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T

ätä kirjoittaessani lokakuu on juuri vaihtumassa marraskuuhun. Ulkona touhutessa tarkenee vielä lyhyet
hetket ihan vaikka T-paitasillaan. Olen kokeillut sitä
monesti nyt itsekin – samalla peläten, että saanko syysflunssan kuitenkin.
Aurinko paistaa, taivas on pilvetön. Sadetta ei ole lokakuussa tullut kuin pari kertaa. Syyskuussa ei satanut kertaakaan.
Seurailen omaa sademittariani ja sadekertymiä jokseenkin
tarkasti. Ilmojen puolesta tämä saattaa olla paras syksy
miesmuistiin. Tosin oma miesmuistini on usein aika lyhyt.
Enimmilläänkin se on ehkäpä parisen vuotta? Joten, jos
joku kysyy millaiset kelit meillä oli kolme vuotta sitten syyslokakuussa, niin en kyllä yhtään muista.
Mutta silti uskallan väittää, että tämä syksy on kelien puolesta varmasti paras syksy ikinä. Pystyn nimittäin tarkkailemaan ulkoilmaa myös kirjaston kirjojen avulla. Yleensä ehdin hyvin lukea kirjaston lainakirjat eräpäivään mennessä.
Mutta nyt on ollut ulkona niin hyvät kelit, että syksyn ajan
lainakirjat pysyvät enimmäkseen omassa pinossaan. Joudunkin jatkuvasti uusimaan ja pidentämään laina-aikoja.
Onneksi se tapahtuu nykyään helposti internetin kautta.

Koivukylän asukastila Kirnussa
(Koivukylän entinen kirjasto, Hakopolku 2)
lauantaina 3.12.2022 klo 11-14
Tule tekemään löytöjä Toimarin ja kyläläisten
yhteisiin kädentaitomyyjäisiin,
jossa tarjolla taidokkaita käsitöitä, koruja,
koristeita, kortteja, leivonnaisia ja kaikenlaista uutta
ja ehdottamasti itse tehtyä tai tuunattua
lahjatavaraa pukinkonttiin.
Kahvila auki - Käteismaksu
Maksuttomat pöytävaraukset
asukastila Kirnussa olevaan varauskirjaan
torstaina 24.11.2022 klo 9-18
ja
sen jälkeen muina arkipäivinä klo 9-15.
Ei puhelinvarauksia.

Järjestäjä:
Toimiva Koivukylä - Toimari ry
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Kohdeavustukset

Lehti nro 1
ilmestyy ke 15.2.2023 / aineistopäivä 20.1.2023
Lehti nro 2
ilmestyy ke 22.3.2023 / aineistopäivä 24.2.2023
Lehti nro 3
ilmestyy ke 24.5.2023 / aineistopäivä 28.4.2023
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Toimituskunta
Mika Rautio, Paula Kaunismäki,
Liisa Kaikula, Eija Ahola,
Seija Pyökeri, Manna Torvinen,
Taina Kulusjärvi-Touray
www.koivukylanlaisanomat.fi
www.facebook.com/
koivukylanlahisanomat

Positiivinen asenne taas on voimista
vahvimpia, ja siitä on lyhyt matka
syttymiseen ja innostumiseen. Positiivinen asenne on itsensä arvostamista, ilman suojautumis- ja
puolustelutarvetta, ilman mokaamispelkoa. Positiivinen asenne
heijastuu myös muihin ihmisiin
ja heidän suhtautumisestaan sinuun. Positiivinen asenne tuo uskoa onnistumiseen. Positiivinen asenne jos mikä on myös
parasta vastamyrkkyä syksyn pimeimpään aikaan.
Sekin sieltä kohta tulee, ja sen jälkeen on joulu.

Koivukylän omat
kädentaitomyyjäiset

Alkuvuoden 2023 ilmestymisaikataulu

Kannen kuva
Paula Kaunismäki
Reflektor-festivaali Koivukylässä

Tällä hetkellä Suomessa ja maailmalla myllertää.
Sähköä pitäisi säästää ja autolla liikkumista tulisi vähentää. Vaikka suomalaisten huoli omasta
taloudesta stressaakin aina vaan yhä useampia, samalla jokaisen kannattaisi olla iloinen
siitä mitä on. Auringonvalo on ilmaista. Se
mahdollistaa ulkona liikkumisen. Ulkona
liikkumisesta saa hyvän mielen. Hyvä mieli
mahdollistaa ihan mitä tahansa, vaikkapa
positiivisen asennoitumisen.

Lehti saa Vantaan kaupungin
paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusta

YHTEINEN
PUUROPÖYTÄ
LA 3.12.2022
KLO 12
KOIVUTORILLA ELI

KIRNUN AUKIOLLA
Tervetuloa koko kylän
joulukauden avajaisten
laulavaan puuropöytään!
Ota oma lautanen ja lusikka mukaan
ja tule laulamaan tai
vain kuuntelemaan kun
Iisakki Seppä
säestää ja laulattaa meitä
yhteisessä pöydässä.
Tapahtuma-aika klo 12-13

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä:
Rekolan seurakunta
Koivukylän asukastila Kirnu
Toimiva Koivukylä – Toimari ry
Taloudellinen tuki:
Vantaan kaupunki/Kohdeavustukset

Kustantaja/Julkaisija
Toimiva Koivukylä – Toimari ry
Toimiva Koivukylä – Toimari ry:n
jäsenjärjestöt:
Asolan VPK ry
Havukosken Eläkeläiset ry
Irti Huumeista ry / Vantaa
Keskustan Rekolan
paikallisyhdistys ry
Kipinä ry
Koivukylän Elokuvayhdistys ry
Koivukylän Nuoret Kotkat ry
Koivukylän Orkesteriyhdistys ry
Koivukylän Palloseura ry
Koivukylän Sosiaalidemokraatit ry
Koivukylän Vasemmisto ry
Koivukylän Vuokralaisyhdistys ry
Koivukylä-Rekolan Kokoomus ry
Korso-Koivukylän Vihreät ry
Korven Ladyt
Lions Club Vantaa/Koivukylä
Maahanmuuttajien Kulttuuri- ja
taideyhdistys MKTY ry
MLL-Korso-Koivukylä ry
Naiskulttuuriyhdistys Doris
Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry
Rekolan Elävän Musiikin Yhdistys
REMY ry
Rekolan-Koivukylän Eläkkeensaajat ry
Rekolan Martat ry
Rekolan Metsäsiskot ry
Rekolan Metsäveikot ry
Rekolan Raikas ry
Rekolan Sekakuoro ry
Rekolan seurakunta
Rekolan Työväenyhdistys ry
Rekolan Urheilijat ry
Shakkiseura Gambiitti ry
SKP:n Rekolan os.
Takaisin Elämään ry
Vantaan Kansantanssijat ry
VAV/YTE7
Painopaikka: Printall AS
Painos 9 800 kpl jaetaan ilmaisjakeluna Asolan, Havukosken, Koivukylän, Matarin, Päiväkummun,
Rekolan ja Leinelän alueille.
ISSN 0782-114X
Jakelu: Jakelujuniorit, Tuusula
Mikäli ilmoitusta ei toiminnallisista
tai tuotannollisista tai asiakkaasta
johtuneista syistä voida julkaista,
lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Lehden vastuu ilmoitusten
poisjäännistä tai julkaisemisessa
tapahtuessa virheessä rajoittuu
ilmoituksesta maksetun määrän
palauttamiseen. Huomautukset on
tehtävä kahdeksan päivän kuluessa
lehden ilmestymisestä.
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TERVETULOA NAUTTIMAAN
JOULURAUHASTA !
Koivukylän asukastila Kirnun,
eli
entisen kirjaston lukusalin ja
kahvilan
ovet ovat auki:
Jouluaattona klo 14 – 20
Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä klo
10 – 16
Joulupäivänä klo 13 pianomusiikkia
esittää Pär Colerus
Tapaninpäivänä klo 13 musisoi
John Kenya
Tule nauttimaan joulurauhasta kahvikupposen ja
joululeivonnaisten äärelle,
jotka Sinulle maksutta tarjoaa
Toimiva Koivukylä-Toimari ry. vapaaehtoisine
joulutonttuineen.
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/Kohdeavustukset
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KOIVUKYLÄN KIRJASTO
Aukioloajat
Maanantai - Perjantai omatoimiaika 8.00 - 9.00
Maanantai - Torstai 8.00 - 20.00
Perjantai 8.00 - 16.00
Lauantai 9.00 - 16.00
Sunnuntai omatoimiaika 10:00 - 17:00
Poikkeuksia joulunajan aukioloihin
6.12. kirjasto suljettu (Itsenäisyyspäivä)
23.12. avoinna klo 8-16 (Jouluaaton aatto)
24.-26.12 kirjasto suljettu (Joulunaika)
1.1.2023 kirjasto suljettu (Uudenvuodenpäivä)
6.1.kirjasto suljettu (Loppiainen)

Tiistai on
pelipäivä
Joka tiistai klo 14-18 on Koivukylän kirjastossa pelipäivä. Pelattavana valikoima
PS4-pelejä sekä lauta- ja korttipelejä.
Ota kaverin kanssa vaikka erä shakkia!

Kirjasto
avoinna myös
sunnuntaisin
Koivukylän kirjasto on sunnun-

Koivukeskus, Ojalehdonkuja 1 (Citymarketin talo)
puh. 043 8250961, www.helmet.fi
www.facebook.com/koivukylankirjasto
www.instagram.com/koivukylan_kirjasto

Joulupostia ikäihmisille -kampanja

taisin avoinna klo 10-17.
Omatoimisen käytön aikana voi
lainata, palauttaa, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä,
työskennellä tai kokoustaa. Koska
henkilökuntaa on vain rajatusti paikalla, asiakaspalvelu ei ole
yhtä kattavaa kuin normaalina
aukioloaikana.

Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja

ja lähettäjän kohdalle oma etunimesi ja

Simot järjestää yhteistyökumppanei-

Siskot ja Simot. Esimerkiksi: Hyvää Jou-

densa kanssa ”Joulupostia ikäihmisille”

lua! Toivottaa Siskot ja Simot ja Tuutikki.

-kampanjan 14.11-5.12.2022. Kampan-

Vie kortti sellaisenaan lähimpään

jassa kerätään joulukortteja kotihoidon

keräyslaatikkoon. Ethän sulje korttia kir-

ja asumispalvelujen ikääntyneille asi-

jekuoreen.

akkaille. Kampanjaan voivat osallistua
kaikki halukkaat.
Kirjoita joulukorttiin hyvän joulun
toivotukset ja saajan kohdalle Sinulle

Lukupiiri
Lukupiiri kokoontuu Koivukylän asukastilan monitoimitilassa (entinen kirjasto)
Hakopolku 2, 01360 Vantaa. Lisätietoa ja
lukupiirin kirjoja saatavilla Koivukylän
kirjastosta. Tervetuloa!

Vantaalla korttien keräyspisteinä
toimivat kirjastot ja asukastilat.
Kampanjan verkkosivut: siskotjasimot.fi/jouluposti

Joulukorttiaskartelupaja
Tervetuloa askartelemaan joulukortteja
torstaina 1.12 klo 15.00-19.00.
Koko perheen tapahtuma, ei ennakkoilmoittautumista.

Opi suomea etäkielikahvilassa
Haluatko oppia suomea, osallistua vapaaseen keskusteluun ja tutustua uusiin

jo vähän entisestään (taso A2-B1).
Etätapahtuma järjestetään joka tors-

ihmisiin? Tervetuloa kirjaston etäta-

tai klo 13.00 – 14.00. Järjestää yhteis-

pahtumaan, johon voit osallistua Zoom

työssä Koivukylän kirjasto ja Luetaan

-palvelun kautta. Osallistuaksesi tar-

yhdessä -verkosto.

vitset tietokoneen, älypuhelimen tai
tabletin.
Suomen kielen taitosi ei tarvitse olla

Lisätietoa ja liittymisohjeet Koivukylän kirjaston verkkosivuilta osoitteesta:
www.helmet.fi/koivukylankirjasto

Yläkouluikäinen!

sujuvaa, mutta toivomme että osaat sitä

Let’s talk in Finnish – Finnish café
on the Internet!

Torstai 8.12. klo 15-16:30
Yaa Gyasi: Matkalla kotiin

Would you like to learn Finnish and meet

little already (level A2-B1). The mee-

new people? Welcome to the library’s

ting is held Thursdays from 1pm to 2pm

Ylistetty, kiihkeä esikoisromaani si-

online meeting, The meeting is orga-

(13-14). Organised by Vantaa city library

sarpuolista, jotka toisistaan tietämättä

nized in the Zoom-service. To join you

(Koivukylä) and Luetaan yhdessä net-

päätyvät samaan linnoitukseen 1700-lu-

need a computer with a microphone and

work.

vun Afrikassa: toinen vaimoksi, toinen

a webcam or a smart phone or a tablet.
Your Finnish doesn’t need to be
fluent, but we hope that you speak a

More information at the Koivukylä
library website: www.helmet.fi/koivukylankirjasto. Welcome!

