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Mika Rautio, päätoimittaja

E

lämme historiallisia hetkiä, sillä Suomen ensimmäiset
aluevaalit lähestyvät! Nyt tapahtuva uudistus on mittaluokaltaan suuri, ehkäpä suurimpia mitä Suomessa
on koskaan tapahtunut?
Näissä seuraavissa vaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, joita tulee Suomeen yhteensä 21 kappaletta.
Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa eli
1.1.2023 alkaen näistä kaikista vastaavat hyvinvointialueet.
Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa
alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.
Ei ole ollenkaan samantekevää, keitä ehdokkaita aluevaltuustoihin valitaan. Eikä ole ollenkaan samantekevää, mistä
päin Keravaa tai Vantaata valtuutetut tulevaan aluevaltuustoomme valitaan. Oman alueemme ja oman kylämme äänestäjinä meidän kannattaa pitää huolta siitä, että sosiaali-,
terveys- ja pelastuspalvelut pysyvät alueen asukkaille läheisinä ja helposti saavutettavina aina jatkossakin. Siispä otsikon sanoin – vaikuta vaaleissa! Tästäkin lehdestä voit löytää
useampia paikallisia ehdokkaita.

Meidän oma hyvinvointialueemme tulee olemaan
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, jonne asioista päättämään valitaan yhteensä 69 valtuutettua.
Toivoa sopii, että omalta kylältämme mahdollisimman moni pääsisi mukaan päättämään yhteisistä asioistamme. Jotta varmistamme oman
alueemme kehittämisen, kannattaa tulevaan
aluevaltuustoon valita paikallisia ehdokkaita. Kukapa muu tuntisi juuri oman alueemme asukkaat ja heidän tarpeensa?
Aluevaaleissa voit äänestää joko ennakkoäänestysaikana tai varsinaisena vaalipäivänä.
Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.–
18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina
23.1.2022.
Toivotan kaikille kyläläisille
hyvää alkanutta vuotta 2022!
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Kädentaitomyyjäiset olivat
nimensä veroiset
Liisa Kaikula

V

uoden tauon jälkeen
päästiin kylällä taas
pitämään omat perinteiset Kädentaitomyyjäiset. Koronapassien ja kasvomaskien turvin tämä oli
vielä mahdollista joulukuun
alussa.
Paikkana oli tuttu Kirnu,
joka remontin jäljiltä ja asukastilaksi muuttuneena tarjosi isossa, raikkaassa salissaan oivalliset puitteet niin
myyjille kuin asiakkaillekin.
Myyntipöydät pursusivat toinen toistaan taidokkaimpia,
itse tehtyjä neulomuksia,
mitä mielikuvituksellisempia jouluasetelmia, -koristeita, -kortteja, koruja, karkkikuusia, erilaisia leivonnaisia
ym., ym. Näki, että vuoden
tauon jälkeen uusia ideoita ja
tuotteita oli osaavissa käsissä syntynyt runsaasti. Asiakkaat eivät voineet muuta
kuin huokailla ihastuksesta.
Kahvilan puolella asiakkaita
viihdytti omalla pienoiskon-

Liisa Kaikula

sertillaan Soivien Musikanttien pienet ja vähän isommatkin soittajat ja laulajat
musiikkipedagogi Johanna
Pahtelan säestämänä.
Joulun alusajan ainoa ongelma on se, että myyjäisiä on
kaikkialla runsaasti ja asiakkaiden pitää tehdä valintoja
mihin kulkunsa suuntaa.
Silloin usein isot kauppakeskukset ja niiden yhteydessä
olevat myyjäisetkin vetävät
ehkä pidemmän korren.
Näin ei kuitenkaan kylämme
asukkaiden kannattaisi ajatella, sillä sekä laadussa että
valikoimassa nämä oman
kylämme taitajien myyjäiset
ovat sitä huikeaa ja parasta A-luokkaa, jota isoiltakin
keskustan joulumyyjäisiltä
aina on osattu odottaa. Eli
meidän kannattaa olla aidosti ylpeitä oman kylämme taitajien osaamisesta ja arvostaa heidän ammattitaitoaan
ja täten suosia jatkossakin
”lähituottajia” myös joulumyyjäisostoksissa.

Korona esti Kirnun perinteisen joulukahvilan
Liisa Kaikula

K

aikki joulukahvilan
valmistelut olivat viikko ennen joulua jo loppusuoralla ja 23 vapaaehtoista valmiina joulun yhteisen
olohuoneen
toteutukseen.
Sitten koronatilanne yllättäen paheni ja viralliset päättäjätahot, ensin Uudenmaan
koronakoordinaatioryhmä
20. ja 21.12., sitten maan
hallitus 22.12. ja viimeisenä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.12. antoivat omat,
kuka suosituksensa, kuka
kehotuksensa ja päätöksensä
siitä miten koronan leviämi-

nen saataisiin pysähtymään.
Kaikki tahot olivat yksimielisiä siitä, että tärkein keino
on nyt nopeasti minimoida
ihmisten väliset kohtaamiset. Ja tehokkainta se on selkeiden rajoitusten ja sulkemisten kautta.
Ihmeellisintä tässä vakavassa taudin leviämisvaiheessa
oli vain se, että miksi nämä
rajoitukset ja kiellot päätettiin astumaan voimaan täysimääräisesti vasta 28.12.
Toisaalta puhuttiin ns. hätäjarrun käyttöönotosta, mutta tosiasiassa annettiinkin

mennä vielä ”vapaalla liulla”.
Eli kun vertauskuvallisesti
”talo jo paloi”, niin palokunta päätettiinkin lähettää paikalle vasta 5 päivän kuluttua. Poikkeuksen tästä teki
ainoastaan Lounais-Suomen
aluehallintovirasto,
joka
kielsi Varsinais-Suomessa
kaikki yleisötilaisuudet heti
22.12. alkaen.
Toimiva Koivukylä-Toimari
ry:n johtokunta päätti 22.12.,
että koska kaikki asiantuntijatahot (THL, STM, HUS)
ovat täysin yksimielisesti
suositelleet
mahdollisimman pikaisesti kieltämään

kaikki yleisötilaisuudet, niin
Kirnun joulukahvilaakaan ei
tästä syystä toteuteta. Johtokunta totesi, että tilanteen
vakavuudesta johtuen ei ole
vastuullista toteuttaa joulunaikaan yhteensä yli 300
kävijämäärän saavuttavaa,
runsaan, vapaavalintaisen
noutopöydän tarjoavaa joulukahvilaa tässä koronan
kiivaassa leviämisvaiheessa.
Ei siitäkään huolimatta, että
viranomaisrajoitukset virallisesti sen kieltäisivät vasta
28.12. lähtien. Johtokunta
totesi, että korona ei tunne, eikä odota päivämääriä,

Liisa Kaikula

vaan jatkaa etenemistään
yhä kiihtyvällä vauhdilla.
Päätös oli kipeä, mutta ehdottomasti oikea-aikainen.

Sen ovat todistaneet omalla
karulla tavallaan heti joulun
jälkeen huikeasti nousseet
tartuntaluvut.
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KOIVUKYLÄN KIRJASTO
Aukioloajat
Maanantai - Perjantai omatoimiaika 8.00 - 9.00
Maanantai - Torstai 8.00 - 20.00
Perjantai 8.00 - 16.00
Lauantai 9.00 - 16.00
Ennakkoäänestyksen aikana
Koivukylän kirjasto on poikkeuksellisesti avoinna
Perjantaina 14.1. 8.00-20.00
Lauantaina 15.1. 10.00-18.00
Sunnuntaina 16.1. 10.00-18.00
Koivukeskus, Ojalehdonkuja 1 (Citymarketin talo)
puh. 043 8250961, www.helmet.fi
www.facebook.com/koivukylankirjasto
www.instagram.com/koivukylan_kirjasto

Aluevaalien ennakkoäänestys
Koivukylän kirjastossa
Tammikuussa järjestetään Suomen

Etäkielikahvilan kokoontumiset
jatkuvat torstaina 13.1.2022

en ennakkoäänestyspaikkana

taan aluevaltuustot hyvinvointialueil-

ja Keravan hyvinvointialueen valtuus-

ke-pe 12.1.- 14.1. klo 8-20,

le. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut

toon. Vantaa ja Kerava säilyvät jatkos-

la-su 15.1.-16.1. klo 10-18 ja

sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pe-

sakin itsenäisinä kaupunkeina, mutta

ma-ti 17.1.-18.1. klo 8-20

lastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa

vuoden 2023 alusta Vantaan ja Keravan

niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hy-

hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen

vinvointialuetta johtaa demokraattisesti

sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pe-

toon! Lisätietoa aluevaaleista:

valittu aluevaltuusto.

lastustoimen järjestämisen.

www.vaalit.fi/aluevaalit

Koivukylän kirjaston lukupiirin
tapaamiset keväällä 2022

paaseen keskusteluun ja tutustua uusiin

Etätapahtuma järjestetään joka torstai

ihmisiin? Tervetuloa kirjaston etäta-

klo 13.00 – 14.00. Järjestää yhteistyössä

pahtumaan, johon voit osallistua Zoom

Koivukylän kirjasto ja Luetaan yhdessä

01360 Vantaa

-palvelun kautta. Osallistuaksesi tar-

-verkosto.

To 13.1. 15-16:30

tabletin.
Suomen kielen taitosi ei tarvitse ol-

Tilanteen salliessa lukupiiri kokoontuu
Kirnussa (entinen kirjasto) Hakopolku 2,

Katrina, Sally Salminen

län kirjaston verkkosivuilta osoitteesta:

To 10.2. 15-16:30

www.helmet.fi/koivukylankirjasto

Keisarin hullu, Jaan Kross

la sujuvaa, mutta toivomme että osaat

To 10.3.
Nelly B:n sydän, Aris Fioretos

Let’s talk in Finnish – Finnish cafè
on the Internet!
Would you like to learn Finnish and meet

already (level A2-B1 The meeting is held

new people? Welcome to the library’s

Thursday 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.

need a computer with a microphone and
a webcam or a smart phone or a tablet.
Your Finnish doesn’t need to be flu-

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

ent, but we hope that you speak a little

Welcome!

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

Tervetuloa äänestämään ja kirjas-

Koivukylän kirjaston lukupiiri keväällä 2022

sitä jo vähän entisestään (taso A2-B1).

Lisätietoa ja liittymisohjeet Koivuky-

Koivukylän kirjasto toimii aluevaali-

kaat valitsevat aluevaltuutetut Vantaan

Haluatko oppia suomea, osallistua va-

vitset tietokoneen, älypuhelimen tai

Vantaan ja Keravan alueen asuk-

ensimmäiset aluevaalit, joissa vali-

Ke 13.4.
Taivaanpallo, Olli Jalonen
To 12.5.
Yön kantaja, Katja Kallio
Lisätietoja kirjastosta. Kirjoja saatavilla
Koivukylän kirjastosta.
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Kiitos Koivukylän asukastilan kävijöille menneestä syksystä!
Paula Hännikäinen

Paula Hännikäinen

K

oivukylän asukastila
muutti uusiin tiloihin vuoden 2021 kesäkuun alussa. Aloitimme
koronarajoitusten
vuoksi
tarjoamalla digitukea, elokuussa jo saimme avata ovet
avoimelle
kohtaamiselle.
Syksyn aikana saimme paljon aikaan.
Toteutimme käverikävelyitä, kävimme retkillä Katrinebergin kartanolla ja katsoimme elokuvia Rekolan
Kinossa. Lokakuussa saimme aloittaa kahvitarjoilut ja
marraskuussa starttasimme
yhteistyössä Yhteisen pöydän, vapaaehtoisten ja Varian opiskelijoiden kanssa Yhteisölounaat. Kävijämäärät
kasvoivat hiljalleen ja lopulta
päivittäinen kävijämäärä hipoi hiljaisina päivinä 50 kävijää ja vilkkaimpina päivinä
reilusti yli 100 kävijää. Asukastilan toiminta on myös
muotoutunut
kävijöiden
toiveiden mukaan ja käynnistimme Käsityö- ja askartelukerhon, Neulontapiirin
ja joulukuussa myös Havukosken eläkeläiset aloittivat
ohjaamaan Boccia-pelihet-

Koivukylän asukastilassa nautittiin joulutunnelmasta jouluviikolla.

kiä asukastilojen kävijöille.
Asukastila on siis koronatilanteen mukaan elänyt, välillä on oltu supistetummin
auki ja syksyn myötä taas on
järjestetty paljon toimintaa.
Jouluviikolle
suunnitellut
avajaiset jouduimme kuitenkin perumaan. Nopealla reagoinnilla saimme kuitenkin
aikaiseksi jotain ihanaa, ni-

mittäin tunnelmalliset Joulukakkukahvit asukastilan
aukioloaikana. Avajaisiin tilatut kakut tekivät kauppansa ja tunnelmaa luotiin koristeluin ja taustamusiikilla.
Vielä emme tiedä, kuinka
vuosi 2022 alkaa. Jouluviikolla tätä kirjoittaessa emme
ole vielä tietoisia mahdolli-

Koivukylän asukastilan ikkunoihin saatiin Lasten ja nuorten valokuvataidetta.

sista uusista rajoituksista.
Toivomme kuitenkin, että
toimintamme jatkuu normaalisti 3.1.2022 lähtien ja
Yhteisölounaat on saatu aloitettua suunnitellusti 12.1.
lähtien. Myös Neulontapiiri,
Käsityö- ja askartelukerho sekä Boccia-pelihetket
kuuluvat meidän tuleviin
suunnitelmiimme. Uutena

toimintana olemme suunnitelleet Läppäripiiriä, joka
toimi hienosti Kafnetin aikana.
Kiitämme Koivukylän asukastilan kävijöitä vuodesta
2021! Toivotaan, että kevätkaudesta 2022 tulee yhtä
hieno kuin syksystä, ellei
jopa parempikin!

