteissa jo 
vuosia ennen opetussuun-

nitelman uudistamista. 
Kisassa työskennellään yh-
dessä ja tiimissä, kannus-
tetaan toisiaan ja opitaan 
uutta toisten taidot kan-
nustimena.

Käden taitoja pidetään tär-
keänä digi- ja medianatii-

vien nuorten elämälle pelas-
tavana voimavarana. Ja niin 
olkoon! Voidaan ehkä myös 
muistella vanhaa sananlas-
kua, jossa vanhaa konstia 
verrataan pussilliseen uusia.

Tampereella kisataan! 
Havis voittoon!

 
Ensi-ilta: ke 18.4.2018 klo 
13.20
 
Muut esitykset:
To 19.4. klo 13.20 ja klo 18
Pe 20.4. klo 13.20
 
Esityksen kesto: n. 40 min.
 
Esityksen ikäsuositus on ylä-
asteikäisestä ylöspäin.
 
Lumosali, Urpiaisentie 14, 
01450 Vantaa
 
Liput: 8/5€, ryhmälippu 5€ 
(min. 10 hlön ryhmä)
Lippuvaraukset arkisin klo 
9-15 p. 040 4802503

 
Päiväesityksiin koululaisryh-
mille ilmaiset liput!
 
www.lumonlukio.fi
 
Työryhmä:
Käsikirjoitus, puvustus ja la-
vastus: Työryhmä
Ohjaus: Minna Puolanto
Äänisuunnittelu: Juha Tuisku
Valosuunnittelu: Veera Koski-
vaara (Lumosali)
Ääntenajo: Mikko Rintasaari 
(Lumosali)
Valokuvat ja graafinen suun-
nittelu: Timo Pörhölä
Rooleissa: Lumon lukion 17F 
-ryhmä

järjestelmiin ja kumppanuus-
maihin.

eTwinning on eurooppalaisten 
koulujen yhteisö, joka tarjoaa 
koulujen henkilöstölle Euroo-
passa mahdollisuuden ja pai-
kan olla yhteydessä toisiinsa, 
tehdä yhteistyötä, kehittää 
projekteja, jakaa ja tuntea 
olevansa osa koko Euroopan 
laajuista yhteistä oppimis-
ympäristöä. Se on osa EU:n 
koulutusohjelmaa. Yhteisö 

järjestää vuosittain yhteistyö-
hankkeiden eTwinning-kil-
pailun, jossa tänä vuonna 
Havukosken koulu palkittiin 
ainoana suomalaiskouluna.

Havukosken koulussa on ol-
lut eTwinning-toimintaa 13 
vuoden ajan, ja erilaisia yh-
teistyöprojekteja on takana 
15. Koulu on aiemmin saa-
nut kahdelle eri projektilleen 
kansallisen laatupalkinnon 
(Quality Label).
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N äin kevään korvil-
la lisääntyvä valo 
ja auringon pais-

te näkyvät myös alueen 
nuorissa. Hyvä mieli, hy-
myilevät nuoret ja iloiset 
tervehdykset ovat Nutan 
”perussettiä”. Kiertelin 
nuorten parissa kysymässä 
haluaisiko joku kirjoittaa 
jutun Koivukylän Lähisa-
nomiin. Muutama tyttö 
innostui ajatuksesta ja he 
halusivat kirjoittaa yhdessä 
jotain iloista ja positiivista 
asuinalueestaan. Tämän li-
säksi yksi nuorista teki pie-
nen gallupin aiheesta ”Mik-
si nuoret tulevat Nutalle”. 
Itse pysyttelin taka-alalla, 
jotta tämänkin kertaises-
ta jutusta saadaan nuorten 
oman näköinen. Nyt annan 
puheenvuoron nuorille:

”Hei olemme 3 seiska-luok-
kalaista tyttöä ja aioimme 
kertoa Havukoskesta, sen 

ihmisistä ja tunnelmasta. 
Tykkäämme Havukoskesta 
koska täällä on kauppoja, 
kouluja ja ihana puisto.

Nutalla on kaikenlaista teke-
mistä. On harrastuksia tar-
jolla ja kaikki työntekijät ovat 
mukavia ja ystävällisiä. Jos 
tarvitsee neuvoja niin työnte-
kijät auttavat aina. 

Nutalla voi tavata paljon uu-
sia ihmisiä ja tutusta heihin. 
Havukoskella on myös paljon 
ihmisiä kehen voi tutustua. 
Naapurusto on puhdas ja ih-
miset mukavia. Täältä löytyy 
myös palvelutalo missä aute-
taan vanhoja ihmisiä. Havu-
koski on puhdas ympäristö.”

Seuraavaksi 16-vuotias ”kon-
karitoimittajamme” kertoo 
omista tutkimustuloksistaan: 
Kysyimme Havukosken nuo-
risotalon kävijöiltä, mikä hei-
dät saa tulemaan nuorisota-
lolle. Isoimpana tekijänä on 
kaverit, sillä nuorisotalo on 

Hyvän tuulen terveiset Haviksen Nutalta!
Nutan nuoret                                                                

nuorten mielestä oiva koh-
taamispaikka uusien ja van-
hojen tuttavuuksien kesken. 
Kun ulkona on kylmä, nuor-
ten on vaikea keksiä kaverei-
den yhteistä hengailupaik-
kaa, näin ollen nuorisotalolle 
saavutaan viettämään aikaa. 
Havukosken nuorisotalolta 
löytyy myös monia aktiviteet-
tejä nuorille, kuten biljardi- 
ja pingispöytä ja liikuntasali. 
Nuorisotalolta löytyy myös 
näiden lisäksi esimerkiksi 
monia pelejä ja askartelutar-
vikkeita. Monipuolinen teke-
minen houkuttaa nuoria tule-
maan talolle.  

Nuorisotalolla on toisia kun-
nioittava ilmapiiri, eikä kiu-
satuksi tulemista tarvitse 
pelätä. Hyvä ilmapiiri onkin 
monille syy tulla paikalle.  
Nuorisotalon ohjaajat ovat 
kaikille mukavia ja luovat 
rentoa fiilistä nuorisotalolle. 
Ohjaajat ovat tuttavallisia ja 
tulevat aina kysymään kuu-
lumisia.  Nutalla voi pelata biljardia, korttia ja shakkia.

IRMA LILJESTRÖM

Grace ja Minerva, vapaaehtoiset

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

en saa palvelua, miksi ei mi-
nulle koskaan! Tällä palstalla 
esitellään ihmisiä, jotka ovat 
kääntäneet kysymyksen toi-
sinpäin; Mitä minä voin teh-
dä, että jollakulla toisella olisi 
parempi olla? Samalla on saa-
nut myös itse.

Vapaaehtoistoiminnassa ke-
nenkään ei tarvitse ajatella, 
ettei kelpaa tai ei osaa. Jokai-
nen osaa jotain ja jokaiselle 
on paikka toimia tälläkin ky-
lällä. Tarvitaan vain tahtoa 
olla avuksi, tueksi, iloksi sekä 
vapaata aikaa. Erityistaitoja ei 
tarvita, ihminen ihmiselle riit-
tää. Erityistaitoja toki voi olla. 
Moni on saanut iloa ja yhtei-
sön harrastuspiireistä, jossa 
ohjaajana toimii vapaaehtoi-
nen, joka on laittanut oman 
osaamisensa kiertoon. 

Tänään sain tilaisuuden haas-
tatella ihanan iloisia nuo-
ria opiskelijoita I-An Gao’a 
(Grace) ja Hui-Min Liu’ta 
(Minerva). ”Black Bear Met-
sässä”, taiwanilaisten vapaa-
ehtoisten ryhmän, tavoit-
teena on tutkia suomalaista 
pitkäaikaishoitoa ja innova-
tiivisia palveluja sekä tuoda 
etelän lämmin tuulahdus 
ikäihmisten hoitokulttuuriin.

Syksyllä 2017 Grace ja kolme 
muuta suomen kieltä osaa-

Irma Liljeström                                                                                   

Mitä minä voin tehdä?

matonta opiskelijaa aloittivat 
vapaaehtoistoiminnan Sere-
monia-projektissa Vanhusten 
Kotiapusäätiöllä. Vapaaeh-
toistoiminta antaa Gracelle ja 
Minervalle iloa, suomenkie-
lentaitoa sekä edistää suoma-
laisten ja taiwanilaisten ystä-
vyyttä. ”Kieli on haaste, ei este 
kommunikoinnille” tuumaa 
Grace, joka on jatko-opis-
kelijana Helsingin Yliopis-
tossa (valtio-oppi). Minerva 
on vaihto-opiskelijana Lau-
rea-ammattikorkeakoulussa. 

Mitä erilaista on suomalaises-
sa ja taiwanilaisessa vanhus-
hoidonkulttuurissa? Suurin 
ihmetyksen aihe oli ehkä se, 
miten suomalaiset ikäihmiset 
haluavat pärjätä yksin. Taiwa-
nissa asutaan mieluummin 
lasten/sukulaisten kanssa. 
Taiwanissa myös hymyillään 
ja halataan enemmän sekä ol-

laan täysillä, ”intohimoisesti” 
läsnä ryhmissä.

Grace ja Minerva miettivät, 
miksi nuoria ihmisiä on niin 
vähän vapaaehtoistoimin-
nassa. Alueellamme on pal-
jon opiskelijoita, joilla ehkä 
olisi silloin tällöin aikaa läh-
teä vapaaehtoistoimintaan 
mukaan. Samalla saisi tunte-
musta erilaisista kulttuureis-
ta ja kielistä. 

