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Aivan tavallinen kesä
Mika Rautio, päätoimittaja

S

uomen kesä on keskimäärin sellainen, että välillä sataa ja välillä paistaa. Lämmintä on sopivasti. Tosin juhannuksena 2022 oli ehkä vähän liian helteistä, mutta
muuten kesä on ollut keskiverto kesä. Heinäkuun 25. päivä
Jaakko heitti veteen kylmän kiven. Sekin näytti pitävän tänä
vuonna hyvin paikkaansa, sillä siitä hetkestä eteenpäin lämpötilat lähtivät laskuun.
Samaan aikaan kun Suomessa ja Koivukylässä on kaikki
ihan normaalisti, niin isossa maailmassa myllertää sitäkin
enemmän. Tämän kesän helleaalto pyyhkäisi Espanjasta
Ranskan yli Englantiin. Länsi-Euroopassa oli kaikkien aikojen ennätyshelteet. Monet myös kuolivat helteistä johtuen. Tästä syystä Euroopan unioniin halutaan nyt yhtenäiset
enimmäisrajat, jotta liian kuumissa keleissä ihmisiä ei voisi
enää pitää ulkona töissä. Tähän asti mitään enimmäisrajoja
ei ole Euroopassa koskaan tarvittu. Mutta ilmastonmuutos
ilmoittaa itsestään nyt myös tällä tavoin.
Hyvistä kesäkeleistä johtuen tämä vuosi on ollut hyvä festarikesä. Ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin, sillä koronan
takia kaikki isot tapahtumat jäivät monena vuotena pitämättä. Nyt uutisoidaan yleisöennätyksiä monista tapahtumista.
Ihmisten kaipuu käydä erilaisissa tapahtumissa onkin nyt
lähtenyt monen vuoden patoutumasta johtuen purkautumaan. Myös ulkomaan matkailu ja kotimaan matkailu jatkuu vilkkaana.
Samaan aikaan, kun osa ihmisistä matkustaa, lomailee tai
käy eri tapahtumissa ja festareilla, niin samaan aikaan joil-

lakin ei ole ollenkaan varaa millä matkustaa. Inflaatio on ryöpsähtänyt kevään ja kesän aikana hurjiin
lukemiin, ja erityisesti ruuan, energian ja polttoaineiden hinta on noussut rajusti. Energiaa on
Venäjän-Ukrainan sodasta johtuen myös vähemmän saatavilla ensi talveksi. Aika näyttää, miten ensi talvesta selvitään.
Tämän lehden ilmestyessä koulut ovat jo ehtineet aloittaa elokuun puolivälissä. Tiellä liikkuu jälleen kerran paljon pieniä koululaisia.
Koulut, poliisi, vanhempien yhdistykset ja
monet muutkin toimijat yleensä kehottavat
tiellä liikkujia varovaisuuteen. Näin ollaan
tehty joka vuosi myös Koivukylän Lähisanomien toimituksesta käsin.
Usein kaikkien varovaisuus onkin huipussaan aina ensimmäisinä koulupäivinä, jolloin poliisikin on näkyvästi esillä monien
koulujen lähistöillä. Muutamassa viikossa tarkkaavaisuus voi
kuitenkin joskus herpaantua, ja onnettomuus sattuu usein juuri silloin, kun ei uskoisi sen sattuvan. Tai kun tuudittautuu siihen, että kaikki
ympärillä sujuu hyvin, eikä huomaa katsoa joka suuntaan.
Joten ollaanpa tarkkoina liikenteessä edelleenkin.
Hyvää loppukesää kaikille!

Iloiset kesätorikauden päättäjäiset
Koivutorilla
lauantaina 1.10.2022 klo 11-16

Koivukyläläisten kaikille avoimet
kesä-kirpputorit

Kauden viimeisen toripäivän
vauhdikkaasta menosta vastaa
klo 12.00 ja 13.15
oman kylän ”pojat”

(entinen kirjasto, nykyinen asukastila, Hakopolku 2)

Marino & Sunrise Orchestra

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --Kaikkien torilaisten, niin myyjien, torivalvojien
kuin asiakkaidenkin
yhteiset päättäjäis- ja jälkipuintikahvit
juodaan maanantaina 3.10.2022 klo 14.00
Koivukylän asukastila Kirnun monitoimisalissa
Tervetuloa joukolla keskustelemaan
menneen kesän onnistumisista
ja antamaan kritiikkiä
sekä tekemään parannusehdotuksia
jo ensi kesää ajatellen!
Järjestäjä: Toimiva Koivukylä – Toimari ry
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/
Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Koivukylän
Lähisanomat
Loppuvuoden 2022 ilmestymisaikataulu
Lokakuussa Nro 5 / vko 40 / ke 12.10.202
(aineistopäivä 16.9.)
Marraskuussa Nro 6 / vko 47 / ke 23.11.2022
(aineistopäivä 28.10.)
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uudistetulla Koivutorilla eli Kirnun aukiolla

jatkuvat
1.10.2022 saakka
joka torstai ja lauantai klo 11 – 16
Tule tekemään löytöjä tai
myymään maksutta omia tavaroitasi.
Etukäteisvarauksia ei tarvita.
Pöytiä n. 40 kpl
Toripäivinä säävaraus!
Järjestäjä: Toimiva Koivukylä – Toimari ry
Taloudellinen tuki: Vantaan kaupunki/
Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Päätoimittaja
Mika Rautio
koivukylanlahisanomat@gmail.com
Toimitussihteeri
Paula Kaunismäki
koivukylanlahisanomat@gmail.com
c/o Kaunismäki, Vanha Myllyrinne
6 K, 01360 Vantaa
Taitto
Pekka Vuola Design
Kannen kuva
Pekka Vuola
Sauvatie 4-6, yksi ensimmäisista
kerrostaloista alueella.
Toimituskunta
Mika Rautio, Paula Kaunismäki,
Liisa Kaikula, Eija Ahola,
Seija Pyökeri, Manna Torvinen,
Taina Kulusjärvi-Touray
www.koivukylanlaisanomat.fi
www.facebook.com/
koivukylanlahisanomat
Lehti saa Vantaan kaupungin
paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusta
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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Koivukylä 50 v – Vallattomasti
Toimari ry

alkaa kahvitarjoilulla Koivutorilla, joka valikoitui toivomusten mukaisesti juhlan
pitopaikaksi.

K

oivukylän suuralueen
kerrostaloalue Havukoskella täyttää tänä
vuonna 50 vuotta. Toimiva
Koivukylä – Toimari ry järjestää kyläjuhlan perjantaina
2.9.2022 klo 17 alkaen Koivutorilla. Ohjelma rakentuu
pääosin perinteisen Vallaton
Yö -tapahtuman mukaisesti oman kylän esiintyjistä
vahvistettuna muutamalla
ammattiartistilla. Tilaisuus

lun hoitavat Rekolan Martat.
Tilaisuuden juontaa Emil
Anton. Paula Kaunismäki ja
Seija Pyökeri ovat hoitaneet
tilaisuuden järjestelyt.

Vantaan kaupunki on myöntänyt tilaisuuteen kohdeavustuksen. Äänentoiston
hoitaa Velmu ry ja he tuovat
paikalle mobiililavan, jonka
kustannuksiin osallistuvat
K-Citymarket Koivukylä ja
Koivu Oy. Toimari ry tarjoaa
täytekakkukahvit ja tarjoi-

le on varattu 5 telttapaikkaa
Hakopolku 4:n lipan alta.
Koivukylän asukastilassa on
tarjolla kakkua ja kahvia klo
10.00 alkaen. Asukastilassa
on klo 14 alkaen Soivien Musikanttien ja klo 15 alkaen
Vantaan Liikuntayhdistyksen kaikille avoimet tilaisuudet.

Korson SPR vastaa juhlien
ensiavusta. Koivu Oy tuo
esittelyyn huoltoauton ja/
tai traktorin. Asukastilan
edusta (ylätaso) on varattu
Toimarin
jäsenjärjestöjen
esittelypöydille. Alueella toimiville poliittisille järjestöil-

Street Art Vantaa järjestää
katukävelyn alueella, joka

lähtee Koivutorilta klo 18
ja sen päätteeksi on uuden
taideteoksen juhlistaminen.
Tutustu
katukävelyreitin
karttaan, joka on tällä sivulla (alaosa).

oman kyläjuhlan. Koivukylän Avoimessa Kohtaamispaikassa on lapsille maksuton tapahtuma klo 10–15 ja
KoiPS järjestää Seurapäivän
2022 Kotitekis-kentällä klo
16.00–19.30.

Havukosken koulu, Havukosken nuorisotalo ja Koivukylän koulu järjestävät päivän teemaan liittyvät omat
tapahtumansa. Porinapirtin
vapaaehtoiset
järjestävät
Marjatta-Säätiön asukkaille

Käännä sivua ja löydät lisää
tietoa tulevasta kyläjuhlasta
- Tavoitteena kaikkien yhteinen kyläjuhla!

Kesä 2022 katutaiteen täyteistä Koivukylä-Havukoskella
Jenni Väisänen

yhteistyössä
Metropolian
kanssa, osana Vantaan Pride-viikkoa sekä Sateenkaaritiet Vantaalla -projektia.

S

treet Art Vantaan luotsaamana alueelle tulee
paljon uutta katutaidetta useiden eri taiteilijoiden
maalaamina sekä vanhoja
teoksia huolletaan ja jatketaan seuraavasti:

yhdessä Kytöpuiston koulun
oppilaiden kanssa elokuussa.
Rautkallionkatu 11 sokkelin vanhaa teosta jatketaan
ja siistitään elo-syyskuussa
taitelija Anette Lukjanovan
uudella seinämaalauksella
sekä ikkunateipillä taiteilija
Jesse Pasasen toimesta.

Marjatta-Säätiön kiinteistöön (Eteläinen Rastitie 12)
valmistui Meidän Havukoski
-projektiin liittyvä lohikäärme -muraali heinäkuussa,
taiteilijoina Verna Tervaharju ja Juulia Markko. Taiteilijat viimeistelevät teoksen

Havukosken
nuorisotalon
edustalle maalattiin Sateenkaaritie heinäkuussa. Teos
tehtiin sateenkaarirobotilla

Virsupolku 1:n parkkirakennus saa elokuussa uuden ilmeen, jonka tekee virolainen
taiteilijaduo Sodacats.

Paimenenkatu 8 sokkeliin

”Koivukylä 50 v - Vallattomasti” juhlien yhteydessä
kaikkien uusien teosten julkaisujuhlia vietetään Street
Art Vantaan katutaidekävelyllä, joka lähtee Koivutorilta
2.9.2022 klo 18.

Vesa-Pekka
Rannikko:
Tähdet ja sulat

Lisätietoa: Jenni Väisänen
jenni@myrtsi.fi
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Alueella jo valmiina olevat
julkisen tilan taideteokset
löytyvät Koivukylä-Havukoski taidereitillä (www.
savtaide.fi/koivukyla-havukoski).

Reitin pituus on noin kilometri ja kävely kestää noin
tunnin. Kävely päättyy asukastila Tuulikontille. Kävely
on ilmainen. Ei ennakkoil-

Vesa-Pekka
Rannikko:
Varpusen
sanoja

Jesse
Pasanen

Anetta
Lukjanova

E

moittautumista.

Koivukylä–Havukoski
-taidereitti

Asukkaiden
työpajateos

Riikka
Lipsanen

tehdään uusi teos hilseilevän tilalle elokuussa. Street
Art Vantaan Jesse Pasanen
maalaa teoksen teemalla
”Koivukylä 50-vuotta”. Teos
julkaistaan Street Art Vantaa katutaidekävelyn yhteydessä.

Miila
Westin

Remix
Uno
(MX)

Emily
Read
(CAN)

KRYLON,
RUUSA, NILA,
POPPAMAIJA
& WABS

REITIN PITUUS NOIN 1 KM
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Koivukylä 50 v – Kyläjuhlan 2.9.2022 esiintyjät
Rekolan Martat

Jepa Lambert

Rekolan Martat kuuluu Uudenmaan Martat ry:een, jossa on yhdistyksiä noin 170
ja jäseniä niissä yhteensä 9000. Rekolan
Marttoja on noin 100.

Jepa Lambert on suomalainen soul-laulaja, joka on
tunnettu eri tv-ohjelmien
bändeistä sekä eri artistien
taustalta.

Martat on voittoa tavoittelematon, taloudellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka toiminta
on yleishyödyllistä. Marttajärjestö on kansalaisjärjestö, joka
edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden
arvostusta. Toiminta on yhteisöllistä, uuden oppimista ja yhdessä tekemisen iloa.

Jepa työskentelee nykyään
solistina, sessiomuusikkona,
vocal coachina sekä taustalaulajana eri projekteissa. Jepa on laulanut monen kansainvälisen sekä kotimaisen artistin kanssa.

Rekolan Martat huolehtivat kahvitarjoilusta.

Suomen Punainen
Risti

Riitta Bäckman

Harrastamista ja auttamista
suurella sydämellä!
Suomen Punaisen Ristin
(SPR) paikallisosastoissa voit
harrastaa, osallistua tapahtumiin ja auttaa - olla osana
suurta kansalaisjärjestöä.
Korson osastolla on useita
toimintaryhmiä ja se toimii Korso-Koivukylä-alueella. Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ovat kaikenikäisiä ja
tulevat monenlaisista taustoista. Meille voit tulla juuri sellaisena kuin olet! Vaikka Korson osastolla toimitaan tärkeiden
asioiden parissa, se ei ole mitenkään ryppyotsaista puuhaa
vaan mukavaa ja merkityksellistä yhdessä tekemistä. Ota
siis syksyyn uutta sisältöä ja liity mukaan joukkoomme!
Lisä- ja yhteystiedot: korso.punainenristi.fi
Ensiapuryhmässä pidät yllä tärkeitä auttamistaitoja. Halutessasi voit kouluttautua myös päivystäjäksi erilaisiin
tapahtumiin. Ryhmä harjoittelee joka toinen viikko.

Syrenia, Rekolan Raikas
Senioritanssiryhmä Varvastajat
Havukosken Eläkeläiset ry:n toiminta on monipuolista ja
sen jäsenet ovat ahkeria. Tavataan säännöllisesti kerhotiistaisin ja tanssiharjoituksissa sekä tehdään yhdessä kävelyretkiä. Järjestetään kuukauden viimeisenä keskiviikkona
iloinen iltapäivä, jonne kutsutaan muiden yhdistysten jäseniä. Osallistutaan oman alueen tapahtumiin sekä ollaan mukana vapaaehtoisina.
Senioritanssiryhmä Varvastajat harjoittelevat tiistaisin ja
ohjaajina toimiva Kaarina ja Olli Numminen.

Tempo-orkesteri
Tempo-orkesteritoiminta alkoi Vantaalla vuonna 2009 Kytöpuiston ja Länsimäen kouluilla, ja vuosien aikana toiminta
on laajentunut myös muihin kouluihin. Vantaalla Tempo-orkestereita on nyt kuudella koululla, ja ne tavoittavat viikoittain noin 150 soittajaa yhteisoittoharrastuksen pariin.
Maksuton ja matalan kynnyksen Tempo-toiminta tarjoaa
lapsille tasavertaisen harrastusmahdollisuuden viikoittain
koulupäivän yhteydessä. Yhteissoiton myötä edistetään
yhteisöllisyyttä soittajien ja heidän perheidensä välillä:
säännöllisten Tempo-perhetapaamisten lisäksi myös vanhemmilla on mahdollisuus aloittaa soittoharrastus Tempoyhtyeessä.
Koivukylän 50V-kyläjuhlassa esiintyvässä Kytöpuiston koulun Tempo-orkesterissa soittaa 24 kolmannen luokan oppilasta, jotka ovat soittaneet yhdessä nyt vuoden ajan.

Pirjo Mähönen
Koivukylän Vuokralaisyhdistys r.y.

Runonlausuntaa, runot on kirjoittanut Helmi Virkki, joka
on edesmennyt Koivukylän vuokralaisyhdistyksen pitkäaikainen jäsen
1. Metsäpolku, 1999, 2. Elokuun kimallus, v 1996
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Syrenia joukkue koostuu seitsemästä jo aktiiviuransa lopettaneista voimistelijoista, joukkue harjoittelee tällä hetkellä
kerran viikossa ”höntsä” asenteella ja kilpailee 16–20 harrastesarjassa.
Joukkueen ohjelmasta vastaa Oona Merjälä ja valmentajana
toimii Jonna Rauta

Mertsi Lindgren
Mertsi Lindgren on monipuolinen muusikko. Hän on
mm. Orkestra Suora Lähetys
-yhtyeen jäsen.
Mertsi Lindgren oli kulttuurisen moninaisuuden
läänintaiteilija 1.6.2016
– 30.5.2021. Läänintaiteilijana hänen tehtävänään oli
romanikulttuurin asiantuntijana edistää kulttuurista monimuotoisuutta muun muassa käynnistämällä ja koordinoimalla yhteistyötä pää- ja
vähemmistökulttuurien yhteisissä projekteissa.

Rivitanssiryhmä
Hannu ja Kertut
Rekolan-Koivukylän Eläkkeensaajat ry:n jäsenet ovat
aktiivisia. Toiminta on monipuolista, kuten kulttuuri-,
harraste-, virkistys- ja kerhotoiminta. He tekevät retkiä ja
matkoja. Aktiivinen toiminta
luo mahdollisuudet tutustua
uusiin ihmisiin sekä oppia uusia tietoja ja taitoja. Tämä tuo
uudenlaista energiaa arkeen ja yhdessä oloon.
Yhdistyksen rivitanssiryhmä Hannu ja Kertut harjoittelevat
ahkerasti ja esiintyvät mielellään eri tilaisuuksissa. Ohjaajana toimii Leena Pulliainen.