Tiedotamme toiminnastamme aktiivisesti somessa.
Facebook:
Koivukylän asukastila,
Instagram:
@asukastilatvantaalla
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Koivukylän Lähisanomien
virallinen kummikoulu
Koivukylän Lähisanomat - nro 1 - 12. tammikuuta 2022

Oppilaat keräsivät Hyvis Havis -merkkejä
Kati Tiainen

H

avukosken koululla
vietettiin Hyvien tapojen viikkoa, Hyvisviikkoa, lokakuun lopussa.
Viikon aikana kiinnitettiin
erityistä huomiota hyviin
käytöstapoihin, kuten tervehtimiseen ja toisen ihmisen
huomioonottamiseen.

Luokat keräsivät viikon aikana Hyvis Havis -merkkejä,
joita opettajat antoivat oppilaille huomattuaan hyvää
käytöstä. Eniten merkkejä
keränneet luokat palkittiin
luokan yhteisellä herkuttelutunnilla. Kouluun saatiin
vieraaksi kamarineuvos, tapakouluttaja Kaarina Suonperä.

Yhdeksäsluokkalaiset Daniel
Sysilä ja Aleksi Lipponen
haastattelivat
Suonperää
hyvistä tavoista ja niiden
merkityksestä. Saivatpa pojat kehuja haastateltavaltaan
myös omasta, kauniista käytöksestään.

Kati Tiainen

Kati Tiainen

Hyvis Havis! merkki

Kukkia Kaarina Suonperälle

Sari Lehtosaari

Hyvien tapojen viikko

Koululaisilla on liikaa paineita
Kahdeksasluokkalainen, Havukosken koulu

O

nko koululaisilla nykyään liian paljon työtä? Vaaditaanko meiltä liikaa? Koulunkäyntiin liittyviä paineita esiintyy nuorilla nykyään paljon enemmän kuin
ennen, eivätkä nuoret siedä stressiä yhtä hyvin kuin aikuiset. Mielestäni koulustressi on aihe, johon meidän täytyy
vaikuttaa.
Viime vuosina nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, enkä usko, että se on sattumaa. Oppilaan on helppo kokea itsensä riittämättömäksi, kun koulussa odotetaan
koko ajan vain enemmän ja enemmän. Kaikki on opittava
hetkessä, ja välillä aikaa ei jää mihinkään muuhun kuin
opiskeluun, jolloin se tuntuu entistä enemmän ahdistavalta
ja epämukavalta. Pitkittyessään stressi voi myös aiheuttaa
esimerkiksi masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä.
Vaikka välillä opiskelu ahdistaisi liikaa ja tekisi mieli vain
luovuttaa, sekään ei ole mahdollista, koska numerot merkitsevät paljon jatko-opintoja ajatellen, varsinkin jos aikoo
mennä lukioon. Joskus pahimpina koelukuiltoina ahdistus
voi kasvaa niin suureksi, että voisi jopa alkaa itkeä, ja tekisi
enemmän mieli, vaikka tuijottaa seinää.
Koululaisia voidaan muistutella siitä, miten “nuoret olivat
paljon ahkerampia ennen”, mutta se ei auta meitä mitenkään, ja voi vaan lisätä riittämättömyyden tunnetta. Samalla nuorten odotetaan myöskin harrastavan jotakin, jolloin
suurta panostusta odotetaan monesta paikasta ja mihinkään
ei pysty keskittymään.

6

No, mitä sitten voimme tehdä? Opiskeluun voitaisiin antaa
enemmän vaihtoehtoja ja tilaa ideoille. Silloin koulunkäynti olisi mielekkäämpää kaikille. Välillä kokeiden tilalla voisi
olla esimerkiksi opinnäytetöitä, joita tehdessä asioita oppii
paremmin, kuin vain opettelemalla niitä ulkoa. Joskus myös
erilaiset esitelmät voisivat korvata kokeita, mutta ne eivät
kuitenkaan sovi kaikille.
Jotkut oppilaat saattavat tarvita yksilöllisempää opetusta,

joten on tärkeää muistaa, että jokainen oppii eri tavalla. Ymmärrän kuitenkin hyvin, että opettajia koulutetaan opettamaan kokonaista luokkaa, eikä vain muutamaa oppilasta.
Mielestäni koulu, jossa on enemmän vaihtoehtoja, tilaa uusille ideoille, monipuolisempaa ja yksilöllisempää opetusta,
sekä aikaa levätä, olisi meidän kaikkien mielestä sellainen
koulu, jota todella haluamme käydä.
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Kohtaamisia yhteiskehittämisen merkeissä
Reetta Kyyrö

K

ohtaamispaikan yhteiskehittämisen päivä järjestettiin paikan
päällä
kohtaamispaikassa
marraskuun alussa. Aiemmat kehittämispäivät on koronatilanteen vuoksi pidetty
etätapaamisina ja paikan
päällä tunnelma oli entistäkin lämpimämpi. Mukana
oli 14 kävijää ja vapaaehtoista, 9 järjestöjen työntekijää,
8 kaupungin työntekijää ja
yksi nuori.
Iltapäivän aikana perheiden
vanhemmat ja vapaaehtoiset
sekä kohtaamispaikan työntekijät keskustelivat pienryhmissä neljän eri aiheen
parissa. Perheiden lapsille
oli järjestetty lastenhoito.
Ensimmäisenä teemana oli
kohtaaminen. Kohtaamispaikassa oli osallistujien
mielestä tärkeää ottaa jokainen kävijä vastaan, tervehtiä, ottaa katsekontaktia
ja huomata jokainen lapsi ja
aikuinen.
Kohtaamispaikassa
kysytään mitä kuuluu ja kuinka voit, eikä kysellä liikaa
taustoja, jos ihminen ei itse
halua niistä kertoa. Toisia ei
neuvota ylhäältä alaspäin,
pysähdytään, vaikka olisikin
kiire ja kaikki ongelmat huomioidaan ja autetaan niissä.

Reetta Kyyrö

Toisena teemana oli liikunta
ja hyvinvointi. Kohtaamispaikkaan toivottiin liikuntatuokioita, kuten joogaa
ja äiti-vauvajumppaa sekä
yhteistä ulkoilua ja retkiä.
Myös hemmottelu ja esimerkiksi hieronta nähtiin tärkeänä hyvinvointia lisäävänä asiana.
Kohtaamispaikan halutaan
olevan paikka, johon myös
isät haluavat tulla lastensa
kanssa. Kolmas teema oli isälapsitoiminta. Pienryhmissä
puhututti se, onko isillä kynnystä osallistua nykyiseen
toimintaan. Tuli esiin, että
olisi hyvä olla olemassa ainakin osittain kohdennettua
toimintaa isille ja lapsille.
Suunniteltiin
esimerkiksi
tilaisuutta, jossa isät pääsisivät ideoimaan toimintaa,
sekä toiminnallista tekemistä, kuten ulkoilua, liikuntaa,
retkiä, rakentelua ja valokuvausretki vapaaehtoisten
järjestämänä. Isille toivottiin
myös vertaistoimintaa, jossa
voidaan keskustella lapsen
kasvatuksesta sekä esimerkiksi isien eroryhmää.
Tiesitkö, että kohtaamispaikan kellarissa toimii kaikkina arkipäivinä Vantaan
MEK-hankkeen ja MLL Uudenmaan piirin yhteistyössä
järjestämä iltapäivätoiminta

Yhteiskehittäminen lisää vuoropuhelua perheiden ja työntekijöiden kesken.

alakouluikäisille? Kehittämispäivässä pohdittiin myös
koululaisten iltapäivän tarpeita.
Tärkeinä näkökulmina toiminnan suunnittelussa näh-

tiin esimerkiksi lasten omien
toiveiden merkitys, vuorovaikutuksen, lukutaidon ja mielikuvituksen vahvistaminen
ja toiminnan turvallisuus.
Tärkeänä nähtiin aikuisen
rooli toiminnassa, jotta toi-

minta on turvallista ja lapsilähtöistä. Jokainen lapsi tullaan näkemään yksilönä.
Kehittämispäivän ajatukset
tullaan viemään eteenpäin
sovittujen
työntekijöiden

toimesta ja niistä keskustellaan perheiden yhteisökokouksissa sekä työntekijöiden
talokokouksissa ja johtoryhmässä. Seuraava yhteiskehittämisen päivä on keväällä
2022.

Kun on koko ikänsä asunut Koivukylän
suuralueella. Käynyt koulut ja käyttänyt
alueen terveys yms.palveluita, niin voin
sanoa mikä on kunnossa ja mitä pitää
kehittää.
- Panostusta tulee lisätä mielenterveyden
vanhuspalvelunhoitoon.
- hoitoon on päästävä viikossa.
- ihminen ensin, ei bisnes.

Jari Jääskeläinen, varavaltuutettu
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
Aluevaaliehdokas Vantaa-Kerava alueella

266
Mainoksen maksaa ehdokas itse.
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Koivukylä 50 vuotta - puoli vuosisataa
takana – paljon enemmän edessä
Mika Rautio

V

uosi 1972 oli tärkeä
vuosi. Heti vuoden ensimmäisenä päivänä
Helsingin maalaiskunnasta
tuli Vantaa-niminen kauppala. Pari vuotta sen jälkeen
kauppalasta tuli kaupunki
vuonna 1974. Noina vuosina Vantaan väkiluku kasvoi
hurjaa vauhtia. Kun Vantaan
väkiluku oli vuonna 1960
vain 41906 asukasta, niin 20
vuotta myöhemmin vuonna
1980 Vantaan väkiluku oli
jo kasvanut 3-kertaiseksi eli
129918 asukkaaseen.
Vuonna 1972 valmistuivat
ensimmäiset
kerrostalot
Sauvatie 4–6:een. Nykyisin
Lumo Kodit Oy:n omistuksessa olevien kuuden kerrostalon
valmistumispäiväksi on merkitty 31.12.1972,
mutta ensimmäisiin taloihin
päästiin muuttamaan jo kesällä 1972.
Nykyisin Havukosken alueena tunnetun lähiön suun-

Mika Rautio

nittelu oli käynnistynyt jo
vuonna 1967 ja rakentamaan
päästiin vuonna 1971. Koivukylää rakensivat ”kilpaa”
mm. rakennusliike Haka ja
Sato.

Alueen rakentajat
Haka oli Osuuskunta Ekayhtymään kuulunut valtakunnallinen
rakennuttaja- ja rakennusyritys, jonka
tarina päättyi konkurssiin
vuonna 1994. Sato (nimi tuli
alkujaan sanoista ”sosiaalinen asuntotuotanto”) toimii
edelleenkin.
1970-luvulle
tultaessa Sato oli Suomen
suurin asuntorakennuttaja.
1970-luvun kiivaan rakentamisen jälkeen aluetta on
täydennysrakennettu aivan
näihin päiviin asti, ja osa
suunnitelmista odottaa vieläkin toteutumistaan, muun
muassa Koivukylän aseman
ympäristön uusille kerrostaloille on jo pidetty useampikin arkkitehtisuunnittelukilpailu. Toteutus vaan on
jäänyt vielä puuttumaan.

Mutta oletettavaa on, että
Havukosken kasvu ja kehitys
jatkuu yhä.

Alueella pitkään toimineita yrityksiä, seuroja ja
oma lehti
Alueen vanhin tai ainakin
yksi vanhimpia yrityksiä
on Koivu-yhtiöt Oy, joka on
merkitty kaupparekisteriin
16.9.1972. Alueella jo pitkään
toimineita seuroja ja yhdistyksiä ovat mm. Koivukylän
Palloseura (perustettu 1980).
Toimiva Koivukylä – Toimari
ry aloitti toimintansa 1983 ja

samana vuonna yhdistyksen
lehdeksi tuli Koivukylän Lähisanomat, jonka ensimmäinen numero ilmestyi toukokuussa 1983 ja on luettavissa
lehden digiarkistossa www.
koivukylanlahisanomat.fi.
Lehden numeroihin vuosien
varrella aina tähän päivään

saakka on tallentunut alueen
elävää historiaa monista kuvakulmista.

