REKOLAN RAIKAS RY
VETERAANIT

Käsitelty

Toimintakertomus 2020

Veteraanijaoston kokous

1.
Yleistä
Raikkaan veteraanijaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Jaakko Vastamäki, sihteerinä Paula
Kaunismäki (vuosikokoukseen 20.9.2020 asti), taloudenhoitajana Ritva Sarkkinen ja jäseninä Jaakko
Kaunismäki, Kari Koho, Anna Kojola, Osmo Kähkönen, Esko Lerssi (sihteeri kokouksesta 19.10.2020 alkaen)
ja Jukka Sainio.
Raikkaan veteraanijaosto on kokoontunut 6 kertaa.
Jaakko Vastamäki on TUL:n Suur-Helsingin Piirin Veteraanijaoston jäsen ja Paula Kaunismäki toimi
taloudenhoitajana. Osmo Kähkönen on Raikkaan veteraanien edustajana Koivukylän eläkeläisjärjestöjen
yhteistyötoimikunnassa.
Vuoden lopussa Raikkaan veteraanien jäsenmäärä oli 82, joista 72 on aktiivisesti mukana toiminnassa ja 7
kannatusjäsentä. Koronatilanne on aiheuttanut sen, että moni ei ole tullut mukaan toimintaan, vaan
odottaa, että aikaa, jolloin rajoituksia ei enää olisi.
Vuoden aikana Raikkaan veteraaneille on tiedotettu toiminnasta 2 kirjeellä, jotka postitettiin
17.12.2019 ja 12.6.2020 postitettuna yhdessä piirin jäsenkirjeiden kanssa. Piirin jäsenkirje 3/2020
postitettiin 14.9.2020. Lisätiedotteita kauden aikana liikuntaryhmissä tapahtumakohtaisesti.
Rekolan Raikkaan nettisivut uudistettiin vuoden 2020 alussa ja Paula Kaunismäki on päivittänyt sivustoja
säännöllisesti. Kun maaliskuussa 2020 liikuntaryhmät lopetettiin korona-ajan rajoitusten vuoksi, sivustolla
on ollut päivitettynä koronatiedotteita, kuten Vantaan kaupungin sivustoilta, Ikäinstituutin sivustoilta sekä
erilaisia virtuaalitapahtumia.
2.
Jumpat ja muu liikunta
Raikkaan veteraanien kevätkausi 2020 aloitettiin maanantaina 7.1.2020 ja se päättyi torstaina 30.4.2020,
joka oli ilmoitettu jäsenkirjeessä. Viikolla 8/2020 ei ollut toimintaa. Korona-ajan rajoitukset astuivat
voimaan 15.3.2020, jonka vuoksi kaikki liikuntaryhmät jäivät tauolle eikä kevätkaudella ollut enää
toimintaa. Syyskausi 2020 aloitettiin maanantaina 7.9.2020 ja päättyi perjantaina 27.11.2020.
Pääkaupunkiseudun koronatilanteen toisen leviämisvaiheen vuoksi Vantaan kaupungin sisäliikuntapaikat
suljettiin 30.11.2020 kestäen 10.1.2021 asti.
Paikka

Viikonpäivä

Liikuntalaji

Rekolan mäen koulu
Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki

Maanantai

Hikijumppa

1

Osallistujat
Kevätkausi

14

Osallistujat
Syyskausi

14

Kevät 2020/Koivukylän
vanhustenkeskus
Syksy 2020/Havukoski, nuorisotalo
Yhteyshenkilö Paula Kaunismäki

Keskiviikko Boccia

6

Vuoro
peruttu

Havukosken palvelutalo
Vetäjät Jaakko tai Pirjo Vastamäki

Keskiviikko Kuntosali

11

11

Havukosken palvelutalo
Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki

Keskiviikko Vesijumppa
2 vuoroa/kevät 2020
ei vuoroja/syksy 2020

14

Ei vuoroja

Kevät 2020/Koivukylän
vanhustenkeskus
Syksy 2020/Havukoski, nuorisotalo
Ohjaaja Merja Isokoski

Torstai

Kevät 2020/Koivukylän
vanhustenkeskus
Syksy 2020/Havukoski, nuorisotalo
Ohjaaja Merja Isokoski

Torstai

Kevät 2020/Koivukylän
vanhustenkeskus
Syksy 2020/Havukoski, nuorisotalo
Ohjaaja Tuija Säteri
Koivukylän vanhustenkeskus
Yhteyshenkilö Kari Koho tai
Osmo Kähkönen

