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Aikuisten 
kuntojaos

Suunniteltuja tapahtumia 
Rekolan Raikkaan 90-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi:

• Perinteinen ystävänviik-
ko 11.-17.2.2019 sekä -ta-
pahtuma, ilmainen osallis-
tuminen koko viikon, tuo 
kaverisi mukaan. Tapahtu-
ma sisältää mm. parijum-
pan; ota ystäväsi, kumppa-
nisi, vanhempasi, lapsesi 
(>= 15v) mukaan.

• Elokuussa ilmaista puis-
tojumppaa 

Kunnon piiri tarjoaa yli 20 
monipuolista viikkotuntia 
niin lihasten, aerobisen 
kuin mielenkin kunnon 
kohottamiseksi. Tunnit 
sopivat aloittelijoille ja pi-
dempään harrastaneille. 
Samalla kausimaksulla voi 

käydä halutessaan vaikka 
joka päivä useamman tun-
nin jumppaamassa. 

Yhteistyökurssit Vantaan 
liikuntapalveluiden kanssa 
jatkuvat keväällä Zumba-, 
Keppijumppa-, Kunnon 
jumppa- sekä Kehonhuol-
totunneilla. Kevään ilmoit-
tautuminen alkaa 7.12., 
osoitteessa https://urly.
fi/153i.

Syksyllä pääsemme takai-
sin Havukosken koululle, 
lukujärjestys palaa nor-
maaliksi ja saamme run-
saat välineemme taas käyt-
töömme.

Lisätietoja: 
https://www.rekolanraikas.
fi/73 ja sähköposti; 
kuntoliikunta@rekolanraikas.fi

Ohjaajien kokemuksia 
Rekolan Raikkaan Kun-
tojaoksesta:

Oli kutkuttavan jännittävää 
aloittaa uudessa paikassa, 
vaikka ohjaajakokemusta 
on pian 12 vuodelta ja ajat-
telen itse olevani jo koke-
nut alalla. Jännitys hälveni 
2 ensimmäisen viikon jäl-
keen, koska ihmiset, asi-
akkaat Rekolan Raikkaalla 
ovat parasta. Tunneilla on 
rento, lämmin, välitön, vä-
littävä ilmapiiri ja jokaisen 
jumpparin on helppo tulla 
mukaan. Iällä, sukupuolel-
la, taustalla, kehonkoostu-
muksella tai vaatteilla ei ole 
merkitystä! Jumpparit heh-
kuvat, silmissä paistaa ilo ja 
kiitollisuus jokaista päivää 
kohtaan. Haluan ohjaaja-
na/opettajana tuoda ihmi-
sille iloni elämää ja liikun-
taa kohtaan. Tunti, jonka 
ohjaan, ei ole pelkkä tunti, 
vaan se on ainutlaatuinen 

hetki nollata pää kaikesta 
arjen melusta, kiireestä ja 
hektisyydestä. 
Lona

Olen ohjannut Rekolan 
Raikkaassa viimeiset 8 
vuotta Zumbaa. Koulun 
salit ovat olleet täynnä 
upeita, energisiä ja iloisia 
zumbaajia. Olen saanut 
heistä valtavasti virtaa ja 
innostusta, minkä vuoksi 
olen nämä vuodet ohjannut 
suurella sydämellä. Nyt 
oma polkuni vie toisaalle, 
joten haluankin lämmöllä 
kiittää seuraa ja valtavan 
ihanaa ja reipasta poruk-
kaa, jotka ovat tunneillani 
käyneet vuodesta toiseen. 
Ikävä tulee näitä ihania 
ihmisiä - hyvää ja raikasta 
jatkoa teille kaikille. Eihän 
sitä koskaan tiedä vaikka 
vielä joskus tiemme kohtaa 
uudelleen.
Petra