Jos kiinnostuit ota yhteyttä 
tiina.mattila@vanhustenko-
tiapu.fi , puh.050 534 4593 tai 
allekirjoittaneeseen.

Mikä on sinun vapaaehtoista-
rinasi? Kerro se toisille inspi-
raatioksi ja rohkaisuksi. Ota 
yhteyttä irma.liljestrom@evl.
fi tai 050 553 8459/Irma, teh-
dään juttu sinusta ja vapaaeh-
toistoiminnastasi.

Tervetuloa, ovi Hius Clubiin. 
Maarit Miettinen ja Eliina Haantaus

Aikoinaan kaikki alkoi 
siitä, kun Eliina Haan-
taus avasi ensimmäis-

tä kertaa kampaamonsa ovet 
Korson Metsotornissa 1988. 
Siellä viihdyttiinkin pitkään, 
yhteen menoon 26 vuotta, 
kunnes yritys muutti uusiin 
Asolantie 14:n tiloihin vappu-
na 2014. 

Tai oikeastaan kaikki alkoi 
jo paljon aikaisemmin eli sii-
tä kun Eliina aloitti opinton-
sa Lahden Ammattikoulun 
Parturi-Kampaamo linjalla 
1977 ja valmistui sieltä pari 
vuotta myöhemmin. Hän on 
siis ollut alalla jo huikeat 39 
vuotta! 

Uransa alkuvaiheessa Elii-
na oli ensin vuoden verran 
Lahdessa teatterikampaajan 
opissa ja työskenteli sen jäl-
keen yhteensä 7 vuotta vie-
raan työnantajan palveluk-
sessa pääkaupunkiseudulla 
kahdessa eri paikassa, kun-
nes avasi oman yrityksensä 
15.3.1988.

Nyt jo 30 vuotta Eliina on 
elättänyt itsensä omalla yri-
tyksellään ja nähnyt matkan 

Korson Hius Club 
juhli 30 vuotista 
taivaltaan!
Mika Rautio                               

varrella monet talouden 
lamat, nousut ja laskut. Sa-
malla muoti ja sen muka-
na hiustyylikin on vuosien 
varsilla muuttunut moneen 
kertaan. Ajanhermolla on 
oltava ja joskus jopa aske-
leen edelläkin. Kilpailu alal-
la on kovaa ja liikkeitä pal-
jon. Laman myötä asiakkaat 
ovat pidentäneet käyntiväle-
jä ja korkea ALV 24% ruok-
kii valitettavasti harmaata 
taloutta ja ns. "kotikampaa-
mot" kukoistavat.

Eliina asuu miehensä kanssa 

Ilolassa. Vapaa-ajat kuluvat 
matkustellessa, lastenlasten 
kanssa puuhastellessa ja ko-
tia sisustaen. Kuntoa hän pi-
tää yllä kuntosalilla käyden 
ja työmatkat taittuvat kävel-
len. 

Työkaverina on ollut jo vuo-
sien ajan Maarit Miettinen. 
Yrittäjä hänkin jo 20v. Maarit 
perheineen asuu Päiväkum-
mussa. Vapaa-ajan täyttää 
ystävät ja kesällä mökkeily. 

Synttäripäivää vietettiin iloi-
sesti töitä tehden kahvin kera.
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Poniratsastusta Mönkijän peräkärryssä oli hurjan hauskaa

K oivukylän Lions Club 
järjesti Talvitempa-
uksen nyt jo 43. ker-

ran. Tapahtumapaikan telt-
tojen pystytys alkoi aamulla 
pakkasen ollessa -18C. Tämä 
lienee omassa lajissaan en-
nätys, sillä maaliskuun al-
kupäivinä kovin usein näin 
kylmiä aamuja ei ole ollut. 
Toinen ja iloinen yllätys 
koettiin puolilta päivin, sil-
lä aurinkoinen sää ja hienot 
talvikelit vetivät paikalle pal-
jon yleisöä. Silmämääräisesti 
arvioiden tällä kertaa tapah-
tumassa olikin mahdollisesti 
kaikkien aikojen ennätys-
määrä yleisöä.

Talvitempaus on ollut aina 
perheen pienimpien ja lap-
siperheiden suosiossa, ja 
tälläkin kertaa paikalla oli 
paljon erilaisia aktiviteette-
ja eri-ikäisille ja vähän van-
hemmallekin väelle. Yleisön 
paljoudesta aiheutui myös 
jonotusta aika ajoin, sillä 
ongintapaikka, fortunape-
lit, ketjun heitto ja tölkkien 
kaataminen pallolla ovat 
”urheilulajeja”, joita ihan jo-
ka päivä ei pääse puistossa 
pelaamaan. Lisäksi lasten 
kestosuosikkeja ovat aina 
olleet vetokoirat, poniajelut 
ja mönkijän kärryssä aje-
lu, joka oli huimaa kyytiä ja 
tarkoitettu vähän isommille 
lapsille.

Tarjolla oli myös monenlai-
sia makunautintoja, ja erityi-
sesti makkarat, hernekeitto 
ja letut tekivät kauppansa 
hyvin, mehut loppuivat yh-
dessä vaiheessa jopa kesken, 
ja niitä piti hakea lisää. Ar-
pajaisissa elettiin varsin jän-
nittäviä hetkiä, sillä arpojen 
vähentyessä arpajaisten pää-
palkinto, eli yö kahdelle Hai-
kon kartanossa oli vielä ar-
pomatta arpojen lähestyessä 

loppuaan. Lopulta kyseinen 
pääpalkinto huutokaupattiin 
ja tämä olikin tiettävästi en-
simmäinen kerta, kun Talvi-
tempauksessa on järjestetty 
tällainen ohjelmanumero.

Talvitempauksessa olivat 
mukana myös yhteistyö-
kumppanimme LVI Trio, 
kuntosali Easy Fit, Punaisen 
Ristin Korson osasto sekä 
Rekolan VPK. Varsinkin am-
bulanssi ja palokunnan ka-
lusto kiinnostivat myös per-
heen pienimpiä.

Lions Club on kansainväli-
nen palvelujärjestö. Siihen 
kuuluu noin 46 000 paikal-
lisjärjestöä ja 1,3 miljoonaa 
jäsentä noin 200 maassa. 
Lionsit tekevät työtä mo-
nien hyvien tavoitteiden 
eteen. Tarpeet ovat suuret 
ja Lions Clubien apu on mit-
tavaa, muun muassa näön-
suojelu, terveysohjelmat, 
nuoriso, vanhukset, ympä-
ristö ja katastrofiapu ovat 
avustuksen kohteina ympäri 
maailman. Lisäksi Lions clu-
bilaiset osallistuvat moniin 
paikallisesti ja kansallisesti 
tärkeisiin hankkeisiin. Jär-
jestö hankkii rahaa hyvän-
tekeväisyyteen erilaisilla 
tempauksilla. Tempauksista 
yleisöltä saadut rahat tilite-
tään lyhentämättömänä hy-
väntekeväisyyteen, kun taas 
klubin omaan toimintaan ja 
hallintoon menevät varat se 
kerää jäseniltään.

Koivukylässä Lions Clubin 
tärkeimmät ja jo vakiintu-
neiksi muodostuneet tapah-
tumat ovat talvitempaus, ja 
joulun alla järjestettävä kirk-
kokonsertti. Näistä tapah-
tumista saaduilla tuotoilla 
Lions Club on voinut tukea 
erilaisia paikallisia toimijoita 
Koivukylän alueella erittäin 
laaja-alaisesti jo yli 40 vuo-
den ajan.

Leijonien talvitempaus oli yleisömenestys
Mika Rautio                                                                       KUVAT: MIKA RAUTIO JA MATTI PUURUNEN

Aurinkoinen talvisää sai runsaasti kyläläisiä tapahtumaan

Talvitempaus on ollut aina perheen pienimpien ja lapsiperheiden suosiossa.

Makkarat, hernekeitto ja letut tekivät kauppansaTalvitempauksessa pääsi pelaamaan fortunaa, ketjunheittoa 
ja tölkkien kaatamista pallolla.
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K oululaisten hiihto-
lomaviikon aloit-
tanut Asolan tal-

virieha järjestettiin nyt jo 
kolmatta kertaa. Yhteensä 
Rekola-Asolan omakotiyh-
distys on järjestänyt talvi-
riehan jo kuusi kertaa, sillä 
ensimmäiset kolme talvirie-
haa pidettiin Rekolan täyt-
tömäellä.

Asolassa VPK:n tilat ja pi-
hapiiri tarjoaa aivan upeat 
puitteet tapahtumalle. VP-
K:n talolla voi sisätiloissa 
käydä välillä kahvilla tai 
syömässä. Tällä kertaa ehkä 
eniten ihmetystä herätti se, 
että hernekeitosta ei perit-
ty maksua lainkaan. Kahvi 
maksoi yhden euron. Läm-
pimissä sisätiloissa myös 

uutena yhteistyökumppa-
nina tapahtumaan tullut 
Hanabölen hoitola tarjosi 
vaatteiden läpi magneetti-
hierontaa. Arpajaisten pää-
palkintona oli 75 minuutin 
hieronta Hanabölen hoito-
lassa, mutta valitettavasti 
tällä kertaa kukaan ei osta-
nut päävoittoon oikeutta-
vaa arpaa.