Pyhän Andreaan
kirkko juhlii 35 vuoden
taivaltaan
Tänä vuonna täyttää tasavuosia eli 35 vuotta Rekolan

Pyhän Andreaan kirkko. Se
valmistui Rekolan puolelle 1987 ja vihittiin käyttöön
1988. Kirkon erikoisuuksiin
kuuluu sen sauna, joka on
tiettävästi käytössä viikoittain.
Rekolan koulu täyttää 110
vuotta (vanhempi puoli kou-

Päätökset hoitoon!

sairaanhoitaja (AMK), aluepäällikkö

www.sirkkaliisakahara.fi
8

KUVA LEENA WARÉN
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MAINOKSEN MAKSAA YHTEINEN HYVÄ RY

Hoivan ja huolenpidon
ammattilainen
ehdokkaana aluevaaleissa
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lusta) Nykyisen Rekolan
koulun taustalla on vuonna
1912 seudulla vuokratiloissa
aloitettu kouluopetus. Ensimmäinen varsinainen Rekolan kansakoulurakennus
valmistui vuonna 1929. Rakennus on yhä koulukäytössä. Uudempi koulurakennus
valmistui vuonna 1951.

nyt tasavuosia täyttävästä
Rekolan kirkosta. Kirkkorakennuksella nimittäin oli
aikoinaan aivan ratkaiseva
vaikutus sille, että itse aikoinaan päätin muuttaa asumaan juuri Havukoskelle,
tarkemmin sanottuna Laidunpolku 5 -nimiseen taloyhtiöön.

Paljon asukkaita, 		
paljon tarinoita

Itse Havukoskelle muuttaessani vuonna 1997 olin sillä
hetkellä juuri Otaniemestä
valmistumassa oleva diplomi-insinööri, ja olin juuri
saanut ensimmäisen oman
alani työpaikan järvenpääläiseltä konepajalta. Järvenpää tuntui Otaniemestä
katsottuna kovin kaukaiselta, enkä sinne asti halunnut
muuttaa asumaan. Myös
opinnot olivat vielä vähän
kesken Espoon Otaniemessä. Joten Vantaa Otaniemen
ja Järvenpään puolivälissä
oli sijainniltaan aivan oivallinen.

Havukoskella on paljon myös
opiskelija-asuntoja ja ainakin omassa tuttavapiirissäni
yllättävän moni on ainakin
jossain elämänsä vaiheessa asunut Havukoskella tai
Koivukylän
suuralueella.
Lapsiperheitä alueelle vetää
myös edulliset asuntojen
hinnat, hyvät liikenneyhteydet ja rauhalliset ja suojaisat pihapiirit. Tällä hetkellä
Havukoskella asukkaita on
yli 8000 ja koko Koivukylän suuralueen asukasmäärä
on yli 30000. Asukkaita on
vuosikymmenten saatossa
myös tullut ja mennyt, joten
kaiken kaikkiaan vuosien
varrella Koivukylässä asuneita ihmisiä on vielä hyvin
paljon enemmänkin.

Yksi alueen tarinoista
Koivukylän 50 vuoteen mahtuu varmasti monen monta
tarinaa, ja kerron tässä niistä yhden, joka tuli mieleeni

Ympäri Vantaata pyörittyäni
poikkesin sattumoisin Havukoskellakin erääseen asuntoesittelyyn. Samasta asunnosta oli kiinnostunut moni
muukin, joten ostopäätös oli
tehtävä suhteellisen nopeasti. Mutta ennen lopullista
päätöstä halusin kuitenkin
nopeasti katsella myös lähiympäristöä. Ihastuinkin heti
jokirantaan ja siellä olevaan

vanhan myllyn alueeseen
sekä upeaan uimarantaan.

suutariliikkeen
muistan.
Yläkerrassa oli kirjasto, joka
on aina ollut itselleni mieluisa paikka, etenkin lehtienlukusali. Rekolasta löytyi
vielä mm. KOP:n pankki ja
Rekolaan menevän tien varressa näytti olevan vielä komea palloiluhallikin, josta

Kaupallisia
palveluitakin
alueelta näytti löytyvän varsin paljon. Vanhalla ostarilla toimivat silloin vielä mm.
Ahonlaita, Antti Saarivirran
kiinteistövälitysliike, myös

VALITSE TÄSTÄ EDUSTAJASI

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUEEN VALTUUSTOON:

innostuin niin, että tännepä
muutan ilman muuta, koska
täällä on niin hyvät liikuntamahdollisuudet kesällä luonnossa ja talvella hallissa.
Kun asuntokaupat oli tehty ja
kun sitten paremmalla ajalla
hölkkäilin eräänä päivänä

palloiluhallia
katsomaan,
niin vasta silloin huomasin,
ettei tämä suuri ja mahtava
rakennus ollutkaan mikään
palloiluhalli, vaan rakennuksen katolla ja parkkipaikalla seisoi risti.

KOIVUKYLÄN
SOSIALIDEMOKRAATTIEN
TAVOITTEET ALUEVAALEISSA
■ Ihmiselle tulee antaa

oikea hoito, oikeaan aikaan ja
oikeassa paikassa.
■ Koivukylän sosiaali- ja terveys-

ERIKSSON
SOILE

78

39 v, ohjaavaopettaja, KM,
Rekola

HEISKANEN
JAANA

87

53 v, laboratoriomestari,
luottamusmies,
Tikkurila

ITÄPÄÄ
KATJA

95

34 v, tradenomiopiskelija,
Havukoski

KALLIO
JARI

97

63 v, aluepäällikkö/
Teollisuusliitto,
Leinelä

KANGASNIEMI MILA

98

aseman palvelut turvattava
hyvinvointialueella.
■ Lasten ja nuorten hyvinvointiin

panostetaan, sillä jokainen euro
ennaltaehkäisyssä säästää kolme
korjaavasta hoidosta.

27 v, poliittinen
suunnittelija,
Leinelä

■ Vanhuksille tarjotaan kunnioittava

hoiva oikealla hoitajamäärällä.
■ Hyvinvointialue

KÄHÄRÄ
KAARLO

108

28 v, virastomestari,
Leinelä

109

KÄHÄRÄ
SIRKKA-LIISA

56 v, aluepäällikkö,
sairaanhoitaja AMK,
Rekolanmäki

LAAKSONEN
SIRKKA

112

80 v. talouspäällikkö,
eläkeläinen,
Simonkallio

KOIVUKYLÄN SOSIALIDEMOKRAATIT

PITKÄNEN
EEVA

128

72 v, tekninen toimihenkilö, eläkeläinen,
Havukoski

SAINIO
JARI

136

60 v, tonttiasiamies,
tradenomi YAMK,
Simonlaakso

ALUEVAALIT 2022
(maksaa mainoksen)

tarvitsee
hyvinvoivat
työntekijät,
joista pidetään
huolta.

Ennakkoäänestys 12.–18.1. Vaalipäivä sunnuntai 23.1.

ÄÄNESTÄ.
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Asolan kylän perinteinen 2. Joulukalenteri
Merja Pulkkinen

A

solan kylän alueelle on rakentunut kaikkien iloksi
joulukalenteri niin, että joulukuun jokaisena päivänä
etukäteen sovitussa osoitteessa aukeaa uusi kalenteriluukku ikkunassa, portinpielessä, pihassa tai muussa näkyvässä paikassa, jouluaiheinen koristelu ohikulkijoita ilahduttamassa.
Mahdollisuuksien mukaan joulukalenterin luukun alta paljastunut juttu on koko loppukuun kaikkien ohikulkijoiden
nähtävänä.
Luukkujen osoitteet, missä minäkin päivänä luukku aukeaa,
ilmoitettiin Asolan omilla ilmoitustauluilla ja Rekola-Asolan
Omakotiyhdistyksen nettisivuilla. Kalenterista löytyi monenlaisia luukkuja. Osa oli hillityn kauniita, osa runsaita ja
osa kerrassaan loisteliaita. Humoristisia luukkuja oli myös
sekä lapsille
sopivia tehtäviäkin löytyi ja
tietysti paljon
tonttuja sekä
jouluvaloja.
Iltaisin kylällä
vallista enemtä katsomassa,
päivän luukku
Asolan ulkokatselijoita
sä, kuka lapsien kanssa.

näkyykin tamän kävelijöimiltä tämän
näyttää. Myös
puolelta käy
lenkkeilemäsen, kuka koiri-

Aiempina vuosina Kylätoimikunta on järjestänyt joulun alla
yhteisen puurojuhlan Asolan kylän asukkaille, mutta tänäkin poikkeuksellisena vuonna sitä ei voitu järjestää. Kinkkukävely sentään saatiin turvaväleillä tehtyä. Toivottavasti
vuosi 2022 antaa mahdollisuuden järjestää taas yhteisiä juhlia kylällä.
– Meidän kylämme kalenteri on kaikille avoin elämyksellinen tapahtuma, jonka osallistujat ovat loihtineet vuorollaan
omalle pihalleen ja kävijöitä on käynyt. Osa kävellen ja osa
autoilla. Joulukalenteri idea on lisännyt kylällä yhteisöllisyyttä, liikkumista ja halua laittaa oma kylä kauniiksi.
Asolan Kylätoimikunta kiittää kaikkia joulukalenterin tekoon osallistuneita ja myös kalenterin katselijoita.

Asolan kinkkukävely
Asolassa on järjestetty perinteinen kinkkukävely jo yli 10
vuoden ajan. Tänäkin vuonna kinkkukävely saatiin pidettyä, turvavälein. Joka kerta kävelijöitä on ollut 15–30 Asolan
asukasta.
Kävelemään on lähdetty aina Asolan VPK:n pihalta ja tehty
noin tunnin lenkki jokainen omassa tahdissaan porukassa.
Välillä ennen lähtöä on ollut myös alkuverryttelynä jokin yhteinen leikkimielinen jumppahetki. Kävelylenkin päätteeksi
on ollut kahvit ja joulutortut ja osallistujien kesken on arvottu Kylätoimikunnalle lahjoitetut kaksi kinkkulahjakorttia ja
muutama lohdutuspalkinto.

10

Koivukylän Lähisanomat | 1/2022

Tasan 75 vuotta sitten pidettiin Rekolan
Marttojen perustava kokous
Paula Kaunismäki

Ritva Lindblad

J

oulukuinen tiistai-ilta
14.12.2021 oli valittu Rekolan Marttojen 75-vuotisjuhlapäiväksi.
Paikkana oli Wanha Bäckby
Tikkurilassa, joka on moderni 150 hengen tilausravintola
historiallisessa ympäristössä. Talven pimeydessä saliin
ei tulvinut auringonvaloa,
vaan sali oli valaistu tunnelmallisesti lisävalaistuksena
kynttilät pöydillä ja ikkunoilla.
Rekolan Marttojen vasta valittu hallitus oli tehnyt valmisteluja koko syksyn, jotta
itse juhlailta olisi onnistunut. Tämä oli samalla haaste uudelle hallitukselle. Kun
yhteinen juhla alkoi, eteni ja
päättyi, juhlissa mukana olleilla Martoilla oli mahdollisuus sanoa sydämelliset kiitokset onnistuneesta illasta
juhlavastaaville Martoille.
Juhlapaikalle tultiin yhteiskuljetuksella. Martat olivat
niin juhla-asuissa kuin -tunnelmissa. Itse juhlapaikalla
olivat juhlijoita vastassa puheenjohtaja Tarja Puisto ja
sihteeri Jaana Vatanen. Juhlatilaisuus alkoi puheenjohtajan tervetulosanoilla sekä
yhteisellä maljalla. Hän kertoi myös lyhyesti illan ohjelmasta sekä menusta. Ohjelma oli jaettu etukäteen myös
kaikille pöydille, erillisenä
pöytäkorttina. Tämän jälkeen aloitettiin buffetpäivällinen. Samalla puheensorina
täytti tilan. Juhlatunnelmaa
lisäsi kaunis kattaus ja salin
jouluinen sisustus.
Puheenjohtaja Tarja Puisto
piti selkeän, kauniin ja hyvin
valmistellun puheen. Hän
otti kuulijat omikseen. Puheessaan hän raotti yhdistyksen historiaa. Hän kiitti Elise
Savolaista, joka on kirjoittanut yhdistyksen historiikin
60 ensimmäisestä vuodesta
ja Airi Kansasta, joka on kirjoittanut 10 viimeisintä vuotta. Jo alkumetreiltä alkaen
Rekolan Marttojen toiminta
on ollut aktiivista. Käsityöt
ovat olleet vahvin ja pysyvin
asia. Myös perheen ja kodin
merkitys on ollut näkyvässä
roolissa kaikessa tekemisessä. Martoissa on ollut ja
on mahdollisuus oppia aina
jotain uutta. Tekeminen on
yhteistä, syntyy uusia kokemuksia ja asioihin voidaan
vaikuttaa. Marttojen toiminta on kantavaa, osallistuvaa
ja yhteisöllisyyttä. Vuosien
myötä marttatyöhön on tullut mukaan tasa-arvon vaaliminen, yhdenvertaisuus sekä

Tervetulomaljat sisääntulossa

Rekolan Martat ry, puheenjohtaja Tarja Puisto

Juhlaillallinen, buffetkattaus

Juhlapöydän kukat

kansainvälisyys. Marttojen
arvot ovat avoimuus sekä olemalla rohkeasti oma itsensä.
Tarja Puisto päätti puheensa
Eeva Kilven ”voimarunoon”,
jonka kirjailija on kirjoittanut urheille naisille.
Tilaisuudessa juhlistettiin
41 vuotta Rekolan Marttojen
toiminnassa mukana ollutta
Raija Oikarista kiitossanoin
aktiivisuudesta, energisyydestä ja täsmällisyydestä.
”Naisen ääni” Kalevala-koru,
joka kertoo yksilön rohkeudesta, joka yhteen koottuna
voi muuttaa maailmaa, annettiin tästä merkiksi ja kiitokseksi hänelle.
Muistamiset jatkuivat, kun

Anne Nielsen ja Merja Ikkelä esiintyvät Marttojen juhlassa

Gun-Britt Haikaraiselle annettiin
merkkipäivälahja,
sillä hän oli ollut estynyt
osallistumaan Marttailtaan,
jossa muistettiin tämän vuoden merkkipäiväläisiä, 70-,
75- ja 80-vuotta täyttäneitä. Myös uusien hallituksen
jäsenten, Tarja Puiston ja
Merja Assolan, kiitosmuistamisille oli paikka ja aika.
Joulutunnelmaan johdatellen Raija Oikarinen lausui
lapsuuden aikaisen ”Seimen

lapsi” -runon ulkomuistista.
Illan pääteeksi Anne Nielsen
ja Merja Ikkelä musisoivat
ja veivät ajatukset musiikin maailmaan. Anne lauloi
vuoroin suomeksi, vuoroin
ranskaksi. Lauluhetki alkoi
”Taas kuljen, Bulevardilla
Helsingin niin kuin ennen,
kuljin kanssasi sun oi rakkain. . .” Siihen väliin ranskalainen, vanha tango, joka
ylitti sävelin kielimuurin.