Teksti: Anki Bång
Kuvat: Liina-Lotta Vierikko

Rekolan Raikkaan lasten-
liikunta- ja voimistelu-
jaosto järjesti 24.10. perin-
teisen kisakatselmuksen 
Varian liikuntasalissa. Ki-
sakatselmuksessa joukku-
eet pääsevät esittelemään 
perheille ja tukijoukoil-
le, mitä on harjoituksis-
sa saatu aikaiseksi ja sa-
malla voimistelijat saavat 
arvokasta harjoitusta ai-
toa kisatilannetta varten. 
Yleisölle esiintyminen tuo 
kuitenkin aina oman jän-
nittävän lisäelementin, mi-
tä on vaikea normaalissa 
harjoitustilanteessa muu-
ten saada aikaan. 

Kisakatselmuksen järjes-
tämiseksi tarvitaan aina 
vanhemmilta talkooapua 
ja tilaisuus onkin tärkeä 
kodin ja harrastuksen koh-

taamispaikka. Vantaalai-
nen Marjut Forsstedt oli 
tullut Kisakatselmukseen 
katsomaan tyttärentyttä-
rensä voimisteluesitystä. 
”Tunnelma tilaisuudessa 
on todella mukava ja tä-
tä kaunista lajia katselee 
mielellään. Olen aiemmin 
seurannut lajia paljon tele-
visiosta, joten laji on tuttu 
jo entuudestaan.”

Paikalla olikin kattava 
joukko vanhempia, isovan-
hempia ja ystäviä. Rekolan 
Raikkaan kaikki seitsemän 
kisaavaa joukkuetta osal-
listuivat kisakatselmuk-
seen uusilla kisaohjelmil-
laan. Tällä kertaa mukana 
oli myös vieraita Vihti Gy-
mistä, Nina Karjalaisen 
valmentama joukkue Bian-
cat, jotka esittivät oman 
naruohjelmansa. 

Katselmusta oli myös kat-

somassa entisiä seuran voi-
mistelijoita. ”Joukkuevoi-
mistelu on harrastus, joka 
vie sydämen mennessään”, 
toteaa Helmi Kuvaja, joka 
oli paikalla myös kuulutta-
jana. ”Vaikka oma voimis-
telu-ura on tauolla, on kiva 
tulla katsomaan, mitä enti-
set joukkuelaiset ja seuraka-
verit ovat saaneet aikaan.”

Valmentaja Jonna Rauta 
pitää kisakatselmusta tär-
keänä tapahtumana Syre-
nia-joukkueelleen. ”Tämä 
tilaisuus toimii viimeis-
telyharjoituksena kauden 
ensimmäisiä kisoja varten. 
Kisatuntumaa on tärkeää 
saada varsinkin välinekau-
della, jolloin pienikin jän-
nitys voi kostautua väline-
virheinä.”  

Syrenian tavoitteet ovat 
tälläkin kaudella korkealla 
eikä vähiten viime kauden 

menestyksen takia. ”Syrenia 
voitti keväällä Voimistelulii-
ton ja TUL:n mestaruuden 
ja myös tällä kaudella läh-
demme tosissamme mesta-
ruutta puolustamaan”, Jon-
na Rauta vahvistaa. Syrenia 
kisaa viimeistä kauttaan 14-
16 vuotiaitten kilpasarjassa, 
jonka mestaruus ratkaistaan 
joulukuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Imatralla.

Voimistelujaoston syksy 
jatkuu kisakatselmuksen 
jälkeen kiireisenä kisojen 
ja harjoitusten merkeissä. 
Loppuvuonna alkavat myös 
valmistelut juhlavuotta 
varten. Rekolan Raikas ry 
juhlii vuonna 2019 omaa 
90 vuotista taivaltaan ja 
osallistuu myös TUL 100 
vuotta juhlallisuuksiin. 
Myös Rekolan Raikkaan 
joukkuevoimistelu toi-
minta viettää ensi vuonna 
omaa 30-vuotisjuhlaansa. 