Palokunnan talolla on 
luonnollisesti nähtävillä 
myös palokunnan omaa ka-
lustoa, joita paikalla olleet 
vapaapalokuntalaiset esit-
telivät innokkaasti. Nyt tä-
nä vuonna paikalle saatiin 
poikkeamaan myös poliisi 
esittelemässä omaa kalus-
toaan. Poliisiauton takati-
lan istuimet olivatkin var-
sinkin perheen pienimpien 
suosiossa.

Mika Rautio                                                   

Pulkkamäkeä, makkaran paistoa ja hierontaa Asolassa

Hanabölen hoitolan nurkkaus salin puolellaMakkaranpaistoa nuotiollaMäenlaskua pulkkamäessä hurjaa vauhtia alas

Ponilla on mukava ratsastaa

Hevonen vauhdissa

Paloautot pihassa

Monenmoisia aktiviteetteja

Poliisiauto kiinnostuksen kohteena

Perinteiseen tapaan paikal-
la oli myös hevonen ja poni. 
Hevosen kyytiin pääsi kym-
pillä koko perhe, ja hevonen 
teki kentän ympäri kierrok-
sen, juosten reippaasti ylä-
mäkeen takaisin VPK:n ta-
lon edustalle. Ponikävelyssä 

oli vähän rauhallisempi 
tempo ponin ohjaajan talut-
taessa ponia.

Koska paikka sijaitsee rin-
teessä, pulkalla mäenlasku 
on aivan oleellinen osa päi-
vän ohjelmaa. Mäenrinteen 

alla nuotiopaikalla makkara 
teki hyvin kauppansa. Mak-
karoita kuitenkin riitti lähes 
tilaisuuden päättymiseen 
asti, jolloin nuotio sammu-
tettiin.

Sää on suosinut tapahtumaa 

joka vuosi, ja niin kävi tällä-
kin kertaa. Pakkasta oli juu-
ri sopivasti, lunta reilusti ja 
jää oli hyväkuntoinen niin, 
että siellä saattoi luistella. 
Joten eipä ihme, että väkeä 
riitti ja kaikilla oli mukavaa. 
Nähdään taas ensi vuonna!

KUVAT: MIKA RAUTIO
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Eron hetki Pulmun kanssa ja namipalan odotus 

Minä valvon, että emäntäni pääsee turvallisesti ylittämään au-
totien juna-asemalle suunnatessa

Matkasin Vantaan 
Rekolasta Tik-
kurilaan töihin 

viimeiset 17 vuotta.  Vaih-
doin viime syksyn lopulla 
työpaikkaa ja nyt työmatka 
taittuu Rekolasta Helsingin 
keskustaan Senaatintorin 
laidalle. Aiemmin en voinut 
oikein fiilistellä työmatkalla, 
kun se meni niin nopsaan 
ohi, etenkin, jos sen taittoi 
autolla.  Pyörällä ajaen se 
toki oli mitä mainioin mai-
semanvaihdos.

Nyt kuljen työmatkan ajan-
käytöllisesti 50/50 periaat-
teella kävellen ja junalla. 
Olen saanut päivään run-
saasti lisää askeleita niin aa-
muun kuin iltapäivään.  Ju-
nassa voi valita, mitä tekee 
vai valitseeko ei-tekemisen 
moodin.

Työmatka alkaa jäähyväi-
sillä kotiovella, kun Pul-
mu-koira jää haikeana kat-
somaan eteisessä lähtöäni. 
Seuraavat jäähyväiset ovat-
kin jo kotikadulla, kun Pul-
mu siirtyy yläkerran portai-
kon keskellä olevan ikkunan 

luokse katsomaan, pääseekö 
emäntäni turvallisesti ylittä-
mään autotien.

Seuraavaa kohtaamista 
saakin odottaa tovin, vaik-
ka kello on jo 7.05. Saattaa 
olla, että yksittäinen auto 
on näköpiirissä tai sitten 
vastaan kävelee nuori herra 
ulkoiluttaen kahta labrado-
rinnoutajaa. Joukontieltä 
kantautuu tasaista jum-
putusta, kun tiepohjaa pa-
rannetaan isoilla koneilla.  
Lintujen viserrys kuuluu lä-
hellä olevasta kuusesta, kun 
on jo valoisaa näinkin var-
hain. Valon kohtaaminen 
alkukeväästä on aika iso 
juttu, kun viimeiset kuu-
kaudet on tarvottu pimey-
dessä eteenpäin. 

Varaan aikaa juna-asemal-
le kävelyyn 15 minuuttia, 
vaikka reittioppaan mu-
kaan aikaa voisi varata jo-
pa 23 minuuttia. Olen siis 
juna-asemalla 8 minuuttia 
etuajassa reittioppaan arvi-
oon verrattaessa. Juna-ase-
malla odottelua virkistää 
ajoittain kukko, joka kiekuu 
äänekkäästi erään aseman 
lähettyvillä olevan omako-

Manna Torvinen                          

Kohtaamisia työmatkalla

titalon pihalla. Kukon kie-
kuminen tuo oman piris-
tysruiskeensa aamuun, sillä 
ääni tuo väistämättä hymyn 
kasvoille. Tulee vahva tun-
ne, että maallahan täällä 
asutaan. 

Rekolasta junaan astuessa 
löytyy aina istumapaikka 
ja aamusta saa takuulla ol-
la rauhassa junassa. Käy-
töskoodina on varovainen 
nopea vilkaisu, kun uudet 
matkaajat tulevat seuraavil-
ta asemilta junanvaunuun. 
Jos joku uusi matkaaja is-
tahtaa vastapäätä, niin sil-
loin on parasta vetäytyä is-
tuimella taaksepäin, jottei 
synny läheltä piti tilannetta, 
saati tilannetta, jossa polvet 
kolahtaisivat yhteen tunte-
mattoman henkilön kanssa. 
Tällaisessa muutostilan-
teessa matkustajien katseet 
eivät kauaa viipyile uusissa 
tulokkaissa, vaan pikaiseen 
palataan omaan suljettuun 
tyhjäkatseiseen tilaan. 

Moni somettaa älypuheli-
mella, joku lukee Metro-leh-
teä ja muutama jatkaa nuk-
kumista junassa. Nukkujille 
VR voisi sponssata läpinä-
kyvät kaulapussukat VR:n 
Kivimiehet-logolla, sillä sen 
verran usein saavat juna-

matkustajat näyttävät voi-
massa olevan matkakort-
tinsa konduktööreille tai 
lipuntarkastajille. Jos kau-
lapussukasta voisi lukea 
matkakortin voimassaolon, 
niin junamatkaaja voisi tyy-
tyväisenä jatkaa nukkumis-
ta sen sijaan, että hänet he-
rätetään lippusulkeisiin.  

Olen vaihtanut junamat-
kailijana kokeneemman 
naapurini ehdotuksesta is-
tumaan selkä menosuun-
taan. Siten pysyy paremmin 
penkissä ja junan ikkunasta 
avautuva maisemakin näyt-
täytyy rauhallisempana. 
Naapurin kanssa on mu-
kavaa vaihtaa kuulumisia, 
mikäli samaan junaan satu-
taan aamusta tai kotiin päin 
tultaessa. Matka menee sil-
loin lentäen, vaikka junan 
kyydissä ollaankin. 

Helsingin rautatieasemal-
ta kävelen kolmosraiteelta 
Kansallisteatterin vieres-
tä Rautatientorille, josta 
matka jatkuu talvikaudella 
Yliopiston metroasemalle 
menevän katetun tunnelin 
kautta Yliopistonkadulle 
Porthanialle. Siitä on enää 
kivenheiton matka työpai-
kalle Senaatintorin kansal-
lismaisemaan.

Lempparini työmatkalla on Ilmarintie, jonka varrella on kai-
kenlaista kiinnostavaa esimerkiksi tämä maja

Tämän kyltin kohtaaminen Ilmarintiellä tuo aina hyvän mielen

Ilmarintie on rauhallinen ja suojaisa tie, jota kulkiessa voi rau-
hassa keskittyä omiin ajatuksiin

Mikäli on vielä unenpöpperöinen olo Rekolan asemalla, 
niin kukon kiekaisu saa hereille ennen junan tuloa

Perillä Senaatintorin kansallismaisemassa, joka ihastuttaa 
joka ikinen aamu

KUVAT: MANNA TORVINEN
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Vakulan tontin kaava-
muutoshakemus eli 
virallisemmin ase-

makaavan muutos numero 
002316 on jälleen kerran ve-
tänyt salit täyteen asukkaita. 
Ensimmäinen yleisötilaisuus 
pidettiin 6.2.2018 Rekolan 
koulun ruokasalissa, ja saman 
sisältöisenä jälkimmäinen ylei-
sötilaisuus pidettiin 26.2.2018 
Koivukylän kirjaston eli Kir-
nun auditoriossa. Auditorio 
tuli puolilleen täyteen väkeä, ja 
ensimmäinen asukastilaisuus 
Rekolan koulun ruokalassa ve-
ti paikan niin täyteen, että osa 
vieraista istui pöydilläkin. 