Ja jos oli rakkautta edellä,
jatkui ”Valhetta, valhetta,
valhetta on kaikki laulut
maan...” Siitä jatkuen vanhalla ranskalaisella musiikilla siirtyen kuvaamaan aitoa
ystävyyttä Merja Ikkelän sävelin. Laulu ”Minun tieni” oli
illan viimeinen esitys. Tästä
lähdettiin yhdessä kohti kotia nauttien siitä, että marttatyö on rikastuttanut omaa
elämää. Tämä juhlailta oli
tehty Rekolan Martoille.

11
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Toivon kirjahyllystä virtaa muutokseen
Taina Kulusjärvi-Touray

Suomi on vakaa, turvallinen ja onnellinen valtakunta, meillä
on koulutuksen myötä paljon inhimillistä pääomaa ja hallinto on verraten hyvä. Meillä on luottamusta toisiin ihmisiin
ja olemme innovatiivisia. Suomalaisilla on Euroopan vahvin digitaalinen osaamispääoma ja osaamme tuottaa hyvää
muulle maailmalle. Me pystymme ottamaan pallosta kiinni
ja ratkaisemaan tälle aikakaudelle haitallisen kulutuksen
ongelmat. Jos ja kun on yhtä hyvä kriisitietoisuus kuin koronassa, me jokainen voimme muuttaa kulutustapojamme.
Tulevat muutamat vuodet ovat todennäköisesti historian
tärkeimmät.

Tietoa ja toivoa
Runoilija Saila Susiluodolta ilmestyi kirja ’Kehrä’ viime helmikuussa, joka on hänen ensimmäinen proosateoksensa.
Siinä hän suree:”...muuten kaikki tämä kauneus katoaa, ei
hitaasti vaan niin nopeasti, että se melkein kuin häivytetään
silmiemme edestä, melkein kuin tätä maailmaa ei olisi koskaan tapahtunut, kuin sitä ei olisi koskaan ollut, ja että juuri
tästä kauneudesta ja katoavaisuudesta minun pitäisi kirjoittaa...”
Kirjastot ovat luoneet ilmastoryhmiä, joiden tarkoituksena on ollut luoda kansalaiskeskustelua ja toivoa lukijoille.
Glasgowin kokous osoitti, että ongelmat otetaan vakavasti.

Nuorilla on pelissä koko tulevaisuus. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on herätellyt tehokkaasti valtioiden
päättäjiä: ”Kuinka te kehtaatte puhua vain rahasta?”
Hänen toimintansa on antanut toivoa jokaiselle sukankuluttajalle siten, että hänkin voi tehdä muutoksia omassa elämässä niin, että maailma pelastuu.

Toivon kirjahylly
Kirjastot ovat luoneet Toivon kirjahyllyn, josta saa apua ja
tietoa, joka lieventää ilmastoahdistusta. Toivon kirjahyllyyn on koottu kirjoja, joissa käsitellään ilmastonmuutosta
ja luontokatoa toivon ja toiminnan näkökulmasta. Se löytyy
verkosta kirjalistan sivuilta osoitteesta Toivon kirjahylly.
Kokemuksen mukaan ilmastoahdistusta helpottaa parhaiten toiminta, jota ajatusta haluttiin vahvistaa sopivilla kirjavalinnoilla.
Tässä muutamia oppaita, jos haluaa laajentaa tietomäärää
oikeaan toimintaan ohjaavana innoittajana.
1. Juha Kauppinen: Heräämisiä kertoo mistä luonnonsuojelussa on perimmiltään kysymys. Miten ajatus luonnon
suojelemisesta syntyi, ja kuinka se laajeni käsittämään koko
elonkehämme tulevaisuuden?
2. Maria Joutsenvirta, Arto O. Salonen: Sivistys vaurautena.
Teos päivittää käsityksiä sivistyksestä, vauraudesta ja edistyksestä sekä tarjoaa tuoreen näkökulman ilmastokriisin kiperiin kysymyksiin. Yhteiskunnan ja yksilön menestystä on
tähän asti mitattu materiaalisen vaurauden ja kulutusmahdollisuuksien lisääntymisellä. Silloin jää kuitenkin tunnistamatta suurempia merkityksiä ja luovia mahdollisuuksia sekä
alati paheneva ympäristöongelma jää huomiotta.

4. Marttaliitto, Kodinhoitokirja: Innostu ja onnistu kotona. Martat ovat tehneet kotien hyväksi ilmastotyötä jo 122
vuotta. Korjaaminen, kunnossapito ja kiertotalous ovat yksilöiden ja perheiden ulottuvilla olevia ilmastotekoja. Teos
tarjoaa perustietoa kodin siivoamisesta, huoltamisesta ja
hoitamisesta sekä runsaasti arkea helpottavia vinkkejä.
Hiilineutraali Vantaa
Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita määrittää resurssiviisauden tiekartta. Sen avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jätteetöntä tulevaisuuden kaupunkia, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi – samalla luoden edellytyksiä
kestävälle hyvinvoinnille.
Resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on, että Vantaa on vuonna 2030 hiilineutraali. Tämä edellyttää, että
kaupungin suunnittelu ja toteutus on resurssiviisasta,
luonto monimuotoista, luonnonvaroja käytetään kestävästi ja jossa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintatavat ovat vastuullisia. Tiekartan kuusi kaistaa ovat:
1. Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, 2. Hiilineutraali energia, 3. Materiaalien elinkaari ja kiertotalous, 4. Monimuotoinen luonto, 5. Vastuullinen Vantaa sekä 6. Hiilinielut ja
kompensointi.
Muutoksen tuulet puhaltavat jo.

3. Mikko Pelttari: Lämpenevä Maa- ilmastolukutaidon käsikirja tarjoaa ratkaisuja ilmaston lämpenemisen pysäyttä-

Jouko Karjalainen, sit.
eläkkeellä oleva köyhyystutkija
Vantaa, Päiväkumpu

273

Köyhyys, osattomuus ja huono koulutus ovat raskas yhdistelmä, myös yhteiskunnalle. Vaikuttavinta on parantaa mielenterveyskuntoutusta, päihdehuoltoa ja sosiaalipalveluja –
sekä torjua köyhyyttä!
Tasa-arvo on hyvinvoinnin perusta – meille kaikille.

Vantaa – Kerava aluevaaleissa 245 – 303
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miseksi. Tiedetoimittaja Mikko Pelttari kysyy, mikä tekee
ilmastonmuutoksesta niin viheliäisen ongelman. Toiveikas
tulevaisuus vaatii talouden, kulttuurin ja toimintatapojen
uudelleenajattelua.

Maksaja: Sanoista tekoihin ry

S

uuret ilmastokysymykset vaativat uutta näkemystä
maailmasta, vastuusta ja ihmisen toiminnasta. Kyse
ei ole enää viherpiipertelystä, vaan mittakaava on niin
suuri, että jokainen ihminen, yhteisö ja organisaatio muuttuvat. Viimeiset 30 vuotta on ollut luonnon kannalta hurjaa
ja vastuutonta kulutusta. Luonnon monimuotoisuus on vaarassa, lintujen laulua on vähemmän, mannerjää sulaa kiihtyvällä vauhdilla. Rahalla on saatu aikaan valtavia ongelmia
ja nyt ongelmista on siirryttävä ratkaisuihin.

469
Perussuomalainen vaihtoehto on

LAADUKKAAMPI
TERVEYDENHUOLTO.
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Puuropöytä ulkosalla

Koivukylässä jaettiin joulun
ruokalahjoja lapsiperheille
Reetta Kyyrö

Liisa Kaikula
Reetta Kyyrö

A

uta Ruokalahjalla -keräys toteutettiin 120
K-Supermarketissa
tänä jouluna ensimmäistä
kertaa. Valikoitujen kauppojen asiakkaat osallistuivat
keräykseen
lahjoittamalla
hyvin säilyviä elintarvikkeita kauppareissun yhteydessä.
Keräykseen
lahjoitetut
tuotteet jaettiin eri puo-

lilla Suomea Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
kohtaamispaikoissa
apua
tarvitseville
lapsiperheille. Koivukylän avoimessa
kohtaamispaikassa joulun
ruokalahja jaettiin jopa 200
perheelle MLL Uudenmaan
piirin toimesta.

tamiseen erityisesti nyt, kun
avun tarve on koronapandemian vuoksi entisestään
kasvanut. Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa
on kertynyttä kokemusta
aineellisen avun jakamisesta ja perheiden auttamisesta
ruoka-avustuksin.

K-Supermarket halusi osallistua vaikeassa tilanteessa
olevien lapsiperheiden aut-

MAINOKSEN MAKSAA EHDOKAS ITSE.

Liisa Kaikula

J

o perinteeksi tullut
puuropöytä palasi taas
vuoden
koronatauon
jälkeen nyt seitsemättä kertaa Koivutorin maisemiin.
Tänä vuonna kuitenkin torin perusparannusremontti
oli vielä joulukuun alussa
pahasti kesken, eikä pitkää
pöytää voitu asetella torille.
Tällä kertaa Rekolan seurakunnan keittämät puurot
kanelisokereineen
nautittiin torin laidalla, asukastila
Kirnun ylätasanteella pirteässä pakkassäässä ja ohuen
lumikerroksen
peittäessä
ympäröivän maiseman. Ihan
yhtä juhlavaa tunnelmaa
kuin torin 50 hengen pitkään
pöytään, ei tietenkään saatu
tasanteelle luoduksi, sillä
siellä jouduttiin tinkimään
niin pöydän pituudesta kuin
jättämään tuolitkin pois.
Mutta hyvältä puuro maistui
ulkoilmassa ja monet siitä
keittäjälle terveisiä lähettivät, jopa erään henkilön todetessa, ettei koskaan ennen
ollut saanut näin hyvää riisipuuroa!

Ilahduttavan moni osallistujista oli myös noudattanut
perinteistä kehotusta ottaa
oma lautanen ja lusikka mukaan, jotta tässäkin tapahtumassa voitaisiin noudattaa
mahdollisimman hyvin Vantaan kaupungin ohjetta olla
tilaisuuksissaan käyttämättä kertakäyttöastioita.
Vaikka tapahtuma ei varsinaisesti ollutkaan kaupungin toteuttama, joskin
kumppanina kaupunki oli
tässä asukastilan kautta mu-

kana, niin järjestäjätahot,
Rekolan seurakunta, Toimiva Koivukylä-Toimari ry ja
asukastila Kirnu halusivat
ehdottomasti pitää tästä periaatteesta kiinni niin pitkälle kuin se vain tällaisissa ulkoilmatapahtumissa talvella
on ylipäätään mahdollista.
Ja olihan se ja siitä iso kiitos
osallistujille!
Ensi vuonna sitten uudestaan komeasti pitkässä pöydässä koko uusitun Koivutorin pituudelta.

ÄÄNESTÄ ALUEVAALEISSA
SUNNUNTAINA 23.1 .2022
TAI ENNAKKOON 12-18.1.2022

Soile
Eriksson
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Palvelut kuntoon
vauvasta vaariin

REKOLAN TYÖVÄENYHDISTYKSEN ALUEVAALIEHDOKKAAT:

LÄHIPALVELUT ON TURVATTAVA!
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Syntyperäinen Koivukylän suuralueen asukas
WWW.SOILE.BLOG
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Piparin tuoksusta Nuuttipukkiin
– joulunviettoa foibekartanolaisittain
Katri Mervilä-Puhakka
Jouluaattoa vietettiin lahjoja
jakaen ja perinteisiä jouluruokia nauttien. Joulupäivänä Foibekartanon Päätalolla
kokoonnuttiin joulupäivän
jumalanpalvelukseen.

