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KAAVASSA
 
Tikkurilan Väritehtaan alueen kaavarunko  
Nykyiseen keskustaan kiinteästi liittyvän uuden kaupunginosan suunnittelu käynnistyy 
kaavarungolla ja kansainvälisellä kutsukilpailulla. Alue sijaitsee Tikkurilan väritehtaiden, 
Heurekan pysäköintialueen, niiden väliin jäävien kartano- ja puistoalueiden sekä Keravanjoen 
rannan alueella. Kilpailulla haetaan vaihtoehtoisia ideoita sekä mitoitusta. Suunnittelun 
lähtökohdissa tulee korostaa alueen kerroksellista historiaa sekä vahvistaa joen merkitystä 
yhteisenä kaupunkitilana ja puistona. Mielipiteet 16.8.2021 mennessä, nro 062900. Asukastilaisuus 
järjestetään syksyllä 2021 ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
Lisätietoja: Ritva Kotilainen ja Terhi Kuusisto 

Martinlaaksoon täydennysrakentamista rautatieaseman läheisyyteen 
Tavoitteena on laatia kaupungin omistamalle Viherpuiston tontille (Martinlaaksontie 24) 
asemakaavamuutos, joka huomioi tarpeen uusille asunnoille ja lisäpalveluille. Osoitteeseen 
Martinlaaksontie 26 suunnitellaan päiväkotia. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan asumisen ja 
autopaikkojen määrää myös Vihertie 44–46 tontilla. Mielipiteet 16.8.2021 mennessä, nrot 002413, 
002414, 002447. Lisätietoja: Annakaisa Haanpää 

Satomäentielle asuinkerrostaloja 
Osoitteessa Satomäentie 1 tavoitteena on mahdollistaa 4–5 kerroksisten asuinkerrostalojen 
rakentaminen 70-luvun kaksikerroksisten kerrostalojen tilalle. Asumisen lisäksi kortteliin on tulossa 
liiketila. Samalla mahdollistetaan Valkoisenlähteentien jatke itään päin Satomäen kohdalta. 
Mielipiteet 13.8.2021 mennessä, nro 002468. Lisätietoja: Tea Taponen 

MARKKU LAPPALAINEN
SAKARI MANNINEN
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MITÄ MENEILLÄÄN

s. 7
Lue suun terveyden 
huollosta raskauden 

aikana! 

Tervetuloa uusi 
vantaalainen! 
Hienoa, että olet valinnut Vantaan uudeksi 
kotikaupungiksesi – toivottavasti viihdyt 
pitkään. Kokosimme sinulle nettisivuillemme 
muuttajan muistilistan ja tietoa uuden 
kotikaupunkisi palveluista. Tutustu 
tarkemmin vantaa.fi/tervetuloa. 

Haluatko tietää, mitä kotikulmillasi 
tapahtuu? Tilaa oman alueesi uutiskirje 
osoitteessa vantaa.fi/uutiskirjeet.

Olet jo varmasti ehtinyt tutkailla 
lähiympäristösi. Miltä sinun kulmillasi 
näyttää? Mitkä ovat mielestäsi parhaita 
paikkoja Vantaalla? Nappaa kuva ja laita 
se vinkiksi muillekin somessa tunnuksella 
#ThisIsVantaa! 

3

Piikkipaikalla, matkalla 
ihanan tavalliseen arkeen

”Olemme käsivarren mitan päässä paremmasta”, 
totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos alku-
kesällä sloganissaan. Ja osuvasti totesikin – 

mitä suuremman rokotekattavuuden me Vantaalla, Suo-
messa ja maailmalla saamme, sitä sujuvammaksi elämä 
jälleen muuttuu. Me Vantaalla olemme todella olleet niin 
kirjaimellisesti kuin kuvainnollisesti koronarokotusten 
piikkipaikalla. Ennen juhannusta jo yli 160 000 vantaa-
laista oli saanut rokotteen.

Upean henkilöstömme lisäksi kiitokset joutuisasta 
rokotustahdista kuuluvat teille asukkaille. Pandemia-ajan 
jokainen rokoteajanvaraus ja käsivarren ojennus on ollut 
tärkeä. Rokotuksiin kannattaa yhä hakeutua ja tehostero-
kotteen ottamisesta on hyvä huolehtia.

Näin elokuussa olemme monin tavoin uuden äärellä. 
Vastavalittu kaupunginvaltuustomme on juuri aloittanut 
työnsä. Pian selviää, mihin suuntaan Vantaa heidän joh-
dollaan lähtee kehittymään. Kesän aikana Vantaalla on jo 
tiedusteltu asukkailta, järjestöiltä ja yrityksiltä millaisia 
strategisia painotuksia kaupungissa kaivataan. Palaut-
teenne on tuoreelle valtuustolle arvokasta. Sitä ehtii yhä 
antamaan myös suoraan päättäjille.

Elokuussa tapahtuu toki myös paljon muuta: koulut ja 
opinnot alkavat, harrastukset käynnistyvät ja tapahtumia-
kin on pitkästä aikaa tarjolla ihan paikan päällä. Löydät ne 
Vantaan tapahtumakalenterista, mutta tässä kaksi täsmä-
vinkkiä: BRQ Vantaa Festivalin konsertit soivat nyt Pyhän 
Laurin kirkolla, ja kahden viikon kuluttua, 21.8. taas pääs-
tään viettämään tapahtumapäivää Tikkurilan jokivarressa. 
Tule sinäkin kurkistamaan, millainen puistoalueesta muu-
tostöiden jälkeen sukeutui! ●
RITVA VILJANEN, KAUPUNGINJOHTAJA

SAKARI MANNINEN 

Laurintie 142–144 
Käyttämättä jäänyt linja-autopysäkin tilavaraus liitetään kahteen 
omakotitonttiin. Mielipiteet 20.8.2021 mennessä, nro 002405.  
Lisätietoja: Jukka-Veli Heikka 

Nikinmäen liitosalue 
Kuntaliitoksella Sipoosta Vantaaseen liitetylle kiinteistölle, osoitteeseen Siikatie 
15 C tehdään asemakaava ja katujärjestelyjä. Mielipiteet 20.8.2021 mennessä, 
nro 860900. Lisätietoja: Jukka-Veli Heikka 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä Vantaa-infoissa ja 
osoitteesta vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. 

Mielipiteet kirjallisesti osoitteella:   
Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asemakaavoitus    
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki     
kirjaamo@vantaa.fi, faksinro: 09 8392 4163      

Lisätietoja:   
Puhelinvaihde: 09 839 11   
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@vantaa.fi   
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VAUHDIKKAIDEN 
KORONAROKOTUSTEN 

KAUPUNKI
Koronarokotukset aloitettiin vuoden 2021 
alussa. Kun toimitusvaikeuksista päästiin, 
oli Vantaa pian pääkaupunkiseudun 
tehokkaimpia rokottajia. Suuren kiitoksen 
ansaitsevat ahkerien järjestäjien lisäksi 
myös kuntalaiset, jotka ovat aktiivisesti 
käyneet rokotettavana.

JU
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Vantaalla annettiin ensimmäiset 
rokotukset koronavirusta vas-
taan heti vuoden 2021 alussa. 

Rokotukset käynnistettiin valtakun-
nallisen rokotusjärjestyksen mukai-
sesti koronapotilaita hoitavasta hoi-
tohenkilökunnasta ja riskiryhmistä. 
Viikolla 2 alettiin rokottamaan hoi-
vakotien henkilöstöä ja niiden ikään-
tyneitä asukkaita.  

Tammikuun loppupuolella Van-
taalla siirryttiin portaittain seuraa-
vana vuorossa olevien ikääntyneiden 
rokotuksiin. Yhdet ensimmäisistä 
ajanvarauksen perusteella tehdyistä 
rokotteista annettiin Sanomalan 
rokotuspisteellä. Tuolloin rokotetta-
vina kävivät ensimmäisten joukossa 
tikkurilalaiset Marja-Liisa ja Göran 
Elmgren. He tiesivät ottavansa rokot-
teen heti, kun se on mahdollista. 

– Minulle oli koko ajan ihan sel-
vää, että tulen rokotettavaksi. Onhan 
flunssarokotuksiakin otettu, joten ei 
jännitä, eikä ainakaan satu, Marja-
Liisa Elmgren pohti ennen rokotteen 
saamista. 

Rokotteen saamisen jälkeen Göran 
Elmgren kertoi olevansa jo valmis 
ulkomaanmatkaan, mutta he päätyi-
vät kuitenkin vielä odottamaan toisen 
rokotteen saamista.  

Elmgrenit eivät varmasti olleet 
ainoita, jotka näin tuolloin ajattelivat. 
Muu maailma pysyi kuitenkin kiinni 
eikä tilanne ollut juuri parempi Suo-
messakaan. Rokotteissa oli toimitus-
vaikeuksia, eikä niitä saapunut maa-
han läheskään tarpeeksi kattamaan 
koko Suomen tarpeita. 

Rokotusaikoja eri tilanteisiin
Rokotustoiminnan palvelupäällikkö 
Anni Paaskoski vertaili toukokuussa 
tilannetta rokotusten alkuvaiheeseen.   

Rokotteen numero 100 000 sai Länsi-
Vantaalla asuva 39-vuotias Ari-Pekka 
Suominen. Hän sai Energia Areenalla 
rokotuksen lisäksi myös kukkakimpun 
ja onnittelut henkilökunnalta.  

– Hieman hämmentävältä tuntuu, kun 
tällä lailla työpäivän keskellä piipahti 
ruokatunnilla rokotettavaksi. Osuin 
nyt sitten tämmöiseen väliin, Suominen 

mietiskeli.

– Alku oli pienimuotoista, kun päi-
vittäiset rokotusmäärät olivat todella 
pieniä verrattuna nykytilanteeseen, 
jossa rokotamme kuitenkin useam-
man tuhannen annoksen päivävauh-
tia, Paaskoski kertoi hienosta tilan-
teesta.  

Rokotettavien ikäryhmien muut-
tuminen piti huomioida myös roko-
tuspisteen toiminnassa. Merkittävä 
tekijä oli rokotusaikojen lisääminen, 
sillä aikoja oli koko ajan hyvin saa-
tavilla.  

Paaskoski kertoi, että työikäisille 
avattiin entistä enemmän rokotus-
aikoja myös iltaisin, viikonloppuisin 
ja juhlapyhinä, jotta kaikille tuli var-
masti mahdollisuus sovittaa rokotuk-
sen ottaminen omaan arkeen ja elä-
mäntilanteeseen. 

–  Uutta ikäryhmää kohden olemme 
aina pyrkineet avaamaan riittävästi 
vapaita aikoja, jolloin ihmisillä on 
ollut jonkin verran pelivaraa siinä, 
minkälainen aika mahdollisesti työn 
puitteissa sitten sopii. 

Paaskoski arvioi toukokuussa, että 
kesän aikana kaikki vantaalaiset ovat 
saaneet oikeuden varata ajan ensim-
mäistä koronarokotetta varten. 

– Kakkosannosten osalta vaikut-
taa rokotteiden saatavuus, eli minkä 
verran maahan tulee rokotteita tai 
tuleeko rokotusaikatauluissa muu-
toksia. Mennään hetki kerrallaan, 
kuten tähänkin saakka, Paaskoski 
painotti tuolloin. 

Vauhti kiihtyy ja rajapyykki 
rikkoutuu 
Rokotustahti pysyi Vantaalla hyvänä 
koko ajan. Rokotteiden saatavuuden 
ohella tärkein tekijä oli, että vantaa-
laiset ottivat rokotteita tunnollisesti. 
Ikäryhmissä päästiin etenemään 

suunnitellusti, toiminta pysyi tehok-
kaana, rokotteita alkoi koko ajan 
saapua paremmin ja pian Vantaalla 
rokotettiinkin jo pääkaupunkiseudun 
nuorimpia ikäryhmiä.  

Kun monessa muussa kaupungissa 
ikäryhmät olivat vielä yli 40-vuoti-
aissa, Vantaalla avattiin toukokuun 
puolivälissä ajanvaraus jo 35–39-vuo-
tiaille. Samalla rikkoutui myös raja-
pyykki, kun Vantaalla annettiin koro-
narokote numero 100 000.  

Jo toukokuun lopulla aikoja sai-
vat varata vuosina 1987–1991 syn-
tyneet vantaalaiset, kesäkuun alussa 
oli syntymävuosien 1992–1996 vuoro 
ja pian rokotettiinkin jo ikäryhmää 
1997–2001 syntyneet. Tahdin kiih-
tyessä ja rokotuskattavuuden kas-
vaessa ajanvarausoikeus pysyi koko 
ajan myös kaikilla vanhemmilla ikä-
ryhmillä. 

Saatavuus, tiedonsaanti 
ja toiminnan hiominen 
ratkaisivat 

Vantaan kaupungin ennalta-
ehkäisevän terveydenhuollon 
palvelupäällikkö Piia Niemi-
Mustonen kertoo rokotteiden 
saatavuuden olleen koko ajan 
avainasemassa. 

– Rokotteiden saatavuus 
on ollut rokotusten edis-
tymistä rajoittava tekijä 
alusta lähtien, mutta 
kevään aikana onneksi 
rokotemäärät nousi-
vat niin, että rokotuksia 
saatiin hyvin edistet-
tyä. Kesäkuun puolessa 
välissä puolet Vantaan 
väestöstä oli saanut 
1. koronarokotuksen 

ja syyskuun puoliväliin mennessä 
samalla määrällä pitäisi olla jo 2. 
rokotekin saatuna. 

Niemi-Mustonen sanoo, että Van-
taalla edettiin rullaavasti uusien 
ikäluokkien mukaan ottamisessa. 
Tällä varmistettiin, että kaikki saa-
tavilla olevat rokotteet saatiin nope-
asti annettua ja kaikki varattavat ajat 
täytettyä.  

– Samalla pidettiin huolta, että kai-
kissa ikäryhmissä rokotuskattavuus 
jatkoi nousua, jotta saavutetaan väes-
tön suojaamisen kannalta riittävän 
korkea rokotusprosentti. 

Hän muistuttaa myös siitä, että 
rokotustoiminnan nopeutta ja suju-
vuutta hiottiin jatkuvasti. Asiakkaita 
tiedotettiin henkilökohtaisilla kir-
jeillä sekä potilastietojärjestelmän 
asiakasportaali Maisan viesteillä. 
Maisan ja somen avulla tieto roko-
tuksista saatiin nopeasti leviämään 
uusille ikäryhmille. 

– Toinen rokote antaa jo syksyn 
kuluessa yksilöille ja väestölle suo-
jaa. On tärkeää, että kaikki hakeutu-
vat edelleen rokotuksille, kun oma 
vuoro on 1. tai 2. rokotteen osalta. 
Näiden jälkeenkin voi tulla vielä tar-
peita uusille rokotuksille, Niemi-
Mustonen päättää. ●
JUKKA LEHTONEN

vantaa.fi/koronarokotukset

Huippu-urheilusta tunnettu Energia areena Myyrmäessä muuttui jo alkuvuodesta koronarokotusten avainpaikaksi Vantaalla.

JUHANI RÄTY

JYRI H
U
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vantaakanava.fi/
vantaanrokotukset



 

Hyvinvointia6

Asiakasmaksulain osauudistus on astu-
nut voimaan 1.7.2021. Osauudistuksen 
myötä sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuihin on tullut muutoksia. Van-
taan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakun-
nan vahvistama uusi asiakasmaksuhinnasto 
sekä tarkempia tietoja uusista asiakasmak-
suista löytyy kaupungin verkkosivuilta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suja ohjataan lainsäädännöllä, jonka tavoit-
teena on se, että maksut ovat kohtuullisia 
eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle.

Maksuttomina säilyvät edelleen samat pal-
velut, jotka ovat Vantaalla aiemminkin olleet 
maksuttomia, kuten esimerkiksi hoitajavas-
taanotot perusterveydenhuollossa, alaikäisten 
terveyspalvelut, terveysneuvonta- ja tarkas-
tukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvo-
lakäynnit, mielenterveyspalvelut sekä suurin 
osa sosiaalipalveluista. Osauudistuksen myötä 
perumatta jätetyistä käynneistä laskuttaminen 
on laajentunut koskemaan myös hoitajakäyn-
tejä sekä monia sosiaalihuollon palveluilta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin useita muutoksia

Sosiaalipalvelujen osalta lain uudistamisen 
johdosta lähes kaikki asiakkaan maksukykyyn 
perustuvat asiakasmaksupäätökset päivite-
tään.  Asiakkaisiin ja asioiden hoitajiin tullaan 
olemaan näiltä osin yhteydessä 1.7.2021 alkaen.