Jääkö läksyt usein tekemättä?
Tai etkö tiedä mistä aloittaa?
Ei hätää. LäksyApuu auttaa!

Palvelu on täysin maksuton ja anonyymi.

orjaksi.
Effie jää valkoisen kuvernöörin vaimona Ghanaan, kun orjalaiva vie hänen
siskopuolensa Esin Yhdysvaltoihin. Rakkaus kuitenkin kurottaa yli meren, ei-

Tule chattaamaan: laksyapuu.fi

vätkä sitä pidättele kahleet.
Romaani kuvaa mustien amerikkalaisten historiaa orjaplantaaseilta Harlemin jazzklubeille ja nykyhetkeen. Se
kertoo niiden tarinoita, joiden ääniä ei
yleensä kuulla.
Gyasin värikylläinen kerronta tempaa mukaansa ja kulkee Chimamanda
Ngozi Adichien ja Toni Morrisonin jalan-

Rauhallista joulunaikaa ja Onnea vuodelle 2023!

jälillä. Romaani tunkeutuu ihon alle ja
herättää historian henkiin.

Olemme auki sunnuntaista torstaihin
kello 14–18. Tervetuloa mukaan!
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Koivukylän asukastila ottaa varaslähdön
joulun aloituksessa
Piia Helasto

I

llat ovat jo pimenneet
alkaneen syksyn myötä,
nyt on lupa sytyttää kynttilöitä ja aloittaa valmistautuminen joulupuuhiin. Myös
Koivukylän
asukastilalla
valmistaudutaan jouluun ja
luvassa on paljon jouluista

puuhaa ja tapahtumaa. Loppuvuodesta on luvassa muun
muassa
joulukorttipajaa,
jouluista askartelua äänimaljarentouksen kera sekä
retki Katrinebergin kartanolle. Jouluviikolla keitel-

lään herkullista riisipuuroa.
Ja ehdimme me toki pipareitakin porukalla leipoa!
Katso
asukastilakohtaiset
tapahtumat
asukastilojen
omilta
Facebook-sivuilta.
Tarkempia tietoja asukastiloista löydät osoitteesta
vantaa.fi/asukastilat. Löydät
meidät myös Instagramista
@asukastilatvantaalla.
Ja
kysy tapahtumista paikan
päällä asukastilalla.
Luvassa siis ihanaa joulun odotusta seuraavasti:
Piparileivonta 8.12.
Kartanoretki 14.12.
Riisipuuro 19.12.
Joulupajat:
Ti 22.11. klo 10–13
Ti 29.11. klo 10–13
Ti 20.12 klo 10–13
Asukastila pitää joulutaukoa
22.12.-2.1.2023.
Asukastilan tiimi toivottaa
oikein hyvää joulua kaikille!

MAINOKSEN MAKSAA YHTEINEN HYVÄ RY
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JOULUKALENTERI
KATSO TARKEMMAT TIEDOT

Sirkka-Liisa
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Leppoisaa joulua ja
mukavaa vaalivuotta
2023.

sairaanhoitaja (AMK), aluepäällikkö, Vantaan kaupunginvaltuutettu,
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja

KUVA LEENA WARÉN

KAHARA

www.sirkkaliisakahara.fi
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 6 - 23. marraskuuta 2022

Ovatko yläkoulun matemaattiset aineet
vielä hallussa?
Vera Vesanto, Nanna Soikkeli, Tinja Pertta ja Lilja Mäkinen

Kati Tiainen

M

atematiikka alkaa jo esikoulussa, mutta muuttuu
vaikeammaksi luokka-asteen mukaan. Fysiikka
ja kemia alkavat vasta yläkoulussa seitsemännellä
luokalla. Kemiassa ja fysiikassa opetellaan aluksi arkisia asioita, laskuja ja kemiallisia merkkejä.
Esikoulun matematiikassa opetellaan vain numeroita ja
yksinkertaisia laskuja, mutta kyllä se siitä vaikeutuu. Moni
vanhempikaan ei välttämättä osaa enää edes auttaa lastaan
alakoulun matematiikan tehtävissä. Pärjäätkö sinä yläkoulun matematiikassa, vai tulisiko kokeesta hylätty? Miten fysiikan tai kemian koe menisi, jos matematiikkakaan ei suju?
Osaatko muuttaa senttimetrit desimetreiksi tai kilometrit
hehtometreiksi?

Tässä on esimerkkejä matematiikan
tehtävistä:
1. Nalle Puh asuu puolen hehtaarin metsässä, Jos metsä
olisi suorakulmion muotoinen, kuinka pitkiä voisivat olla
metsän leveys ja pituus?
2. Tanelilla on suorakulmion muotoinen viljelypalsta, jonka
leveys on 12,0 m ja pituus 8,0 m. Onko hänellä aarin
palsta?
3. Ratkaise yhtälö 1,4x – 0,7 = –2,6x + 1,3
4. Björn kuivattaa 1,5 kg omenoita. Kuivatut omenalastut
painavat 250 g ja niiden vesipitoisuus on 3 %. Mikä oli
omenoiden vesipitoisuus ennen kuivatusta?
5. Millä x:n arvolla polynomit 2x – 1 ja 5x + 14 saavat
saman arvon.
6. Auton jarrutusmatka on suoraan verrannollinen auton
nopeuden toiseen potenssiin. Kun auton nopeus on 50
km/h, jarrutusmatka on 15 m. Kuinka pitkä jarrutusmatka on, kun auton nopeus on 100 km/h?
7. Siili ja kilpikonna asuvat 9 kilometrin päässä toisistaan. Molemmat lähtevät kulkemaan toistensa kotia
kohti, kunnes he kohtaavat. Siili kopsuttelee nopeudella
2 km/h ja kilpikonna matelee nopeudella 1 km/h.
Siilin etenemistä kuvaa yhtälö y = 2x ja kilpikonnan
etenemistä yhtälö y = –x + 9, missä y on etäisyys siilin
kodista ja x on aika tunteina lähtöhetkestä lukien.
a Missä kohtaa siili ja kilpikonna kohtaavat?
b Mihin aikaan siili ja kilpikonna kohtaavat?
Vastaukset:
1.		 esim. 50 m x 100 m
2.		 suurin piirtein (A = 0,96 a)
3.		 x = 0,5
4.		 182. 84 %
5. x = –5
6.		 60 m
7 a. 6 km:n päästä siilin kodista.
7 b. 3 tunnin päästä lähdöstä.
Sujuivatko nämä tehtävät? Saitko kaikki oikein?
Jos tehtävät menivät hyvin, asiat ovat mielessäsi ja voit olla
ylpeä itsestäsi. Jos mikään ei mennyt oikein tai vain muutama meni oikein, olisiko pieni kertaaminen tarpeen? Näitä tarvitset päivittäisessä elämässäsi, vaikka et välttämättä
tiedosta sitä.
Opetettiinko sinun yläkouluaikanasi nämä samat asiat, vai
ovatko asiat kenties vaikeutuneet tai muuttuneet helpom-
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Matematiikan kirjoja
Kati Tiainen

Kuvassa Tinja Pertta ja Nanna Soikkeli laskevat matematiikan laskuja.

miksi? Osaisitko auttaa yläkoululaista lastasi näissä tehtävissä tai kokeeseen harjoittelussa? Jos et, niin oletko vihainen reputetusta kokeesta? Jos asiat eivät suju sinulta, voitko
olettaa, että ne sujuvat yläkouluikäiseltä lapseltasi? Olisiko
tarpeen yhteinen kertaaminen, jos kummaltakaan eivät onnistu nämä asiat?
Onko oikein moittia lasta huonoista kouluarvosanoista, jos
hän on yrittänyt parhaansa? Kyselimme muutamalta kahdeksasluokkalaiselta matemaattisten aineiden opiskelusta.
– Fysiikka ja kemia ovat vähän vaikeita, mutta ihan ok.
Matikka on helpompaa mun mielestä, koska se on
loogisempaa, kertoo Kristiina Härginen, 13 vuotta.
– Tehtävät vois olla paljon yksinkertaisempia, kertoo Kaisa
Haverinen, 13 vuotta.

Pikkukuvissa yhdeksäsluokkalaisten avaruusgeometriatöitä

Vastaukset kertovat matemaattisten aineiden vaikeudesta, ja
siitä, että tehtäviä pitäisi helpottaa.
Lähteet:
Säde 1 Matematiikka Edita 2020
Säde 2 Matematiikka Edita 2016
Säde 3 Matematiikka Edita 2020
Säde 4 Matematiikka Edita 2020
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Kaupunki kaipaa lisää vapaaehtoisia
Eija Ahola

L

okakuun puolivälissä järjestetyssä etätilaisuudessa
esiteltiin erilaisia Vantaan kaupungin vapaaehtoistehtäviä. Tarkemmassa esittelyssä olivat muun muassa
kirjaston, vanhuspalveluiden ja asukastilojen vapaaehtoistehtävät. Vapaaehtoistehtäviä on paljon erilaisia, niistä löytyy varmasti jokaiselle mieluisaa tekemistä. Osaan tehtävistä kuuluu koulutusta ja perehdytystä kuten esim. Tossut
ja Tassut – koiraulkoilukaveritoiminnassa ja Menokaveritoiminnassa. Tässä jutussa kerrotaan esimerkinomaisesti
muutamista vapaaehtoistehtävistä.
Vanhusten ja vammaisten vapaaehtoistoiminta kotona asumisen tuessa on monia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia: vanhusten ystävätoiminta, riksapyörätoiminta,
vanhusten ja vammaisten päivätoimintakeskuksissa apukäsinä, juttukaverina tai kuntosali- ja ulkoiluseurana. Yhteystiedot: 040-7005685/vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi
Menokaveritoiminta
Menokaverit ovat vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka auttavat ikääntyneitä tai vammaisia henkilöitä julkisten liikennevälineiden käyttämisessä. Menokaverin avulla asiakas
pääsee bussilla tai junalla esim. harrastuksiin tai asioille.
Menokaveri-toiminta on asiakkaalle maksutonta ja Menokaverille maksetaan pientä palkkiota toiminnasta.
menokaveri@vantaa.fi/ p. 040-7005685.
Erityisasumisen vapaaehtoistoiminta
Vantaalla on viisi erityisasumisen yksikköä: Simonkylä,
Malminiitty, Korso, Myyrmäki ja Hämeenkylä. Ikäihmiset
ovat tehostetussa palveluasumisessa, mikä tarkoittaa ympärivuorokautista hoivaa.

