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Rauhallista Joulua

Jouluvalmistelut ovat tämän lehden ilmestyes-
sä varmastikin kiihkeimmillään. Se voi tuntua 
stressaavalta, mutta rauhallinen ja leppoisa 

joulu vaatii hieman esivalmisteluita. Osa suomalaisista 
lähtee joulun viettoon muualle ja pois kotoaan, kun taas 
osa haluaa viettää joulun kotonaan. Perinteikkäistä joulua 
voi viettää monessa paikassa ja monella tavalla.

Suomalaiseen jouluun perinteisiin ovat kuuluneet esim. 
joulupöytä ja jouluruuat, joulukortit, joulukuusi ja -ku-
kat, kynttilät ja joulukalenteri. Joulukortit ovat osittain 
ehkä vaihtuneet tekstiviesti- tai sähköpostitervehdyksiin, 
mutta esim. joulupöytä ja joulusauna pitävät puolensa 
ja luovat joulun tunnelmaa. Myös useimmat taloyhtiöt 
tarjoavat kaikille asukkailleen mahdollisuuden joulusau-
naan, ja joissakin taloyhtiöissä – mikäli sää suo pysyvän 
lumipeitteen – on laitettu pihapuihin jouluvalot ja lyhteet, 
joskus myös porraspieliin havuja. Sillä tavoin pihapiiriin 
rakentuu oikea suomalainen joulumaisema kaikkine tuok-
suineen.

Joulupöytään on tapana tuoda vuodenajan parhaat her-
kut. Sillit, salaatit, murekkeet, paistit, kinkut sekä lukuisat 
laatikot on usein itse huolella valmistettu, ja ilolla katettu. 
Se on samalla myös perheen yhteistä aikaa, ja joulun tun-
nelma palkitsee aherruksen.

Kun vuosi lähenee loppuaan, on myös kiitosten aika. It-
se haluan omasta ja Lähisanomat –lehden toimituksen 
puolesta lausua kiitokset kaikille ahkerille lehden 
lukijoille. Vapaaehtoisvoimin toimitettava Lähis –
lehti ei varmastikaan ole aina syntynyt helpolla. 
Mutta se on kuitenkin ilmestynyt kuudesti vuo-
dessa ja yhtäjaksoisesti jo yli 30 vuotta. Toimi-
va Koivukylä eli Toimari Ry perustettiin siis 
vuonna 1983, tarkemmin sanottuna lokakuus-
sa 1983. Ensimmäinen Lähisanomat -lehti oli 
ilmestynyt jo toukokuussa 1983 (silloisen 
Koivukylän yhdyskuntatyökokeilun toimes-
ta). Lähisanomat liitettiin heti perustavassa 
kokouksessa Toimari Ry:n lehdeksi. Lähik- 
sen ensimmäinen päätoimittaja oli nykyinen 
Vantaan sanomien päätoimittaja Risto Hie-
tanen. Hän oli myös Toimari Ry:n ensim-
mäinen puheenjohtaja.

Upeasta lehdestä, monista aikai-
semmista vuosista sekä tämän 
vuoden uutterasta uurastukses-
ta haluan kiittää myös Lähisa-
nomat –lehden toimitusta.  Kun 
pikkuhiljaa hiljennytään joulun viet-
toon, niin toivon kaikille rauhallista joulua, ja 
juhlitaan joulua mukavissa ja turvallisissa merkeissä.

Mika Rautio, päätoimittaja                                                                                     
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jäännistä tai julkaisemisessa tapahtuessa 
virheessä rajoittuu ilmoituksesta makse-
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Tonttukaverukset Saku ja Juice

PAULA KAUNISMÄKI

Mu i n a i s i -
na aikoina 
k a i k k i a l l a 

oli haltijoita. Kotipiirissä 
asuvia haltijoita kutsuttiin 
tontuiksi, oli riihitonttuja, 
saunatonttuja jne. Lähin-
nä meitä olivat kotitontut. 
Ne asuivat tuvan nurkissa, 
komeroissa ja lattian alla. 
Sieltä ne jouluiltana hiipi-
vät hiljaa tupaan syömään 
paistia ja juomaan lientä. 
Tontuilla oli ennen pitkä 
parta ja ne olivat nykyi-
sistä tontuista poiketen 
vanhoja ukkoja piippalak-
keineen. 

Piippalakit olivat muotia 
jo keskiajalla. Ja sitten oli 
ja on toisenlaisia tonttu-
ja. Pohjoismaissa tontut 
olivat pieniä poikia, jotka 
tekivät kepposia. Tanskas-
sa ne jopa saattoivat nipis-
tellä ihmisiä. Ja kun aika 
kului ja alettiin lähettää 
joulukortteja, saivat ton-
tut nykyisen ulkonäkönsä. 
Nämä joulupukin pienet 
apulaiset kurkistavat ik-
kunoista sisään nähdäk-
seen ovatko lapset kilttejä. 
Kaikkein eniten tonttujen 
ulkonäköön on vaikutta-

nut ruotsalainen taiteilija 
Jenny Nyström, joka loi 
pienen punapipoisen, har-
maisiin pukeutuneen tont-
tu-ukkelin.

Rekolassa on syntynyt ai-
nakin kaksi tonttua, Sa-
ku ja Juice. Ensimmäistä 
kertaa he näkivät toisensa, 
kun tässä lehdessä oleva 
kuva otettiin, vaikka hei-
dän kohtalonsa ovat olleet 
toisistaan riippuvaisia.

Joidenkin mielestä Saku 
syntyi muinaisina aikoina. 
Vaikka syntymän tarkka 
vuosiluku on jo unohtu-
nut, lienee siitä kulunut 
noin 70 vuotta, ei siis aivan 
muinaisina aikoina. Synty-
mä ajoittuu ensimmäiseen 
tai toiseen rauhanjouluun 
1940-luvulla. Sen tietää 
siitä, että Sakun ensimmäi-
nen puku oli tehty kreppi-
paperista. (Saku sai sittem-
min uuden puvun oikeasta 
kankaasta, mutta kuvaan 
hän tuli vanhoissa veti-
missä.) Sakulla oli alussa 
monta tonttukumppania, 
luultavimmin he koristivat 
kauppojen näyteikkunoita.

Seuraavat viisi - kuusi 
vuotta oli merkityksetöntä 

aikaa Sakun kannalta. Ja 
Sakun elämä meinasikin 
päättyä roskakoriin, kun 
eräs tyttö oli kyllästynyt 
tontun kreppipaperisiin 
vaatteisiin ja laihaan ole-
mukseen. Silloin tontun 
onneksi sen löysi pieni 
Marjatta. Nyt Saku sai uu-
den kodin ja nimen. Ja sen 
jälkeen tonttu on korista-
nut pikkutytön joulukuus-
ta jokaisena jouluna aina 
tähän päivään asti. 

Ja sitten kului taas pari-
kymmentä hiljaista vuotta. 
Kun Marjatta sai aikanaan 
oman kodin ja pienen ty-
tön, siirtyi Saku tietenkin 
uuden kodin joulukuus-
ta somistamaan. Marja-
tan pikkutyttö kiusoitteli 
mummoaan, ”sulla ei enää 
olekaan kuusessa tonttua, 
kun äiti vei Sakun meil-
le”. Meeri-mummo tulis-
tui ja teki uuden tontun 
kuuseensa ja monta muu-
ta tonttua lisäksi. Tontut 
muistuttivat ulkonäöltään 
joulukorttien tonttuja. 

Silloin Marjatta muisti ty-
tön, jolta oli Sakun saanut. 
Ja 32 vuotta sitten Marjat-
ta äitineen toi minulle uu-
den, komean tontun. Se oli 

Tonttukaverukset Saku ja Juice 
Ritva Salmi                                                                

Juicen tarinan alku. Kun 
tontun piippalakki kerran 
putosi, paljastui sen paljas 
päälaki. Tonttu oli kuin il-
metty Juice Leskinen, jo-
ten ei ole ihme, että häntä 
alettiin kutsua Juiceksi. 

(Tonttu kuunteli varmaan 
salaa rokkimusiikkiakin.) 
Juice on viettänyt jokaisen 
joulunsa kanssani ja tulee 
jatkossakin olemaan aina 
jouluna meidän soffalla tai 
pöydällä rusina-pähkinä 

kulhon vieressä herkkupa-
loja popsimassa.

Saku, Juice, Marjatta ja 
Ritva toivottavat kaikille 
Lähisanomien lukijoille 
Hyvää Joulua.
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Oman kylämme Rautpihan päiväkoti oli yksi niistä 
kymmenestä vantaalaisesta päiväkodista, joissa 
vuosina 2014-2016 toteutettiin varhaiskasva-

tuksen, kulttuuritoimen sekä Helsingin yliopiston yhteistyönä  
kaksivuotinen Taikava -hanke (taidekasvattajat varhaiskasva-
tuksessa). Kokeiluhankkeen vastuullisena tutkijana toimi tai-
dekasvatuksen dosentti Sinikka Rusanen. Taikava -hankkeessa 
päätettiin vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua palkkaamalla tai-
depedagogeja päiväkoteihin. Nämä taidekasvattajat korvasivat 
osittain lapsiryhmissä aiemmin olleet avustajat. Tällaista ei oltu 
tehty vielä koskaan aikaisemmin missään Suomessa, joten kokei-
lusta tuli myös tässä mielessä valtakunnallisestikin merkittävä. 

Tänä keväänä kokeilun tuloksista saadut yhteenvedot näyttivät 
niin hyviltä, että Vantaan kaupunki päätti vakinaistaa tämän toi-
mintamuodon syksyn alettua. Nyt taidepedagogeja työskentelee 
jo 15 vantaalaisessa päiväkodissa. Kiinnostus asiaa kohtaan on 
levinnyt ympäri Suomea ja taidepedagogeja palkattiin jo neljä 
kappaletta kesäkuussa ainakin Kirkkonummelle.

Myös Rautpihan päiväkoti on tästä syksystä lähtien vakinaistanut 
taidekasvattajan työsuhteen. Päiväkodissa on 80 lasta ja noin 70 
prosentilla lapsista on suomen kieli kotona ns. kakkoskielenä. Eli 
päiväkodin lasten vanhempien taustat ovat hyvin kansainväliset 
ja jo pelkästään tämä asettaa omat haasteensa päiväkodin arjelle.

Roni Mäkinen on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja ja 
hän oli yksi niistä yli 260 taidealan osaajasta, jotka hakivat näi-
tä kokeiluhankkeen 10 taidekasvattajan paikkaa. Hänet valittiin 
Rautpihan päiväkotiin. Hankekokeilun aikana kaikesta tekemi-
sestä luonnollisesti raportoitiin kirjallisesti hyvinkin tarkkaan ja 
siihen käytetty aika oli pois itse toiminnasta. Nyt vakinaistettuna 

Taidetta ja tähtihetkiä Rautpihassa 
Liisa Kaikula                                                                                       

Abubakarin ja Samin Minecraft -lavastepajassa

Fionan hirviöirvistys

Jimin haaveambulanssi Viiksikerhon komistukset, Notriga, Roni ja Nitu 

työpäivää on pidennetty tunnilla eikä raporttejakaan enää tehdä 
kuin ne normaalit päiväkotien rutiineihin kuuluvat. 

Ronin työpäivä muodostuu 24 lapsen Revontuli-ryhmässä työs-
kentelystä, yhtenä lisäaikuisena lastentarhanopettajan ja kahden 
lastenhoitajan kokoonpanossa, osana moniammatillista tiimiä. 
Yleensä ryhmä jaetaan kolmeen 7-8 lapsen joukkoon, jolloin 
työskentely on kaikille antoisampaa. Taidepedagogi on mukana 
kaikessa normaalissa päiväkodin toiminnassa, niin sisällä kuin 
ulkonakin, niin kurahousuja puettaessa kuin ruokailtaessakin. 
Hän toimii tavallaan lastenhoitajana, jolla on taidenäkökulma 
mukana toimintatavoissaan ja omalla taiteen osaamisellaan hän 
auttaa lapsia yhdessä sovittuihin kasvatustavoitteisiin. Se on ko-
konaisvaltaista läsnäoloa. 

Aluksi hänen tärkein työkalunsa oli lasten kuuntelu ja leikkien 
seuraaminen. Hän tarkkaili lapsia, etsi lasten vahvuuksia ja kai-
voi niitä esiin. Myönteisen minäkuvan kehittyminen ja lapsen 
tasapainoisen kasvun tukeminen taiteen keinoin oli Taikava 
-hankkeen peruspilareita. Näihin päämääriin tähdätään Ronin 
vetämissä leikkipajoissa. Ne voivat koostua vaikka elokuvien/vi-
deoitten tekemisestä, jolloin lapset itse käsikirjoittavat, ohjaavat, 
näyttelevät ja vielä rakentavat kulissitkin. Tai ne voivat koostua 
salapoliisiraporteista, kuurakettien rakentamisesta, pienistä tai-

denäyttelyistä tai tanssiperformansseista. Ne ovat toimintaa ja 
leikkejä, joissa lapset saavat tuoda esille vahvuuksiaan ja osaa-
mistaan. On tehty myös Talent -esityksiä, jotka nekin on videoitu. 
Lapset ovat voineet viedä joitain näistä videoista muistitikulla ko-
tiinsa nähtäviksi. Moni vanhempi on hämmästynyt lapsensa sekä 
uskallusta että taitavuutta heittäytyä esiintymään. Tämänkaltai-
sen toiminnan tuloksena on selkeästi nähtävissä, kuinka lapsille 
on tullut uutta rohkeutta osallistua ja ilmaista itseään. 

Mutta eivät nuo pajat ole vain erilaisiin toimintoihin heittäyty-
mistä, vaan käsittelyyn otetaan kokonaisvaltaisesti lapsen kasvu 
ja kehitys. Nyt syksyllä on ollut aiheena mm. tunnepohja. Siinä 
on käsitelty lasten kanssa niin onnellisuudentunnetta kuin su-
ruakin. Erittäin suosituksi tuli jo kokeilun aikana ns. tähtihetket. 
Siinä kerran päivässä yksi lapsi pääsee kertomaan missä hän on 
hyvä. Aluksi joittenkin lasten oli vaikea keksiä tuota omaa hyvää 
taitoaan, mutta kun kaverit sivusta auttoivat ja kertoivat hänel-
le, missä hän on hyvä, niin lapsi on osannut alkaa nähdä itsensä 
myös erilaisten asioitten osaajana. Tämän jälkeen lapsi on saanut 
valita laulun, joka on sitten yhdessä laulettu ja säestyksestä on 
cajon rummuilla vastannut joko tämä tähti itse tai hänen valitse-
mansa lapsi. Taustatukea on antanut lastentarhanopettaja Sauli 
Grönthal kitaroineen. Voi vain kuvitella miten tätä kerran kuussa 
kohdalle sattuvaa tähtihetkeä jokainen odottaa.   