Youngcube
Youngcube on nuori rap-tulokas Vantaalta.
Youngcuben kappale ”Key to
the city” sai inspiraationsa
Black Lives Matter -mielenosoituksesta
Helsingissä.
Hakunilan
nuorisotilaan
hankituilla studiolaitteilla
nauhoitettu kappale on saanut jo suitsutusta musiikkipiireissä.

Pirjo Ala-Kapee
Pirjo Ala-Kapee on asunut
alueella vuodesta 1975. Hän
on toiminut Vantaan kaupunginvaltuutettuna, SDP:n
kansanedustajana, opetusministerinä, Vantaan kaupunginjohtajana ja Itä-Suomen läänin maaherrana.

Soivat Musikantit
Perjantaina 2.9.2022 Koivukylän synttäreillä Soivat Musikantit -eli SoiMuslaiset laulavat ja soittavat Kirnulla sekä
iltajuhlassa että päivällä, jolloin sinäkin pääset mukaan musisoimaan POP UP- musapajoihin.
POP UP-musapajat toimivat klo 14–15 Kirnun sisällä ja niissä voit kokeilla laulamista tai muskarisoittimia tai viulun,
kanteleen, kitaran, pianon tai ukulelen soittoa. SoiMuslaisten opettajilta voit myös kysellä musiikin taiteen perusopetuksesta ja syksyn opetustarjonnasta, johon kuuluu myös
ilmaisia harrastuskerhoja eri kouluilla, sillä olemme jälleen
mukana Harrastusten Vantaa -toiminnassa.
Pop Up -pajojen yhteydessä on myös näytteillä sekä
myynnissä vanhoja lasten- ja
koululaulukirjoja sekä tarjolla vanhojen lastenlaulujen
sanoja omia laulukortteja tai
kirjoja varten. Divariin voit
myös tuoda vanhoja lastenja koululaulukirjoja sekä
nuotteja välitettäväksi eteenpäin laulaville ja soittaville
lapsille.
Soivat Musikantit on musisoinut Vantaalla jo 1993 alkaen
ja muutaman vuoden päästä tästä alusta muskareita ja soittotunteja alettiin pitää myös Koivukylän Kirnulla. Kirnun
auditorio tarjosi myös hyvän tilan musiikkiteatterin tekemiselle ja voitaneen sanoa, että täältä Koivukylästä käsin
SoiMuslaisten esitykset ovat levinneet ympäri Suomea ja
jopa ulkomaita pitkin. Useat esitykset vuosien varrella ovat
myös keränneet kunniamainintoja ja palkintoja -viimeisin
juuri tänä keväänä, jolloin nuorten konserttiesitys ”MUS/
t/A TUNTUU” palkittiin kunniakirjalla SPOTTI- Lasten ja
nuorten teatterifestivaaleilla Riihimäellä.
Kirnun kahvilan seinän (ja vitriinin) valokuvanäyttelyssä
esitellään Soivien Musikanttien kuvia esityksistä vuosien
varrelta sekä kunniakirjoja. Lisätietoja esityksistä ja toiminnasta www.soimus.fi.
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Koivukylä 50 v
Vallattomasti

Perjantaina 2.9.2022 klo 17.00-21.15
Koivutorilla
Klo 17.00
Tilaisuuden avaus, Liisa Kaikula, Toimiva Koivukylä – Toimari ry:n puheenjohtaja
Soivat Musikantit
Rivitanssia, Rekolan-Koivukylän Eläkkeensaajat ry
Runonlausuntaa, Pirjo Mähönen
Senioritanssia, Havukosken Eläkeläiset ry
Voimisteluesitys, Syrenia, Rekolan Raikas
Klo 18.00
Kaupungin tervehdys, apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand
Klo 18.10
Tempo-orkesteri
Klo 18.30
Juhlapuhe, ministeri, kaupunginjohtaja emerita Pirjo Ala-Kapee
Klo 18.55
Soivat Musikantit
Klo 19.15
Voimisteluesitys, Syrenia, Rekolan Raikas
Klo 19.30
Mertsi Lindgren
Klo 20.15
Youngcube
Klo 20.30
Jepa Lambert
Klo 21.15
Tilaisuus päättyy
Järjestäjä: Toimiva Koivukylä – Toimari ry
Taloudellinen tuki:
Vantaan kaupungin kohdeavustus
K-Citymarket Vantaa Koivukylä
Koivu Oy

Torilla kakkukahvit tarjolla klo 17.00 alkaen niin kauan kuin kakkua riittää
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Keskikesän kukkien loiste kilpailee auringon
säteiden kanssa
Paula Kaunismäki

O

len kokenut hyviä kohtaamisia käydessäni Foibekartanolla. Ne ovat olleet mukavia hetkiä monien eri ihmisen kanssa. Ja ne ovat olleet niin kasvi- kuin eläinelämyksiä hyvin hoidetulla piha-alueella.
Yksi näistä kohtaamisista on ensi tapaaminen Maijan kanssa, kun oli Foibekartanon itsenäisyyspäiväjuhlat joulukuussa 2021. Istuimme samassa pöydässä, jutellen kuin vanhat
tutut ja nauttien pöydän antimista. Jos meillä onkin jonkin
verran ikäeroa, sitä ei huomannut, ei tiedostanut. Keskustelun päätteeksi sovimme tapaamisen heinäkuulle 2022, sillä
Maija kasvattaa ja hoitaa Foibekartanon piha-alueella kukkia ja vihanneksia yhdessä ja kasvusta kisaillen Eeron kanssa, joka toimii hyvän elämän koordinaattorina.
Tämä tapaaminen oli eräänä maanantaina heinäkuussa. Tapasin ensin Eeron ja hänen työtoverinsa Nadjan ja Tuanin.
Menimme yhdessä kasvimaalle. Maija oli jo saapunut paikalle ja tervehti meitä iloisesti. Hän halusi kätellä minua, joka lisäsi tunnelman juhlallisuutta. Iloisuus tarttui. Kasvien esittely, tutkailu ja niistä keskustelu oli rönsyilevää. Maija sekä
Eero olivat istuttaneet paljon kukkia, kuten kosmoskukkaa,
kääpiösamettikukkaa, kiinanasteria, hunajakukkaa, krasseja, kehäkukkia, auringonkukkia ja oppineiden kukkia. Osa
oli kauniissa kukassa, osa vielä odotti kukinnon alkamista.
Vihanneksista kesäkurpitsan kukat olivat isot, salkopapu
etsi tietään ylöspäin, lehtikaali oli kärsinyt jäniksen käsittelyssä, mutta sinnitteli uudelleen, porkkanat olivat vielä

”Koivukylä
”Koivukylä
”Koivukylä

Matkalla kahvituokioon, jonka Nadja oli kauniisti kattanut
syreenipensaiden alle, maistelimme kirkkaan punaisia ja
kirpeitä kirsikoita.
Nautimme iltapäiväkahvit yhdessä ja jutustelu jatkui. Maija
kertoi, että aikoinaan hän oli hoitanut omakotitalon pihaa
ahkerasti ja huolehtinut, että kaikki oli kunnossa. Kun Maija
jäi yksin ja ei jaksanut enää hoitaa pihaa ja sen kasveja, hän
muutti asumaan Foibekartanolle. Muutossa Maijaa auttoi
hänen poikansa, joka myös huolehti, että vain tärkeimmät
tavarat tulivat mukaan. Näin muutto oli Maijalle helppo. Ja
hän tunsi kohdanneensa ystävällisyyden heti alkumetreiltä. Yksin ei tarvitse olla. Myös lapset ja lapsenlapset käyvät
hänen luonaan usein ja järjestävät mukavia, pieniä tapahtumia.
Eero oli poiminut luonnonkukkakimpun kahvipöytään. Hän
antoi kukat Maijalle muistoksi kesäkukkapäivästä. Minulle
tämä vierailu oli kuin olisin astunut niitylle, joka oli täynnä
väriloisteessaan toinen toistaan kauniimmin kukkivia kesäkukkia. Ymmärsin myös, että kukkien hoitaminen on työtä,
joka on tärkeää ja auttaa ikäihmistä kohtaamaan arjen sen
eri vivahteissa.

50
v
–
Vallattomasti”
50
v
–
50 v – Vallattomasti”
Vallattomasti”

KoiPS
järjestää
Seurapäivän
2022
KoiPS
järjestää
Seurapäivän
2022
KoiPS järjestää
Seurapäivän
2022
perjantaina
2.9.2022
klo
16.00
–
19:30
perjantaina
2.9.2022
klo
16.00
–
perjantaina 2.9.2022 klo 16.00 – 19:30
19:30
Kotitekis
–kentällä,
Kotitekis
Kotitekis –kentällä,
–kentällä,
Kotitekis
–kentällä,
Havukosken
urheilupuistossa,
Havukosken
Havukosken urheilupuistossa,
urheilupuistossa,
Havukosken
urheilupuistossa,
osoite
Koivukylänväylä
32
osoite
osoite Koivukylänväylä
Koivukylänväylä 32
32
osoite Koivukylänväylä 32
Seurapäivä
on tarkoitettu
jokaiselle,
Seurapäivä
Seurapäivä on
on tarkoitettu
tarkoitettu jokaiselle,
jokaiselle,
Seurapäivä
on
tarkoitettu
jokaiselle,
joka
on
jalkapallosta
kiinnostunut.
joka
on
jalkapallosta
kiinnostunut.
joka on jalkapallosta kiinnostunut.
joka on jalkapallosta kiinnostunut.
Ohjelmassa mm.
mm.
Ohjelmassa
Ohjelmassa mm.
Ohjelmassa
mm.
Buffetti
Buffetti
Buffetti
Buffettikisailuja
Leikkimielisiä
Leikkimielisiä
Leikkimielisiä kisailuja
kisailuja
Leikkimielisiä
kisailuja
sekä
sekä
sekä
sekä
erilaisia
aktiviteettejä
lapsille
erilaisia
erilaisia aktiviteettejä
aktiviteettejä lapsille
lapsille
erilaisia
aktiviteettejä
lapsille
P2009
peli
klo
18:00
P2009
peli
klo
18:00
P2009 peli klo 18:00
P2009 peli klo 18:00
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Tervetuloa!
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Tervetuloa!

Tuan Doan

pieniä ja salaattia oli kolmenlaista ja runsaasti, joista yhtä
lajia jänis ei lainkaan huoli. Maija suojaa kasveja jänikseltä esimerkiksi mustaherukan oksilla. Kasvimaalla oli myös
marjapensaita. Maija halusi kerätä meille maistiksi mustia
viinimarjoja, jotka olivat jo kypsyneet. Tuan kuvasi Maijaa ja
Eeroa tallentaen yhteiset hetket kukkien ja kasvien keskellä.

Eero ja Maija-Liisa ihastelevat kehäkukkia.

”Koivukylä
”Koivukylä 50
50 v
v–
– Vallattomasti”
Vallattomasti”
”Koivukylä 50 v – Vallattomasti”
Vantaan
Vantaan Liikuntayhdistys
Liikuntayhdistys järjestää
järjestää
Vantaan
Liikuntayhdistys
järjestää
Liikuntapoliittisen
tilaisuuden,
joka
on
kaikille
Liikuntapoliittisen tilaisuuden, joka on kaikille avoin
avoin tilaisuus
tilaisuus
Liikuntapoliittisen
tilaisuuden, joka on
kaikille avoin tilaisuus
perjantaina
perjantaina 2.9.2022
2.9.2022 klo
klo 15-17
15-17
perjantaina
2.9.2022
kloHakopolku
15-17
Koivukylän
asukastila,
osoite
Koivukylän asukastila, osoite Hakopolku 2
2
Koivukylän asukastila, osoite Hakopolku 2
Liikuntakoordinaattori
Liikuntakoordinaattori Päivi
Päivi Sillanpää
Sillanpää esittelee
esittelee strategiatyönsä:
strategiatyönsä:
Liikuntakoordinaattori
Päivi
Sillanpää
esittelee
strategiatyönsä:
”Urheiluseurat
”Urheiluseurat osana
osana Vantaan
Vantaan kaupungin
kaupungin
”Urheiluseurat
osana Vantaan kaupungin
liikuntapoliittisia
liikuntapoliittisia linjauksia”
linjauksia”
liikuntapoliittisia linjauksia”
Esittelyn
Esittelyn jälkeen
jälkeen keskustellaan
keskustellaan strategian
strategian herättämistä
herättämistä ajatuksista
ajatuksista
Esittelyn jälkeen keskustellaan
strategian
herättämistä
ajatuksista
ja
käytännön
toteuttamisesta.
ja käytännön toteuttamisesta.
ja käytännön
toteuttamisesta.
Paikalla
Liikuntayhdistyksen
hallituksen
Paikalla on
on Vantaan
Vantaan
Liikuntayhdistyksen
hallituksen jäseniä.
jäseniä.
Paikalla
on
Vantaan
Liikuntayhdistyksen
hallituksen
jäseniä.
Kutsumme
Sinut
mukaan
kuuntelemaan
ja
keskustelemaan.
Kutsumme Sinut mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan.
Kutsumme Sinut mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan.
Tilaisuudessa
Tilaisuudessa on
on kahvitarjoilu,
kahvitarjoilu, jonka
jonka järjestää
järjestää Koivukylän
Koivukylän asukastila.
asukastila.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu,
jonka
järjestää
Koivukylän
asukastila.
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Vantaan
Liikuntayhdistys
ry
Vantaan Liikuntayhdistys ry
Vantaan Liikuntayhdistys
ry
Hallitus
Hallitus
Hallitus
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Eero ja Maija-Liisa yhteisö kasvimaalla. Taustalla vanha Rekolan kartano.

Koivukylä 50 v – Vallattomasti
Koivukylä 50 v – Vallattomasti
perjantaina
Koivukylä
50 v – 2.9.2022
Vallattomasti
perjantaina
2.9.2022
perjantaina 2.9.2022
Koivukylän asukastilassa
Koivukylän
asukastilassa
kakku- ja kahvitarjoilua
kakkuja kahvitarjoilua
Koivukylän
asukastilassa
klo 10.00
alkaen
klo 10.00
alkaen
kakkuja kahvitarjoilua
alkaen
Tklo
e r10.00
vetu
loa!
Tervetuloa!
Tervetuloa!

Kasvimaalla on upeita kukkia, kuten kiiltomalva.

Kasvimaasta on pidetty hyvää huolta. Asukkaat ovat päässeet nauttimaan kukkien kauneudesta

Koivukylä 50 v – Vallattomasti
perjantaina 2.9.2022

”Koivukylä 50 v – Vallattomasti”
”Koivukylä 50 v – Vallattomasti”
–tapahtuman
–tapahtuman
tiimoilta järjestetään lastenjuhla
tiimoilta
järjestetään
lastenjuhla
Koivukylän
avoimessa
kohtaamispaikassa
Koivukylän
avoimessa
perjantaina
2.9.2022 kohtaamispaikassa
klo 10.00–15.00
perjantaina 2.9.2022 klo 10.00–15.00
Ohjelmassa on muun muassa: kasvomaalausta,
Ohjelmassa
on muun
muassa:
kasvomaalausta,
leikkituokioita,
askartelua
ja lettujenpaistoa.
leikkituokioita, askartelua ja lettujenpaistoa.

Kasvis thali,
naan leipä ja
mango Lassi

Tapahtuman kruunaa klo 11.00
Tapahtuman
kruunaa klo 11.00
lastenyhtye
Kengurumeiningin
konsertti
lastenyhtye
Kengurumeiningin
Tapahtuma on ilmainenkonsertti
Tapahtuma on ilmainen

11,50€

Liha thali,
naan leipä ja
mango Lassi

11,50€.

Aroos damascus ravintola

Mukana tapahtumassa MLL Uudenmaanpiiri,
Mukana
tapahtumassa
MLL Uudenmaanpiiri,
Vantaan
Kaupunki,
Moniperheet,
Vantaan Turvakoti ry,
Vantaan
Kaupunki,
Moniperheet,
Vantaan Turvakoti ry,
Vantaan poikien talo ja Kengurumeininki
Vantaan poikien talo ja Kengurumeininki
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KOIVUKYLÄN KIRJASTO
Aukioloajat
Maanantai - Perjantai itsepalveluaika 8.00 - 9.00
Maanantai - Torstai 8.00 - 20.00
Perjantai 8.00 - 16.00
Lauantai 9.00 - 16.00
Sunnuntaina 10:00 – 17:00 (alkaen 1.10.2022)

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

Etätapahtuma järjestetään joka tor-

ihmisiin? Tervetuloa kirjaston etäta-

stai 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.

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

jo vähän entisestään (taso A2-B1).

Suomen kielen taitosi ei tarvitse olla

Lisätietoa ja liittymisohjeet Koivuky-

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

län kirjaston verkkosivuilta osoitteesta:
www.helmet.fi/koivukylankirjasto

sujuvaa, mutta toivomme että osaat sitä

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

Koivukylän kirjaston aukioloajat
laajentuvat

Would you like to learn Finnish and meet

already (level A2-B1 The meeting is held

new people? Welcome to the library’s

Thursdays from 1pm to 2pm (13-14). Or-

online meeting, The meeting is orga-

ganised by Vantaa city library (Koivuky-

nized in the Zoom-service. To join you

lä) and Luetaan yhdessä network.

Koivukylän, Myyrmäen ja Tikkurilan kirjastot ovat 1.10.2022 alkaen avoinna

need a computer with a microphone and

myös sunnuntaisin. Koivukylän kirjasto on sunnuntaisin avoinna klo 10-17.

a webcam or a smart phone or a tablet.