Voima-Liikkuvuus-tunti

10
0

0

Lempeä kehonhuolto

1

1

Torstai

Tuolijumppa

8

9

Torstai

Kuntosali (2 vuoroa)

21

20

Liikkeet ja asennot
osallistujien mukaan

Voima-Liikkuvuus-tunti (liikkeet ja asennot osallistujien mukaan) ja Lempeä kehonhuolto torstaisin, vetäjänä
molemmissa ryhmissä Merja Isokoski. Tuolijumpan vetäjänä oli Tuija Säteri. Kevään 2020 koronarajoitusten
alkuun toiminta oli Koivukylän vanhustenkeskuksen tiloissa, Havukosken nuorisotalon remontin vuoksi ja
syyskaudella palattiin takaisin Havukosken nuorisotalolle.
Havukosken palvelutalolla Marjatta-Säätiön tiloissa oli vesijumppaa kevätkaudella 2020 keskiviikkoisin 2
ryhmää alkaen 8.1.2020 (10 krt). Syyskaudella 2020 ei ollut vesijumpparyhmiä. Yhteyshenkilö Jaakko
Vastamäki.
Raine Pöyry toimi yhteyshenkilönä Flamingon vesijumpassa kevätkaudella 2020 kunnes korona-ajan
rajoitukset astuivat voimaan. Kuljetukset kimppana, Havukosken Alepalta. Mukana on ollut noin 9–13
henkilöä/kerta.
Koko kesäkauden 2020 pelattiin petankkia kaksi (2) kertaa viikossa Rautkallion kentällä, sunnuntaisin ja
keskiviikkoisin. Mukana keskimäärin kahdeksan (8) pelaajaa. Raikkaan pelaajat ovat käyneet pelaamassa
myös Korsossa maanantaisin ja torstaisin ja Korskan pelaajat vastavuoroisesti Havukoskella. Lisäksi on
osallistuttu kesän aikana ns. keskiviikkosarjaan ja käyty Myllypurossa tiistaisin Femman harjoitusvuorolla
pelaamassa Petankkia.
Syksyllä 2020 keskiviikon Boccia -ryhmään ei tullut osallistujia kuin neljä (4) ja siksi päädyttiin perumaan
Raikkaan vuoro. Tämän jälkeen vuoron varasi Havukosken Eläkeläiset ja Raikkaan veteraanit siirtyivät
pelaamaan heidän kanssaan keskiviikkoisin sekä lisäksi perjantaisin. Mukana 5 Raikkaan veteraania.
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Korttirinki, jonka vetäjänä toimi Kari Koho, pelasi Raikkaan toimistolla, joka toinen tiistai, parillinen viikko,
kesätauko huomioiden.
3.
Toiminta
3.1.
Raikkaan veteraanien oma toiminta
Kevätkausi 2020 aloitettiin tiistaina 7.1.2020. Yhteistä kauden avajaistilaisuutta ei järjestetty toimistolla.
Hiihtolomaviikolla 8 ei ollut toimintaa. Havukosken nuorisotalon remontti aloitettiin 2.12.2019, jonka vuoksi
liikuntaryhmät siirtyivät kevätkaudeksi 2020 Koivukylän vanhustenkeskuksen tiloihin. Kevätkausi keskeytyi
korona-ajan rajoitusten vuoksi ja liikuntaryhmien toiminta jäi tauolle jo maaliskuussa 16.3.2020 alkaen.
Kevätkausi oli jäsenkirjeessä ilmoitettu päättyväksi torstaina 30.4.2020. Suunnitelmissa ollutta kevätkauden
2020 päättäjäisiä ei pidetty 4.5.2020 Kuusijärvellä korona-ajan rajoitusten vuoksi. Syyskauden avaus oli
Raikkaan toimistolla maanantaina 31.8.2020. Mukana oli 17 henkilöä. Syyskausi päättyi perjantaina
27.11.2020. Yhteinen joululounas keskiviikolta 9.12.2020 peruttiin pahentuneen koronatilanteen vuoksi.
Kuusijärvi -iltapäivä 19.8.2020. Tilaisuuden avasi Rekolan Raikkaan edustajana veteraanijaoston
puheenjohtaja Jaakko Vastamäki. Hän kertoi kevään tilanteesta ja tulevan syksyn tapahtumista.
Toiminnanjohtaja Aapo Räntilä kertoi lyhyesti itsestään ja esitti toiveen, että tuleva yhteistyö olisi molempia
osapuolia hyödyntävä. Korona-ajan rajoitukset asettavat toiminnalle haasteita, joista kuitenkin on yhdessä
mahdollista selvitä. TUL Suur-Helsingin piirin veteraanijaoston puheenjohtaja Ritva Kima sanoi
