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Elämän eväät Rekolan Raikkaan toiminnassa
Kuva: Ville Juurikkala

H

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

R

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

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

Yleisurheilu

R

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

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

Kuva: Esko Ranto

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

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

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

Helposti mitattava asia on
vyötärönympärysmitta. Se
on hyvä mittari kuvaamaan
vatsaontelon sisäistä turhaa
rasvaa. Jos vyötärönympärys on naisella alle 80 cm ja

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

Kuva: Eki Haapomaa

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

Liikunta on kaikkien perusoikeus

T

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

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

Lastenliikunta ja voimistelu

1.-7.9. voit käydä kokeilemassa tunteja maksutta!

Lastenliikunta ja harrastevoimistelu ryhmät, syksy 2022:

Kunnon piiri 1.9.-15.12.2022

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

Kuntojaos
Ma 09:30 - 10:30		
		 19:00 - 20:00 		
		 20:00 - 21:00 		
		 19:00 - 20:00		
		 19:00 - 21:30 		
				
Ti		 18:00 - 19:00		
		 18:00 - 19:30		
				
Ke
19:00 - 20:30 		
		 19:00 - 20:30		
				
To		 10:00 - 11:00		
		 11:00 - 12:00		
		 17:30 - 18:30 		
		 19:00 - 20:00 		
		 20:00 – 21:00		
				
La
09:00 - 10:00 		
		 10:00 - 11:00 		
				
Su
17:00 - 18:00 		
		 18:00 - 19:00 		

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

Nuorisotalo
Havukoski
Havukoski
Lyyra		
Kytöpuisto

Miisa
Hantta
Hantta
Mervi
Tommi

Ti special			
Hathajooga			

Havukoski
Rautpiha

Tuija/Helena
Jaana

Muokkaus + venyttely		
Dancemix + bellydance

Havukoski
Rekola		

Senja
Vasilisa

Kehonhallinta 1)		
Kehonhuolto 1)		
Dancemix			
Bodystep			
Sähly				

Nuorisotalo
Nuorisotalo
Rekola		
Havukoski
Havukoski

Merja
Merja
Vasilisa
Suvi
Tommi

Power body			
Core + kehonhuolto		

Kytöpuisto
Kytöpuisto

Emmi
Emmi

Kunnon jumppa		
Venyttely 			

Kytöpuisto
Kytöpuisto

Suvi
Suvi

Uskaltautumista ja osallistumista kesäteatteriretkille
korona-aikana tapahtui pie-

Ikä				
7-10 v Stara 		
10-12v			
12-14v			
16-20v			
16-20v			
Yli 18v			
Yli 35v 			

Joukkue		
Stella				
Seelia				
Sabine			
Seciar				
Syrenia			
Taipumaton		
Raikkaat Ruusut

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

harj/vko
3
4
4
2
1
1
2

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

1) Nuorisotalon aamutunnit sisältyvät kausimaksuun, tai 40 euroa/h
Veteraanijaosto tili FI62 1220 3000 2510 62
Kaikki ryhmämme ovat sekaryhmiä. Muutokset ovat mahdollisia!

Vantaan liikuntapalveluiden ja kuntojaoksen yhteistyökurssit:
Ti		
To		
		
		

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

Zumba 			
Kiinteytys			
Kehonhuolto			
Keppijumppa			

Havukoski
Kulomäki
Kulomäki
Rekola		

Sebastian
Lona
Lona
Vasilisa

Sporttia kaikille/ kuntojaoksen tunnit
18:30 – 20:00		
10:00-10:45			

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

Nuorisotalo
Nuorisotalo

Lona
Suvi

Ilmoittautuminen: sporttiakaikille.fi
Sporttikortti 45 euroa/ kausi

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

Valmennusryhmät, syksy 2022:

Tuo tiedot suoritetusta kausimaksusta ryhmän ohjaajalle: oma nimi, sähköposti- ja katuosoite sekä syntymävuosi, jäsenrekisteriämme varten. Muuta ilmoittautumista ei tarvita.

Ke
Pe		

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

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

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

Kunnon Piirin kausimaksu on 85 EUR. Samalla maksulla voit käydä kaikissa ryhmissä.
Maksun eräpäivä 8.9.2022. Maksutavat: tilisiirto (FI33 1506 3007 2001 33, viite 20022),
ePassi, EazyBreak, Edenred sekä Smartum. Tarkemmat ohjeet osoitteessa
https://www.rekolanraikas.fi/kuntoliikunta/maksuohjeet/.