Tikkurilan ja Myyrmäen kirjasto ovat avoinna klo 9-16. Tervetuloa!

Tiistai on
pelipäivä!

Your Finnish doesn’t need to be flu-

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

ent, but we hope that you speak a little

Taskukirjasto
Taskukirjasto on mobiilisovellus Helmet-kirjastojen asiakkaille. Taskukirjastossa uusit lainasi, haet aineistoa ja teet

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

varaukset muutamalla hipaisulla. Saat
myös lukusuosituksia ja voit tarkistaa
kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot.
Taskukirjastoa voit käyttää suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.
Taskukirjastossa:
-

uusit lainasi ja teet varaukset

-

saat lukusuosituksia ja teet
suosikkilistoja

-

näet kirjastojen aukioloajat ja
yhteystiedot

-

lainaat kaverille omia lainoja
Taskukirjasto toimii myös kirjas-

tokorttina, sillä sovelluksessa on kirjastokorttisi viivakoodi.
Sovellus on maksuton. Sen voi ladata
Android- ja iOS-laitteille sovelluskaupoista.

Torstai 8.9. klo 15-16:30

Torstai 13.10. klo 15-16:30

Torstai 10.11. klo 15-16:30

Torstai 8.12. klo 15-16:30

Elisabeth Strout: Olive Kitteridge

Merete Mazzarella: Alma

Silvia Avallone: Teräs

Yaa Gyasi: Matkalla kotiin

Vastustamaton romaani kitkerästä Olive

Ilmeikäs kuvaus särmikkäästä tutkijasta

Italialaisen Silvia Avallonen esikoisteok-

Ylistetty, kiihkeä esikoisromaani si-

Kitteridgestä, jota on helppo vihata ja

ja kulttuuripersoonasta.

sesta tuli sensaatio heti sen ilmestyttyä

sarpuolista, jotka toisistaan tietämättä

vuonna 2010.

päätyvät samaan linnoitukseen 1700-lu-

sääliä. Pulitzer-palkittu teos vakuut-

1940-luku lähenee loppuaan. Vii-

Tarinan keskiössä ovat 13-vuoti-

vun Afrikassa: toinen vaimoksi, toinen

taa, että helpointa Olivea on sittenkin

meistä syksyään ja talveaan elävä

rakastaa.

78-vuotias Alma Söderhjelm ei enää

aat sydänystävät Anna ja Francesca. He

juuri jaksa poistua huoneestaan Salt-

kasvavat naisiksi ankeassa ympäristössä,

opettaja, joka paheksuu muutoksia ko-

sjöbadenin sanatoriossa. Hän muistelee

jota kansoittavat syrjäytyneet perheet,

mona Ghanaan, kun orjalaiva vie hänen

tikaupungissaan Mainen Crosbyssa.

elämänsä vaiheita ja ihmisiä, ja ajatuk-

huumekaupan pikkutekijät, osa-aika-

siskopuolensa Esin Yhdysvaltoihin. Rak-

Tarkkanäköisesti hän punnitsee maa-

senvirtaa rytmittävät hoitajien ja ystävi-

varkaat, terästyöläiset, tyhjäntoimitta-

kaus kuitenkin kurottaa yli meren, ei-

ilmanmenoa ja köykäiseksi sen toteaa.

en vierailut.Vuonna 1870.

jat ja paosta haaveilevat nuoret. Tyttöjen

vätkä sitä pidättele kahleet.

Olive Kitteridge on eläköitynyt

Mutta oman elämänsä suhteen Olive on

Tummia sävyjä henkilökuvaan tuo

sokea, kyvytön tunnistamaan lähipii-

hauskana seuraihmisenä tunnetun Sö-

rissään tapahtuvia muutoksia. Entinen

derhjelmin perimmäinen yksinäisyys ja

oppilas, oma lapsi tai aviomies – ku-

ulkopuolisuus.Merete

voimana on kuitenkin lannistumattomuus ja sammumaton elämänjano.
Romaani käsittelee mestarillisesti

orjaksi.
Effie jää valkoisen kuvernöörin vai-

Romaani kuvaa mustien amerikkalaisten historiaa orjaplantaaseilta Harlemin jazzklubeille ja nykyhetkeen. Se

suuria teemoja: nuoruutta, ystävyyttä,

kertoo niiden tarinoita, joiden ääniä ei

Mazzarella luo elämäkertaromaanis-

erotiikkaa, vanhempien ja lasten suhtei-

yleensä kuulla.

katsetta. Mutta pikkuhiljaa, aivan kuin

saan ilmeikkään kuvan särmikkäästä Sö-

ta, perheväkivaltaa, rikosta ja kuolemaa.

varkain, alkaa tapahtua muutos. Pala

derhjelmistä ja avaa kiintoisia näkymiä

Se kuvaa nuorison näköalattomuutta

paa mukaansa ja kulkee Chimamanda

palalta, tarina tarinalta, hahmottuu kuva

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alku-

kuolevilla tehdaspaikkakunnilla ja ar-

Ngozi Adichien ja Toni Morrisonin jalan-

Olive Kitteridgestä, joka vihdoin katsoo

puolen elämään.

vojen menetystä yhteiskunnassa, jossa

jälillä. Romaani tunkeutuu ihon alle ja

itseään peiliin. Ja se, jos mikä, tekee ki-

ei uskota enää muuhun kuin rahaan ja

herättää historian henkiin.

peää.

seksiin.

kaan heistä ei tunnu tavoittavan Oliven

Gyasin värikylläinen kerronta tem-

Turvallinen
asiointi
kirjastossa
- Huolehdi käsihygieniasta,
käsidesia tarjolla kirjastossa
- Suosittelemme maskin käyttöä
- Pidä etäisyyttä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan
- Yski tai aivasta nenäliinaan
tai hihaan.
- Älä tule sairaana kirjastoon
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Tarvitaanko varmuusvarastoja, hyytyikö 			
koronarajoitusten loputtua omatarveviljely?
Taina Kulusjärvi-Touray

S

ääli meitä kuluttajia. Pitkään aikaan tai paremminkin
ei koskaan ruoan hinnat ole nousseet niin paljon kuin
nyt. Hintojen nousua voi tarkastella Ylen ruokakoneesta. Elämme poikkeuksellisia aikoja. Etukäteen emme voineet
varautua, että Eurooppa joutui mukaan Ukrainan ja Venäjän
väliseen sotaan.
Havukosken palstaviljelyalueella on konkareita monen vuosikymmenen takaa ja heidän isänsä ja äitinsä ovat viljelleet
palstalla ennen heitä. Oma ruokatuotanto saattaa monille
olla pelkkää puhetta, mutta harvoille moninkertainen nautinto. Palstan hoidossa vaaditaan taitoa, kuntoa, sitoutumista ja tietoa.
Palstaviljelijöiden elämä on säiden armoilla olemista. Nykyään tuulee enemmän kuin ennen, koska Koivukylässä on
vähemmän puita kuin ennen. Tänä vuonna runsas lumitalvi
sekä kolea ja kostea sää siirsivät kasvukautta myöhempään
ajankohtaan, Monet ovat suojanneet kasvustoja suojaharsoilla.
Koronarajoitusten loputtua ihmisiä alkoi jälleen kiinnostaa
matkailu. Uusien palstaviljelijöiden saanti tyhjille palstoille
kesti heinäkuulle asti. Uusille viljelijöille on seikkailu oppia uudenlaista tapaa kesän viettoon. -Kriisien myötä arvot
muuttuvat ja painottuvat uuteen suuntaan. Uutena käsitteenä on tullut käyttöön urbaani ruoka. Kaupunkien asukkaat
ovat innostuneet viljelystä omavaraisena sekä elämänmuotona että kaupallisena toimintana. Kaupunkien asukkaat
viljelevät ruokaa parvekkeilla, kukkalaatikoissa pihoilla ja
konteissa viljellään mm sieniä jne.
Monet uusista palstaviljelijöistä ovat maahanmuuttajia. Motiivina viljelylle voi Havukosken palstaviljelijöille olla vaikkapa Keravanjoki. Sen rannalla, Havukosken palstaviljelyalueen tuntumassa kasvaa ihania tuomia. Keväisin satakielet
ja muut linnut ilahduttavat lauluillaan. Maasta, luonnosta ja
sen äänistä saa voimaa ja Keravanjoesta saa kasteluvettä.
Miksi palstaviljelijät säilövät talven varalle esim. valkosipulia ja perunaa, vaikka sitä on saatavilla jokseenkin maan
halki kautta vuoden.
Tämä on taas tänäkin vuotena aiheellinen kysymys. Kuitenkin maailman kriisialttius ja puolustusasetelmien muuttuminen ja uhkien lisääntyminen huolestuttavat palstaviljelijöitä.
Kenties varmuusvarastojen suunnittelijat ovat oikeassa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sotkenut täydellisesti energiaja ruokamarkkinat. Aseita ja ammuksia kyllä riittää, mutta
onko saatavilla tarpeeksi perunaa ja valkosipulia?
Paavo Rintala kertoo autenttisiin haastatteluihin perustuvassa teoksessaan Leningradin kohtalonsinfonia siitä, miten
Nevan kaupunki kesti vuosina 1941–42 piirityksen, vaikka
kaikkinainen puute ja nälänhätä oli uskomaton.
Tuon ajan koululainen muisteli Paavo Rintalalle näin: ” Ylimääräistä ruokaa etsittiin. Ensin syötiin kyyhkyset, sitten
koirat, sitten kissat. En syö kissaa, en, meidän Katja-tätimme vakuutteli. Kun hänelle sitä tarjottiin ja sanottiin, että
se on kaniinia, hän ihasteli: Näin hyvää en ole syönyt koko
talvena. Näin rasvaista ja näin pehmeää lihaa.”
Sitten kissojen jälkeen keksimme puuliiman. Toreilla muuttui maksuvälineiden arvojärjestys. Leipä ja ryynit nousivat
rahan ja kullan sijalle. Sitten tuli votka, sprii ja öljy. Sitten
lämpimät vaatteet, koneet ja kirjat. Ja vasta sitten kulta ja
raha. Vuoden 1942 alkupuolella, kun keripukki alkoi raivota, valkosipuli nousi arvossa. Sen ”kalleutta” en pysty edes
ilmaisemaan minkäänlaisilla arvon mitoilla.
Suomessa samoihin aikoihin ystäväni isä vaihtoi sian Helsingin edustalla olevaan saareen.

Elämme aikaa, jolloin näitä luovia selviytymistarinoita syntyy jälleen. Nyt energiapula, rahapula ja ruokapula saattavat
olla totisinta totta Suomessakin.

Hyötyviljely lisää kotitalouksien 		
huoltovarmuutta
Taitava palstaviljelijä pitää lajivalikoiman sellaisena, että
jos jonkin lajikkeen sato ei onnistu, niin muiden lajikkeiden
sato korvaa menetykset. Yhteisöllisyys palstaviljelyssä antaa
sopivaa suhteellisuutta harrastukseen. Kukaan ei tiedä eikä
osaa kaikkea ja vasta-alkajakin voi onnistua, mutta ilman
työtä ja tietoa palstaviljely ei onnistu.
Alla oleva luettelo kertoo siitä, mitä Herttoniemen ruokaosuuskunta on viljellyt eräänä vuotena asiakkailleen. Tämä
antaa todella hyvän otoksen niistä vihanneksista, joita tarvitaan jokaisessa taloudessa ja joita voi hankkia kotivaraksi
siinä määrin kuin pystyy niitä varastoimaan. Perunat, lantut
ja sipulit ovat ehdoton kotivara, joita tulisi olla pahan päivän
varalle ja joita osaamme varastoida. Härkäpapua ja muita
papuja, sekä herneitä on helppo kasvattaa, koska ne pitävät
itse huolen typpitaloudesta. Härkäpavun, muiden papujen
ja herneiden kuivatus ei ole allekirjoittaneelta milloinkaan
epäonnistunut, joten kyllä se on helppoa muillekin. Lisäksi
ne voi myös pakastaa, jos on tilavat pakastimet.

Herttoniemen ruokaosuuskunnan viljelylajikkeet
Porkkana, lanttu, palsternakka, punajuuri, raitajuuri, nauris, kaskinauris, juuriselleri, peruna ja maa-artisokka, mangoldi, pinaatti, varsiselleri, salaatit, härkäpapu ja pensaspapu, valkosipuli, ruohosipuli, punasipuli, keltasipuli, purjo,
parsakaali, kukkakaali, kyssäkaali, keräkaalit, lehtikaali,
palmukaali, kiinankaali, fenkoli, avomaankurkku, kasvihuonekurkku, retiisi, raparperi, kesäkurpitsa, talvikurpitsa, hokkaido-kurpitsa, spagettikurpitsa, basilika, persilja,
timjami, minttu, salvia, iisoppi, sitruunamelissa, lipstikka,
oregano, herukat, auringonkukka, kehäkukka, ruiskaunokki, viherlannos- ja mehiläiskasvit

Taito säilöä sato
Umpiointi
Pavut ja herneet voi umpioida. Papupadan voi tehdä siten,
että pilkkoo tomaatit, paprikat, yrtit ja sipulit sekä lisää merisuolan, mahdollisesti chilejä. Tuotteet nostetaan lasipurkkeihin ja painellaan tiiviisti ja lisätään puhdasta vettä. Padan

sisältö siirretään lasipurkkeihin, joihin jätetään kiehumavaraa. Purkkien kansi laitetaan löysästi kiinni ja lasipurkit
siirretään kylmään uuniin, jossa ne saavat poreilla 110-asteisessa uunissa muutaman tunnin. Kuumat purkit nostetaan
uunista ja kannet pistetään kokonaan kiinni ja purkit siirretään taas jälkilämpöön uuniin. Seuraavana päivänä purkit
nimikoidaan maalarinteipillä ja siirretään kellariin. Umpioinnissa lasipurkissa täytyy olla kiehumatilaa. Säilyvyyden
takaa alipaine. Tällöin lasipurkin metallinen kansi painuu
hieman montulle ja naksahtaa avatessa. Jos purkissa ei ole
alipainetta, se tulee käyttää parin viikon aikana.

Hapattaminen
Kaalit säilyvät hyvin myöhään syksyyn. Tavallinen kaali kannattaa hapattaa. Vesilukollisessa säilytysastiassa alhaisessa
lämpötilassa kaali on terveellistä ruokaa kevääseen asti.
Hapattaa voi melkein mitä tahansa kasviksia villivihanneksista yrtteihin ja krassin siemeniin. Hapantuotteet ovat terveellisiä. Hapatuksessa on tärkeintä saada kasvikset nesteen
peittoon ja pysymään siellä. Hapatusta ohjaa: suolapitoisuus, lämpötila, kaasujen vaihdon ohjaus sekä mausteet. Tiiviit kannet ovat hapatuksessa välttämättömiä. Kun bakteeritoiminta käynnistyy, alkaa syntyä happoja ja hiilidioksidia.
Astiassa oleva happi korvautuu parissa vuorokaudessa hiilidioksidilla. Kun käyminen rauhoittuu, happi ei saa päästä
takaisin astiaan. Siksi oikeissa hapatusastioissa on vesilukko. Tarkoitukseen sopii myös tiiviskantinen elintarvikemuovinen astia. Kasvisraasteita voi tehdä pienissä lasipurkeissa,
joka täytetään suuta myöten ja suljetaan tiiviisti.

Hapatus onnistuu, jos
• Puhtaat purkit, hyvät umpiointiin sopivat välineet,
tuoreet ja puhtaat elintarvikkeet
• Suolaa 8–15 grammaa/kilo kaalia tai vihanneksia
• Oikea lämpötila, alkulämpö noin 20–25 astetta
/1–2 viikkoa
• 15 astetta/1–2 viikkoa
• Hapettomat olosuhteet, ilman pääsy estetty
käymisastiaan
• Hapatettavat vihannekset tulee olla nestepinnan
alapuolella
• Viileä säilytystila, 0–8 astetta. Pysäyttää käymisen
ja aromi muodostuu.
Jokaisen tulisi kehittää omaa kriisivalmiuden tasoa.
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Elämän eväät Rekolan Raikkaan toiminnassa
Kuva: Ville Juurikkala

H

avukosken kerrostaloalue täyttää tänä
vuonna 50 vuotta. Täytyy onnitella hienoa
aluetta. Välillä on ollut ylämäkeä ja välillä alamäkeä.
Mutta näinhän se elämä kulkee itse kullakin. Eteenpäin
seuraavat 50 vuotta.
Rekolan raikas on toiminut
koko tuon 50 vuoden ajan
alueen vahvana urheiluseurana, jonka kautta useat
alueen lapset ja nuoret ovat
saaneet elämän eväät omaan
kehittymiseen.
Eteenpäin
myös seuraavat 50 vuotta.
Tähän olemme valmiita.
Rekolan Raikkaan toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Monet valmentajat,
jaostojen ja johtokunnan
jäsenet haluavat omalla panoksellaan toimia, jotta alueen lapset, nuoret ja aikuiset
pääsevät harrastamaan ja
kehittämään itseään hyvin
organisoidussa ja pitkäjänteisessä seuratoiminnassa.
Erityisesti lasten ja nuorten
kehityksen kannalta tätä ei
voi olla korostamatta liikaa.
Elämän eväät jaetaan jo varhaisessa vaiheessa ja tässä
me haluamme olla mukana.
Suurkiitos Rekolan Raikkaan vapaaehtoisille, jot-

R

ekolan Raikas tarjoaa
monipuolista liikuntaa useita tunteja viikossa eri ikäisille vauvasta
vaariin.

ka viikosta toiseen antavat
oman panoksensa seuran
vapaaehtoistyölle.
Tässä esitteessä voit tutustua
Rekolan Raikkaan monipuoliseen toimintaan. Uskon,
että löydät sieltä harrastuksen itsellesi. Toiminta kaipaa
aina myös uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Syksyn toiminnat alkavat
nyt. Ilmoittaudu mukaan.
Lapsesta vaariin ja mummoon ja kaikki siltä väliltä.
Tervetuloa!
Jouko Lindtman
puheenjohtaja ja
Rekolan Raikkaan jäsen
jo vuodesta 1983

Yleisurheilu

R

ekolan Raikkaassa on
noin 40 yleisurheilun
harrastajaa. Toimintaa on tarjolla aina lasten
urheilukouluista
huippuurheiluun saakka. Kaudella 2022-2023 yleisurheilun
nuorisotoimintaa
toteutetaan kahdessa ryhmässä:

Yleisurheilukoulu
2015-2010 		
syntyneille
Yleisurheilukoulun toiminta
on monipuolista. Lajiharjoittelun osalta tavoitteena
on perehdyttää kaikkiin
yleisurheilulajeihin. Yhteisharjoituksia on 1-2 kertaa
viikossa. Aikavälillä 1.-15.10.
yleisurheilukoulua pidetään
Hiekkaharjun kentällä lauantaisin klo 11-12. Syyslomaviikon jälkeen viikolla 43
alkaa sisäharjoituskausi Hakunilan väestönsuojan yleisurheilutilassa, jossa harjoitukset ovat maanantaisin ja/
tai perjantaisin. Toukokuun
alusta 2023 lukien harjoitukset ovat taas Hiekkaharjun kentällä ja kesän 2023
viikonpäivät
varmistuvat
myöhemmin. Yleisurheilukoululaisen jäsenmaksu on
100 euroa vuodessa. Uudet
tulokkaat voivat ilmoittau-
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Nyt reippaasti liikkeelle!