Rekolan koululla paikalla oli 
silloin erään arvion mukaan 
pikkuisen toistasataa henkilöä, 
mukana useita kaupungin-
valtuutettuja, sekä myös mm. 
Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan (Kala) puheenjohtaja 
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen 
ja Kalan jäsen Vesa Pajula. 
Virkamiehistä ”normaaliko-
koonpanon” lisäksi paikalla oli 
kaupunkisuunnittelujohtaja 
Tarja Laine. Kaavamuutosalue 
koostuu kahden omistajan eli 
Vantaan kaupungin ja KOY 
Laurintie 145:n omistamista 
maa-alueista. KOY Laurintie 
145:n edustajana 6.2.2018 ti-
laisuudessa oli Jukka Vakula. 

Samasta aihepiiristä on pidetty 
jo aikaisemmin eli 25.4.2017 
aivan ensimmäinen ja epävi-
rallinen esittelytilaisuus, jonka 
järjestivät heti tuoreeltaan Re-
kola-Asolan omakotiyhdistys 
yhdessä Koivukylän aluetoi-
mikunnan kanssa. Silloisen 
tilaisuuden yleisöryntäys oli 
kaikille täysi yllätys, eikä lähes-
kään kaikki paikalle saapuneet 
edes mahtuneet ruokalaan. 
Jonoa oli ollut kuulemani 
mukaan rappusten yläpäähän 
asti, jolloin viimeksi paikalle 
ehtineet lähtivät kotiinsa, kun 
eivät nähneet eivätkä kuulleet 
mitään. Tai ruokasalikin olla 
silloin vähän enempi täynnä, 
mitä periaatteessa saisi olla 
paikalla samanaikaisesti. 

Siksi tällä kertaa päätettiinkin 
järjestää kaksi peräkkäistä ti-
laisuutta, jotta varmasti kaikki 
halukkaat pääsivät mukaan. 
Keväällä 2017 järjestetystä ti-
laisuudesta oli artikkeli myös 
Koivukylän Lähisanomissa, 
joka on seurannut kaava-asian 
etenemistä tiiviisti ja alusta 
asti. Artikkeli on yhä edelleen 
luettavissa sähköisestä arkis-
tosta, joka löytyy osoitteesta 
www.koivukylanlahisanomat.
fi, minne on digiarkistoon ke-
rätty (lähes) kaikki Koivukylän 
Lähisanomat -lehdet kautta 
aikojen, eli vuodesta 1983 al-
kaen. Vakulan 70-vuotisesta 
historiasta kertova juttu löytyy 
Lähisanomien lehdestä 1/2014 
sivuilta 10-11 ja keväällä 2017 
pidetystä asukastilaisuudesta 
kertoo Manna Torvisen kirjoit-
tama artikkeli lehden 3/2017 
numerossa, sivu 18.

Suunniteltava alue
Kaavamuutosalue sijaitsee 
Rekolan keskustassa Rekolan-
tien, Laurintien ja Ilkantien 
rajaamalla alueella. Suunnitel-
tavaan alueeseen kuuluu Va-
kulan vanha tehdasrakennus, 
huoltoasema, Laurintie 145:n 
liikerakennus sekä kaupun-
gin omistamia maita Ilkantien 
puolella. Yksityisessä omis-
tuksessa oleva KOy Laurintie 
145 on hakenut asemakaavan 
muuttamista omistamilleen 
maille siten, että alustavan eli 
maanomistajan oman suunni-
telman mukaan alueelle voisi 
rakentaa asuntoja noin 13 700 
k-m2.   

Suunniteltava alue koostuu 
kahden eri omistajan tonteis-
ta, ja toisen tontin omistavan 
Vantaan kaupungin Yrityspal-
velut on hakenut asemakaavan 
muuttamista Ilkantie 3:ssa 
ja Santuntie 4:ssä siten, että 
alueelle voisi rakentaa asun-
toja ja yleisen rakennuksen. 
Alustavan suunnitelman mu-
kaan asuntoja voisi rakentaa n. 
5 400 k-m2. Kaavamuutos on 
kaupunkisuunnittelun työoh-
jelmassa 2018.

Asukkaiden 
mielipiteitä
Yleisötilaisuuksissa, joita tä-
hän mennessä on siis järjestet-
ty kolme kappaletta, on tullut 
selvästi esille se, että Rekolan 
keskustaa ehdottomasti halu-
taan kehittää. Mielipide-eroja 
on edelleenkin siitä, että miten 
kehittämistä pitäisi tehdä? 

Jotkut ovat sitä mieltä, että 
kaikki pitäisi purkaa ja tilal-
le jotakin uutta, koska kylän 
keskusta tarvitsee ja ansaitsee 
kasvojen kohotusta. Joidenkin 
mielestä taas vanhaa pitäisi 
kehittää tai jopa suojella, jol-
loin tehtaasta voisi tulla vaik-
ka Helsingin Kaapelitehtaan 
tyyppinen yhteinen tila kau-
punkilaisille. 

Jotkut taas ovat huolissaan 
palveluiden säilymisestä kyläl-
lä, mutta jotkut toiset taas ovat 
sitä mieltä, että kivijalkaliikkei-
den aika on jo ohi, eikä radan 
toisella puolen Ulrikan puis-
tossakaan ole löytynyt uusien 
talojen kivijalkatiloihin vuok-
ralaisia. Joten tyhjät liiketilat 
radan länsipuolella eivät täyty 
ainakaan sillä, jos uusia liike-
tiloja rakennettaisiin vielä lisää 
myös Rekolan puolelle rataa. 

Paljon harmitusta on syntynyt 
myös siitä, että vuoden 2004 
kaavassa oli vielä varaus päi-
väkodille ja senioritalolle. Nyt 
näitä ei enää ole, ja erityisesti 
huolta asukkaissa aiheuttaa 
nyt se, miten 500 uuden asu-
kaan myötä kaikki lapset mah-
tuvat päiväkotiin ja kouluun, 
kun tilat ovat jo nytkin ahtaat 
tai niitä ei ole?

Myös parkkipaikkojen tarve 
ja nykyinen parkkipaikkojen 
puute on noussut keskusteluis-
sa esiin. Tässä kohdin asiasta 
ollaankin oltu aika yksimieli-
siä: nykyinen parkkipaikkojen 
määrä ei ole riittävä, eikä se 
näytä riittävältä myöskään nyt 
suunniteltaville kerrostaloille, 
ja jos tulee kivijalkaliiketiloja 
uusiin taloihin, nekin tarvitsi-
sivat omat parkkipaikat oman 

Mika Rautio                                                                                                                

Vakula veti väkeä

ovensa edustalle, koska ilman 
toimivaa kadunvarsipysäköin-
tiä ei voi olla menestyviä kivi-
jalkaliikkeitä.

Kaavaprosessin 
eteneminen
Kaavaprosessi etenee aina niin, 
että ensin kun muutoshake-
mus saapuu kaupungille, niin 
se kirjataan saapuneeksi, ja sen 
jälkeen ensimmäinen vaihe on 
asian vireille tulo. Tässä kohtaa 
osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta voi jättää mielipitei-
tä, jotka pyydettiin jättämään 
kirjallisesti 2.3.2018 mennes-
sä osoitteeseen Vantaan kau-
pungin kirjaamo, Asematie 7, 
01300 Vantaa – tai sähköpos-
titse osoitteeseen kirjaamo@
vantaa.fi. Mielipiteessä on il-
moitettava kaavatyön numero 
”002316”, sekä mielipiteen 

jättäjän osoite ja sähköposti. 
Mielipide on julkinen.

Tämän jälkeen kaavatyö jat-
kuu valmisteluvaiheeseen. 
Valmisteluun osallistuvat 
omat suunnittelijat ja asian-
tuntijat, sekä sopimusval-
mistelijat. Kaavatyö käynnis-
tetään aloituskokouksella. 
Kaavatyöhön liittyvistä asu-
kastilaisuuksista ilmoitetaan 
Vantaan kaupungin verk-
kosivuilla. Vakulan kaava-
muutoksen valmisteluun ja 
asukkaiden mielipiteiden 
kuulemisen varmistamisek-
si tullaan käyttämään myös 
työpajoja, joihin omat edus-
tajansa voivat asettaa mm. 
Rekolan-liike ja Rekola-Aso-
lan omakotiyhdistys.

Valmisteluvaiheen jälkeen 
tehdään kaavaehdotus, jon-

ka kaupunkisuunnittelulau-
takunta ja kaupunginhalli-
tus käsittelevät. Sen jälkeen 
kaavaehdotus asetetaan 
nähtäville. Nähtävillä olosta 
kuulutetaan kaupungin verk-
kosivuilla. 

Kaavaehdotus on nähtävillä 
30 päivän ajan, jolloin siitä 
on mahdollisuus jättää muis-
tutus. Lausunnot pyydetään 
yhden kuukauden kuuluessa. 
Muistutuksiin ja lausuntoihin 
annetaan vastineet.

Tämän jälkeen seuraava 
työvaihe on kaavan hyväk-
syminen ja voimaantulo. 
Kaavan hyväksyy kaupun-
ginvaltuusto, ja voimaantu-
losta kuulutetaan kaupungin 
verkkosivuilla. Kaavan hyväk-
symispäätöksestäkin voi vielä 
valittaa hallinto-oikeuteen.

