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Kuusijärvitapahtuma 
on yksi vuoden tär-
keimmistä tapahtu-

mista Raikkaan veteraanien 
toimintasuunnitelmassa, jo 
perinteiseksi muodostunee-
na. Joka vuosi tapahtumaan 
osallistuu myös Uudenmaan 
alueen muiden seurojen jä-
seniä. Eikä tapahtumaa ha-
luttu perua kevään muiden 
peruutusten tavoin, vaan 
uskottiin, että tapahtuma 
voitaisiin järjestää. Aivan 
loppumetreille asti oli jän-
nitystä ilmassa, koska koro-
natilanne muuttui huonom-
paan suuntaan päivittäin. 
Oli seurattava tarkoin viran-
omaismääräyksiä ja -ohjeis-
tuksia. Myös osallistujamää-
rän ajateltiin jäävän entisiä 
vuosia pienemmäksi. 

Meitä suosi kuitenkin au-
rinkoinen sää ja siten moni 
oli lähtenyt Kuusijärvelle 
tapaamaan tuttuja ja osal-
listumaan leikkimielisiin te-
kemisiin. Arviolta meitä oli 
paikalla noin 50 veteraania. 
Myös TUL Suur-Helsingin 
ja Uudenmaan piirien uuden 
toiminnanjohtajan, Aapo 
Räntilän vierailu saattoi 
myös herättää kiinnostusta. 

Pilvetön, aurinkoinen Kuusijärvi -iltapäivä 19.8.2020
Paula Kaunismäki PauLa KaunisMäKi

Tilaisuuden avasi Rekolan 
Raikkaan veteraanijaoston 
puheenjohtaja Jaakko Vas-
tamäki. Hän kertoi kevään 
tilanteesta ja tulevan syksyn 
tapahtumista. Toiminnan-
johtaja Aapo Räntilä kertoi 
lyhyesti itsestään ja esitti toi-
veen, että tuleva yhteistyöm-
me olisi molempia osapuolia 
hyödyntävä. Koronatilanne 
asettaa toiminnalle haastei-
ta, joista kuitenkin on yhdes-
sä mahdollista selvitä. 

Alkusanojen jälkeen arpa-
myynti lähti käyntiin, kah-
vipisteessä oli vilkasta ja 
grillissä lämpeni makkarat.  
Luontopolulle lähdettiin 
oman aikataulun mukaan. 
Kysymysten joukossa oli tut-
tuja, vanhoja kysymyksiä, 
mutta myös uusia ja hieman 
kinkkisiäkin. Parhaat pal-
kittiin perinteisesti luonto-
aiheisilla palkinnoilla, jotka 
tällä kertaa olivat basilika- ja 
rosmariiniruukut.

Yhdessä olemisen lomassa 
heitettiin kuulan tarkkuus-
heittoa ja ketjunheittoa. 
Kuusijärven uudella hiekka-
rannalla järjestettiin myös 
leikkimielinen Petankki-
kisa.

Rekolan Martat ry

Joulumyyjäiset järjestetään 
Rekolan koulun piha-alueella

sunnuntaina 22.11.2020 klo 12-15

Myyjäisissä noudatetaan viranomaisten 
antamia turvallisuusohjeita

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

pitkoja ja pikkupullia
sekä sukkia, lapasia ja muita neuleita

Ajankohtaista tietoa mm. 
ennakkotilausmahdollisuudesta löytyy 

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

Perinteinen postilaatikkomainos jaetaan 
omakotialueella, ei kerrostalojakelua.

Tervetuloa turvallisille ostoksille, 
Rekolan Martat 

Päivän aikana tehtiin myös 
kävelylenkki uudelle Suden-
tassu -sillalle. Kuusijärvel-
tä kulkee hyvät kävelytiet 
tälle 126 metriä pitkälle ja 
20 metriä korkealle Vanhan 
Porvoontien ylitse kulkevalle 
sillalle, josta voi jatkaa mat-
kaa Sipoonkorven kansal-
lispuistoon.  Silta on kaunis 
ja sen iltavalaistus on upea 
näky, jota kannattaa mennä 
katsomaan.

Meissä ikäihmisissä on se 
hyvä puoli, että me olemme 
aina hieman etuajassa pai-
kalla. Niin tälläkin kertaa. 
Ja silloinhan on enemmän 
yhteistä aikaa tiedossa. Li-
säksi olemme innokkaita 
tekemään kaikenlaista yh-
dessä. 

Pitkän hiljaisen kevään jäl-
keen ilman tapaamisia mo-
nille oli ilo tavata toisia ja 
juteltavaa riitti. Moni van-
hempi henkilö oli kuuliaises-
ti noudattanut karanteenia 
ja nyt loppukesän rajoitusten 
auettua, he olivat ensimmäi-
siä kertoja liikkeellä. Kaunis 
päivä ja yhdessä olo teki hy-
vää kaikille mukana olleille. 
Ne, joilla oli ollut hyvä arpa-
onni, lähtivät kotiin hymyssä 
suin. Tilaisuus oli onnistu-
nut, josta todisteena liki 100 
valokuvaa, joissa kaikissa 

näkyy iloisia, liikunnallisia 
ihmisiä.

Kiitos mukana olleille! Vie-
lä on syksymmällä yhteistä 
tekemistä, kuten käynti Hå-
kansbölen kartanolla, Olym-
piastadionin kierros ja Hel-
singin kaupungin teatterin 
tutustumiskierros. Lisäksi 
jotain uutta on luvassa, jos-
ta tiedotetaan jäsenkirjeessä 
nro 3/2020 syyskuun alku-
puolella.

Helga nauttii päivästä

Ritva pitää liikuntataukoa

Sudentassu-silta kiinnosti helsinkiläisiä

Jaska kertoo tulevista tapahtumista

Jaska palkitsee suklaalla Petankki-kisalaisia

Kuvassa vasemmalta Jaakko Vastamäki, Ritva Kima 
ja Aapo Räntilä