• Erityisasuminen, riikka.utriainen@vantaa.fi /
eeva-liisa.leinonen2@vantaa.fi
• Kirjastojen vapaaehtoistoiminta, 043 836 8478 /maija.
lehtola@vantaa.fi
• Asukastilat: vantaa.fi/asukastilat

Vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi: erilaiset taiteen
keinoin sovellettavat tuokiot (kuvataide, draama, elokuvat
yms.) kirjallisuus (lukupiirit, lehden lukeminen), ulkoilu,
leivonta, osallistua talon retkille asukkaan saattajana, viedä
yksin asukasta talon ulkopuolelle retkille tai erilaisiin tapahtumiin.
Yhteystiedot
eeva-liisa.leinonen2@vantaa.fi 0503146263 (Itä-Vantaa)

Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta löytyy vantaa.fi/vapaaehtoistoiminta

KUTSU

Kotikirjasto tuo kirjat kotiovelle
Kotikirjaston vapaaehtoiset toimittavat kirjastosta lainattuja kirjoja ja muuta aineistoa kotiin asiakkaille, jotka eivät
esimerkiksi korkean iän, sairauden tai vamman takia voi itse
asioida kirjastossa.
Yhteystiedot
eija.kylanpaa@vantaa.fi tai p. 050 302 8449
helmet.fi/vapaaehtoiseksi

Havukosken Eläkeläiset
viettävät
”Iloista iltapäivää”
jouluisissa tunnelmissa

Monipuolista vapaaehtoistoimintaa kirjastossa
Tehtäviä ovat kirjastomummo, -vaari tai –kummi, lukukoiran ohjaaja, askartelua ja apua läksyjen teossa, keskustelua ja kuuntelua, pelikaveri lapsille ja nuorille sekä tietotekniikan vertaisopastaja. Voit myös järjestää toimintaa
omalla kielelläsi!
Yhteystiedot
maija.lehtola@vantaa.fi, p. 043 826 8478
Asukastiloissa vapaaehtoiset voivat osallistuvat
muun muassa yhteisölliseen toimintaan: pajoihin,
tapahtumiin ja yhteisöruokailuihin. Syksyn kohtaamisiin vapaaehtoiset voivat osallistua asukastiloilla ja alueellisesti mm. yhteisöllisiin kaverikävelyihin, kädentaidon
pajoihin, leipomaan asukastilassa esimerkiksi pullaa tai
sämpylöitä asukastilan kävijöille, yhteisöruokailujen järjestämiseen tai ideoimaan uusia tapahtumia tai kohtaamisen
muotoja asukastiloille.
www.vantaa.fi/asukastilat
Osassa kaupungin vapaaehtoistoimintaa maksetaan pientä kulukorvausta. Kun kyseessä on kaupungin
vapaaehtoisena toimiminen, niin yksi tärkeä näkökulma on
matkakorvaukset. Toki vapaaehtiset usein ovat läheltä, mutta ei aina. On selvää, ettei vapaehtoisuudesta pitäisi aiheutua
tekijälle kuluja, vaan matkat tulisi korvata joukkoliikenteen
mukaan. Monille nimittäin esteeksi saattaa muodostua matkakulut. Tähän kaupunki voisi kehittää helpon ja toimivan
ratkaisun. Se saattaisi tuoda lisää tekijöitä ja mahdollistaa
laajemman valikoiman tehtäviä toimijoille.

keskiviikkona 30.11.2022 klo 11.00 – 13.30
Havukosken nuorisotalolla,
Eteläinen Rastitie 14, Vantaa

Tarjolla kahvia, voileipiä ja kakkua
5 euroa / henkilö

Aina voi myös tehdä ehdotuksia uudenlaisista vapaaehtoistehtävistä. Tämä on tärkeää vuorovaikutusta siksi, että saadaan uusia palvelujen väliin jääviä kohderyhmiä palveluiden
piiriin tai kehitettyä uusia palvelumuotoja. Tärkeää on, että
palveluja kehitetään yhdessä kaupungin, järjestöjen, vapaaehtoisten ja palvelua tarvitsevien kanssa. Se lisää osallisuutta, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja demokratiaa.

Ohjelmassa mm.
Elävää musiikkia
Kahvittelua, aikaa keskustelulle
Yhteislaulua
Esityksiä, kuten sketsi, runonlausuntaa
Senioritanssia
Arpajaiset

Tutkitusti vapaaehtoisena toimiminen tekee hyvää sekä tekijälle että avun saajalle. Se lisää hyvinvointia ja tuo merkityksellisyyttä elämään. Voi myös oppia uusia asioita ja tutustua
uusiin ihmisiin.

Myös sinun ohjelmasi on tervetullutta juhlaamme.
Ilmoittautumiset 27.11.2022 mennessä,
jotta tiedämme varata tarjottavat.

Tarkempia tietoja toiminnasta saa netistä ja ottamalla yhteyttä alla oleviin tahoihin
• Vanhusten ja vammaisten vapaaehtoistoiminta kotona
asumisen tuessa 040 7005685 / vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi
• Menokaveri toiminta, 040 7005685/ menokaveri@
vantaa.fi

Raija Lassila, puhelin 0503682944
tai
Paula Kaunismäki, puhelin 0504536364

Nautitaan ohikiitävistä,
ainutkertaisista hetkistä
täysin rinnoin!
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Laila Komonen 90 v – ahkera vapaaehtoinen
Seija Pyökeri

Paula Kaunismäki

L

aila Komonen syntyi joulun alla 1932 Särkisalossa.
Särkisalo oli Lailan lapsuudessa ja nuoruudessa saari,
jossa oltiin lossien varassa. Nykyään Särkisalo on osa
Salon kaupunkia ja sinne on useita 60-luvulla rakennettuja
siltoja.
Laila on ahkera martta. Sodan jälkeen hän liittyi äitinsä
kanssa Särkisalon Marttoihin, kun Karjalasta tulleet Koiviston Martat käynnistivät Särkisalossa marttatoiminnan.
Muuttaessaan Havukoskelle Laila liittyi Koivukylän Marttoihin, yhdistyksen toiminnan hiipuessa hän siirtyi Rekolan
Marttoihin. Sielläkin välillä oli väki vähissä ja marttaillassa
saattoi olla pari henkeä, mutta vaikeiden aikojen yli sinniteltiin ja nythän Rekolan Martoissa on noin 100 jäsentä. Laila on aina ollut aktiivinen osallistuja ja niinpä hänen vastuullaan on jo vuosia ollut kahvinkeitto marttojen suurissa
joulumyyjäisissä. Rekolan Martat kutsui helmikuussa 2022
Lailan kunniajäsenekseen.
Lailan mies oli Karjalan evakoita Vuokselasta. Naimisiin
mentyään he muuttivat mantereelle Perniöön. Anopin kuoltua 60-luvun alussa hoitivat miehen kotitaloa, joka oli maapaikka. Kun toinen lapsi (poika) ilmoitti tulostaan, Laila lypsi lehmät ensin ja lähti sitten laitokselle Perniön keskustaan.
Lailalla on kaikkiaan kolme lasta, joista kahdella tyttärellä
on puolestaan kolme lasta. Neljättä polvea on jo neljä kappaletta.
Perniöstä Komoset muuttivat Muurlaan, lähelle nykyistä
lasitehdasta. Mies sai töitä pääkaupunkiseudulta ja perhe
muutti mukana. Ensin Vuosaareen (silloista Helsingin maalaiskuntaa), kun asunto myytiin alta, miehen pomo tarjosi
asuntoa Westendistä. Laila luuli, että nyt pääsee hienoon taloon, mutta totuus oli vähän toisenlainen, oli vesivahinkoja ja
kaikkea muuta. Vantaalle he muuttivat ensin Länsi-Vantaalle
Pähkinärinteeseen ja sitten myöhemmin Havukoskelle.
Ennen eläköitymistään Laila työskenteli Havukosken palvelutalossa siivoojana 10 vuotta. Laila esittelee listaa, johon
hän on kirjannut elämänsä aikana tekemät työt. Lista alkaa
juurikkaanharvennuksesta, hän on toiminut posteljoonina,
sentraalisantrana, koulun emäntä-siivoojana jne.
Laila kävi SPR:n (Suomen Punainen Risti) järjestämän ensiapukurssin 1959 ja liittyi jo silloin SPR:n jäseneksi. Kun
Havukosken palvelutalolla järjestettiin verenluovutustilaisuus, Tikkurilan osaston naiset houkuttelivat Lailan mukaan osaston toimintaan. Laila on toiminut verenluovutustilaisuuksissa luotettavana ja ystävällisenä kahvinkeittäjänä
aina 60-luvulta viime vuoteen asti. Myös SPR:n Nälkäpäivä-keräyksen lipaskerääjänä Laila on toiminut jo pitkään ja
olemme voineet tavata hänet mm. S-marketin aulassa.

Laila on kova neulomaan ja osallistuu Rekolan seurakunnan
silmukkasiskojen tapaamisiin lähes viikottain. Silmukkasiskot tekevät mm. sukkia kastettaville. Muutaman vuoden
ajan Laila on neulonut kastesukkia aikuisille kastettaville.
Muutama vuosi sitten Laila neuloi tilauksesta ensimmäiset
polvipituiset erähenkiset nk. hirvisukat. Tilauksia alkoi sadella ja loppujen lopuksi hän kutoi niitä kymmenkunta ja
sukkia on mennyt ulkomaita myöten lahjaksi. Laila sanoi,
että hän jatkaa neulomista niin kauan kuin kädet toimivat,
ja hyvässä kunnossahan hänen kätensä ovat. Yleensä iän voi
päätellä käsistä, muttei Lailan tapauksessa.

ikäohjelman puitteissa otettaisiin yhteyttä ikäihmisiin, mutta ei näköjään.
Laila liikkuu kylällä paljon ja hän kävelee sekä silmukkasiskoihin että marttoihin Rekolan kirkolle parikin kertaa
viikossa. Elokuussa hän osallistui eläkeläisten retkeen Ahvenanmaalle. Laila on innokas valokuvaaja ja hänellä oli Ahvenanmaan retkestä yli 50 paperikuvaa.
Laila täyttää 90 vuotta 18.12.2022. Toivotamme hänelle hyvää syntymäpäivää ja aktiivisia vuosia edelleenkin.

Pirteä Laila asuu yksin omassa kodissaan ja hoitaa huushollinsa itse. Hänellä kun ei ole mitään sairauksia, niin ei ole
missään seurannassa. Olin aina kuvitellut, että kaupungin

Älypuhelimen käyttö turvalliseksi
Vantaan kaupunki
Etäinfo:
Älypuhelimen käyttö turvalliseksi
ti 13.12.2022 klo 12-13
Vantaan kaupungin infossa saat tietoa älylaitteiden päivittämisestä, turvallisuusilmoituksista ja saat myös muita vinkkejä älylaitteiden turvallisempaan käyttöön.
Info järjestetään Teams-etätilaisuutena, löydät tapahtuman:
tapahtumat.vantaa.fi > ajankohtaista > digituki.
Voit tulla katsomaan infoa myös Koivukylän asukastilan
(Hakopolku 2) auditorion isolta näytöltä. Etäinfo klo 12-13
ja Koivukylässä mahdollisuus jäädä keskustelemaan digiasioista klo 14 asti.
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Kohti hyvinvointialuetta – missä mennään nyt?
Soile Eriksson

V

antaan ja Keravan
hy v i nvoi nt i a lue e n
valmistelussa ja päätöksenteossa on tapahtunut paljon kuluneen syksyn
aikana ja lisää on luvassa
myös loppuvuoden aikana.
Häämöttäähän sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtymisen
ajankohta jo hyvin lähellä.
Tammikuusta 2023 eteenpäin hyvinvointialueemme
palvelut sijoittuvat viiteen eri
toimialaan: lasten, nuorten
ja perheiden palvelujen toimialaan, aikuissosiaalityön
ja vammaispalvelujen toimialaan, vanhusten palvelujen
toimialaan, terveydenhuollon palvelujen toimialaan ja
pelastustoimen palvelujen
toimialaan. Lisäksi konsernipalvelujen toimiala kuudentena huolehtii keskitetyistä hallintotehtävistä ja
tukipalveluista.
Syksyn yksi suurimmista
työstettävistä kokonaisuuksista on ollut hyvinvointialuestrategian
laatiminen
vuosille 2023-2025. Strategia on merkityksellinen asiakirja, koska siinä asetetaan
suuntaviivat pidemmän aikavälin kehittämiselle, mutta siihen tulee perustumaan
myös vuosittaiset toiminnan
ja talouden tavoitteet. Strategiatyöhön on osallistunut
aluevaltuutettujen
lisäksi
asukkaita, henkilöstöä ja
järjestöjä. Aluevaltuuston on
tarkoitus hyväksyä strategia
marraskuun lopussa.
Tämän lehden ilmestyessä
on jo kiivaana käynnissä hyvinvointialueen ensi vuoden
talousarvion työstäminen.
Lopulliset ratkaisut tehdään
juuri ennen joulunpyhiä.
Tiedämme, että taloudelli-

sesti ensimmäinen vuosi on
haastava. Tilanne on samankaltainen muillakin hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on
kuitenkin Vantaalle ja Keravalle pidemmällä aikavälillä
suotuisa ja taloustilanteen
pitäisi helpottua lähivuosina.
Henkilöstön saatavuus ja
sitoutuminen on keskeistä
sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisessä. Niihin
liittyviä ratkaisuja kuten
henkilöstöetuja on työstetty
osana HR-valmistelua. Kaupungeilta ja pelastuslaitoksilta siirtyvän henkilöstön
osalta pyritään turvalliseen
siirtymään, joka takaa, että
työolot ovat kunnossa ja palveluiden toteuttaminen jatkuu. Vanhoina työntekijöinä
hyvinvointialueelle siirtyy
noin 4600 työntekijää.
Hyvinvointialueilla on oikeus ja velvollisuus vuokrata
kaupunkien sote-toimitilat
vuosiksi 2023-2025. Tiloihin
ja palveluihin liittyvää suunnittelua tehdään kuitenkin
heti alusta alkaen. Valtio on
edellyttänyt hyvinvointialueita laatimaan investointisuunnitelman jo aiemmin
syksyllä, mutta mahdollisista investoinneista päätetään
aina erikseen talousarvion
yhteydessä.
Soteuudistuksen mukanaan
tuomia muutoksia voimme
arvioida vasta myöhemmin,
mutta oman hyvinvointialueemme
kehittämisen
suuntaviivoja nähdään jo
loppuvuodesta, kun hyvinvointialuestrategia ja talousarvio on hyväksytty.
Eikä työ siihen pääty, vaan
palveluiden ja niiden saatavuuden parantaminen vaatii
jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.
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Tervetuloa Feenix!
Vantaan kaupunki/Toimitus

K

uvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon Koivukylän julkisen taiteen teokset Feenix ja Tervetuloa toteutettiin
osana Koivutorin uudistamista, jonka tavoitteena on
parantaa torin viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Teosten valaistuksen on suunnitellut Ari Tiilikainen ja teokset ovat osa
Vantaan taidemuseon kokoelmaa.
Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikko (s.1968) toimii laajaalaisesti kuvanveiston, videon, installaation, maalaustaiteen
ja performanssin parissa. Rannikko on valmistunut sekä
Kuvataideakatemiasta (1997) että Taideteollisesta korkeakoulusta (1995) ja on opiskellut Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastolla 1988-89 sekä Tanskan kuninkaallisessa taideakatemiassa (1996).
Teosten valmistumista juhlistettiin Koivutorilla 16.11., jolloin lehtemme oli jo painossa, joten näihin ohjelmallisiin
avajaisiin palaamme tarkemmin seuraavassa lehdessämme.