J

oulunajan vietto jatkuu
Foibekartanolla Nuutinpäivään saakka. Joulua on valmisteltu Foibekartanolla itsenäisyyspäivästä
lähtien taiteilemalla kortteja, leipomalKatri Merivlä-Puhakka
la pipareita
ja laulamalla
joululauluja.
Jouluun laskeutumiseen
on kuulunut
niin harras
Luciakulkue
kuin eloisat
j ou lu m a rkkinatkin.
Yhdessä on
kokoonnuttu
joulupuurolle ja laavulle
seuraamaan
jou lupu k in
Nuuttipukki ja oljet kuuluvat Nuutinpäivään
hevosajelua.
Ihana
joulun tuoksu on leijunut kartanolla, kun Hyvän elämän
palvelutalon Kotitaloissa on
paistettu kinkut ja tortut.

Foibekartanolla
iloitaan ja
melutaan
Nuutinpäivänä

Mitä
kummaa Vantaan
Asolassa sijaitsevalla
Foibekar tanolla
tällä
kertaa tapahtuu? Kamala
meteli ja ihan
kuin pihapiirissä kulkisi
naamaripäisiä nahkoihin
pukeutuneita pukkeja.
Voiko olla totta, että he kantavat kulkueessaan vanhaa
rukkia.
Tänä päivänä yhä harvempi

tuntee Nuutinpäivän tavat.
Ikäihmisten parissa nämä
perinteet kuitenkin elävät
yhä tarinoissa ja muistoissa.
Alun alkujaan Nuutinpäivää
vietettiin loppiaisen jälkeisenä päivänä 7. tammikuuta.
1700-luvulla
Nuutinpäivä
siirrettiin kuitenkin muutamaa päivää myöhemmäksi
ja nykyään sitä vietetään 13.
tammikuuta. Nuutinpäivää
on vietetty joulun päättymisen juhlana ja vanhojen
lakien mukaan Nuutinpäivä
päättikin 20 päivää kestäneen joulurauhan. Foibekartanolla Nuutinpäivän kulttuuriperinnettä
pidetään
yllä juhlimalla sitä perinteisin tavoin. Erityisesti LänsiSuomessa lapsuutensa viettäneet ikäihmiset muistavat
Nuutinpäivän vieton elävästi.
Nuutinpäivän menot alkavat
Foibekartanolla nahkoihin
pukeutuneiden nuuttipukkien kulkueella. Hirveää
meteliä pitävä, kattiloita kalisteleva kulkue kulkee pit-

Ulla Broms

Eero Viljakainen

Nuutinpäivänä Foibekartanon Päätaloon kannetaan
rukki sisään ja arkinen
aherrus saa taas jatkua
Joulun aatonaaton viettoa Foibekartanolla

kin Foibekartanon helppokulkuisia pihateitä ja vihtoo
vastaantulevia henkilöitä.
Taloissa käydessään nuuttipukit laulavat tervehdyssanat ja kysyvät ”onko hiivoja
jäljellä?” Kulkue päättyy
Foibekartanon
tervalle
tuoksuvalle laavulle, jossa
lauletaan ja maistellaan Ravintola Flyygelin tekemää
kotikaljaa.

Nuutinpäivään kuuluu rukin kanto pirttiin. Näin tehdään myös Foibekartanolla,
jossa rukki kannetaan laavulta Päätalolle juhlallisin
menoin. Rukin kanto sisälle
taloon symboloi aherruksen
jatkumista ja uuden työvuoden alkua.
Perinteisesti Nuutinpäivän
juhla on päättynyt siihen,

että tuvasta on kannettu
jouluiset oljet ulos. Foibekartanon laavulla maahan
levitetyt oljet ns. lattiaoljet
kerätään yhdessä tuumin
Nuutinpäivän
paikkeilla.
Näin joulun juhlakausi on
päättynyt ja uudistuneena
ollaan valmiita siirtymään
kohti arkista hyvän elämän
kevättalvea

Yhteisvastuuta ja vaaliaikaa Rekolan seurakunnassa

T

ervehdys Rekolan
seurakunnasta!

Uusi vuosi on alkanut.
Emme vielä tiedä, mitä se tuo
tullessaan. Korona vaikuttaa
varmasti elämäämme vielä
monella tavalla. Joudumme
ehkä elämään sen kanssa
tulevaisuudessa, niin että se
on osa arkeamme tavalla tai
toisella.
Yhteisvastuukeräys
–lähimmäisenrakkauden
kansanliike
Rekolan seurakunnassa tapahtuu isoja asioita tänä vuonna.
Alkuvuodesta käynnistyy
Yhteisvastuukeräys. Keväällä
seurakuntalaiset pääsevät
valitsemaan uuden kirkkoherran ja marraskuussa valitaan
seurakuntiin uudet luottamushenkilöt. Seurakunnan
jäsenillä on nyt mahdollisuus
vaikuttaa pitkälle
seurakunnan
tulevaisuuteen.
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Yhteisvastuu on kirkomme
vuosittainen suurkeräys, joka
auttaa hädänalaisia Suomessa
ja kehittyvissä maissa. Tämän
vuoden Yhteisvastuukeräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien
lasten ja nuorten auttaminen
niin Suomessa kuin maailmallakin.

”Yhteisvastuukeräys
alkaa sunnuntaina
6.2.2022 ja sen
suojelijana toimii
tasavallan
presidentti.”
Kampanjassa nostetaan erityisesti esiin 15–19-vuotiaita
nuoria. Koronan lieveilmiöitä
kohdanneet nuoret tarvitsevat
nyt tukea ja turvallisia aikuisia
arkeensa. Meidän tehtävänä
on tukea nuoria siinä missä
voimme, Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen on yksi
tapa auttaa. Lasten ja nuorten
keskus ry järjestää mm. Netti-

Saapas–toimintaa, joka toimii
etsivässä nuorisotyössä.
Kansainvälisen diakonian
avun vie perille Kirkon Ulkomanapu. Monien kehittyvissä
maissa koulut suljettiin, ja
lasten ja nuorten koulunkäynti
keskeytyi. Monet nuoret ovat
joutuneet naimisiin tai töihin
alaikäisinä, jotta perheet ovat
selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden
päivittäinen ravinnonsaanti on
turvattu.
Yhteisvastuukerääjiä tapaat
varmasti eri puolilla Rekolaa.
Rekolan kirkolla on su 6.2.
Yhteisvastuun avajaismessu ja
sen jälkeen myyjäiset. Seuraa
mainontaamme.
Kahdet vaalit
Seurakuntaamme valitaan tänä
keväänä uusi kirkkoherra.
Seurakuntalaiset pääsevät itse
äänestämään omaa ehdokastaan. Seurakuntalaiset
pääsevät tutustumaan eh-

dokkaisiin vaalisaarnojen ja
muiden tapahtumien kautta.
Kirkkoherran tehtävänä on
johtaa seurakunnan toimintaa
yhdessä luottamushenkilöiden
kanssa.
Marraskuussa valitaan myös
uudet luottamushenkilöt,
jotka toimivat seurakuntaneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Molemmat vaalit ovat seurakuntalaisten mahdollisuus
vaikuttaa siihen mihin suuntaan seurakunnan taloutta,
toimintaa ja resursseja kohdennetaan.

Osallistu Yhteisvastuukeräykseen: www.yhteisvastuu.fi

Monenlaisten muutosten
keskellä Jumala on ja pysyy.
Hän kulkee vierellämme joka
askeleella. Ollaan lempeitä
toisiamme kohtaan tänään ja
koko vuonna.
Terveisin,
vt. kirkkoherra Satu-Elina ja
varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kirsi.

Seurakuntavaalien tarkemmat
tiedot netistä:
www.seurakuntavaalit.fi
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Taidenäyttely, teatteriesitys vai konsertti
Paula Kaunismäki

T

aiteella on positiivinen vaikutus mielialaan, koska se
on ilmaisun, kannanoton ja mielihyvän tuottamisen
väline. Taiteen äärellä voi unohtaa hetkeksi arjen ja
unelmoida jostain suuremmasta. Sillä on myös vahva vaikutus elämän arvoihin ja niiden merkityksiin. Sen kautta voi
oppia myös inhimillisyyttä ja toisesta välittämistä. Aina on
yhtä vaikea valinta mikä olisi parasta ja siksi kannattaa nauttia niin taidenäyttelystä, teatterista kun musiikista. Minulla
oli joulukuinen viikko täynnä tätä kaikkea. Se oli melkein
epätodellista, että olin sen kaiken keskellä ja tunsin kuinka silmien ja korvien kautta rakentui ajatuksiin, mielikuviin
elämyksien maailma.
Outi Heiskanen on yksi maamme tunnetuimmista taiteilijoista. Hän on myös monisärmäinen taiteilija sekä on tunnettu metalligrafiikkatöistään, joista monissa on mystistä
satumaailman tunnelmaa. Rajojen rikkojana hän on myös
performanssitaiteen edelläkävijä.
Ystäväni, Maria ja Sirpa, antoivat minulle syntymäpäivälahjaksi taidenäyttelykierroksen Outi Heiskasen Ateneumin
näyttelyyn. Näyttely kokoaa yhteen taiteilijan monipuolisen ja monialaisen taiteen. Teoksia oli esillä yli 300, kuten
grafiikkaa, piirustuksia, maalauksia ja installaatioita sekä
performanssien taltiointeja taiteilijan yli viidenkymmenen
vuoden taiteilijauralta. Sali, jossa oli esillä Outi Heiskasen
ja taiteilija Janne Laineen yhteisteoksia, kertoi hyvästä yhteistyöstä ja sen onnistumisesta. Katse siirtyi näyttelyssä
kaiken aikaa teoksesta toiseen. Pikkutarkkaa työskentelyä ei
voi kuin ihailla. Samalla koko näyttely henki taitelijan omaa
elämää, ihmisen ja eläimen raja oli hiuksen hienosti erottuva. Naiseus, äitiys, elämä ja kuolema olivat vahvasti esillä
teoksissa.
Saiturin joulu -esitys Helsingin Kaupunginteatterissa oli

Robert Seger / Moment

joulunäytelmä, jonka inspiraationa on toiminut Charles
Dickensin klassikkoteos Saiturin joulu. Tämä on uudenlainen jouluinen musiikkinäytelmä. Teatteriseurana minulla
oli pojantytär. Halusin viettää hänen kanssaan yhteisen teatterihetken. Tässä esityksessä oli annettu Shed-teatteriryhmän 10-19 -vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja tehdä yhteistä joulumusikaalia Kaupunginteatterin
ammattilaisten kanssa.
Saiturin joulu sijoittuu 1800-luvun Englantiin, jossa köyhien lasten elämä oli kovaa. Lapsityövoiman käyttö oli yleistä erityisesti puuvillatehtaissa, joista lasten pienille käsille
oli käyttöä lankakoneiden hoitamisessa ja puhdistamisessa.
Tehtaan omisti ilkeä ja pihi Saituri. Joulu oli tulossa, mutta
tehtaassa työskenteleville lapsille ei ollut luvassa taukoa eikä
syötävää. Lapset kuitenkin tekivät kaikkensa, jotta Saituri ei
veisi koko kaupungin joulumieltä. Saituri uskoi todeksi häneen kohdistuneet kujeet. Ja kuinka ollakaan, pian hän ymmärsi, ettei halunnut olla enää ilkeä, vaan se hyvä ihminen,
joka hän kerran oli ollut. Hän halusi, että joulumieli olisi kaikille yhteinen.
Mieskuoro Operamento pitää konsertteja niin jouluisin kuin
keväisin Teatteri Vantaan Silkkisalissa. Ja aina yhtä mukaansa tempaavasti. Frakkipukuiset miehet täyttävät lavan.
He ottavat aina ja heti alkumetreillä yleisön kaiken huomion.
Näin se tapahtuu joka kerta. Pieni kujeilu kuuluu asiaan. Jos
on kerran kuullut heidän laulavan kuubalaisen serenadin,
haluaa kuulla sen toisenkin kerran, ehkä kolmannenkin.
Tästä syntyy uskollinen kuulijakunta.
Olimme mieheni kanssa kuuntelemassa Operamenton joulukonserttia uudessa Silkkisalissa. Tilat ovat uuden uutukaiset ja katsomo nousee tasaisen hyvin. Saliin sisään tullessa
muisteli entisiä tiloja, mutta vain hetken. Kun esitys alkoi,
ajatukset keskittyivät kuuntelemiseen. Laulut olivat tuttuja

joululauluja, paitsi että yksi oli ylitse muiden. ”Pienen lampaan jouluyö” oli minulle aivan uusi joululaulu eikä ihme,
koska sitä esitetään harvakseltaan. Itse esitys sai hetkeksi
kaiken huomion: vain yksi mies lavalla pianistin kanssa. ”Oli
kedolla syntynyt pikkuinen lammas. . .” ja kuinka se pelkäsi.
Laulussa kaikki päättyi hyvin, sillä emo suojasi pikku karitsaa. Iltammekin päättyi hyvin. Menimme kyläilemään suoraan konsertista.
Ja nyt muutamien päivien jälkeen Outi Heiskasen teokset
näkyvät yhä ajatuksissa. Saiturin joulu muistuttaa, että hyvä
voittaa kuitenkin ja että Operamenton mieskuoron esityksen
kuuluu musisoiden pehmentää joulukiireitä. Vielä kun lisään
tähän Everstinna -esityksen, Heidi Heralan monologin, niin
tämän esityksen myötä voin vain sanoa, että taide, teatteri ja
musiikki, antavat paljon niin kiireiseen joulun aikaan kuin
koronarajoitusten maailmaan. En ole yksin tämän tunteen
kanssa.