tervehdyksessään, että oli hieno asia, kun paikalle oli tullut niin moni veteraani. Arviolta paikalla oli noin 50
veteraania. Yhteinen kävelyretki Sudentassu -sillalle kiinnosti mukana olijoita. Liisa Sainio kertoi siltaan
liittyviä faktoja. Iltapäivän järjestelyistä vastasi Rekolan Raikkaan veteraanit ja muiden seurojen jäsenet
auttoivat. Tapahtumasta on juttu TUL Aviisissa sekä Koivukylän Lähisanomissa nro 5/2020.
Veteraanijaosto seurasi koronatilannetta ja otti huomioon kaupungin ja pääkaupunkiseudun
koronatiedotteet ja -ohjeet. Kokoontumisissa noudatettiin ryhmäkokoja, pidettiin turvavälit, käytettiin
käsidesiä ja mahdollisuuksien mukaan kasvomaskeja ja kertakäyttökäsineitä.
Varasuunnitelmaksi päätettiin, jos syyskauden ryhmiä jouduttaisiin perumaan, niin yritettäisiin järjestää
korvaavaa toimintaa ulkona, esimerkiksi yhteisiä kävelyretkiä Kuusijärvelle. Suunnitelmaan ei tarvinnut
toteuttaa, koska Raikkaan veteraanien syyskausi päättyi 27.11.2020 ja uudet korona-ajan rajoitukset tulivat
voimaan 30.11.2020 alkaen.
3.2.
TUL:n veteraanien järjestämiä tapahtumia
TUL:n Petankkimestaruuskilpailut 8.-9.8.2020 Lappeenrannassa sarjoissa Yleinen YD (joko kaksi miestä tai
mies ja nainen) ja naisille oli ND (kaksi naista). Lauantaina 8.8. YD:ssä oli 38 joukkuetta ja ND:ssä oli 11
joukkuetta. Sunnuntaina 9.8. oli miesten trippelissä 31 joukkuetta ja naisten VND:ssä (kaksi naista) oli 8
joukkuetta. Päivistä on juttu TUL Aviisissa sekä Koivukylän Lähisanomissa nro 5/2020. Ville Mäkinen, Jaakko
ja Paula Kaunismäki osallistuivat Raikkaan edustajina kisoihin.
Hyvän olon päivät pidettiin 28.-30.9.2020 Kisakeskuksessa, puhtaan Kullaan järven maisemissa, TUL:n
Liikkeelle-kampanjakuukauden päätteeksi. Päivien aikana oli mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan
niin sisätiloissa kuin upeissa maisemissa, viettää yhteistä iltaa, kuulla TUL:n ajankohtaisista asioista ja saada
hyvinvointivinkkejä omaan arkeen. Osallistujat Suur-Helsingin piiristä olivat Ritva Kima, Toukolan Teräs ja
Jaakko ja Paula Kaunismäki, Rekolan Raikas. Tapahtumasta on juttu TUL Aviisissa.
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3.3. TUL:n Suur-Helsingin Piirin veteraanijaoston järjestämiä tapahtumia
Pakkasjuhla 22.1.2020 Puistokulmassa, jonka järjestelyvastuu oli Rekolan Raikkaan veteraaneilla. Läsnä 43
veteraania sekä 5 vierailijaa. Jaakko Vastamäki oli varannut tilat ja tarjottavat. Liisa ja Jukka Sainio myivät
lipukkeita. Ritva Kima avasi tilaisuuden. TUL:n kuulumiset kertoi liiton puheenjohtaja Lasse Mikkelsson.
Ohjelmassa oli myös pari sketsiä, jotka esittivät Matti ja Aarne, tietokilpailu, jonka kysymykset Jaakko
Vastamäki oli laatinut sekä Hanna Jokela lausui runoja. Arpoja oli myös myynnissä. Tapahtumasta on juttu
TUL Aviisissa.
Annalan kentän 6.8.2020 tapahtumaan yhdistettiin yhteinen päivällinen Suomen Taivaan Alla. Iltapäivä
mahdollisti turvallisesti tapaamiset, ruokailun ja leikkimieliset kisailut ulkona aurinkoisena päivänä. Läsnä
olivat Riitta, Ritva, Ritva, Jaakko, Paula, Kiki, Arja, Sakari, Henna, Helga, Eila, Harri, Jukka, Liisa, Esko ja Elma.
Tapahtumasta on juttu TUL Aviisissa sekä Koivukylän Lähisanomissa nro 4/2020.
TUL:n piirin Petankkimestaruuskisat pidettiin 3.9.2020 Ruusupaviljongin kentällä Korsossa. Järjestelyistä