Lentävät kaupunkilaiset -konsepti
Koivutorin teokset kuuluvat Vesa-Pekka Rannikon laatimaan Koivukylän julkisen taiteen konseptiin Lentävät kaupunkilaiset, joka valmistui vuonna 2017. Taidesuunnitelma
kattaa laajan alueen alkaen Koivutorilta, jatkuen Rautkallion
ylikulkukäytävältä Rautkallionkadulle, Eurooppa-aukiolle
ja päättyen Rautkallionkadun alkuun. Taidesuunnitelman
kattavana teemana on taajama- ja yhdyskuntalintujen suhde
ihmisten elämään sekä alueen kulttuurinen moninaisuus.
Konseptin teoksista on valmistunut aikaisemmin kaksi: Varpusen sanoja (2020) ja Sulka ja tähdet (2018).

Feenix ja Tervetuloa
Feenix on kokonaistaideteos, joka koostuu asfaltin pintaan
maalatusta ja valaistusta lintukuviosta, torille sijoittuvista
istuinryhmistä sekä kirsikkapuuistutuksista. Teoksen punahehkuisen iltavalaistuksen myötä Feenix-lintu kuin syntyy
uudelleen pimeän laskeutuessa.
Teoksen lähtökohtana on Feenix-taru, joka on tuttu monissa kulttuureissa ja mytologioissa. Tarinassa kuolematon
Feenix-lintu sytyttää itsensä palamaan syntyäkseen aina
uudelleen symboloiden kuolemattomuutta ja uudestisyntymää. Japanilaisessa kulttuurissa myös kirsikkapuut lyhyellä
kukinnallaan liitetään uudistumiseen, optimismiin ja katoavan hetken arvostamiseen.
Asfalttiin maalattu lintukuvio muuttaa arkista ympäristöä
koristeellisemmaksi ja luo kontrastin ympäröivän arkkitehtuurin kanssa. Feenix-linnun muoto voi viitata katsojasta
riippuen esimerkiksi kalligrafiaan, vaatteiden ja kankaiden
koristeisiin, populaarikulttuurien estetiikkaan tai tribaltatuointeihin. Feenix-teos pyrkii luomaan alueelle maamerkin, joka tarjoaa mahdollisimman monista eri kulttuureista
tuleville asukkaille yhteistä tarinallista alustaa. Teos pyrkii
luomaan Koivutorista visuaalisesti näyttävän ja yhteisöllisesti lähestyttävän alueen.
Tervetuloa-teos toteutettiin osana Koivutorin parannusta.
Koivutorin laidalla sijaitsevalle asukastila Kirnulle haluttiin toteuttaa kyltti, joka toimisi samalla osana Koivutorin
taidetta ja valaisua. Teoksessa monikieliset teräksestä leikatut tervehdykset koristavat asukastila Kirnun katon reunaa. Tekstiteoksessa toistuu sana ”Tervetuloa” yhteensä 14
Koivukylän alueella puhutulla kielellä. Teksti on kiinnitetty
nuottiviivastoa muistuttavaan tukirakenteeseen, joka viittaa lauluun ja Lentävät kaupunkilaiset -konseptin lintuteemaan.
Tervetuloa - teoksen toteutuksessa osallistettiin Koivukylän
asukastila Kirnun käyttäjiä, jotka saivat kirjoittaa tervetulotervehdyksen omalla äidinkielellään. Tervetulotoivotus tuo
esiin Koivukylän alueen kulttuurista moninaisuutta sekä
sisältää myös ajatuksen hyväksynnästä, ystävyydestä ja vieraanvaraisuudesta. Monikieliset tervehdykset pyrkii yhteisöllisyyden luomiseen alueella sekä näin tekemään asukastilasta alueen asukkaille helpommin lähestyttävän, todellisen
yhteisen olohuoneen ja tapahtumakeskuksen.

10

Vesa-Pekka Rannikko

Koivukylän Lähisanomat | 6/2022

Reflektor – valoa syksyn pimeydessä
Paula Kaunismäki

Paula Kaunismäki

V

alotaidetta on ollut jo 1700-luvulla, jolloin värillisiä
valoja yhdistettiin musiikin mukaan. Myöhemmin
syntyi valoa käyttäviä teoksia. Valo-tilateoksissa käytettiin mm. neonvaloa sekä myös loisteputkia. Maailmanlaajuisen valotaiteen suosion kasvu alkoi 1960-luvulla.
Valotaiteessa valo on määräävässä roolissa niin materiaalina
tai teemana, jossa valon laadulla on merkitys. Valotaiteeseen
sisältyy valoveistoksia ja tilateoksia. Materiaalina voi olla
mikä tahansa valoa tuottava lähde, kuten neonputket, lasersäteet, diaheittimet, erilaiset lamput ja myös auringonvalo.
Reflektor-festivaali tuli Koivukylään syksyn pimenevään aikaan tuoden valotaiteen ilosanomaa meille niin asiasta kiinnostuneille kuin vain hyvän mainonnan innoittamina. Tarkoituksena oli kuljettaa kävijät taiteen äärelle – ehkä myös
astua taiteen sisään. Valotaidetta oli helppo tulla katsomaan,
koska se oli oman kylän tapahtuma ja kaiken saattoi kokea
kävelemällä koko reitin omaan tahtiin.
Pimeys on aika pelottava asia, joten siksikin oli mielenkiintoista tulla ja kokea se kaikki kauneus, kirkkaus ja valojen
värähtely ja vaihtelu. Me aloitimme reitin kahvipisteeltä, jossa saatoimme todeta, että meitä oli liikkeellä todella mukavasti, eri ikäisiä aikuisia ja lapsia. Myös lemmikit oli otettu
mukaan erilaiselle iltakävelylle.
Reittimme alussa olivat valoputket tai se ajatus tuli mieleen,
kun Rautkallion kentällä oli taideteos ”Katoavat katselun aikana”. Piti olla valmiina, odottaa ja sitten nähdä, että valo
tulee, on siinä ja katoaa. Kentän reunalla olevia rappuja ylös
nousten seuraavana olikin sitten tuttu taideteos eli ”Varpusen puhetta” ja teos oli edukseen pimeydessä. Ylhäällä mäellä oli päiväkodin lasten tekemät teokset. Ne olivat päivänvalossa kuin mitkä tahansa lasten tekemät taideteokset, mutta
illan pimeydessä ne pääsivät oikeuksiinsa. Hieman kuin olisi
nähnyt satuolentojen maailman liikkuvan ja tulevan lähelle.
Koivutori ei kuulunut Reflektor-festivaalin valotaideteoksiin, mutta kannatti seisahtua ja ihailla. Minulle se oli oikeasti kaunis näky pimeyden vallitessa. Saatoin todeta, että
torin valot avasivat ylhäältä katsoen uudenlaisen torin, valon ja pimeyden pienen yhteenkuuluvuuden. Tätä ei näe eikä
ymmärrä päivänvalossa.
Kytötie oli festivaalin aikana ”Ilmassa”-taideteos. Siinä matkalla oli teos ”Näkymä kuusta” ja Suomi löytyi omalta paikaltaan. Kytötieltä vasemmalle avautui lyhtypuisto. Piha- ja
katuvalot oli sammutettu. Käveltiin erilaisten lyhtyjen alla.
Sen jälkeen alkoi lamppujen valoketju, joka johdatti metsän siimekseen. Siellä oli polun molemmin puolin aseteltu
oikeat kynttilälyhdyt. Metsämatkan edetessä metsän täytti
äänitaide. Tuli tunne, että kivet ja puut puhuvat musiikin ja
sanojen kautta. Matkan jatkuessa se tuli todeksi, sillä reitin
varrella kuului kuiskauksia ”Minä olen kivi, minä olen puu”.
– Kenties se ei ollutkaan taidetta, vaan metsän puut ja kivet
kertoivat olemassaolostaan!
Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä oli taideteos, jossa valon
voimalla puut tuntuivat heiluvan, olevan paikoillaan ja vaihtavan väriään. Kaunis ja rauhallinen hetki, johon taidekävely oli hyvä päättää.
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Elämysten joulu Foibekartanolla
– valmistaudumme jouluun yhdessä
Eero Viljakainen ja Nadja Liimatta

Nadja Liimatta

F

oibekartanon ikäihmisten yhteisössä valmistaudutaan
jouluun koko kartanon väen voimin. Joulun aika on
täynnä monipuolista yhdessä tekemistä, johon kaikki
voivat osallistua kukin omalla tavallaan - yksilöllisesti ja yhdessä, kuten me täällä sanomme.
Aloitamme joulun valmistelut hyvissä ajoin Kädentaitajien
pajassa, jossa askartelemme jouluisia koristeita ja valmistamme käsitöitä joulumyyjäisiin. Luovuutta tarvitaan myös
joulukortti- ja piparipajoissa, joissa yhdessä tekemällä syntyy lämmin joulumieli. Joulukuusen ja Foibekartanon tilojen koristeluun osallistuu asukkaiden kanssa myös läheisen
päiväkodin lapsia. Lasten joulun odotus tarttuu ja tuo kaikille hyvän mielen.

Joulukonsertit ja monet tunnelmalliset
juhlat kuljettavat joulua kohti
Tutun Kajauttajat-kuoron joulukonsertti avaa joulunalustapahtumat ja pikkujouluhenkinen Mummodisko laittaa jalan
vipattamaan. Itsenäisyyspäivän juhlaa, jossa kunniavieraina
ovat sotiemme veteraanit, lotat, pikkulotat ja sotiemme naiset, vietämme arvokkaasti Ravintola Flyygelissä. Yhteisessä
puurojuhlassa kokoonnumme nauttimaan hyvästä seurasta,
musiikista ja riisipuurosta. Tilaisuudessa jaamme tänäkin
vuonna neljä Hyvän elämän stipendiä erityisen ansioituneille työntekijöille. Lucian päivänä Foibekartanon oma Lucia-

Joulukorttipaja Foibekartanon kulttuuritilassa

Eero Viljakainen

Joulumyyjäisissä myynnissä oli runsaasti käsitöitä, jouluherkkuja ja joulukukkia

Eero Viljakainen

Nadja Liimatta

Eero Viljakainen

Vuoden 2021 puurojuhlassa iloittiin Foibekartanon laulajien
esityksistä
Eero Viljakainen

Laavulla laulettiin Lucia-neitojen johdolla

kulkue kulkee aamuhämärässä kartanon alueen ympäri, ja
laavulla laulamme yhteislauluja.

Joulumyyjäiset ja joulupukki kruunaavat
joulun odotuksen
Joulumyyjäisiin toivotamme tervetulleeksi kaikki joulutunnelmaa etsivät. Myynnissä on foibekartanolaisten ja lähialueen myyjien käsitöitä, jouluisia herkkuja ja joulukukkia.
Kartanosaunatapahtumassa nautimme lempeistä löylyistä ja
kuumasta glögistä takkatulen äärellä. Jouluun laskeudumme yhdessä laavulla. Tapahtuman kruunaa, kun joulupukki
saapuu hevoskärryineen. Aattona hiljennymme joulun viettoon Ravintola Flyygelin jouluruokien äärellä, ja joulupäivän
aamuna kokoonnumme jouluhartauteen Rekolan Seurakunnan papin kanssa.