Kuva: Esko Ranto

tua
yleisurheilukouluun
Hiekkaharjun kentällä lauantaina 10.9. ja lauantaina
17.9. klo 11 järjestettävillä
tutustumiskerroilla tai sähköpostitse
yleisurheilu@
rekolanraikas.fi. Sähköposti-ilmoittautumisessa tulee
olla lapsen nimi, syntymäaika ja osoite sekä huoltajan
nimi ja sähköpostiosoite.
Tiedustelut Esko Ranto 0505378653.

Valmennusryhmä
2009-2006 		
syntyneille
Yleisurheilun
valmennusryhmä harjoittelee Hakunilan väestönsuojassa, Liikuntamyllyssä ja Hiekkaharjun
kentällä. Jäsenmaksu on 100
euroa vuodessa. Kiinnostuneet uudet urheilijat voivat
tiedustella ryhmän toiminnasta valmentaja Esko Rannolta, puh. 050-5378653 tai
tulla mukaan tutustumiskerralle Hiekkaharjun kentälle
lauantaina 17.9. klo 11.

Kunnon ylläpitäminen ja
kohentaminenkin onnistuu
jo kohtuullisella viikoittaisella liikunnalla. Tärkeintä
on tehdä liikunnasta tapa,
laittaa se kalenteriin, liikkua
säännöllisesti miettimättä
joka kerta, jaksaako lähteä.
Sinne sohvalle on niin helppo jäädä. Hyvä kunto kuitenkin paitsi helpottaa elämää, myös saa paremmalle
mielelle.
Kävely on erittäin hyvä liikuntamuoto aloittelijalle ja
aina yhtenä liikuntamuotona, mutta kannattaa miettiä,
liikutko riittävän monipuolisesti; tulevatko esim. aerobinen kunto, lihaskunto, tasapaino ja liikkuvuus otetuksi
huomioon.
Istuva elämäntapa asettaa
terveyshaasteita aerobisen
kunnon ohella niin lihasten
kuin myös luuston tasapainolle ja hyvinvoinnille. Lihasvoiman heikkeneminen
saattaa johtaa vaikeisiin
toimintakyvyn rajoituksiin
myöhemmällä iällä. Keskiikäisen väestön alaselän sekä
niska-hartiavaivat ovat tilastojen mukaan lisääntyneet

Kuva: Eki Haapomaa

huomattavasti. Nykyihmisen
työstä johtuva energiankulutus on vähentynyt merkittävästi, ja vapaa-aikakin on
muuttunut. Arkiliikunta on
vähentynyt ja energiankulutus pienentynyt.
Aloittelijalle
kohtuullinen liikunnan kuormittavuus riittää ainakin aluksi
vähimmäisliikunnaksi
ja
usein se on myös optimaalisesti tehokasta. Kuitenkin, jotta voitaisiin puhua
kunnon
kohottamisesta,
tulisi
liikuntasuorituksen
aikana hengästyä ja paidan
kostua hiestä ja kesto olla
puolesta tunnista tuntiin.
Päivittäisellä liikunnalla tai
kestävyysliikunnalla päästään jo parantamaan hapenkulutusta, alentamaan
syketaajuutta,
laskemaan
verenpainetta, jolloin sydänkin kuormittuu vähemmän.
Liikunta ehkäisee myös lihavuutta ja aikuisiän diabetesta. Eri tutkimusten mukaan kunnon kohottaminen
heikosta keskitasoon vähentää riskiä sairastua sydänja verisuonisairauksiin n.
50%:lla.
Helposti mitattava asia on
vyötärönympärysmitta. Se
on hyvä mittari kuvaamaan
vatsaontelon sisäistä turhaa
rasvaa. Jos vyötärönympärys on naisella alle 80 cm ja

miehellä alle 90 cm, voi olla
hyvin tyytyväinen mittoihinsa. Jos taas naisella vyötärönympärys ylittää 90 cm
ja miehellä 100 cm, olisi terveyden kannalta ehkä syytä
laihduttaa.
Yksi tärkeä terveyden kannalta mitattava ominaisuus
on kehon painoindeksi, jonka avulla voidaan arvioida
ihmisen painon ja pituuden
suhdetta. (BMI, body mass
index = paino jaettuna pituuden neliöllä, esim. pituus
170cm, paino 70kg=> 70/1.7 2
= 24.2), jossa terveydelle sopiva lukema on n. 20-25 välillä. Painoindeksi soveltuu
hyvin valtaosalle aikuisiän
ihmisistä painon määrittämiseen. Poikkeuksena hyvin
lihaksikkaat ihmiset, sillä

painoindeksi ei katso eroa
lihas- tai rasvakudoksen välillä.
Liikunta on hyvä aloittaa jo
lapsena, mutta koskaan ei
ole liian myöhäistä, siitä on
aina hyötyä. Rekolan Raikas tarjoaa vauvajumppaa,
lastenjumppia, joukkuevoimistelua, yleisurheilua, lentopalloa ja aikuisten sekä
veteraani-ikäisten jumppia.
Kuntojaoksen ohjelmistosta
löytyy jumppatunteja, jotka
sopivat erinomaisen hyvin
lihasten kestävyyden ja voiman lisäykseen sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön
kolotus- ja kipuoireiden ehkäisemiseen ja helpottamiseen mieltä unohtamatta.
Tervetuloa kuntoilemaan!

Liikunta on kaikkien perusoikeus

T

ule ystäväsi kanssa
liikuntahetkiin, sillä
liikunta ei tunne ikäeikä muita rajoja
Rekolan Raikas ry urheiluseurana tarjoaa liikunnan
iloa vauvasta vaariin. Veteraanijaoston jäsenet edustavat vaareja ja mummoja.
He ovat kiinnostuneita liikunnasta eivätkä malta elää
sitku-elämää. Eri liikuntaryhmät, kuten jumpat, kuuluvat talveen ja siihen lisänä kävelyhetket yksin tai
toisten kanssa. Kävelyllä voi
tuntea luonnon läheisyyden
ja kuulla sen erilaiset äänet,
joilla on piristävä vaikutus.
Jumppa tuo energiaa arkeen.
Liikunnan ohella teatteri
vahvistaa tunnetaitoja, sillä
teatterin maailma on nautintojen hetki.
Kevät 2022 alkoi vielä koronarajoituksilla ja liikuntapaikat olivat suljettuina.
Yhteiset kävelyhetket olivat

toivottuja ja mukaan kutsuttiin ystäviä ja lähialueen
vanhusten
palvelutalojen
asukkaita. Kävellessä keskusteluja virisi ja ajatuksia
pulppusi. Tämä täytti kävelyhetkien tavoitteet, sillä kukaan ei ollut yksin ja uudet
kasvot tulivat tutuiksi. Monet meistä muistavat kasvot
paremmin kuin nimet. Uusi
kohtaaminen tuo hymyn
huulille, kun muistaa kasvot
ja yhteisen tekemisen.
Kesällä 2021 Raikkaan veteraaneilla oli puistojumppaa
Rautkallion tekonurmikentällä. Siitä innostuneena
syyskaudella 2021 aloitettiin
Havukosken nuorisotalolla
iltapäiväjumppa. Ryhmässä
kävi säännöllisesti reilut 16
jumpparia ja toisinaan puheensorina voitti vetäjän äänen, sillä viikon kuulumiset
kerrottiin samalla kuin jumpattiin. Pirjo veti alkujumpan ja toisinaan Anna. Jaska
liikutti koko tilassa ensin

verryttelyä ja sitten kellotettuna eri liikkeestä toiseen,
kunnes oli loppuverryttelyn
aika. Sama ryhmä jatkoi kevätkaudella 2022, kunnes
siirryttiin puistojumppaan
Rautkallion tekonurmikentälle. Kesäkuussa oli kolme
kertaa ja vielä elokuussa kolme kertaa, joista viimeisin on
maanantai 29.8. Syyskuussa
siirrytään sisätiloihin. Iltapäiväjumpalla maanantaisin
on hyvä aloittaa viikon liikunnat.
Uskaltautumista ja osallistumista kesäteatteriretkille
korona-aikana tapahtui pie-

Kuva: Esko Lerssi

nissä ryhmissä. Tänä kesänä
Heinolan
kesäteatteriretkelle osallistui 45 teatterin
ystävää. Liput varattiin jo
huhtikuun alussa ja kiinnostus oli aluksi hiljaista. Sitten
loppusuoralla parin päivän
aikana varaus tuli täyteen,
lisälippuja piti varata, kunnes tuli ensimmäiset peruutukset, joille oli kuin olikin
varaajat odottamassa. Tämä
teatteriretki oli myös oiva
esimerkki siitä, että yhdessä
on kiva olla, sillä mukana oli
edustettuna jäseniä yhteensä yhdeksästä eri seurasta
tai yhdistyksestä.
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Kuntojaos

Lastenliikunta ja voimistelu

1.-7.9. voit käydä kokeilemassa tunteja maksutta!

Lastenliikunta ja harrastevoimistelu ryhmät, syksy 2022:

Kunnon piiri 1.9.-15.12.2022
Ma 09:30 - 10:30		
		 19:00 - 20:00 		
		 20:00 - 21:00 		
		 19:00 - 20:00		
		 19:00 - 21:30 		
				
Ti		 18:00 - 19:00		
		 18:00 - 19:30		
				
Ke
19:00 - 20:30 		
		 19:00 - 20:30		
				
To		 10:00 - 11:00		
		 11:00 - 12:00		
		 17:30 - 18:30 		
		 19:00 - 20:00 		
		 20:00 – 21:00		
				
La
09:00 - 10:00 		
		 10:00 - 11:00 		
				
Su
17:00 - 18:00 		
		 18:00 - 19:00 		

Core/mobility 1)		
Vatsa-pakarat-reidet		
Kehonhuolto			
Slow flow jooga		
Sähly
			

Nuorisotalo
Havukoski
Havukoski
Lyyra		
Kytöpuisto

Miisa
Hantta
Hantta
Mervi
Tommi

Ti special			
Hathajooga			

Havukoski
Rautpiha

Tuija/Helena
Jaana

Muokkaus + venyttely		
Dancemix + bellydance

Havukoski
Rekola		

Senja
Vasilisa

Kehonhallinta 1)		
Kehonhuolto 1)		
Dancemix			
Bodystep			
Sähly				

Nuorisotalo
Nuorisotalo
Rekola		
Havukoski
Havukoski

Merja
Merja
Vasilisa
Suvi
Tommi

Power body			
Core + kehonhuolto		

Kytöpuisto
Kytöpuisto

Emmi
Emmi

Kunnon jumppa		
Venyttely 			

Kytöpuisto
Kytöpuisto

Suvi
Suvi

Ikä: Ryhmän nimi		
Päivä		
Aika		
4-5v Vikkelät Vekarat		
Keskiviikko
17:30-18:15
6-7v Super Sankarit			
Keskiviikko
18:15-19:00
8-12v Voimistelun alkeet		
Torstai		
17:00-18:30
4-7v Minivalmennus 		
Keskiviikko
17:00-17:45
													

Paikka
Rekolan Koulu
Rekolan Koulu
Kytöpuiston koulu
Koivukylän Varia
(Talvikkitie 119)

Lastenliikunta ja harrasteryhmät aloittavat viikolla 42. Ryhmiin ei vaadita aikaisempaa
voimistelutaustaa. Lastenliikunnan ja Minivalmennuksen hinta Syyskaudelle 2022
on 90€ sisältäen jäsenmaksun ja vakuutuksen.
Voimistelun alkeet hinta syyskaudelle 2022 on 110 sisältäen jäsenmaksun ja vakuutuksen.

Valmennusryhmät, syksy 2022:
Ikä				
7-10 v Stara 		
10-12v			
12-14v			
16-20v			
16-20v			
Yli 18v			
Yli 35v 			

Joukkue		
Stella				
Seelia				
Sabine			
Seciar				
Syrenia			
Taipumaton		
Raikkaat Ruusut

Sarja				
Stara joukkue			
10-12 vuotiaat			
12-14 vuotiaat, kilpasarja
16-20 vuotiaat, harrastesarja
16-20 vuotiaat, harrastesarja
Yli 18v, harrastesarja		
Tanssillinen voimistelu		

harj/vko
3
4
4
2
1
1
2

Tarkemmat tiedot ryhmistämme löytyy nettisivuiltamme osoitteesta www.rekolanraikas.fi
Lisätietoa ryhmistämme voi myös kysyä jonna.m.rauta@gmail.com
Kuva: Emma Dupp

Kunnon Piirin kausimaksu on 85 EUR. Samalla maksulla voit käydä kaikissa ryhmissä.
Maksun eräpäivä 8.9.2022. Maksutavat: tilisiirto (FI33 1506 3007 2001 33, viite 20022),
ePassi, EazyBreak, Edenred sekä Smartum. Tarkemmat ohjeet osoitteessa
https://www.rekolanraikas.fi/kuntoliikunta/maksuohjeet/.
Tuo tiedot suoritetusta kausimaksusta ryhmän ohjaajalle: oma nimi, sähköposti- ja katuosoite sekä syntymävuosi, jäsenrekisteriämme varten. Muuta ilmoittautumista ei tarvita.
1) Nuorisotalon aamutunnit sisältyvät kausimaksuun, tai 40 euroa/h
Veteraanijaosto tili FI62 1220 3000 2510 62
Kaikki ryhmämme ovat sekaryhmiä. Muutokset ovat mahdollisia!

Vantaan liikuntapalveluiden ja kuntojaoksen yhteistyökurssit:
Ti		
To		
		
		

19:00 – 19:55 		
18:00 – 18:55		
19:00 – 19:55		
18:30 – 19:25 		

Zumba 			
Kiinteytys			
Kehonhuolto			
Keppijumppa			

Havukoski
Kulomäki
Kulomäki
Rekola		

Sebastian
Lona
Lona
Vasilisa

Ilmoittautuminen: https://urly.fi/2DRf
Hinta 52€/ kurssi. Kunnon piirin osallistujille hinta on 25€/kurssi.
Tilisiirto (FI33 1506 3007 2001 33, viite 1012) ja ePassi, EazyBreak, Edenred
sekä Smartum.