vastasi Korson Kaiku. Osallistuvat seurat olivat Korska, LeSi, ReRa ja VUF, yhteensä 28 pelaajaa.
Ville Mäkinen, Jaakko ja Paula Kaunismäki osallistuivat Petankin keskiviikkosarjaan kesäkaudella 2020.
Järjestelyistä vastasi Helsingin Petanque (Hpet). Havukosken koulun kentällä oli 12.8.2020 yksi
keskiviikkosarja, jonka järjestelyvastuut hoitivat Jaakko ja Paula Kaunismäki.
3.4.
Teatteri-, museo- ym. käynnit
Raikkaan veteraanit osallistuivat vuoden 2020 aikana yhdessä muiden TUL Suur-Helsingin Piirin veteraanien
kanssa seuraaviin tilaisuuksiin:
Opastettu kierros Hakasalmen huvilassa, ”Mieliala – Helsinki 1939–1945”, keskiviikkona 12.2.2020.
Mukana kierroksella oli 13 henkilöä. Näyttely esitteli sota-ajan Helsingin tärkeimpiä tapahtumapaikkoja
taideteosten, valokuvien ja esineiden kautta. Kuvissa näkyy ristiriitaisia tunteita, ilon hetkiä kaiken
sekasorron keskellä, pelkoa ja epäluuloa. Näyttelyn tavoitteena on saada katsoja reagoimaan ja viemään
ajatukset sodanajan Helsinkiin ja sen asukkaisiin. Kuvia löytyy Rekolan Raikkaan veteraanien kuvagallerian
sivustolla https://www.rekolanraikas.fi/veteraanit/kuvagalleria/
Håkansbölen kartanon opastettu kierros toteutui 10.9.2020. Mukana oli 16 henkilöä. Oppaana toimi Kati
Tyytsjärvi. joka on Håkansbölen kartanon kummit ry:n puheenjohtaja. Håkansbölen kartanolla on
monisatavuotinen värikäs historia, ja sitä on asuttanut joukko nimekkäitä ja kiinnostavia persoonia,
hakkapeliitoista ja kreivittäristä itsenäisyysaktivisteihin ja liikemiehiin. Kartano on Vantaan ainoa Jugend kartano ja myös erikoinen siitä, että se on rakennettu puusta kiven sijaan. Kahvittelu oli kierroksen jälkeen
Ruuna Café & Storessa, joka toimii kunnostetussa pehtoorin talossa.
TUL Suur-Helsingin piirin veteraanit pääsivät katsomaan uudistunutta stadionia heti sen alkumetreiltä.
Koska koronakevät vei mennessään monet tapahtumat, oli vierailu stadionillakin pitkään suuri
kysymysmerkki. Onni oli matkassa ja vierailu stadionilla toteutui 6.10.2020 ja 30 tyytyväistä, uteliasta ja
urheilullista veteraania saivat nähdä uudistetun stadionin hyvän oppaan opastuksella. Opas Hanna-Leena
Halsas on virallinen Helsinki-opas ja matkanjohtaja ja nyt myös koulutettu stadion -opas. Hän otti meidät
vastaan vierailukeskuksessa, kertoi innolla, ylpeänä ja tarkasti niin historiasta kuin tämän päivän
stadionista. Olympiastadion on avattu ensimmäisen kerran vuonna 1938. Stadionilla on koettu erilaisia
tunnekuohuja kuten vuoden 1952 olympialaisissa. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke
merkitsee erittäin paljon niin Helsingille kuin koko Suomelle. Ainutlaatuisen historian voimaan voidaan
luottaa ja uskoa, että elämykset ja urheilusaavutukset kuuluvat tulevaisuudenkin historiaan. Uudistettu
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olympiastadion avattiin uudelleen elokuussa 2020, joka on nyt samalla kaksi stadionia yhden sijaan ja tilaa
on niin maan päällä kuin maan alla. Käynnistä stadionilla on juttu TUL Aviisissa.
Kauden 2020 ainoa toteutunut teatteriesitys oli Sontiainen – balladi koti-ikävästä 14.11.2020, paikkana
Teatteri Avoimet Ovet. Esitys oli mielenkiintoinen ja vei mukanaan. TUL:n veteraaneista esitystä oli
katsomassa 7 henkilöä, jotka nauttivat esityksestä ja tiivistivät esityksen annin koronatilanteen tuomaan