Uudet joulumuistot syntyvät 			
vanhoja muistellessa
”Yhdessä muistelemme lapsuuden jouluja ja rauhoitumme
joulun viettoon ”, toteavat yhteen ääneen Foibekartanon
asukkaat Tuovi, Sirkka ja Maria. Hauskana muistona Foibekartanon jouluista mieleen nouseekin, kun joulupukki
kysyi puurojuhlassa, että ”onko täällä kilttejä mummoja?”
Tuovi käsityöihmisenä nauttii jouluisista askarteluhetkistä
ja piparkakkupajasta. ”Tänä vuonna suunnitelmissa on tehdä joulukuuseen erityiset koristeet Kädentaitajien pajassa”,
Tuovi vinkkaa. Yhdessä touhutessa mieleen tupsahtelevat
vanhat jouluperinteet ja muistot – samalla luodaan uusia
lämpimiä muistoja.
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Ravintola Flyygelin piparitaikinasta loihdittiin toinen toistaan upeampia luomuksia

Hyvän arjen mahdollistaja Jaana tanssin pyörteissä yhdessä
Eilan kanssa
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Miten sinä suunnittelet jouluasi,
mistä sinulle tulee joulumieli?
Kirsi Vuorikivi, Rekolan seurakunta

T

odellisilla jouluihmisillä tulevan joulun
odotus ja suunnittelu
alkaa jo juhannuksen jälkeen. Tiedän sen, sillä työkaverini on jouluihminen.
Minä en ole ollut jouluihminen. Miksei syksyn pimeydessä saa edes synkistellä
rauhassa!
Minä en ollut jouluihminen
– tai näin kuvittelin vuosikymmenten ajan. Joulufiilistelijä-työkaverini on saamassa minut käännytetyksi.
Lapsena
joulumieltä
ei
tarvinnut etsiä, se syntyi
kasvavasta
jännityksestä,
tonttujen näkemisistä, askarteluista ja piparien leipomisesta. Se syntyi salaisuuksista: vanhemmat piilottivat
lahjat ja minä yritin löytää
ne ja vähän etukäteen tarkistella, mitä olimme saamassa
lahjaksi. Joulupukkiin en
uskonut, paitsi jouluaattona vähän. Joulumieli syntyi
kuusen koristelusta ja kukkien tuoksuista.
Aikuisena joulumielen löytäminen ei ole niin helppoa.

Jouluun latautuu niin paljon
odotuksia täydellisyydestä.
Meissä vaikuttavat lapsuuden joulut, riitaiset joulut,
petetyt lupaukset ja muistoissa olevat täydelliset joulut. Joulusta tulee suoritus
vailla vertaa: Hienot koristelut, somessa jaettavat kuvat
leipomuksista ja itse tehdyistä lahjoista ja joulusiivous,
missä hinkataan kaappien
takaseinätkin puhtaiksi pölystä.

kun muistaa postata someen
jonkun kivan ajatuksen ja
toivotuksen. Joulumieli voi
syntyä kirkossa konserttia

Rekolan seurakunnassa joulun odotus alkaa 27.11. Klo 10
ensimmäisestä adventista,
Hoosianna-kirkosta. Sama-

Seurakunnan jouluesitteen
löydät netistä, kotisivuilta
rekolanseurakunta.fi ja FBsivultamme. Seuraa myös
tapahtumakalenteria http://
www.vantaanseurakunnat.
fi/rekolan-seurakunta

Mutta joskus voi käydä niin,
että mitä enemmän suunnittelee, tekee, siivoaa, valmistaa ja ostaa, sen kauemmaksi joulumieli karkaa ja
seurauksena on vain väsymystä, kiukkua ja riittämättömyyden tunnetta. Joulusta
toipuminen voi viedä aikaa
ainakin loppiaiseen.
Joulumieli on jotain muuta.
Joillekin se tulee tekemisen
ja valmistamisen kautta.
Joillekin se tulee odottamatta ja sen kummemmin
valmistelematta. Joulumieli on sitä, että edes kerran
vuodessa naapurin naama
ei ota päähän. Se syntyy,

Neljän viikon aikana seurakunnassa
järjestetään
Kauneimmat
joululauluttilaisuuksia, konsertteja ja
joulujuhlia. Vuoden pimeimpänä päivänä 21.12. Klo 17-19
järjestämme Kuusijärvella
Valon laulajaiset. Kierrämme ryhmissä järven ympäri joululauluja laulaen. Ota
mukaan oma lyhty tai fikkari
ja osallistu tunnelmalliseen
tapahtumaan.

kuunnellen tai kotona sohvalla suklaata syöden ihan
rauhassa yksin tai läheisien
kanssa. Joulumieli on rauhaa ja rakkautta.

na päivänä kirkon jälkeen on
lähetys- ja diakonimyyjäiset
ja vielä illalla klo 18 Rekolan
Sekakuoron konsertti.

Seurakunnassa rakennetaan
myös joulupuu. Se rakennetaan seurakuntalaisten antamilla lahjakorteilla vähävaraisille perheille tai muille
avun tarpeessa oleville. Tuo
lahjakorttisi kirkkoherranvirastoon 8.12. mennessä.
Joulumieli on myös omastaan antamista.
Olet tervetullut seurakunnan tapahtumiin ja juhliin.

Tule sellaisena kuin olet.
Laula joululauluja, jos haluat
tai istu kuuntelemassa, kun
muut laulavat, kaikki käy.
Kauan sitten Betlehemissä
tapahtui ensimmäinen joulu, se alkuperäinen ja oikea.
Se ei mennyt ihmisten suunnitelmien mukaan.
Maria synnytti kesken veronmaksureissun ja Jeesuksen ensimmäinen vuode
oli eläinten syöttökaukalo.
Yövuorossa olevat paimenet
kuulivat sen ensin enkeliltä:
teille on syntynyt Vapahtaja.
Paimenet olivat ensimmäiset
vieraat. Siinä työn ja matkan uuvuttamat kohtasivat
toisensa. Oli tapahtunut jotain, jota kukaan ei oikein
ymmärtänyt: Vapahtaja ja
Jumalan Poika on syntynyt
ihmisten keskelle. Pienenä
ja avuttomana Hän tarvitsi
ihmisten apua ja huolenpitoa. Jumala toi joulumielen
maailmaan.
Siunattua ja stressivapaata
joulua sinulle

Koivukylän Apteekki

Tapaaminen Koivukylän apteekissa
Paula Kaunismäki

V

ille Andersson on yksi
Koivukylän apteekin
proviisoreista, kaksi
muuta ovat Henriikka Nokelainen ja Auli JaakkolaMäkelä. Kun Robert Järnströmistä tuli Koivukylän
apteekin uusi apteekkari helmikuussa 2021, Ville seurasi
häntä Porvoosta. Nyt hän
asuu Pasilassa, kulkee junalla töihin ja viihtyy työssään.
Apteekkarin vaihtuessa henkilökunta jäi vanhoina työntekijöinä apteekkiin. Ville
Andersson toimii heidän
esimiehenään. Koska henkilökunta on osaavaa, ei kieliongelmia esimerkiksi ole
monikulttuurisen asiakaskunnan kanssa asioidessa,
kun eri kielien taitajia työskentelee apteekissa. Jos tullessa oli ennakko-odotuksia,
ne oli helppo voittaa.
Ville Andersson ei halua verrata Porvoon tai Koivukylän
asiakkaita toisiinsa. Porvoon
työpisteen läheisyydessä oli
lääkäriasema ja myynnin
keskipiste olivat antibiootit.
Kun taasen Koivukylässä

asiakkaat ovat K-Citymarketin asiakkaita ja myynti
keskittyy pääosin verenpaine-, kolesteroli- ja diabetes
-lääkkeisiin ja ilman reseptiä myytäviin kauneuden- ja
ihonhoitotuotteisiin.
Henkilökunta on pääosin
pysynyt samana ja siten ammattitaitoinen henkilökunta
on asiakkaiden tukena. Farmaseutit neuvovat ja kertovat tuotteista ammattitaidolla. Kun tuotetta suositellaan,
tehdään se perustellusti.
Korona-ajan alussa oli myynnissä sekä asiakaskäynneissä laskua, koska monet
siirtyivät maaseudulle, pois
pääkaupunkiseudulta. Nyt
ollaan hiljalleen palaamassa entiseen. Asiakkaiden
joukossa on paljon iäkkäitä
lääkkeiden ostajia sekä nuorempia, jotka ostavat apteekin kosmetiikkaa, koska se
on testattua ja siitä saa oikeanlaista tietoa.
Ville Andersson kertoi, että
apteekissa työskentelee edelleen robotti varastotyöntekijänä. Se on ”käsivarsi”, joka

liikkuu vauhdilla ja noutaa
reseptin mukaiset lääkkeet
asiakkaalle. Robotti tekee
keräilylistan mukaan oikeat
haut oikeilla määrillä oikeista paikoista, jotka eivät ole
aakkosjärjestyksessä, sillä
robotti tietää, mitä missäkin on. Robotti alkaa kerätä
lääkkeitä heti, kun resepti
on asiakaspalvelupisteessä
ensin luettu.
Apteekin toimialaan kuuluu
lääkkeiden myynti ja ennen
vanhaan myös monia lääkkeitä valmistettiin apteekissa. Lisäksi apteekit myyvät
ilman reseptiä saatavia lääkkeitä sekä kosmetiikkaa ja
vitamiineja.
Uutena tuotteena Koivukylän apteekissa on kurkumiinijuoma Dot Shot, joka on
luonnontuote. Se vaikuttaa
elimistön vastustuskykyyn,
lihasten toimintaan, nivelien ja ihon hyvinvointiin sekä
suojaa soluja oksidatiiviselta
stressiltä. Tuote imeytyy hyvin elimistöön ja sitä tulee
käyttää säännöllisesti, jotta
tuotteen vaikutus elimistölle
voidaan todeta. Koivukylän

apteekki on ainoa apteekki Suomessa, joka myy tätä
tuotetta. HUS:n lääkäri Jo-

kelainen julkaisussaan, joka
löytyy myös apteekista, on
kirjoittanut
kurkumiinin

suojaavasta vaikutuksesta
esimerkiksi maksaan.
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Rekolan Kino – elokuvajulisteita
1950 luvulta alkaen
Mika Rautio

S

Mika Rautio

uomen ensimmäinen
elävien kuvien esitys
järjestettiin tiettävästi
jo vuonna 1896. Termi ”elävä
kuva” on sittemmin lyhentynyt elokuvaksi. Ensimmäinen äänielokuva syntyi 1927
ja ensimmäiset elokuvat Rekolassa esitettiin 1950-luvulla. Nykyisin erilaisia, tosin
aika lyhyitä, elokuvia tekee
hetkessä ja kuka vaan. Tuo-

toriaa. Vanhat nostalgiset
julisteet herättävät monissa
kävijöissä varmasti monia
mukavia muistoja menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä. Julisteet on saatu ja
näyttelyn on mahdollistanut
Rekolan Kinon toimintaa
pitkään pyörittäneiden Eeva
ja Veikko Salosen lapsenlapset Anttoni Wikström ja
Oskari Salonen, jotka olivat

toksia reaaliajassa striimattuna tai pienellä viipeellä voi
katsoa koko maailma vaikkapa Youtubesta tai Tiktokista.

jakaneet ja huolellisesti säilyttäneet isovanhemmiltaan
saadut julisteet. Kun Rekolan Kino aloitti toimintansa
vuonna 1950, Eeva ja Veikko
Salonen laittoivat elokuvajulisteita talteen 1950-luvun
lopulta lähtien.