Asiakasmaksulain uudistus jatkuu siten, että 
1.1.2022 alkaen voimaan astuu maksukattoon 
liittyvä uudistus. Kunnallisen terveydenhuol-
lon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittai-
nen maksukatto eli enimmäismäärä asiakas-
maksuille, joita asiakkaan tulee itse maksaa 
täysimääräisenä. 1.1.2022 alkaen maksukat-
toon sisällytettävien palveluiden osuus laaje-
nee.  Uusina maksuina lasketaan mukaan suun 
terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, 
tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan 
maksut, terapioista perityt maksut sekä toi-
meentulotuella maksetut maksut. Asiakkaalla 
pysyy myös velvollisuus itse seurata maksuka-
ton täyttymistä, laskuista tosin tulee jatkossa 
käydä ilmi kerryttävätkö kyseiset maksut mak-
sukattoa. ●

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
läsnä elämässämme vauvasta 
vaariin, neuvolasta arvokkaan 

ikääntymisen tukeen. Ne koskettavat 
meitä kaikkia ja terveydenhoitajat, 
sosiaalityöntekijät sekä lukematto-
mat muut ammattilaiset varmistavat, 
että meillä on hyvä elää ja toteuttaa 
itseämme.

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät 
kuitenkaan ilmesty meille itsestään. 
Palveluita kehitetään jatkuvasti eri-
laisissa hankkeissa sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden arkityön ohessa. 
Nykyisen hallituksen luotsaamassa 
sote-uudistuksessa tavoitteena onkin 
mm. turvata yhdenvertaiset ja laa-
dukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
kaikille suomalaisille ja parantaa 
palvelujen saatavuutta ja saavutet-
tavuutta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehityksessä Vantaa ja Kerava teke-
vät tiivistä yhteistyötä sote-uudis-
tukseen liittyvän tulevaisuuden 
sote-keskus -ohjelman tiimoilta. 
Kehittämistyötä tehdään alueen 

Asukkaan asialla sotea kehittäen 
Tulevaisuuden sote-keskus tarjoaa sosiaali- ja terveyspalvelut yhden 
yhteydenoton perusteella. Kehittämistyötä tehdään jo nyt Vantaan 
ja Keravan alueella, molempien kaupunkien yhteistyössä.

asukkaiden sekä molempien kaupun-
kien sosiaali- ja terveyspalveluiden 
työntekijöiden ääntä kuullen. Nykyi-
set hyvät käytännöt ja työyhteisöt 
säilytetään ja näistä otetaan oppia 
kehittämistyössä.

Vantaan ja Keravan alueiden eri-
tyispiirteitä ovat mm. suuri väestön-
kasvu, lasten ja nuorten suuri osuus 
sekä muiden kuin suomea, ruotsia 
tai saamea äidinkielenään puhuvien 
osuus. Näiden perusteella olemme 
valinneet sote-uudistuksen myötä 
kehitettävien palveluiden painopis-
teiksi neuvonnan ja asiakasohja-
uksen, vastaanottopalvelut, lasten 
nuorten ja perheiden palvelut sekä 
mielenterveys- ja päihdepalvelut. 
Näiden palveluiden ympärille kehite-
tään ajatusta tulevaisuuden sote-kes-
kuksesta, paikasta, josta asiakas saa 
tarvitsemansa sosiaali- ja terveys-
palvelut yhden yhteydenoton päästä, 
oikea-aikaisesti ja sujuvasti.

Sote-uudistuksessa valmistau-
dutaan myös mahdolliseen hyvin-
vointialueen perustamiseen. Mikäli 

tätä lukiessasi lainsäädäntö 
hyvinvointialueiden perus-
tamisesta on hyväksytty, 
voit luottaa siihen, 
että siirtymä mah-
dolliseen Vantaa–
Kerava-hyvin-
vointialueeseen 
hoituu sujuvasti 
ja turvalli-
sesti. Mikäli 
lainsäädäntöä 
ei hyväksytä, 
tehty kehittä-
mistyö näkyy 
silti saavutetta-
vampina ja  
vaikuttavampina 
sosiaali- ja terveys-
palveluina nykyi-
sissä kunnissa. ●
MATTI KEPONEN

vantaa.fi/soteuudistus 

Sekä Vantaalla että Keravalla lasten ja nuorten osuus väestöstä on 
suuri. Tämä on huomioitu kehittämistyössä. 

SANNA HENRIKSSON

SAKARI MANNINEN
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Käynnillä saat vastauksen kaik-
kiin tulevan lapsen suun ter-
veyteen liittyviin kysymyksiin 

ja samalla tehdään arvio vanhempien 
suun hoidon tarpeista keskustelun 
perusteella. Mikäli hoidon tarvetta 
ilmenee, ohjataan vanhempia hakeu-
tumaan maksullisiin suun terveyden-
huollon palveluihin. Suosittelemme 
lämpimästi hyödyntämään maksut-
toman neuvontakäynnin ja tämä voi-
daan toteuttaa videovastaanottona 
tai perinteisesti hammashoitolassa. 
Miten vain perheelle parhaiten sopii.  

Raskaus vaikuttaa odottavan 
äidin suun terveyteen
Raskaus on ainutlaatuinen vaihe elä-
mässä. Samalla se tarjoaa erinomai-
sen tilaisuuden vanhemmille tarkas-
tella omia elintapojaan ja tarvittaessa 
parantaa niitä, jotta tuleva pienokai-
nen saa parhaat mahdolliset lähtö-
kohdat terveydelle ja hyvinvoinnille. 

Raskaus vaikuttaa muun kehon 
lisäksi myös odottavan äidin suun 
terveyteen ja tästä syystä suun terve-
ydestä huolehtiminen onkin erittäin 
tärkeää jo raskautta suunniteltaessa, 
sen aikana sekä sen jälkeen. Raskau-
den aikana hormonitoiminnan muu-
tokset lisäävät äidin hampaiden 
reikiintymisen riskiä ja olemassa 
oleva ientulehdus saattaa pahentua. 
Pahoinvoinnista johtuva oksentelu 
rasittaa hampaiden kiillettä, mutta 
huolellisella hampaiden hoidolla ja 
ksylitolituotteilla eroosiota eli kiil-
teen kulumista voidaan estää. Hoita-
mattomat suun sairaudet voivat altis-
taa raskauskomplikaatioille. 

Myös toisen vanhemman on tär-

Lasta odottavan perheen suun terveys

Vantaan kaupunki tarjoaa ensimmäistä 
lastaan odottaville perheille maksuttoman 
suun terveydentilan ja hoidon tarpeen 
arvioinnin.

keää huolehtia suun terveydestä vii-
meistään odotusaikana, jotta suun 
bakteerien määrä saadaan hallin-
taan. Tutkimuksissa on osoitettu, 
että vanhempien säännöllinen ksy-
litolin käyttö raskauden aikana ja 
sen jälkeen vähentää reikiintymistä 
aiheuttavan kariesbakteerin määrää 
suussa. Tämä pienentää riskiä tar-
tuttaa kariesbakteeri myös lapseen 
syljen välityksellä ja siten ksylitoli 
ennaltaehkäisee lapsen hampaiden 
reikiintymistä jo varhaisessa vai-
heessa.

Huolellinen hampaiden 
puhdistus hillitsee bakteerien 
määrää

Suun sairaudet ovat syljen välityk-
sellä tarttuvia bakteerien aiheutta-
mia sairauksia. Bakteereiden määrää 
voidaan hillitä huolellisella hampai-
den harjauksella kahdesti päivässä 
fluorihammastahnalla, puhdista-
malla hammasvälit päivittäin, vält-
tämällä napostelua, syömällä aterian 
jälkeen ksylitoli tabletti tai purkkaa 
sekä nauttimalla janojuomana vettä. 
Suun sairaudet kuten karies eli rei-
kiintyminen tulee hoidattaa kuntoon 
ja muutoinkin huolehtia säännölli-
sistä hammastarkastuksista. 

Suun terveydenhuollossa 
voit asioida kätevästi 
videoyhteyden avulla

Videovastaanotolla voidaan kor-
vata joissakin tapauksissa perintei-
nen suun terveydenhuollon vastaan-

ottoaika. Videoyhteys asiakkaan ja 
ammattilaisen välille muodostetaan 
Maisa-palvelun avulla. Videovastaan-
otto helpottaa ja nopeuttaa asiointia 
erityisesti tilanteissa, jolloin tavalli-
selle vastaanotolle on syystä tai toi-
sesta hankala hakeutua. 

Videoyhteyteen vaaditaan joko tie-
tokone, tabletti tai älypuhelin, jossa 
on kamera ja mikrofoni. Palveluun kir-
jaudutaan Maisa.fi -sivuston kautta 
tai Maisan mobiilisovelluksella. Jos 
käytät Maisa-mobiilisovellusta, lataa 

myös Maisa Videovastaanotto -sovel-
lus puhelimeesi. Tietokoneella käytä 
Chrome-selainta. 

Videovastaanottoaika varataan 
suun terveydenhuollon ajanvarauk-
sessa tai ammattilaisen toimesta, 
josta sovitaan yhdessä asiakkaan 
kanssa. Asiakas ei voi varata video-
vastaanottoaikaa itse. ●
MERVI OLKKONEN

vantaa.fi/hammashoito

 ● Harjaa hampaat kaksi kertaa päivässä 
fluorihammastahnalla

 ● Puhdista myös hammasvälit päivittäin
 ● Syö säännöllisesti 5–6 kertaa päivässä äläkä 

napostele ruokailuiden välissä
 ● Käytä ksylitolia aina aterioiden jälkeen n. 5g/pv
 ● Juo janojuomana vettä

Vantaan suun terveydenhuollon ajanvaraus: 
p. 09 8393 5300 
ma-pe klo 7.30–15.00 

NÄIN HUOLEHDIT SUUSI TERVEYDESTÄ

SANNA HENRIKSSON

SAKARI M
AN

N
IN

EN
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Hyppää elokuusta alkaen Van-
taan kaupungin some-kana-
ville seuraamaan Ihan perus 

-kampanjaa. Ihan perus -kampanja 
kertoo huoltajille videoiden, gif’ien ja 
kolumnien muodossa siitä, mitä kou-
lussa nykyään opitaan ja miksi.  

Kampanja kertoo peruskoulusta 
kolmen eri teeman kautta: Muuttuva 
peruskoulu, Kaikkien koulu ja Tule-
vaisuuden tekijät. Muuttuva perus-
koulu -teema sukeltaa siihen, miten 
koulussa opitaan ja opetetaan, Kaik-
kien koulu -teema peruskoulun arvo-
pohjaan ja tasa-arvokysymyksiin ja 
Tulevaisuuden tekijät tulevaisuuden 
taitoihin ja koulujen työelämäyhtey-
teen. 

Kampanja on osa Teemme tule-
vaisuuden tekijöitä – Peruskoulu on 
parasta -hanketta, jossa ovat mukana 
Vantaa, Helsinki, Espoo, Turku, Tam-
pere ja Oulu. Hankkeessa jaetaan elo-

Mitä nykypäivän peruskoulussa tapahtuu?
Ihan perus -kampanja tutustuttaa koulumaailmaan.

Verkkokurssilla voi pohtia mm. sitä mitä tärkeitä tulevaisuuden taitoja koulu opettaa.

kuussa kaikille 5. ja 7.-luokkalaisten 
huoltajille Peruskoulu on parasta-
lehti elokuussa 2021. 

Tutustu Koulukoulun 
verkkokurssiin 
Koulukoulu on maksuton lyhytverk-
kokurssi, joka päivittää koululaisten 
huoltajien tiedot peruskoulun arjesta. 
Kurssin tavoitteena on lisätä jaettua 
ymmärrystä tämän päivän koulun-
käynnistä ja sitä kautta synnyttää 
entistä parempaa yhteistyötä kodin 
ja koulun välille.  

Koulukoulu kertoo muun muassa 
opetussuunnitelman sisällöistä, arvi-
oinnista ja kodin ja koulun välisestä 
yhteistyöstä. Kurssin voi suorittaa 
netissä (mobiililla tai tietokoneella) 
osoitteessa koulukoulu.fi. ●
ANNA TYÖRINOJA 

Keimolanmäen koulussa aloit-
taa 11.8.2021 yhteensä noin 
60 oppilasta vuosiluokilla 1–4. 

Lisäksi kouluun tulee alueellinen 
erityisen tuen Etappi-ryhmä. Oppi-
lasmäärä voi kuitenkin kasvaa vielä 
lukuvuoden alkuun mennessä.  

Opetushenkilöstöä on lukuvuonna 
2021–2022 yhteensä kuusi henkilöä: 3 
luokanopettajaa, 1 laaja-alainen eri-
tyisopettaja, sekä Etappi-tiimin hen-
kilöstö. Myös Kivistö–Aviapolis-alu-
een jalkautuvan Etapin henkilökunta 
kuuluu Keimolanmäen työyhteisöön. 
Tiloissa työskentelee myös päiväkodin 
esiopetusryhmä sekä iltapäiväkerho. 

Uuteen Leppäkorven yhtenäis-
koulun kiinteistöön, jossa yhdistyvät 

Muutoksia Vantaan kouluverkostossa
Keimolanmäen koulun toiminta alkaa elokuussa, 
ja Korson sekä Leppäkorven koulut yhdistyvät 
uudeksi Leppäkorven yhtenäiskouluksi. Uuden 
koulurakennuksen arvioitu valmistumisaika on 
syysloman jälkeen. 

Korson ja Leppäkorven koulut, pääs-
tään puolestaan opiskelemaan syys-
loman 2021 jälkeen, kun kouluraken-
nus valmistuu.  

Muun muassa maarakennustöissä 
tulleet lisälouhinnat, ja suuri mas-
sanvaihtotarve aiheuttivat valitetta-
van lisäajan tarpeen kokonaisaika-
tauluun.  

Viivästymisen vuoksi Leppäkorven 
koulun oppilaiden syyslukukausi 
2021 alkaa Leppäkorven väistökou-
lun ja Korson koulun kiinteistöissä. 
Lukuvuoden alkuun liittyvistä yksi-
tyiskohdista tiedotetaan jokaista 
luokkaa erikseen. ●
JUSSI TURUNEN 

SEURAA MYÖS SOMESSA! 
FB: Vantaan kaupunki City of Vantaa 

Instagram: @vantaankaupunki 

Twitter: @OppivaVantaa @vantaankaupunki

SAKARI MANNINEN

SAM
I LIEVO

N
EN
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Polku Tarinaan -reitti muodostuu viidestä kuvakyltistä. Tai-
teilija Haley Lykantropia on kuvittanut kyltteihin sadun 
keinoin Suomen neljä vuodenaikaa, luontoa ja eläimiä. Rei-

tit houkuttelevat tutustumaan lähiluontoon, ilahduttavat arkea ja 
antavat samalla vinkkejä tärkeiden taitojen opetteluun. Jokaisessa 
kyltissä on viisi QR-koodia, joista avautuu tehtäväkortteja. Tehtä-
vät innostavat havainnoimaan, tutkimaan, kokeilemaan, oppimaan 
ja tarinoimaan. Tunnistatteko esimerkiksi kaikki kuvissa esiintyvät 
yli neljäkymmentä Suomen luonnossa elävää eläinlajia?    

Reitit on tuotu lähelle asuinalueita, päiväkoteja ja kouluja. Tar-
koituksena on houkutella luontoon ja kiinnittää huomio luonnon 
monimuotoisuuteen. Vantaalla luonto on lähellä kaikkialla. Jo 
lyhytkin luonnossa vietetty aika vähentää stressiä ja ruokkii luo-
vuutta. Polku Tarinaan -reitit sijaitsevat Hakunilassa urheilupuis-
toa vastapäätä Sotungintien toisella puolella, Kivistössä Kanniston 
koulun viereisessä metsikössä, Korsossa Metsolansuon leikkipai-
kan viereisessä metsässä ja Myyrmäessä vesitornin ympäristössä 
pururadalta lähtevällä polulla. Reitit ovat metsäisillä alueilla, 
joten ne eivät ole esteettömiä.  