RAIKASTA LIIKUNTAA PIAN 90 VUOTTA
KISAKATSELMUKSESTA VAUHTIA SYKSYN KISOIHIN

Team Selea tasapainoilee pallo-ohjelmassaan

Selena esittää vanneohjelmaansa

Syrenian keilaohjelma 2Selean pirteä pallo-ohjelmaTilaisuuden juonsi Rekolan Raikkaan entinen voimistelija 
Helmi Kuvaja
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Rekolan Raikas 
90-vuotta
Rekolan Raikas täyttää vuon-
na 2019 90-vuotta ja juhlii 
pitkää toimintaansa erilai-
sin tapahtumin. Kun seura 
perustettiin vuonna 1929, 
perustui toiminta jo silloin 
vapaaehtoisuuteen. Aktiivisia 
toimijoita, urheilijoita, ohjaa-
jia, tukijoita on ollut alusta 
asti seuramme toiminnassa 
mukana. Vuosikymmenten 
saatossa kymmenet tuhan-
net alueen asukkaat ovat vai-
kuttaneet Rekolan Raikkaan 
toimintaan ja toiminta on 
vaikuttanut monen alueen 
asukkaan elämänlaatuun.

Samanaikaisesti Reko-
lan Raikkaan juhlavuoden 
kanssa seuran joukkue-
voimistelutoiminta viet-
tää 30-vuotisjuhlaansa ja 
Työväen Urheiluliitto TUL 
100-vuotisjuhlaansa. Lii-
kunnallisia tapahtumia 
riittää siis alueella ja valta-
kunnallisesti ensi vuonna.

Juhlavuonna 2019 toi-
mintaa kohdistetaan myös 
niille, jotka eivät ole vielä 
mukana Rekolan Raikkaan 
toiminnassa järjestämäl-

lä avoimien ovien tapah-
tumia, ystävä-mukaan 
tilaisuuksia, jne. Tällä 
aukeamalla tietoa löytyy 
alkuvuoden tapahtumista. 

Rekolan Raikkaan perintei-
seen Joulujuhlaan ovat kaik-
ki tervetulleita. Kutsu löytyy 
tältä aukeamalta. Lisäksi 
seuran kevätjuhla järjeste-
tään 90-vuotisen toiminnan 
pääjuhlana sunnuntaina 
17.3. 2019 LUMO-salissa. 
Seuran pääjuhlasta saatte 
tarkempaa tietoa myöhem-
min alkuvuodesta.

Hyvää Joulun odotusta ja 
Raikasta liikuntavuotta 
2019!

Sirkka-Liisa Kähärä
puheenjohtaja
Rekolan Raikas ry.

Rekolan Raikas ry
Joulujuhlat

Rekolan Raikkaan joulujuhlat
Pidetään

Tikkurilan lukiossa
Valkoisenlähteentie 53, Vantaa

Sunnuntaina 16.12.2018 klo 15

Ohjelmassa voimisteluesityksiä,
Tilaisuudessa 

Palkitaan Paras Urheilija,
Raikas Nuori

sekä 
Vuoden Veteraani

Joulupukki vierailee 
Kahvi- ja mehutarjoilu!

Tervetuloa!
Rekolan Raikas ry

Hallitus

Viikolla 3/2019 
vietetään avoimien 

ovien viikkoa, 
jolloin on 

mahdollisuus 
tutustua Raikkaan 

toimintaan 
eri liikuntaryhmissä!