VALITSE ehdokkaasi - VÄLJ DIN KANDIDAT - SELECT your candidate
9

Jenni alasuutari
kauppatieteiden
maisteri

19

säde heikinheimo
pianonsoiton
opettaja

35

Hanna kotta

opettaja,
kirjastonhoittaja

ensihoitaja,
yrittäjä

heikki hölttä

lehtori,
yläkoulun opettaja

47

vaula norrena

kaupunginhallituksen
jäsen, tutkija

52

riku romppainen

24

49

tuomas peltola
lähihoitaja

57

53

eve rämö

kaupunginvaltuutettu,
sosiaaliohjaaja

mira sten

terveydenhoitaja,
yhteisöpedagogi

ÄÄNESTÄ
VANTAA-KERAVALLE
hyvät perheiden palvelut
nopea hoitoon pääsy
terapiatakuu mielenterveyteen
hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon
työolot
lisää hoivakotipaikkoja vanhuksille
toimiva oppilashuolto
neuvolat lähipalveluna
pelastustoimi myös eläimille
ilmastonmuutoksen aiheuttamien
terveyshaittojen ennaltaehkäisy

elections in 29 languages:

Lue lisää: www.vavi.fi
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markus vähälä

VOTE!

sairaanhoitaja,
kehittämispäällikkö

Korso-Koivukylän Vihreät

-
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Havukosken eläkeläisten syyskausi päättyi jouluisesti
Paula Kaunismäki

Raija Laakso

Paula Kaunismäki

H

avukosken eläkeläisten joulupuuro -hetki vietettiin reilun 20 hengen iloisella ryhmällä Koivukylän
asukastilan isossa salissa. Pöydillä oli kauniit liinat
ja jouluisia koristeita. Helka ja Maija olivat keittäneet hyvän riisipuuron, joka tarjoiltiin lautasille. Puuron ohella oli
pientä ohjelmaa, kun laulettiin joululauluja ja luettiin pieniä
runoja. Erkki luovutti jäsenten joulumuistamiset Ilonalle ja
Raijalle.
Yllätyksenä Ilona oli saanut joulupukin paikalle ja kaikille
jaettiin pienet joulumuistamiset, ne perinteiset: omena ja pipari. Ilona oli yllätyksen takana. Puheensorina oli iloista ja
kaikilla tuntui olevan paljon asiaa. Eikä mikään ihme, sillä
seuraavan kerran jäsenet tapaavat vasta tammikuussa 2022
tiistaikerhossa. Kahvit joulutorttujen kera juhlistivat tilaisuuden ja syyskauden päättymistä.
Joulu tuo tullessaan ison ilon,
ja ehkäpä myös muutaman lisäkilon.
Mutta ei huolta nyt asiasta tästä,
vaan nautitaan elämästä!
Joululounas nautittiin seuraavana päivänä Teräsvaarisalissa
ja paikalla oli reilut 30 jäsentä. Jos ruokailijat olivat virittäytyneet joulutunnelmaan, niin oli myös juhlasali. Buffetkattauksessa ruoka oli aseteltu esille kauniisti. Jouluiset ruuat
houkuttelivat ja tuoksut täyttivät tilan. Ruokailu sujui pöytäkunnittain ja iloinen rupattelu täytti tilan. Havukosken
eläkeläiset laulavat tilaisuuksissaan yhdessä eikä vain yhtä
laulua, vaan monta monituista. Myös runoja lausutaan ja
sketsejä tulla tupsahtaa yllättäen. Raija kiitti jäseniä syksyn
toiminnasta ja toivotti kaikki mukaan tammikuussa, kun
tiistaikerho 11.1.2022 aloittaa kevätkauden toiminnan.
Tulevalla kevätkaudella 2022 tapahtumia ja tekemisiä ovat
Iloinen iltapäivä, joka pidetään ensimmäisen kerran keski-

Erkki luovutti jäsenten joulumuistamiset Raijalle ja Ilonalle
(vasemmalta oikealle)

viikkona 23.2.2022 klo 10 alkaen. Boccia pelataan jatkossa
vain Koivukylän asukastilan isossa salissa (salin perällä)
perjantaisin klo 11–13 alkaen 14.1.2022. Senioritanssit jatku-

Jouluinen buffetlounas ja pikkukuvassa kahvipöytä
tarjottavineen

vat Koivukylän asukastilan auditoriossa torstaina 13.1.2022
klo 12–14. Sketsikerhoa yritetään elvyttää ja saada jäseniä
mukaan harjoittelemaan.

Konsertit Rekolan Kinolla jatkuvat taas kevätkaudella!
Matti Viirimäki

19.2. Ted Russell Kamp
Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Ted Russell Kamp
tekee keväällä muutaman
keikan Suomessa. Rekolan Kino on yksi kiertueen
konserttipaikoista. 11 omaa
albumia julkaissut laulajabasisti ammentaa laulujensa
ainekset amerikkalaisesta
perinnemusiikista, ennenkaikkea countrysta ja southern-vaikutteista. Suomessa
vielä suurelle yleisölle hieman tuntematon Ted Russell
Kamp on nimi, joka kannattaa painaa mieleen ja tulla
kokemaan Rekolan Kinolle.
Ted Russell Kampia säestää
kova kotimainen kolmikko:
Tokela (kitara), Tommi Viksten (kitara), Janne Haavisto
(rummut).

5.3. Hoedown
Hoedownia voi hyvästä syystä kutsua Suomen johtavaksi
juurimusiikkiyhtyeeksi. Jo
20 vuoden ajan aktiivisesti
keikkaillut yhtye on tullut
tunnetuksi livekeikoistaan,
joilla kuullaan musiikkia
laidasta laitaan. Hoedownin
musiikilliset juuret ovat leppoisasti ristissä valkoisten
ja mustien vaikutteiden kes-
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ken. Yhtyeen roots-musiikissa yhdistellään countrya,
rock’n’rollia, folkia ja bluesia. Rekolan Kinossa kuullaan yhtyeen uuden levyn
materiaalin lisäksi tietysti
myös Hoedownin sovituksia huikeista juurimusiikin
klassikoista.
Hoedownin nykyinen kokoonpano on Mika Kuokkanen (laulu/kitara/piano),
Jere Ijäs (laulu/kitara/piano), Topi Kurki (rummut),
Masa Maijanen (basso), Olli
Haavisto (pedal steel/lap
steel /dobro) ja Jarmo Nikku
(kitara/mandoliini). Tiedossa on täysipainoinen ilta juurevaa musiikkia!

16.4. Edu Kettunen, Mika
Kuokkanen, Johanna ja
Mikko Iivanainen
Laulaja-lauluntekijä
Edu
Kettunen palaa Rekolan Kinolle juurimusiikin ystäville tutun Mika Kuokkasen,
vokalisti Johanna Iivanaisen sekä kitaristi Mikko
Iivanaisen
kera.
Neljän
huippuartistin
ohjelmisto
koostuu ryhmän jäsenten
tunnetuimmista kappaleista
sekä huolella valikoiduista
lainabiiseistä.
Kokoonpanon lauluntekijäperinteestä

kumpuava musiikki tarinoi
välillä herkän kaihoisasti ja
välillä juurevan rokkaavasti. Edun ja Mikan edellinen
Rekolan Kinon konsertti oli
ennakkoon loppuunmyyty,
ja luvassa on jälleen intiimi
ja tiheätunnelmainen ilta
herkkien tulkintojen ja elämänmakuisten tarinoiden
parissa.
Edu Kettunen (laulu/kitara) Mika Kuokkanen (laulu/
kitara), Johanna Iivanainen
(laulu), Mikko Iivanainen
(kitara, pedal steel)
Konserttien ennakkolipunmyynti alkaa vuodenvaihteen jälkeen.
Konserttien järjestäjä Rekolan Elävän musiikin yhdistys REMY ry on Rekolassa
Vantaalla v. 2009 perustettu
yhdistys. Toimintamme ydin
on korkeatasoisten konserttien järjestäminen Rekolan
työväentalossa eli Rekolan
Kinossa. Tavoitteina on vaalia akustisesti erinomaista
ja miljöönä viihtyisää työväentaloa
kulttuuriympäristönä, tukea musiikillista
paikalliskulttuuria, elvyttää
kotiseudun musiikkiharrastusta sekä vahvistaa Rekolan

Pasi Rytkönen

kaupunginosan perinteisesti
vahvaa kotiseutuhenkeä yhteistoiminnassa alueen muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
Remyn toimintaa tukevat
Vantaan kaupunki ja MES
(Musiikin edistämissäätiö).
Tule mukaan REMY ry:n
toimintaan joko aktiivisena
toimijana, elävän musiikin
kuuntelijana, oman seutukuntasi harrastustoiminnan
tukijana tai vaikka kaikissa
näissä rooleissa. Jäsenetuna pääset edullisemmin
REMY:n järjestämin konsertteihin. Jäseneksi liittyminen on myös arvokas tuen
osoitus yhdistyksen toimintaa kohtaan. Jäsenmaksu
vuodelle 2022 on 20 euroa,
perhejäsenyys eli jäsenyys
kaikille samassa taloudessa
asuville 30 euroa. Jos kiinnostuit, lähetä sähköpostia
osoitteella info@remy.fi, saat
paluupostissa
jäsenmaksuohjeet.
Voit liittyä myös pelkästään
REMY ry:n postituslistalle.
Sen kautta saat tietoa Remyn konserteista ja muusta
toiminnasta. Listalle liittyminen: info@remy.fi

Rekolan Kinon konserteista ja muista tapahtumista saat tiedon osoitteessa
www.rekolankino.fi.
REMY:n
Facebook-sivun
seuraajaksi kannattaa myös
liittyä: www.facebook.com/
rekolanremy

Hoedown: Alarivi Mika
Kuokkanen, Jere Ijäs, keskellä vasemmalta Jarmo
Nikku, Olli Haavisto, Masa
Maijanen. Ylinnä rumpali
Topi Kurki
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Tule tekemään Porinapirtin tarinaa Tuli vangitsi katsojat
tai mukaan vapaaehtoisena
Koivutorilla
Paula Kaunismäki

Varpu Baarman

P

aimenentiellä, Marjatta-Säätiön Havunneulassa, kokoontuu perjantaisin vaihteleva joukko
ikäihmisiä vapaaehtoisten
vetämänä pariksi tunniksi
viihtymään Porinapirtti-olohuoneeseen.
Porinapirtin vapaaehtoiset
miettivät marraskuun kokouksessaan, että sen toiminnasta olisi hyvä kirjoittaa
oma historiikki. Mukana vapaaehtoisena on ollut reilun
11 vuoden ajan paljon henkilöitä, joilla on muistissa,
miten perjantait ovat sujuneet. Paljon on myös muita
tarinoita eri tapahtumista.
Nämä odottavat taltiointia
tuleville polville.
Myös tällä hetkellä mukana
olevat vapaaehtoiset ovat itsekin ikäihmisiä ja jos heidän voimavaransa uupuvat,
on todella tärkeää, ettei tieto
jää unholaan.
Vapaaehtoistoiminta on monipuolista ja jokainen voi
valita minkälaista vapaaehtoistoimintaa haluaa tehdä.

Tämä tieto olisi hyvä siirtää uusille, tuleville vapaaehtoisille. Marjatta-Säätiö
huolehtii vapaaehtoisistaan
yhteisten tapaamisten ja koulutusten avulla. Ja pääsääntö
on, että jokainen vapaaehtoinen tekee sen verran, mihin
oma elämäntilanne antaa
aikaa tai mihin omat voimavarat riittävät. Kertoja ei
lasketa, koska jokainen kerta
on arvokas.
Sinulle, joka olet ollut tai olet
tälläkin hetkellä mukana Porinapirtin vapaaehtoisena,

Sinä, joka mietit vapaaehtoistoimintaa, ota yhteyttä:
kirsi.haverinen@marjattasaatio.fi tai
jenna.tiilikainen@marjattasaatio.fi
Porinapirtin perjantait ovat
täynnä tarinoita!

J

oulun läheisyydestä ja
pirteästä
pakkasesta
huolimatta joukko kyläläisiä kokoontui Koivutorille maanantai-iltana 20.12.
Saimme nauttia Taikatulettulishowryhmä
upeasta
esityksestä. Kahden naisen
esittämässä Mystique-tuliesityksessä oli tulitanssia ja

Kuva: Matti Puurunen

TERVEYTTÄ JA
HYVINVOINTIA.

muistele menneitä aikoja.
Soita Paula Kaunismäelle,
puhelin 050 4536364, niin
jutellaan ja kirjoitetaan sekä
kootaan yhteen muistosi.
Myös kuvat menneistä tapahtumista ovat tärkeitä.