Tärkeää kaikissa näissä toiminnoissa on se, että luodaan 
turvallinen ympäristö, jossa lapsi uskaltaa olla oma itsensä 
ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Näin hänelle kasvaa 
myös mahdollisuus oman ilmaisun löytämiseen, rohkaistu-
miseen ja erilaisiin uusiin kokeiluihin. Taiteen tekeminen 
tuottaa onnistumisen kokemuksia ja lujittaa myönteistä mi-
näkuvaa. Taidetoiminta edistää myös luovien ongelmanrat-
kaisutaitojen kehittymistä ja mahdollistaa asioitten toisin 
ajattelemisen. Taiteella tiedetään olevan niin terapeuttisia 

kuin hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Tuntuukin siis suo-
rastaan ihmeelliseltä, että miksei taidekasvattajia ole jo pal-
jon aikaisemmin käytetty osana lasten varhaiskasvatusta, 
sillä tutkittua tietoakin asiasta on ollut saatavilla. 

Jo aiemmin mainittu Sinikka Rusanen teki vuonna 2007 väitös-
tutkimuksen ”Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen”. Tämä 
oli ensimmäinen varhaisiän taidekasvatusta koskeva väitöstyö 
maassamme. Sen jälkeen Rusanen on tutkimuksissaan käsitellyt 
varhaisiän taidekasvatuksen kehittämistä ja oli nyt myös mukana 
tässä Taikava -hankkeessa. Tämän hankkeen loppuyhteenvedot 
ja tulokset kuullaan marraskuun lopulla Heurekassa pidettäväs-
sä hankkeen juhlaseminaarissa. Vantaa on siis taas kerran ollut 
hieno tiennäyttäjä koko Suomelle ja oma Rautpihamme siinä yh-
tenä ladun avaajana mukana.

Nyt kun ensimmäiset vakituiset taidepedagogit on päiväkotei-
hin saatu, on ymmärrettävää, että tätä hyvää kokemusta ha-
luttaisiin jakaa mahdollisimman laajalle. Mutta koska melkein 
kaikki on aina valitettavasti rahasta kiinni, niin siksi Rautpi-
hankin taidepedagogin osaamista on syksystä lähtien käytetty 
hyväksi myös naapurissa olevan Rautkallion päiväkodin yh-
dessä lapsiryhmässä kahtena päivänä viikossa. Tämä tietenkin 
hajottaa hyvin alkanutta ja jo kaksi vuotta kestänyttä ryhmä-
toimintaa Rautpihassa ja vaikuttaa voimavarojen epätarkoi-
tuksenmukaiselta hajottamiselta (toim. huomautus). Miksi 
annetaan kahdelle päiväkodille vähän, muttei kummallekaan 
riittävästi? Vaikka taide voi myös olla taikuutta, niin tällaisilla 
taikatempuilla kyllä enemmän on ehdottomasti vähemmän. 
Älkäämme antako nyt löytyneen hyvän käytännön murentua, 
vaan huolehtikaamme siitä, että jo ensi vuonna kokopäiväisiä 
taidekasvattajia löytyy vähintään kaikista niistä päiväkodeista, 
joissa tähän asti lapsiryhmiin on palkattu avustajia. Yhteiset 
lapsemme ansaitsevat sen. 

KUVAT: RONI MÄKINEN
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Elokuussa 2016 
tuli voimaan uu-
si tupakkalaki. 

Sen nojalla taloyhtiöt voivat 
hakea parveketupakointikiel-
toa vuoden 2017 alusta alkaen. 
Varmaankin asia voi tulla esi-
tyslistalle jo kevään 2017 yhtiö-
kokouksissa. Uskon, että mo-
nissa yhtiöissä voi tulla myös 
isoja riitoja. Olettaisin, että 
ehdotus tupakointikiellon ha-
kemisesta jakaa osakkaat kah-
teen ryhmään, eli niihin, jotka 
puoltavat tupakointikieltoa, ja 
niihin jotka vastustavat sitä.

Uuden lain myötä asunto-osa-
keyhtiö voi hakea kunnan 
terveysviranomaiselta tupa-
kointikiellon määräämistä osa-
kashallinnassa oleville parvek-
keille ja huoneistojen käytössä 
oleviin osakaspihoihin sekä 
joissain tapauksissa myös huo-
neistojen sisätiloihin.

Asunto-osakeyhtiöllä on ollut 
aiemminkin eli vanhan lain 
aikana mahdollisuus rajoit-
taa tupakointia kiinteistön 
alueella. Näin on voitu toimia 
esimerkiksi asunto-osakeyhti-
ölain mukaisilla järjestysmää-
räyksillä. Vanhan tupakkalain 
nojalla ei kuitenkaan voitu 
puuttua tupakointiin omassa 
asunnossa tai parvekkeella. Ei 
siinäkään tapauksessa, että sii-
tä aiheutui haittaa naapureille.

Kunnan on määrättävä tupa-
kointikielto kieltohakemuk-
sessa mainittuihin tiloihin, ”jos 
tiloista voi niiden rakenteiden 
tai muiden olosuhteiden vuok-
si muutoin kuin poikkeukselli-
sesti kulkeutua tupakansavua 
toiselle parvekkeelle, toiseen 
huoneistoon kuuluvan ulkoti-
lan oleskelualueelle tai toisen 
huoneiston sisätiloihin.” Sitaa-
teissa oleva osuus on suoraa 

Pääkaupunkiseu-
dun Kierrätyskes-
kuksen Koivuky-

län tavaratalo yleensä yllättää 
myönteisesti ne, jotka eivät ole 
siellä aikaisemmin vierailleet. 
Hyvää tavaraa on paljon, ja se 
on siististi esillä. Myynnissä on 
myös tuotteita, joita ei muis-
ta kierrätyskaupoista löydy, 
kuten kunnostettuja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita sekä pol-
kupyöriä.

Yksi keskeinen ero muihin kier-
rätysmyymälöihin on myös se, 
että ostoskuitissa näkyy paitsi 
ostoksen hinta myös säästetyt 
kiinteät luonnonvarat. Mistä 
tässä on kyse, Kierrätyskes-
kuksen ympäristöasiantuntija 
Kaisa Karjalainen?

– Kierrätyskeskuksen perim-
mäinen tarkoitus on tarjota 
tavallisille kuntalaisille kes-
tävän elämäntavan ratkaisu-
ja ja edistää luonnonvarojen 
riittävyyttä. Tavaroiden uu-
delleenkäyttö on yksi keino 
tässä työssä, ja keskeisin on-
nistumisen mittari siinä on 
säästetyt luonnonvarat.

– Kuitista asiakkaamme nä-
kee, kuinka paljon hän sääs-
tää luonnonvaroja ostamalla 
käytettyä uuden sijaan.

Tavaroiden uudelleenkäytön 
ohella Kierrätyskeskus tekee 
myös paljon muuta ympäristö-
työtä. Se on muun muassa pää-
kaupunkiseudun tärkeimpiä 
ympäristökouluttajia. Tässä-
kin työssä se hyödyntää myös 
oman talon kierrätysmyymä-
löitä, jotka ovat oivallinen ym-
päristö havainnollistaa luon-
nonvarojen kiertoa.

Edellisessä leh-
temme nu-
merossa kir- 

joitettiin virheellisesti Hei-
mo Suntion pingviinipatsai-
den sijaitsevan Leinelässä 
Kiinteistö Oy Moreenin pihas-
sa. Ne sijaitsevat As.Oy Van-
taan Menninkäisen pihassa.

Tupakointikieltoja 
taloyhtiöihin jo 2017?

Kierrätyskeskuksesta 
ratkaisuja kestävään 
elämäntapaan

Oikaisu

Mika Rautio                                             

Seija Vennervirta                     

Liisa Kaikula                            

Kuntavaalit lähestyvät.
PAREMMAN VANTAAN 
PUOLESTA.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
KOY Heurekan hallituksen jäsen
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

CHRISTIAN LEIKKAINEN

Löydät minut myös Facebookista
facebook.com/christian-leikkainen

PAREMMAN VANTAAN 

www.leikkainen.com
Pronssireliefi (pingviinit), Heimo Suntio 2013

lainausta lakitekstistä. Muta 
mitä tämä sitten oikeasti ja 
käytännössä tarkoittaa? Se on-
kin hyvä kysymys. Miten mää-
ritellään esim. käsite ”mui-
den olosuhteiden vuoksi”, tai 
”poikkeuksellisesti”? Näihin 
kysymyksiin ei ole vielä yksi-
selitteistä vastausta olemassa, 
mutta ennakkotapauksia tulee 
varmasti vuosien saatossa, ja 
sitä mukaa, kuin lakia aletaan 
soveltamaan.

Kieltoa ei saa taloyhtiössä päät-
tää ilman, että viranomainen 
on todennut päätöksenteon 
edellytysten täyttyvän. Hake-
muksen tekemisestä kunnalle 
tai kaupungille on ensin teh-
tävä päätös yhtiökokouksessa. 
Tupakointikiellon määräämis-
tä koskevaa pykälää sovelle-
taan vasta 1.1.2017, eli kunta 
voi käsitellä kieltohakemuksia 
vasta 1.1.2017 alkaen. Kielto-
hakemusta edeltää asianosais-
ten kuulemismenettely, jota 
säädellään valmistelussa ole-
valla asetuksella.

Monet pitävät tupakkalakia 
tällaisenaan liian epäselvänä. 
Isännöintiliiton mukaan laki ei 
anna todellisia työkaluja puut-
tua häiritsevään tupakointiin. 
Kun valmistelussa olevat vi-
ranomaisohjeet ja asetus on 
ensin saatu valmiiksi, niin us-

koisin, että monet isännöitsijät 
tulevat laatimaan taloyhtiöi-
den tarpeita vastaavia toimin-
tavaihtoehtoja helpottamaan 
taloyhtiöiden päätöksentekoa.

Näin lopuksi on myös pakko 
todeta, että kun tämän lehden 
päätoimittaja aloitti uraansa 
isännöintialalla noin 13 vuotta 
sitten, niin silloin isännöinti oli 
vielä helppoa ja yksinkertais-
ta. Mutta enää näin ei ole. Nyt 
matkan varrella on alalla tullut 
paljon uudistuksia, ja työmää-
rä mm. remontti-ilmoitusten 
myötä on lisääntynyt.

Lisäksi näyttää siltä, että isän-
nöintialalla uudistusten tahti 
sen kun kiihtyy koko ajan. Nyt 
nykyään tulee jo keskimäärin 
yksi uusi laki tai muu iso uu-
distus joka vuosi. Viimeisim-
mät uudet lait AsOy –maail-
massa ovat olleet asbestilaki ja 
nyt vuoden vaihteessa tuleva 
tupakkalaki. Tänä kaikki uudet 
asiat vaativat meiltä isännöit-
sijöiltäkin jatkuvaa kouluttau-
tumista, hereillä oloa ja ajan 
hermoilla pysymistä. Uskallan 
silti suositella kaikille reipas-
ta mukaantuloa taloyhtiöiden 
hallituksiin ja miksei vaikka 
isännöintialallekin. Kiinteistö-
alan osaajista on nyt jo jatku-
vasti kova pula, ja tilanne pa-
henee entisestään lähivuosina.

– Koululuokilla ja muillakin 
kiinnostuneilla on mahdolli-
suus tulla myymälöihimme 
opiskelemaan kestävää ku-
luttamista. Opetuksessa käy-
tetään myymälöistä löytyviä 
tuotteita ja arvioidaan niissä 
käytettyjä materiaaleja. Op-
pilaat pääsevät tutkimaan, 
mistä materiaalit alun perin 
tulevat, miten ne jalostetaan 
tuotteiksi ja miten materiaa-
lin kulutusta voisi vähentää, 
Karjalainen kertoo.

Myös tavallisille kuntalaisille 
on luvassa entistä enemmän 
kestävän elämäntavan vink-
kejä ja teematapahtumia. En-
simmäinen niistä oli 25.11., 
jolloin Koivukylän tavarata-
lossa järjestettiin tavaroiden 

huoltamiseen, korjaamiseen 
ja kierrättämiseen keskittyvä 
teemapäivä. 

Parhaiten Kierrätyskeskuksen 
toiminnasta pysyy ajan tasalla 
seuraamalla yrityksen verkko-
sivuja osoitteessa www.kierra-
tyskeskus.fi tai verkkosivuilta 
tilattavaa uutiskirjettä. Myös 
Kierrätyskeskuksen some-ka-
navat eli Facebook, Twitter ja 
Instagram tarjoavat avaimia 
arjen ekotekoihin, Karjalai-
nen vinkkaa.

– Kierrätyskeskus on tääl-
lä kertoakseen, että arjen 
valinnoillasi on merkitystä. 
Meille olet paljon enem-
män kuin kuluttaja. Yhdessä 
voimme saada paljon hyvää 
aikaiseksi.

Kaisa Karjalainen tekee kompostin syystyhjennystä Kierrätys-
keskuksen Koivukylän tavaratalon pihalla.

LIISA KAIKULA

PIA ENGSTRÖM
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Vantaan nuorisopalve-
lut on lähtenyt mukaan 
Nuorten tieto- ja neu-
vontatyön kehittämiskes-
kus Koordinaatin ja sen 
yhteistyökumppaneiden 
ylläpitämään Nuortenelä-
mä.fi kysymys- ja vastaus-
palstalle. Henkilökohtais-
ta ohjausta ja neuvontaa 
nuorille tarjoava palsta löy-
tyy osoitteessa www.nuor-
tenelama.fi/kysyttavaa. 

Nuortenelämä.fi on kan-
sallinen, nuorille suunnat-
tu verkkopalvelu, jonka 
tavoitteena on tarjota 
kaikille Suomessa asuville 
nuorille tietoa, neuvontaa 

ja ohjausta nuorten elä-
mään liittyen. Verkkopal-
velun tavoite on ohjata 
nuoria nuorten tieto- ja 
neuvontatyön lähi- tai 
verkkoperustaisiin palve-
luihin eli sivustolta löytää 
myös ne vantaalaiset ta-
hot, joihin nuori voi olla 
suoraan yhteydessä.

Kysymykset palstalle esi-
tetään nimettömänä, 
halutessaan vastauksen 
saa omaan sähköpostiin. 
Nuori saa vastauksen ky-
symykseensä viiden arki-
päivän kuluessa. Vantaalla 
nuorten kysymyksiin vas-
taavat nuorten tieto- ja 

neuvontatyön ammatti-
laiset. 

HAVUKOSKEN 
NUORISOTALON JOULU
Havukosken nuorisotalo 
on avoinna kaikille 3.-lk.-
17-v. lapsille ja nuorille lä-
hes koko joululoman ajan. 
Tarkemmat aukioloajat, ret-
ket ja muu toiminta julkais-
taan nettisivuilla ja sosiaali-
sessa mediassa lähempänä 
lomia. Kannattaa siis laittaa 
seuraukseen @haviksennu-
ta Facebookissa, Instagra-
missa ja Snapchatissa. 
Nettisivut löytää osoittees-
ta www.vantaa.fi/havukos-
kennuorisotalo

Nuortenelämä.fi antaa 
nuorelle mahdollisuuden 
kysyä nimettömästi

Jokainen tari-
na on tärkeä ja 
missäpä niitä 

mukavimmin kuulisikaan, 
kuin paikoissa, jossa ihmiset 
kokoontuvat kahvikupposen 
ja voileivän äärellä. ”Lähiö 
omin sanoin”-kohtaamisten 
sydämenä on tavata ihmisiä 
lähiöiden julkisissa olohuo-
neissa rennossa hengessä 
ja viettää hetkinen aikaa 
sanataiteen parissa. Siksi 
Humanistisen ammattikor-
keakoulun kulttuurituot-
tajaopiskelijoiden Lähellä 
Lähiöissä -hankkeen tiimi 
suuntasi eräänä marraskui-
sena tiistaina asukastila 
Tuulikonttiin rupattelemaan 
ja rustailemaan. Mukana 
matkassa oli luovan kirjoit-
tamisen harjoitukset ja mie-
telausekirjat.