Rekolan Raikkaan yleisurheilussa on iloinen meininki. Tässä 
Raikkaan kävelijätytöt Taika Nurro, Nea Ala-Nikkola, An-
na-Maj Vierikko ja Helmi Köykkä kuvattuna SM-kisoissa Saa-
rijärvellä elokuussa. Kaikki tytöt tulivat kotiin mitali kaulassa. 
(Kuva Taina Ala-Nikkola)

Rekolan Raikkaan 2010-
2011 syntyneiden urhei-
lukouluun ja 2008-2009 
syntyneiden yleisurheilu-
kouluun voi vielä ilmoit-
tautua kevätkaudelle 2019, 
koska molemmissa ryhmis-
sä on paikkoja vapaana. 
Urheilukoulu on Kytöpuis-
tonkoululla keskiviikkoi-
sin klo 17.30 ja yleisurhei-
lukoulu samassa paikassa 
keskiviikkoisin klo 18.30. 
Urheilukoululaisten jäsen-
maksu on 100 euroa vuo-
dessa.

Urheilukoulujen toiminta 
on monipuolista sisältäen 
yleisurheilun lisäksi pe-
lejä, leikkejä ja monipuo-
lista kuntoharjoittelua. 

Urheilukouluja pyörite-
tään Kytöpuiston koululla 
huhtikuun loppuun saak-
ka. Kesäkaudeksi toimin-
ta siirtyy Hiekkaharjun 
kentälle ja harjoituspäivät 
myös muuttuvat. Myös ke-
säkauden voi olla mukana 
samalla maksulla.

Ryhmiin voi ilmoittautua 
sähköpostiin yleisurhei-
lu@rekolanraikas.fi. Il-
moittautumiseen tarvitaan 
lapsen nimi, syntymäaika 
ja osoite. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. 

Tiedustelut Esko Ranto 
puh. 050-5378653

REKOLAN RAIKKAAN 
URHEILUKOULUT 
KEVÄTKAUDELLA 2019

Kukaan ei liiku 
puolestasi!
 
Nyt on tarjolla liikuntahar-
rastuksia siitä kiinnostuneille 
Rekolan Raikkaan veteraa-
nijaostossa, ensi vuonna 90 
vuotta täyttävässä seurassa. 
Toivomme joukkoomme uu-
sia ja liikunnasta kiinnostu-
neita +55 -vuotiaita osaksi 
veteraani-ikäisten liikunta-
ryhmiin.
 
Olemme Rekolan Raikkaan 
veteraanijaosto ja joukkomme 
on aktiivinen liikkujaryhmä, 
jossa jokainen liikkuu oman 
kunnon ja aikataulun sallimis-
sa rajoissa. Meillä voi myös 
jokaisessa liikuntaryhmässä 
käydä ensin kokeilemassa 
ja vasta sitten päättää, mitä 
aloittaa ja milloin. Antiikin 
ajan Kreikassa arvostettiin se-
kä hengen että ruumiin kult-
tuuria. Myös me noudatam-
me samaa linjaa uskoen, että 
liikunta on ajanvietettä, jossa 
kaikki voivat olla mukana yh-
dessä. Musiikki liikuntaan yh-
distettynä tuottaa sopusoin-
tua, hyvää oloa ja harmoniaa.
 
Toimintaamme voi verra-
ta myös kuin veisi auton 
huoltoon, sillä liikunta 
huoltaa niin mieltä kuin 
kehoa. Ikääntyvän kannat-
taa liikkua, sillä silloin hän 
pysyy toimeliaana, terveenä 
ja selviää joka-päiväisistä 
askareistaan. Liikunta ei 
hidasta iän tuomia muutok-
sia, mutta se vähentää niitä. 
Kun on valinnut lajin tai la-
jit, joista pitää, liikunta tu-
lee tavaksi pitkänkin tauon 
jälkeen. Aina voi innostua 
mahdottomastakin ja tehdä 
siitä mahdollisen.
 