Aluevaalit 23.1.2022. Ennakkoäänestys 12.–18.1.

MAKSAJA: JARI SAINIO
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Sote sydämellä ♥

jongleerausta koreografioituna kauniiksi ja hypnoottiseksi kokonaisuudeksi. Soljuva musiikki lisäsi mystistä
tunnelmaa.
Esitys oli osana Koivukylän
asukastilan julkisivun ”Heijastuksia minusta” -valokuvateoksen avajaisia. Pysyvä

julkisen taiteen teos koostuu
24 ikkunaruudun kokoisesta, lasten ja nuorten kuvaamista valokuvista.
Kiitos Vantaan kulttuuripalveluille, joka mahdollisti esityksen.

Koivukylän Lions Klubi
kiittää yhteistyökumppaneita
ja lahjoittajia vuodesta 2021
ja toivottaa Onnellista ja
Hyvää Uutta Vuotta 2022
Hyvän Mielen Joulukonsertti Rekolan
Pyhän Andreaan kirkossa järjestettiin
koronaturvallisesti 2.12.21 klo 19.
Esiintyjinä hienosti soinut Vantaan
Musiikkiopiston Laurus Nuorisokuoro,
johtajanaan Heidi Harinen sekä
kanttori Antti Pyykkönen, säestys ja
urkusoolot.
Järjestäjänä Koivukylän Lions Klubi
www.lckoivukyla.net.

TIINA TUOMELA
lastentautien erikoislääkäri
Vantaa-Kerava

422
Mainoksen maksaa ehdokas

Aluevaalit ennakko 12.–18.1.22, vaalipäivä 23.1.22.
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K Y L Ä L L Ä TA PA H T U U
Havukosken
Rekolan-Koivukylän
Eläkeläiset ry
Eläkkeensaajat
Kevätkausi 2022 alkoi ry
tiistaina
TAITOKESKUS HAVUKOSKI
Peltoniemenkuja 3
TAITOKESKUS
01360 Vantaa HAVUKOSKI
Peltoniemenkuja
ke 9-17 ja to 10-18 3

01360 Vantaa
ke
9-17 ja to 10-18
TAITOKESKUS
KORSO

Korsontie 18
01450 Vantaa KORSO
TAITOKESKUS
ma 9-17 ja ti18
10-18
Korsontie

11.1.2022

Joulu käsillä Taitopajat
klo 13-20, aloitus viim. klo 18
14 € + materiaalit.
Muista ilmoittautua.
Taitokeskus Havukoski
To 13.12. Saippuapaja

01450 Vantaa
ma
ja ti7666
10-18
Puh.9-17
050 344

havukoski@taitoetelasuomi.fi
Puh.
050 344 7666
www.taitoetelasuomi.fi
havukoski@taitouusimaa.fi
www.taitouusimaa.fi

FACEBOOK
Taitokeskus Havukoski ja
FACEBOOKISSA:
Korso/Taito Etelä-Suomi
ryKorso/
Taitokeskus
Havukoski ja
Taito Uusimaa ry
Taitokeskuksessa on materiaalimyyntiä, kankaankudontaa, käsiKangaspuissa
loimet
on ratyökursseja ja muita
tapahtumia.
kennettu
valmiiksi.
Meiltä voit
Kangaspuissa
loimet rakennettu

ostaa tarvikepaketit ja neulelangat. Järjestämme kursseja
Marjatta-Säätiö
myös
tilauksesta ryhmille.
Mielenterveysyhteisö
Havurasti

Avoinna arkisin klo 9.00–15.00
Eteläinen Rastitie 12,
01360 Vantaa
(käynti kentän puolelta)
p. 050 3407888
havurasti@marjattasaatio.fi
https://marjattasaatio.fi/muutoiminta/havurasti-myyrasti/
www.facebook.com/rastitoiminnat
Kaipaatko juttuseuraa ja
yhdessäoloa muiden kanssa?
Oletko yksinäinen? Tarvitsetko
tukea mielenterveyden tai päihteidenkäytön kysymyksissä?
Kaipaatko iloa ja naurua elämään?

Taitokeskus Korso
Ti 4.12. Green Craft –päivä.
Kierrätyshuovasta
pientä kivaa
valmiiksi, varaa oma kudontapukinkonttiin.
aikasi.
Vain materiaalimaksu.
Käsityölauantai 15.1.
Ti
11.12.
käsillä -pajassa
klo
10-15Joulu
Korsossa.
Tule tutustumaan
kevään tarjonhimmelit,
helmipannunalutaan.käpyhyasintti
nen,
Keväänmännynkävyt
kurssit löytyvätmukaan).
www.
(omat
taitoetelasuomi.fi

Taitokeskukset on
joululomalla
20.12.2018Tiistai
6.1.2019.
Toiminnallinen ryhmä 1)

klo 10.00–11.30
Ulkoillaan yhdessä-kävely 1)
klo 12.30–13.00
Yhteisökahvit
klo 13.15
Keskiviikko
Musiikin iloa 1)
klo 10.00–11.00
Tuolijumppa 1)
klo 12.45–13.15
Yhteisökahvit
klo 13.30
Peliryhmä 1)
klo 13.45 - 14:30
Yhdessä yksin 2)
klo 13.30–14.45

Torstai
Yhteislaulu 1)
klo 10.00–11.00
Havurastissa saat mahdolliVoimaa metsästä -kävely 1)
suuden yksilölliseen tukeen ja
klo 11.30–13.30
ohjaukseen, erilaisiin ryhmiin
Suvanto -ryhmä 2)
sekä vapaamuotoiseen toiminklo 12.15–14.15
taan ja yhdessäoloon.
Yhteisökahvit
Tervetuloa!
klo perinteiset
12.30
Partiomammojen
Kirjallisuus/Draamapaja 1)
Havurastin toiminta on makklo 13.00–14.00
sutonta ja suunnattu vantaaJOULUMYYJÄISET
laisille ikääntyneille. Voit tulla
Perjantai
ilman ajanvarausta ja lähetettä. Aivojumppaa 1)
sunnuntaina
2.12.2018
Toiminnasta vastaavat
sosiaali- klo
10.00–11.00
ja terveysalan ammattilaiset.
kello 12-14
Asahi -terveysliikunta 1)
Toimintaa rahoittavat Vantaan
klo 12.15–12.45
Tarjolla:
kaupunki ja Veikkaus.
Yhteisökahvit

kahvia
klo 12.45
piirakoita
Rentoutusryhmä 1)
leivonnaisia
Maanantai
klo 13.15–13.45
Jumppahetki ja viikko- joulutorttuja
käsitöitä
kokoontuminen 1)
Ryhmät ovat avoimia ja niihin
sukkia
klo 10.00–11.00
voi tulla mukaan milloin
lapasia
Elämäntaparyhmä 2)
tahansa.
kynttilöitä
klo 12.00–13.00
Ryhmistä saa lisätietoa Havuhavupalloja
Yhteisökahvit
rastin henkilökunnalta.
joulukoristeita
klo 12.30
ovikoristeita
Levyraati 1)
klo 13.00–14.00

Muutokset mahdollisia.

Arpajaiset ym. mukavaa!
TERVETULOA

tukemaan
Koivukylän
Rekolan partiolaisten
Lähisanomat
toimintaa

Rekolan partiomajalle
Kustaantie 47

Alkuvuoden 2022 ilmestymisaikataulu

Maaliskuussa Nro 2 vko 9 / ke 2.3.2022
(aineistopäivä pe 4.2.)
Toukokuussa Nro 3 vko 18 / ke 4.5.2022
(aineistopäivä pe 8.4.)

Tiistaikerho
ja toimintakerho
Kerhotoiminta:
kokoontuvat
klo 13:00.
Koivukyläntiistaisin
asukastila
Kirnu,
Havukosken
palvelutalon
askartelutila,
Hakopolku 2:
kerhosalissa Paimenentie 4
(Pohjakerros,
sisään liuskan
Tiistaikerho
klo 12–16,
seuraava
jälkeen
katoksen
alta.) kerta on
18.1.2022
Klo 12–14 kerhotoimintaa ja
www.rekola.elakkeensaajat.fi
klo 14–16 kortin pelaamista ja/
tai sketsien harjoittelua
Joulumyyjäiset Havunneulassa
Lauantaina 15.12.2018
Koivukylän asukastila Kirnu,
Paimenentie
2 pihanpuolella.
auditorio, Hakopolku
2:
Askartelukerho
Senioritanssit
Havunneulassa
(kerhotila
Paitorstaisin klo 12–14
alkaen
menentie
(maantasossa
pihan13.1.20222 (lattian
kunnostus
on valmis
tammikuun
2022
puolella)
Perjantaisin
parillisilla
alussa)
viikoilla klo 13:00-15:00.
Koivukylän asukastila Kirnu,
Lauluryhmä
iso sali (salin takaosa),
Tiistaisin kerhosalissa
Hakopolku 2:
klo 14:30-15:30.
Boccia
perjantaisin klo 11–13 alkaen
Pelikerho
14.1.2022
Havunneulassa
joka
toinen
Perutut vuorot:
25.2.
(vko 8) ja
maanantai
parillisilla viikoilla
15.4. (pitkäperjantai)
klo12:30-16:30.
Tämä on asukastilan avointa pelitoimintaa, pelaamaan
voivat tulla kaikki asukastilan
Boccia
kävijät, tiistaisin
Havukosken
eläkelaiset
Pelataan
Havukosken
voivat
toimia
ohjaajina
pelien
Nuorisotalossa klo 11:00-12:30.
lomassa. Merkityllä kentällä voi
pelata kuusi henkilöä samanaiRivitanssikerho
kaisesti.
Nuorisotalossa maanantaisin
klo
12.00-13.30.
– NUTAn
vuoro peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Tervetuloa!!
Kuntosalivuoro Havukosken
nuorisotalolta peruttu, koska
käyttö oli vähäistä

Kuntosaliharjoittelumahdollisuus mm. Rekolan Raikkaan
perjantaivuorolla (maksullinen):
Kuntosali
Koivukylän vanhustenkeskus,
Karsikkokuja, käynti radan
puolelta,perjantai klo 8–10, 40
euroa (kevätkausi 2022)
14.1.-18.2.2022 ja 4.3.29.4.2022 (ei viikolla 8)

Rekolan Raikkaan
veteraanijaoston
Kafnetti
liikuntaryhmät

Avoinna:
Kevätkausi 2022 alkaa viikolla
ma-to klo 8.30-15.30,
2, maanantaina 10.1.2022
pe 8.30-14.30
Rautkallionkatu 3, 01360
Rekolan Raikkaan
veteraanijaVANTAA,
puh 043 827
0114
osto noudattaa
tapahtumissaan
www.vantaa.fi
/kafnetti,
voimassa olevia viranomaiswww.facebook.com/
määräyksiä ja -ohjeistuksia.
kohtaamispaikkakafnetti
Jos kysyttävää veteraanien
toiminnasta,
voit soittaa:
Asukastila
Kafnetti
on Vantaan
Esko
Lerssi,
puheenjohtaja,
kaupungin aikuisille suunnattu
puhelin
0400 507559, Kahvia
avoin
koh-taamispaikka.
esko.lerssi@kolumbus.fi
pikkuhintaan.
Iltapäiväjumppa,
Maanantaisin:
Havukosken
nuorisotalo
Ilmainen
aamupuuro
maanantai klo 12.30–13.30,
klo 8.30-9.30
25 euroa, 10.1.-14.2.2022
ja 28.2.-25.4.2022
Terveydenhoitajan vastaanotto
HUOM! Kevätkaudella vain
klo
10-12vuoro
tunnin
Alkaa
vuoden
2019 alusta
Perutut
vuorot:
21.2. ja 18.4.2022
Tiistaisin:
MUISTA: sisäpelikengät, oma
Läppäripiiri
Ota mukeppi, mattoklo
ja 12-14
juomapullo
kaan oma kannettavasi/älypuhelimesi
ja tule opettelemaan
Pehmolentopallo,
niiden
käyttöä koulu
Rekolanmäen
maanantai klo 19.30–21.00,
30 euroa
Keskiviikkoisin:
10.1.-14.2.2022 janeuvonta
Maahanmuuttaja
28.2.-25.4.2022
klo
9-15
Vesijumppa,
Kauppojen
hävikkiruuan jako
Hakunilan
uimahalli,
klo
13.30 alkaa
numeroiden
Terapia-allas
jako. Oma kassi mukaan.
keskiviikko klo 14–15,
80 euroa
Torstaisin:
2 x 25 minuutin ryhmää,
Yhteisöruokailu, tervetuloa teke12.1.-16.2.2022 ja
mään ja/tai syömään klo 102.3.-27.4.2022,