Tuona päivänä Tuulikontissa 
vieraili kolmisenkymmentä 
henkeä. Kokonainen aamu-
päivä, tarkemmin ottaen 
neljä tuntia hurahti kuin 

huomaamatta.

Kirjoitusharjoitusnipuissa 
oli seitsemän tehtävää, joil-
la vetreytyy niin ranne kuin 
mielikin. Milloin listataan 
omia suosikkiasioita, milloin 
yhdistellään sanoja pitkiksi 
hullunkurisiksi rimpsuiksi. 
Yhteensä seitsemästä har-
joituksesta ne, joissa puhu-
teltiin suoraan kirjoittajaa, 
tuntuivat ehkä helpoimmil-
ta. Sen sijaan muut tehtävät, 
kuten kansanviisauksien ny-
kyaikaistaminen tehtävässä 
nimeltä Kansanviisauksien 
kenneli, koettiin haastavam-
pina. 

Aidot kohtaamiset ovat ai-
van tämän projektin yti-
messä. Ihmisten tulee saada 
tulla kuulluksi. Harjoituk-
seen osallistunut Sella antoi 
erityisesti kiitosta siitä, että 
hanketta vetävät opiskelijat 
olivat aidosti läsnä, sopivan 
aktiivisia ja kiinnostuneita 
kohtaamistaan ihmisistä.

Tällä kirjoituskonseptilla 

ovat opiskelijat käyneet jo 
muun muassa kirjastossa, 
kirpputorilla, leivän jaon 
yhteydessä sekä pubeissa. 
Pubiympäristöissä luoduista 
aforismeista on tehty kirja-
kin, Pubiaforismikirja, joka 
on vapaasti ladattavissa hu-
mak.fi-sivun osiosta Julkai-
sut. 

Yleensä uuteen juttuun on 
helpompi heittäytyä, kun hy-
vä ilmapiiri on ensin saatu 
luotua. Sama pätee näiden 
kirjoitusharjoitusten kokei-
luun, vaikka tehtävät ja vie-
railut onkin pyritty luomaan 
mahdollisimman helposti 
lähestyttäviksi. Taitovaati-
muksia ei tietenkään ole, täs-
sä on kyse ajanvietosta sekä 
kokeilemisen, osallistumisen 
ja onnistumisen kokemuk-
sista. Kukin kohtaaminen 
muotoutuu omanlaisekseen, 
eikä koskaan voi ennalta ar-
vata millaisille tasoille kes-
kustelu lennähtää.

Luovan kirjoittamisen har-
joituksilla voi aivojumpata 

Tuulikontissa sanataiteiltiin
Anu Soini                                                                       

kuten sanaristikoillakin ja 
kirjoittaa ylös tuntojaan ha-
luamaansa muotoon – vaik-
kapa biisiksi. Ensi vuoden 
2017 alussa avautuu oman 
lähiökappaleen sanoituskil-
pailu, johon voi treenata sitä 
varten pitkin kevättalvea jär-
jestetyissä Biisihautomoissa 
Vantaan Sanataidekoulun 
osaajien kanssa. Osuvin lä-

hiökappale pääsee esitettä-
väksi kesällä 2017 Vantaan 
kaupunkijuhlan yhteydessä. 

Tämä Tuulikontissa vierail-
lut Lähellä Lähiöissä -hanke 
on Humanistisen ammat-
tikorkeakoulun vetämä ja 
Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön tukema ja sillä pyri-
tään tuomaan virkistystä ja 

luomaan hyvää henkeä sen 
toiminta-alueille. Hanke 
jalkautuu Helsingin, Van-
taan, Turun ja Jyväskylän 
lähiöihin erilaisin menetel-
min, joista sanataide on yk-
si hauskaksi koettu tapa ja 
luonnollisesti Lähiö omin sa-
noin -kokonaisuuden työka-
lu. Tätä hauskuutta koettiin 
myös Tuulikontissa.

Luovassa kirjoittamisesssa kirjoitetaan omista ajatuksista ja tuntemuksista paperille ohjatusti.

Vatikaanin Pyhän Pietarin kirkko

Tämä vanha Jee-
suksen sana tuli 
usein mieleeni 

Roomassa, jossa sain olla tu-
tustumassa roomalaiseen va-
paaehtoistyöhön ja hyvänte-
keväisyyteen 25. - 30.10.2016. 
Elämäni ensimmäinen matka 
”Ikuiseen kaupunkiin” oli 
monella tavalla koskettava. 
Ahdistava siksi, että siellä oli 
liian paljon kaunista, liian 
paljon historiaa, liian paljon 
köyhiä, liian paljon rikkaut-
ta. Iloinen siksi, että aurinko 
paistoi, tavalliset roomalai-
set ihmiset olivat auttavaisia 
ja lämpimiä kadun vilinään 
eksyneitä kohtaan sekä siksi, 
että sain kokea kaiken sen, 
mitä koin. Kiitollinen, että sai 
palata Koti-Suomeen, jossa 
loppujen lopuksi niin moni 
asia on HYVIN! Ehkä suurin 
hämmästyksen, ihmetyksen 
ja oivalluksen aihe oli kui-
tenkin hyvin yksinkertainen: 
katso ihmistä, kysy nimi ja 
kuinka hän voi sekä kuuntele 
hänen tarina.

Tutustuimme Sant’Egidion 
yhteisön sekä Caritas järjes-
tön toimintaan. Jaoimme 
asemilla ruokaa, kohtasimme 
eri maista tulleita ihmisiä, 
paperittomia, asunnottomia, 
lapsia, aikuisia, vanhuksia. 
Oikeasti oli vaikea katsoa 
ihmistä! Jotenkin tuli olo, 
että pitäisi olla jotain, millä 

Katso ihmistä
Irma Liljeström                                                                          

oikeasti tai pysyvästi auttaa 
heitä. Seurasin järjestön ih-
misten sekä nunnien käytöstä 
ja tein havainnon, että he kat-
soivat ihmistä ja tervehtivät 
heitä. Jos oli enemmän ai-
kaa, he pysähtyivät juttele-
maan. Ei monellakaan ollut 
mitään materiaalista annet-
tavaa, mutta he kohtasivat, 
näkivät ja kuuntelivat.

Piti mennä Roomaan asti, 
että muistin vanhan kun-
non suomalaisen käytöksen: 
pidä huolta läheisistäsi ja 
heistä, joilta puuttuu joka-
päiväisestä leivästä (ruuas-

ta, kodista, terveydestä, ys-
tävistä). 

Tein päätöksen, johon toivon 
rohkeutta. Rohkeutta kohda-
ta ihminen. Rohkeutta kuulla 
ja nähdä. Rohkeutta kulkea 
rinnalla. Rohkeutta välittää.

Jos haluat kuulla lisää, niin 
pistäydy rupattelemaan tai 
tule 1.12.klo 18.00 Rekolan 
kirkolle iltaan, jossa kirkko-
herra Laura Maria Latikka 
kertoo matkastaan monikult-
tuuriseen Kööpenhaminaan 
ja pari Rooman kävijää ru-
pattelee opintomatkastaan.

IRENE JUVONEN-ROKKANEN
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Havukosken koulussa toteutettiin keskiai-
kaan liittyvä opetuskokonaisuus. Teemaa 
käsiteltiin eri tavoin tutustumalla aihee-

seen oppiaineiden tunneilla, retkeilemällä Hämeen lin-
naan ja pelaamalla teemaan liittyvää “Amacing Race”- 
peliä. 

Jälkeenpäin oppilaat muistelivat tätä laaja-alaista ope-
tuskokonaisuutta. Toisille oli jäänyt enemmän asioita 
mieleen kuin toisille. Äidinkielessä oli kirjoitettu kirjeitä 
eläytyen keskiajalla eläneisiin ihmisiin. Historiassa oli 
käsitelty mm. eri säätyjä. Hämeen linnan retkellä oppi-
laat olivat tutustuneet linnan eri osiin oppaan johdolla. 
Kierros oli alkanut normaalien ihmisten asuintiloista. 
Sen jälkeen oltiin menty sisäpihalle, jonka läpi kaikkien 
linnassa liikkuvien oli aikoinaan kuljettava. Linnan sisäl-
lä sijaitsi kirkko, josta oli kulku varastoon. Sitä oli sit-
temmin käytetty myös vankilana. 

Kierros oli jatkunut ahdasta portaikkoa pitkin ritareiden 
“oleskelutilaan” ja edelleen sisäpihan parvekkeelle, jossa 
mahdollisen hyökkäyksen koittaessa saattoivat puolusta-
jat puolustaa linnaa. Linnassa oli myös laskusilta, jonka 
yhteydessä oleviin koloihin saattoivat tunkeilijat aika-
naan pudota yrittäessään päästä linnaan. Portinvartijan 
huoneessa sijaitsi takka ja lattialämmitys. Matkan varrel-
la nähty kaivo oli jännittävä. Oppilaat kokivat linnakier-
roksen hauskana kokemuksena. 

Hämeen linnassa oli mahdollisuus tutustua Heavy Me-
tal -nimiseen näyttelyyn. Näyttely oli koettu mukavana 
ja hienona, joku puolestaan piti sitä tylsänä. Siellä opit-
tiin, että keskiajalla linna oli tärkeä ja haarniskoita oli eri 
tarkoituksiin, esim. tapahtumiin, taisteluihin jne. Haar-
niskat olivat painavia. Näyttelyssä oli myös peitsejä ja 
miekkoja. Opas kertoi, mihin haarniskoja oli aikoinaan 
käytetty. 

Monialainen oppimiskokonaisuus 
-kokeilu uuden opsin hengessä

 
6 - 30. marraskuuta 2016

6-luokan oppilaat, toimittajana Aino Jauhiainen                                                                                      

Retki Hämeen linnaan

Kotitalousluokassa tutustutaan keskiaikaisiin mausteisiin ”Amacing Race” -peli päätti keskiaika -teeman

Keskiaika-teeman päätti Amazing Race -henkinen pe-
li. Oppilaat saivat aluksi tabletit ja ryhmittäin qr-koo-
dit, jotka johdattivat heidät eri oppiaineiden pajoihin. 
Pajoissa he ratkaisivat tehtäviä, joiden jälkeen saivat 
uuteen pajaan johdattavan qr-koodin. Oppilaat muis-
telivat, että kuvaamataidon pajassa oli palapeli, koti-

taloudessa puolestaan tutustuttiin keskiaikaisiin ruo-
ka-aineisiin ja että musiikissa soitettiin keskiaikaisen 
musiikin mukana sekä tunnistettiin kuvista keskiaikai-
sia soittimia ja teoksia. Hauskaa oli, kun sai juosta ja 
pääsi ratkaisemaan pulmia. Harmitusta aiheutti jonot-
taminen pajoihin.



9

 Koivukylän Lähisanomat  6/2016

Olen vuodesta 
toiseen selan-
nut innolla 

Vantaan aikuisopiston kau-
siohjelmia. Kursseja löytyy 
joka lähtöön ja on niin vai-
kea valita, että on ollut hel-
pompaa jättää valitsematta 
ja jatkaa normaalia arkea.

Haaveena on ollut perehtyä 
improvisaatioon ja stand 
upiin, mutta rohkeus ei ole 
riittänyt kursseille ilmoittau-
tumiseen. Tänä syksynä oli 
aika edetä asioissa ja ilmoit-
tauduin Vantaan aikuisopis-
ton improvisaation alkeet –
kurssille sekä sointukylpyyn.

Viikonlopun kestänyt impro-
visaatiokurssi aukaisi aivan 
uuden ikkunan maailmaan. 
Improvisaatiossa keskiössä 
on vuorovaikutus, toisen te-
kemisestä vaikuttuminen ja 
siitä jatkaminen. Tärkeintä 
on, että toinen näyttää hy-
vältä. Toista ei saa tyrmätä, 
vaan pitää jatkaa siitä, mihin 
toinen pääsee. Sain improvi-
saation peruskurssilta kun-
non herätyksen improiluun 
ja ilmoittauduin välittömästi 
improvisaation jatkokurssil-
le. 

Improvisaation jatkokurs-
silla oli mukana pitkään 
improa harrastaneita hen-
kilöitä, joten olin joukossa 
todellinen juniori. Se toi 
haastetta tekemiseen ja to-
ki jännitti. Lauantai-iltana 
mietin jo, että sunnuntaiaa-
musta pelottava urakka 
jatkuu. Rohkeasti menin 
uudestaan paikan päälle ja 
heittäydyin mukaan.  Nyt 
on sitten kova pähkäily; 
lähteäkö mukaan säännöl-
lisesti kokoontuvaan imp-

Improvisaatiota ja 
sointukylpyjä
Manna Torvinen                     TUULA PIHKAKOSKI

Sointukylpyä odottava jalometallinen äänimalja.

roryhmään, jatkaako vii-
konloppuintensiivikurssien 
käymistä vai onko improi-
lu-urani nyt tässä? 

Toinen syksyllä käymäni ai-
kuisopiston kurssi on soin-
tukylpy eli äänimaljahoito. 
Kerran viikossa kokoonnut-
tiin kuuntelemaan ääni-
maljojen soittoa livenä. Sai 
pötkötellä omalla patjalla 
lattialla villapeiton alla hä-
märässä ja äänet vaikuttavat 
kehoon solutasolle saakka. 
Tätä haluaisi sallia jokaisel-
le lääkkeeksi oman hyvin-
voinnin edistämiseen sekä 
kehon että mielen rauhoit-
tamiseen. 

Äänimaljahieronnalla hoi-
detaan stressiä ja jännitys-
tiloja. Äänimaljahieronnas-
sa asetetaan hoidettavan 
keholle eri kokoisia ja eri 
taajuuksilla värähteleviä 

äänimaljoja. Äänimaljahie-
ronta sopii lähes kaikille, 
hoito vaikuttaa pitkään ja se 
on kokemuksena ainutlaa-
tuinen. Harmonisten äänten 
värähtely palauttaa ehtyneet 
voimavarat. Saksalaisen tek-
niikan insinöörin Peter Hes-
sin kehittämä hoitomuoto 
on 20 vuoden kehitystyön 
tulos. Suomeen hoitomuoto 
rantautui 2010-luvun alus-
sa.