Veteraanijaosto tarjoaa myös 
pieniä ja suuria kokemuksia 
vapaaehtoistoiminnan paris-
sa. Kun tehdään yhdessä yh-
teen hiileen puhaltaen, kaikki 

voivat poimia yhteisen sadon. 
Tästä oiva esimerkki on toi-
mitsijan tehtävät SM-hiihto-
kisoissa. Siellä myös hiihtäjät 
ovat lähellä yleisöä. Olemme 
valmiina myös loma-aikoina, 
sillä toimintamme on täynnä 
tapahtumia, pystymme otta-
maan tekemiset ja liikunnan 
arjen helpottajina. Liikunnal-
la on helppo suunnistaa viik-
koon aloittamalla maanan-
taina hikijumpalla. Tiistaina 
on vapaa päivä liikunnasta. 
Keskiviikon aloittaa lempeä 
kehonhuolto ja siitä siirrytään 
Boccian pelaamiseen, leik-
kimieliseen kilpailuhetkeen. 
Seuraavana on kuntosali ja 
sen päätteeksi vesijumppa. 
Torstaina otetaan kevyem-
min tuolijumpassa, koska 
perjantaina on oltava jälleen 
kuntosalilla. Postin jakeluhan 
yskähtelee toisinaan, mutta 
liikuntaryhmämme jatkavat 
vuodesta toiseen. Harrastajat 
saattavat vaihtua, mutta kun 
tiedostaa, että oma liikunta-
ryhmä on onnen osoite, tietää 
missä on se tärkeä kohtaa-
mispaikka. Liikunnan ohella 
Raikkaan veteraanit käyvät 
teatterissa, museoissa ja eri-
laisilla tutustumiskäynneillä. 
 
Mistä tänään puhutaan? Nyt 
suunnitellaan jo ensi vuoden 
tulevia tapahtumia. Raikkaan 
veteraanijaosto on hyvin 
mukana TUL:n Suur-Helsin-
gin Piirin veteraanijaoston 
toiminnassa. Sen tulevia ta-
pahtumia ovat tammikuiset 
Pakkasjuhlat, teatteri-illat 
niin keväisin kuin syksyisin. 
Huhtikuussa matkataan yh-
dessä kylpylämatkalle, jossa 
hoidetaan niin itseään kuin 
vietetään aikaa yhdessä. Mo-
ni saa kahden vuoden välein 
mahdollisuuden tuettuun 
lomaan. Myös niillä lomilla 
ollaan yhdessä, tehdään ja lii-
kutaan yhdessä. Se on vähän 
kuin kaverishoppailua.
 
Kesäkauden avaus on An-

Tuolijumppalaiset

Kirsi-Marika ja tiistain vesipedot

nalan kentällä Helsingissä. 
Päivä vietetään ulkona, tar-
jolla leikkimielistä kisailua ja 
hieman herkuttelua kotipul-
lalla ja kahvilla. Elokuussa 
on jo lähes perinteeksi tullut 
ulkoilutapahtuma Kuusi-
järvellä. Mukaan kutsutaan 
kaikki Uudenmaan alueen 
seurojen veteraanit. 

Jos joskus suunnittelisit lait-
tavasi asuntosi rahaksi, tiedä 
kuitenkin, että sinun tervey-
tesi on sinun pääomasi ja si-
tä ei voi vaihtaa eikä sitä saa 
paremmaksi rahalla. Kun 
leikittelet väreillä ja kuvioil-
la, samalla tavoin voit leiki-
tellä itselläsi liikkumalla ja 
todeta, että esimerkiksi vä-

symys jäi tulematta. Koska 
Raikkaan veteraanijaoston 
liikuntaryhmät ovat pienen 
askeleen päässä ilmaisesta, 
ei maksu ole esteenä. Jos si-
nulla on tietokone ja se tar-
vitsee huoltoa, niin sinä viet 
tietokoneesi huoltoon. Kun 
valitset liikunnan, se huoltaa 
sinua hellästi ja tekee inven-
taarion hyvinvoinnillesi.
 
Tätä on Rekolan Raikkaan 
veteraanijaoston toiminta. 
Tervetuloa tutustumaan toi-
mintaan!
 
Paula Kaunismäki, 
Veteraanijaosto, sihteeri
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