Tervetuloa mukaan!
Havukosken Eläkeläiset ry
Hallitus

maanantai klo 11.30–12.30,

40 euroa
Havukosken
10.1.-9.5.2022, ry
Eläkeläiset

Hyvä Veteraanijaoston jäsen tai
Tiedustelut:
tuleva jäsen tässä on tulevien
Jaakko Vastamäki,
kuukausien tapahtumia,
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi
joihin
kaikkiin
tilaisuuksiin
tai puhelin
040-5116298
olet tervetullut. Jos pyydetään
ilmoittautumaan
Kuntosali, etukäteen, ole
hyvä
ja ilmoittaudu. Usein miten
Marjatta-Säätiö,
on
kyseessä tarjoiluvaraus,
joka
Paimenentie
4,
maksaa
meille.
Ja
haluamme,
keskiviikko klo 16–17,
että
kaikille riittää tarjottavaa. Jos
30 euroa
joudut
ilmoittautumisen
jälkeen
12.1.-16.2.2022
ja
perumaan
tulosi, muista myös
28.2.-25.4.2022
ilmoittaa se henkilölle, jolle olit
Tuolijumppa,
ilmoittautunut.
Havukosken nuorisotalo,
torstai klo
12-13,
Tulevia
tapahtumia
30 euroa päättäjäiset pidetään
Syyskauden
13.1.-17.2.2022 ja
Teräsvaarisalissa
maanantaina
3.3.-28.4.2022,
17.12.2018
klo 14 alkaen. Tarjolla
vetäjänä
Merja
puuroa
ja joulutorttukahvit,
HUOM!
Uusi
aloituskellonaika:
hinta 5 euroa/henkilö,
sitova
klo 12
ilmoittautuminen 12.12.2018
- Peruttu vuoro: 21.2.2022
mennessä, maksu paikan
päällä. Pyritään järjestämään
Kuntosali,
arpajaiset, joten jos sinulla on
Koivukylän vanhustenkeskus,
arpavoittoja,
toimitus
perjantai klo
8–10, Jaskalle,
Karille,
Osmolle,
Ritvalle tai
40 euroa
Paulalle.
Ilmoittautumiset:
Jaakko
14.1.-18.2.2022 ja
Vastamäki,
jaakko.vastamaki@
4.3.-29.4.2022
kolumbus.fi, puhelin 040 5116298
Korttirinki,
Kevätkauden
avajaiset pidetään
aloitusaika sovitaan
erikseen
maanantaina 7.1.2019 klo 14
Raikkaan
Kunnontoimistolla.
piirin Tästä
yksittäisiäRaikkaan
ryhmiä tarjolla,
tarkemmin
Veteraanien
maksutjäsenkirjeessä
veteraanijaoston
tilille:
omassa
nro 1/2019.
Core/mobility, Havukosken
nuorisotaloon keskiviikkona
Pakkasjuhla
16.1.2019 klo 13-15 Hiekkaharjun
Puistokulmassa. Se on myös osa
TUL100 -tapahtumaa. Tästä
tarkemmin TUL:n jäsenkirjeessä
nro 1/2019. Arpavoittoja voi
toimittaa Jaskalle, Karille,
Osmolle, Ritvalle ja Paulalle.
Ilmoittautumiset: Paula
Kaunismäki, kaunipau@gmail.
com, puhelin 050 4536364

Kerhomme toimii tiistaisin klo
Kehonhallinta,
12
- 14 Koivukylän kirjaston
Havukosken nuorisotalo,
askartelutilassa,
torstaiHakopolku
klo 10-11, 2.
osoite
40
euroa
Järjestämme retkiä,
13.1.-12.5.2022,virkistys- ja
teatterimatkoja,
vetäjänä Merja
käsityötoimintaa.

Raikkaan 90 -vuotisjuhlat
Veteraanijaosto järjestää
Kuusijärven tapahtuman
keskiviikkona 21.8.2019
klo 12-15, joka on osa TUL100
-tapahtumaa kuin myös Raikkaan
90 -vuotisjuhlaa. Tästä tarkemmin
TUL:n jäsenkirjeessä nro 1/2019.

Konttitie 4 c, 02360 Vantaa
puh. 040 1853019
www.vantaa.fi/tuulikontti
www.facebook.fi/tuulikontti
Asukastila Tuulikontti on asukkaiden yhteinen olohuone ja
kokoontumispaikka.
Mahdollisuus lukea päivän
lehdet ja keskustella muiden
kanssa. Tervetuloa!

ilmaiseksi

vetäjänä Miisa

Lempeä kehonhuolto,
Teatteriretki
tehdään Lahden
Havukosken nuorisotalo,
kaupunginteatteriin
lauantaina
torstai
klo 11-12,
15.
12. 2018
klo 13,
40 euroa The Sound of Music
musikaali
13.1.-12.5.2022,
vetäjänä
Merja tehdään
Retki
Fazerilaan
4.12. klo 13
Jos kysyttävää
Kunnon
Esittely
ja opastus
13.50€ piirin
toiminnasta:
Lähemmin
matkavastaava Raija
Helenapuhelin
Haapomaa,
Lassila
0503682944
puhelin 040 747 2299
Joulumyyjäiset Kirnussa 8.12.
klo
10 - 15
Liikuntaryhmien
maksujen
eräpäivä on kevätkaudelta perSenioritanssikerho
kokoontuu
jantai 21.1.2022. Kun
maksat,
torstaisin
klo 157100.
– 17 Havukosken
käytä viitettä
SyöttämälNuorisotalossa.
lä eräpäivän pankin maksuTervetuloa
harjoittelemaan!
tietoihin, se
nopeuttaa maksuseurantaa. Ritva Sarkkinen
Joulupuuro
tarjoillaan joita on
on tehnyt maksukuitit,
Koivukylän
kirjaston
jaossa liikuntaryhmissä
kevätaskartelutilassa
11.12. klo 12,
kauden alkaessa.
Ilmoittautuminen 8.12.
mennessä
Ritva Tahvanainen
Rekolan Raikas
ry,
puhelin
050 369 5090
Veteraanijaosto,
Nordea,
tilille FI62 1220 3000 2510 62
Kerhomme
viettää
45
Jäsenmaksu
25 euroa
-vuotisjuhlaa
28.11.2018 klo 12 –
Maksuasioissa:
14
Havukosken
Nuorisotalossa,
Ritva
Sarkkinen,
osoite
Eteläinen
Rastitietai
14
puhelin 050-3002018
Juhlapuhujaksi
on
pyydetty
anneli.sarkkinen@gmail.com
Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja
Jan Koskimies.
Ohjelman lisäksi kahvitarjoilu.

Uuden vuoden tervehdys
Havurastista!

Tsemppari-hanke klo 9-16

Lakineuvonta, ilmainen klo
11.30-12.30
Perjantaisin:
Sinkkukahvila aina kk:n
ensimmäinen klo 17.00-

V

uosi on taas vierähtänyt ja paljon tapahtuTERVETULOA!
nut Marjatta-Säätiön
Havurastissa. Poikkeusoloista huolimatta Havurasti on
saanut olla auki, ja meillä
onkin ollut ilahduttavasti
kävijöitä.
Ryhmätoiminta
käynnistyi syksyllä ja sitä
olikin moni jo odottanut
kovasti. Syksyn tullen siirryttiin myös sisälle kahvittelemaan kesän ulkokahvittelujen jälkeen. Muutamia
tapahtumiakin meillä on
ollut ja retkiä on tullut myös
tehtyä muutaman kerran.

Koivukylän
Lähisanomat
etsii taittajaa
lehdelle!

Iloista Iltapäivää
vietetään kuukauden viimeisenä keskiviikkona Havukosken nuorisotalolla. Vuoden
2022 ensimmäinen kerta on
keskiviikkona 23.2.2022 klo
11–14.30. Ohjelmassa mm.
laulua, tanssia, arpajaiset ja
kahvitarjoilu (5 euroa).
Vapaa pääsy.

vetäjänä Kirsi

Lisäksi eläkeläisten
lippu
Rekolan
Raikas
ry
3
euroa
tai
Sporttikortilla
Veteraanijaosto

tavoin
haasteellista, mutOta rohkeasti
yhteyttä:
ta Havurastin yhteisö on
taitto.lahis@gmail.com
hienosti jaksanut puhaltaa
Korona-aika on ollut monin

Lippuja varattuna seuraaviin
HKT:n esityksiin
KINKY BOOTS, keskiviikko
23.1.2019 klo 19, liput 75 euroa/hlö
Tahto, torstai 21.2.2019 klo 19,
liput 39 euroa/hlö
Kirsikkatarha, 7.3.2019 klo 19,
liput 45 euroa/hlö
Comeback 28.3.2019 klo 19, liput
43 euroa/hlö
Tiedustelut: Paula Kaunismäki,
kaunipau@gmail.com, puhelin
050 4536364

yhteen hiileen positiivisella
asenteella. Jotta meidän ei
tarvitsisi rajoittaa toimintaamme tai asiakasmääriä,
on Havurastissa otettu käyttöön koronapassi. Kaikki me
Paatsamakuja 4toivomme,
E Vantaa,että
Asolanväylän
tämä vuosi varrella.
olisi
jo
helpompi
koronan
Puhelin: 0400 – 606 133
suhteen
ja
että
saamme
toiHieronta, alk. 20 € / 25 min
mintaamme mukaan myös
Myös koti-tai yrityskäyntejä.
Joustavat aukioloajat ma-su.
uusia kävijöitä. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki
NETTIAJANVARAUS:
vantaalaiset seniorit!

Hieroja Jukka Sivonen

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

Toivotamme Havukosken
Eläkeläiset ry:n jäsenet
tervetulleeksi juhlaamme!!!

Asukastila
Tuulikontti

Viikko-ohjelma
Maanataina:
Käsityökerho klo 18-20.
Tiistaina:
Maksuton aamupala
“puuropolku” klo 9-10.
Keskiviikkona:
Toimintatuokio/luento
klo 11-12.
Torstaisin:
Terveydenhoitaja paikalla
klo 9-11.
Kauppojen hävikkiruuan jako
n. Klo 12.30-13.30
Muistathan ottaa oma kassi
mukaan
Tervetuloa!

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

Kysy lisätietoja paikalliselta asiantuntijalta
ja tilaa ilmainen hankekartoitus!

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

Tikkurila Festivaali julkaisi kovia nimiä
tulevalle kesälle
Vantaan kaupunki
Tikkurila Festivaali järjestetään tulevana kesänä 21.23.7.2022
Hiekkaharjun
urheilupuistossa Vantaalla.
Kolmipäiväinen tapahtuma
on pääkaupunkiseudun suurimpia kaupunkifestivaaleja.
Tikkurila Festivaalin tapahtumalavat täyttyvät torstaista lauantaihin kotimaan
ykkösnimistä ja Tiksikansan
suosikeista. Artistikattauksesta paljastettiin ennen joulua vihdoinkin kesällä 2022
comebackin tekevä Tehosekoitin, joka tunnetaan mm.
hiteistään ”Kaikki Nuoret
Tyypit”, ”Valonkantaja” sekä
”Maailma on Sun”. Bändi
nähdään Tiksissä livenä ainoana pääkaupunkiseudun
keikkana koko kesänä.
Mukana Tiksissä säihkyy
myös Suomen suurin poptähti, ja viimeksi vuonna
2017 Tiksin lavalla nähty ja
yleisön suuresti toivoma Antti Tuisku, hiljattain tulevan
kesän yhteistyönsä paljastanut mielenkiintoinen combo
Maustetytöt x Agents, historiallisen määrän Emmapalkintoja 2021 kahminut il-

www.vantaankiinteistopalvelu.com
• Käytössämme on nykyaikainen kalusto ja osaava henkilökunta.
miömäinen BEHM, syksyllä
2022 Hartwall Arenan täyttävä Pyhimys, uuden levyn
elokuussa julkaissut, rohkea
Erika Vikman sekä karismaattinen ja energinen liveesiintyjä Olavi Uusivirta.
Lisää artisteja paljastetaan
alkuvuodesta 2022.
”Vantaan salaista helmeä
päästään taas heinäkuussa
2022 juhlistamaan kaikessa kauneudessaan. Kattaus,
viihtyvyys että oheispalvelut
tulevat olemaan Tiksin timanttisella tasolla yllätyksiä
unohtamatta. Emme malta
odottaa, että saamme paljastettua koko festarin kattauksen. Ensi kesä tulee olemaan
kaikkien aikojen Tiksikesä”,
paljastaa tuotantopäällikkö
Hanna Kaukoniemi.
Myös Vantaan kaupungin
kulttuurijohtaja
Annukka

Larkio ja liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti iloitsevat
siitä, että Tikkurila Festivaali nähdään Vantaalla jälleen
ensi kesänä.
”Olemme erittäin iloisia,
että Tikkurila festivaali on
vakiinnuttanut paikkansa
yhtenä pääkaupunkiseudun
suurimmista festivaaleista.
Toivotamme yleisön ja upeat
artistit lämpimästi tervetulleeksi Vantaalle ensi heinäkuussa”, sanoo Larkio.
”Mukava nähdä, miten vantaalaiset liikuntaolosuhteet
taittuvat palvelemaan monenlaista yleisöä, tässä tapauksessa Suomen parasta
festaria. Ilolla ja ylpeydellä
olemme jatkossakin mukana
kehittämässä Vantaan tapahtumasceneä Hiekkaharjussa
sekä myös muualla Vantaalla”, toteaa Kallislahti.

• 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/

@AsolanVpk

instagram.com/avpk_junnut/

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

Verhoomo
Verhoomo

Unelma

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