Vantaan aikuisopiston ke-
vätkauden ohjelma ilmes-
tyy joulukuussa. Sisältöä 
voi tutkailla netistä tai jos 
haluaa selata paperista oh-
jelmaa, opuksen voi hakea 
ilmaiseksi kirjastosta ja 
Vantaa-infoista. Sitten vaan 
ilmoittautumaan ilmone-
tin (www.ilmonet.fi) kaut-
ta joko Vantaan tai jonkun 
toisen pääkaupunkiseudun 
aikuisopiston kurssille.  

Hiekkaharjus-
sa vietettiin 
mukavaa vii- 

konloppua lokakuussa, kun 
lähes 3000 sukututkimushar-
rastajaa kokoontui Kuulutko 
Sukuuni -tapahtumaan. Tar-
jolla oli luentoja ja tietoiskuja 
sekä noin 90 näyttelyosastoa, 
joilla sukututkijat, sukuseurat 
ja monet muut harrastukseen 
liittyvät tahot esittelivät toi-
mintaansa. Esillä oli sukuja 
eri puolelta Suomea. Jokainen 
meistä kuuluu vanhempiensa 
kautta kahteen sukuun, ja 
isovanhempien sukuja on jo 
neljä. Mitä pitemmälle tuntee 
omia sukujuuriaan, sitä use-
ampaan sukuun tietää kuulu-
vansa.

Kuulutko Sukuuni on suurin 
vuosittainen sukututkimus-
tapahtuma koko Suomes-
sa. Tapahtuma on kävijöille 
maksuton. Luentosalin ovilla 
ja käytävillä kävi melkoinen 
kuhina, kun tiedonhaluiset 
sukututkijat etsivät lisäoppia 
harrastukseensa. Vantaan 
Seudun Sukututkijat järjesti 
tapahtuman jo seitsemättä-
toista kertaa. Myös ensi syk-
synä on tarkoitus järjestää 
tapahtuma.

Antti Puhakka on seurannut 
Kuulutko Sukuuni -tapahtu-
man ohjelmaa useina vuo-
sina. ”Aina on erittäin hyviä 
luentoja, joista moni löytää 
itselleen sopivan esityksen. 
Näyttelyosastoilta löytää mo-
nenlaista: sukuseuroja, suku-
tutkimukseen liittyviä asioita 
kuten sukututkimusohjelmia 
tai kuvankäsittelyä.” Tänä 
vuonna luentojen aiheina oli-
vat köyhäinhoito ja sosiaali-
turva, kaupunkien käsityöläi-
set, matkustaminen keskiajan 
Suomessa, geneettisen su-
kututkimuksen perusteet se-
kä henkikirjat. Tietoiskuissa 
kerrottiin sukututkimuksen 
aloittamisesta, sukuseuran 
toiminnan kehittämisestä ja 

Kuulutko sukuuni? 
Maija Parviainen                       

Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa kävi melkoinen kuhina, kun tuhannet sukututkijat parveilivat 
Tennistien  koulun kahdessa kerroksessa. Infotiskin äärellä Liisa Hautanen,  Marja Johansen ja 
Anja Hieniölä.

JORMA PAJUNEN

Näyttelyosastoilla esiteltiin sukututkimuksen tuloksia. Puhakan 
sukuseuran osastolla  oli valokuvien ja sukukaavioiden  lisäksi 
mahdollisuus etsiä tietokoneelta suvun jäseniä. Neuvojana on 
Antti Puhakka.

MAIJA PARVIAINEN

sukukirjan kustantamisesta.

Viihtymistä tapahtumassa li-
säsi se, että Vantaan ammat-
tiopisto Varian Hiekkaharjun 
toimipisteen oppilaat järjesti-
vät hyvät lounasruuat ja mait-
tavat leivonnaiset kävijöiden 
syötäväksi. 

Sukututkimus on hauska har-
rastus. Suomesta on tallessa 
väestökirjanpitoa kohtalaisen 
kattavasti jo 1700-luvulta, kun 
Suomi oli vielä osa Ruotsin 
valtakuntaa. Sataa vuotta van-
hemmat tiedot ovat julkisesti 
saatavissa, ja suuri osa tiedois-
ta löytyy internetistä. Monil-
le suurin haaste onkin löytää 
esivanhempansa 1900-luvun 
ajalta, sillä niin uusia tietoja ei 
ole netissä. 

Sukututkimuksen alkuun pää-
see vaikka ihan omin päin. 
Suosittelen kyllä hankkimaan 
opetusta sukututkimusop-
paista tai -kurssilta. Kurssilla 
opetetaan tärkeimmät tutki-
musmenetelmät sekä myös 
välttämään tyypillisimmät su-
denkuopat. Yksi niistä liittyy 
nimiin. Vielä 1800-luvulla oli 
käytössä paljon vähemmän 
etunimiä kuin nykyään, ja sa-
man nimisiä ihmisiä saattoi 
asua samassa kylässä useita-
kin. Välillä on vaikea tietää, 
kuka saman nimisistä on oma 
esi-isä tai -äiti. Tämä on on-

gelmana varsinkin Länsi-Suo-
messa, jossa ei ollut käytössä 
sukunimiä. Siellä ihmiset ero-
teltiin toisistaan patronyymin 
eli isännimen avulla, esimer-
kiksi Pekka Matinpoika tai 
Leena Heikintytär. Vanhat 
termit saattavat sisältää ihan 
muuta kuin nykyisin. Vaik-
kapa sana loinen tarkoitti 
Itä-Suomessa ihmistä, joka 
ei omistanut maata eikä ol-
lut vakituisesti kenenkään 
palveluksessa. Siinä ei ollut 
kysymys mistään toisten kus-
tannuksella elämisestä, kuten 
nykyihmiselle saattaisi tulla 
mieleen.

Vantaalaisilla on hyvä tuuri, 
kun omassa kaupungissa toi-
mii aktiivinen sukututkimus-
yhdistys. Vantaan Seudun 
Sukututkijat järjestää yleisölle 
suunnatun Kuulutko Sukuuni 
-tapahtuman lisäksi jäsenil-
leen kursseja ja retkiä. Joka 
kuukauden toisena keskiviik-
koiltana on jäsenkokous, jota 
nimitetään Sukukammarik-
si. Sukukammarissa on joka 
kerran alustus ja keskustelua 
jostain sukututkimusaiheesta, 
ja sen lisäksi vapaan seurus-
telun aikana läsnäolijat voi-
vat saada toisiltaan neuvoja 
sukututkimusongelmiinsa. 
Kokoontumiset pidetään 
Kansalaistoiminnan keskus 
Leinikissä Simonkylässä ve-
sitornia vastapäätä.
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Maanantai - Torstai 9.00 - 20.00 
Perjantai 9.00 - 16.00
Lauantai 10.00 - 16.00

Kesälauantaisin 1.6.-10.8. suljettu

Hakopolku 2, 01360 Vantaa
puh. 09 8392 4510, www.helmet.fi

www.facebook.com/koivukylankirjasto

Rosan koodi on Yleisradion tuottama 
peli, jossa etsitään koodeja kirjastois-
ta, kouluista museoista ja virtuaali-
maailmoista. Koodien avulla lapset 
pääsevät seuraamaan verkossa ani-
maatiotarinaa, jossa seikkailee super-
sankari Roosa. 

Rosan koodi on tehty innostamaan 
7–12-vuotiaita lapsia uuteen opetus-
suunnitelmaankin liittyvän ohjelmoin-
nin pariin. Ositetut tehtävät ja oikean 
merkkijonon syöttäminen ovat osa oh-
jelmointiin liittyvää ajattelua. 

Rosan koodia voi pelata kaikkial-
la Suomessa, sillä koodeja voi löytää 
miltei kaikista kirjastoista ja isosta 
määrästä museoita sekä kouluja. Suuri 
osa lapsista käyttää verkkoa pelaami-
seen, yhteydenpitoon ja tiedonhakuun. 
Niinpä koodeja on kätketty esimerkiksi 

Kirjastoissakin   
etsitään Rosan   
koodia

Minecraftiin, Instagramiin ja kirjasto-
jen Kirjasampo.fi -palveluun.

Koodi on sana, joka pitää löytää 
nähdäkseen peliin liittyvien animaa-
tioiden seuraava jakso ja saadakseen 
vihjeen koodien sijainnista. Sana syö-
tetään rosankoodi.fi-sivulle. Peli on 
käytettävissä 4.10.2016 – 31.1.2017. 
Sen voi aloittaa milloin vain. Apua pe-
laamiseen ja peliin liittyvien tehtävien 
ratkaisemiseen saa aina välillä myös 
sosiaalisesta mediasta, sillä moni suo-
sittu tubettaja antaa välillä vinkkejä. 

Lisätietoja:
http://www.helmet.fi/fi-FI/Lapset/Jut-
tuja_kirjastosta/Kirjastoissakin_etsi-
taan_Rosan_koodia(110564)
Teksti: Päivi Litmanen-Peitsala 
Kuva: Yle 

E-hetket
Apua tietokoneiden ja tietotekniikan 
kanssa voit tulla kyselemään vapaasti 
kirjaston tietokoneluokkaan joka toi-
nen keskiviikko 21.9. alkaen,  
klo 10-12.
Erillistä ajanvarausta ei tarvita. 

Mukaan voit ottaa oman laitteesi 
tai kokeilla kirjaston tietokoneita.

E-hetket järjestetään 19.10., 2.11., 
16.11., 30.11. ja 14.12.
Tervetuloa.

Tietopiiri
Tietopiiri kokoontuu 15.12. klo 13:00 
– 14:30.

Joulukuun tietopiirissä tutustu-
taan Osmo Kähkösen opastuksella 
Katri Merikallion ja Tapani Ruokasen 
teokseen Matkalla - Martti Ahtisaaren 
tarina.

Kirjaa lainattavissa kirjastosta.

Lukupiiri
Lukupiirissä luetaan Annie Proulxin 
Laivauutisia kirjaa. Ryhmä kokoontuu 
8.12. klo 14:00 - 15:30
Kirjaa lainattavissa kirjastosta.

Pikku Kino
Pikku Kino esittää lastenelokuvia alle 
kouluikäisille joka perjantai klo 9:30. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa.

Helmet-verkkomaksupalvelu www.hel-
met.fi/maksukaista on avattu asiakkai-
den käyttöön 1.11.2016.

Verkkomaksupalvelu oli poissa 
käytöstä kirjastojärjestelmän virhees-
tä johtuen. Ongelman ratkaisemiseksi 
kirjastojärjestelmän toimittaja muutti 

Torstaina 8.12. klo 18:00-19:30
Duo “Tulitsa”, Tatiana Krylova ja 

Slava Druzhinin esittävät venäläisiä 
kansanlauluja ja ikivihreitä sävelmiä.

Konsertin jälkeen lauletaan yhdes-

Helmet-verkko- 
maksupalvelu on  
jälleen käytettävissä

järjestelmän asetuksia syyskuun lop-
pupuolella, ja virhe saatiin poistetuksi.

Verkkomaksupalveluun pääsee 
sivun alalaidassa olevasta Maksa ver-
kossa -linkistä.

Venäläisen musiikin 
ja laulun ilta

sä tuttuja venäläisiä lauluja sekä suo-
meksi että venäjäksi.

Tarjolla teetä ja kahvia!
Venäjänkielinen kirjasto tukee tapah-
tumaa. Vapaa pääsy. Tervetuloa.

Poikkeuksia
aukioloajoissa

6.12. Suljettu
23.12.  9.00 - 16.00
24.- 26.12  Suljettu

Kirjaston väki toivottaa
Rauhallista Joulua ja   
Onnellista Uutta Vuotta!
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SPR:n Nuorten 
turvatalo ”Tur-
vis” toimii Van-

taalla Rekolan kartanon idyl-
lisessä päärakennuksessa 
Peijaksen sairaalan lähellä. 
Se on toiminut yli 20 vuotta 
auttaen ja tukien nuoria sekä 
heidän perheitään nuoruu-
den pulmissa. Kriisimajoitus 
on ”Turviksen” tunnetuin 
toimintamuoto. Toiminta on 
vuosien varrella kehittynyt 
ja monipuolistunut. Palvelu-
tarjontaa on lisätty nuorten 
ja perheiden tarpeiden mu-
kaan. Kynnys tulla ”Turvik-
seen” on madaltunut ja apua 
sekä tukea haetaan jo paljon 
aikaisemmin kuin talon al-
kuvuosina. 

Turvatalolta saa apua lä-
hes kaikkiin nuoruuden ja 
vanhemmuuden pulmiin. 
Yhteyttä voi ottaa nuori, 
vanhempi tai yhteistyö-
kumppani.   Avun saa välittö-
mästi, lähes mihin vuorokau-
denaikaan tahansa.  Palvelu 
on asiakkaalle aina maksu-
tonta. Palvelujen piirissä voi 
olla niin kauan, että asiat 
saadaan kuntoon.  Palvelut 
toteutetaan ammattityönte-
kijöiden ja vapaaehtoisten 
”vapareiden” tekemänä yh-
teistyönä. 

Palvelut 
räätälöidään 
asiakkaan 
tarpeisiin sopivaksi

Tavoitteena on auttaa nuoria 
ja heidän perheitään keskus-
telun keinoin. Keskustelut 
liittyvät usein nuoren kas-
vuun ja itsenäistymiseen, 
vanhemmuuteen, perheen 
ihmissuhteisiin tai ristiriita-
tilanteisiin. Yhteyttä voi ottaa 
nuori, vanhempi tai yhteis-
työkumppani. Tapaamisajan 
saa nopeasti ja maksutta. 
Tapaamisten lukumäärä, ko-
koonpano ja sisältö sovitaan 
nuoren ja perheen kanssa.

Turvatalon kriisimajoitus on 
nuorille auki kello 17-10 lähes 
vuoden ympäri. Ajanvaraus-
ta ei tarvita, mutta hyvä olisi 
soittaa etukäteen. Keskuste-
lemassa voi käydä työnteki-
jöiden kanssa myös päiväl-
lä.  Silloinkin voi tulla ilman 
ajanvarausta, mutta on hyvä 
sopia tulostaan etukäteen. 

Majoituksen syy voi olla mi-
kä tahansa asia, missä tauko 
kotona olemisesta voi edistää 
tilanteen helpottumista tai vä-
liaikainen majoitus on muu-
ten tarpeen. Nuori majoittuu 

SPR:n nuorten turvatalolta apua 
nuoruuden ja vanhemmuuden pulmiin
Eija Ahola                                                                       MIIKA HEIKKILÄ

SPR:n turvatalo tarjoaa matalan kynnyksen palveluja Rekolan kartanon idyllisessä 
päärakennuksessa

HANA LINNAKKO

Tossuja Turviksella

väliaikaisesti turvatalolla klo 
17-10 välisenä aikana. Hän 
saa aamiaisen, päivällisen ja 
iltapalan. Nuoren perhe ja 
muut tärkeät ihmiset otetaan 
kiinteästi mukaan ratkaisujen 
etsimiseen. Majoituksen kesto 
sovitaan nuoren ja huoltajien 
kanssa. Nuori käy turvatalol-
ta yleensä koulua. Asiakkuus 
perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Majoitukseen mahtuu kerral-
laan kahdeksan nuorta.