Sporttia kaikille/ kuntojaoksen tunnit
Ke
Pe		

18:30 – 20:00		
10:00-10:45			

Jumppa + kehonhuolto		
Äiti + vauva (0-11kk) jumppa

Nuorisotalo
Nuorisotalo

Lona
Suvi

Ilmoittautuminen: sporttiakaikille.fi
Sporttikortti 45 euroa/ kausi
Lisätiedot:
www.rekolanraikas.fi/Kuntoliikunta, FB ja
mail: kuntoliikunta@rekolanraikas.fi

Salit:
Havukosken koulu
Tarhakuja 2

Kytöpuiston koulu
Peltoniemenkuja 1

Rautpihan päiväkoti
Rautkallionkatu 7

Havukosken
Nuorisotalo
Eteläinen rastitie 14

Mikkolan koulu Lyyra
Lyyranpolku 2

Rekolan koulu
Rekolantie 67

Kulomäen opetuspiste
Maauuninpolku 3

Rekolan Raikkaan istumalentopallossa
saa luvan kanssa istua alas ja pelata

Kuva: Jenni Kontto

I

stumalentopallo ei aluksi
tuntunut omalta lajilta,
kun ajattelin ettei siihen
siirrytä niin kauan kuin pystylentopalloa pystyy pelaamaan, sanoo Juha Kärkkäinen.
Kaikki tietävät perinteisen pystylentopallon lajina,
mutta paralympialaji istumalentopalloon harva lentopalloilijakaan on tutustunut
kunnolla, saati kokeillut lajia itse. Sitä pelataan matalalla verkolla, pienemmällä
kentällä ja istualtaan, mutta
tempo on usein jopa pystylentopalloa nopeampi.
Usein lentopallon pelaajilla on korkea kynnys lähteä
kokeilemaan istumalentopalloa, mutta muutaman
kokeilukerran jälkeen laji
vie mennessään. SM-tasolla
pelaajat saavat pelata myös
ilman
vammaluokituksia,
joten kuka vain pääsee lajiin

mukaan. Vasta maajoukkuetasolla vammaluokitukset
tarkistetaan.
Meillä Rekolan Raikkaan
lentopallojaostossa on kuntolentopalloa, naisten paikallissarjajoukkue ja miesten harrastejoukkue. Lisäksi
beach volleyta pelataan kesäisin, ja uusimpana lajina
mukaan tuli myös istumalentopallo, jossa miesten
joukkue kisaa sm-sarjassa.
Ensimmäisenä
kautena
2021-2022 joukkue nappasi

upeasti SM-pronssia.
Perjantain istisvuoroon ovat
kaikki lentopalloilijat tervetulleita. Täysin tervettä
keski-ikäistä lentopalloilijaa
ei ole kai olemassakaan, joten siitä on helppo vaihtaa
istumalentopalloon. Ota sivut seurantaan ja tervetuloa
tutustumaan lajiin!
www.rekolanraikas.fi/lentopallo/istumalentopallo
Facebook: @reralentopallo
IG: @reralentis
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Koivukylä oli Vantaan keskusta 50 v sitten
Vaula Norrena

T

äti raijasi minut Koivukylään marraskuussa 1979. Olin vasta
tullut opiskelemaan Helsinkiin ja täti halusi minut mukaan ystävänsä luo kylään.
Täti mainosti, kuinka kohta
näkisin
huippumodernin,
korkeiden
kerrostalojen
asuinalueen,
korkeimmat
talot jopa 13-kerroksisia!
Kolkuteltiin lähijunalla läpi
räntäisen, mitättömän maiseman hirveän pitkälle pois
Helsingistä. Kun päästiin
perille Koivukylän asemalle
- se oli pelkkä alikulkuseisake siihen aikaan - märkä
tuuli puhalsi päin näköä, oli
kuraista ja surkeaa. Paleli.
Katselin kummissani keltaisia ja oransseja betonilaatikoita keskellä marraskuun
harmaata
havumetsää.

le Vantaan kaupungille.
1960-luvun
yleiskaavassa
Tikkurila oli ajateltu pelkäksi virastokeskittymäksi, kun
taas Koivukylästä suunniteltiin jopa 100 000 asukkaan keskusta virkeine palveluineen.
Ultramoderni idea oli, että
autot ja kävelijät erotellaan
eri tasoilleen. Autojen piti
kulkea alhaalla omissa kuiluissaan ja kaikki kiva ihmisten kahvittelu- ja torielämä
olisi kansien päällä ylhäällä.
Ideasta on tallella rapistunut Koivutori, Kirnu ja aseman kulkusilta, vaan eivät
ne nyt niin seurallisia ole,
jos ovat koskaan olleetkaan.
Mikä voisi vielä elvyttää
Koivukylä-Havukosken?

Minkäköhän takia isot talot piti rakentaa näin kauas
elämästä keskelle ei-mitään,
ihmettelin mielessäni.

Tarvittaisiin vanhan ostarin ’räjäytys’ ja uusiksi
rakentaminen. Uusi puhdas ostari auttaisi jo paljon. Sinne uusi kirjasto ja
asukastila ihmisten mukavaa kohtaamista varten.

En tiennyt, että Koivukylästä oli hahmoteltu kaupunkikeskustaa
uudel-

Tarvittaisiin myös reipasta
uudisrakentamista vanhojen
kerrostalojen lomaan, se oli-

Onneksi
sentään
kohta
saamme Elmon uimahallin
ja urheilupuiston! Palvelujen
parantuessa alueen arvostus
kohenee. Onnea Koivukylä –
Havukoski seuraavatkin 50
vuotta!
Vantaan kaupunginmuseo

porttikortilla (hinta 45
euroa/ kausi) osallistuja pääsee rajoituksetta
kaikkiin Sporttia kaikille
ryhmiin, jotka on osoitettu hänen kohderyhmälleen.
Yhden kerran voi käydä kokeilemassa ilman ilmoittautumista ja maksua. Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
sporttiakaikille.fi.

Keskiviikko 7.9. -14.12.2022
18.30-20.00
Jumppa + kehonhuolto
(aikuiset)

Äiti vauva jumppa on suunnattu synnyttäneille, mutta
sopii myös odottaville äideil-
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Animal Image - Konsertti +
elokuvaesitys Rekolan Kinolla
La 27.8.2022 kello 18:00
Verneri Pohjola & Mika
Kallio / Animal Image
- Konsertti + elokuvaesitys Rekolan Kinolla
Trumpetisti Verneri Pohjolan ja lyömäsoittaja Mika
Kallion alunperin luontoelokuvan ympärille rakentuva
Animal Image -konsertti kuvaa ihmisen ja eläimen ikiaikaista suhdetta. Se kutsuu
pohtimaan ihmisen suhdetta
omaan eläimellisyyteensä ilman kielen luomia rajoitteita.

Havukosken
nuorisotila

Perjantai 2.9. -9.12.2022
sporttiakaikille.fi
10.00-11.00
Äiti + vauva jumppa

Ilmakuva Havukosken kerrostaloalueelta kuvattuna lounaasta päin. Etualalla näkyy 1975 valmistunut ostoskeskus osoitteessa Rautkallionkatu 3. Sen länsipuolella Kytötien ylittää silta, jota
pitkin on jalankulkureitti asemalle. Kytötie jatkuu pohjoisessa itään päin kaartuessa Peijaksentienä. Ostoskeskuksen pohjoispuolella ovat talot lännestä itään Kytötie 29, Rautkallionkatu 4,
Rasinkatu 10, Rautkallionkatu 10 ja 12. Kytötien pohjoispäässä ovat matalat kerrostalot Kytötie
37 ja 39. Niiden itäpuolella on rakenteilla Rasinkatu 20 ja siitä etelään Rasinkatu 14 kaksi
taloa. Rasinkadun itäpuolella on pieni puistoalue Rasinmäki ja rakenteilla Rasinsola 2:n kaksi
kerrostaloa, jotka valmistuivat 1977. Aluetta kutsuttiin alunperin Koivukyläksi. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy Rekolan omakotitaloaluetta Erkintien varrella. Oikeassa yläkulmassa
näkyvä kerrostalo on Pohjoinen Rastitie 6. Koivukylä-Havukoski lähiön rakennuttajina olivat
Helsingin asuntokeskuskunta Haka ja Helsingin Sato Oy. Rakentaminen alkoi 1971 ja valmistui
1970-luvun aikana.
Rekolan Seudun Asukasyhdistyksen kokoama diasarja Havukoskesta, silloisesta Koivukylästä
vuodelta 1976.

Rekolan Raikas / Sporttia
kaikille tunnit
S

Ohjattu jumppatunti sekä lopussa 30 min kehonhuolto.
Tunneilla jumpataan osallistujien oman taitotason ja
kuntotason mukaan.

Vantaan kaupunginmuseo

si hyvää kasvojenpesua lähiölle. Vanhat taloyhtiöt, teillä
on hirmu suuria parkkipaikkoja puolityhjinä – miksi ette
myy niistä palasia uudisrakentamiseen, kuten esim.
Kontulassa on tehty? Tontinmyynnistä saaduilla rahoilla
saisitte kivasti rahoitusta taloyhtiön putkiremonttiinkin.
Kaupungin on kilpailutettava
uudestaan aseman ympäristön kehittäminen. Ei saa luovuttaa, vaikka ensimmäinen
yhteistyökumppani luovutti.

Tule mukaan kokonaisvaltaiseen elämykseen huippuartistien kanssa.
le. Omalla liikuntataustalla
ei ole merkitystä.
Vauvan ikä 0-11kk (tai kun
alkaa liikkumaan aktiivisemmin).
Tunnilla ylläpidetään sekä
kevyesti kehitetään lihaksia
huomioiden erityisesti lantionpohjan alue sekä syvät

vatsa- ja selkälihakset. Tunnilla tehdään avaavia liikkeitä ja lihaskuntoa. Liikevaihtoehdoista voi valita itselleen
sopivan toteutustavan. Loppuun venyttely ja lyhyt rentoutus.
Hyvä tilaisuus tutustua muihin äiteihin ja vauvoihin.

Liput 20/15 euroa. Lippuja
myy ennakkoon Tiketti ja
Rekolan Kukkatalo.
Tapahtuman järjestää Rekolan Elävän Musiikin yhdistys
ry.

Jori Grönroos
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Hyvinvointia lähidemokratian ja osallisuuden avulla
Soile Eriksson

S

osiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät
hyvinvointialueiden järjestettäviksi 1.1.2023 alkaen.
Meidän vantaalaisten sote- ja pelastuspalveluista vastaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Ylintä päätösvaltaa
käyttää tammikuun 2022 aluevaaleissa valittu ja maaliskuussa työnsä aloittanut aluevaltuusto.
Valtakunnallisesti soteuudistuksen tavoitteena on mm. lisätä asiakaslähtöisyyttä sekä palveluiden saavutettavuutta
ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan
palveluiden käyttäjien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella
tätä kehittämistyötä edistää aluevaltuuston asettama 13-jäseninen lähidemokratia– ja osallisuuslautakunta.
Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtäväkenttä
on tärkeä, sillä osallisuuden avulla edistetään hyvinvointia
ja terveyttä. Osallisuus vähentää eriarvoisuutta ja ehkäisee
syrjäytymistä. Lähidemokratia eli mahdollisuus vaikuttaa
omaan elinympäristöön vahvistaa puolestaan osallisuutta.
Konkreettisia lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan
tehtäviä ovat mm. hyvinvointialueen osallisuusohjelman
valmistelusta vastaaminen,
ehdotuksien tekeminen aluehallitukselle toimenpiteiksi
osallisuuden ja vaikuttamisen sekä palveluiden yhdenvertaisuuden
kehittämiseksi, hyvinvointialueen
järjestöyhteistyön sekä vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta) kanssa tehtävän yhteistyön
koordinoiminen.
Hyvinvointialueen osallisuusohjelmaa on jo virkamiestyönä

valmisteltu yhteistyössä henkilöstön, asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa. Työ jatkuu vielä syksyn ajan ja se valmistuu
loppuvuodesta. Osallisuusohjelman tarkoitus on luoda hyvinvointialueelle osallisuutta ohjaavat puitteet, osallisuuden
tavoitteet huomioiden eri kohderyhmät (esim. asukkaat ja
henkilöstö), toimintamallit ja seurantamenetelmät. Osallisuusohjelma ei saa jäädä valmistuttuaan pölyttymään arkistoon, vaan siitä on tultava aidosti arjessa toteutuva asiakirja.
On tärkeää, että hyvinvointialueen kaikissa palveluissa sitoudutaan noudattamaan ohjelman periaatteita ja että toimintaa kehitetään asukkaiden tarpeista käsin.
Osallisuus ja lähidemokratia eivät synny siitä, että me luottamushenkilöt ideoimme ja kehitämme toimintaa keskenämme tai yhdessä virkamiesten kanssa. Se on vain yksi
siivu isosta kokonaisuudesta. Tarvitsemme asukkaita, henkilöstöä, järjestöjä ja muita yhteistyökumppaneita mukaan
kehittämistyöhön. Ihanteellista olisi, että jokainen hyvinvointialueen asukas voisi vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa
asioihin itselleen sopivalla tavalla.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnasta, päätöksenteosta ja kehittämisestä saa lisätietoja uudelta nettisivustolta osoitteessa hyvinvointialuevake.vantaa.fi. Sivuston kautta pääsee mm.
seuraamaan aluevaltuuston
kokouksia ja perehtymään
päätöksenteon asiakirjoihin.
Ajankohtaisia asioita voi seurata myös hyvinvointialueen
sosiaalisen median tilien
kautta Facebookissa tai Twitterissä. Luottamushenkilöiden
sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muodossa etunimi.
sukunimi@vakehyva.fi.

suuksiin ja olla tarvittaessa rohkeasti yhteydessä hyvinvointialueen työntekijöihin ja luottamushenkilöihin.

Kannattaakin siis ottaa hyvinvointialueen tiedotuskanavat
seurantaan, tarttua itselle sopiviin vaikuttamismahdolli-

Tehdään yhdessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta
meidän asukkaiden näköinen!

Heille, jotka puukottivat sinuakin selkään
- Timo Lovion runokirjan esittely
Toimitus

H

avukoskella asuvan
vantaalaisen runoilijan, Timo Lovion,
kirja koostuu 125 runosta,
jotka liittyvät toisiinsa löyhästi. Runoissa kirjoittaja
liikkuu asiatuntevasti arkitietoisuuden, psykologian,
yhteiskuntatieteiden ja neurologian eri tasoilla. Teos
on kirjoitettu selkosuomenkielellä ilman vierasperäisiä
sanoja. Teoksen riimit ovat
ajankohtaisia ikuisteemoja.
Teos auttaa purkamaan mielen pakkoajatuksia ja kehäpäätelmiä. Myös kielemme
kielioppi ohjaa meitä ajattelemaan tietyllä tavoin. Siksi
sitäkin on hyvä purkaa ja
koota uudelleen ettei kierrä
ikuisesti kuin kala katiskassa samaa ympyrää. Vain näin
voi löytää uuden polun, joka
johtaa mielen vapauteen.
Runoilija katsoo ettei ymmärtäminen ja hyväksyminen tarkoita samaa asiaa.
Viha- ja vihaisena puhuminen on myös kaksi eri asiaa.
Itsensä armahtaminen ja
luopuminen
kaikkivoipaisuudesta keventää ihmisen

taakkaa. Yhteistyö usein
edesauttaa asioiden hoitamisessa paremmin kuin kilpailu. Ylemmyys ja alemmuus
ovat subjektiivisia tunteita,
eivät objektiivisia tosiasioita.
On hyvä laskeutua alas jalustalta ja olla oma itsensä.

TOIVOTAAN, TOIVOTAAN

Runossaan ”Valmiista kaavoista irti” kirjoittaja pohtii
eri elämänvaiheita. Lapsena
on usein ihmettelijä ilman
valmiita kaavoja. Nuorena
usein aloittaa joko tai –tilanteesta. Keski-iässä se muuttuu sekä että –ajatteluksi.
Vanhetessa elämänkokemus
opettaa ehkä ehkäpä –näkemykseen. Aika näyttää mitä
tapahtuu. Ei kannata taistella pahuutta vastaan vaan
luopua omista virheistä.
Harmaahapsena on jo usein
jos totta, niin mielenkiintoista –mietiskelijä.

Työskentele päivä ja hetki kerrallaan.

Viisaasti runoilija myös toteaa: ”Ajatusten vaihtaminen ei
maksa mitään. Ole rohkeasti
utelias omaa ja muiden mieltä kohtaan. Se kannattaa
aina. Silloinkin, kun sataa,
kannattaa sukeltaa uutisotsikkoja syvemmälle.”

Älä lupaa mitään,
mitä et pysty toteuttamaan.
Älä vaivu taikauskoisuuteen.
Tieteistä ei voi tehdä uskontoa.
Huomisestasi et voi tietää varmuudella mitään.

Sanat ovat myös tekoja.
Teot ovat myös sanoja.
Lääketieteestä ei ole mitään hyötyä,
jos potilaita ei hoideta.
Ihmisen aivoista ei ole mitään hyötyä,
jos niitä ei käytetä.
Professorit, profeetat, papit, aateliset ja kenraalit eivät ole
jumalia.
Toivo havahtumista heille,
jotka puukottivat myös sinua selkään.
Timo Lovio on myös suunnitellut vuonna 2022
ilmestyneen runokirjansa kannen.

Tämän runokirjan runot ovat
usein pysäyttäviä ja saattavat jättää lukijan pidemmäksikin aikaa miettimään lu-

kemansa runon sisältöä
ja sanomaa. Juuri siksi
tähän kirjaan kannattaa
tarttua.