Tehdas ja Shell

Rekolan koulu 6.2.2018

Kirnun auditorio 26.2.2018

Aluearkkitehti Vesa Karisalo ja vuorovaikutusasiantuntija Pia 
Tasanko

Nykyiset suunnitelmat

KUVAT: MIKA RAUTIO
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Vakulan talo ja Koskelan Tiilitehdas Oy

Savenottomontun rannalla. n. 1933Entisen tiilitehtaan kuisti, lumisia kasvihuoneita ja taaimmai-
sena Vakulan oma huvila   n. 1950

Rekolan Elanto vuonna 1934. Ikkunat ovat yhteneväiset Vakulan asuntosiiven kanssa

Outi Koste                                               

Vakulan 1940-lu-
vun tehdasraken-
nus Rekolassa aio-

taan mahdollisesti purkaa. 
Monikaan ei tiedä, että 
tehtaan kyljessä oleva ru-
mahko asuintalo kätkee 
sisäänsä vanhempaakin 
paikallishistoriaa. Asuin-
talon kaksi alinta kerrosta 
ovat ainoa jäänne paikalla 
toimineesta Koskelan Tiili-
tehdas Oy:stä.

Heikas-nimisen tilan nel-
jännes sijaitsi Hanabölen 
tiloista lähimpänä rataa 
ja asemaa. Tilan maalla 
oli sopivaa savea tiilente-
koon. Maanviljelijä Fridolf 
Eklund myi 1910 koko 52 
hehtaarin tilan vastaperus-
tetulle tiilitehtaalle. Teh-
dasta ryhdyttiin heti raken-
tamaan.

Erillisen tiiliuunirakennuk-
sen lisäksi tehdassaliksi 
rakennettiin kaksikerroksi-
nen tiilitalo, jonka yläker-
rassa oli isännöitsijän asun-
to ja ”konttori”. Pihanpiirin 
laidalle tuli puurakenteinen 
työväen asuintalo ja lukui-
sia tiilenkuivatusvajoja. 
Uuni purettiin ehkä 1919, 
jolloin ainakin 14- metri-
nen plootupelti-savupiippu 
myytiin.

Tiilisavi kaivettiin Rekolan-
tien toiselta puolen, nykyi-
siltä Rekolantie 59:n ja 61:n 
tonteilta. Osa veden täyttä-
mästä savenottomontusta 
oli jäljellä vielä 1990-lu-
vulla, vaikka tontinomista-
jat kaivantoa kukin omalta 
puoleltaan täyttivätkin. Tii-
lenteossa tarvittava hiekka 
haettiin Asolan puolelta.

Savi kärrättiin montusta 
tehtaaseen, jossa höyryvoi-
malla toimivat jättisekoitti-
met vaivasivat seoksen sopi-
vaksi työstämiseen. Loppu 
oli käsityötä: tiilenlyöjät 
tiivistivät saven muotteihin 
ja kumosivat muotit pitkille 
laudoille, jotka kuljetettiin 
vajoihin kuivumaan. Ulko-
kuivatuksesta johtuen tiili-
tehdas toimi keväästä myö-
häissyksyyn. Kuivatut tiilet 
poltettiin umpeen muurat-
tavassa tiiliuunissa.

Mikään menestystarina 7 
vuotta toiminut Koskelan 
Tiilitehdas ei ollut. Vaik-
ka tehtaan johdossa oli ta-
loustieteen professori Yrjö 
Jahnsson, talous ei toimi-
nut. Työväen palkat jäivät 
usein rästiin, niitä ja muita 
maksuja perittiin yhtiöltä oi-
keusteitse. Kunnallisverot ja 
lainojen korot olivat perin-
nässä ja tiilien toimitusvai-
keuksien vuoksi toimitussa-

kot uhkasivat. Kesäkuussa 
1913 Koskelan Tiilitehdas 
pakkohuutokaupattiin. Sit-
temmin samassa osoitteessa 
alkoi toimia Jahnssonin joh-
tama Koskelan Uusi Tiili-
tehdas. Jatkossa molempien 
yhtiöiden omistus ja toimin-
ta kietoutuivat tiiviisti yh-
teen. Jahnsson afääreineen 
kärsi 1916 henkilökohtaisen 
konkurssin.

1. maailmansodan alettua 
1914 venäläiset linnoitus- ja 
sotilasrakennustyöt paran-
sivat tehtaan tulosta. Tiili-
tehtaalle oli rakennettu oma 
kapearaiteinen rautatie, 
jolla tiilet toimitettiin pää-
radalle ja haettiin hiekkaa 
Asolasta. Savikin kenties 
kuljetettiin kuuppavaunulla 
Rekolantien yli.

1917 Venäjän maaliskuun 
vallankumouksen myötä 
linnoitustyöt loppuivat, ja 
siihen lopahti myös tiilente-
ko Rekolassa.

Tilanhoitaja, tiilitehtaan 
työnjohtaja G. Säde alkoi 
realisoida tehtaan omai-
suutta kesällä 1918; ensik-
si myytiin lokomotiivi ja 4 
kilometriä kiskoja. Seuraa-
vina vuosina Säde myi niin 
maatilan kuin tehtaankin 
irtaimistoa sekä rakennus-
palstoja. Tehtaan konesalin 
ja 5 huoneen asunnon kä-
sittävä tiilirakennus, sekä 
6-huoneinen työväenasun-

torakennus olivat myynti-
vuorossa 1921. Varastoon 
jääneitä tiiliä, sekä uusia 
että käytettyjä, kaupattiin 
vielä 1924.

Vanhemmat rekolalaiset 
muistivat Koskelan Tii-
litehtaan rakennuksessa 
olleen 1930-luvulla Reko-
lan Elannon ensimmäinen 
myymälä. Tarina saa vah-
vistuksen valokuvasta, jo-

ka on otettu Elannon myy-
mälässä 1934. Uudempi 
Elanto valmistui mahdolli-
sesti 1941, silloin ”entises-
sä Elannossa” järjestettiin 
mm. elokuvanäytös.

Konstantin Vakula osti 
alueen 1940-luvulla. Hän 
viljeli kauppapuutarhaa, ja 
mahdollisesti rakensi kasvi-
huoneet, jotka ränsistynei-
nä näkyvät vielä 1950-luvun 

kuvissa. Vakulan jälkeinen 
puutarhuri meni kuulopu-
heiden mukaan vararikkoon.

Vakulan tehdasrakennus 
kerrotaan rakennetun 1945, 
ja silloin entinen tiilitehdas 
korotettiin kolmikerroksi-
seksi.  Asuintalon eteläsei-
nällä oli vielä 1950-luvulla 
nähtävissä tiilitehtaan ajoil-
ta kahden kerroksen korkui-
nen puurakenteinen porra-

serkkeri tai kuisti. Alempien 
kerrosten 1900-luvun alun 
tyylisistä ruutuikkunoista 
on osa edelleen jäljellä, ja 
luultavasti talon myymälään 
kätkeytyy vanhanaikainen 
leivinuunikin, joka siellä 
oli vielä 1970-luvulla. Sil-
loin tontin pohjoislaidalla 
oli vielä jäljellä edellä mai-
nittu ”työväen asuintalo”. 
Siinä asui useita venäläisiä 
emigranttimummoja.  
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Katja Lundén Company: Flamencosauna

KUVA: SAARA AUTERE

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

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

Huononnetaanko taas 
Koivukylän palveluja?

Käy kirjaston kahvilassa allekirjoittamassa 
kaupungille osoitettu vetoomus. 

Tarkemman selvityksen uhan alla olevasta 
kirjaston kahvilasta löydät sivulta 7.

Toimiva Koivukylä-Toimari ry

Vantaalaisella reumaatikolla asiat ovat paremmin, 
kuin Helsingin ja Espoon reumakaverilla. Vantaan 
kaupunki on ollut kaukaa viisas ja perustanut kaksi 

reumanhoitoyksikköä, mitkä auttavat ruuhkaista Peijaksen 
reumapoliklinikkaa muun muassa akuutissa kiputilanteessa. 
Lähetteen reumanhoitoyksikköön saa terveyskeskuksesta.

Reuma on yleisnimitys autoimmuunisairaudelle, mikä ram-
pauttaa sairastuneen ilman hyvää ja asianmukaista hoitoa. 
Vielä 1970-luvulla sairastunut sai suoraan eläketuomion, 
mutta nyt lääkehoidon kehittymisen myötä sairastuneen 
työkykyä on pystytty ylläpitämään, ja sitä kautta myös takaa-
maan hyvää elämänlaatua. Kelan varovaisen arvion mukaan 
Vantaalla on noin 3000 reumaatikkoa, joista noin 300 on 
biologisen lääkityksen piirissä. 

Erikoissairaanhoidon rooli 
Kun reuma todetaan, sairastuneen pitäisi saada mahdollisim-
man nopeasti lähete HUS:n erikoissairaanhoidon piiriin kuulu-
valle Peijaksen reumapoliklinikalle. Tällä hetkellä reumapolik-
linikka toimii1,5 reumatologin vakanssin turvin. 

Reumapoliklinikalla asiakkaalle etsitään paras mahdollinen 
reumalääkitys. Jos lääkitys onnistuu niin, että kehon tulehdus-
tila saadaan vaimenemaan eli menee remissioon, asiakkuus 
siirtyy kaupungin perusterveydenhoidon piiriin ja kontrolliin.

Terveysasemien 
hoito-osaamisen taso vaihtelee
Reuma on aina yksilöllisesti etenevä sairaus, ja siksi ar-
vaamaton. Terveyskeskuslääkäriltä, joka saa hoidetta-
vakseen reumaatikon, vaaditaan hyvää sairauden tun-
temusta ja hoitokäytäntöjen osaamista. Vantaalaisten 
reumaatikkojen kokemukset terveysasemien reuman 
hoito-osaamisen tasosta ovat kirjavia. Ongelmallisin ti-
lanne hoitohuoneessa on lääkärin osaamattomuus pistää 
kortisonipistosta. Väärin pistettynä kortisoni aiheuttaa 
kudoksissa enemmän tuhoa, kuin tuo apua. Ilman korti-
sonipistosta tulehdus nivelissä voi äityä todella pahaksi. 