Polku Tarinaan -reitit ovat syntyneet Vantaan varhaiskasvatuk-
sen, Lukunen – lumoudu lukemisesta -hankkeen, Kokeellinen oppi-
misympäristö Goes Metsä -hankkeen ja Tuusulan Eino ja Leino 
-lukuhankkeen yhteistyönä. Hankkeita tukevat Opetus- ja kult-
tuuriministeriö ja Opetushallitus. Reittien paikat on valittu ja 
kyltit pystytetty yhteistyössä Vantaan liikuntapalveluiden ja Kau-
punkiympäristön toimialan kanssa. Polku Tarinaan on saatavissa 
myös tulostettavana materiaalina. Verkkosivuilta osoitteesta sites.
google.com/view/polkutarinaan löydät lisätietoa materiaalin taus-
toista ja käyttötarkoituksesta.  

Toivotamme kaikki mukaan Polulle Tarinaan ihmettelemään, tut-
kimaan ja tarinoimaan! ●
KATRI HIEKKALA, MARIKA LATVA-KYYNY & HELI HEMILÄ 

POLKU TARINAAN KUTSUU SEIKKAILUUN!
Neljään paikkaan ympäri Vantaata pystytetyt satumaiset kuvakyltit 
ilahduttavat ja tarjoavat tehtäviä kulkijoille. 

Kielitietoisessa koulussa jokainen opettaja on kielen opettaja

Kristiina Hokkanen toimii kielenopettajana 
Vantaan Sotungin koulussa ja jakaa kieli-
tietoisia toimintamalleja muille kouluille 

perusopetuksen tutortoiminnan kautta. Hän opet-
taa Sotungissa suomea toisena kielenä ja ranskaa. 
Kristiina toimii myös kielitietoisen osaamistiimin 
tuutorina, joka jalkauttaa kielitietoisen opetuksen 
toimintamalleja muihin kouluihin.  

– Kielitietoisuuden tulisi olla luonteva osa kou-
lun toimintakulttuuria. Yhteistyön merkitys koros-
tuu tässäkin asiassa, Kristiina muistuttaa. 

Kielitietoisuudella tarkoitetaan tietoisuutta ja 
asennetta siihen, että kielellä on suuri merkitys 
oppimisessa, identiteetin rakentumisessa ja yhteis-
kuntaan mukaan pääsemisessä. Kielitietoinen ope-
tus tarkoittaa sitä, että jokainen opettaja on kielen 
opettaja.  

– Opettajan tulee olla tietoinen siitä, millaista 
kieltä hänen oppiaineessaan käytetään. Esimer-
kiksi aineenopetuksessa käytettävä sanasto ja 
ylipäänsä tiedonalan tapa käyttää kieltä voi olla 
suurelle osalle oppilaista vierasta. Kielitietoiset 
työskentelytavat mahdollistavatkin kaikkien oppi-
laiden osallistumisen vuorovaikutukseen ja yhtei-
seen tiedon rakentamiseen, Hokkanen toteaa. 

– Kielitietoinen opetus on tärkeää kaikille, ei vain 

niille, joiden kotikieli ei ole suomi. Se on hyvin pit-
källe tasa-arvokysymys, Hokkanen muistuttaa. 

Kristiina Hokkanen on viihtynyt Sotungin kou-
lussa jo vuodesta 2001. Miellyttävä työyhteisö, 
mukavat oppilaat ja oman työn kehittymismah-
dollisuudet muun muassa tutortoiminnassa ovat 

pitäneet Kristiinan Itä-Vantaalla.  
– Mielestäni Vantaan kouluissa on hyvä tehdä 

töitä ja arvostan kyllä kovasti kaupunkia työnanta-
jana. Vaikka täällä on ymmärrettäviä haasteita, Van-
taa on elävä, pirteä ja elämänmakuinen paikka. ● 
ANNA TYÖRINOJA

Kielitietoisuus on tärkeä taito, joka 
jokaisen opettajan tulisi osata.  

Kielellä on keskeinen rooli oppimisessa.

SAMI LIEVONEN 

KATRI HIEKKALA

Polku tarinaan innostaa ihmettelemään ja tutkimaan.
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Kevätlukukaudella 2021 ammattiopisto Varian 
lentokoneasentajien opetuksessa on päästy 
hyödyntämään uutta, omaa lentokonetta. 

Kone hankittiin jo vuodenvaihteessa, mutta kevät-
kaudella sille löytyi halli säilytystä ja opetuskäyt-
töä varten Helsinki-Vantaan lentokentän alueelta. 

– Nyt opetuskäyttöön on hankittu normaali mat-
kustajakone, jollaisella lennetään maakunnista 
pääkentille, lentokoneasennuksen tuntiopettaja 
Tomi Kitola sanoo. 

Kitolan mukaan opiskelijoiden positiiviset reak-
tiot uudesta lentokoneesta ovat yllättäneet. 

– Monet ovat heränneet opiskeluun tässä kohtaa, 
sillä se motivoi, että harjoitellaan kalustolla, joka 
olisi aivan oikeassa lentokäytössä. 

Lentokoneasentajaksi opiskelevat ovat voineet tänä keväänä harjoitella  
ammattiopisto Varian uudella koneella nykyaikaisen lentokoneen huoltotöitä.

TO
M

I K
IT
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Lentokoneasentajan tarkka työnkuva riippuu 
siitä, millainen yritys on kyseessä ja millaisia 
koneita sillä on käytössä. Suurin osa tutkinnon 
suorittaneista menee kotimaiselle yritykselle teke-
mään linjahuoltoa tai vastaavaa työtä. 

Koulutuksessa on tyypillisesti 30 opiskelijaa per 
lukuvuosi, ja tutkintoa pidetään vaativana. Käy-
tännön harjoittelua on, mutta myös yli 3000 oppi-
tuntia teoriaa. 

– Koulutusohjelmamme on mukautettu Euroo-
pan ilmailuviranomaisen määräysten mukaiseksi. 
Meillä pitää olla oikeaa kalustoa, jolla teemme käy-
tännön harjoituksia. Edelliset koneet alkoivat olla 
jo vanhentuneita, joten uuden hankkiminen tuli nyt 
ajankohtaiseksi. 

Työharjoittelun osuus tutkinnosta on noin 10 
viikkoa viimeisenä lukukautena. Kitolasta nor-
maaliin työharjoitteluun nähden on etua siitä, että 
ammattiopiston omassa koneessa voi harjoitella 
ilman aikataulupaineita. 

– Voimme kaikessa rauhassa tutustua ja tehdä 
opetusta asioiden ehdoilla, eikä aikataulujen tai 
tuotantopaineiden ehdoilla. 

– Jos siellä työympäristössä pitäisi esimerkiksi 
vaihtaa rengas lentokoneeseen, samalla on yleensä 
aika kova kiire. Me voimme omalla koneella käydä 
asioita perinpohjaisesti läpi ja saamme harjoitel-
lessamme tehdä myös virheitä, joista sitten opimme 
vaarantamatta kenenkään turvallisuutta. ● 
JUSSI TURUNEN 

Varialla uusi lentokone opetuskäytössä

Vantaan nuorisovaltuusto toimii nuorten edunvalvojana ja nostaa esille nuorille tär-
keitä asioita Vantaan päätöksenteossa. Nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla enin-
tään 30 varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vantaalla järjestetään 

nuorisovaltuustovaalit marraskuussa 2021.  
Vaalit järjestetään ensisijaisesti kouluvaaleina 8.–19.11 Vantaan yläkouluissa ja toisen 

asteen oppilaitoksissa. Tällöin valitaan nuorisovaltuusto kaudeksi 2022–2023. Oikeutet-
tuja asettumaan ehdolle ja äänestämään ovat vuosina 2003–2008 syntyneet nuoret, joiden 
kotikunta on Vantaa.  

Vantaan nuorisovaltuusto tunnetaan sen opettavaisesta, kannustavasta ja ennen kaik-
kea vaikuttavasta toiminnasta. Siksi nuorisovaltuusto lukeutuu Suomen parhaimpiin. 
Vantaalla nuorisovaltuustolla on edustajat kaupungin eri työryhmissä, lautakunnissa, 
kaupunginvaltuuston sekä kaupunginhallituksen kokouksissa. Nuorisovaltuuston ääntä 
kuunnellaan.

Lähde ehdolle nuorisovaltuustovaaleissa tai kannusta tuntemaasi vantaalaista nuorta 
tuomaan nuorten ääntä kuuluviin. Ehdolle asettuminen vaaleissa alkaa 13.9. ja vaalit 
käydään 8.11.–19.11. ●
SAINI GURMANN  

vantaa.fi/nuorisovaltuustovaalit  

Nuorisovaltuustovaalit tulevat pian! – Miten sinä  
kehittäisit Vantaata nuorten näköiseksi?

PERTTI RAAMI
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Varhaiskasvatuksen opettaja 
Mia Piipposen esiopetusryh-
mässä Hevoshaan päiväko-

dissa opeteltiin digitaitoja luovan 
tekemisen kautta viime toiminta-
vuonna. Ennen joulua digivälineet 
yhdistyivät leipomiseen ja tähtitort-
tujen tekemisestä syntyi pienryh-
missä animaatioita. Animaatiot olivat 
perheiden katsottavissa QR-koodien 
takaa päiväkodin jouluisissa ikku-
noissa, jotka koronan vuoksi korvasi-
vat joulujuhlan. Keväällä lapset suun-
nittelivat ja toteuttivat green screen 
-menetelmää käyttäen vahvuuskuvat 
itsestään. 

Myös yhteisömuusikoksi koulut-
tautuneen Piipposen tavoitteena on 
lisätä lasten mahdollisuuksia oma-
ehtoiseen musisointiin. Ryhmässä 
on käytössä kuvionuotit pianossa ja 
leikkinuotit kanteleen soiton opette-
luun. Digitaalisuus on tuonut musi-
sointiinkin uutta. Ryhmä innostui 
eskarivuoden aikana musiikkisovel-
luksesta ja lapset työstivät sen avulla 
omia kappaleita.  

– Projektien aikana lapset oppi-
vat muun muassa yhteistyötaitoja, 
itsesäätelytaitoja ja suomen kieltä. 
Lisäksi teknologian mahdollisuudet 
tulivat tutuiksi. Animaatioita työs-
täessämme lapset saivat kiinni ide-
asta, miten heille tuttuja piirrossar-
joja tehdään, kuvailee Piipponen. 

– Medialukutaitoa vahvistet-
tiin käsittelemällä esimerkiksi sitä, 
ovatko kaikki kuvat totta. Vahvuus-
kuvissa hyödynnettiin voimauttavan 
valokuvan ideaa eli lapset päättivät 

Digitaalinen maailma tutuksi leikin ja luovuuden kautta
Vantaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa digitaitojen 
opettelussa korostuvat vuorovaikutus ja ilmaisu.  

itse missä ja miten he halusivat tulla 
kuvatuiksi. Lapset valitsivat mielei-
sensä asun, taustan ja rekvisiitan 
kuviin. Eskarin päätösjuhlassa lap-
set saivat vahvuuskuvansa kehys-
tettyinä itselleen. Kehykset ostimme 
kierrätyskeskuksesta. Kaikki erilai-
sia, kuten lapset ryhmässämme. 

Digitaitoja moneen käyttöön 
Digitaidot ovat osa valtakunnalli-
sia varhaiskasvatussuunnitelmaa ja 
esiopetuksen opetussuunnitelmaa. 
Vantaalla taitoja opetellaan aktii-
visen tekemisen ja oman tuottami-
sen kautta. Viime keväänä valmistui 
yhdessä henkilöstön ja päiväkodin 
johtajien kanssa valmisteltu Digi- 
pedagogiikan ohjelma. Ohjelma koros-
taa vuorovaikutustaitojen tärkeyttä 
myös digitaalisessa maailmassa 
ja kannustaa omaan tuottamiseen 
valmiiden sisältöjen kuluttamisen 
sijasta.  

Digivälineitä hyödynnetään tut-
kimisessa, ilmaisussa, leikeissä ja 
pedagogisessa dokumentoinnissa. 
Ohjelman tavoitteena on tukea hen-
kilöstöä medialukutaidon, tieto- ja 
viestintäteknologisten taitojen ja 
ohjelmointiosaamisen sisällyttämi-
sessä mukaan varhaiskasvatuksen 
toimintaan. 

– Ohjelmointi varhaiskasvatuk-
sessa saattaa kuulostaa erikoiselta 
ajatukselta. Ohjelmoinnillisen ajat-
telun valmiuksia tulisi kuitenkin 
kehittää osana leikkejä jo aivan pie-
nimpienkin lasten ryhmissä, kertoo 

varhaiskasvatuksen opettaja Marika 
Latva-Kyyny.  

Hän työskenteli projektiasiantun-
tijana Vantaan varhaiskasvatuksen 
Goes metsä -hankkeessa, jossa kah-
den vuoden ajan kehitettiin metsä- 
ja lähiympäristöjen käyttöä lasten 
matemaattisen ja luonnontieteellisen 
ajattelun kehittymisen tukena.  

– Ohjelmoinnillisen ajattelun val-
miuksien tukeminen varhaiskas-
vatuksessa tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että lapsilla on mahdollisuus 
luokitella ja järjestää erilaisia asi-
oita. Yhdessä tutkitaan esineiden ja 
asioiden ominaisuuksia ja etsitään 
säännönmukaisuuksia, pohditaan ja 
kokeillaan erilaisten laitteiden toi-
mintamekanismeja tai vaikka keksi-
tään ja kehitetään omia pelejä, Latva-
Kyyny avaa.   

Digitsemppiä lapsille 

Digipedagogiikan ohjelman valmis-
tumisen lisäksi Vantaan varhaiskas-
vatuksen henkilöstölle on luvassa 
muutakin tukea lasten digitaitojen 
vahvistamiseksi. Varhaiskasvatuk-
sessa käynnistyy tänä syksynä Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön tukemana 
hanke, jossa 14 digitsemppariopetta-
jaa kehittävät toimintaa omissa lap-
siryhmissään ja päiväkodeissaan. 
Osana työtään he jakavat kokemuksia 
ja osaamistaan muun muassa toimin-
nallisten työpajojen ja koulutusten 
kautta. Tavoitteena on rohkaista hen-
kilöstöä kokeilemaan lasten kanssa 
uusia toimintatapoja sekä innostaa 
tutkimaan, leikkimään ja luomaan 
myös digitaalisessa maailmassa. ●
HELI HEMILÄ 

Varhaiskasvatuksen opettaja Marika Latva-Kyyny kertoo ohjelmointiin tutustumisen 
varhaiskasvatuksessa voivan tarkoittaa omien pelien ideoimista ja askartelua. 
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Digitaitoja opitaan varhaiskasvatuksessa esimerkiksi omia animaatioita tekemällä. 

HELI HEMILÄ
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Tätä mieltä on Ylästössä kirjastoauton pal-
veluja käyttävä Anne Huuhtanen. Hän on 
odottanut, että kirjastoauto pääsee taas 

kiertämään normaalisti. Hänen toiveeseensa 
vastataan heti, kun koronatilanne sen sallii. 
Kirjastoautot Tarina ja Haave ovat valmiina 
palvelemaan tuttuja asiakkaitaan kouluissa, 
päiväkodeissa ja iltareiteillä 2.8. alkaen. 

Yli 60 vuotta kirjastoauton 
asiakkaana
– Olen käyttänyt kirjastoauton palveluja jo 
1960-luvulta saakka, eli heti kun se alkoi kul-
kea Ylästöön, Huuhtanen kertoo. Hän kiittelee 
kirjastoauton henkilökuntaa asiantuntevasta 
ja ystävällisestä palvelusta. 

– Opetin myös omat lapseni käyttämään kir-
jastoauton palveluja. Meillä on kotona luettu 
aina. On tärkeää, että kirjastoauto kulkee Yläs-
töön kerran viikossa ja että täällä on useita 
pysähdyspaikkoja. Ilokseni olen huomannut, 

Kirjastoauto on sivistyksen kehto
Liikkuvien kirjastojen paluuta on odotettu pitkään.

että lapsiperheet ovat alkaneet käyttää kirjas-
toauton palveluja. 

Uutuuksia ja elämäkertoja
Lukemisen ohella Päijänteen rannalla mökkei-
levä Huuhtanen varaa kirjastoautoon ahke-
rasti uutuuskirjoja. 

– Elämäkerrat ovat suosikkejani, ja kotimai-
nen kirjallisuus on lähellä sydäntäni. Sanon-
kin aina, että kirjastoauto on sivistyksen 
kehto, hän kertoo. 