Ehkä ne,
loukkaukset ja ivalliset naurut,
olivat AUTA MEITÄ hätähuutoja pimeydessä vaeltavilta.
Timo Lovio
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Kuulumisia Asolasta, Rekolasta ja Matarista
Anita Järvenpää

Anita Järvenpää

K

evään tullessa kylillä alkoi tapahtua ja ensimmäisenä
ehti Asolan kylätoimikunta järjestää taas koronatauon jälkeen Vappubrunssin Asolan kylän asukkaille.
Osallistujia tulikin runsaasti kolmen tunnin aikana nauttimaan suolaista ja makeaa Vappupäivänä. Toukokuun toisena
päivänä Asolassa oli kylän siivoustalkoot, aikuisia ja lapsia
oli kadunvarsia siivoamassa lähes kolmekymmentä. Sääkin
suosi molempina päivinä kevään alkua.
Rekolassa ja Matarissa siivouspäivä oli 17.5 ja mukavasti oli
osallistujia sielläkin.
Kaupungin organisoima roskien keräys on ollut hyvä tapa
saada kotikulmia siistimmäksi. On hienoa, että kaupungilta
toimitetaan sovittuun paikkaan siivoustarvikkeet ja kertyneet roskasäkit noudetaan heti seuraavana päivänä pois.
Roskia ja romuja saatiinkin kerättyä maastosta ja katujen
varsilta aikamoiset läjät, vaikka ei siinä tietenkään mitään
ilon aihetta ole. Paljon parempi olisi, jos roskia ei heiteltäisi luontoon alkuunkaan. Näitä ympäristönsiistimistalkoita
olisi kyllä tarpeen pitää muulloinkin kuin kerran vuodessa

Siivoustalkoot

Tia Koivisto / Markkinat Rekolassa

Nina ja Paula / Markkinat Rekolassa

Markkinat Rekolassa

Markkinat Rekolassa

Kauppias Minna

Markkinat Rekolassa

keväällä, toinen tapahtuma esimerkiksi loppukesällä tai syksyllä.
Rekola-Asolan Omakotiyhdistys järjesti toukokuussa koronarajoitusten helpottaessa puutarha-aiheisen kevätretken
Tallinnaan. Osallistujamäärä ei ollut suuren suuri, mutta
monenlaista kotipihan kaunistusta ja hyötykasvejakin sieltä löytyi. Tämäkin kevät on ollut oman pihan, terassin tai
parvekkeen omaaville hyvä henkireikä, kun muuten on maailma vasta avautumassa ja ihmiset uskaltavat taas matkustella enemmän.
Rekolan omalla kyläkaupalla eli K-Market Rekolan pihapiirissä oli huhtikuun 2. päivän tapahtumassa omalta kylältä
asukkaita pitämässä takakonttikirppistä. Rekolan VPK oli
myös paikalla esittelemässä kalustoaan, ja perheen pienimmät pääsivät tutustumaan paloautoon. Kauppias Minna tarjosi grillimakkaraa ja Rekola-Asolan Omakotiyhdistys pullakahvit kävijöille.
K-kaupalla oli myös TORIHULINAT lauantaina 21. toukokuuta. Paikalla oli torikauppiaita joka lähtöön, erilaisia
ruoka-autoja sekä käsityöläisiä Rekolan kylältä. Kauppias
Minna tarjosi asiakkaille pullakahvit ja olihan siellä Omakotiyhdistyskin edustettuna. Päivä oli toukokuisen kaunis
ja iloista toriväkeä riitti. Juttua käytiin mm. Rekolan alueen
liikennejärjestelyistä ja hulevesien johtamisesta.
Nämä kaupalla järjestetyt tapahtumat ovat keränneet runsaasti paikalle Rekolan asukkaita ja muitakin lähialueen
asukkaita. Ihmiset ovat selvästi kaivanneet tämän kaltaisia
tapahtumia jo pitkään.
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Kesä päättyy aikanaan ja niin lapset kuin aikuisetkin palaavat kesälaitumilta. Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry täyttää tänä vuonna komeat 70 vuotta ja tätä juhlavuotta juhlistaakseen yhdistys järjestää yhdessä muiden toimijoiden
kanssa Rekolan Urheilupuistossa 11.9.2022 klo 12–15 ”Riemua vauvasta vaariin”-tapahtuman, johon kaikki ovat tervetulleita. Pääasiallinen tavoite tällä iloisella tapahtumalla on
saada tämän alueen ihmiset yhteen tutustumaan toisiinsa
kaikenlaisen hauskan hassuttelun parissa.
Tästä sitten seuraavassa lehdessä?

Markkinat Rekolassa
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Kartanokarnevaalit - kesän kohokohta Foibekartanolla
Eero Viljakainen, Nadja Liimatta ja Tuan Doan

Aapo Lätti

F

oibekartanon perinteiset Kartanokarnevaalit kutsuvat asukkaat ja heidän läheisensä juhlimaan kesää ja
pitämään hauskaa yhdessä. Vuosien varrella karnevaaleissa on päässyt muun muassa kokeilemaan lypsämistä
lypsysimulaattorilla ja aistimaan vauhdin huumaa sivuvaunullisten moottoripyörien kyydissä.
Tänäkin vuonna Foibekartanon Kartanokarnevaaleissa
oli osallistujille paljon monenlaista tekemistä hevoskärryajelusta pomppulinnaan. Päivän järjestelyihin osallistui
suuri joukko kartanolaisia eri puolelta Foibekartanoa ja pihapiiri muuntui karnevaalialueeksi jo edellisenä päivänä.
Karnevaalikoristeita valmistettiin kierrätysmateriaaleista
kädentaitojen pajassa ja tilapäisessä kesähoidossa olevien
henkilökunnan lasten kanssa. Karnevaaliherkuista vastasi
Foibekartanon oma ravintola, Ravintola Flyygeli.

Pelejä ja leikkimieltä kaikenikäisille
Kartanon pihamaa toimi karnevaalien tapahtuma-alueena
ja päänäyttämönä Kartanopaviljongin tanssilava esiintyjineen. Tanssilavan läheisyydestä löytyi Speden peleistäkin
tuttu nopeuspeli. Laavulla pääsi pyöräyttämään onnenpyörää ja testaamaan taitojaan pallopelissä hevoskärryajelua
odotellessa. Tripla-hevonen veti perässään komeita 1890-luvulta peräisin olevia hevoskärryjä. Tyylikäs kulkupeli istui
hyvin vanhan Rekolan kartanon maisemaan, onhan kartano
samalta aikakaudelta.

Ravintola Flyygelin herkkukojulta oli saatavilla karnevaaliherkkuja
Aapo Lätti

Aapo Lätti

Vaikka karnevaalitapahtuma oli suunnattu ensisijaisesti Foibekartanon ikäihmisille ja heidän läheisilleen, edusti
karnevaaliyleisö kaikkia sukupolvia kyläyhteisötyyliin. Mukana oli runsas iloinen joukko asukkaiden lapsenlapsia ja
työntekijöiden jälkikasvua. Foibekartanon työntekijöilleen
tarjoaman tilapäisen lastenhoidon lapsijoukolle hoitopäivästä muodostui ikimuistoinen. Pienimpiä vierailijoita kiinnosti erityisesti vesisota-alue, kaikenikäisten pomppulinna
ja ratsastaminen Mysteeri-ponilla.

Karnevaaliherkkuja, distanssia ja tulishow
Foibekartanon kotieläinpihan tuntumassa päästiin herkuttelemaan Ravintola Flyygelin loihtimia karnevaaliherkkuja. Muurinpohjaletut, pehmisjäätelöt, hattarat ja popcornit
tekivät kauppansa. Juomana nautittiin kesäistä Ravintola
Flyygelin valmistamaa karnevaalijuomaa.

Disco-Tuan pisti bileet pystyyn ja johdatti juhlaväen tanssin
maailmaan

Hyvän elämän valmennuspäällikkö Eevastiina emännöimässä onnenpyörällä

Uljas Tripla-hevonen kyyditsi juhlaväkeä pitkin kartanon
maita

Antti Rintama ja Katri Mervilä-Puhakka hevoskärryajelulla
aistimassa historian havinaa

Ravintola Flyygelin Helmi
Tölli paistamassa muurinpohjalettuja

Tilapäisessä lastenhoidossa Foibekartanolla oleva Ayan pääsi ratsaille Mysteeri-ponilla

Aapo Lätti

Eero Viljakainen

Tapahtuma huipentui Disco-Tuanin yhteisölliseen tanssiin,
joka sai yleisön rytmillisesti liikkeelle. Bee Geesin hitin
”Stayin’ Alive” tahdissa saatiin tunnelma kohoamaan ennen
karnevaalien yllätysesiintyjää Matias Husgafvelia ja hänen
liekeillä leikittelevää esitystään. Viidentoista minuutin tulishow kruunasi upean karnevaalipäivän yleisön huokaillessa
jännityksestä.
Foibekartanolla on jälkeenpäin muisteltu tätä elämyksellistä
päivää yhdessä. Karnevaalit vaikuttavat olleen monelle yksi
kesän kohokohdista. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä syyskauden tapahtumien suunnittelua kyläyhteisöhengessä. Foibekartanolta kuuluu taas!
Aapo Lätti

Yllätysesiintyjä sirkustaiteilija Matias Husgafvel loihti näyttävän tulishown

Aapo Lätti

Aapo Lätti

Hattara maistui asukas
Raija Mattlinille ”Onnistuneet ja iloiset karnevaalit!”

Aapo Lätti
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Koivukylä on syntynyt eri vuosikymmenten aikana, kokonaisuutta on kehuttu hallituksi ja alueen
perusrakenne on kestävä. Kasvukivuista on opittu ja Koivu-Yhtiöiden toimintasuunnitelmissa on huomioitu
alueen tuleva, jatkuva kehitys sekä uudet, rakennettavat asuinalueet. Se on haaste sekä isännöinnissä että
kiinteistönhoidossa, sillä isännöintiä ja kiinteistönhoitoa ei voi ulkoistaa, työn tekee ihminen.

Koivu-Yhtiöt Oy ja sen tytäryhtiöt ovat toimineet Koivukylän alueella jo 50 vuotta
Paula Kaunismäki

K

oivukylä on saanut
nimensä alueella sijainneen koivumetsän
mukaan. Kerrostaloalue on
edelleen luonnonläheinen,
sillä luonto on lähellä, niin
talojen pihoilla kuin läheisillä luontopoluilla. Suurin
osa katujen nimistä pohjautuu maanviljelyyn, karjanhoitoon ja metsätalouteen.
Asuinalueella on vallinnut
alusta lähtien vahva yhteisöllisyys ja kylähenki. Yhdistykset ja järjestöt järjestävät
alueella monenlaista toimintaa ja erilaisia tapahtumia,
joissa Koivu Oy on ollut näkyvästi mukana.
Koivukylän kerrostaloalueen
suunnittelu käynnistyi 1967.
Valmiit suunnitelmat esiteltiin 1969, joita myös tiedotusvälineet kehuivat. Rakentamisen aloittamisessa
oli kuitenkin ongelmia. Kun
aravalainapäätökset saatiin
vuodelle 1971, rakentaminen
alkoi. Viralliset Koivukylän
”avajaiset”, puupankin istuttaminen, pidettiin 3.9.1971.
Koivukylän Huolto Oy perustettiin 23.2.1972 ja huoltotoiminnan käynnistämistä
valmisteltiin. Ensimmäiset
asukkaat muuttivat VVO:n
Sauvatie 4–6 taloihin, jolloin

huollon varsinainen toiminta
käynnistyi. Taloja valmistui
kuukausittain.
Alussa huoltoyhtiöltä puuttuivat koneet ja ohjauskeskukset ja työt tehtiin kuin
talonmiehet viiden hengen
voimin. Huollon toiminta
perustui sen ja taloyhtiöiden
välisiin huoltosopimuksiin,
jotka solmittiin jo rakennusaikaisten talohallitusten
toimesta. Sopimus oli kokonaisuus, jossa huoltoyhtiön
velvollisuudet kattoivat kaikki taloyhtiöiden isännöintiin
ja huoltotoimintaan liittyvät
tehtävät. Huoltoyhtiön hallintaan tulleet alueen eri
palvelut tulivat sopimuksen
kautta taloyhtiöiden käytettäviksi. Huoltoyhtiön rahoitus perustui täysin taloyhtiöiltä
kerrosneliömäärän
mukaan perittyyn yhtenäiseen huoltomaksuun.
Huoltoyhtiötä on kehitetty
palveluyhtiöksi lisäämällä
henkilökunnan koulutustoimintaa, kehittämällä kokonaisvaltaista aluevastuuta
huolto- ja isännöintitoimintaan, lisäämällä toimistoautomaatiota sekä kehittämällä tiedotustoimintaa.
Kun huolto täytti 15 vuotta

23.2.1987, uudet huoltosopimukset hinnoitteluperusteineen oli otettu käyttöön,
toimitilaongelma oli ratkaistu ja huoltohallin rakentaminen oli suunnitteilla. Oli
varmuus, että yhteistoiminnalla alueen taloyhtiöiden
hallitusten ja asukkaiden
kanssa saavutetaan toimiva
ja kilpailukykyinen palveluyritys.
Huoltoyhtiön toiminta-ajatuksen ja yhtiöjärjestyksen
toimialapykälän muutoksella yhtiö otti vuonna 1995 selkeän roolin ja vastuun koko
alueen
kehittämisasioista
perinteisen
isännöinnin,
huollon ja korjausasioiden
lisäksi. Huoltoyhtiö on panostanut kokonaisvaltaiseen
asuinympäristön parantamiseen yhteistoiminnassa
asukkaiden, eri alojen asiantuntijoiden, kaupungin sekä
valtion viranomaisten kanssa.
Vuonna 2006 toiminnat yhtiöitettiin kolmeen yhtiöön
- Koivu-Yhtiöt Oy ja sen tytäryhtiöt Isännöintipalvelu
Koivu Oy ISA ja Kiinteistöpalvelu Koivu Oy, jotka
ovat
kiinteistöpalvelualan
asiantuntijayrityksiä. Emoyhtiö omistaa tytäryhtiöt

Olemme mukana ”Koivukylä 50 v – Vallattomasti”
perjantaina 2.9.2022 klo 17 alkaen Koivutorilla.
Esittelyssä huoltoauto ja/tai traktori, leikkimielinen tietokilpailu sekä tarjolla mehua.
Tervetuloa!

100 %:sti. Yhtiöillä on laaja
omistuspohja.
Osakkaina
on
asunto-osakeyhtiöitä,
kiinteistöyhtiöitä ja kiinteistöyhtiöiden omistajia. Laaja
omistuspohja on perusta pitkäjänteiselle ja vastuulliselle
kiinteistönhoidon toteuttamiselle.
Kiinteistöpalvelu Koivu Oy
on tunnettu yritys, joka
noudattaa hyvää kiinteistönhoitotapaa.
Kaikissa
asiakaskohteissa on oma,
nimetty kiinteistönhoitaja
ja palveluesimies. Lisäksi
heillä on päivystys 24 tuntia vuorokaudessa, jolloin
asiakas saa suoran yhteyden
yrityksen omaan päivystävään kiinteistönhoitajaan.
Kiinteistöpalvelu Koivu Oy:n
laatujärjestelmä on ISO9001
-sertifioitu. Inspectan myöntämä ISO9001 sertifikaatti
on luotettava todistus, joka
osoittaa yrityksen toimivan

järjestelmällisesti
laadun
kehittämiseksi.
Laatujärjestelmällä on luotu työ- ja
menettelytavat laadukkaan
kiinteistönhoitopalvelun tarjoamiseksi ja asiakkaan palveluun liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.
Isännöintipalvelu Koivu Oy
on auktorisoitu isännöitsijätoimisto. Kaikki isännöinti- ja taloushallintopalvelut
tuotetaan omalla työvoimalla osaavien yhteistyökumppaneiden tukemana. Isännöintipalvelu Koivu Oy:lle
on 2.6.2016 alkaen myönnetty korkein luottoluokitussertifikaatti AAA. Tähän
luottoluokkaan kuuluu 3,5
% kaikista suomalaisista yrityksistä.
Hyvä asiakastyytyväisyys
johtaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.
Pisimmät
Koivun asiakassuhteet ovat

Tervehdys kaikille.
Kohta kesä mennyt on ja syksy saapuu,
mutta ei kuitenkaan meitä erottaen.
Tule tapaamaan minua ja muita Koivukylän
Vasemmiston jäseniä ja mahdollisesti muitakin
eduskuntavaaliehdokkaita lauantaina 27.8. klo 11‐14
välisenä aikana Koivukylän S‐marketin puistikkoon
Vasen Koukku‐ katuravintolan teltalle. (säävaraus).

Jari Jääskeläinen 56, kaupunginvaltuuston
ja Vantaa‐Keravan hyvinvointialueen
varavaltuutettu.
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‐

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

‐

Vantaan Vasemmistoliiton
kaupunginvaltuustoryhmän jäsen

‐

SAK:n edustajiston ja Rakennusliiton hallituksen
jäsen

‐

Suur‐Koivukylä alueen asukas jo vuodesta 1966
(toisen polven päiväkumpulainen)

‐

Rakennusalan ammattilainen (EAT)

‐

Kirvesmies ja luottamusmies

‐

Eduskuntavaaliehdokas 2023

Koivukylä on syntynyt eri
vuosikymmenten aikana, kokonaisuutta on kehuttu hallituksi ja alueen perusrakenne
on kestävä. Kasvukivuista
on opittu ja Koivu Oy:n toimintasuunnitelmissa
on
huomioitu alueen tuleva, jatkuva kehitys sekä uudet, rakennettavat asuinalueet. Se
on haaste sekä isännöinnissä
että kiinteistönhoidossa, sillä isännöintiä ja kiinteistönhoitoa ei voi ulkoistaa, työn
tekee ihminen.

Jarin löydät myös täältä:
Twitter: @JariJskelinen
Facebook: Jari Jääskeläinen,
poliitikko
Instagram: @Luottis_Jaska
Puhelin:050‐350 5006
Sp: jari.jaaskelainen@vantaa.fi
Sp: jjaaskelainen66@kolumbus.fi
#eduskuntavaalit2023

Asuinalueemme Koivukylä täyttää tänä vuonna 50‐
vuotta, jonka johdosta vietämme yhteistä juhlaa
Koivukylän Vallattomana yönä perjantaina 2.9.
Koivukylän Vasemmisto on myös menossa mukana.

Tein keväällä aloitteen sähköpotkulautojen
parkkipaikkojen merkitsemiseksi katuun turvallisuuden
parantamiseksi Vantaan Vasemmiston
valtuustoryhmässä. Tästä jätettiin ryhmäaloite
kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2022.
Nyt parkkiruutuja näkyy siellä täällä. Nopeasta
toiminnasta tunnustus kaupungille. KIITOS!

kestäneet yli 50 vuotta. Vanhimmat edelleen voimassa
olevat sopimukset on solmittu yrityksen toiminnan
alkaessa vuonna 1972. Koivu
Oy:n laatupolitiikan keskeisiä arvoja ovat asiakastyytyväisyys, asiakassuhteiden
pitkäaikaisuus,
kannattavuuden ja vakavaraisuuden
parantaminen ja henkilökunnan pysyvyys.