Vantaan Reumayhdistyksen kokemusasiantuntijoiden 
kertomaa on myös se, että lähetettä HUS:n alaiselle Pei-
jaksen reumapoliklinikalle ei tahdo saada, vaikka tarve 
olisi ilmeinen. Lääkäri on muun muassa sanonut poti-
laalle, että tämän pitäisi olla liki kuollut, että lähetteen 
voisi kirjoittaa, tai lääkäri on pelännyt saavansa nuhtei-
ta, jos kirjoittaa lähetteen.

Myös arjen käytännöt kahden eri tietojärjestelmän välillä 
juoksuttavat asiakasta. Kun Peijaksen reumapoliklinik-
ka määrää laboratorion turvakokeet, lähete pitää hakea 
omalta terveysasemalta, fyysisesti. Läheteasiaa ei voi 
hoitaa puhelimitse tai digitaalisen palvelun kautta.
 

Reumanhoitopisteet 
toimivat sekä idässä että lännessä
Vantaan kaupunki tarjoaa Peijaksen reumapoliklinikan 
avuksi kaksi reumanhoitopistettä Tikkurilan ja Myyrmäen 
terveysasemien yhteydessä. Sekä Tikkurilassa että Myyrmä-
essä työskentelee reumatologi yhteistyössä reumahoitajan 
kanssa kerran viikossa. Reumatologi on tavattavissa Tikku-
rilassa tiistaisin, Myyrmäessä torstaisin. Käynti reumanhoi-
toyksikössä maksaa terveyskeskusmaksun verran.

Reumanhoitopisteellä on kaksi roolia. Tehtävänä on tarjota 
hoitoapua asiakkaalle, mutta myös kouluttaa ja konsultoida 
terveyskeskuslääkäreitä. Reumaa sairastava voi pyytää lä-
hetteen terveyskeskuslääkäriltä, jos hoito ei onnistu terveys-
asemalla tai erityissairaanhoidon kriteerit eivät täyty. 

Asiakkaalle käynti reumanhoitopisteessä on rauhallinen: ai-
kaa kontrollikäyntiin varataan 60 minuuttia, pistoshoitoon 
30 minuuttia. Kun asiakkaan ensimmäinen käynti reuman-
hoitoyksikössä on takana, asiakas saa reumahoitajan puhe-
linnumeron, mihin voi soittaa annettuna aikana. Reumahoi-
tajalta voi pyytää jatkossa sekä pistos- että kontrolliaikoja. 
Kontrollikäyntiin vaaditaan, että reuma on remissiossa. 

Lisätietoa ja vertaistukea:
www.vantaanreumayhdistys.net
www.reumaliitto.fi

Tanssin viikkoja vie-
tetään Vantaalla jäl-
leen 17.–29.4.2018. 

Teemaviikkojen kohokohta 
on lauantaina 28.4., kun 
Kulttuuritalo Martinukses-
sa juhlitaan Kansainvälisen 
tanssin päivän etkoja upeal-
la yhdistelmällä ilmaisuvoi-
maista huippubalettia sekä 
ilkikurisesti ja intensiivisesti 
esitettyä nykyflamencoa.

Kansallisbaletin tähtitanssi-
jana työskennelleen Minna 
Tervamäen ja ruotsalaisen 
Pontus Sundsetin esittämä 
Swan Song on tanssista, elä-
västä musiikista ja multime-
diasta rakentuva taidokas 
nykybaletti, joka nostaa esiin 
ajankohtaisia teemoja vie-
raan kohtaamisesta ja elä-
män arvaamattomuudesta. 
Teoksen on käsikirjoittanut, 
ohjannut ja visualisoinut 
kuvataiteilija Marita Liulia. 
Lavalla nähdään myös muu-
sikko Markus Hohti.

Swan Song -teoksen kiinnos-
tavana vastaparina etkoilla 
nähdään Katja Lundén Com-
panyn suuren suosion saanut 
Flamencosauna, joka yhdis-
tää tunteikkaan flamencon, 
suomalaisen saunan sekä 
haitaritaiteilija Kimmo Poh-
josen musiikin tavalla, joka 
ei jätä kylmäksi.

– Flamencosauna on moni-
muotoinen esitys, joka si-
sältää tanssin lisäksi myös 
muita elementtejä kuten 
teatteria ja puhetta. Se kä-
sittelee humoristisesti ja 
tarinallisesti naisen ja tans-
sijan arkipäivää. Katsojapa-
lautteissa teosta on kehuttu 
myös siksi, että se jaksaa yl-
lättää kerta toisensa jälkeen, 
nimikkoryhmänsä taiteel-
linen johtaja Katja Lundén 
kertoo.

Aamulehden Matti Kuusela 
kuvasikin Flamencosaunan 
kantaesitystä sanoen sen 
olevan ”maagisen hyvä teat-

teriesitys, jonka ei soisi kos-
kaan päättyvän”.

Teemaviikot antavat tilaa la-
jien koko kirjolle
Vantaan kulttuuripalvelui-
den järjestämien Tanssin 
viikkojen aikana tanssin lii-
kekieltä voi ihastella Van-
taalla taidetaloista kauppa-
keskuksiin:

Ti 17.4. NotaBene duet: Mai-
ja Lepakkonen – supersan-
karityttö, Lastenkulttuuri-
keskus Toteemi *

To 19.4. Mamia Company: 
Etsivätoimisto Nappi (en-
si-ilta), Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi

La 21.4. Tanssin taikaa Tik-
kurilan Dixissä, Dixi * 

Su 22.4. Tanssikatselmus 
Stoori – tanssi tarina!, Tik-
kurilan lukio

To 26.4. Helsingin polii-
sisoittokunnan Nallekopla: 

Anu Vihma                                                                                              

Tiedote / Vantaa                                                                              

Reumahoidon tilanne Vantaalla

Tanssin viikot tulevat – Flamencosauna lämpenee jo

Lasten omat tanssiaiset, Las-
tenkulttuurikeskus Toteemi 
*

Pe 27.4. NotaBene duet: 
Maija Lepakkonen – super-
sankarityttö, Lastenkulttuu-
rikeskus Pessi *

Pe 27.4. Tanssiteatteri Raa-
tikko: Pottuwarvas lomailee, 

Lastenkulttuurikeskus To-
teemi

La 28.4. Kansainvälisen 
tanssin päivän etkot: Swan 
Song & Flamencosauna, 
Kulttuuritalo Martinus

Su 29.4. Hyvää Tanssin päi-
vää 2018!, Kauppakeskus 
Jumbo *

Tähdellä (*) merkittyihin ta-
pahtumiin on vapaa pääsy. 
Lastenkulttuurikeskuksissa 
oleviin maksuttomiin tapah-
tumiin on varattava paikat 
etukäteen.

Tarkemmat tiedot ohjelmas-
ta ja pääsylipuista: vantaa.fi/
tanssinviikot
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K uka olisi uskonut, 
että lumi pysyy näin 
pitkään ja kaunistaa 

maastoa, sillä niin moni vuo-
si on ollut lumetonta. Mie-
timme eräällä hiihtolenkillä 
mieheni kanssa, että talvella 
2013 oli vastaavanlainen ti-
lanne. Silloin oli Havukos-
kella hyvät ladut joen vartta 
pitkin ja golfradan ympärillä, 
kuten tänäkin talvena. Maas-
to on tasaista ja kun on hyvä 
pito ja loistava luisto, niin ei 
mäkiä kaipaa lainkaan. Kai-
kesta huomaa, että hiihtäjillä 
on iloinen mieli ja todellinen 
nautinto hiihtää.

Tänä vuonna lapsenlapset 
saattoivat oikeasti viettää 
talvista hiihtolomaa Pohjan-
maalla. Siellä ei uskoisi ole-
van mäkiä, mutta niitäkin 
löytyy. Tosin kartoimme mä-
kisintä maastoa ja siirryim-
me järvenrantaladulle, joka 
kulkee mukavasti mutkitel-
len metsän keskellä. Maasto 
oli hyvä kaikille. Sieltä löy-
tyi mukava reitti kuusivuo-
tiaalle, joka hiihti minun 
kuusikymppisen kanssa. 

Toiset lapset hiihtivät noin 
kolmen kilometrin lenkin 
paapan kanssa. Aikuiset poi-
kani hiihtivät omia teitään, 
toinen perinteistä ja toinen 
vapaalla tyylillä. Meillä kai-
killa oli mukavaa ja kun vielä 
hiihtolenkin jälkeen joimme 
parkkipaikalla kuumat me-
hut ja söimme piparit, niin ei 
parempia aurinkoisia hiihto-
lomapäiviä voi toivoa.

Hiihtämisen lomassa tehtiin 
kaikenlaista. Koska tekniik-
ka on lapsilla nykyisin jo pie-
nestä pitäen hallussa, leikit 
ovat muuttaneet muotoaan 
vuosien varrella. Toki taval-
liset leikitkin löytävät tiensä 
edelleen lasten maailmaan. 
Tai sitten yhdistellen, kuten 
meillä leikittiin puhelimilla. 
Leikkiin kuului, että yhdellä 
puhelimella soitettiin toi-
seen puhelimeen ja sen si-
jainti oli pimeässä pesuhuo-
neessa pesukoneen päällä 
seuranaan vain nukke. Tosin 
kuka puhui kenelle, jäi mi-
nulle arvoitukseksi. Koskea 
ei saanut. Tavallisesta ar-
ki-illasta tuli tekniikan kans-
sa leikittelyä, sellaista iloista 
touhua ja tohinaa.