Hyvänä lukuvinkkinä elämäkerroista kiin-
nostuneille Huuhtanen mainitsee Lauri Karé-
nin teoksen Aatos Erkko - yksityinen valtio-
mies. 

– Kirjassa oli kiinnostavaa kerrostumaa ja 
kuvailua Erkon suvusta. Tällaista on aina kiva 
lukea, Huuhtanen kehuu.

Kirjastoautojen aikataulut löydät kirjaston 
verkkosivuilta helmet.fi/kirjastoautovantaa. ●
JUHA PÖNNI & MAIJA LEHTOLA

"Kirjastoauto on tapa saada palvelut lähelle”, sanoo Anne Huuhtanen.

DANI RÖNNQVIST

Miltä tuntuisi vastata robotin esittämiin kysymyksiin? Nyt pääset kokeilemaan, 
sillä voit vastata Digitaitokyselyyn robottikyselynä. Vastaaminen on helppoa: 
soita puhelinnumeroon 09 8395 0160 ja vastaa robotin esittämiin kysymyksiin. 

Kyselyyn voi vastata 8.–22.8. 

Robottikysely on osa keväällä 2021 toteutettua laajempaa kyselyä, jossa 
selvitettiin asukkaiden digitaitoja ja digituen tarpeita.

Vastaa robotille  
– robottikysely digitaidoista
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Vantaalle perustettiin 2021 
keväällä Vantaan vaikutta-
jat –niminen asukaskehittä-

järyhmä. Se muodostettiin väestöre-
kisteristä tehtävällä otannalla, jolle 
lähetettiin kirjeitse kutsu liittyä 
mukaan. Tavoitteena oli, että ryhmä 

Asukkaiden ääni kuuluviin keskustellen
Projektikohtaiset asukasraadit aloittavat 
toimintansa Vantaalla tänä kesänä. Ensimmäiset 
raadit käsittelevät kaupungin strategiaa, 
osallisuutta ja resurssiviisautta.

 

ASIOINTIPISTEET 

Vantaa-info, Myyrmäki
Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 
01600 Vantaa

Vantaa-info, Tikkurila
Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa

Vantaa-info, Korso
Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa

Tarkista palveluajat verkosta: 
vantaa.fi/vantaainfo

NÄYTTELYITÄ 

Vantaa on maailma -näyttely
Myyrmäen Vantaa-infossa 
16.8.–10.9.2021 

Maailman kainalossa sijaitseva Van-
taa on lähimatkailun uusi musta. Se, 
mitä löytyy maailmalta, löytyy myös 
Vantaalta.

Siristä silmiäsi ja katso vinkkimme 
maailmanympärysmatkaan vantaa-
laisittain. Tarjontaa löytyy taatusti 
jokaiseen makuun: lapsellisille, met-
sään menijöille, histofriikeille, kulttuu-
rin ahmijoille ja hurvittelijoille. Vaihde-
taan Vantaalle, täällä on kaikki! 

#vantaaonmaailma 
#kuinkaksimarjaa 
#visitvantaa

Kiitotien toisessa päässä – Vantaan 
ystävyyskaupunkinäyttely
Tikkurilan Vantaa-infossa  
17.8.–10.9.2021
Myyrmäen Vantaa-infossa  
13.9.–7.10.2021

Lentokenttäkaupungistamme on 
päässyt vuosia sujahtamaan käden 
käänteessä muille maille. Erityisen 
ihania kohteita ovat Vantaan ystä-
vyyskaupungit. Matkustamisen 
ollessa nyt rajoitettua, esittelemme 
Vantaan ystävyyskaupunkeja Van-
taa-infojen näyttelyissä ja some-
kanavien kautta elo-lokakuussa 2021. 
 
Vantaan kadonneet kaunottaret
Tikkurilan Vantaa-infossa  
14.9.–8.10.2021
Myyrmäen Vantaa-infossa  
11.10.– 29.10.2021

Kaupunki on jatkuvassa muutoksessa. 
Uutta rakennetaan ja vanhaa pure-
taan. Vantaan kaupunginmuseon 
pop-up näyttelyssä voit tutustua Van-
taan kadonneisiin kaunottariin, raken-
nuksiin, joita vantaalaiset ovat jää-
neet aikojen saatossa kaipaamaan. 

VANTAA-INFO PALVELEE MYÖS KESÄLLÄ:

Ombra, 
Vantaa

VANTAA 
ON MAAILMA
VANTAA IS THE WORLD

visitvantaa.fi

Statue of
Liberty,

New York

muodostuisi monipuoliseksi joukoksi 
eri taustoista tulevia vantaalaisia, 
erilaisten kaupunkilaisten äänen 
kuulumisen varmistamiseksi. 

Vantaan vaikuttajiin ilmoittautu-
neista yli sadasta henkilöistä muo-
dostetaan asiakokonaisuuksittain 

asukasraateja, jotka osallistuvat kau-
pungin suunnittelu- ja kehittämistyö-
hön. Asukasraadit tulevat täydentä-
mään pysyvänä osana kaupungin 
asukasosallisuuden työkalupakkia, 
johon kuuluvat lisäksi esimerkiksi 
osallistuvavantaa.fi:ssä tehtävät 
kyselyt, palautekanavat, erilaiset asu-
kastilaisuudet sekä viestintä.  Asu-
kasraadit vahvistavat asukasosalli-
suutta sekä edistävät demokraattista 
ja avointa valmistelua.

Ensimmäiset asukasraadit käsitte-
levät kaupungin strategiaa, asukas-
osallisuustyötä sekä kaupungin pit-
kän aikavälin ympäristötavoitteita 
määrittelevän Resurssiviisauden tie-
kartan uudistamista.   Tapaamisissa 
käydään keskustelua ja pohditaan 
avoimesti käsiteltävissä olevaa asia-

kokonaisuutta. Ensimmäiset raatien 
etätapaamiset pidettiin touko-kesä-
kuun vaihteessa. 

– Vantaan ilmastotyötä ja resurs-
siviisauden tiekarttaa valmisteleva 
asukasraati kokoontui ensimmäisen 
kerran 1.6. ja aktiivista keskuste-
lua ja ideointia syntyi ensimmäisen 
teema-aiheen, lähiluonnon ympärille, 
ympäristöasiantuntija Riikka Virta 
kertoo. 

Lopputuotoksina asukasraatien 
työskentelystä kootaan esimerkiksi 
julkilausuma tai esitys keskustel-
luista asioista. Näitä hyödynnetään 
kaupungin valmistelutyössä, jotta 
kaupungista rakentuu vielä vahvem-
min asukkaidensa näköinen. ●
ANNA HILTUNEN 

•  puhelimitse p. 09 83911, tarkista palveluajat: vantaa.fi/vantaainfo
•  sähköpostilla: vantaa-info@vantaa.fi
•  chatissä: vantaa.fi/vantaainfo

ANNA GROTH
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Aikuisopiston syksy polkaistaan 
pian käyntiin. Vaikka maisema 
ympärillä muuttuu, on tuttu 

Opistotalo Tikkurilassa – ja 40 muuta 
opetuspaikkaa – paikallaan ja valmis 
ottamaan uudet ja vanhat opiskelijat 
vastaan. 

Lähdemme syksyyn yli tuhannen 
kurssin ja luennon tarjonnalla, joista 
saat iloa ja hyvinvointia arkeesi. 
Tutustu mongolialaiseen keittiöön 
tai Brasilian rytmeihin. Opistolta 
saat vinkit myös tehokkaaseen työn-
hakuun tai vaikka matematiikan ker-
taukseen. Perinteinen kurssiluettelo 

Fantasiakakkuja ja Vantaan historiaa  
– Aikuisopiston syyskausi on lähtökuopissa

JOHANNA FRISKBERG

Kausi käynnistyy Lastenkulttuu-
rikeskus Pessin avajaisilla lau-
antaina 21.8. Uudet tilamme 

Tikkurilan Koskikeskuksessa, ihan 
aseman vieressä, avautuvat koko per-
heen tapahtumassa klo 10–13. Ava-
jaisissa on nonstop-ohjelmaa työ-
pajoineen ja esityksineen. Mistä nyt 
tuulee? -näyttely avautuu ja katu-
karavaani Fauna Humana yllättää 
iloisilla taidetempauksilla. Perheen 
kanssa voi jatkaa matkaa läheisen 
Tikkurilan Jokirannan virkistysalu-
een tapahtumapäivään. 

Monikulttuurista Vantaata juh-
litaan Kolibrí-festivaalin perheta-
pahtumassa Pessissä ja Vernissassa 
sunnuntaina 26.9. kello 11–17. Tule 
kokemaan festivaali ilman kielira-
joja! Kolibrí-festivaalin koko ohjelma 
julkaistaan 22.8. osoitteessa kolibrí-
festivaali.org. 

Taikuus valtaa Lastenkulttuuri-
keskus Toteemin 10.9.–30.10. Eläköön 
taikuus! -näyttely esittelee Taikuri 
Mano d’Oron yksityiskokoelman aar-
teita eri puolilta maailmaa. Vieraat 
pääsevät näkemään ja tekemään itse-
kin taikuutta tapahtumissa ja opas-
tuksissa. 

Eri puolille Vantaata 13.–20.11. 
levittäytyvä Kukkuu! -taidefes-
tari vauvoille ja taaperoille tuo iloa 
ja valoa marraskuuhun jo neljättä  
kertaa. ●
MIRVA AALTO

vantaa.fi/kukkuu

Lastenkulttuurin syksy tarjoaa 
uusia tuulia ja upeaa ohjelmaa
Lastenkulttuurin syksyn ohjelma julkaistaan 12. elokuuta Vantaan 
tapahtumakalenterissa osoitteessa tapahtumat.vantaa.fi. Kokoamme 
ohjelmiston yhteistyössä kulttuuritoimijoiden ja taidelaitosten kanssa.

ANJA ABONCE

on jäänyt historiaan. Löydät kaikki 
kurssimme ilmonet.fi-palvelusta. 

Ilmoittautuminen alkaa aineryh-
mittäin 9.–11.8. klo 13 ja jatkuu koko 
syksyn. Jos kurssi on jo täynnä, kan-
nattaa ilmoittautua jonoon. Ilmoit-
tautua voit verkossa osoitteessa 
ilmonet.fi tai soittamalla asiakaspal-
veluun 09 8392 4342.

Apua Ilmonetin käyttöön saat tar-
vittaessa myös kirjastoissa, Vantaa-
infoissa ja asukastiloissa.

Tule sinäkin hakemaan hyvää oloa 
opistosta! ●
EVE SALMI
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Asukastilatoiminta käynnistyy 4. elokuuta 
alkaen, mikäli koronarajoitukset sen mah-
dollistavat. Luvassa on jälleen yhteisöllistä 

toimintaa. Tule mukaan käsityöpajaan, yhteisö-
ruokailuun, moikkaamaan tuttuja tai tutustumaan 
uusiin ihmisiin ja yhteisöihin alueellasi. Asukasti-
loilla on myös mahdollisuus käyttää tietokonetta 
ja osallistua asukastilojen ja järjestötoimijoiden 
yhteiseen virtuaalikahvilaan.

Koivukylään uusi asukastila
Koivukylän uusi asukastila avautuu remontoitui-
hin tiloihin Hakopolulle. Asukastila tarjoaa alueen 
asukkaille yhteisöllistä toimintaa, paikan kohtaa-
miselle ja päivän lehdet. Koivukylän asukastilan 
avajaisia vietämme myöhemmin syksyllä.

Tarkemmat aikataulut ja yhteystiedot asukasti-
loille löydät osoitteesta vantaa.fi/asukastilat.

Ruoka-apua Vantaalla
Yhteinen pöytä on jatkanut toimintaansa koko 
korona-ajan. Kehitämme Yhteisessä pöydässä van-
taalaista ruoka-apua yhdessä paikallisten ruoka-
aputoimijoiden kanssa ja kuljetamme hävikkiruo-
kaa terminaalimme kautta lahjoittajilta ruoka-avun 

Tikkurilassa Orvokkitie 15 sijaitseva kulttuu-
rikeskus on rakennettu vuosina 1926 ja 1939 
alkujaan kansakouluksi. Koulua on laajen-

nettu 1990-luvulla tontin alarinteeseen. Kaikki 
nämä tilat on nyt peruskorjattu rakennusten alku-
peräistä tyyliä kunnioittaen.

Kulttuurikeskus Orvokissa taiteen perusope-
tusta antavat musiikkiopisto ja kuvataidekoulu, 
jotka tarjoavat monipuolista ja laadukasta ope-
tusta pääasiassa vantaalaisille lapsille ja nuorille. 
Käytössä on monipuolisia yksilö- ja ryhmäopetus-
tiloja varustettuna tämän päivän teknologialla. 
Niistä esimerkkinä mainittakoon kuvataidekou-
lun keramiikkaluokka ja valokuvausstudio, sekä 
musiikkiopiston Orvokkisali, joka on varustettu 
modernilla esitystekniikalla muun muassa musiik-
kiteatteria ja pop & jazz-konsertteja varten. 

Vaikka musiikkiopistolla ja kuvataidekoululla 
on useita opetuspisteitä eri puolilla Vantaata, on 
Orvokki merkittävä lisä vantaalaiselle kulttuuri-
toiminnalle. Orvokista tehdään vireä kulttuuri-
keskus, jossa on toimintaa aamusta iltaan kaikille 
kaupunkilaisille. Orvokin avajaisia vietetään tors-
taina 23.9. Orvokin tiloihin pääsee tutustumaan 
avoimien ovien päivänä 25.9. klo 10–12.30. ●
ERIK MARTTINEN

Tervetuloa viihtymään 
asukastiloissa!
Koivukylän uusi asukastila 
avautuu syksyllä.

Kuvassa Koivukylän asukastilan remontoitu auditorio. Millaista toimintaa sinä järjestäisit auditoriossa?

 PAULA HÄNNIKÄINEN

Kulttuurikeskus Orvokki avautuu peruskorjattuna
ERIK MARTTINEN

Peruskorjatun Kulttuurikeskus Orvokin pihatöitä viimeisteltiin toukokuun 2021 lopussa  

TAITEEN PERUSOPETUS
• eri taiteenalojen tavoitteellista 

opetusta lapsille ja nuorille 
• koulun ulkopuolista, vapaa-

ajalla 
•  opetushallitus päättää 

tavoitteet ja keskeiset 
sisällöt, joihin oppilaitoksen 
opetussuunnitelma perustuu

•  opetus tukee ihmisenä 
kasvamista 

•  opettajat taiteenalan 
koulutettuja ammattilaisia

•  Vantaalla kaikki 9 taidelajia: 
arkkitehtuuri, kuvataide, 
käsityö, mediataiteet, 
musiikki, sanataide, sirkus, 
tanssi ja teatteri

•  oma koulutusmuoto
•  rahoitus: valtio, kunta, 

oppilasmaksut

jakajille. Noin puolet hävikkiruokaa jakavista pai-
koista on pysynyt auki pandemian aikana. Syksyksi 
suunnitellaan taas yhteisöruokailuja, jotka toteu-
tuvat koronatilanteesta riippuen. Viimeisimmät 

tiedot löydät nettisivuiltamme osoitteesta yhtei-
nenpoyta.fi ja suoraan paikalliselta ruoka-aputoi-
mijaltasi. ●
MARJO NURMINEN
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 ● Nopeus. Sähköinen lasku saapuu verkkopankkiisi tuossa tuokiossa! 

 ● Helppous. Sinun ei tarvitse siirtää paperilaskussa olevia maksutietoja minnekään, vaan 
voit keskittyä tarkistamaan tiedot ja hyväksyä laskun. 

 ● Ympäristöystävällisyys. E-laskuun ei kulu paperia, painomustetta eikä laskun 
toimittamisesta synny juuri lainkaan päästöjä. 

 ● Tietoturva. Laskut saattavat sisältää arkaluontoisia tietoja. E-laskuista ei synny 
tietoturvan kannalta hankalaa jätettä. 

 ● Taloudellisuus. Mitä useampi vantaalainen tilaa laskunsa sähköisinä, sitä vähemmän 
kuluja laskutuksesta kertyy. Isossa kaupungissa pienistäkin kuluista kertyy helposti suuria 
summia. 