 Kuva
Myyrmäki,
Funda Demiri

Kuva 
Martinlaakso,
Elina Nykyri
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Matkalla pohjoiseen ja takaisin
Jouko Karjalainen

Moneen Vuoden vantaalaisen pyöräilijän titteli johdattaa.
Niinpä tuli jo viime syksynä luvattua Lähisanomille matkaraportti reissusta Posion mökille! Koko matkan taittamiseen
pyörällä eläkeläisen kalenteri ei kuitenkaan mahdollistanut,
vaan Joensuuhun mentiin junan kyydissä. Vantaa – Lahti
osuus tuli hoidettua pikku porukalla jo toukokuussa osana
perinteistä Terve-Sos- tapahtumaa.
Juhannusviikolle ajoittunut reitti kulki Joensuun kautta,
jotta näkisin Kolin. Karttaohjelma tarjosi reitin pikkuteille,
joten jokaisessa risteyksessä alkoi uusi vaaratie. Kolille kapusin, mutta kansallismaisema jäi sadepilvien taakse. Kuva
toki muistona, ja onneksi muistissa lukemattomat maisemasta julkaistut kuvat.
Valtateitä pyrin välttämään, mutta täysin en siinä onnistunut. Pisin pätkä kuutostietä taisi olla Koli – Valtimo – Kajaani. Ensimmäinen päivä vesisateessa, mitä en suosittele –
etenkään jos pyöräilykokemuksia vähänlaisesti. Osallistuin
tuolla välillä muuten yhteen ruoka-apua käsittelevään kokoukseenkin. Vitostietä ajelin Ristijärvelle, jossa rollaattorilla
kulkeva rouva opasti hienolle ja rauhalliselle vanhalle tielle
kohti Hyrynsalmea. Olisipa ollut maantiepyörä alla, ilman
pakkauksia tietty!
Suomussalmen suuntaan jouduin taas valtatielle ja niillä
seuduilla riittää mäkiä lasketeltaviksi ja vastavuoroisesti
myös kavuttavaksi. Itsensä rääkkääjille voi suositella vitostieltä Suomussalmen jälkeen kohti Taivalkoskea suuntaavaa
Leväkoskentietä (897). ”Siinä kyllä pohkeita on poltellut”,
kuten yksi Facebook-kaverini osuvasti kommentoi. Eipä näkynyt muita fillaristeja ja parissa mäessä täytyi ryhtyä jalkamieheksi.
Porokolarikin oli Taivalkosken jälkeen lähellä. Onneksi kohtaaminen tapahtui mäen päällä, joten kevyt jarrutus riitti.
Hiukan myöhemmin jouduimme Posion suunnalta tulleen

Hennamari Mikkola

Sveitsin pojan kanssa kahden poron ansiosta pysähtymään,
joten jäimme juttusille. Hän oli kahdeksan päivää aikaisemmin käynyt kääntymässä Nordkappissa ja ajamassa etelään
Suomen kautta! Suomen Lappi hänen mukaansa paljon
Ruotsia kauniimpi.
Juhannuksen aatonaattona havaitsin olevani osa juhannuksen menoliikennettä. Autoja, matkailuautoja- ja vaunuja
menossa. Autojen mukana veneitä, kanootteja ja pyöräkoukuissa maastopyöriä matkalla Itä-Lappiin ja ehkä pidemmällekin. Niinpä posotin 130 km taipaleen ilman väliyöpymisiä,
mutta Livojärvellä, toki pysähtyen ja lettukahvit nauttien
sekä hankkien paikallisia herkkuja mökille mukaan.
Reissun ensimmäinen rengasrikko tapahtui noin 600 km jälkeen matkalla mökiltä Kemijärvelle rautatieasemalle. Syynä karkealla sepelillä päällystetty metsäautotie, joka rikkoi
päällysrenkaankin. Onneksi olin ottanut mökiltä mukaan
kahvipaketin kuoren, jolla reiän sai auttavasti tukittua. Facebookissa toki kommentoitiin ja kerrottiinpa kymmenistä
tuhansista kilometreistä ilman rengasrikkoja – pääkaupunkiseudun pyöräteillä. Tuli nyt kumminkin lähdettyä vähän
muuallekin.
Paluumatka sattui juhannuksen jälkeiselle maanantaille,
jolloin valtakunnan junaliikenne oli sekaisin. Niinpä Kemijärveltä köröteltiin ensi bussilla Rovaniemen kautta Ouluun, johon yöjuna Helsingistä oli tullut 15 tuntia myöhässä
vastaan. Pyörä piti siinä tohinassa jättää Kemijärvelle tuttavaperheen pihavarastoon, josta sen kävin lomareissulla
hakemassa. Samalla keikalla olen kirjoittamassa tätä juttua
Kemijärven kirjastossa.
70- vuotisjuhlaretki tältä erää taputeltu tai ehkä oikeammin
poljettu. Oikeastaan matka on vielä kesken, sillä Lahti - Joensuu väli pitäisi vielä hoitaa…

Viimeiset viisi pyöräilykilometriä edessä
Jouko Karjalainen

Livojärvi, yksi HS:n 11
kohteesta, jotka kannattaa
nähdä

Jouko Karjalainen

Poro pääsi yllättämään
mökkitiellä
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K Y L Ä L L Ä TA PA H T U U
Marjatta-Säätiö
Mielenterveysyhteisö
Havurasti
Avoinna arkisin klo 9.00–15.00
Eteläinen Rastitie 12,
01360 Vantaa
TAITOKESKUS
HAVUKOSKI
(käynti kentän 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 mahdolli-

Kangaspuissa
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.
Maanantai
Jumppahetki ja viikkokokoontuminen 1)
klo 10.00–11.00
Elämäntaparyhmä 2)
klo 12.00–13.00
Yhteisökahvit
klo 12.30

Levyraati 1)
klo 13.00–14.00
Tiistai
Yhteislaulu
klo 10.00–11.00
Ulkoillaan
yhdessäkävely 1)
Joulu
käsillä
Taitopajat
klo 13-20,
12.30–13.00
klo
aloitus viim. klo 18
Yhteisökahvit
14
€ + materiaalit.
klo 13.00
Muista
ilmoittautua.
1)

Keskiviikko

Taitokeskus Havukoski
Musiikin
iloa 1)
To
13.12. Saippuapaja

klo 10.00–11.00
Tuolijumppa 1)
Taitokeskus Korso
klo 12.45–13.15
Ti
4.12. Green Craft –päivä.
Yhteisökahvit
Kierrätyshuovasta
pientä kivaa
klo 13.15
1)
pukinkonttiin.
Peliryhmä
Vain
materiaalimaksu.
klo 13.45
- 14:30
Torstai
Ti
11.12. Joulu käsillä -pajassa

himmelit,
helmipannunaluToiminnallinen
ryhmä 1)
klo 10.00–11.00
nen,
käpyhyasintti
Yhteisökahvit
(omat
männynkävyt mukaan).

klo 12.30
Kirjallisuus- ja on
draamaryhmä 1)
Taitokeskukset
klo 13.00–14.00

joululomalla 20.12.20186.1.2019.
Perjantai
Aivojumppa 1)
klo 10.00–11.00
Asahi -terveysliikunta 1)
klo 12.15–12.45
Yhteisökahvit
klo 12.45
Rentoutusryhmä 1)
klo 13.15–13.45

Ryhmät ovat avoimia ja niihin
voi tulla mukaan milloin
tahansa.
Ryhmistä saa lisätietoa Havurastin henkilökunnalta.
Muutokset mahdollisia.

Rekolan
Martat
Rekolan
Martat
Rekolan
Rekolan Martat
Martat

järjestävät syksyn aikana
järjestävät syksyn aikana
järjestävät
syksyn aikana
kässäkahvilan
järjestävät
syksyn
aikana
kässäkahvilan
Partiomammojen
perinteiset
kässäkahvilan
kässäkahvilan
Koivukylän asukastilassa
Koivukylän asukastilassa
JOULUMYYJÄISET
kolmenaasukastilassa
tiistaina
Koivukylän
kolmenaasukastilassa
tiistaina
Koivukylän
13.9.,
11.10. jatiistaina
8.11. 2022
kolmena
13.9.,
11.10. jatiistaina
8.11. 2022
kolmena
sunnuntaina
klo
16:30-20:00.
13.9.,
11.10.
ja2.12.2018
8.11. 2022
klo
16:30-20:00.
13.9.,
11.10.
ja
8.11. 2022
12-14
klokello
16:30-20:00.
klo 16:30-20:00.
Kässäkahvilaan ovat
lämpimästi tervetulleita
Tarjolla:
Kässäkahvilaan ovat
lämpimästi tervetulleita
myös muut
kuin martat.
Kässäkahvilaan
ovatkahvia
lämpimästi
tervetulleita
myös muut
kuin martat.
Kässäkahvilaan
ovat
lämpimästi
tervetulleita
piirakoita
myös muut kuin martat.
myös muut
kuin
martat.
leivonnaisia
Ota mukaan oma
käsityösi, on se sitten
joulutorttuja
Ota mukaan oma
käsityösi, on se sitten
neule,
virkkaustyö
tai muuonkäsityö.
Ota
mukaan
oma
käsityösi,
se sitten
käsitöitä
neule,
virkkaustyö
tai muuonkäsityö.
Ota
mukaan
oma
käsityösi,
se sitten
sukkiatai
Kahvilassa
voit myös
kysellä
neule, virkkaustyö
muu käsitöihin
käsityö.
Kahvilassa
voit myös
kysellä
neule, virkkaustyö
tai
muu käsitöihin
käsityö.
lapasia
liittyviä neuvoja
ja vinkkejä
Kahvilassa
voit myös
kysellämartoilta.
käsitöihin
liittyviä neuvoja
ja vinkkejä
Kahvilassa
voitkynttilöitä
myös
kysellämartoilta.
käsitöihin
liittyviä neuvoja
ja vinkkejä martoilta.
havupalloja
liittyviä neuvoja
ja vinkkejä martoilta.
Martat järjestävät
joulukoristeitakahvilaan
Martat järjestävät
kahvilaan
ovikoristeita kahvilaan
teetarjoilua.
Martat järjestävät
teetarjoilua.
Martat järjestävät
kahvilaan
teetarjoilua.
Arpajaiset
ym. mukavaa!
teetarjoilua.
Ensimmäinen kässäkahvila
Ensimmäinen kässäkahvila
pidetään
13.9.2022
Ensimmäinen
kässäkahvila
TERVETULOA
pidetään
13.9.2022
Ensimmäinen
kässäkahvila
tukemaan
maailman
suurimpana
marttailtana,
pidetään
13.9.2022
maailman
suurimpana
marttailtana,
pidetään
13.9.2022
Rekolan
partiolaisten
jolloin
martatsuurimpana
kokoontuvat
samaan aikaan
maailman
marttailtana,
toimintaa
jolloin
martatsuurimpana
kokoontuvatmarttailtana,
samaan aikaan
maailman
eri
puolilla
Suomea.
jolloin martat
kokoontuvat
samaan aikaan
Rekolan partiomajalle
eri
puolilla
Suomea.
jolloin martat
kokoontuvat
samaan aikaan
Kustaantie
47
Tule mukaan
tekemään
käsitöitä,
eri puolilla
Suomea.
Tule mukaan
tekemään
käsitöitä,
eri puolilla
Suomea.
tutustumaan
Rekolan
Marttojen
toimintaan
Tule mukaan
tekemään
käsitöitä,
tutustumaan
Rekolan
Marttojen
toimintaan
Tule mukaan
tekemään
käsitöitä,
tutustumaan RekolanjaMarttojen toimintaan
tutustumaan RekolanjaMarttojen toimintaan
viettämäänjakanssamme
viettämäänjakanssamme
maailman
suurinta
marttailtaa.
viettämään
kanssamme
maailman
suurinta
marttailtaa.
viettämään
kanssamme
maailman suurinta marttailtaa.
maailman suurinta marttailtaa.
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Tervetuloa!

Rekolan-Koivukylän Raikkaan 		
Rekolan-Koivukylän
veteraanijaosto
Eläkkeensaajat ry
Kafnetti
Eläkkeensaajat
ry
viikko-ohjelma,
Syksyn 2022 		
kerhotoiminnasta.

Tiistaikerhot
Tiistaikerho ja toimintakerho
kokoontuvat Marjatta-Säätiön
kokoontuvat
klo 13:00.
kerhosalissatiistaisin
klo 13.00.
Havukosken
palvelutalon
Paimenentie
4, pohjakerros,
kerhosalissa
Paimenentie
4
sisään luiskan
jälkeen katoksen
(Pohjakerros,
liuskan
alta. Alkaen sisään
6.9.2022
jälkeen katoksen alta.)
Lauluryhmä
tiistaisin kerhosalissa
www.rekola.elakkeensaajat.fi
klo 14.30-16.00.
Alkaen 6.9.2022
Joulumyyjäiset
Havunneulassa
Lauantaina 15.12.2018
Boccia pelataan
Paimenentie 2 pihanpuolella.
Havukosken Nuorisotalolla
klo 11.00-12.30
Askartelukerho
Alkaen 6.9.2022
Havunneulassa (kerhotila Paimenentie
2 (maantasossa pihanAskartelukerho
puolella)
Perjantaisin
parillisilla
perjantaisin,
parillisilla
viikoilla klo 13.00-15.00.
viikoilla
klo 13:00-15:00.
Alkaen 9.9.2022
Havunneulassa Paimenentie 2,
Lauluryhmä
pihanpuoli,
pohjakerros.
Tiistaisin
kerhosalissa

klo 14:30-15:30.
Pelikerho
maanantaisin, parittomilla
Pelikerho
viikoilla klo 12.30-16.30.
Havunneulassa
joka .toinen
Alkaen 12.9.2022
maanantai
parillisilla
viikoilla
Havunneulassa.
Paimenentie
2,
klo12:30-16:30.
pihanpuoli, pohjakerros.
Rivitanssikerho
Boccia
Havukosken
Nuorisotalolla
Pelataan
tiistaisin
Havukosken
tiistaisin
klo
Nuorisotalossa9.00-11.00
klo 11:00-12:30.
alkaen 6.9.2022
Lisää tietoja syksyn toiminnasRivitanssikerho
ta nettisivuiltamme.
Nuorisotalossa maanantaisin
klo
12.00-13.30.
Yhdistyksen
kotisivut: rekolakoivukylä.elakkeensaajat.fi
Tervetuloa!!
EKL:n kotisivut:
elakkeensaajat.fi
Tule mukaan toimintaan ja
tapahtumiin !

syksy 2022-kevät 2023
Avoinna:
ma-to
klo 8.30-15.30,
Iltapäiväjumppa
pe
8.30-14.30
Havukosken nuorisotalo
Rautkallionkatu
3, 01360
maanantai klo 12.30–14.00,
VANTAA,
puh
043
maksu 25 euroa 827 0114
www.vantaa.fi/kafnetti,
Syyskausi 2022:
www.facebook.com/
5.9.-28.11.2022
kohtaamispaikkakafnetti
Kevätkausi 2023:
9.1.-13.2.2023 ja 27.2.Asukastila Kafnetti on Vantaan
24.4.2023
kaupungin
suunnattu
HUOM! Eiaikuisille
viikolla 8/2023
avoin
koh-taamispaikka.
MUISTA:
sisäpelikengät,Kahvia
oma
pikkuhintaan.
keppi, matto ja juomapullo
Maanantaisin:
Pehmolentopallo
Ilmainen
aamupuuro
Rekolanmäen
koulu
klo
8.30-9.30
maanantai
klo 19.30–21.00,
maksu 30 euroa
Syyskausi 2022: vastaanotto
Terveydenhoitajan
5.9.-28.11.2022
klo
10-12
Kevätkausi
2023:
Alkaa
vuoden
2019 alusta
9.1.-13.2.2023, 27.2.-3.4.2023
(10.4. = 2. pääsiäispäivä) ja
Tiistaisin:
17.4.-24.4.2023
Läppäripiiri
klo 12-14 Ota muHUOM!
viikolla 8/2023
kaan
omaEikannettavasi/älypu-

helimesi ja tule opettelemaan
Syksylle
2022 on tarjolla kaksi
niiden
käyttöä
eri vesijumpparyhmää, joissa
vetäjänä toimii Kirsi HaveriKeskiviikkoisin:
nen:
Maahanmuuttaja neuvonta
1) Hakunilan uimahalli,
klo
9-15
Terapia-allas
keskiviikko klo
14.45–15.45 (2 x 25 min.) tai
Kauppojen
hävikkiruuan
jako
2) Foibekartanon
uimaklo
13.30
alkaa
numeroiden
allas tiistai klo 20–21 (uutena
jako.
Oma 2kassi
ryhmänä
x 25mukaan.
min)
Jäseniltä on kysytty kiinnosTorstaisin:
tusta vesijumpasta FoibekartaYhteisöruokailu,
tervetuloa tekenolla. Nyt on varmistettu,
että
mään
ja/tai syömään
10vesijumppa
järjestyy klo
heidän
tiloissaan.
Tsemppari-hanke klo 9-16
Tällä kyselyllä keräämme tiedot, miten osallistujat
Lakineuvonta,
ilmainenjakautuklo
vat
kahden
eri
paikan suhteen.
11.30-12.30
Tavoitteena on vähintään 10
henkilöä per ryhmä eli tiistaiPerjantaisin:
sin 2 ryhmää ja
keskiviikkoisin
Sinkkukahvila
aina
kk:n
2 ryhmää. Tarvitsemme tiedot
ensimmäinen klo 17.00osallistujista viimeistään
26.8.2022, jotta voimme vahTERVETULOA!
vistaa vetäjälle sekä Foibekartanolle.
Yhteyshenkilö Paula Kaunis-