Opittua tuli sekin seikka, et-
tä jos sinulla on kännykkä, 
joka tunnistaa sinut sormihi-
paisulla, niin kannattaa va-
roa, ettei nerokas lapsi käytä 
tilannetta hyväkseen, kun 
sinun valvontasi puhelimes-
ta herpaantuu. Nimittäin, 
nukkuvan sormea on helppo 
käyttää ja lainata siten puhe-
linta omaan käyttöön, kuten 
lapsenlapseni keksi tehdä. 
Hän sai joululahjaksi pelin, 
jota pelataan yhdessä televi-
siolla ja puhelimilla. Ja kos-
ka puhelimia tarvitaan kak-
si, niin kaikki keinot tulee 
mietittyä. Tässä tapauksessa 
nukkuvan henkilön puhelin 
oli vapaata riistaa, jotta pe-
laaminen aamuvarhaisella 
onnistui toisten vielä nukku-
essa!

Yhden mukavan asian kuu-
lin sukulaisvierailulla. Mie-
heni serkun tytär ei halua, 
että hänen kolme lastaan 
lähtisivät maailmalle uusa-
vuttomina. Niinpä heillä on 
tämän vuoden alusta otettu 
käyttöön uusi systeemi ko-
tiasioissa. Lasten iät ovat 
15, 12 ja 8 vuotta, vanhin on 

Tämä talvi, nämä pakkaset
Paula Kaunismäki                   

tyttö ja nuorimmat poikia. 
Äiti on laatinut neljän vii-
kon työlistan, joka toistuu 
aina neljän viikon välein. 
Kotitöitä tekevät kaikki, isä 
ja kolme lasta maanantaista 
torstaihin, äidille jää per-
jantaista sunnuntaihin. Äiti 
tietenkin opastaa lapsia ja 
auttaa tarvittaessa sekä päi-
vittää viikko-ohjelman. Ko-
tityöt tehdään arkisin klo 16-
18. Lapset ovat sopeutuneet 

kotitöiden tekemiseen eli 
kokeilu onnistui ja todettu 
hyväksi tavaksi toimia. Ny-
kyisin perheen yhteinen va-
paa-aika on oikeasti yhteistä.

Tästä talvesta edelleen naut-
tien. Kaikki näyttää niin kau-
niilta. Mukavaa on myös se, 
että aurinko on hellinyt mei-
tä reilusti yli kaksi viikkoa. 
Aamuisin on valoisampaa, 
koska luonto suuntaan ke-

vääseen ja siitä kesään. Aina 
talven jälkeen kesän odotta-
minen on se ihanin, lämpi-
min asia. Vuoden kulku nyt 
on sellainen, että ensin on 
talvi, sitten kevät, sitten ke-
sä ja sitten syksy, jotta voi 
kokea uudelleen talven, ke-
vään, kesän ja syksyn.  Eri 
vuodenaikojen tekemiset 
tulevat siinä kylkiäisinä ja 
niistä kannattaa nauttia ajal-
laan.

KUVAT: VELI-MATTI KAUNISMÄKI

Hiihtomatka alkoi tasaisella

Löytyykö sinun 
kotiarkistoistasi vanhoja 

Lähisanomien numeroita?
Haluaisimme saada kaikki vanhat leh-
det siirretyksi nettisivuillemme ja siinä 
pyydämme apuasi. 

Lähisanomien yli 30-vuotisen taipaleen 
aikana lehti on seikkailut ja kokenut 
erilaisia vaiheita, vastuuhenkilöt ovat 
vaihtuneet ja siinä samalla on tapahtu-
nut salakavalasti lehtihävikkiä. 

Jos sinulla on yksikin meiltä puuttuva 
lehti, olisitko valmis lainaamaan sitä 
Lähisanomiin kopioitavaksi?
 
Jos olet, laita viestiä Koivukylän
Lähisanomien sähköpostiin: 
koivukylanlahisanomat@gmail.com

Koivukylän Lähisanomat kiittää kaikkia 
tässä urakassa auttavia!

Meiltä puuttuu 
seuraavat numerot: 

1985/8
1988/6
1989/8

vuodet 1990 ja 1991 kokonaan
1993/7-10
1995/5-6

1996/4-10
1998/5 ja 8

2000 koko vuosi
2001/1 ja 3

2002/8
2004/8

2008/2-8

2010/2-6
2011/5-6
2012/2-6

Koivukylän Lähisanomien 
nettiarkisto löytyy osoitteesta: 

www.koivukylanlahisanomat.fi



Asukastila 
Tuulikontti
 
Konttitie 4 C, 01360 Vantaa
puh. (09) 8392 0018
www.vantaa.fi/tuulikontti
www.facebook.fi/tuulikontti

Asukastila Tuulikontti on 
asukkaiden yhteinen olohuone 
ja kokoontumispaikka. Mah-
dollisuus lukea päivän lehdet 
ja keskustella muiden kanssa. 
Tervetuloa!

Viikko-ohjelmamme
Maanantai
Käsityökerho klo 18-20

Tiistai
Puuropolku/maksuton aamu-
pala klo 9-10 

Keskiviikko
Toimintatuokio/asiantuntijalu-
ento klo 11-12

Torstai
Terveydenhoitaja paikalla 
klo 9-11
Kauppojen ylijäämäruoan jako 
n. klo 12:30 – 13:30. Muistat-
han ottaa oman kassin mukaan.

Rekolan Raikas ry
Veteraanijaosto

Rekolan Raikkaan veteraanijaos 
haluaa tarjota sinulle, joka olet +55 
vuotias, mahdollisuuden kokeilla 
liikuntalajejamme seuraavissa 
ryhmissä:

Hikijumppa, Rekolanmäen 
koulu, maanantaisin klo 19.30-
21.00

Boccia, Havukosken Nuorisotalo, 
tiistaisin klo 15-17

Kuntosali, Havukosken 
palvelutalo, keskiviikkoisin klo 
16-17 

Kuntosali, Havukosken 
palvelutalo, keskiviikkoisin klo 
17-18 

Vesijumppa, Havukosken 
palvelutalo, keskiviikkoisin klo 19-
20, mukaan mahtuu!

Venyttely-  ja tuolijumppa, 
Havukosken Nuorisotalo, 
torstaisin klo 13-14 

Kuntosali, Koivukylän 
vanhustenkeskus, perjantaisin klo 
8-10 

Tiedustelut:
Jaakko Vastamäki 
puh: 040 5116298 tai
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi

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/
kohtaamispaikkakafnetti 

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

Aamupuuro Maanantaisin 
ilmainen puuro klo 9
Terveydenhoitajan vas-
taanotto Maanantaisin (29.1. 
alkaen) klo 10 – 12
Maahanmuuttajaneuvonta 
Keskiviikkoisin klo 11 – 15
Läppäripiiri Tiistaisin klo 
12 – 14 
Tule läppärin/älypuhelimen 
kanssa opettelemaan laitteen 
käyttöä.
Kauppojen hävikkiruokaa 
Keskiviikkoisin klo 13:30 Oma 
kassi mukaan
Yhteisöruokailu Joka torstai 
alkaen klo 10 Tervetuloa mu-
kaan ruoan tekoon
Tsemppari –hanke Torstai-
sin klo 9 – 16
Lakineuvonta Torstaisin klo 
11:30
Sinkkukahvila Kuukauden 
ensimmäinen perjantai klo 17 

Lauhatuulessa 
tapahtuu
    
Avoinna arkisin klo 9-15
Leinikkitie 22, 01350 Vantaa
Puh.  09-873 4386
www.hyvattuulet.fi
facebook: Hyvät Tuulet ry

Kaipaatko toimintaa, virikkeitä, 
mielekästä tekemistä ja vertais-
tukea, yksilöllisyyttä kunnioit-
taen. Tarjoamme kodinomaisen 
yhteisön, jossa voit kartuttaa ja 
ylläpitää sosiaalisia kontakteja 
sekä kokea kuuluvasi ryhmään. 
Tarjolla maittava kotilounas 
klo 11.00 -12.00 edullisella 4 
€:n hinnalla. Myös muuta sekä 
suolaista että makeaa purtavaa 
kahvin kera on tarjolla edulli-
seen omakustannushintaan.

Lauhatuuli on Vantaan Mie-
lenterveysyhdistyksen Hyvät 
Tuulet ry:n toimipiste Simonky-
lässä.  Yhdistys edistää henkistä 
hyvinvointia, yhdistää ja aktivoi 
mielenterveyskuntoutujia. 
Jäseneksi pääsee maksamalla 
yhdistyksen jäsenmaksun 15 €/
vuosi. Uudet jäsenet ja muut 
yhdistyksestä kiinnostuneet 
huomioidaan järjestämällä heille 
mahdollisuus tutustua toimin-
taan ja tiloihin.