Kun seuraavan kerran saat Vantaan kaupungilta paperilaskun, lue sen sisältö hieman 
tavallista tarkemmin. Jos laskun voi saada sähköisenä, saat e-laskusopimuksen tekemiseen 
tarvittavat tiedot paperilaskun tilisiirtolomakkeelta. E-laskuina voi saada esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen, suun terveydenhuollon ja aikuisopiston kurssien laskut.  
Lisätietoja: vantaa.fi/laskutus 

Säätiedotuksia ja myrskyvaroi-
tuksia seuraamalla pysyt ajan 
tasalla. Lataa puhelimet, table-

tit ja kannettavat tietokoneet etukä-
teen sähkökatkon varalta, ja varaa 
kotiin taskulamppuja, pattereita, 
kynttilöitä ja tulitikkuja. Kotiin kan-
nattaa hankkia myös paristokäyttöi-
nen radio. 

 Talon kattopeltien kiinnitykset on 
syytä tarkistaa säännöllisesti. Tar-
vittaessa korjaa ne jo ennen syys-
myrskyjä. 

Näin vältät vahingot myrskyn aikana
Syksyllä myrskyjen todennäköisyys lisääntyy. Pohdi 
ennakkoon, miten myrskyyn voi varautua. Pelastuslaitoksen 
vinkeillä otat homman haltuun ja vältyt vahingoilta! 
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Sisätilat tarjoavat suojaa 

Kun myrskyn ennakoidaan ole-
van lähellä, kerää irtonainen tavara 
hyvissä ajoin pihalta turvaan. Jos 
mahdollista, pysäköi autot niin, ett-
eivät pihapuut pääse kaatumaan nii-
den päälle. 

Jos teet remonttia tai talosi on 
rakenteilla, muista suojata raken-
nustarvikkeet. Kesämökillä tai veden 
äärellä varmista vielä veneiden kiin-
nitys. Lopuksi muista sulkea kaikki 
ovet ja ikkunat, ja kytke tarvittaessa 
sähkölaitteet irti. 
Myrskyn aikana niin ihmisten kuin 
lemmikkienkin kannattaa pysytellä 

sisätiloissa. Vältä sähkölaitteiden ja 
vesiputkiin liittyvien esineiden käyt-
töä sekä hissejä. Jos olet ulkona, älä 
mene puun tai muun korkean koh-
teen alle suojaan, äläkä käytä sateen-
varjoa. Vältä myös telttoja ja muita 
kevyitä ulkorakennelmia. 

Myrskyn jälkeen apu voi olla 
tarpeen 
Kun myrsky on laantunut, varmista, 
etteivät sadevesijärjestelmät ole tuk-
keutuneet. Tarkista myös, onko myrs-
kystä aiheutunut vaurioita. 

Osittain kaatuneissa tai ristikkäin 
kaatuneissa puissa voi olla jännityk-

Myrskyn alla sisälle kannattaa suunnata hyvissä 
ajoin ennen tuulen ja tuiverruksen alkamista.

siä. Älä siis ryhdy itse pilkkomaan 
niitä, vaan kutsu ammattilainen 
apuun. 

Jos puu on kaatunut tai kaatu-
massa rakennuksen tai tien päälle, ja 
siitä on vaaraa, soita 112. Jos puu ei 
aiheuta vaaratilanteita, siitä vastaa 
kaupunki, kunta, yksityinen urakoit-
sija tai maanomistaja. Vantaan kau-
pungille voi ilmoittaa kaatuneesta 
puusta esimerkiksi asiointi.vantaa.
fi- palvelussa, jossa puunrungon voi 
merkitä myös kartalle.

Sähkölinjan päälle kaatuneesta 
puusta ilmoitetaan sähkölaitokselle. 
Jos huomaat kaatuneita sähkönjohti-
mia, älä mene niiden lähelle. ●
TERHI KARHUNIEMI 

Viisi syytä valita e-lasku
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Sanotaan, että suurin osa työpaikoista on pii-
lotyöpaikkoja, joista ei ilmoiteta julkisesti. 
Työnhakijoiden kannattaakin aktiivisesti 

ottaa yhteyttä työnantajiin, mutta myös työllisyys-
palveluissa kartoitetaan piilotyöpaikkoja. Vantaan 
ja Keravan työllisyyspalvelut tekevät kuntakokei-
lussa yhteistyötä kehittääkseen työllisyyspalve-
luita. Tavoitteena on, että vailla työtä olevat teki-
jät saavat kokonaisvaltaista ohjausta työnhakuun, 
työllistymiseen ja oman osaamisen kehittämiseen 
ja työnantajat puolestaan tukea rekrytointipro-
sessiin. Kari Ahlström ja Aarno Sirpi Vantaan ja 
Keravan työllisyyspalveluiden työnantajapalve-
luista kertovat työstään. 

Avoimessa haussa olevat työpaikat löytyvät TE-
toimiston sivuilta ja erilaisilta työnvälitysportaa-
leilt

– Pienet ja keskisuuret yritykset ovat iso työllis-
täjä, niihin kannattaa olla yhteydessä, kannustaa 
Sirpi työnhakijoita. 

Työnhakijoita autetaan myös kohdennetusti työl-
lisyyspalveluissa. 

– Työnantajapalveluissa keskitytään räätälöi-
tyyn työnvälitykseen, kertoo Kari Ahlström. 

Työllisyyspalveluissa etsitään 
piiloduuneja ja löydetään niihin tekijöitä 
Piilotyöpaikkojen kartoitus auttaa niin työnhakijoita kuin työnantajia. 
Työllisyyspalveluiden asiantuntijat tarjoavat osaamistaan räätälöityyn työnvälitykseen. 

Kari Ahlström (vasemmalla) ja Aarno Sirpi tarjoavat osaamistaan räätälöityyn työnvälitykseen.  

Töiden ja tekijöiden yhteen tuomista 

Työllisyyspalveluissa voidaan jouduttaa hakupro-
sessia olemalla linkkinä työnhakijoiden ja työnan-
tajan välillä. 

– Omavalmentajien kanssa voidaan keskustella 
ja kartoittaa, kenellä on esimerkiksi tarvittavat 
korttikoulutukset, kertoo Sirpi. 

– Voimme etsiä tarpeeseen sopivia osaajia ja rää-
tälöidä erilaisia ratkaisuja työllistämiseen, kuten 
yhdistää koulutusta ja työllistymistä samaan 
pakettiin. Voimme myös tarvittaessa tehdä työnte-
kijöille esihaastatteluita, jatkaa Ahlström. 

Töiden ja tekijöiden kohtaamiseksi järjestetään 
myös erilaisia rekrytointimessuja joko paikan 
päällä tai virtuaalisesti.  

– Yrittäjille annettu lupaus on, että etsimme 
aktiivisesti osallistujia tapahtumaan, ja työnha-
kijoille voimme luvata, että kaikki paikan päälle 
tulevat pääsevät haastatteluun, Ahlström kertoo. 

Myös oppilaitokset ottavat yhteyttä yrityksiin. 
Nyt yhteiseen käyttöön on otettu portaali, johon 
kerätään tietoa piilotyöpaikoista, jotta työskentely 
olisi koordinoitua ja mahdollisimman moni siitä 

hyötyisi. Yhteistä kanavaa hyödyntävät työssään 
esimerkiksi työllisyyspalveluiden omavalmentajat 
ja oppilaitosten uravalmentajat. 

Tukea byrokratiaan ja tukien 
hakemiseen 
Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa tarjotaan 
työnantajille apua työllistämiseen tarjolla olevien 
tukien hakemisessa. Näin voidaan madaltaa kyn-
nystä työnhakijan palkkaukseen. 

– Meidän kauttamme toimittaessa yritysten kyn-
nys palkkatuen käyttämiseen laskee, koska voimme 
auttaa tukien hakemisessa ja byrokratian ohittami-
sessa, kertoo Ahlström. 

Vantaalla ja Keravalla työnantaja voi myös saada 
tukea muihin kuluihin. 

– Jos palkkatuen lisäksi saa muiden kulujen kat-
tamista varten siihen päälle 500 euroa, se on joille-
kin työnantajille jo merkityksellinen summa, Ahl-
ström muistuttaa. ●
ELINA VENHO 
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Osallistuvassa budjetoinnissa 
asukkaat saavat päättää 
50 000 euron käytöstä. Huhti-

toukokuussa lähiympäristön kehittä-
miseksi jätettiin lähes 300 ideaa. Eni-
ten ideoitiin liikuntaan ja ulkoiluun 

Asukkaiden ideat etenevät äänestykseen
Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan kehittämiseksi saatiin lähes 300 ideaa.

sekä puistoihin ja luontoon liittyviä 
parannuksia. Suosittuja ideoita 

olivat muun muassa kukkais-
tutukset, kirsikkapuiden 

istutus ja kuntoilulait-
teet, joita ehdotettiin 

joka alueelle.  
Ideoiden joukossa 

ovat lisäksi muun 
muassa maatram-
poliini ja viljelylaa-
tikoita Mikkolaan, 
koripallokenttä 
Havukoskelle ja vir-
kistyspolun kun-

nostus Länsimäessä. 
Myös erilaisia tapah-

tumia kuten lavatans-
seja, yhteislaulutilai-

suutta ja siivoustalkoita 
ideoitiin. Kaikkiin ideoihin 

pääsee tutustumaan sivulla 
osallistu.vantaa.fi. 

Elokuussa ideoita jalostetaan 
yhdessä 
Kesäkauden aikana kaupungin asi-
antuntijat käyvät läpi kaikki ideat 
ja selvittävät, ovatko ne mahdollisia 

Tänä kesänä korjauslistalla on 
ollut kahdeksan merkittäväm-
pää sisäilmakorjaushanketta. 

Kaikissa näissä sisäilmakorjauk-
sia on tehty vaiheittain jo aikaisem-
pina vuosinakin. Useita korjauksia 
on myös suunniteltu valmistumaan 
kouluvuoden alkuun mennessä.

Kaivokselan koulussa tehdään 
laajoja lattiakorjauksia ja rakentei-
den tiivistyksiä sekä opetustiloissa 
että muissa tiloissa. Kivimäen koulun 
A-osassa tehdään laajat sisäpintojen 
korjaukset ja uuden oppimisympäris-
tön mukaisia tilamuutoksia.

Päiväkummun koulussa korjataan 
toisen kerroksen opettajanhuone 
ja kolme isoa luokkatilaa. Rekolan 
koulun museokoulun ensimmäisen 
kerroksen lattiarakenteet korjataan 
kokonaan.

Simonkallion koululla uusitaan 
lattiapintoja ja akustiikkalevyjä 
sekä tiivistetään rakenteita seitse-
mässä opetustilassa. Sotungin kou-
lussa korjataan kaksi opetustilaa 
ensimmäisessä kerroksessa ja useita 
tiloja toisessa kerroksessa. Vaski-
vuoren lukiossa tehdään korjauksia  

Sisäilmakorjauksia kesällä kahdeksassa koulussa
Koulujen sisäilmakorjaukset ovat edenneet 
mukavasti kesän aikana.

JAAN
A ÅBERG

kansliatiloissa.
Varian Talvikkitien yksikössä teh-

dään eri kerroksissa useiden tilojen 
korjauksia, muun muassa kirjastoti-
lassa. 

Vaativat aikataulut
Koulujen korjaukset ovat aina aika-
taulultaan vaativia, sillä koulu pitää 
saada täyteen käyttöön ennen koulun 
alkua. Myös sisäilmakorjaukset pyri-
tään mitoittamaan sellaisiksi, että ne 
saadaan toteutettua kesän aikana. 

Urakoitsijan tehtäviin kuuluu suo-
jata ilmanvaihtojärjestelmä ja muut 
tilat rakennuspölyltä. Myös loppusii-
vous ottaa oman aikansa ennen kou-
lun alkua.

Jos rakenteiden purkamisen yhtey-
dessä löydetään uusia korjausta vaa-
tivia vaurioita, ne korjataan mahdol-
lisuuksien mukaan samalla kertaa. 
Tarpeen vaatiessa – jos kesätauko ei 
riitä – korjauksia jatketaan myöhem-
min sovittavana ajankohtana. Koulut 
saavat tarkemmat tiedotteet korjaus-
ten etenemisestä. ●
JAANA ÅBERG

toteuttaa. Jokaiseen 
ideaan on vastattu 
osallistu.vantaa.fi-
sivustolla.  

Toteuttamiskelpoisista 
ideoista työstetään työpajoissa 
19.8. (Mikkola), 24.8. (Havukoski) 
ja 25.8. (Länsimäki) äänestykseen 
eteneviä suunnitelmia. Työpajat ovat 
kaikille asukkaille avoimia ja niissä 
yhdistellään, muokataan ja tarkenne-
taan ideoita yhdessä asiantuntijoiden 
kanssa. Jos esimerkiksi monessa ide-
assa on toivottu lisää penkkejä, saa-
tetaan nämä yhdistää yhdeksi äänes-
tettäväksi suunnitelmaksi.  

Syksyllä 22.9.–17.10. pääsee äänes-
tämään, mitkä suunnitelmat toteute-
taan vuonna 2022. Jokainen asukas 
saa äänestää yhden kerran, ja myös 
lapsilla ja nuorilla on äänioikeus.  

Hakunilassa ja 
Martinlaaksossa 
ideoita toteutetaan  
Viime syksynä asukkaat 
pääsivät ideoimaan ja 
äänestämään Hakunilassa 
ja Martinlaaksossa. Voittoon 

äänestetyistä ideoista 
on toteutettu kesän 

aikana jo useita.
Martinlaaksoon on 

istutettu kirsikkapuita 
ja kukkaniitty. Iloa ovat 

tuoneet myös kesäkukat ja 
viljelylaatikot sekä vielä elokuussa 

käynnissä oleva puistojooga. 
Hakunilassa frisbeegolfrata 
rakentuu loppuvuoden 
aikana. ● 
  LAURA LETTENMEIER 

MEIDÄN 
HAVUKOSKI

VÅRT HAVUKOSKI
OUR HAVUKOSKI

MEIDÄN 
LÄNSIMÄKI

VÅRT VÄSTERKULLA
OUR LÄNSIMÄKI

MEIDÄN 
MIKKOLA

VÅRT MIKKOLA
OUR MIKKOLA
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Simonkallion koulussa on korjattu monta luokkahuonetta, ja sisäilmatilanne on kohentunut.
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Taloyhtiöklubien ideana on koota yhteen 
naapuruston hallitukset ja tehdä niiden 
kesken ohjattua, tavoitteellista ja pitkäjän-

teistä yhteistyötä. Ympäristöministeriön rahoit-
taman hankkeen kärkiteema on energiatehok-
kuuden parantaminen.  

Tarkoitus on jakaa kokemuksia, lisätä osaa-
mista ja miettiä yhdessä oman taloyhtiön ja 
asuinalueen kehittämistä. Taloyhtiöklubeihin 
kutsutaan mukaan edustajat alueiden kaikista 
asunto-osakeyhtiöistä. 

Vantaan klubien ensimmäisiin etäkokouksiin 
osallistui Koivukylässä noin 20 ja Myyrmäessä 
noin 40 taloyhtiötä, mikä on noin kolmannes alu-
eiden kaikista taloyhtiöistä. 

Taloyhtiöissä hallitusten epäviralliset yhteis-
työfoorumit on otettu innolla vastaan, ja laajem-
paakin yhteistyötä taloyhtiöiden kesken pide-
tään tervetulleena.

– Ensimmäisissä kokouksissa eniten keskus-
telua herättivät maalämmön hyödyntämismah-
dollisuudet ja sähköautojen latauspaikat. Myös 
syksyllä Taloyhtiöklubeille järjestettävä HSY:n 
Ilmastoinfon energiaeksperttikurssi herätti laa-
jaa kiinnostusta, Taloyhtiöklubi-hankkeen pro-
jektipäällikkö Kimmo Karvinen kertoo. 

Vantaa pyrkii olemaan Hiilineutraali vuoteen 
2030 mennessä. Osana tavoitetta Vantaa tukee 
asukkaitaan uusiutuvien energiamuotojen käyt-
töönotossa ja energiansäästöratkaisuissa.

– Jokaisen taloyhtiön on tärkeää pohtia kei-
noja energian säästämiseksi. Se on paitsi talo-
udellisesti järkevää myös ilmastotavoitteiden 
kannalta välttämätöntä, sanoo ympäristöpääl-
likkö Jari Viinanen Vantaan kaupungin ympä-
ristökeskuksesta.