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

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

Lisätiedot:
www.rekolanraikas.fi/Kuntoliikunta, FB ja
mail: kuntoliikunta@rekolanraikas.fi

Salit:
Havukosken koulu
Tarhakuja 2
Havukosken
Nuorisotalo
Eteläinen rastitie 14
Kulomäen opetuspiste
Maauuninpolku 3

Kytöpuiston koulu
Peltoniemenkuja 1
Mikkolan koulu Lyyra
Lyyranpolku 2

Rautpihan päiväkoti
Rautkallionkatu 7
Rekolan koulu
Rekolantie 67

Rekolan Raikkaan istumalentopallossa
saa luvan kanssa istua alas ja pelata

Kuva: Jenni Kontto

I

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

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

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

T

äti raijasi minut Koivukylään marraskuussa 1979. Olin vasta
tullut opiskelemaan Helsinkiin ja täti halusi minut mukaan ystävänsä luo kylään.
Täti mainosti, kuinka kohta
näkisin
huippumodernin,
korkeiden
kerrostalojen
asuinalueen,
korkeimmat
talot jopa 13-kerroksisia!
Kolkuteltiin lähijunalla läpi
räntäisen, mitättömän maiseman hirveän pitkälle pois
Helsingistä. Kun päästiin
perille Koivukylän asemalle
- se oli pelkkä alikulkuseisake siihen aikaan - märkä
tuuli puhalsi päin näköä, oli
kuraista ja surkeaa. Paleli.
Katselin kummissani keltaisia ja oransseja betonilaatikoita keskellä marraskuun
harmaata
havumetsää.
Minkäköhän takia isot talot piti rakentaa näin kauas
elämästä keskelle ei-mitään,
ihmettelin mielessäni.
En tiennyt, että Koivukylästä oli hahmoteltu kaupunkikeskustaa
uudel-

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

Vantaan kaupunginmuseo

Tarvittaisiin vanhan ostarin ’räjäytys’ ja uusiksi
rakentaminen. Uusi puhdas ostari auttaisi jo paljon. Sinne uusi kirjasto ja
asukastila ihmisten mukavaa kohtaamista varten.
Tarvittaisiin myös reipasta
uudisrakentamista vanhojen
kerrostalojen lomaan, se oli-

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

Perjantai 2.9. -9.12.2022
sporttiakaikille.fi
10.00-11.00
Äiti + vauva jumppa
Äiti vauva jumppa on suunnattu synnyttäneille, mutta
sopii myös odottaville äideil-
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Havurastissa saat mahdolli-

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

Animal Image - Konsertti +
elokuvaesitys Rekolan Kinolla
La 27.8.2022 kello 18:00
Verneri Pohjola & Mika
Kallio / Animal Image
- Konsertti + elokuvaesitys Rekolan Kinolla

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

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

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

veyden tai päihteidenkäytön
kysymyksissä?
FACEBOOKISSA:
Kaipaatko iloa
ja naurua
eläTaitokeskus
Havukoski
ja Korso/
Taito
Uusimaa ry
mään?

Trumpetisti Verneri Pohjolan ja lyömäsoittaja Mika
Kallion alunperin luontoelokuvan ympärille rakentuva
Animal Image -konsertti kuvaa ihmisen ja eläimen ikiaikaista suhdetta. Se kutsuu
pohtimaan ihmisen suhdetta
omaan eläimellisyyteensä ilman kielen luomia rajoitteita.

Havukosken
nuorisotila

Mielenterveysyhteisö
Havurasti

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

Rekolan Seudun Asukasyhdistyksen kokoama diasarja Havukoskesta, silloisesta Koivukylästä
vuodelta 1976.