Maanantai
09.00 Jooga aloittelijat
10.00 Jooga jatkoryhmä
14-15 Kuntosali Tikkurilan ui-
mahalli  2€
15.00 Vertaisryhmä liittyen sosi-
aalisten tilanteiden pelkoon

Tiistai
12-14:30 Askartelu 0,50€
12.30-14.00 Englannin kieli-
kurssi
13-14 Keilaus Tikkurilan urh. 
talo 5€ parilliset vko:t 
Biljardi Tikkurilan urh. talo 2€
parittomat vko:t

Keskiviikko
10-11 Tietokoneopastus
10.11.00 Aivojumppa
12-14:30 Askartelu
12.30-14.00 Venäjän kielikurssi
18-19 Ohjattu kuntosaliharjoit-
telu Tikkurilan terveyskeskus  4€

Torstai
10-11 Levyraati
13-14 Äijäkerho
14-15 Kuntosali
Tikkurilan uimahalli 2€
15-16:30 Vertaisryhmä

Perjantai
10-11 Peliaamu
12:30-13 Bingo 0,50€
13-14 Karaoke tai yhteislaulu
14-15 Sähly Rajatorpan väestön-
suojassa 2€

Palvelutorilla 
tapahtuu

• Perhekoutsi tavattavissa 
tiistaisin 10.4, 15.5, 19.6 
klo 14–16
 
• Aikuisten sosiaalityön 
erityissosiaaliohjaaja tavattavissa 
tiistaisin klo 14–16 (ei 15.5)

• Kelan neuvonta paikalla 
keskiviikkoisin 23.5 asti klo 9-11

• Terveydenhoitajan alustukset 
eri terveysaiheista keskiviikkoisin 
4.4 ja 18.4 klo 10–12 

• Koivukylän neuvolan 
perheohjaaja tavattavissa 
keskiviikkona 4.4 klo 14–15
 
• Vammaisneuvonta paikalla 
torstaisin 5.4 ja 3.5 klo 9–11 

• Seniorineuvonta paikalla 
torstaisin 19.4 ja 17.5 klo 13–15

Seinähullu Vantaa 
kutsuu mukaan

Avoimet tapaamiset ja 
työpajat Koivukylän kirjastolla 
(Hakopolku 2, Vantaa):

Maanantai 9.4.
- Seinähullu Vantaa näyttelyn 
avajaiset klo 17-20.
- Seinähullu Koivukylä alkumiitti 
klo 18-19.

Keskiviikko 18.4.
- Seinähullu Koivukylä avoin 
miitti ja työpaja klo 17-20.

Torstai 3.5.
- Seinähullu Koivukylä avoin 
miitti ja työpaja klo 17-20.

Havukosken 
Eläkeläiset ry

Kerho kokoontuu viikottain 
tiistaisin klo 12 – 15
Koivukylän kirjaston 
kerhohuoneessa osoite: 
Hakopolku 2

Ohjelmassa mm. pohdimme 
päivän polttavat kysymykset 
kahvikupposen ääressä, 
suunnittelemme retket, matkat ja 
kurssit, vuoroviikoin pelaamme 
pelejä, askartelemme, laulamme, 
lausumme runoja jne.

Sketsi -harjoitukset on heti 
kerhon jälkeen samassa paikassa.
Senioritanssiharjoitukset 
ovat torstaisin klo 15 – 17 
Havukosken Nuorisotalossa, 
osoite: Eteläinen Rastitie 14. 
Miehiä kaivataan mukaan. Tule 
tanssimaan!

Havukosken Nuorisotalon 
kuntosali on vapaasti jäsenten 
käytettävissä maanantaisin ja 
perjantaisin klo 9 – 11.
Iloista Iltapäivää vietämme 
kuukauden viimeisenä keskiviik-
kona. Ohjelman lisäksi tarjolla 
on kahvia, kakkua ja voileipiä 
yhteishintaan 5 euroa/henkilö, 
Havukosken Nuorisotalo, Eteläi-
nen Rastitie 14.

Tervetuloa kaikki seniorit 
rentoutumaan!

Rekolan-Koivukylän 
Eläkkeensaajat ry

Tiistaikerho ja toimintakerho
kokoontuvat tiistaisin klo 13 Havu-
kosken palvelutalon kerhosalissa 
Paimenentie 4 (Pohjakerros, si-
sään liuskan jälkeen katoksen alta.)
Katso lisää:
www.rekola.elakkeensaajat.fi

Askartelukerho Havunneu-
lassa  (kerhotila Paimenentie 
2 maantasossa pihanpuolella) 
Perjantaisin parillisilla viikoilla 
klo 12:30-15:30.
Laulukerho Tiistaisin  kerhosa-
lissa  klo 14:30-15:30.
Pelikerho Havunneulassa joka 
toinen maanantai  parillisilla vii-
koilla klo12:30-16:30.
Boccia Pelataan joka tiistai Havu-
kosken Nuorisotalossa klo 11:00-
12:30. 

Tule mukaan!

K Y L Ä L L Ä  T A P A H T U U

Havurasti
Avoinna arkisin klo 9-15
Eteläinen Rastitie 12, 
01360 Vantaa, p. 050 3407888
merja.helvamo@
vanhustenkotiapu.fi
havurasti@vanhustenkotiapu.fi
www.vanhustenkotiapu.fi/
mielenterveysyhteisot/
facebook: rastitoiminnat

Kaipaatko juttuseuraa ja yhdes-
säoloa muiden kanssa? Oletko 
yksinäinen? Tarvitsetko tukea 
mielenterveyden tai päihteiden-
käytön kysymyksissä? Kaipaatko 
iloa ja naurua elämään?

Havusrastissa saat mahdollisuu-
den yksilölliseen tukeen ja oh-
jaukseen, erilaisiin ryhmiin sekä 
vapaamuotoiseen toimintaan ja 
yhdessäoloon. Tervetuloa!

Vanhusten kotiapusäätiön Havu-
rastin toiminta on maksutonta ja 
suunnattu vantaalaisille ikäänty-
neille. Voit tulla ilman ajanvara-
usta ja lähetettä. Toiminnasta vas-
taavat sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaiset. Toimintaa rahoittavat 
Vantaan kaupunki ja Veikkaus.

Maanantai
Levyraati 1)
klo 10 - 11
Elämäntaparyhmä 2)
klo 10 – 11:15
(lisätietoa ohjaajilta)
Taukojumppa 1)
klo 13:00
Viikkokokoontuminen 1)
klo  13:15
Havurastin Hakkerit 2)
klo 13:00
(lisätietoa ohjaajilta)
Yhdessä yksin -ryhmä 2)
klo 13:00 – 14.30

Tiistai
Toiminnallinen ryhmä 1)
klo 10 - 11:30
Yhteislaulu 1)
klo 12:15 - 13:15
Hehku -tunneryhmä/
Voimaneidot 2)
klo 13 - 14:30
(lisätietoa ohjaajilta)

Keskiviikko 
Senioripysäkki -ryhmä 2) 
klo 9:30 - 11
(lisätietoa ohjaajilta)
Musiikin iloa 1)
klo 10 - 11
Tuolijumppa 1)
klo 13 - 13:30
Peliryhmä 1)
klo 13:45 - 14:30
Kuntosaliryhmä 2)
klo 14 – 15
(lisätietoa ohjaajilta)

Torstai
Neuvokkaat naiset 2)
klo 9:30-11
(uusi ryhmä alkaa helmikuussa, 
tiedustele Havurastista)
Jutunjuuri 1)
klo 10 - 11
(Ei kuukauden viimeinen torstai, 
kts. ”meno päällä” -ryhmä)
”Meno päällä” -ryhmä 1)
(joka kuukauden viimeinen 
torstai)
Retkien aikataulut netistä
tai ilmoitustaululta
Voimaa metsästä -kävely 1)
klo 12:15 - 13
Draamapaja 1) klo 13 – 14:30
Suvanto -ryhmä 2)
klo 12 - 14
(lisätietoa ohjaajilta)

Perjantai
Aivojumppaa 1)
klo 10 - 11
Asahi -terveysliikunta 1)
klo 12:15 - 12:45
Rentoutusryhmä 1)
klo 13:30 - 14

1) Ryhmät ovat avoimia ja niihin 
voi tulla mukaan milloin tahansa.

2) Ryhmistä saa lisätietoa Havu-
rastin henkilökunnalta.

Yhteisökahvit päivittäin 
klo 13 - 14.



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

Asolan VPK etsii uusia jäseniä!

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

Lisätietoja www.asolanvpk.net

• 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 

www.koivukylanlahisanomat.fi

Koivukylän Lähisanomien arkisto nyt netissä!



LEIPOMO

Koivukylässä autokoulu

www.autokouluvauhti.�

Vauhti Oy
Kytötie 29

01360 Vantaa
GSM 040-4824160  

& 0400-402401

• Kurssit alkavat 
  joka toinen tiistai klo 16.30

• Syventävät vaiheet 
   joustavasti

• Pimeän ajo 
  simulaattorilla

• Toimipisteet
myös Korsossa ja 
Hakunilassa

• Mopokurssi ja moottori-
  pyöräkurssit alkavat
  joka viikko

Perusvaihe
Harjoitteluvaihe
Syventävävaihe

Löydät meidät netistä osoitteessa:
www.soladriving.fi

ALUEEN ASIANTUNTIJA VUODESTA 1982
KYLÄN OMA KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ

Hoidamme asunto-osakkeiden, 
omakotitalojen, tonttien ja määräalojen 

myynnin huolella ja laatutakuulla

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

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

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

VerhoomoUnelma

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään

sisustuslöytöjä!

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