Taloyhtiöklubi-toiminta käynnistyi 
Koivukylässä ja Myyrmäessä

SAKARI MANNINEN

Keräysautoihin voi tuoda mak-
sutta kodin kolmea jätelajia: 
vaarallista jätettä, metalli-

romua ja sähkölaitteita. Kiertävät 
keräysautot palveluna on suunnattu 
erityisesti autottomille, mutta kaikki 
asukkaat voivat tuoda jätteitä. 

Kierros alkaa elo-syyskuun vaih-
teessa. Tarkat aikataulut ja pysäh-
dyspaikat löydät osoitteesta hsy.
fi/keraysautot. Keräysautot kier-
tävät Vantaan lisäksi Helsingissä, 
Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkko-
nummella. 

HSY:n keräysautot kiertävät tänä 
vuonna poikkeuksellisesti syksyllä. 
Keräysautokierrosta siirrettiin 
keväältä syksyyn koronatilanteen 
takia. 

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut avaa uudenlaisen palve-
lun Vantaan Koivukylään Pää-

kaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
yhteyteen. Samalla käynnillä on mah-
dollista tuoda hyväkuntoista tavaraa 
kiertoon Kierrätyskeskukseen ja jät-
teitä hyödynnettäväksi Sortti-pien-
asemalle.  

Sortti-pienasemalle voi tuoda mak-
sua vastaan palavaa sekajätettä sekä 
puhdasta ja pinnoitettua puuta. Mak-
sutta sinne voi tuoda metallia ja vaa-
rallista jätettä. Kierrätyskeskukseen 
voi tuoda hyväkuntoista pientavaraa, 
vaatteita ja huonekaluja sekä kaiken-
laista elektroniikkatavaraa ja polku-
pyöriä.  

Asiakkaan ei tarvitse tietää etukä-
teen, onko hänen tuomansa tavara 
jätettä vai kelpaako vielä jollekin toi-
selle. Tämä arvio tehdään hänen puo-
lestaan paikan päällä.

UUDENLAINEN SORTTI-PIENASEMA AVAUTUU 
KOIVUKYLÄSSÄ SYKSYLLÄ

HSY:n keräysautot kiertävät 
keräämässä jätettä

Koivukylän ja Myyrmäen Taloyhtiöklubien toimin-
taan voi yhä liittyä mukaan. Kiinnostuneet taloyh-
tiöiden hallitukset voivat ottaa yhteyttä hankkeen 
verkkosivujen kautta. Sivuilta löytyvät myös lisätie-

dot Taloyhtiöklubien ajankohtaisesta toiminnasta 
ja tulevat kokoukset. ●
JUHA SALMI 

taloyhtiöklubi-hanke.fi

FELIX SIIVONEN
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Med sagor, böcker rim och ramsor slukas 
Vandabarnen in i läsandets värld 

främjar språkutvecklingen och lärandet så funkar 
det som en kombination av förutsägbarhet och glada 
överraskningar, förklarar Lotta.

Rim och ramsor utgör också en naturlig väg in i 
böckernas och sagornas värld, som är en trygg miljö 
för barn att utforska sina känslor och rädslor i till-
sammans med en vuxen. Barn som regelbundet får 
höra högläsning har en bättre rättskänsla och klarar 
sig bättre i grupp. 

Vilken bok ska du inleda det nya läsåret med?

Källa: Mirjam Kallands föreläsning “Hur stöda 
barns socioemotionella utveckling via högläsning” 
8.10.2019 ●
ANDREA KORTMAN

Invånarnas idéer går vidare till omröstning

Medborgarbudgeteringen där 
invånarna får besluta om 
hur 50 000 euro ska använ-

das i ett område pågår som bäst i 
Havukoski, Västerkulla och Mikko-
la. I april-maj lämnade invånarna in 
närmare 300 idéer om hur närmiljön 

kunde utvecklas. 
Idéerna handlade mest om för-

bättringar i anslutning till motion 
och utomhusaktiviteter samt par-
ker och natur. Bland annat bloms-
terplanteringar, körsbärsträd och 
motionsredskap föreslogs för alla Vanda är en trivsam tvåspråkig stad 

med ett mångsidigt och livligt kulturliv. 
Aktiviteter, evenemang och upplevelser 
för var och en det bjuder Svenska veckan 
på. Man kan knappast undgå att märka 
att det råder en viss festyra på gator 
och torg under veckan. Svenska veckan 
ordnas som ett samarbete mellan Vanda 
stads kulturservice, föreningar och 
instanser och på uppdrag av Svenska 
Finlands Folkting. Skolor och daghem 
likaså stadens alla invånare bjuds på 
mångsidiga möjligheter att delta i 
kulturupplevelser som alla är gratis. Det 
kommer att finnas mycket att se och 
uppleva i vår stad!

Hela programmet fr.o.m. 31.8.   
svenskaveckan.fi

Välkommen med att fira Svenska veckan, 
du också!

Stor festyra i Vanda 
under Svenska veckan
1-7 november.

Lotta Panzera och Lisbet Muurinen på Sandkulla bibliotek 
driver Vandas svenskspråkiga biblioteksverksamhet

LOTTA PANZERA

Sandkulla biblioteket är öppet för alla och där finns barn- 
och ungdomsböcker och tidningar på svenska 

ANDREA KORTMAN

Att läsa med barn är det bästa sättet att stär-
ka barns läsvanor. Lotta Panzera och Lisbet 
Muurinen jobbar dagligen med att stärka 

barns läsfärdigheter genom att driva Vandas enda 
helt svenskspråkiga bibliotek. 

Sandkulla biblioteket är beläget i Dickursby förs-
kolas utrymmen men det är öppet också för andra 
som vill läsa barn- eller ungdomsböcker och tidnin-
gar på svenska. 

De svenskspråkiga barnen är utspridda i Vanda 
men det stoppar inte bibliotekarierna från att spri-
da läsglädje. Eleverna i Kyrkoby och Västersundoms 
skolor besöks av biblioteksbussen varannan vecka 
och alla ettor i Mårtensdal får besök av bibliote-
karierna. De flesta svenskspråkiga barnen i Vanda 
kommer i något skede av sitt liv i kontakt med Lotta 
och Lisbet. 

– Vi är glada över att ha ett gott samarbete med 
daghem och skolor och att biblioteksbesök blir en 
naturlig del av verksamheten, säger Lisbet. 

Frågar man bibliotekarierna är ingen för liten för 
litteratur. De allra minsta förstår sig inte ännu på 
böcker, men de uppfattar rim och ljud och njuter av 
att få göra saker tillsammans med en vuxen. Det här 
vet Lotta som har dragit rimlek för barn och vuxna i 
flera år. Att öva på rim och ramsor är inte bara roligt, 
utan det stärker också barns motoriska och språk-
liga färdigheter. 

 – Det är fint att se hur barnen utvecklas när de del-
tar flera gånger. Föräldrarna brukar snabbt märka 
vilken effekt rimlek har. Förutom att rim och ramsor 

områden. Invånarna kom också 
med idéer om olika evenemang 
såsom logdanser och städtal-
kon. Det är möjligt att bekanta 
sig med alla idéer på webbplat-
sen osallistu.vantaa.fi.

Stadens sakkunniga går ige-
nom alla idéer under sommaren 
och utreder om det är möjligt 
att förverkliga dem. I augus-
ti ordnas workshoppar där de 
genomförbara idéerna bearbe-
tas till planer som går vidare 
till omröstning. Workshopparna 
är öppna för alla invånare och 
där kombineras, bearbetas och 
preciseras idéerna till planer 
tillsammans med stadens sak-
kunniga.

På hösten 22.9–17.10 är det 
sedan möjligt att rösta på vilka 
planer som ska förverkligas år 
2022. Invånare i alla åldrar får 
rösta. ●
LAURA LETTENMEIER

ALISA KAUKIO
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På lördagen den 29:e maj samla-
des 8 ungdomar från Helsing-
fors och Vanda i åldern 14–17 

i Malm Svenska Ungdomsförenings-
hus Solhem i norra Helsingfors för att 
slutföra en ledarutbildning på svens-
ka. Utbildningen ordnades av fören-
ingen Norr om Stan i samarbete med 
Vanda stad och ett flertal föreningar 
i huvudstadsregionen, bland annat 
Finlandssvenska 4H, Barnavårdsför-
eningen, Sydkustens landskapsför-
bund, Folkhälsan i västra Helsinge 
och Nylands svenska ungdomsför-
bund.

Utbildningen, som omfattade 20 
timmar, bestod av online-föreläs-
ningar, praktik i de medverkande för-
eningarna och en skolningsdag med 
närundervisning. Som grädde på 
moset fick deltagarna också sommar-
jobb via utbildningen. Detta lyckade 
pilotförsök ledde till att utbildningen 
även i fortsättningen erbjuds till mål-
gruppen.

Unga leder och lär – på svenska

Visste du att Myrbacka låg vid 
havsstranden under stenål-
dern? Kom på den guidade 

historievandringen för att höra mer! 
Guidar: Andreas Koivisto och Jesse 
Pasanen. Start: kl. 17.30 framför Wan-
das, Eldstadsgränden 5. Wandas bju-
der på färsk fisklunch kl. 10.30–14.

En stund med upplevelser för 
hela familjen bjuder dockteaterfö-
reställningen ”Pilkuton Leppäkert-
tu”. Barnen får sjunga de välbekan-

Östersjödagen bjuder på kultur, 
historia och upplevelser

Ledarutbildningen är en plats där unga får ledarkunskaper, 
nya vänner och kontakter till arbetsgivare.

Men vad tyckte ungdomarna 
om utbildningen?
Vandadeltagaren Natalie Weckman 
satt sig ner med Norr om Stans verk-
samhetsledare Katja Salojärvi och 
koordinatorn för svenskspråkig ser-
vice i Vanda Nicole Mattsson på en 
kort intervju efter skolningsdagen. 
Natalie deltog i ledarutbildningen 
eftersom hon ville lära känna nya 
människor och bli en ännu bättre 
ledare än vad hon redan är. Utbild-
ningen krävde inga förhandskunska-
per, och trots sin tidigare erfarenhet 
av att bland annat leda scoutgrupper 
tyckte Natalie att utbildningen var 
nyttig. Hon fick mera fakta än hon 
hade tänkt sig och nu vet hon vad en 
ledare kan göra för att lösa olika svå-
ra situationer.

Det framgick också i de övriga del-
tagarnas utvärdering av kursen att 
de hade lärt sig något nytt och alla 
var glada över att få lära känna nya 
personer. Deltagarna tyckte att de 

Gruppen utanför Solhem.

Östersjödagen i Vanda firas torsdag 26.8.

ta sångerna och bekanta sig med 
insektsvärlden. I graffitiverkstaden 
tvättar barnen fram konst med hjälp 
av schabloner och i en annan verk-
stad pysslar barnen egna kylskåps-
magneter med fiskmotiv.

En rolig orientering längs med Kall-
bäcken bekantar hela familjen med 
dikets småkryp med hjälp av skojiga 
uppgifter för barn. Start: Dickursby-
vägen 91 kl. 18. Guidning på finska.

Hur fungerar en el-cykel? Kom och 

har blivit bättre på att hantera olika 
typer av grupper och att de har blivit 
bättre ledare tack vare utbildningen.

När vi frågar Natalie hur hon kom-
mer att använda det hon lärt sig sva-
rar hon att hon antagligen kommer 

pröva hur det känns att köra! Guide 
på plats kl. 16–18 mellan området 
Myrbackahallen och Vanda Arenan.

Musikgruppen Mandys Nyck-
el sjunger och spelar helt underbar 
havsnära musik med intryck från 
jazz, folkmusik och världsmusik. Kom 
till Påltorget och ta en stund åt dig 
själv njut av en skön musikstund.

Alla program är öppna för all-
mänheten, gratis och kan läsas på  
itameripaiva.fi/tapahtumat. ●
TUULA KINOS

att använda kunskaperna från utbild-
ningen i ett framtida yrke. Hon häl-
sar till sådana som funderar på att gå 
utbildningen: ”Gör det, man har nytta 
av det när man blir äldre”. ●
NICOLE MATTSSON 

DAGS FÖR VANDALAX 
2021

Vem vill du att ska bli den 18:e 
Vandalaxen? Svenska kommittén 
utdelar årligen utmärkelsen 
Vandalaxen till en Vandabo 
som under de föregående åren 
gjort en betydlig insats för de 
svenskspråkiga i Vanda. Svenska 
kommitténs ordinarie medlemmar 
eller suppleanter och tidigare 
Vandalaxar kan inte nomineras. 
Utdelningen av utmärkelsen 
sker under Helsinge-Tusby 
ungdomsförbunds Svenska 
dagen fest den 6.11. Skicka in 
din nominering elektroniskt via 
osallistuvavantaa.fi senast den 
10.10.2021.

NICOLE MATTSSON
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Participatory budgeting is a pro-
cess where residents can decide 
on developing their own area 

with a sum of €50,000. It is currently 
taking place in Havukoski, Länsimäki 
and Mikkola. In April–May, almost 
300 ideas for the neighborhoods were 
submitted. 

Most ideas were related to exercise 
and outdoor activities, as well as to 
parks and nature. Planting of flow-
ers, cherry trees, and acquisition of 
exercise equipment were suggested 
for all the areas. In addition, there 
were ideas related to various events 
such as open-air dancing and vol-
untary cleaning work. You can view 

Residents vote on the best ideas
all the submitted ideas online at  
osallistu.vantaa.fi.

During the summer the city's 
experts will analyze the ideas to find 
out whether they can be executed. 
Workshops arranged in August will 
work on the plans, and they will be 
voted on in the fall.  The workshops 
are open to all the residents and they 
combine, refine, and specify the ideas 
together with the city's experts. 

In the fall – from September 22 to 
October 17 – residents can vote which 
plans will be implemented in 2022. 
People of all ages are eligible to vote. ●
LAURA LETTENMEIER

Great beers – Small breweries
event arrives in Vantaa

This year in addition to Vantaa, 
the event will visit Tampere, Lahti, 
Helsinki, Turku, and Oulu. 15–35 
breweries will participate in each of 
the events. There will be hundreds 
of beer, cider, distillate, and soda 
brands since each brewery will 
bring its own products to the 
event. There will be beer specialties 
ranging from lager to stout and 
from wheat to sour ales. Many of 
the breweries will introduce their 
novelties and even prepare special 
beers specifically for the event. It 
is possible to sample products at 
a reasonable price. The smallest 
portion amounts to 0.1 liters.  

Furthermore, there will be live music 
on Friday and Saturday to cheer 
up the audience. The event is free of 
charge until 18:00, after which there 
will be a € 12 admission fee. The 
fee includes a glass for tasting the 
breweries’ beers.  

– Coronavirus will be the biggest 
challenge of the event, but with the 
positive experiences over the past 
year, I remain confident that we can 
implement the event safely also this 
year, says the event manager and 
by Lammin Sahti Oy founder Pekka 
Kääriäinen. ●
HELENA TIENHAARA

Vaccinations were launched in 
accordance with the nation-
wide vaccination schedule 

starting with the nursing staff caring 
for Corona patients, high-risk groups 
and from January elderly residents. 
In the early stages, there were inter-
national manufacturing and distribu-
tion problems with the vaccines, so 

Corona vaccinations with efficiency  
The first vaccines against the Covid-19 virus were administered 
at the start of 2021.

there were nowhere near enough to 
cover the needs of the whole coun-
try, and the daily vaccination volumes 
remained small. 

During the spring, the situa-
tion improved, and the vaccination 
age groups were soon extended to 
working-aged population. Vaccina-
tion time slots were also made avail-

able in the evenings, weekends, and 
holidays so that everyone would get 
a chance to fit it in to their sched-
ules. The plan worked efficiently and 
as the vaccines kept rolling in with 
larger quantities Vantaa was able to 
begin vaccinating even the younger 
age groups ahead of the rest of Hel-
sinki metropolitan area. 

Vantaa reached the 100 000 vacci-
nations already in the middle of May, 
and in June people born in 1997–2001 
were able to get their first doses. As 
the momentum grew with the vacci-
nation coverage increased, the right 
to make an appointment also always 
remained with all older age groups. 

Piia Niemi-Mustonen, Head of 
Preventive Health Care Services in 
the City of Vantaa, says that the avail-
ability of vaccines has always been 
the key. According to her, there was a 
rolling progress in involving all age 
groups. This ensured that all avail-
able vaccines were given quickly and 
that all the appointment times were 
filled efficiently. 