Toisin oli ennen. Elokuvia
saattoi katsoa vain elokuvateattereissa tai myöhemmin
TV:n ruudulta, kun televisiot
alkoivat yleistymään. Elokuvia piti myös mainostaa ja
mainosten grafiikka ja graafinen suunnittelu kehittyi sekin vuosikymmenten saatossa. Kaiken tämän pääsee nyt
itse aistimaan omin silmin
Rekolassa.
Rekolan Kinolla järjestetään tänä syksynä vanhojen
elokuvajulisteiden näyttely.
Näytteillä on noin 50 kappaletta kehystettyjä alkuperäisiä elokuvajulisteita eri
vuosikymmeniltä.
Lisäksi
sähköiseltä ruudulta voi itse
katsoa noin tuhatta julistetta
skannattuna. Näyttelyyn tutustuessa julisteiden elokuviin voi tutustua kierroksen
aikana myös opaslehtisen
avulla, jossa jokaisesta julisteesta tai sen elokuvasta on
lisätietoa.
Elokuvajulisteet on myös
tärkeä osa Rekolan kylän ja
Rekolan Kinon yhteistä his-
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Julisteiden kuvaaminen ja
esille laittaminen on ollut
iso urakka. Tästä kuuluu iso
kiitos Rekolan Kinon päävuokralaisen Tila ja toiminta
-yhdistyksen puheenjohtajana toimivalle Mikko Kiurulle, joka laittoi itsensä likoon
apunaan Eero Lämsä.
Näyttelyn sisäänpääsymaksu on 5 euroa ja tulot käytetään
lyhentämättömänä
kyseisten elokuvajulisteiden
säilyttämiseen
Näyttely on avoinna vielä
marraskuussa ja joulukuussa seuraavasti:
marraskuussa:
ti 15.11. klo 14-18
ke 16.11. klo 11-15
to 17.11. klo 18-21
joulukuussa:
ma 5.12. klo 14-18
ke 7.12. klo 11-15
to 8.12. klo 18-21
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Kirjastossa Tom Kankkonen ja Turkki
Liisa Kaikula

K

oivukylän kirjaston
tilat kävivät ahtaaksi
kun toimittaja Tom
Kankkonen oli saapunut
kertomaan kokemuksistaan
Ylen ulkomaantoimittajana
lähinnä Turkista. Hän on yli
20 vuotta seurannut Turkin
tilannetta ja asunut Turkissa
vuosina 1994-2001. Tuolloin
hän opetteli myös turkin
kielen, jotta pystyi ilman välikäsiä seuraamaan paikan
päällä asioita ja kommunikoimaan suoraan ihmisten
kanssa.
Toimittajatyönsä
pohjalta häneltä on ilmestynyt kolme tietokirjaa: Turkki – Eurooppaa ja Aasiaa
(2005), Islam Euroopassa
(2008) ja Erdogan – Turkki suuren johtajan varjossa
(2019).
Tom Kankkonen palkittiin
toimittajatyöstään v. 2015
Vuoden Journalisti-palkinnolla. Valintaraadin mukaan
Tom Kankkosen raportit
Syyriasta, Irakista ja Turkista ovat tuoneet konfliktialueiden tapahtumat käsin
kosketeltavan lähelle suomalaisia. Perusteluissa raati
myös mainitsee, että Kank-

konen hakeutuu sinnikkäästi hankaliin paikkoihin,
taustoittaa maltilla ja tarkistaa useista eri lähteistä. Järkyttävien ihmiskohtaloiden
keskellä Kankkonen pysyy
rauhallisena säilyttäen luottamusta herättävän tyylinsä.
Tämän tyylinsä hän säilytti
myös Koivukylän kirjastossa taustoittaessaan Turkin
kehitystä niin Eurooppaan
lähentymisessä kuin sen jälkeiseen tiukkaan, itsevaltaiseen Erdoganin hallintoonkin siirtymisessä. Kuulijoille
ei kuitenkaan jäänyt epäselväksi millä tiellä Turkki kulkee ja minkälaisin keinoin
Erdogan raivaa tieltään toisinajattelijat.
Suomalaisena toimittajana
Kankkonen on kuitenkin pystynyt suhteellisen vapaasti
suorittamaan siellä työtään
ja tullut Turkissa vain kerran
poliisin pidättämäksi ja tuolloinkin saanut kertomansa
mukaan asiallisen kohtelun.
Ehkä kuitenkin kuvaavaa
oli hänen toteamuksensa,
että Turkissa/Istanbulissa
on raskasta asua, mutta kiva
käydä.

Liisa Kaikula

Kankkosen alustus kirvoitti kuulijat vilkkaaseen keskusteluun sekä esittämään
kysymyksiä niin ensi kesän
parlamentti- ja presidentinvaaleista, kurdien asemasta, islamin merkityksestä,
Turkin taloudesta/ hurjasta
inflaatiosta (85-180%), opposition mahdollisuuksista/
hajanaisuudesta, Syyrian pakolaisten (4 milj.) tilanteesta/pelinappuloina olemisesta kuin monista muistakin
aiheista ja tietenkin myös
Suomen
Nato-jäsenyyden
hyväksymisestä/vitkuttelusta. Ja luonnollisestikaan mihinkään näihin kysymyksiin
ei ollut löydettävissä helppoja ratkaisuja, mutta mielenkiintoisen ja pohdintoja
herättävän illan kirjasto oli
kuulijoille pystynyt järjestämään.
Nyt järjestetty ajankohtainen kirjailijavierailu osoitti,
että tällaisille tilaisuuksille
on kylällämme selvästi kysyntää.

Tervetuloa nauttimaan
koulutettujen ammattilaisten
palveluista Foibekartanolle. Meiltä
löytyy laadukas kuntosali ja

Joulumyyjäiset Foibekartanolla

lämminvesiallas. Olemme myös
Vantaan kaupungin
palveluntuottaja.

Tiistaina 20.12.2022 klo 12-15
Fysioterapia
Allasterapia
Lymfaterapia
Allasryhmiä
Kuntosaliryhmiä
Hieronta

Ota meihin yhteyttä:

foibe@foibekartano.fi
Puh. 09 851 851 (arkisin klo 13-15)
www.foibekartano.fi

Osoite:
Sairaalakatu 7
01400 Vantaa
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Sukupolvet toistensa tukena Mummun ja vaarin tuvalla
Piritta Minkkinen

”

Pieni poika saapuu Mummun ja vaarin tuvalle.
Hän käy valitsemassa
lautapelin ja istahtaa iloisena matolle peli sylissään ja
jää odottamaan. Lyhyt odotus palkitaan, kun
varavaari saapuu
paikalle ja on valmis
pelaamaan
yhdessä. Matolle
istahtaa varavaarin ja pienen pojan
lisäksi muutama
muukin lapsi. Peli
alkaa ja samalla
tärkeä kahden sukupolven kohtaaminen.”

vähentää ennakkoluuloja ja
kasvattaa empatiaa eri sukupolvia kohtaan.

Tupailta mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen arjessa. Lapset ja heidän vanhem-

”Tupailta lähenee loppuaan
ja lapsilla on vielä energiaa.
Varamummu taikoo yhteisen leikin lasten kanssa illan
päätteeksi, ja samalla meno
vähän rauhoittuu. Leikin jälkeen tupa tyhjenee ja ilta hiljenee – takana taas vauhdikas, mutta mukava tupailta.”

pansa pääsevät nauttimaan
ikäihmisten seurasta sekä
ikäihmiset lapsiperheiden
seurasta. Kun tuodaan ihmiset yhteen iästä riippumatta,
luodaan pohja vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle
eri ikäisten ihmisten kesken. Sukupolvien välisellä
kanssakäymisellä on paljon
positiivia vaikutuksia. Se

Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa Mummun ja
vaarin tupa toimii maanantai- ja tiistai-iltaisin kolmen
tunnin ajan ja tupa onkin
täynnä lapsiperheitä, mutta
mukaan kaivataan kipeästi
lisää vapaaehtoisia ikäihmisiä toimimaan vapaaehtoisina varamummeina ja -vaareina. Jos sinulla on aikaa
noin kerran viikossa viettää
yhteistä iltaa lapsiperheiden
parissa, niin tule mukaan
varamummuksi tai -vaariksi
Mummun ja vaarin tuvalle.
Toimintaan mukaan tulemiseen riittää aito kiinnostus
ja halu toimia lapsiperheiden
parissa. Tervetuloa tutustumaan tupailtaan!
Lisätietoja Piritta Minkkinen, puh 044 754 7822 tai
mummunjavaarintupa@soslapsikyla.fi

Sanna Karlsson

oman kylän
Soile

Maksaja: Soile Eriksson

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat, Mummun ja
vaarin tuvat, ovat
osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää työtä. Mummun ja vaarin
tuvalla eri ikäiset
ihmiset kohtaavat
viikoittain yhteisen tupaillan aikana. Tupaillan aikana
lapsiperheet ja vapaaehtoiset
varamummut ja -vaarit viettävät aikaa yhdessä jutellen
ja leikkien. Tupaillan aikana
valmistetaan myös yhdessä lämmin ruoka. Ruoka on
keskeinen osa tupailtaa, ja
ruoka valmistetaan ohjaajan
ja vapaaehtoisten toimesta ja

syödään yhdessä saman pöydän ääressä lasten ja heidän
vanhempiensa kanssa.

www.soile.blog
Soile Eriksson

Tervehdys kaikille alueen asukkaille.
Vantaan talousarvioneuvottelut on saatu juuri päätökseen
ja muutamia nostoja sieltä:
- 400 000 euroa kouluruuan laadun parantamiseen.
- 1 000 000 euroa ylimääräisiin palkankorotuksiin.
- Tukea liikuntaseuroille, sekä huomattavia lisäyksiä
koulutukseen ja lasten ja nuorten hyvinvointiin.
- Työterveyttä tullaan kehittämään
- Vantaan rakennuskohteissa pilotoidaan työmaakierroksia
harmaan talouden torjumiseksi.
- Kuusijärven luontoarvoja suojellaan, lasten ja nuorten
yksinäisyyden vähentämiseen etsitään keinoja ym.
Nämä kaikki oli Vantaan vasemmistoliiton aloitteita.
Turvallista loppuvuotta kaikille ja saa olla yhteydessä!
Eduskuntavaaliehdokas Jari Jääskeläinen 56, kaupunginvaltuuston ja
Vantaa-Kerava hyvinvointialueen varavaltuutettu
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
Jari.jaaskelainen@vantaa.fi Puhelin 050-3505006
Facebook: Jari Jääskeläinen, poliitikko
Twitter: @JariJskelinen, Instagram: @luottis_jaska, TikTok. #luottis_jaska
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Rakennusliiton
hallituksen ja SAK:n
edustajiston, sekä
Koivukylän
Vasemmiston jäsen
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Turvallista
ja viihtyisää
Joulun aikaa
toivottaa
Kiinteistöpalvelu
Koivun
henkilökunta

Hyvää Joulua
ja yhdessä kohti
parempaa Uutta
Vuotta!
Koivukylän
Vasemmisto ry

Kiitos asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta.
Iloista joulua ja onnellista
uutta vuotta toivottaa
Koivukylän
apteekin
väki

Koivukylän
Vuokralaisyhdistys
toivottaa jäsenilleen ja
kaikille alueen asukkaille
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2023!

Joulun aikaa
rauhaisaa
Vuotta Hyvää
Alkavaa
Rekolan Martat ry

Kiitos kaikille
kuluneesta vuodesta
Rauhallista Joulun aikaa
ja Onnellista
Uutta Vuotta 2023
LKV
M Rautanen
Oy

Foibekartanolaiset
toivottavat
ihanaa joulunaikaa
jokaiseen kotiin!

Hyvää ja rauhallista
joulunaikaa toivottaa
KoiPS Tekonurmi Oy
Hyvää ja rauhallista
joulunaikaa toivottaa
Koivukylän
Palloseura ry

Hiljaa, Hiljaa.
Joulun kellot kajahtaa!
Rauhallista joulua
ja Onnellista
uutta vuotta!
Toivottaa Rekolan
sekakuoro ry

Tulkoon joulu
rauhallinen,
uusi vuosi
onnellinen
Siunattua joulunaikaa
toivottaa Rekolan
seurakunta

Rekolan Raikas ry
toivottaa
rauhallista
joulun aikaa ja
liikunnan iloa
vuodelle 2023!
Lumi valkoinen
peittää maan,
kietoen meidät
joulutunnelmaan.
Rekola-Asolan
Omakotoyhdistys ry

Havurastin
nuorekkaalta
porukalta
jouluterveiset,
kiitos kuluneesta
ja hyvää tulevaa
vuotta!

Hyvää ja
tunnelmallista
joulun aikaa
toivottaa
Suomen
Suoramainonta

Koivukylän Lähisanomat
ja Toimiva Koivukylä
Toimari ry.
toivottavat kaikille
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2023

Rauhaisaa Joulua ja
Onnea Uuteen Vuoteen
2023!
Tiina Tuomela,
Vantaan KD

Joulun iloa ja rauhaa!
Tervetuloa musiikkielämyksiin Rekolan Kinolle
jatkossakin!
Rekolan Elävän
Musiikin Yhdistys
REMY ry.

Rekolan-Koivukylän
Eläkkeensaajat ry
toivottaa
Lähisanomien
kautta
Hyvää Joulua
kaikille

Havukosken Eläkeläiset ry
toivottaa jäsenilleen,
ystävilleen ja
yhteistyökumppaneilleen
rauhallista Joulun juhlaa
sekä menestystä
vuodelle
2023

Mur-Mur!
Rauhallista Joulua
ja
Onnellista Uutta
Vuotta
toivottavat
Koivukylän
Leijonat

Kiitos kaikille
kuluneesta
vuodesta.
Rauhallista
Joulun Aikaa ja
Onnellista Uutta Vuotta 2023
Toivottavat Koivukylän
asukastilan
väki
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K Y L Ä L L Ä TA PA H T U U
Marjatta-Säätiö

Maanantai

Mielenterveysyhteisö
Havurasti

Jumppahetki ja viikko
kokoontuminen1)
klo 10.00–11.00
Elämäntaparyhmä 2)
klo 12.00–13.00
Joulu
käsillä Taitopajat
Yhteisökahvit
klo
klo 13-20,
12.30 aloitus viim. klo 18
1)
Levyraati
14
€ + materiaalit.
klo 13.00–14.00
Muista
ilmoittautua.