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

Marjatta-Säätiö

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

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

Rekolan Raikas / Sporttia
kaikille tunnit
S

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

Vantaan kaupunginmuseo

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

K Y L Ä L L Ä TA PA H T U U

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

Jori Grönroos

Kangaspuissa
loimet on rasuuden yksilölliseen tukeen ja
kennettu
valmiiksi.
Meiltä
voit
ohjaukseen,
erilaisiin
ryhmiin
ostaa
tarvikepaketit ja neulesekä vapaamuotoiseen
toiminlangat.
taan ja Järjestämme
yhdessäoloon.kursseja
myös
tilauksesta ryhmille.
Tervetuloa!
Havurastin toiminta on maksutonta ja suunnattu vantaalaisille ikääntyneille. Voit tulla
ilman ajanvarausta ja lähetettä.
Toiminnasta vastaavat sosiaalija terveysalan ammattilaiset.
Toimintaa rahoittavat Vantaan
kaupunki ja Veikkaus.
Maanantai
Jumppahetki ja viikkokokoontuminen 1)
klo 10.00–11.00
Elämäntaparyhmä 2)
klo 12.00–13.00
Yhteisökahvit
klo 12.30

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

Levyraati 1)
klo 13.00–14.00
Tiistai

kerhotoiminnasta.

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

Taitokeskus Havukoski
Musiikin
iloa 1)
To
13.12. Saippuapaja
klo 10.00–11.00
Tuolijumppa 1)

Taitokeskus Korso
klo 12.45–13.15
Ti
4.12. Green Craft –päivä.
Yhteisökahvit
Kierrätyshuovasta
pientä kivaa
klo 13.15
pukinkonttiin.
Peliryhmä 1)
Vain
materiaalimaksu.
klo 13.45
- 14:30
Torstai
Ti
11.12. Joulu käsillä -pajassa
himmelit,
helmipannunaluToiminnallinen
ryhmä 1)
klo 10.00–11.00
nen,
käpyhyasintti
Yhteisökahvit
(omat
männynkävyt mukaan).
klo 12.30

Kirjallisuus- ja on
draamaryhmä
Taitokeskukset
klo 13.00–14.00
joululomalla
20.12.20186.1.2019.
Perjantai
Aivojumppa 1)
klo 10.00–11.00
Asahi -terveysliikunta 1)
klo 12.15–12.45
Yhteisökahvit
klo 12.45
Rentoutusryhmä 1)
klo 13.15–13.45
Ryhmät ovat avoimia ja niihin
voi tulla mukaan milloin
tahansa.
Ryhmistä saa lisätietoa Havurastin henkilökunnalta.
Muutokset mahdollisia.

Rekolan
Martat
Rekolan
Martat
Rekolan
Rekolan Martat
Martat

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

1)

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

klo 14:30-15:30.
Pelikerho
maanantaisin, parittomilla
Pelikerho
viikoilla klo 12.30-16.30.
Havunneulassa
joka .toinen
Alkaen 12.9.2022
maanantai
parillisilla
viikoilla
Havunneulassa.
Paimenentie
2,
klo12:30-16:30.
pihanpuoli, pohjakerros.
Rivitanssikerho
Boccia
Havukosken
Nuorisotalolla
Pelataan
tiistaisin
Havukosken
tiistaisin klo 9.00-11.00
Nuorisotalossa
klo 11:00-12:30.
alkaen 6.9.2022
Lisää tietoja syksyn toiminnasRivitanssikerho
ta nettisivuiltamme.
Nuorisotalossa maanantaisin
klo
12.00-13.30.
Yhdistyksen
kotisivut: rekolakoivukylä.elakkeensaajat.fi
Tervetuloa!!
EKL:n kotisivut:
elakkeensaajat.fi
Tule mukaan toimintaan ja
tapahtumiin !