Niemi-Mustonen also reminds that 
the speed and smoothness of vacci-
nation operations was continuously 
finetuned. Information about vacci-
nations was spread well with per-
sonal letters and messages from the 
Maisa customer portal. 

– It is important that everyone 
still gets their vaccines when it is 
their turn with both first and second 
doses. Even after these, there may 
still be a need for new vaccinations, 
Niemi-Mustonen concludes. ●
JUKKA LEHTONEN

ALISA KAUKIO
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The Path of Stories route con-
sists of five picture signs. Art-
ist Haley Lykantropia has used 

fairytales to depict on the signs the 
four seasons, nature, and animals of 
Finland. The routes entice passers-
by to get to know the local nature 
bringing joy to their lives as well as, 
simultaneously, giving them tips on 
learning important skills. Each sign 
has five QR codes that open to show 
cards with tasks on them (in Finn-
ish only). The tasks encourage you to 
observe, study, test, learn and make 
stories. Can you, for example, iden-
tify the more than forty animal spe-
cies depicted on the pictures that live 
in Finland? 

The routes are situated near res-
idential areas, daycare centers, and 
schools. The aim is to entice people 
to go to nature and observe its bio-
diversity. In Vantaa, nature is near 
almost everywhere. Even a short 
time spent in nature reduces stress 
and feeds creativity. The Path of Sto-
ries routes are situated in Hakunila, 
on Sotungintie forest area opposite 
the sports park; in Kivistö, in the for-
est near Kannisto school; in Korso, in 

Path of Stories invites you to 
join the adventure!
Magical picture signs set up in four places around 
Vantaa delight passers-by as well as offer them 
tasks to accomplish.

the forest next to Metsolansuo play-
ground; and in Myyrmäki, on the path 
leading to the exercise route in the 
vicinity of the water tower. Since the 
routes are situated in forest areas, 
they are not barrier-free. 

The Path of Stories routes were cre-
ated in cooperation with Vantaa Early 
Childhood Education, the Lukunen –
lumoudu lukemisesta project, the 
Kokeellinen oppimisympäristö Goes 
Metsä project, and Tuusulan Eino ja 
Leino reading project. The above pro-
jects are supported by the Ministry of 
Education and Culture and the Finn-
ish National Board of Education. 
The locations of the routes and signs 
were chosen in cooperation between 
Vantaa Sports Services and Urban 
Environment Department. The Path 
of Stories material is also available 
for printing online at sites.google.
com/view/polkutarinaan. You will 
find additional information about 
the backgrounds and purposes of the 
material on the site.

You are warmly welcome to enter 
the Path of Stories to marvel, study, 
and make stories of you own! ●
KATRI HIEKKALA, MARIKA LATVA-KYYNY & HELI HEMILÄ

After the coronavirus spring and 
summer, Vantaa youth work 
faces an active fall. All Van-

taa’s 14 youth centers will be open 
and offer the young stimuli, a place 
to spend time, and the possibility of 
meeting friends. 

 Youth centers do not tolerate bul-
lying or drugs, and they have youth 
workers the young can turn to. The 
youth workers offer individual help, 
support, and advice to the young in 
all life situations. 

Some youth centers have special 
premises such as gyms, studios, band 
premises, and game houses. Youth 
centers are places for the young 
where their voice is genuinely heard 
in all activities. 

In addition, outreach youth work 
operates in all residential areas, espe-
cially on weekends. Also specialized 

Youth work active all around Vantaa during the fall
Now you can again come to youth centers to hang out, engage in hobbies and 
meet friends. Our new approach is outreach youth work. 

youth work offers individual help and 
support and arranges small-group 
activities. 

Outreach youth workers 
among the young 
Outreach youth work adopts a new 
approach where the workers will be 
present in, for instance, shopping 
malls and libraries. The target group 
of outreach youth work consists of 
18 - 25-year-old young adults with-
out employment or training places. 

Outreach youth work refers the 
young to services supporting life-
management skills. Also, long-term 
work with the young is possible. So, 
if you see a work pair with the out-
reach youth work logos, pull their 
sleeve and stop them. ●
PÄIVI RUOTONEN & PEKKO RANTAMÄKI 
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Vantaalla kehitettiin nuoriso-
työttömyyden taklaamiseksi 
nuoriso- ja työllisyyspalvelui-

den yhteistyöhanke, joka tarjoaa koh-
dennettua yksilöllistä tukea työ- tai 
opintopoluille löytämiseksi ja siellä 
pysymiseksi. Hanke kantaa nimeä 
Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys 
laskuun.

Yksilöllinen intensiivinen tuki 
pitää sisällään nuoren työnhakutai-
tojen ja motivaation vahvistamista 
sekä erilaisten työllisyyden esteiden 
raivaamista. Työmuodossa nuoren 
kanssa työskennellään useampana 
päivänä viikossa.

Nuori saa käyttöönsä hyvän tiimin, 
eli rinnallakulkijan tukemiseen ja 
tsemppaamiseen ja työllisyyskoordi-
naattorin mahdollisuuksien löytämi-
seen. Palvelu on nuorelle maksutonta 
ja vapaaehtoista, ja se on tarkoitettu 
nuorille, jotka ovat jääneet esimer-
kiksi koronan takia työttömiksi tai 
ovat juuri valmistuneet ammattiinsa, 
nuorten aikuisten palvelujen pääl-

Rinnallakulkija auttaa työ- tai opintopolulle
Uudessa hankkeessa nuori saa ympärilleen hyvän tiimin, joka auttaa työ- tai 
opintoelämään ensi kertaa hyppäämisessä tai siihen palaamisessa.

HAKEUDU PALVELUUN!
Soita tai lähetä sähköpostia 
työllisyyskoordinaattoreille:  

p. 040 182 9060 tai 040 185 2119 

rinnallakulkija@vantaa.fi

Nuorisotyöttömyys taklataan yhdessä tekemällä toteavat nuorisopalveluiden Katja 
Günther ja työllisyyspalveluiden Annika Hiltunen.

likkö Katja Günther selvittää.
Hankkeessa nuori saatetaan nope-

asti töiden ja opintojen piiriin, ja työn 
onnistuminen varmistetaan riittävän 
pitkäkestoisella tuella. Kaksivuotisen 
hankkeen aikana reilu 400 työelämän 
ja koulutuksen ulkopuolella olevaa 
alle 25-vuotiasta vantaalaista nuorta 
saa rinnallakulkijan tukea. ●
KATJA GÜNTHER
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Vantaan nuorisotyössä on koro-
nakevään ja kesän jälkeen 
edessä aktiivinen syksy. Kaikki 

14 nuorisotilaa ympäri Vantaata ovat 
auki ja tarjoavat nuorille virikkeitä, 
ajanviettopaikan sekä mahdollisuu-
den tavata kavereita.

Nuorisotilat ovat aina kiusaami-
sesta vapaita ja päihteettömiä vyö-
hykkeitä, joissa nuorisotyöntekijät 
ovat paikalla nuoria varten. He tar-
joavat yksilöllistä apua, tukea ja neu-
voja nuorille kaikissa elämäntilan-
teissa.

Osasta nuorisotiloja löytyy erityis-
tiloja, kuten kuntosaleja, studioita, 
bändikämppiä ja pelitaloja. Nuori-
sotilat ovat nuorten omia mestoja, 
joissa nuorten ääntä kuunnellaan 
aidosti kaikessa toiminnassa.

Lisäksi jalkautuva nuorisotyö on 
toiminnassa kaikilla asuinalueilla, 
painottuen loppuviikkoon. Myös eri-

Nuorisotyö toimii aktiivisesti koko syksyn ympäri Vantaata
Nuorisotiloille pääsee taas viettämään aikaa, harrastamaan ja tapaamaan 
kavereita. Uutena työmuotona alkaa jalkautuva etsivä nuorisotyö.

Nuorisotiloilla pääsee harrastamaan ja tapaamaan kavereita.

tyisnuorisotyö tarjoaa yksilöllistä 
apua ja tukea sekä toteuttaa pienryh-
mätoimintaa.

Etsivät työntekijät 
jalkautuvat nuorten pariin
Etsivässä nuorisotyössä alkaa uusi 
työmuoto, jossa etsivät nuorisotyön-
tekijät jalkautuvat esimerkiksi kaup-
pakeskuksiin ja kirjastoihin. Jalkau-
tuvan etsivän työn kohderyhmänä 
ovat 18–25-vuotiaat työn ja koulu-
tuksen ulkopuolella olevat nuoret 
aikuiset.

Jalkautuva etsivä nuorisotyönte-
kijä ohjaa nuoria elämänhallintaa 
tukeviin palveluihin. Myös pidempi-
aikainen työskentely nuoren kanssa 
on mahdollista.

Jos siis näet työparin, jolla on etsi-
vän nuorisotyön logolla varustetut 
vaatteet, nykäise ihmeessä hihasta. ●
PÄIVI RUOTONEN & PEKKO RANTAMÄKI
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Nuorisotiloilla pääsee harrastamaan ja tapaamaan kavereita.

Vapaille kurssipaikoille ilmoittautumiset alka-
vat porrastetusti tiistaina 17.8. Poikkeusolot 
saattavat vaikuttaa syyskauden ilmoittautu-

misiin, toimintaan sekä sen aloittamisen ajankoh-
taan. Ajankohtaisen tiedon löydät liikunnan palve-
lualueen verkkosivuilta. 

Ohjatun ryhmäliikunnan tarjonnasta löytyy run-
saasti vaihtoehtoja aikuisille ja seniori-ikäisille 
kahvakuulasta ja lavatanssijumpasta (lavis) vesi-
liikuntaan. Tarjontaa on myös heikomman toimin-
takyvyn omaaville henkilöille, esimerkiksi tuoli-
jumppa-, kuntosali- ja vesijumpparyhmiä. Myös 
korona-aikana suuren suosion saavuttaneita virtu-
aalijumppia suunnitellaan jatkettavaksi.

Kurssitarjontaan voit tutustua liikunnan pal-
velualueen verkkosivuilla osoitteessa vantaa.fi/
vapaa-aika/liikunta/ohjattu_liikunta ja Vantaalii-
kunta-ilmoittautumisjärjestelmässä. Toiminnasta 
ja aikatauluista kerrotaan myös Vantaa Liikuntaa 
syksy 2021 – kevät 2022 -esitteessä. Esite on elokuun 
alussa noudettavissa muun muassa Vantaa-infoista, 
kirjastoista ja uimahalleilta.

Ohjatun liikunnan syyskausi jatkuu 18. joulukuuta 
asti. Toiminta on tauolla syyslomaviikolla 42. ●
HELJÄ PUNNALA

Keväällä 2021 yli sadassa Suomen kunnassa 
aloitettiin valtakunnallinen harrastamisen 
Suomen mallin kokeilu. Mallin myötä Van-

taalla tarjotaan lähes 5000 peruskoululaiselle koko 
lukuvuoden kestävä harrastus koulupäivän yhtey-
dessä.

Harrastusten Vantaa -mallissa harrastuksen 
tavoitteena ei ole kilpailu, vaan oman yhteisön löy-
täminen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämi-
nen ja tukeminen, oman yhteisön löytäminen, syr-
jäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuuden vähentäminen 
ovat mallin tärkeitä tavoitteita.

Toiveena on, että erityisesti ne lapset ja nuoret, 
joilla ei vielä ole ohjattua harrastusta, pääsisivät 
mukaan. Malli pyrkii tarjoamaan lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden kehittää toimintaa omista lähtö-
kohdistaan.

Jokaiselle vanhemmalle lähetetään koulukohtai-
sesti Wilman kautta viesti, josta näkee, mitä har-
rastuksia tänä lukuvuotena heidän koulussaan on 
tarjolla. Ilmoittautuminen tapahtuu hobihobi.fi-
sovelluksen kautta 16.8.–5.9. ●
ANNA PUHAKKA

Ohjatun liikunnan syyskausi alkaa
Vantaan ohjatun liikunnan syyskausi on tarkoitus polkaista 
käyntiin maanantaina 6. syyskuuta.

Mieluisia ja ilmaisia harrastuksia Vantaan peruskoululaisille
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Kuusikon koulun taideharrastus, ötököitä kuvataiteen keinoin.



 

Kulttuuria26

Vantaan Ratikkahanke vierailee 
Mahdollisuuksien Tori -tapah-
tumassa Hakunilan urheilu-

puistossa 4.9. klo 11–17.  Tule teltalle 
tapaamaan ratikan suunnittelutii-

VANTAAN  
RATIKKA
GOES HAKUNILA! 
4.9.2021

vantaa.fi/ratikka

Mahdollisuuksien Tori klo 11–17
Hakunilan Urheilupuisto, Luotikuja 2

Hakunila-seura

Tule moikkaamaan  
ratikkatiimiä ja  
taiteilemaan oma  
kangaskassi!

Vantaan Ratikka goes Hakunila lauantaina 4. syyskuuta
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miä, kysymään ja keskustelemaan 
hankkeesta. Ohjelmassa on muun 
muassa Street Art Vantaan Taidekassi 
- ja lasten Ratikka -taidetyöpajat 
sekä fillaripianisti Aarno Paakkari. 

Opastettu Ratikka-pyöräretki start-
taa Torilta klo 12 ja suuntaa tulevaa 
ratikkareittiä pitkin aina Aviapolik-
seen ja Ilmailumuseoon saakka. Pyö-
räretkelle ilmoittaudutaan etukäteen. 

Mahdollisuuksien Torilla 
värikästä ohjelmaa 
kaikenikäisille 
Mahdollisuuksien Tori on kaiken-
ikäisille suunnattu kansainvälinen 
festivaali, joka esittelee monimuo-
toista Vantaata ja tarjoaa laadukasta 
ja maksutonta lavaohjelmaa sekä 
työpajoja. Mahdollisuuksien toreilla 
tapaat paikallisia järjestöjä, nautit 
värikkäästä ohjelmasta ja saat tietoa 
globaaleista kehityskysymyksistä. 
Tapahtumia järjestetään vuosittain 
noin 20 paikkakunnalla Oulusta Maa-
rianhaminaan. Vantaalla Mahdolli-
suuksien Torin järjestää tänä vuonna 
Hakunilan kansainvälinen yhdistys, 
kumppaneina mm. Hakunila-seura ja 
Vantaan Järjestörinki. Valtakunnal-
lista Mahdollisuuksien Tori -verkos-
toa koordinoi Suomalaiset kehitysjär-
jestöt – Fingo. 

Mahdollisuuksien Torilla esiintyy 
muun muassa Voice of Finland -fina-
listi Elise-Juliette sekä Marino & 
Sunrise Orchestra. Tapahtuma järjes-
tetään Hakunilan Urheilupuistossa 
klo 11–17. Lue lisätietoa ohjelmasta 
ja pyöräretkelle ilmoittautumisesta 
vantaa.fi/ratikka.

Tule mukaan ja innostu! ●
ULLA VISKARI-PERTTU & HANNAKAISA MARKKANEN 
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Helphoto Myyrmäessä 
1.8.–30.9.

Kansainvälinen valokuvafestivaali 
Helsinki Photo Festival (Helphoto) 
levittäytyy tämä vuonna Vantaan 
Myyrmäkeen. Vantaan taidemuseo 
Artsin julkisivussa ja Paalutorin työ-
maaseinillä on esillä valokuvataitei-
lijoiden teoksia syyskuun loppuun 
saakka.

Vuosittain järjestettävä festivaali 
esittelee teoksia yli 50 kansainväli-
seltä valokuvaajalta eri puolilla pää-

kaupunkiseutua. Vuoden 2021 tee-
mana on ”Peloton” (Fearless). Neljättä 
kertaa toteutettava tapahtuma tulee 
nyt ensimmäistä kertaa Vantaalle.

– Helphoto haluaa tuoda valoku-
van katutilaan ja kaikille koettavaksi. 
Halusimme tänä vuonna myös Van-
taalle, sillä Vantaalla on hyvin kan-
sainvälinen asukaspohja, kertoo Hel-
photon taiteellinen johtaja Rafael 
Rybczynski.

Valokuvafestivaali esittelee 
ammattilaisten kuvia laidasta lai-
taan. Mukana on esimerkiksi palkit-
tuja dokumentaristeja, konseptivalo-
kuvaajia, visuaalisia tarinankertojia 
sekä taidevalokuvan tekijöitä. Pelo-
ton -teeman alla käsitellään muun 
muassa seikkailukulttuuria, mielen-
osoituksia, vähemmistöjen tilannetta 
ja eri tapoja olla rohkea kriisin kes-
kellä. Kuvien avulla festivaali haluaa 
luoda toivoa ja kannustaa positiivi-
seen ajatteluun.