Avoinna arkisin klo 9.00–15.00
Eteläinen Rastitie 12,
01360 Vantaa (käynti kentän
TAITOKESKUS
HAVUKOSKI
puolelta)
Peltoniemenkuja
p. 050 3407888 3
01360
Vantaa
havurasti@marjattasaatio.fi
ke
9-17 ja to 10-18
https://marjattasaatio.fi/muutoiminta/havurasti-myyrasti/
www.facebook.com/rastitoiTAITOKESKUS
KORSO
minnat 18
Korsontie

01450 Vantaa
ma
9-17 ja juttuseuraa
ti 10-18
Kaipaatko
ja

yhdessäoloa
Puh.
050 344muiden
7666 kanssa?
Oletko yksinäinen?
havukoski@taitouusimaa.fi
www.taitouusimaa.fi
Tarvitsetko tukea mielenter-

veyden tai päihteidenkäytön
kysymyksissä?
FACEBOOKISSA:
Kaipaatko iloa
ja naurua
eläTaitokeskus
Havukoski
ja Korso/
Taito
Uusimaa ry
mään?
Havurastissa saat mahdolliKangaspuissa
loimet on rasuuden yksilölliseen tukeen ja
kennettu
valmiiksi.
Meiltä
voit
ohjaukseen,
erilaisiin
ryhmiin
ostaa
tarvikepaketit ja neulesekä vapaamuotoiseen
toiminlangat.
taan ja Järjestämme
yhdessäoloon.kursseja
myös
tilauksesta ryhmille.
Tervetuloa!
Havurastin toiminta on maksutonta ja suunnattu vantaalaisille ikääntyneille. Voit tulla
ilman ajanvarausta ja lähetettä.
Toiminnasta vastaavat sosiaalija terveysalan ammattilaiset.
Toimintaa rahoittavat Vantaan
kaupunki ja Veikkaus.

Tiistai

Taitokeskus Havukoski
1)
Yhteislaulu
To
13.12. Saippuapaja

klo 10.00–11.00
1)
Ulkoillaan yhdessäTaitokeskus
Korso kävely
klo 12.30–13.00
Ti
4.12. Green Craft –päivä.
Yhteisökahvit
Kierrätyshuovasta pientä kivaa
klo 13.00

pukinkonttiin.
Vain
materiaalimaksu.
Keskiviikko
Musiikin iloa 1)

Ti
11.12.
Joulu käsillä -pajassa
klo
10.00–11.00
1)
himmelit,
helmipannunaluTuolijumppa
nen,
käpyhyasintti
klo 12.45–13.15
(omat
männynkävyt mukaan).
Yhteisökahvit
klo 13.15

Peliryhmä 1)
Taitokeskukset
on
klo 13.45 - 14:30
joululomalla
20.12.20186.1.2019.
Torstai

Toiminnallinen ryhmä1)
klo 10.00–11.00
Suvanto- ryhmä2)
Yhteisökahvit
klo 12.30
Kirjallisuus- ja draamaryhmä 1)
klo 13.00–14.00

Perjantai

Rekolan-Koivukylän
Aivojumppa 1)
Eläkkeensaajat
ry
klo 10.00–11.00

Asahi -terveysliikunta 1)
klo 12.15–12.45
Tiistaikerho
ja toimintakerho
Yhteisökahvit
kokoontuvat
klo 12.45 tiistaisin klo 13:00.
1)
Rentoutusryhmä
Havukosken
palvelutalon
klo
13.15–13.45
kerhosalissa Paimenentie 4
(Pohjakerros, sisään liuskan
1)
Ryhmät
ovat avoimia
ja
jälkeen
katoksen
alta.)
niihin voi tulla mukaan milloin
tahansa.
www.rekola.elakkeensaajat.fi
2)
Ryhmistä saa lisätietoa Havurastin henkilökunnalta.
Joulumyyjäiset
Havunneulassa
Muutokset mahdollisia.
Lauantaina 15.12.2018
Paimenentie 2 pihanpuolella.

Havukosken
Eläkeläiset ry
Askartelukerho

Havunneulassa
PaiSyyskauden(kerhotila
2022 viimenentie
2 (maantasossa
pihanmeistä Iloista
Iltapäivää
vietetään
kuukauden
puolella)
Perjantaisin
parillisilla
viimeisenä
keskiviikkona
viikoilla klo 13:00-15:00.
30.11.2022 klo 11.00–13.30
Havukosken nuorisotalolLauluryhmä
la.
Tiistaisin
kerhosalissa
Ohjelmassa mm. laulua, tansklo 14:30-15:30.
sia, arpajaiset ja kahvitarjoilu
(5 euroa). Vapaa pääsy.
Pelikerho
Havunneulassa
joka toinen
Syntymäpäiväonnittelutimaanantai
parillisilla viikoilla
laisuus järjestetään
keskiklo12:30-16:30.
viikkona 7.12.2022
klo 13 Koivukylän asukastilan monitoimitilassa.
Boccia
Tämän vuoden
Pelataan
tiistaisinonniteltaville
Havukosken
lähetetään
kutsukirje
yhteiseen
Nuorisotalossa
klo 11:00-12:30.
tilaisuuteen.
Rivitanssikerho
Nuorisotalossa maanantaisin
klo 12.00-13.30.
Tervetuloa!!

Yhteinen joulupuuro
yhdistyksen jäsenille
Kafnetti
tiistaina 13.12.2022 klo 13
Koivukylän asukastilan
Avoinna:
monitoimitilassa.
ma-to
klo 8.30-15.30,
Ilmoitathan
pe
8.30-14.30tulostasi etukäteen, että keitämme
puuroa
Rautkallionkatu
3, 01360
riittävästi.puh
Tervetuloa!
Tähän
VANTAA,
043 827 0114
tilaisuuteen
päätämme
www.vantaa.fi/kafnetti, syyskauden toiminnan.
www.facebook.com/
kohtaamispaikkakafnetti

Kerhotoiminta

2023: Kafnetti on Vantaan
Asukastila
kaupungin
suunnattu
Koivukylänaikuisille
asukastila
Kirnu,
avoin
koh-taamispaikka.
Kahvia
monitoimitila,
Hakopolku
2:
pikkuhintaan.
Kevätkausi 2023 alkaa tiistaina
10.1.2023:
Maanantaisin:
tiistaikerho klo 13–16 ja
Ilmainen
klo 15–16aamupuuro
pelejä ja/tai sketsien
harjoittelua
klo
8.30-9.30
Koivukylän asukastila
Kirnu,
Terveydenhoitajan
vastaanotto
auditorio,
Hakopolku
2:
klo 10-12
Senioritanssiharjoitukset
Alkaa
vuoden 2019 alusta
alkavat 12.1.2023;
torstaisin klo 12–14
Tiistaisin:

sunnuntaina 2.12.2018
kello 12-14
Tarjolla:
kahvia
piirakoita
leivonnaisia
joulutorttuja
käsitöitä
sukkia
lapasia
kynttilöitä
havupalloja
joulukoristeita
ovikoristeita

Koivukylän
Lähisanomat
etsii taittajaa
lehdelle!
Ota rohkeasti yhteyttä:
taitto.lahis@gmail.com

Arpajaiset ym. mukavaa!
TERVETULOA
tukemaan
Rekolan partiolaisten
toimintaa
Rekolan partiomajalle
Kustaantie 47

Lisäksi eläkeläisten lippu 3
euroa tai Sporttikortilla ilmaiHavukosken
seksi

Ennen joulua on vielä TUL
Hyvä Veteraanijaoston jäsen tai
Uudenmaan piirin veteraanien
tuleva
jäsen tässä on
tulevien
joulupuurojuhla
keskiviikkona
kuukausien
tapahtumia,
7.12.2022 klo 13–15 Puistojoihin
kaikkiin
tilaisuuksiin
kulmassa
ja Rekolan
Raikolet
tervetullut.
Jossunnuntaina
pyydetään
kaan
joulujuhla
ilmoittautumaan
etukäteen,
ole
18.12.2022 klo 15
Havukosken
hyvä
ja ilmoittaudu.
Usein miten
koululla.
Niistä tiedotetaan
on
kyseessä tarjoiluvaraus, joka
erikseen.
maksaa meille. Ja haluamme,
että
kaikille riittää
tarjottavaa. Jos
Raikkaan
veteraanijaoston
liikuntaryhmien
kevätkausi
2023
joudut
ilmoittautumisen
jälkeen
alkaa viikolla
perumaan
tulosi,2:muista myös
ilmoittaa se henkilölle, jolle olit
Iltapäiväjumppa,
ilmoittautunut.
Havukosken nuorisotalo
maanantai
klo 12.30–14.00
Tulevia
tapahtumia
MUISTA: sisäpelikengät,
oma
Syyskauden
päättäjäiset pidetään
keppi,
matto
ja
juomapullo
Teräsvaarisalissa maanantaina

Kuntosali,
Kerhomme toimii tiistaisin klo
Marjatta-Säätiö,
12 - 14 Koivukylän kirjaston
Paimenentie 4,
askartelutilassa,
keskiviikko klo 17-18
osoite Hakopolku 2.
Järjestämme retkiä,
Tuolijumppa,
teatterimatkoja, virkistys- ja
Marjatta-Säätiö, liikuntasali,
käsityötoimintaa.
Paimenentie 4, klo 13–14,
(maksu Raikkaan
veteraaniTeatteriretki
tehdään
Lahden
jaoston
tilille,
Marjatta-Säätiö
kaupunginteatteriin lauantaina
laskuttaa
15.
12. 2018jaostoa)
klo 13,

Eläkeläiset ry

musikaali The Sound of Music
Kuntosali,
Koivukylän
vanhustenkeskus,
Retki
Fazerilaan
tehdään
perjantai
klo
4.12. klo 13 8–10
HUOM!jaKuntosaliharjoittelun
Esittely
opastus 13.50€
viimeinen matkavastaava
kerta syyskaudella
Lähemmin
Raija
on
perjantai
Lassila puhelin16.12.2022
0503682944

Korttirinki Kirnussa 8.12.
Joulumyyjäiset
joka
klo
10toinen
- 15 tiistai klo 13 Raikkaan toimistolla sopimuksen
mukaan. - Ilmoitetaan,
kun
Senioritanssikerho
kokoontuu
korttirinki
torstaisin
kloaloittaa.
15 – 17 Havukosken
Läppäripiiri klo 12-14 Ota muMahdollisuus osallistua: ReNuorisotalossa.
kaan oma kannettavasi/älypukolan Raikkaan kevätkauden
Kannatusjäsenmaksu
25 euroa
Tervetuloa
harjoittelemaan!
helimesi ja tule opettelemaan
2023 kuntosaliharjoittelu
(jos
et
ole
mukana
missään
niiden käyttöä
alkaa perjantaina 13.1.2023, se
liikuntaryhmässä,
mutta haluat
Joulupuuro
tarjoillaan
on maksullinen:
olla
Raikkaan
veteraanijaoston
Koivukylän
kirjaston
Keskiviikkoisin:
Koivukylän vanhustenkeskukjäsen)
askartelutilassa
11.12. klo 12,
Maahanmuuttaja
neuvonta
sen kuntosali, Karsikkokuja,
Ilmoittautuminen 8.12.
klo
9-15radan puolelta,
käynti
mennessä
Ritva
Tahvanainen
Kun maksat,
käytä
viitettä
perjantaisin klo 8–10.
puhelin
7100. 050 369 5090
Kauppojen
jako
Tervetuloahävikkiruuan
mukaan!
Rekolan Raikas ry,
klo 13.30 alkaa numeroiden
Kerhomme
viettääNordea,
45
Veteraanijaosto,
tilille
jako.
Oma kassi
mukaan. ry
Havukosken
Eläkeläiset
-vuotisjuhlaa
28.11.2018
klo 12 –
FI62 1220 3000
2510 62
Hallitus
14 Havukosken Nuorisotalossa,
Torstaisin:
osoite Eteläinen Rastitie 14
Yhteisöruokailu, tervetuloa tekeJuhlapuhujaksi on pyydetty
Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja
mään ja/tai syömään klo 10Pakkasjuhla on keskiviikkona
Jan Koskimies.
Hyväntekeväisyyskonsertti
16.1.2019
klo 13-15 Hiekkaharjun
Ohjelman lisäksi kahvitarjoilu.
Tsemppari-hanke klo 9-16
Puistokulmassa.
Se on myösklo
osa 19.00
Sunnuntaina
4.12.2022
TUL100 -tapahtumaa.
Tästä
Rekolan kirkossa,
Kustaantie
22 01400Toivotamme
Vantaa Havukosken
Lakineuvonta, ilmainen klo
tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä
Eläkeläiset
ry:n jäsenet
11.30-12.30
nro 1/2019. Arpavoittoja voi
tervetulleeksi juhlaamme!!!
toimittaa Jaskalle, Karille,
Perjantaisin:
Osmolle, Ritvalle ja Paulalle.
Sinkkukahvila aina kk:n
Ilmoittautumiset: Paula
ensimmäinen klo 17.00Asukastila
Kaunismäki, kaunipau@gmail.
Tuulikontti
com, puhelin 050 4536364
TERVETULOA!