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

mäki, kaunipau@gmail.com,

puhelin 050-4536364.
Rekolan
Raikas ry
Veteraanijaosto

Vesijumppa
Hakunilan uimahalli,
Hyvä Veteraanijaoston jäsen tai
Terapia-allas
tuleva jäsen tässä on tulevien
keskiviikko klo 14.45–15.45,
kuukausien tapahtumia,
2 x 25 minuutin ryhmää,
joihin
tilaisuuksiin
max. kaikkiin
13 hlöä/allas,
13 krt
olet
tervetullut.
pyydetään
HUOM! Uusi Jos
kellonaika,
ilmoittautumaan
maksu 80 euroaetukäteen, ole
hyvä
ja ilmoittaudu.
Usein
Syyskausi
2022: 7.9.
- miten
on
kyseessä tarjoiluvaraus, joka
30.11.2022
maksaa
meille.
Ja haluamme,
Kevätkausi
2023:
11.1.että
kaikille
riittää
tarjottavaa. Jos
15.2.2023 ja 1.3.-28.4.2023
joudut
ilmoittautumisen
jälkeen
HUOM!
Ei viikolla 8/2023
perumaan
tulosi, muista
myös3
Lisäksi eläkeläisten
lippu
euroa taiseSporttikortilla
ilmaiilmoittaa
henkilölle, jolle olit
seksi tai
ilmoittautunut.
Vesijumppa
Tulevia
tapahtumia
Foibekartano,
uima-allas
Syyskauden
päättäjäiset
pidetään
tiistai klo 20–21maanantaina
Teräsvaarisalissa
2 x 25 minuutin
ryhmää,
17.12.2018
klo 14 alkaen.
Tarjolla
max.
12
hlöä/allas,
13 krt,
puuroa ja joulutorttukahvit,
maksu
100 euroa sitova
hinta
5 euroa/henkilö,
Syyskausi alkaa tiistaina
ilmoittautuminen 12.12.2018
6.9.2022, päättyy 29.11.2022
mennessä, maksu paikan
päällä. Pyritään järjestämään
Kuntosali
arpajaiset, joten jos sinulla on
Marjatta-Säätiö,
arpavoittoja,
toimitus
Jaskalle,
Paimenentie
4,
Karille,
Osmolle,
Ritvalle
keskiviikko klo 16–17, tai
Paulalle.
Ilmoittautumiset:
Jaakko
maksu 30
euroa
Vastamäki,
jaakko.vastamaki@
Syyskausi 2022: 7.9. kolumbus.fi
30.11.2022, puhelin 040 5116298
Kevätkauden
avajaiset pidetään
Tuolijumppa
maanantaina
7.1.2019
klo 14
Marjatta-Säätiö,
liikuntasali,
Raikkaan
toimistolla.
Paimenentie
4, klo Tästä
13–14,
Syksyn liikuntaryhmän
tarkemmin
Raikkaan Veteraanien
maksujäsenkirjeessä
25 euroa
omassa
nro 1/2019.
Syyskausi alkaa torstaina
8.9.2022 on keskiviikkona
Pakkasjuhla
16.1.2019 klo 13-15 Hiekkaharjun
Kuntosali Se on myös osa
Puistokulmassa.
Koivukylän
vanhustenkeskus,
TUL100
-tapahtumaa.
Tästä
perjantai klo
8–10,
tarkemmin
TUL:n
jäsenkirjeessä
maksu
35 euroa
nro
1/2019.
Arpavoittoja voi
Syyskausi 2022: 9.9.toimittaa Jaskalle, Karille,
16.12.2022
Osmolle, Ritvalle ja Paulalle.
Kevätkausi 2023: 13.1.Ilmoittautumiset: Paula
17.2.2023 ja 3.3.-28.4.2023
Kaunismäki, kaunipau@gmail.
HUOM! Ei viikolla 8/2023
com, puhelin 050 4536364
Korttirinki
Raikkaan
90 -vuotisjuhlat
joka toinen
tiistai klo 13 RaikVeteraanijaosto 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.

kaan toimistolla sopimuksen

mukaan.
Havukosken
Eläkeläiset ry

Kannatusjäsenmaksu 25 euroa
Kun maksat,
käytä
viitettäklo
Kerhomme
toimii
tiistaisin
7100.
12 - 14 Koivukylän kirjaston
Rekolan Raikas ry, Veteraaniaskartelutilassa,
jaosto,Hakopolku
Nordea, tilille
osoite
2. FI62 1220
3000
2510
62
Järjestämme retkiä,
teatterimatkoja, virkistys- ja
Maksuasioissa:
käsityötoimintaa.
Ritva Sarkkinen,
puhelin 050-3002018
tai
Teatteriretki
tehdään Lahden
anneli.sarkkinen@gmail.com
kaupunginteatteriin
lauantaina
15. 12. 2018 klo 13,
KunnonThe
piirin
ryhmät,
musikaali
Sound
of Music
joihin Raikkaan veteraanit
voivatFazerilaan
yksittäisille
tunneille
Retki
tehdään
osallistua:
4.12.
klo 13
Esittely ja opastus 13.50€
Core-mobility,
Lähemmin
matkavastaava Raija
Havukosken
Lassila
puhelinnuorisotalo,
0503682944
maanantai klo 9:30-10:30,
alkaa 5.9.2022,Kirnussa 8.12.
Joulumyyjäiset
klo
10 - 15
maksu
40 euroa

Senioritanssikerho
Kehonhallinta kokoontuu
torstaisin
klo 15
– 17 Havukosken
Havukosken
nuorisotalo,
Nuorisotalossa.
torstai klo 10–11,
Tervetuloa
harjoittelemaan!
alkaa 1.9.2022,
maksu 40 euroa
Joulupuuro
tarjoillaan
ja/tai
Koivukylän kirjaston
askartelutilassa
Kehonhuolto11.12. klo 12,
Ilmoittautuminen
8.12.
Havukosken nuorisotalo,
mennessä
Ritva Tahvanainen
torstai 11–12,
puhelin
050 369 5090
alkaa 1.9.2022,
maksu 40 euroa
Kerhomme
viettää 45
Yhteyshenkilö:
-vuotisjuhlaa
28.11.2018 klo 12 –
Helena Haapomaa,
14
Havukosken
Nuorisotalossa,
puhelin 040-7472299
osoite Eteläinen Rastitie 14
Juhlapuhujaksi
on pyydetty
Boccia
Eläkeläiset
ry:n
toiminnanjohtaja
Koivukylän
asukastila,
Kirnu
Jan
Koskimies.
perjantaisin
klo 11-13
Ohjelman
lisäksi
kahvitarjoilu.
iso sali (salin
takaosa),
Hakopolku 2:
Toivotamme Havukosken
Syksy 2022 sopimatta
Eläkeläiset ry:n jäsenet
Tämä on asukastilan avointa
tervetulleeksi juhlaamme!!!
pelitoimintaa (maksuton), jonka tilavarauksen tekee Asukastilan henkilökunta. Pelaamaan
voivat tulla kaikki asukastilan
Asukastila
kävijät ja Havukosken eläkeTuulikontti
laiset toimivat tarvittaessa
ohjaajina pelien lomassa. MerKonttitie
4 c, 02360
Vantaa
kityllä kentällä
voi pelata
kuusi
puh.
040
1853019
henkilöä samanaikaisesti.
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!

Lippuja varattuna seuraaviin
HKT:n esityksiin
KINKY BOOTS, keskiviikko
Viikko-ohjelma
23.1.2019 klo 19, liput 75 euroa/hlö
Tahto, torstai 21.2.2019 klo 19,
Maanataina:
liput 39 euroa/hlö
Käsityökerho klo 18-20.
Kirsikkatarha, 7.3.2019 klo 19,
liput 45 Hy
euroa/hlö
väntekeväisyysgolfilla tuetaan
lasten ja nuorten
Tiistaina:
Comeback 28.3.2019 klo 19,
liput
Maksuton aamupala
liikuntaharrastuksia
43 euroa/hlö
“puuropolku” klo 9-10.
Tiedustelut:
PaulaVantaa
Kaunismäki,
Lions Club
Vernissa järjestää hyväntekeväisyyskaunipau@gmail.com,
puhelin
Keskiviikkona:
tapahtuman, jonka
tuotto käytetään
lasten ja nuorten
050 4536364
Toimintatuokio/luento
liikuntaharrastusten
tukemiseen.
klo 11-12.

Hyväntekeväisyysgolfilla
tuetaan lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksia

Hieroja Jukka Sivonen

Golfia pelataan sunnuntaina 4. syyskuuta
HiekkaharjuTorstaisin:
Golfissa.
Terveydenhoitaja
paikalla
Kilpailun osallistumismaksu: pelioikeus
tai pelilippu
22
klo
9-11.
Paatsamakuja 4 E Vantaa, Asolanväylän varrella.
euroa, muilta 40 euroa/pelaaja. Osallistumismaksu maksetaan caddiemasterille pelipäivänä.
Puhelin: 0400 – 606 133

Kauppojen hävikkiruuan jako

Hieronta, alk. 20 € / 25 min
n. Klo 12.30-13.30
Mukaan voi ilmoittautua 2. syyskuuta mennessä sähköMuistathan ottaa oma kassi
Myös koti-tai yrityskäyntejä. Joustavat aukioloajat ma-su.
postitse caddiemaster@hieg.fi.
NETTIAJANVARAUS:

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

mukaan

Tapahtuma järjestetään 9. kerran.
Tervetuloa!

Luvassa on hyviä palkintoja ja arpajaisvoittoja. Myynnissä
grillimakkaraa ja muurinpohjalettuja.

Havukosken
Eläkeläiset ry
Kerhotoiminta:
Koivukylän asukastila Kirnu,
monitoimitila, Hakopolku 2:
Tiistaikerho klo 13–16,
syyskausi 2022 alkaa 6.9.2022
HUOM! Uusi aloitusaika on klo
13.00 ja klo 15–16 pelejä ja/tai
sketsien harjoittelua
Koivukylän asukastila Kirnu,
auditorio, Hakopolku 2:
Senioritanssiharjoitukset
torstaisin klo 12–14,
syyskausi 2022 alkaa
torstaina 8.9.2022
Koivukylän asukastila Kirnu,
iso sali (salin takaosa),
Hakopolku 2:
Boccia
perjantaisin klo 11–13
Tilaan avattiin maanantaina

11.4.2022 Ukraine Help Center
- Syyskauden aloituspäivä
vahvistamatta
Tämä on asukastilan avointa
pelitoimintaa, jonka tilavarauksen tekee Asukastilan henkilökunta. Pelaamaan voivat
tulla kaikki asukastilan kävijät
ja Havukosken eläkelaiset
toimivat tarvittaessa ohjaajina
pelien lomassa. Merkityllä kentällä voi pelata kuusi henkilöä
samanaikaisesti.

Iloista Iltapäivää vietetään kuukauden viimeisenä
keskiviikkona, Havukosken
nuorisotalolla. Syksyn ensimmäinen kerta on keskiviikkona
28.9.2022 klo 10–13.30.
Ohjelmassa mm. laulua, tanssia, arpajaiset ja kahvitarjoilu
(5 euroa). Vapaa pääsy.
Tervetuloa mukaan!
Havukosken Eläkeläiset ry
Hallitus

Kuntosaliharjoittelumahdollisuus mm. Rekolan
Raikkaan perjantaivuorolla
(maksullinen):
Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosali, Karsikkokuja,
käynti radan puolelta,
perjantai klo 8–10,
syyskausi alkaa 9.9.2022

Harrastamista
ja auttamista
suurella
sydämellä!
Suomen Punaisen Ristin (SPR)
paikallisosastoissa voit harrastaa, osallistua tapahtumiin
ja auttaa - olla osana suurta
kansalaisjärjestöä.
Korson osastolla on useita
toimintaryhmiä, ja se toimii
Korso-Koivukylä-alueella.
Ensiapuryhmässä pidät yllä
tärkeitä auttamistaitoja. Halutessasi voit kouluttautua myös
päivystäjäksi erilaisiin tapah-

tumiin. Ryhmä harjoittelee
joka toinen viikko.
Muita toimintaryhmiä ovat
mm. ensihuoltoryhmä, läksy- ja
varhaisnuorten kerhot, ystäväja keräystoiminta.
Toiminnassa mukana olevat
vapaaehtoiset ovat kaikenikäisiä ja tulevat monenlaisista
taustoista. Meille voit tulla
juuri sellaisena kuin olet!

Vaikka Korson osastolla
toimitaan tärkeiden asioiden
parissa, se ei ole mitenkään
ryppyotsaista puuhaa vaan
mukavaa ja merkityksellistä
yhdessä tekemistä. Ota siis
syksyyn uutta sisältöä ja liity
mukaan joukkoomme!
Lisä- ja yhteystiedot:
korso.punainenristi.fi

ASUTKO HISSITTÖMÄSSÄ
KERROSTALOSSA?
Pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin
hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan
Jälkiasennettu hissi nostaa asunnon
jälleenmyyntiarvoa

RIEMUA
RIEMUA
VAUVASTA
VAUVASTA
VAARIIN
VAARIIN
Iloinen tapahtuma kaikenikäisille
Iloinen tapahtuma kaikenikäisille

Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry täyttää tänä vuonna 70 vuotta.
Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry täyttää tänä vuonna 70 vuotta.
Sitä juhlistaaksemme järjestämme yhteistyössä muun muassa
Sitä juhlistaaksemme
järjestämme
muun muassa
Marttojen, Rekolan
ja Asolanyhteistyössä
vapaapalokuntien

Marttojen, Rekolan ja Asolan vapaapalokuntien
sekä kirkon kanssa leikkisän tapahtuman
sekä kirkon kanssa leikkisän tapahtuman

11.9.2022 klo 12–15 Rekolan urheilupuistolla
11.9.2022 klo 12–15 Rekolan urheilupuistolla

Luvassa pussijuoksua, renkaanheittoa, mölkkyä, köydenvetoa,
Luvassa pussijuoksua,
renkaanheittoa,
mölkkyä,
saappaanheittoa
ja vaikka
mitä. köydenvetoa,

saappaanheittoa ja vaikka mitä.
Kaffettakin tarjolla 😊😊
Kaffettakin tarjolla 😊😊

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan,

ovat paljon
lämpimästi
tervetulleita
tapahtumaan,
tuoKaikki
mukanasi
leikkimieltä
ja uskallusta
osallistua!
tuo mukanasi paljon leikkimieltä ja uskallusta osallistua!

Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry
Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry

OSTALOSSA?

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!

www.vantaankiinteistopalvelu.com
• Käytössämme on nykyaikainen kalusto ja osaava henkilökunta.
• Tavoitteenamme on molempia osapuolia tyydyttävä pitkäaikainen
yhteistyö.
• Pyrimme selkeään laskutukseen. Huoltosopimukseen kuulumattomista
töistä lähetetään erillinen lasku, josta selviää mitä tehty ja miksi.
• Annamme asiallisen tarjouksen kiinteistönne huollosta. Mitoitamme
kohdemäärämme ja resurssimme niin, että kohteen työt tulevat hyvin
hoidetuksi ja maineemme säilyy.
• Havaittuamme kiinteistönhoitoon liittyviä puutteita tai vikoja, ilmoitamme niistä aina isännöitsijälle tai muulle kohteen vastuuhenkilölle.
• Käytössämme on Avux-kiinteistöntietojärjestelmä, jonka avulla kohteen
vikahistoriasta saadaan raportti ja tieto tehdyistä huoltotoimista säilyy

020 7969 310
Virpikuja 5
01360 Vantaa
info@vantaankiinteistopalvelu.com

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

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

Koivukylässä
autokoulu
Koivukylässä autokoulu
autokoulu
•• Kurssit
alkavat
Mopo-,
moottoripyöräKurssit
alkavat
joka
toinen
tiistai klo 16.30
ja henkilöautokurssit
joka toinen tiistai klo 16.30
•• Mopokurssi
ja
moottoriB-KORTTI alk.
899,Mopokurssi
ja
moottoripyöräkurssit
alkavat
pyöräkurssit
alkavat
joka
joka viikko
viikko
Palvelut opetus•• Toimipisteet
lupalaisille ja
Toimipisteet
myös
Korsossa
ja
ajokyvyn
arvioinnit
myös
Korsossa
ja
Hakunilassa
Hakunilassa

•• Syventävät
vaiheet
Opetusta
myös englanniksi
Syventävät
vaiheet
joustavasti
ja automaattivaihteisella
joustavasti
autolla
•• Pimeän
ajo
Pimeän
ajo
simulaattorilla

simulaattorilla
Vauhti

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

www.autokouluvauhti.fi
www.autokouluvauhti.fi
www.autokouluvauhti.fi

Mansikkapaikka

Hyvään ruokaan
ja palveluun panostava
pitopalvelu ja lounasravintola

Lounasravintola

Mansikkapaikka
Järjestämme perhejuhlat
ja muistotilaisuudet
Perusvaihe
Perusvaihe
sekä yritysten asiakastilaisuudet

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

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

LEIPOMO
LEIPOMO

www.soladriving.ﬁ

Tervetuloa
Tervetuloa
palvelevaan
palvelevaan
Avainapteekkiin!
Avainapteekkiin!
Avoinna
Avoinna

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

Lisätiedot:

Olemme myös

Olemme
myös
asolanvpk.net
Facebookissa!
Facebookissa!

instagram.com/asolanvpk/

KKUKAHVIL

IN

JATKAA

Verhoomo
Verhoomo

A

S

Tervetuloa tutustumaan
Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon
ja tekemään
verhoomoon
ja tekemään
sisustuslöytöjä!
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.

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