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

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

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

mäki, kaunipau@gmail.com,

puhelin 050-4536364.
Rekolan
Raikas ry
Veteraanijaosto

Vesijumppa
Hakunilan uimahalli,
Hyvä Veteraanijaoston jäsen tai
Terapia-allas
tuleva jäsen tässä on tulevien
keskiviikko klo 14.45–15.45,
kuukausien tapahtumia,
2 x 25 minuutin ryhmää,
joihin
tilaisuuksiin
max. kaikkiin
13 hlöä/allas,
13 krt
olet
tervetullut.
pyydetään
HUOM!
Uusi Jos
kellonaika,
ilmoittautumaan
maksu 80 euroaetukäteen, ole
hyvä
ja
ilmoittaudu.
Usein
Syyskausi 2022: 7.9. - miten
on
kyseessä tarjoiluvaraus, joka
30.11.2022
maksaa
meille.
Ja haluamme,
Kevätkausi
2023:
11.1.että
kaikille riittää
tarjottavaa. Jos
15.2.2023
ja 1.3.-28.4.2023
joudut
ilmoittautumisen
jälkeen
HUOM!
Ei viikolla 8/2023
perumaan
tulosi, muista
myös3
Lisäksi eläkeläisten
lippu
euroa taiseSporttikortilla
ilmaiilmoittaa
henkilölle, jolle olit
seksi tai
ilmoittautunut.
Vesijumppa
Tulevia
tapahtumia
Foibekartano,
uima-allas
Syyskauden
päättäjäiset
pidetään
tiistai klo 20–21maanantaina
Teräsvaarisalissa
2 x 25 minuutin
ryhmää,
17.12.2018
klo 14 alkaen.
Tarjolla
max.
12
hlöä/allas,
13
krt,
puuroa ja joulutorttukahvit,
maksu
100 euroa sitova
hinta
5 euroa/henkilö,
Syyskausi alkaa tiistaina
ilmoittautuminen 12.12.2018
6.9.2022, päättyy 29.11.2022
mennessä, maksu paikan
päällä. Pyritään järjestämään
Kuntosali
arpajaiset, joten jos sinulla on
Marjatta-Säätiö,
arpavoittoja,
toimitus
Jaskalle,
Paimenentie
4,
Karille,
Osmolle,
keskiviikko
kloRitvalle
16–17, tai
Paulalle.
Ilmoittautumiset:
Jaakko
maksu 30
euroa
Vastamäki,
Syyskausi jaakko.vastamaki@
2022: 7.9. kolumbus.fi
30.11.2022, puhelin 040 5116298
Kevätkauden
avajaiset pidetään
Tuolijumppa
maanantaina
7.1.2019
klo 14
Marjatta-Säätiö,
liikuntasali,
Raikkaan
toimistolla.
Paimenentie
4, klo Tästä
13–14,
Syksyn liikuntaryhmän
tarkemmin
Raikkaan Veteraanien
maksujäsenkirjeessä
25 euroa
omassa
nro 1/2019.
Syyskausi alkaa torstaina
8.9.2022 on keskiviikkona
Pakkasjuhla
16.1.2019 klo 13-15 Hiekkaharjun
Kuntosali Se on myös osa
Puistokulmassa.
Koivukylän
vanhustenkeskus,
TUL100
-tapahtumaa.
Tästä
perjantai klo
8–10,
tarkemmin
TUL:n
jäsenkirjeessä
maksu
35 euroa
nro
1/2019.
Arpavoittoja voi
Syyskausi 2022: 9.9.toimittaa Jaskalle, Karille,
16.12.2022
Osmolle, Ritvalle ja Paulalle.
Kevätkausi 2023: 13.1.Ilmoittautumiset: Paula
17.2.2023 ja 3.3.-28.4.2023
Kaunismäki, kaunipau@gmail.
HUOM! Ei viikolla 8/2023
com, puhelin 050 4536364
Korttirinki
Raikkaan
90 -vuotisjuhlat
joka toinen
tiistai klo 13 RaikVeteraanijaosto järjestää
Kuusijärven tapahtuman
keskiviikkona 21.8.2019
klo 12-15, joka on osa TUL100
-tapahtumaa kuin myös Raikkaan
90 -vuotisjuhlaa. Tästä tarkemmin
TUL:n jäsenkirjeessä nro 1/2019.

kaan toimistolla sopimuksen

mukaan.
Havukosken
Eläkeläiset ry

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

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

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

Hyväntekeväisyysgolfilla
tuetaan lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksia

Hiekkaharju Golfissa.
Hieroja Jukka Sivonen
Kilpailun osallistumismaksu: pelioikeus tai pelilippu 22
Golfia pelataan sunnuntaina 4. syyskuuta

Torstaisin:
Terveydenhoitaja paikalla

kloOsallistumismaksu
9-11.
Paatsamakuja 4 E Vantaa, Asolanväylän varrella.
euroa, muilta 40 euroa/pelaaja.
maksetaan caddiemasterille pelipäivänä.
Puhelin: 0400 – 606 133
Kauppojen hävikkiruuan jako
Hieronta, alk. 20 € / 25 min
n. Klo 12.30-13.30
Mukaan voi ilmoittautua 2. syyskuuta mennessä sähköMuistathan ottaa oma kassi
Myös koti-tai yrityskäyntejä. Joustavat aukioloajat ma-su.
postitse caddiemaster@hieg.fi.

NETTIAJANVARAUS:

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

mukaan

Tapahtuma järjestetään 9. kerran.
Tervetuloa!

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