Yhteistyössä haetaan pulmiin 
ratkaisua ja yleensä nuori pa-
laa kotiin, mutta tilanteeseen 
voidaan hakea muunkinlaista 
ratkaisua. Joissakin tapauk-
sissa yhdessä perheen kanssa 
mietitään, mikä saattaisi olla 
muu vaihtoehto. 

Turvatalolla työskentelee 
kuusi ammattityöntekijää ja 
auttamistyön mahdollistaa 
noin 70 vapaaehtoista. Työn-
tekijät eivät ole viranomaisen 
roolissa. 

Monenlaista 
matalan kynnyksen 
apua tarjolla 
joustavasti 
Mistä tahansa nuoruuteen 
liittyvässä asiassa voi käydä 
”Turviksella” juttelemassa.

Turvatalolle voi myös tulla, 
jos asiat ovat menneet siihen 
malliin, että yöt kuluvat val-

voessa ja päivät nukkuessa. 
Breikissä laitetaan päivärytmi 
yhdessä kuntoon.

Nuorten puolesta ei tehdä, 
vaan autetaan ja tuetaan nuo-
ren sekä perheen omia voi-
mavaroja vahvistaen. Asioita 
sovitellaan asettumatta ke-
nenkään puolelle. 

Turvatalo tarjoaa palvelu-
ja nuorille 12 ikävuodesta 
ylöspäin. Nuori voi tulla yk-
sin, mutta periaatteena on, 
että toimitaan yhteistyössä 
perheen kanssa.  Myös van-
hemmat voivat tulla yksin tai 
yhdessä nuoren kanssa kes-
kustelemaan vuorovaikutuk-
sen ja kasvatuksen pulmista. 
Asiakkaaksi pääsee yleensä 
saman tien.

Turvatalolla on yksi ehto: se 
on päihteetön. Periaatteena 
on se, että kaikille asioille 
voidaan yhdessä tehdä jo-
tain.

Nuoret antavat hyvää palau-
tetta ”Turviksen” toiminnas-
ta: siellä kuunnellaan nuoria 
ja työntekijät ovat ymmärtä-
väisiä. Vanhemmat antavat 
myös kiitosta toiminnasta.

Tiivistä yhteistyötä

Turvatalo on koko toimin-
tansa ajan tehnyt tiiviissä yh-
teistyötä Vantaan kaupungin 
eri toimijoiden kanssa muun 

muassa koulujen, lastensuo-
jelun, nuorisopalveluiden, et-
sivän nuorisotyön ja Vantaan 
ohjaamon kanssa. Yhteistyötä 
tehdään myös monien järjes-
töjen ja muiden pääkaupun-
kiseudun turvatalojen kanssa. 

Toimintaa rahoittavat SPR, 
Vantaan kaupunki ja Ray. 
Lisäksi lahjoituksia saadaan 
useilta tahoilta mm. yrityksil-
tä ja yksityisiltä.

Vapaaehtoisena 
toimiminen
Vapaaehtoisilla on keskeinen 
rooli Nuorten turvatalon toi-
minnassa.  Toiminnan alusta 
lähtien vapaaehtoiset ovat 
toimineet yhdessä ammat-
tilaisten kanssa. Jokaisessa 
työvuorossa on yksi kriisi- 
ja perhetyöntekijä sekä va-
paaehtoinen. Yhdistelmä on 
erittäin hyvin toimiva. Roolit 
ovat selkeät ja vapaaehtoisen 
on helppo päästä toimintaan 
mukaan. Vapaaehtoinen 
laittaa ruokaa, juttelee nuor-
ten kanssa, auttaa läksyssä 
ja huolehtii, että talon arki 
pyörii. 

Olen toiminut vapaaehtoisena 
Turvatalon kriisimajoitukses-
sa pari vuotta. Kokemukseni 
ovat pelkästään myönteisiä. 
Olen todella yllättynyt siitä, 
miten luontevasti vapaaeh-
toisena pääsee toimintaan 
mukaan. Yhteisöllisyys toi-

minnassa toteutuu ja sitä vaa-
litaan monella tavalla. Vapaa-
ehtoisille järjestetään paljon 
koulutusta: vapaaehtoistoi-
minnan peruskurssi, EA-kou-
lutusta, koulutusta nuorten 
kohtaamisesta, vapareiden 
yhteisiä tapahtumia ja semi-
naareja.

Vapaaehtoisena voi toimia li-
säksi mm. Dixissä Pop Up tur-
vatalossa, nuoren tukihenki-
lönä, tukea läksyissä ja toimia 
tukinetissä. 

Turvatalo eri toimintoineen 
on vetovoimainen vapari-
paikka. Vapaaehtoiset tulevat 
erilaisista taustoista, mutta 
kaikille on yhteistä halu aut-
taa nuoria ja tehdä merkityk-
sellistä vapaaehtoistyötä sekä 
kuulua yhteisöön.  Vapaaeh-
toistyö on tekijälleen paljon 
antava harrastus. Jos olet 
kiinnostunut vapaaehtoisuu-
desta ota yhteyttä Nuorten 
turvatalolle. 

Nuorten Turvatalo, 
Vantaa
Kriisi- ja perhetyöntekijä pai-
kalla arkisin lähes ympäri 
vuorokauden, viikonloppuisin 
alkaen klo 17.00. Ajanvarauk-
sella tai ilman 09-8714043 tai 
turvatalo.vantaa@redcross.fi    

Lähteet: SPR:n Rednet ja 
Vantaan nuorten turvatalon 
johtaja Pekka Väänänen
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Vietimme Asu-
kastila Kaf- 
netissa jo 

perinteeksi muodostu-
nutta Hyvinvointipäivää 
18.10.2016 klo 13-17.

Tavoitteenamme on tar-
jota alueen asukkaille ja 
Kafnetin asiakkaille muka-
vaa yhteistä oloa, edullisia 
hemmotteluhoitoja, tietoa 
alueella toimivista järjes-
töistä ja pullaa ja kahvia. 
Kafnetin ihanat vapaaeh-
toiset olivat edellisenä päi-
vänä leiponeet sydänpullia. 
Tarjolla oli myös kahvia, 
juustoja, leipää ja coctail-
tikkuja.

Alueella toimivista järjes-
töistä ja Vantaan kaupungin 
toimijoista mm. Tikkurilan 
Punainen Risti, Rekolan 
Martat, Teknologialainaa-
mo, MenuMat, Vantaa info, 
fysioterapeutti , kokemus-
asiantuntija, ja Aloevera 
esittelivät ja kertoivat toi-
minnastaan.

Kafnetissa voitiin 
taas hyvin
Merja Asplund                          

Kafnetin vapaaehtoisia

Juhlijoilla oli mahdollisuus 
saada edullinen hiusten-
leikkaus, verenpaineen mit-
tausta ja terveysneuvontaa, 
ihokarvojen poistoa. Lo-
puksi arvoimme arpajais-
voittoja.

Tilaisuus oli jälleen kerran 

onnistunut, suuri kiitos 
Kafnetin vapaaehtoisil-
le, järjestöille ja Vantaan 
kaupungin työntekijöille. 
Vietämme jälleen Hyvin-
vointipäivää keväällä 2017. 
Otamme mielellämme aja-
tuksia ja ideoita vastaan sii-
tä, miten voimme edelleen 
kehittää ko. tapahtumaa.

Lähikauppamme 
Valintatalo sul-
ki ovensa tam-

mikuussa 2016. Rakennus 
purettiin, koska se oli tullut 
elinkaarensa päähän. Siitä 
alkoi huhumylly. Monet ky-
selivät, että miksi lähikaup-
pa suljettiin ja sen myötä 
Havukosken puolelle ei jää-
nyt pankkiautomaattiakaan. 
Huhuttiin että tilalle ra-
kennettaisiin kerrostalo tai 
jotain. Oli kuitenkin onni, 
että kaavamuutosta ei ollut 
vireillä. Keväällä alkoivat 
uuden myymälän rakennus-
työt. Luvassa oli Alepa, jossa 
on myyntipinta-alaa noin 
400 neliötä ja 5500 tuotetta. 

Tätä myymälää oli toivottu 
ja odotettu. Heinäkuussa 
netistä löytyi viesti suurin 
kirjaimin: Havukoskelaiset 
kuulolla, Alepa valmistuu 
tuota pikaa! Ja tämähän piti 
paikkansa eikä asukkaiden 
tarvinnut odottaa ensi vuo-

Päivä, josta riitti iloa kaikille 
Havukoskella
Paula Kaunismäki                                                                              

den alkuun. Avajaiset olivat 
torstaina 10.11.2016

Nykyisessä hektisessä elä-
mänrytmissä ei edes tule 
ajatelleeksi, että miltä tun-
tuu, kun oma lähikauppa 
lopetetaan eikä kukaan 
kerro mahdollisesta uu-
desta, tulevasta mitään. 
Lähikauppahan on paikka, 
jossa käydään joka päivä, 

josta ostetaan ruoka, jos-
sa tavataan tuttuja ja jossa 
viihdytään. Matka omaan 
lähikauppaan on lyhyt ja 
sinne päästään helposti ja 
nopeasti. 

Kun uuden rakennuksen 
perustukset aloitettiin, al-
koi samalla tarkka seuran-
ta, miten työt edistyvät. 
Ohikulkijat tekivät mieles-

sään tarkkoja muistiinpa-
noja missä vaiheessa ra-
kennustyömaalla oltiin. Ja 
miettivät, että valmistuuko 
rakennus luvatussa ajassa, 
viimeistään ensi vuoden 
alussa. Rakennustyömaas-
ta riitti juttua niin ruoka-
pöydän ääressä kuin jump-
pasalilla. 

Uuden lähikaupan ava-

jaiset merkitsivät alueen 
asukkaille paljon. Jonoa 
muodostui ovelle hyvissä 
ajoin ennen kaupan avaa-
mista.  Monet sanoivat, et-
tä kyllä tätä on odotettu ja 
toivottu. Ja nyt kaikki oli 
niin uutta ja siistiä. Päivän 
kunniaksi kauppa tarjosi 
asiakkailleen kakkukahvit 
ja lapsille lisäksi kasvo-
maalausta ja ilmapalloja. 

Kiirettä piti kahvitarjoilus-
sa niin että itse kahvitarjoi-
lijana ei tiedä menikö kah-
via kuinka paljon enemmän 
kuin 800 kupillista sekä sii-
hen päälle vielä kakkupalat.  
Koko päivän riitti kassoille 
jonoa ja hyvä asiahan se 
on, sanoivat kassatytöt. 

Tervetuloa Alepa, alueem-
me oma lähikauppa!

KUVAT: PAULA KAUNISMÄKI

Alepan henkilökunta 10.11.2016, hetki ennen ovien avaamistaAlepan avajaispäivän ensimmäiset asiakkaat

EIJA PULKKINEN
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Rekolan Urhei-
lijat juhli seu-
ran 90-vuotista 

taivalta Korson Lumo-hal-
lissa syyskuussa koripallon 
merkeissä. Junioriotteluiden 
tauottua saliin astui seu-
ran 4-divisioonassa pelaava 
edustusjoukkue sekä A-ju-
niorit, joiden yhdistelmä-
joukkue kohtasi Rekolan 
Urheilijoiden vuoden 2000 
edustusjoukkueen. Joukkue 
pelasi aikoinaan vuosikym-
menen ajan valtakunnallista 
1-divisioonaa. 

Vanhat tähdet saivat jalkeille 
peräti 12 pelaajaa mukaan lu-
kien silloisen päävalmentajan 
Eero Nikkarisen sekä Tikku-
rilan Urheilutalolla tutuksi 
tulleen kuuluttajan Rauno 
Pykäläisen. Joukkueenjoh-
tajana toimivat oikeutetusti 
pitkän linjan talkoolaiset Ilse 
ja Sakari Lyly.

Itse ottelu alkoi nuorten ryn-
näköllä, kun joukkue heitti 
avausjaksolla peräti seitse-
män kolmosta koriin. Pian 

Pari vuotta sitten 
elokuussa 2014 
nuorisoryhmä 

teki teemallisen nuorisovaih-
don Suomesta Kroatiaan. 
Teemana oli vihapuhe ja eri-
laisuuden ymmärtäminen. 
Jo siellä syntyi ajatus, että 
tätä keskustelua halutaan jat-
kaa ja samalla näyttää uusil-
le ulkomaalaisille kavereille 
Suomea. Nuorisovaihtojen 
tarkoituksena on kerätä ryh-
mä nuoria yhteen ”leirille” 
tietyksi ajaksi ja työsken-
nellä tietyn aiheen paris-
sa. Ohjelmaa rahoitetaan 
ja tuetaan Euroopan Union 
Erasmus+-ohjelmasta, josta 
tässäkin tapauksessa nuoret 
ovat hakeneet rahoitusta ja 
saaneet sen.

Hetken se Suomeen saapumi-
nen kesti ennen kuin tapah-
tui. Lokakuussa 2016 joukko 
nuoria Kroatiasta ja Hollan-
nista saapui viettämään 10 
vantaalaisen nuoren kanssa 
viikon Heinolaan Saksalan 
leirikeskukseen puhuen ihmis-
oikeuksista ja siitä, miten ne 
näkyvät kyseisten nuorten jo-
kapäiväisessä elämässä nuor-

Koripalloileva 90-vuotias 
Rekolan Urheilijat

Feel the rights! – nuorten juttu!

Ilse Lyly                                       

Elina Mäkelä                                      

Takarivi vasemmalta: valmentaja Eero Nikkarinen, Sami Virtanen, Antti Hurme, Jaakko Vil-
la, Jarno Kirjavainen, Pasi Saarnivaara, Pasi Vuoristo, ensimmäisen RU-joukkueen edustaja Juk-
ka Evers. Eturivi vasemmalta: Sami Saarikoski, Lasse Riihimäki, Janne Ansas, Tero Niskanen, 
Jussi Laakkonen, Jouni Martikainen. Edessä: Sakari Lyly.

Koko kansainvälinen porukka, nuoret ja ohjaajat Suomesta, Kroatiasta ja Hollannista Seikkailuryhmätehtävässä piti koko porukan päästä 
vesistön yli

kuitenkin vanhojen tähtien 
rutiini tuli esiin ja vieraat 
marssivat selkeään 104-70 
voittoon. 

Vuoden 2000 edustusjouk-
kueesta lähes kaikki ovat 

edelleen mukana koripallos-
sa joko pelaajana, valmenta-
jana tai lapsensa taustajou-
koissa. Osa pelaajista pelaa 
edelleen 2-divisioonassa sekä 
senioreiden SM-sarjassa niin 
ikään vantaalaisen Pussihuk-

kien riveissä. Suomen maa-
joukkuetta edustaneet Mikko 
Koivisto ja Samuel Haanpää 
olivat myös ilmoittautuneet 
mukaan mutta joutuivat mat-
kustamaan pelaajaneuvotte-
luihin ulkomaille.