ikävään, joka rajoittaa läheisten tapaamista.
4. Tiedottaminen
TUL:n Suur-Helsingin Piirin jäsenkirje nro 1/2020 postitettiin 17.12.2019. Kirjeitse lähetettiin 203 kirjettä ja
sähköpostilla 43 viestiä. Jäsenkirje nro 2/2020 postitettiin 12.6.2020. Kirjeitse lähetettiin199 kirjettä ja 44
sähköpostilla. Jäsenkirje 3/2020 postitettiin 14.9.2020. Kirjeitse lähetettiin 195 kirjettä ja sähköpostilla 47
viestiä.
Tiedottamiseen on käytetty myös Raikkaan veteraanien omia nettisivuja, jonne tapahtumia on päivitetty,
kuten TUL:n piirin kirjeet, Eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan tapahtumat sekä on ylläpidetty
valokuvagalleriaa tapahtumista. Korona-ajan rajoitusten sulkiessa liikuntapaikat, Paula Kaunismäki päivitti
sivuja lisätiedoilla erilaisista jumppa- ja liikuntaohjeista, tietoa tapahtumista sekä Vantaan kaupungin
tiedotteilla, Ikäinstituutin tiedotteilla sekä erilaisia, liikuntaan ja tapahtumiin liittyviä virtuaalitapahtumia,
esimerkiksi museot, konsertit jne.
Paula Kaunismäki on kirjoittanut tapahtumista Koivukylän Lähisanomiin ja/tai niitä on julkaistu TUL
Aviisissa. Yksi kirjoitus oli TUL:n veteraanien, lähinnä Raikkaan veteraanien, kuulumisia siitä, miten
koronakevät oli sujunut. Tähän kirjoitukseen Paula Kaunismäki oli pyytänyt lyhyitä kertomuksia ja tekstit
julkaistiin Koivukylän Lähisanomissa nro 3/2020. Palaute oli hyvää.
Eri tapahtumista on pyritty tiedottamaan myös omalla, erillisellä tiedotteella, jotta tieto tavoittaisi
mahdollisimman monet jäsenet.
Koivukylän Lähisanomissa on ollut päivitettynä jumppien ja muun liikunnan viikko-ohjelmat.
Rekolan Raikkaan Seuralehteä 2020 ei tehty vuonna 2020, vaan Raikkaan syksyn toiminnasta oli Koivukylän
Lähisanomissa nro 4/2020 keskiaukeamajulkaisu. Lehden painosmäärä on 10500 lehteä ja se jaetaan
Koivukylän suuralueella. Paula Kaunismäki kirjoitti veteraanien osuuden sekä huolehti, että Raikkaan muut
jaostot toimittivat oman materiaalinsa julkaistavaksi.
5.
Talkootoiminta
Hiihdon Suomen Cupin toimitsijatehtäviin Hakunilassa 14.-15.1.2020 osallistui 11 veteraania.
Kaudella 2020 Ritva Sarkkinen ja Paula Kaunismäki järjestivät arpajaiset lahjoituksina saaduista tavaroista
kolme (3) kertaa kevätkauden 2020 avajaisissa, Kuusijärven ulkoilutapahtumassa sekä TUL:n Suur-Helsingin
Piirin veteraanien Pakkasjuhlassa.
6.
Kurssit ja muu koulutus
Kaudella 2020 ei osallistuttu kursseille eikä ollut muuta koulutusta.
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7.
Talous
Raikkaan veteraanien taloudenhoitajana toimi Ritva Sarkkinen.
Vuoden 2020 lopussa Raikkaan veteraanien aktiivisesti mukana olevien ja maksaneiden jäsenten määrä oli
43 jäsentä sekä 7 kannatusjäsentä. Jäsenrekisterissä on yhteensä 82 nimeä.
Toiminta katettiin jäsenmaksu- ja liikuntamaksuilla saaduista tuloista sekä pääseuran maksamalla
seuratuella. Lisäksi Raikkaan veteraanit saivat kaudelta 2019 Vantaan kaupungin myöntämää vuokratukea.
Kunnon piiri tuki molempien jaostojen jäsenille yhteisesti järjestetystä voima-liikkuvuus- ja lempeä
kehonhuolto -tunneista Raikkaan veteraanien osallistujia. Talkootyöstä saatu tuotto oli myös erittäin tärkeä
toiminnan lisätuki, kuten myös Raikkaan veteraanien omien tilaisuuksien arpajaistuotto.
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