Partiomammojen perinteiset

JOULUMYYJÄISET

Rekolan Raikkaan
Rekolan
Raikas ry
veteraanijaosto
Veteraanijaosto
Joulutauolle viikolla 48.

17.12.2018 klo 14 alkaen. Tarjolla
Pehmolentopallo,
puuroa ja joulutorttukahvit,
Rekolan mäen koulu
hinta 5 euroa/henkilö, sitova
maanantai klo 19.30–21.00
ilmoittautuminen 12.12.2018
mennessä,
maksu paikan
Vesijumppa,
päällä.
Pyritään järjestämään
Foibekartano,
uima-allas
arpajaiset,
joten joson
sinulla
on
HUOM! Ryhmä
täynnä
arpavoittoja,
toimitus
Jaskalle,
tiistai klo 20.00–20.30,
Karille,
Osmolle,
Ritvalle tai
25 minuutin
ryhmä
Paulalle. Ilmoittautumiset: Jaakko
Vastamäki,
jaakko.vastamaki@
Vesijumppa,
kolumbus.fi
040 5116298
Hakunilan, puhelin
uimahalli,
Terapia-allas
keskiviikko avajaiset
klo 14.45–15.45
Kevätkauden
pidetään
(HUOM! Aloitusaika)
maanantaina
7.1.2019 klo 14
2 x 25 minuutin
ryhmää,
Raikkaan
toimistolla.
Tästä
max. 13 hlöä/allas,
tarkemmin
Raikkaan Veteraanien
omassa jäsenkirjeessä nro 1/2019.

Joulun aika

Raikkaan 90 -vuotisjuhlat
Veteraanijaosto järjestää
Kuusijärven tapahtuman
keskiviikkona 21.8.2019
klo 12-15, joka on osa TUL100
-tapahtumaa kuin myös Raikkaan
90 -vuotisjuhlaa. Tästä tarkemmin
TUL:n jäsenkirjeessä nro 1/2019.
Lippuja varattuna seuraaviin
HKT:n esityksiin
KINKY BOOTS, keskiviikko
23.1.2019 klo 19, liput 75 euroa/hlö
Tahto, torstai 21.2.2019 klo 19,
liput 39 euroa/hlö
Kirsikkatarha, 7.3.2019 klo 19,
liput 45 euroa/hlö
Comeback 28.3.2019 klo 19, liput
43 euroa/hlö
Tiedustelut: Paula Kaunismäki,
kaunipau@gmail.com, puhelin
050 4536364

Hieroja Jukka Sivonen

Konttitie 4 c, 02360 Vantaa
puh. 040 1853019
www.vantaa.fi/tuulikontti
www.facebook.fi/tuulikontti
Asukastila Tuulikontti on asukkaiden yhteinen olohuone ja
kokoontumispaikka.
Mahdollisuus lukea päivän
lehdet ja keskustella muiden
kanssa. Tervetuloa!
Viikko-ohjelma
Maanataina:
Käsityökerho klo 18-20.
Tiistaina:
Maksuton aamupala
“puuropolku” klo 9-10.
Keskiviikkona:
Toimintatuokio/luento
klo 11-12.
Torstaisin:
Terveydenhoitaja paikalla
klo 9-11.

Paatsamakuja 4 E Vantaa, Asolanväylän varrella.
Puhelin: 0400 – 606 133
Kauppojen hävikkiruuan jako
Hieronta, alk. 20 € / 25 min
n. Klo 12.30-13.30
Muistathan ottaa oma kassi
Myös koti-tai yrityskäyntejä. Joustavat
aukioloajat
ma-su.
Tapahtumainfo:
Ohjelmamaksu
20 €. Myyntituotolla tehdään hyvää ja autetaan.
NETTIAJANVARAUS:

mukaan

Hinta sisältää pullakahvit ennen konserttia klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa!

Parkkitilaa löytyy kirkon omalta sekä Koivukylän koulun parkkipaikalta
https://nettiaika.fi/HierontapalvelutJSivonen
n. 300 m kirkolta. (Kustaantie 10)
http://www.hierontajsivonen.fi/
Tilaisuuden järjestää Koivukylän Lions Klubi

Tulevaa konserttiohjelmistoa Rekolan Kinolla
K

onsertit alkavat klo 18.00. Lippuja myydään ennakkoon Tiketissä ja Rekolan Kukkatalossa – sekä ennen
konserttia ovella.

Konsertit järjestäjä Rekolan Elävän musiikin yhdistys
REMY ry. Toimintamme ydin on korkeatasoisten konserttien järjestäminen Rekolan työväentalossa eli Rekolan Kinossa. Tavoitteina on vaalia akustisesti erinomaista ja miljöönä viihtyisää työväentaloa kulttuuriympäristönä ja tukea
musiikillista paikalliskulttuuria yhteistoiminnassa alueen
muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Remyn toimintaa
tukevat Vantaan kaupunki ja MES (Musiikin edistämissäätiö).
Rekolan Kinon konserteista ja muista tapahtumista saat tiedon osoitteessa www.rekolankino.fi.
REMY:n Facebook-sivun seuraajaksi kannattaa myös liittyä:
www.facebook.com/rekolanremy

Tommi Lindell - “Joulun Värähtelyjä 2022!”
26.11.2022
Tommi Lindellin elektroninen joulukonsertti palaa Rekolan
Kinolle.
Hyväntuulinen ja huumoripitoinen, taatusti erilainen joulukonsertti sähköisillä soittimilla toteutettuna!

Voiko kaikille tutuista joululauluista löytyä vielä ennenkuulemattomia, uusia ulottuvuuksia? Tämä selviää elektronisessa konsertissa, jossa joulumusiikki asettuu Tommi Lindellin
syntetisaattoreiden ja mielikuvituksen armoille.
Konsertti kestää n. tunnin, ja sopii aivan kaikille!
Puffetin glögi piparkakkuineen sisältyy hintaan.
Mikon keikoilla kuullaan lauluja koko uran varrelta: suuren
yleisön tuntemia iskelmäklassikoita, Juice Leskisen kanssa
levytettyä Manserockia, 80-luvun Syksyn Säveliä, Siirtomaa-Suomen lauluja, balladeja ja paljon muuta.

Liput 15 eur

Mikko Alatalo
3.12.2022

Maksuasioissa:
Ritva Sarkkinen,
puhelin 050-3002018 tai
anneli.sarkkinen@gmail.com
HUOM!

Jos yhteystietosi muuttuvat,
ilmoita siitä Ritva Sarkkiselle.
Tai jos olet uusi jäsen, ilmoita
Ritva Sarkkiselle: nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Mikko Alatalo on yksi maamme legendaarisimmista viihdetaiteilijoista. Hiljattain 70 vuotta täyttäneen lauluntekijän
mittava ura käsittää 700 levytettyä kappaletta, joista 600 on
kirjoitettu yhdessä Harri Rinteen kanssa. Lisäksi takana on
6000 heitettyä keikkaa ja yli 50 julkaistua albumia.

Rekolan sekakuoron
Adventtikonsertti
Su 27.11.2022
Kello 18.00
Pyhän Andreaan kirkko,
Kustaantie 22, 01400 Vantaa

Kuoroa johtaa: Aamu Pulkkinen
Solisti: Aamu Pulkkinen
Säestäjä: Natalia Kabanen, piano

Vapaa pääsy, ohjelma 10€

Tänä vuonna taiteilija on palkittu Iskelmä-Finlandialla ja
syksyllä hänet nähtiin supersuositussa Vain elämää -ohjelmassa, joten tahti pysyy tiukkana edelleen! Tervetuloa mukaan!
Konsertin kesto n. 2 tuntia, väliaika.
Liput 30 / 25 eur

Suloäänet enkelten
Rekolan sekakuoron joulukonsertti
La 10.12.2022
Kello 16.00
Pyhän Laurin kirkko,
Kirkkotie 45, 01510 Vantaa
Vapaa pääsy, ohjelma 10€

ASUTKO HISSITTÖMÄSSÄ
KERROSTALOSSA?
Pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin
hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan
Jälkiasennettu hissi nostaa asunnon
jälleenmyyntiarvoa
Hissi voi pidentää iäkkäiden mahdollisuutta asua
omassa kodissaan jopa 7–8 vuodella
Hissien jälkiasennukseen saatavilla 55% hanketuki

Riku Nevalainen | KONE Hissit Oy, Vantaa
040 670 4808 | riku.nevalainen@kone.com
www.kone.ﬁ/jalkiasennus

Kysy lisätietoja
paikalliselta asiantuntijalta
ja tilaa ilmainen
hankekartoitus!

Kuoroa johtaa: Aamu Pulkkinen
Solisti: Aamu Pulkkinen
Säestäjä: Natalia Kabanen, piano

ALUEEN ASIANTUNTIJA VUODESTA 1982
KYLÄN OMA KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ
Hoidamme asunto-osakkeiden,
omakotitalojen, tonttien ja määräalojen
myynnin huolella ja laatutakuulla

[A] LKV M. RAUTANEN OY

Koivukylässä autokoulu
autokoulu
• Kurssit
alkavat
Mopo-,
moottoripyörä-

joka
toinen tiistai klo 16.30
ja henkilöautokurssit

• Mopokurssi
ja moottoriB-KORTTI alk.
899,-

• Syventävät
vaiheet
Opetusta
myös englanniksi
joustavasti
ja automaattivaihteisella
autolla

pyöräkurssit alkavat
joka viikko
Palvelut opetus-

Markku Rautanen LKV, YKV
Vantaa, Tikkurila, Vernissakatu 6, 8 krs
puh. 665 272, 0500 883 732
markku.rautanen@mrautanen.com
www.mrautanen.com

• Toimipisteet
lupalaisille ja

myös
Korsossa
ja
ajokyvyn
arvioinnit
Hakunilassa

• Pimeän ajo

simulaattorilla
Vauhti

Oy
Kytötie 29
Vauhti
Oy
01360
Vantaa
Kytötie
29
GSM
040 Vantaa
4824 160
01360
& 040
7710 611
GSM
040-4824160
& 0400-402401

www.autokouluvauhti.fi
www.autokouluvauhti.fi

Mansikkapaikka

Hyvään ruokaan
ja palveluun panostava
pitopalvelu ja lounasravintola

Lounasravintola

Mansikkapaikka
Järjestämme perhejuhlat
ja muistotilaisuudet
Perusvaihe
sekä yritysten asiakastilaisuudet

Harjoitteluvaihe
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
(Koivukylän sosiaali- Syventävävaihe
ja terveysaseman talo)
Yhteydenotot:

Löydät
netistä
09 823
1212,meidät
0400 312
836 osoitteessa:
posti@ravintolamansikkapaikka.ﬁ
www.soladriving.ﬁ

LEIPOMO

Tervetuloa
palvelevaan
Avainapteekkiin!
Avoinna

arkisin klo 8.30-21
la klo 9-19
su klo 11-16
juhlapyhinä klo 11-16

Lisätiedot:

Olemme myös

asolanvpk.net
Facebookissa!

instagram.com/asolanvpk/

KKUKAHVIL

IN

JATKAA

Verhoomo

A

S

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään
sisustuslöytöjä!

@AsolanVpk

instagram.com/avpk_junnut/
Sinkkukahvilakokoontuujoka
kuukaudenensimmäinenperjantai
klo17-19Kirnussa,Hakopolku2
(entinenkirjasto).
Vapaatakeskustelua
kahvikupposenääressä.Ideoidaan
yhdessätulevaatoimintaa.

Unelma

Teemmemyösyhdessäretkiäniin
kulttuuritapahtumiinkuin
luontoonkin.Joskiinnostuit
toiminnastamme,ilmoita
sähköpostiosoitteesi
koivukylan.yksinasuvat@gmail.com
ja/taitykkääFacbook-sivuistamme
koivukylänyksinasuvat.

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