LASSE RIIHIMÄKI

KUVAT: RAELOF VAN HOUTEN (HOLLANTI)

ten omissa kaupungeissa. Feel 
the rights!- nuorisovaihdon 
aikana nuoret järjestivät nuo-
risotyöntekijöiden avustuksel-
la toisilleen toimintaa työpajo-
jen, teemakeskusteluiden sekä 
pienryhmätyöskentelyn avulla 
ja keskustelut ihmisoikeus- ja 
tasa-arvokysymyksistä nostat-
tivat innostusta ja mielipiteitä 
jokaiseen suuntaan.

”Musta parasta oli icebreikke-

rit” –Siiri, 17

Viikon aikana tehtiin paljon 
muutakin. Ei unohdeta eri-
laisia tutustumis- ja ryhmäy-
tymisleikkejä (yllämainittuja 
icebreikkereitä), metsäseik-
kailua, köysiradalla itsensä 
ylittämistä sekä pimeällä 
heijastinsuunnistusta. Viik-
ko tarjosi myös tutustumis-
ta uusiin ihaniin ihmisiin ja 
uusiin kavereihin muualta 

kuin Vantaalta. Uskon, et-
tä voin koko Suomen tiimin 
puolesta sanoa, että jokainen 
ryhmäläinen oppi uutta it-
sestään, sai rohkeutta puhua 
enemmän englantia ja luot-
taa itseensä sekä laajentaa 
omaa mukavuusaluettaan 
vetäessään toimintaa muille 
nuorille tai osallistuessaan ja 
kannustaessaan muita hei-
dän toiminnassa.

”Parasta oli saada tutustuu 
uusiin ihmisii toisesta maasta 
ja täältä ja että sain olla pro-
jektissa mukana ja opin myös 
englantia.” – Mahdi, 15

Projektille suunnitellaan jäl-
leen jatkoa Hollantiin ensi ke-
väälle. Ryhmä on jo aloittanut 
suunnitelmat ja ensimmäiset 
kolmen maan väliset Skype-ta-
paamiset on jo laitettu kalen-
teriin. Nuoret ovat innokkaa-

na lähdössä tekemään uutta 
projektia ja suurena plussana 
tietysti on se, että päästää ul-
komaille! 

Suomen tiimi: Mahdi, John, Sa-
ri, Meme, Jenni, Roosa, Jonttu, 
Triin, Ralf ja Siiri, Elina Mäkelä 
(erityisnuorisotyöntekijä, Kor-
so-Koivukylän alue, Vantaan 
kaupunki), Anniina Härkönen 
(aluenuorisotyöntekijä, Haku-
nilan alue, Vantaan kaupunki)
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Jouluverkko. Keräys on Rekolassa käynnissä 27.11.–13.12. 
Lisätietoa rakennajoulupuu.fi

Joulupuukeräyksen lahjapaketit

Jouluvalot ja -mai-
nokset alkavat pu-
huttaa ja ärsyttää 

hyvissä ajoin jo loka-marras-
kuussa. Joulukiireet alkavat 
seurakunnassakin jo varhain 
syksyllä, kun valmistellaan 
vuoden kiireisintä aikaa. On 
järjestettävä tilaisuuksia, kir-
joitettava puheita, kopioitava 
nuottipinoja. Ja harjoitelta-
va. Vain elämää -sarjan (jota 
kanttori intohimoisesti seuraa) 
taiteilijatkin ovat työskennel-
leet musiikin parissa satoja 
tuhansia tunteja ennen sitä 
yhtä hetkeä, kun se hieno laulu 
esitetään tai vaikka levytetään. 
Vaikka pinta on upea ja vaikut-
tava, pinnan alla on paljon hi-
keä ja joskus kyyneleitäkin.

Rekolassakin tehdään paljon 
töitä, jotta pöytä olisi katettu 
valmiiksi joulun juhlia varten. 
Tieto edessä olevasta joulun 
tunnelmasta ja ihmisten yh-
teisestä ilosta saa jaksamaan 
myös sähköpostien näpyttelyn, 
kauppakassien raahaamisen 

ja palavereissa istumisen. Taas 
lauletaan yhdessä joulukirkois-
sa, joulujuhlissa ja Kauneim-
missa joululauluissa. Tällaiset 
hetket tekevät joulun.

Arjen harmaus on kestettävis-
sä, kun edessä ovat juhlat ja 
elämän huippuhetket. Yhdes-
sä voimme tehdä juhlahetkiä 
myös kylämme lapsille. Raken-
na joulupuu -keräyksen ja Re-
kolan joululahjaverkon kautta 
voi lahjoittaa joululahjan sellai-
selle lapselle, jolla ei ehkä muu-
toin ole mahdollisuutta lahjaan. 
Ehkä sinäkin voit auttaa? Tule 
hakemaan joululahjatoive kir-
kolta vaikka ensimmäisenä ad-
venttisunnuntaina.

Vaikka valo pimeässä saattaa 
joitakin jo ärsyttää, kertoo se 
vain siitä elämästä, mikä syn-
tyy raskaan arjen ja odotetun 
juhlan vaihtelusta. Ei ole toista 
ilman toista.

Valoa pimeän keskelle ja juhla-
hetkiä arkeen toivottaa Noora 
Hultin, Rekolan seurakunnan 
kanttori

Vain (seurakunta)elämää
Noora Hultin                                                                   

Vanhusten Ko-
t i a p u s ä ä t i ö n 
Seremonia-pro-

jekti (Monikulttuurinen se-
niorityön kehittämisprojekti, 
RAY 2016 – 2018) järjesti mo-
nikulttuurisen tapahtuman 
vanhustenviikolla 5.10. Havu-
kosken palvelukeskuksen au-
ditoriossa. 

Iltapäivän tavoitteena oli tuo-
da eri kulttuureja tutuksi kai-
kille kiinnostuneille, etenkin 
senioriväelle. Vanhustenvii-
kon teema oli tänä vuonna ”te-
kee mieli oppia”.  Osallistujia 
oli n. 90.

Tunnin nojatuolimatkan ai-
kana yleisö pääsi näkemään 
ja kokemaan Suomen, Viron, 
Romanian, Italian, Kenian, 
Ghanan, Pakistanin ja Inti-
an kulttuurien lyhyet esitte-
lyt. Maiden esittelyissä to-
teuttajina olivat Vanhusten 
Kotiapusäätiön monesta eri 
kulttuurista tulleet työntekijät. 
Esitysten tehosteina käytet-
tiin musiikkia, tanssia, omaan 
kulttuuriin kuuluvaa vaatetus-
ta, PowerPoint kuvaesityksiä, 
videoita ja keskustelua. 

Oli ilo nähdä kaikki monen 
kulttuurin ihmiset yhdessä 
nauttimassa esityksestä. Suo-
malainen maisema, seniori-

tanssi ja kansallispuvut vaih-
tuivat hetkessä italialaiseen 
musiikkiin ja romanialaiseen 
maisemaan kansallispukuisen 
juontajan kanssa. Kenian mai-
semat, musiikki ja afrikkalai-
nen tanssi veivät mukanaan 
suoraan Afrikkaan.  Hetken 
päästä oltiin seuraamassa 
pakistanilaista hääjuhlaa ja 
lopuksi nähtiin upea intialai-
nen vaatetus.

Tapahtuman vaikutukse-
na yleisö kertoi matkakuu-
meensa nousseen. Lämpimät 
kiitokset katsojille ja esiinty-
jille. Monikulttuurinen mat-
kamme Seremonia-projek-
tissa jatkuu. 

Totta se on. Meillä 
on Havukoskella 
ihka oma tont-

tu, kylää suojeleva haltija. Itse 
asiassa haltija suojelee koko 
vanhaa Hanabölen kylää. Van-
hoina aikoina ihmiset uskoi-
vat, että haltijoita oli kaikkialla. 
Puilla, taloilla, kivillä, eläimillä 
jopa ihmisillä oli oma haltijan-
sa. Haltijaa piti kohdella hyvin, 
kunnioituksella, jotta se vuo-
rostaan pitäisi meistä huolta. 

Haltijamme, Piippilakki, on 
siirtolohkare usean pienem-
män lohkareen keskellä. Siir-
tolohkareet ovat suuria kiviä, 
usein graniittia, jotka kulkeu-
tuivat jäävirtojen mukana ja 
jään sulaessa jäivät paikoilleen. 
Esi-isämme ihmettelivät nii-
den kokoja, eivätkä keksineet 
muuta selitystä kuin, että jät-
tiläiset olisivat ne paikoilleen 
viskanneet. Siksi niitä usein 
kutsuttiin hiidenkiviksi. Hii-
denkivelle seitsemän veljestä-
kin kiipesivät Viertolan härkiä 
pakoon. 

Meidän Piippilakkimme on ra-
pakiveä. Kiviaines on syntynyt 
noin 1600 milj. vuotta sitten 
valtavan tulivuoren pamah-
taessa jossain Viipurin seudul-
la. Jääkauden aikana jää ku-
lutti vuoren huiput ja kuljetti 
kivet ympäri Suomea, Piippi-

Monikulttuurinen 
iltapäivä Havukoskella

Piippilakki, 
kylää suojeleva tonttu

Tiina Mattila ja 
Kirsti Udd-Blom                                                   

Ritva Salmi                                              

Seremonia -projektin monikulttuurinen matka.

Hiidenkivi, Hanabölen kylän suojelija
MATTI PUURUNEN

PAULA KAUNISMÄKI 

lakin lohkareet Hanaböleen. 
Pakkanen, talvi, ilma ja sateet 
kuluttivat ja lohkoivat kiviä. 
Ja kehitys jatkuu. Tulevien tu-
hansien vuosien saatossa kivet 
hajoavat pieniksi kiviksi, jota 
kutsutaan moroksi. Ensim-
mäinen tieteellinen tutkimus 
rapakivestä maailmassa on 
tehty Suomessa 1800-luvulla. 
Siksipä rapakivi on rapakivi 
kaikilla kielillä. (Toinen suo-
malainen sana, joka tunnetaan 
ympäri maailman, on sauna.)

Suurin kivikon lohkareista 
on ”tontun” näköinen. Se on 
Piippilakki. Sen reunassa on 
pieni tasanne ja kuppi, ”pata”. 

Vanha kansa toi siihen puu-
roa haltijalle lahjaksi jouluna 
ja muina juhla-aikoina. Näin 
kertovat tarinat. 

Piippilakin kivikko on ollut 
suojeltu luonnonmuistomerk-
ki vuodesta 1992. Suomessa 
on luonnonmuistomerkkejä 
3500.

Luonnonmuistomerkki on 
harvinainen tai muuten 
erikoinen luonnonkohde. 

Luonnonmuistomerkki saa 
suojelun merkiksi kyltin ja 
se on luonnonsuojelulain 
nojalla rauhoitettu.

SANNAMARI RUSI

SIRU RANTANEN
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Koivukylä-Rekolan Kokoomus on saavutta-
nut kunnioitettavan neljänkymmenen vuo-
den iän, minkä kunniaksi yhdistys järjesti 

kakkukahvitilaisuuden jäsenilleen ja läheisille yhteistyö-
kumppaneille Vantaan kaupungintalolla torstaina 27.10. 
Vieraita vastaanottamassa olivat Koivukylä-Rekolan Ko-
koomuksen puheenjohtaja Urho Lintinen sekä osa yhdis-
tyksen hallituksesta, jotka olivat tulleet valituiksi tehtä-
viinsä vain hetkeä ennen tilaisuuden alkua.

Virallisen tervehdyksen pitäjiksi olivat valikoituneet Van-
taan Kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jari 
Ahokas ja Vantaan kaupunginvaltuustoryhmän puheen-
johtaja Lauri Kaira. Molemmat juhlapuhujat toivat esille 
puheenvuoroissaan, millaisia kokemuksia he olivat kerän-
neet paikallisyhdistyksessä toimimisesta ja mikä heidät 
alun perin ajoi poliittisen yhdistystoiminnan pauloihin.

Yllätysvieraaksi tilaisuuteen ilmestyi Kansallisen Kokoo-
muksen puoluesihteeri Janne Pesonen, joka oli kutsuttu 
Vantaan Kokoomuksen syyskokoukseen poliittisen tilan-

Koivukylä-Rekolan Kokoomus 
40 vuotta
Urho Lintinen                                                                                      

Puheenjohtaja Urho Lintinen vastaanotti Länsi-Vantaan  
Kokoomuksen puheenjohtaja Anneli Karhusen ja varapuheen-
johtaja Eero Ruohomäen onnittelut

nekatsauksen pitäjäksi. Sanoissaan puoluesihteeri Pe-
sonen korosti paikallisyhdistysten merkitystä erityisesti 
lähestyviin kuntavaaleihin nähden ja tätä teemaa hän erit-
teli tarkemmin Vantaan Kokoomuksen syyskokouksessa 
jossa hyväksyttiin ensimmäiset 60 ehdokasta vuoden 2017 
kuntavaaleihin.

YRJÖ LOUHIO

Suuri Snadi on 
vuoden tärkein 
ja suurin harras-

tustapahtuma. Jos haluaisit 
nähdä miniatyyria, sen löytää 
Suuri Snadi -tapahtumasta, 
joka oli lokakuussa jo neljättä 
kertaa Vantaan Energia Aree-
nassa. Kaksipäiväinen tapah-
tuma tarjosi kävijöilleen laa-
jan katsauksen suomalaiseen 
miniatyyri- ja pienoisratahar-
rastukseen. Mukana oli lähes 
220 näytteilleasettajaa.

Tapahtumassa oli mahdolli-
suus tutustua monipuolisiin 
nukkekotikohteisiin, oli työ-
pajoja joissa  valmistettiin 
taitavien tekijöiden opastuk-
sella nukkekotien esineitä ja 
huonekaluja. Osallistujien 
määrä on lisääntynyt vuosi 
vuodelta. Myös tarjolla ole-
vat tuotteet ovat monipuo-
listuneet ja ovat laadukkaita. 
Pöydät olivat täynnä toinen 
toistaan hienompia tuottei-
ta. Kävijöiden mukaan läh-
ti uusia ideoita ja jokainen 
löysi paljon mieluista ostet-
tavaa.

Pienoisrautatieharrastajat 
esittelivät suurimmat radat 
sekä koko harrastuksen kir-
jon: kalustot, dioraamat 1), 
rakentelut, modulit ja tietysti 
monissa eri mittakaavoissa. 
Tämä on oikea paikka, jos 
ajatuksissa olisi aloittaa pie-
noisrautatieharrastus. Tarjol-
la oli myös työpajoja erilaisiin 

Pienoismallien maailma oli 
täynnä iloa ja hymyä
Paula Kaunismäki                                                                              

rakenteluihin. 

Keräilijöille oli tarjolla mah-
tava määrä vanhoja leikkika-
luja, nukkeja, nukkekoteja ja 
niiden tarvikkeita sekä auto-
jen keräilymalleja. Paikalla 
oli monia yhdistyksiä, joiden 
toiminnasta oli mahdollisuus 
kysellä ja halutessaan liittyä 
jäseneksi. Yhdistyksen jäse-
nenä on mahdollisuus olla 
mukana toiminnassa. Koska 
tapahtumassa oli mukana eri 
harrastuslajien myyjiä, myös 
erilaisia harrastustuotteita oli 
myynnissä.

Tämä oli todellakin tapah-
tuma, jossa kävi vain kiltte-
jä lapsia ja aikuisia. Meille, 
viidelle Raikkaan veteraani-
jaoston jäsenelle, tilaisuuden 
järjestysmiestehtävät olivat 
silkkaa huvia. Pienet, kauniit 
esineet täyttivät pöydät, asi-
akkaat olivat kiinnostuneita 
ja viettivät aikaa tapahtumas-
sa useamman tunnin. Kukaan 
ei kiirehtinyt pois. Ja meillä 
oli työmme lomassa mah-
dollisuus tutustua näyttelyyn 
kaikessa rauhassa. Kun tilai-
suus päättyi, totesimme kaik-
ki yhdessä, että toivottavasti 
saamme tulla ensi vuonnakin 
tapahtumaan järjestysmie-
hiksi, vuoden tärkeimpään, 
Suureen Snadiin!

1) Dioraama on pienoismal-
lien rakentamisen äärim-
mäinen muoto, jossa mal-
leille on rakennettu myös 
autenttinen ympäristö

KUVAT: PAULA KAUNISMÄKI

Suuri Snadi, sunnuntaiaamu ennen yleisöäLeipää ja leivonnaisia nukkekotiin

Nukkekodin luokkahuone Pienoiskaupungin rautatieasema
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Se kulki laahus-
taen tiellä. Satoi 
lunta ja sen oli 

vilu. Talitintti istui puun ok-
salla höyhenet pörhöllään. 
”Mikä se siinä mennä laa-
hustaa?” talitintti kysyi. ”Mi-
nä olen Vanha Joululaulu”, 
vastasi kulkija. ”Kaikki ovat 
unohtaneet minut. Laula 
sinä minut, hyvä talitintti”. 
”Minä? Minun ääneni on kä-
heänä, enkä minä välitä jou-
lulauluista. Minä rakastan 
kevätlauluja”. Talitintti lensi 
tiehensä. Vanha joululaulu 
jatkoi väsyneenä matkaansa. 
Hän ymmärsi, että kauniisti 
joka puussa visertää lintu-
nen vasta toukokuussa.

Vanha joululaulu osasi mat-
kustaa. Niinpä se kulkeu-
tui Afrikkaan hiljentymään 
ja oppimaan nöyryyttä ja 
Saharan hiekkaan voi hau-
data monia ongelmia. Ka-
dulla sitä vastaan tuli ka-
tupoikia. No, nyt kävi hyvä 
tuuri. Heidän seurassa on 
taatusti hauskaa. Kaikkeen 
he vastaavat kuorossa: ”No 
Problem”.  Vanha joululaulu 
tulee hyvin iloiseksi. He var-
masti osaavat laulaa Vanhaa 
Joululaulua. Koramusiikin 
säestyksellä vieraalla maalla 
ja pikimustassa yössä laulet-
tu Vanha Joululaulu olisi pa-
rasta, mitä kuvitella saattaa.

Katupoikien kanssa kaikki 
sujuu oikein hyvin ja toivo 
herää. He laulavat kohta. 
He ovat niin hyvää seuraa ja 
tunnustavat, että he osaavat 
vain omalla tavalla soittaa ja 

laulaa. Jokainen voi laulaa 
Vanhaa Joululaulua oman 
halun mukaan. Koko juttu 
oli kuitenkin pelkkää vää-
rinkäsitystä, sillä jutustelun 
kuluessa selviää, että he pyy-
dystävät isoa kalaa. Ja juuri, 
kun Vanha Joululaulu olet-
taa katupoikien alkavan lau-
laa, heille muistuu mieleen, 
että herran jestas, nythän on, 
nythän on joulu taas.

Joka jumalan joulu mil-
joonat turistit matkustavat 
rahojensa kanssa etelään. 
Kaikki katupojat kertovat sil-
mät säteillen, että he antavat 
kaikki ansaitsemansa rahat 
heidän äidilleen. Mutta Van-
ha Joululaulu ei ole Vanha 
Joulupukki. Se on kyllä suuri 
vahinko, sillä nyt katupojat 
jäävät ilman kännykkää, uu-
sia hienoja vaatteita, kiiltäviä 
koruja, läppäriä, autoa ja ir-
torahaa puhumattakaan hei-
dän äitiraukkojensa tarpeis-
ta. Vanha Joululaulu sattuu 
olemaan puilla paljailla, eikä 
sillä ole rahaa maksaa siitä, 
että joku laulaa sen. Toivot-
tavasti he saavat ison kalan, 
mutta se on sitten 100- pro-
senttisesti satua. 

Afrikkalaisella perunapel-
lolla tuli vastaan raitis mies. 
Hän antoi sitruunan ja ker-
toi olevansa köyhä. ”Osaat-
ko laulaa?” ”Osaan, mutta 
en uskalla”. Kyllä tämä vielä 
iloksi muuttuu, toivo heräsi 
vanhassa joululaulussa.

Tervetuloa! Welcome!  Mi-
ten teille pääsee? Maapäh-
kinöillä. Niin sitä matkus-
tettiin ja soiteltiin. Brysselin 

kentällä hieman oudoksuivat 
maapähkinöitä, mutta hiljaa, 
hiljaa, joulun kellot kajahtaa 
halki avaruuksien, kuuluu 
laulu hiljainen, joulu tullut 
on. 

Herra Peltomies ihmetteli, 
tuumaili ja opiskeli ja niks 
naks, kohta oli hiljaisessa 
kuorossa kaks ja kaks. Ne 
toiset kaks olivat iloisia lap-
sia ja me kaikki uskoimme 
joulupukkiin eikä vanha jou-
lulaulukaan ollut yksin. 

Alkuun kaikki näytti sujuvan 
kuin rasvattu salama, mutta 
joulun alla korpesi rintaa. 
Pienessä Keravajoen kaina-
lossa olevassa kylässä oli jo-
tain outoa. Vanha joululaulu 
yritti viritellä kurkkua, mut-
ta vastaantulevat ihmiset 
kulkivat horjahdellen kassi 
kädessä ohi ja sanat olivat 
karkeita. Arvaas kuinka tont-
tu-ukko pahuuttamme itkee? 
Katso näin, näin, tonttu-uk-
ko suruissansa itkee. Tääl-
lä kaivataan lähimmäisen 
rakkautta ja iloa elämään. 
Joulu on tulossa Koivuky-
lään, mutta missä on jou-
lupukki? Muuttuneet ovat 
ajat. Ei joululahjoja kaikille 
tuota pukkien pajat. Turhuu-
den turhuus kaikki on, niin 
turha touhu tää, me kylmin 
käymme sydämin ja lapset 
sivuun jää.  Kylmä tuuli puri 
ohuiden nuttujen läpi. Mutta 
se NO PROBLEM ? Siis NO 
PROBLEM… 

Onneksi kirjasto Kirnun ovi 
on joulunakin auki ja vanha 
joululaulu pääsi ystävineen 
livahtamaan sisälle. Kaikki 

Marjatta Kurenniemen satua 
muunnellen Vanha Joululaulu
Taina Kulusjärvi-Touray                     

Rekolan Kinos-
sa ratkaistiin 
ensimmäinen 

Voice of Rekola -karaokekisa 
sunnuntaina 30.10.2016.

Tämän vuoden kilpailuun 
oli ilmoittautunut neljä kil-
pailijaa, mutta viime hetken 
esteen vuoksi kilpailijoita oli 
lopulta kolme. 

Nautittavien esitysten par-
haaksi tuomaristo arvioi 
10-vuotiaan Lumia Laakson 
esittämän ”Yksinäisen keijun 
tarinan”. Hopeaa sai 13-vuo-
tias Ida Kuortti PMP -kappa-
leellaan ”Pikkuveli ” ja prons-

Voice of Rekola – voittaja valittu!
Osmo Kähkönen                                                                                     

Karaokekisan palkitut, vasemmalta Lumia Laakso, Lotta Tar-
honen ja Ida Kuortti

OSMO KÄHKÖNEN

Joulukuusi on tänäkin vuonna perinteisesti paikallaan Kirnun aukiolla.

sia 7-vuotias Lotta Tarhonen 
laulullaan ”Jaakko-kulta”.

Kilpailun tuomareina toimi-
vat tunnetut musiikkimiehet 
Per Colerus ja Veli Heikkilä. 
Tuomaristo painotti musii-
kin merkitystä kehittävä-

nä harrasteena ja kannusti 
osanottajia jatkamaan hie-
noa uraansa. Onnea osallis-
tujille!

Voice of Rekola-karaoketa-
pahtuma on tarkoitus uusia 
vuoden kuluttua.

ovat tervetulleet, pistäkää ni-
met vieraskirjaan. Olen van-
ha joululaulu. Voiko laulu-
perinteen herättää henkiin? 
No, toki voi, vastaavat ton-
tut. Onko Teillä joululahjoja 
lapsille? Joulupukin tuomat 
lahjat löytyvät kuusen alta. 
Vanha joululaulu tulee niin 
iloiseksi ja nuoreksi, että hän 
päättääkin laulaa melko uu-

den joululaulun ja se kuuluu: 
”Joulumaahan matkamies 
jo moni tietä kysyy, sinne 
saattaa löytää, vaikka paikal-
lansa pysyy. Katson taivaan 
tähtiä ja niiden helminau-
haa, itsestäni etsittävä on 
mun joulurauha. Joulumaa 
on muutakin kuin tunturi ja 
lunta. Joulumaa on ihmis-
mielen rauhan valtakunta. 

Eikä sinne matka silloin ko-
vin kauan kestä, joulumaa 
jos jokaiselta löytyy sydä-
mestä. Joulumaasta kuvi-
tellaan paljon kaikenlaista, 
kuinka toiveet toteutuu ja 
on niin satumaista. Voi, jos 
jostain saada voisin suuren 
puurokauhan, sillä antaa 
tahtoisin mä maailmalle 
rauhan”.



17

Punaista Rauhan 
Joulua sekä 

Solidaarista  ja 
Tasa-arvoista 
Vuotta 2017!
Koivukylän 

Vasemmisto ry

Koivukylän 
Palloseura ry 

toivottaa kaikille 
Rauhallista 

Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 

2017!

Koivukylän 
Lähisanomat 

ja 
Toimiva Koivukylä 

Toimari ry.
toivottavat kaikille
Rauhallista Joulua 

ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2017

Kynttilän valoa, 
piparien tuoksua.

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää 

Uutta Vuotta!
Rekolan Martat

Rauhaa ja iloa 
talven juhlaan!

toivottaa 
Rekolan 

Työväenyhdistys ry

Jouluiloa 
ja siunausta 
vuoteen 2017 

toivottaa 
Rekolan seurakunta

Koivukylän 
Vuokralaisyhdistys 

toivottaa jäsenilleen ja 
kaikille alueen asukkaille 

Rauhallista Joulua 
ja Onnellista 

Uutta vuotta 2017 

Turvallista, 
rauhallista ja 
iloista joulua 

toivottaa 
SPR Tikkurila

Rekolan Urheilijat 
toivottaa kaikille 

Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä 
Onnellista 

Uutta Vuotta. 

Joulunrauhaa 
ja Vihreyttä vuodelle 

2017 toivottaa 
Korso-Koivukylän 

Vihreät ry 

”Sydämessä 
pienessäkin asuu 

joulun taika. 
Pysähdy siis Sinäkin, 
nyt on juhlan aika.”

Havukosken nuorisotalo 
toivottaa 

Hyvää Joulua!

Rauhaisaa ja 
reilua joulua kaikille, 

Koivukylän 
Sosialidemokraatit

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2017 
toivottaa

LC Vantaa Koivukylä

Raitista ja 
henkevää Joulua 

toivottaa
Arvontiimi, Taina 
Kulusjärvi-Touray

Rauhallista Joulua 
ja Toivorikasta 

Uutta Vuotta 2017! 
Koivukylä-Rekolan 

Kokoomus

SPR:n 
Kansainvälinen Klubi 

kiittää kaikkia 
vierailijoitaan ja osallistujia 
Kafnetin tapahtumailtoihin 

vuonna 2016. 
Tervetuloa vastakin!

Hyvästä 
yhteistyöstä urheilun 

saralla kiittäen 
toivotamme 

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä 

Uutta Vuotta 2017

Rekolan Raikas ry

Hiljaa, hiljaa, 
Joulun kellot kajahtaa. 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Toivoo Havukosken 
Eläkeläiset ry

Kiitos menneestä 
vuodesta, 

rauhallista joulunaikaa 
ja antoisaa uutta vuotta.

T: Asukastilat 
Tuulikontti ja Kafnetti 

Rekolan 
Eläkkeensaajat ry 
Toivottaa kaikille 
Rauhaisaa Joulua 

ja Onnellista 
Uutta Vuotta



Asukastila 
Tuulikontti
Avoinna ma-to klo 9-15
pe klo 9-14
Konttitie 4c, 01360 Vantaan
puh.09-83920018
www.vantaa.fi/tuulikontti
FB:tuulikontti
seuraa tarkempaa ilmoittelua
mediasta.

Asukastila Tuulikontti on 
asukkaiden yhteinen olohuone 
ja kokoontumispaikka. Edullista 
kahvia ja pientä purtavaa. 
Tervetuloa!
 
Kouluilta saadun ylijäämä-
ruuan jako ma, ti, ke ja pe 
n. klo 12.30-13-30.
 
Käsityökerho ma klo 18-20.
 
Puuropolku ti klo 9-10.
 
Muistiryhmä- aktiviteettia 
aivoille ti klo 11-12.
 
Kauppojen hävikkiruuan 
jako to n. klo 12.30-13.30.
 
Oletko kiinnostunut vapaaeh-
toistoiminnasta? Ota rohkeasti 
yhteyttä kafnetin henkilökun-
taan. Yhdessä löydämme sinulle 
mielekästä ja antoisaa toimintaa 
vapaaehtoisena.

Havurasti

Avoinna arkisin klo 9-15
Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa
p. 050 3407888
merja.helvamo@vanhustenko-
tiapu.fi
havurasti@vanhustenkotiapu.fi
www.vanhustenkotiapu.fi/
mielenterveysyhteisot/
www.facebook.com/rastitoiminnat

Kaipaatko juttuseuraa ja yhdessä-
oloa muiden kanssa? Oletko yksi-
näinen? Tarvitsetko tukea mielen-
terveyden tai päihteidenkäytön 
kysymyksissä? Kaipaatko iloa ja 
naurua elämään? Havusrastissa 
saat mahdollisuuden yksilölliseen 
tukeen ja ohjaukseen, erilaisiin 
ryhmiin sekä vapaamuotoiseen 
toimintaan ja yhdessäoloon.
Tervetuloa!

Havurastin toiminta on maksu-
tonta ja suunnattu vantaalaisille 
ikääntyneille. Voit tulla ilman 
ajanvarausta ja lähetettä. Toimin-
nasta vastaavat sosiaali- ja terve-
ysalan ammattilaiset. Toimintaa 
rahoittavat Vantaan kaupunki ja 
Raha-automaattiyhdistys.

Maanantai
Levyraati 1) klo 10 - 11
Elämäntaparyhmä 2)
klo 10:15 - 11:30
Taukojumppa 1) klo 13:00
Viikkokokoontuminen 1) klo  13:15
Havurastin Hakkerit 2)klo 13:00

Tiistai
Toiminnallinen ryhmä 1)
klo 10 - 11:30
Yhteislaulu 1) klo 12:15 - 13:15
Hehku -tunneryhmä/
Voimaneidot 2) klo 13 - 14:30

Keskiviikko
Senioripysäkki -ryhmä 2)
klo 9:30 - 11
Musiikin iloa 1) klo 10 - 11
Tuolijumppa 1) klo 13 - 13:30
Peliryhmä 1) klo 13:45 - 14:30
Elämäni kirja -ryhmä 2)
klo 13:30 - 15

Torstai
Jutunjuuri  1) klo 10 - 11
(parillisilla viikoilla)
”Meno päällä” -ryhmä 1)
(parittomilla viikoilla)
Retkien aikataulut netistä
tai ilmoitustaululta
Voimaa metsästä -kävely 1)
klo 12:15 - 13
Kirjallisuus -ryhmä 1) 
klo 13:30 - 14:30
Suvanto -ryhmä 2) klo 12 - 14
Miesten kuntosali -ryhmä 2) 
klo 14:30

Perjantai
Aivojumppaa 1) klo 10 - 11
Asahi -terveysliikunta 1)
klo 12:15 - 12:45
Rentoutusryhmä 1) klo 13:30 - 14

1)Ryhmät ovat avoimia ja niihin 
voi tulla mukaan milloin tahansa.

2)Ryhmistä saa lisätietoa Havu-
rastin henkilökunnalta.

Yhteisökahvit päivittäin 
klo 13 - 14.

Tapahtuu 
LUMOssa
www.vantaa.fi/lumo 
e-mail: lumo@vantaa.fi 
Monitoimikeskus LUMO, 
Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa 
(Navigaattori/ gps paikannus: 
Merikotkantie 3) 
Lumon aukioloajat: ma – pe klo 
8 – 22 la klo 10 – 16 su suljettu 
(Poikkeavat aukioloajat netissä.) 

Su 4.12. klo 15 Tikkurilan 
teatteri- Ja sirkuskoulu: 
Vilske (yli 4- vuotiaille, 50 min) 
Liput ennakko 7,50 € ovelta 10 € 
netticket.fi, 044-013 0036, li-
put@tikkurilanteatteri.fi 

To 8.12. klo 10 Nukketeatteri 
Sampo: Joulu tulla jollottaa 
(kaikenikäisille, 45 min) 
Liput 9 €, ryhmien ohjaajat 1 €, 
varaukset: p. 020 735 2235, 
toimisto@nukketeatterisampo.fi 

Ma 12.12. klo 9.15 ja 10.15 
Pikkukino, lasten elokuva-
näytös (3-6-vuotiaille, n. 30 
min) vapaa pääsy,  
ei ennakkoilmoittautumista 

Ti 13.12 klo 9.15 
Pikkukino, lasten elokuva-
näytös (3-6-vuotiaille, n. 30 
min) vapaa pääsy, 
ei ennakkoilmoittautumista 

Ke 14.12. klo 10 Teatteri 
ILMI Ö Riimipuu on raken-
nettu (1–6-vuotiaille ja koko 
perheelle, kesto 35 min), Liput 7 
€ (lapsiryhmien ohjaajat ilmai-
seksi), varaukset p. 040 839 1683 
teatteri@teatteri-ilmio.com

Liikuntahalli La 1.10., 22.10. 
ja 17.12. klo 8 – 10 Perhe-
peuhat 

Näyttelyt LUMOssa 
ma 28.11. – to 5.1. 
Vantaan pitsinnyplääjien 
30 v näyttely
 
ma 28.11. – la 17.12 
Valokuvakilpailun näyttely 
Vantaan Fotokerho

Rekolan Raikas ry
Veteraanijaosto
Rekolan Raikkaan Veteraanien 
syksyn 2016 päättyy perjantaina 
9.12.2016. Kevätkausi 2017 
alkaa viikolla 2, maanantaina 
9.1.2017 ja päättyy perjantaina 
5.5.2017. Viikolla 8/2017 ei ole 
toimintaa.

Hikijumppa, Rekolanmäen 
koulu, maanantai klo 19:30-21:00, 
kausimaksu 25€

Jooga 6.9. - 13.12. (Liikkeet ja 
asennot osallistujien mukaan), 
Havukosken palvelutalo, tiistai klo 
10:30-11:30, kausimaksu 40€

Boccia, Havukoski/Nuorisotalo, 
tiistai klo 15:00-17:00, kausimaksu 
20€

Vesijumppa, Havukosken 
palvelutalo, tiistai klo 16:00-17:00, 
kausimaksu 60€

Core 7.9.-14.12. (Keskivartalon 
lihaksia vahvistava jumppa, sopii 
kaikille), Havukosken palvelutalo,
keskiviikko klo 10:00-11:00, 
kausimaksu 40€

Vesijumppa, Havukosken 
palvelutalo, keskiviikko klo 17:00-
18:00, 60€, klo 18:00-19:00, 
kausimaksu 60€ ja klo 19:00-
20:00, kausimaksu 80€

Kuntosalivuoro, Havukosken 
palvelutalo, keskiviikko klo 16:00-
17:00, kausimaksu 25€ ja klo 
17:00-18:00, kausimaksu 25€

Kevytjumppa & Tuolijumppa, 
ohjaajat Ritva Salmi, Marja 
Mäkinen ja Arja Aatrala, 
Havukoski/Nuorisotalo,
torstai klo 13:00-14:00, 
kausimaksu 20€

Kuntosalivuoro, Koivukylän 
vanhustenkeskus, perjantai klo 
8:00-10:00, kausimaksu 30€

Lisätietoja: Ritva Sarkkinen, 
puhelin 050 300 2018 tai  
anneli.sarkkinen@gmail.com

Havukosken 
eläkeläiset
Sketsiharjoitukset
maanantaisin 
klo 15.00 - 16.00
Kirnussa Hakopolku 2

Tanssiharjoitukset
maanantaisin
klo 16.00 - 18.00
Kirnu Hakopolku 2

Tiistaikerho 
klo 12.00 - 14.00
Kirnu Hakopolku 2

Kuntosali
Havukosken Nuorisotalo
Eteläinen Rastitie 14
maanantaisin ja perjantaisin
klo 9.00 - 11.00

Iloinen iltapäivä
Havukosken Nuorisotalo 
Eteläinen Rastitie 14
Marraskuun 30. päivä
klo 12.00 - 15.00

Vuoden 2016 toiminta päättyy 
viikolla 50 tiistaikerhossa jäse-
nille järjestettävään puurojuh-
laan. Ennakkoilmoittautuminen 
pakollinen joko tiistaisin ker-
hossa tai puhelimitse: 
puh. 050 301 1683 Meeri tai 
puh. 050 368 2944 Raija

Ensi vuoden toiminta alkaa 
viikolla 2 / 2017

Tervetuloa mukaan 
toimintaamme! 

Katso myös kotisivumme netistä!
www.havukoskenelakelaiset.com

Rekolan 
eläkkeensaajat ry

Tiistaikerho ja 
toimintakerho
kokoontuvat tiistaisin klo 13:00 
Havukosken palvelutalon 
kerhosalissa Paimenentie 4 
(pohjakerros, sisään liuskan 
jälkeen katoksen alta).
Katso 
www.rekola.elakkeensaajat.fi

Askartelukerho
Havunneulassa 
(kerhotila Paimenentie 2 
maantasossa pihanpuolella)
perjantaisin parillisilla viikoilla 
klo 12:30-15:30.

Laulukerho
tiistaisin kerhosalissa 
klo 14:30 - 15:30.

Pelikerho
joka toinen maanantai 
Havunneulassa
 klo 12:30-16:30 
parillisilla viikoilla.

Boccia
pelataan joka tiistai 
Havukosken Nuorisotalossa 
klo 11:00 - 12:30.

Joulumyyjäiset 
Havunneulassa, Paimenentie 2, 
lauantaina 17.12.2016 
klo 11:00 - 13:00.

Foibe Akatemia
Foibekartano
Sairaalakatu 7, 01400 Vantaa
www.foibekartano.fi/foibe-aka-
temia

Foibe Akatemian syksyn luen-
tosarjan teemana on Vantaan 
juhlavuoden kunniaksi ”Minun 
Vantaani”. Luentosarjan luennot 
järjestetään joka toinen keskiviik-
ko Foibekartanon ravintolassa klo 
14-16.
 
Minun Vantaani 14.12. 
Hallintotieteiden tohtori 
Aarno Tahvanainen

Luennot järjestetään yhteistyössä 
Vantaan aikuisopiston kanssa. 
Luentojen jälkeen mahdollisuus 
kysymyksiin ja keskusteluun. 
Osallistumismaksu 6 €/luento. 
TERVETULOA!

Julkinen liikenne Foibeen: 
K-junalla Rekolan asemalle, bus-
sit 574, 623, 735, 973L

HAVUKOSKEN KÄSITYÖKESKUS
Peltoniemenkuja 3 01360 Vantaa
puh. 09-839 24187 
ke 9-17 ja to 10-18

KORSON KÄSITYÖKESKUS
Korsontie 18 01450 Vantaa
puh. 09-839 32250
ma 9-17 ja ti 10-18

havukoski@taitouusimaa.fi
www.taitouusimaa.fi
Facebookissa:
Havukosken ja Korson 
käsityökeskus/Taito Uusimaa ry
              
Käsityökeskukseen voit tulla ku-
tomaan kangaspuilla valmiiksi 
rakennettuihin loimiin. Meiltä voit 
ostaa matonkudetta virkkaukseen 
ja villalankoja sukkiin ja lapasiin. 
Erilaisia tarvikepaketteja ym. Jär-
jestämme kursseja myös tilauk-
sesta ryhmille.

JOULU by TAITO UUSIMAA
Himmelitarvikkeita, 
kierrätyshuopaa ja erilaisia 
lankoja joulun käsitöihin. 

Voit tulla tekemään Taitopajoihin 
tai ostaa tarvikepaketteja ja 
materiaalia kotiin.

Taitopajat 14 € / paja tai Taito-
kortilla + materiaalit, klo 13-19, 
aloitus viimeistään klo 17.

HAVUKOSKEN KÄSITYÖKESKUS

7.12. Pientä kivaa itselle 
tai lahjaksi, Valohimmeli, 
lasihimmeleitä, pannunalunen, 
sipulipussi ym.

8.12. Paina omat kuviot 
leivinliinaan, tiskirättiin tai kassiin.

15.12. Tonttuja ja glögiä, vain 
materiaalimaksu.

KORSON KÄSITYÖKESKUS

13.12. Tonttuja ja glögiä, vain 
materiaalimaksu.

Käsityökeskukset on suljettu 
21.12.2016 - 6.1.2017.

Kafnetti
Avoinna ma-to klo 8.30-15.30
pe 8.30-14.30
Suljettu joulun aikana 
19.12.2016-1.1.2017
Rautkallionkatu 3,
01360 Vantaa.
puh. 09 839030965
kafnetti@vantaa.fi
www.vantaa.fi/kafnetti
FB: asukastilakafnetti
Kafnetti on avoin asukastila 
koivukylässä. Edullista 
kahvia ja pientä purtavaa. 
Seuraa tarkempaa ilmoittelua 
tapahtumista mediasta.
 
Maahanmuuttajien 
neuvontapiste ma-pe klo 9-15.
 
Kävelykierros Koivukylässä
ma klo 12.
 
Läppäripiiri ti klo 12-14.
 
Ylijääneen kouluruuan 
jako ti ja to n. klo 13 alkaen
 
Vailla vakinaista asuntoa
neuvontaa ti klo 9-14, 
parittomina viikkoina klo 9-17.
puh. 050443012
 
Kansainvälinen klubi
parilliset keskiviikot klo 18-20.
 
Kauppojen hävikkiruuan 
jako ke n. klo 14.30.
 
Maksutonta lakineuvontaa
to klo 12.30.
 
Kuulolähipalvelu
to 10.11 ja 15.12 klo 14.30-15.30
 
Shakkikerho Remissi
to klo 18.30-21.
 
Leivonta/ruuanlaittopäivä
pe klo 12-14.
 
Sinkkukahvila
2.12 klo 18-20.

Lähisanomien  
ilmestymisaikataulu 

keväällä 2017: 
nro 1  

helmikuussa  ke 8.2
Aineistopäivä pe 13.1

nro 2  
maaliskuussa  ke 22.3

Aineistopäivä pe 24.2 

nro 3  
toukokuussa  ke 10.5

Aineistopäivä pe 13.4

Aineiston toimitus  
osoitteeseen:  

koivukylanlahisanomat@
gmail.com



MANSIKKAPAIKKA
lounasravintola ja pitopalvelu
Järjestämme perhejuhlat ja muistotilaisuudet

sekä yritysten asiakastilaisuudet
Karsikkokuja 15,01360 Vantaa
(Koivukylän sosiaali- jaterveysaseman talo)

Yhteydenotot:
09 823 1212, 0400 312 836

ravintola.missisippi@suomi24.fi

VerhoomoUnelma

Tervetuloa tutustumaan
verhoomoon ja tekemään

sisustuslöytöjä!

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

Asolan VPK etsii uusia jäseniä!

Nyt sinulla on mahdollisuus
hankkia hyvä harrastus.
Tarjoamme toimintaa
10–64-vuotiaille naisille ja miehille.

Lisätietoja www.asolanvpk.net

Tarjoukset voimassa 31.12.2016 asti.
Tämän kupongin esittämällä saat alennukset.
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin



Koivukylässä autokoulu

www.autokouluvauhti.�

Vauhti Oy
Kytötie 29

01360 Vantaa
GSM 040-4824160  

& 0400-402401

• Kurssit alkavat 
  joka toinen tiistai klo 16.30

• Syventävät vaiheet 
   joustavasti

• Pimeän ajo 
  simulaattorilla

• Uusi toimipiste
  Korsossa

• Mopo ja moottoripyörä-
  kurssit jatkuvat 
  syksyyn asti

Kurssien aloitukset
joka maanantai klo 17

Soita ja tiedustele Itsellesi sopiva 
2 -vaiheen kurssi

Virpikuja 5, Koivukylä, p. 836 1010
www.soladriving.fi

KOIVUKYLÄ

Realia Oy:n isännöitsijät 
isännöivät jo vajaata 20 taloyhtiötä  
Koivukylän ja Havukosken alueella.  

Katso kotisivujamme, kysy tarjoustamme!

Puh. 020-7438340 / www.realia.fi

Sinun ja taloyhtiösi parhaaksi

ALUEEN ASIANTUNTIJA VUODESTA 1982
KYLÄN OMA KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ

Hoidamme asunto-osakkeiden, 
omakotitalojen, tonttien ja määräalojen 

myynnin huolella ja laatutakuulla

[A] LKV M. RAUTANEN OY
Markku Rautanen LKV, YKV

Vantaa, Tikkurila, Vernissakatu 6, 8 krs
puh. 665 272, 0500 883 732

markku.rautanen@mrautanen.com
www.mrautanen.com