Valokuvaa festivaalina ja kilpailuna
Tänä syksynä vantaalaiset houkutellaan 
valokuvataiteen pariin sekä festivaalilla 
että valokuvauskilpailulla.

Vantaata valokuvattiin myös 13.9.2018 
järjestetyllä kierroksella Håkansbölessä.

Maria Gruzdeva, Russia: Territorio. Territorio on kuva-
projekti biologeista, ekologeista, meteorologeista ja 
muista tutkijoista, jotka elävät eristynyttä elämää 
kansallispuistoissa ja reservaateissa Venäjällä.

ANTTI YRJÖNEN

Rajaton ja avoin 
valokuvakilpailu

Vantaan museoiden järjestämä 
fotomaraton houkuttelee van-
taalaiset valokuvaamaan ympäri 
kaupunkia. Syyskuun 11. päi-
vänä kaupunkilaisille annetaan 
puoli vuorokautta aikaa ottaa 
kuvia ja lähettää ne jurylle, joka 
palkitsee parhaat. Fotomaratoniin 
tulee myös Instagram-sarja. 

Kuvia räpsitään Euroopan kult-
tuuriympäristöpäivien Rajaton 

ja avoin -teeman mukaisesti, mutta 
tarkemmat aiheet julkaistaan vasta 
kilpailupäivänä. Kaupunginmuseo, 
Taidemuseo Artsi ja Suomen Ilmai-
lumuseo laittavat hynttyyt yhteen 
tapahtumajärjestelyissä.

 – Tarkoituksena on houkutella 
väkeä katsomaan ja kuvaamaan kau-
punkia erilaisin silmin, ja mahdolli-
sesti siinä museoidenkin valokuvako-
koelmat saattavat kasvaa, kommentoi 
kaupunginmuseon amanuenssi Anu 
Mönkkönen. 

Fotomaratoniin voi osallistua 
niin harrastaja- tai ammattilaisku-
vaaja kuin ihan jokainen kaupun-
kilainen itsekseen tai joukkueena 
vaikka koko perheen kanssa. Tar-
kemmat lisätiedot tapahtumasta löy-
dät Vantaan tapahtumakalenterista  
tapahtumat.vantaa.fi sekä museoi-
den nettisivuilta. ●
CHRISTINE LANGINAUER & MAIJU HAUTAMÄKI

 

Valotaidetapahtuma Reflektor Vantaa järjestetään Martin-
laakson Viherpuistossa 30.9.–3.10.2021. Monimuotoisesti 
valo- ja videotaidetta esittelevä tapahtuma kutsuu sinut 

kävelylle hämärtyvään syysiltaan nauttimaan raikkaasta ulkoil-
masta ja taiteesta.

Korson Ankkapuistossa vuosina 2019 ja 2020 järjestetty mak-
suton ja kaikille avoin Reflektor-valotaidetapahtuma järjeste-
tään Vantaalla jo kolmatta kertaa. Tapahtuma levittäytyy tule-
vana syksynä Martinlaaksossa sijaitsevan reitin lisäksi ympäri 
Vantaata erilaisten oheistapahtumien muodossa. ●

Reflektor Vantaa valaisee Martinlaakson 
Viherpuiston hämärtyvinä syysiltoina

Katso video viime vuoden tapahtumasta 
osoitteesta vantaakanava.fi/reflektor2020 !

SAKARI MANNINEN



 

Kulttuuria28

Urbaani Martinus Backstage-
kulttuuritapahtuma järjes-
tetään ensimmäistä kertaa 

Kulttuuritalo Martinuksen tapah-
tumapuistossa. Backstage tuo Mar-
tinlaaksoon kiinnostavia keikkoja ja 
esityksiä sekä taide- ja hyvinvointi-
työpajoja. Tapahtuman avajaisia juh-
littiin lauantaina 6.8. ja maksutonta 
ohjelmaa järjestetään koko elokuun 
ajan kuutena päivänä viikossa. 

Backstagen keskipisteenä toimii 

TERVETULOA MARTINUKSEN BÄKKÄRILLE!
Martinus Backstage-tapahtuma kokoaa yhteen vantaalaisia kulttuurin ja taiteen tekijöitä.

Festivaaliohjelmaa järjestetään 
kulttuuritiloissa, museoissa, 
palvelutaloissa, hoivakodeissa 

ja ulkona luonnossa. Suurin osa 
ohjelmasta on maksutonta. 

Vernissassa vietetään Kirjeitä 
sinulle esityksen ensi-iltaa 4.10. Esi-
tys on syntynyt Vantaan Sanatai-
dekoulun ja Tikkurilan Teatteri- ja 
Sirkuskoulun sekä Foibekartanon 
ja Vantaan hoivakotien asukkaiden 
yhteisten ikäihmisten taidetyöpajo-
jen tuloksena. Esityksen tekstit kerto-
vat osallistujien muistoista, toiveista 
ja unelmista.

Teatteri Vantaan ohjelmistossa on 
6.10. Paperineilikka. Esitys käsitte-
lee rakkautta, vanhenemista, yksi-
näisyyttä, kosketuksen ja kauneuden 

Armas-festivaalia juhlitaan taas 1.–14.10.
Vantaan Armas-festivaali kutsuu seniorit nauttimaan kulttuurista 
ja tutustumaan kaupungin monipuoliseen kulttuuritarjontaan.

Teatteri Vantaan esityksestä Paperineilikka. 
Kuvassa Anne Nielsen.

lavaksi muokattu merikontti, jonka 
seinien maalaukset ovat Street Art 
Vantaa -taidekollektiivin toteuttamia. 
Kontin ympärille on rakennettu euro-
lavoista istumapaikkoja. Puihin on 
ripustettu rentoutumista varten riip-
pumattoja ja valonauhoja luomaan 
tunnelmaa. Tapahtuma-alue kutsuu 
ihmisiä mukavaan yhdessäoloon 
puistopiknikin hengessä. 

Tapahtuma-alue muokkautuu vielä 
tapahtuman aikana. Yhteisötaidetyö-

pajoissa kaupunkilaiset pääsevät 
koristelemaan alueen taideteoksil-
laan. Tarkoituksena on, että kaupun-
kilaiset ottavat alueen haltuunsa ja 
luovat siitä oman kohtauspaikkansa. 
Suunnitteluvaiheessa käytiin keskus-
telua kaupunkilaisten kanssa ja huo-
mioitiin heidän toiveitaan ohjelmis-
ton sisällöstä.   

Martinus Backstage tarjoaa tilai-
suuden myös vantaalaisille nuorille 
ja muille uraansa aloitteleville kult-

tuurin tekijöille. Esiintyjiä etsittiin 
keväällä avoimen haun kautta. Hake-
musten joukosta esiintymään valit-
tiin mm. muusikoita ja tanssiryhmiä 
Vantaalta sekä muualta pääkau-
punkiseudulta. Valittujen joukossa 
on niin aloittelevia kuin kokenei-
takin taiteen ammattilaisia. Katso 
koko ohjelmisto verkkosivuiltamme  
kulttuuritalomartinus.fi. ●
VEERA KAUPPI

kaipuuta mutkattoman lempeästi ja 
hauskasti. Lavalla Anne Nielsen.

Kulttuurikeskus Martinuksessa on 
ruotsinkielistä kulttuuriohjelmaa; 
6.10. Författarkväll med Mia Franck. 
Franck kertoo kirjastaan Bombträd-
gården ja Töölöläisestä 8-vuotiaasta 
sota-ajan lapsesta, joka lähetettiin 
pappisperheeseen Ruotsiin sotaa 
pakoon. 12.10. on Chanson-ilta Edit 
Piafin laulujen seurassa. Lavalla 
esiintyvät Johanna Ringbom ja Iiro 
Salmi.

4.10. Lastenkulttuuri Pessissä 
esiintyvät Riikka Siirala ja Mari 
Kätkä. Vahva ja hellä -teos käsittelee 
tanssin ja musiikin keinoin vahvuu-
den, hellyyden, voiman ja haurauden 
kokemusta läpi elämän ja sen ääri-

päissä. Esitys on suun-
nattu eri ikäisille ihmisille, 
pääkohderyhmänä vauva-
perheet ja ikäihmiset.

Uutuutena ohjelmistossa 
ovat senioritaiteilijoiden 
omat taidenäyttelyt sekä 
Monitoimikeskus Lumossa 
että Myyrmäen vanhusten-
keskuksessa. Näyttelyt ovat 
esillä koko festivaalin ajan.

Lisäksi ohjelmassa on 
Matinea-elokuvia sekä 
musiikkiesityksiä hoivako-
deissa ja palvelutaloissa. 
Tarkempi ohjelma on luet-
tavissa tapahtumat.vantaa.
fi -sivulla ●
JUTTA HAKALA

OHJELMAA LÄPI VIIKON
Martinus Backstage, Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuisto
Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa
Ma-la 6.8.–4.9.2021

OHJELMAKARTTA
ma  Hyvinvointi-työpajat

   ti  Yhteisötaide-työpaja

 ke  Lasten taideillat

 to  Nuorten työpajat

 pe  Backstage live -keikat

 la  Koko perheen tapahtumapäivä

Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Kahvila on auki 
Kulttuuritalo Martinuksen lämpiössä pe-la. Tapahtumassa nou-
datetaan Etelä-Suomen AVI:n määräyksiä ja THL:n suosituksia 
koronavirusepidemiaan liittyen.
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Tikkurilankosken ympäristössä Vernissarannan ja Väritehtaanrannan 
puistoalueiden rakentaminen on viimeistelyä vaille valmis ja alueet on 
avattu käyttöön. Padon purkamisen ja vedenpinnan laskun myötä vapau-

tuneille rantojen puistoalueille on toteutettu uusia reittiyhteyksiä ja oleske-
lualueita alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta perintöä kunnioittaen.

Lauantaina 21.8. voi puistoon tulla koko perheen voimin viihtymään erilais-
ten aktiviteettien parissa. Puistoaluetta ympäröivät toimijat yhteistyökump-
paneineen järjestävät monenlaista tekemistä.  Katso koko ohjelma Vantaan 
tapahtumakalenterista osoitteessa tapahtumat.vantaa.fi. ●
LEA RAHKOLA-KAURANEN

Tapahtumapäivä Tikkurilan jokivarren puistossa 21.8.

Tiesitkö, että Myyrmäki sijaitsi 
kivikaudella meren rannalla? 
Andreas Koivisto ja Jesse Pasa-

nen kertovat aiheesta lisää opaste-
tulla historiakävelyllä, joka starttaa 
Itämeripäivänä 26.8. klo 17.30 Myyr-
mäestä Ravintola Wandasin edestä. 
Wandas tarjoaa Itämeripäivän hen-
gessä myös kalaisan lounaan kello 
10.30–14. 

Myyrmäen Paalutorilla Pilkuton 
Leppäkerttu -nukketeatteriesityk-
sessä lauletaan tuttuja lastenlauluja 
ja tutustutaan hyönteisten ihmeelli-
seen maailmaan. Työpajassa lapset 
askartelevat itselleen kalamagnee-
tin, ja Taidetta pesemällä -työpajassa 
lapset tekevät taidetta sapluunoiden 
avulla. Vanda musikinstitutin Man-
dys Nyckel esittää kauniita meriai-
heisia lauluja Paalutorilla.

Itämeripäivä tarjoaa myös lähipu-
rosuunnistusta Kylmäojalla. Suunnis-

Itämeripäivää juhlitaan Vantaalla 26.8.
tus tutustuttaa koko perheen ojassa 
asusteleviin eläimiin hauskojen teh-
tävien avulla. Louhelan Jokiuoman 
puistosta löytyy myös omatoiminen 
suunnistusreitti rasteineen.

Lisäksi tarjolla on kaupunginmu-
seon näyttely Kaupunki ilman identi-
teettiä, johon on koottu vantaalaisten 
ajatuksia kotikaupungistaan. Haluk-
kaat pääsevät myös kokeilemaan säh-
köpyöräilyä Myyrmäki-hallin ja Ener-
gia Areenan välissä kello 16–18.

Myös HSY tarjoaa Itämeripäi-
vän aikaan monenlaista ohjel-
maa. Osallistu vaikkapa virtu-
aaliselle vierailukierrokselle 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon! 
HSY:n osalta ohjelmasta voi lukea  
hsy.fi/itameripaiva -sivustolla.

Tapahtumat ovat kaikille avoimia 
ja maksuttomia. Itämeripäivän kaikki 
tapahtumat löytyvät osoitteesta  
itameripaiva.fi/tapahtumat. ●
TUULA KINOS Vantaan Hyvinvointiviikkoa vietetään tänä vuona monilla tavoilla. Kuu-

sijärvellä 4.–9. lokakuuta ohjelmassa on ohjattuja luonto- ja kävelyret-
kiä kaikenikäisille ja -kuntoisille. Arkipäivisin ja -iltaisin voi osallistua 
eripituisille kävely-, sauvakävely- ja vaellusretkille. 

Retkeilytapahtumassa opitaan uutta
– Luonnossa liikkujien määrä on parin viime vuoden aikana ilahdutta-
vasti kasvanut ja luontobuumi jatkuu. Retkeilypäivän tavoitteena onkin 
tarjota vinkkejä ja tietoutta luontoharrastuksen tueksi, kertoo Kuusijär-
vellä toimiva koordinaattori Anniina Laitala.

Kuusijärven ulkoilualueella järjestetään retkeilytapahtuma lauan-
taina 9.10. klo 11–15, jossa kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan eri-
laisiin ulkoilu- ja retkeilyvarusteisiin. Luonto- ja retkeilyalan järjestöt ja 
yrittäjät esittelevät toimintaansa ja tuotteitaan. Esittelyssä ovat teltat, 
retkieväät ja muut varusteet sekä ensiaputarvikkeet.

Retkeilypäivän aikana järjestetään eripituisia kävelyreittejä sekä 
aloittelijoille että harrastajille: nonstop-kävelyjä järven ympäri ja vael-
luksia Kuusijärven ja Sipoonkorven reiteillä. Päivän aikana on mahdol-
lista myös meloa ja uida opastetusti. Tarkempi ohjelma on luettevissa 
tapahtumat.vantaa.fi -sivulla. 
JUTTA HAKALA

SAKARI MANNINEN

ANTTI YRJÖNEN

Hyvinvointiviikkoa vietetään 
lokakuun alussa

SA
KA

RI
 M

AN
N

IN
EN



 

Vapaa-aikaa30

Tapahtuma keskittyy pienpa-
nimoihin ja niiden tuotteisiin. 
Vantaalla laajaa valikoimaa 

pienpanimoiden tarjonnasta pää-
see maistelemaan Tikkurilan Pel-
tolan torilla 9.–11.9.2021. Oluita on 
mahdollista maistella kohtuudella ja 
kohtuuhintaan, sillä pienin annos on 
0,1 litraa. Panimot ovat itse esittele-
mässä toimintaansa ja tuotteitaan.

Tänä vuonna oluttapahtuma vie-
railee Vantaan lisäksi Tampereella, 
Lahdessa, Helsingissä, Turussa ja 
Oulussa. Jokaisessa tapahtumassa 
on mukana 15–35 panimoa. Olut-, 
siideri, tisle- ja virvoitusjuomamerk-
kejä on satoja, kun jokainen panimo 
tuo itse valmistamiaan tuotteitaan 
tapahtumaan. Mukana on oluteri-

Suuret Oluet – Pienet Panimot 
-oluttapahtuma saapuu Vantaalle

Vuodesta 2003 alkaen järjestetty Suuret Oluet – Pienet Panimot 
-oluttapahtuma saapuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Vantaalle. 
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koisuuksia lagerista stouttiin ja veh-
nästä hapanoluisiin. Monet panimot 
tuovat uutuuksiaan, ja valmistavat 
tapahtumia varten jopa erikoisoluita. 

Oluttapahtumassa tutustutaan 
panimoihin ja niiden tuotteisiin. Olut-
maistelut eli tastingit ovat tärkeässä 
roolissa ja niitä järjestetään tapah-
tuman aikana useampia. Perjantaina 
ja lauantaina yleisöä ilahdutetaan 
myös elävällä musiikilla. Tapahtuma 
on maksuton klo 18 asti, jonka jälkeen 
sisäänpääsy on 12 euroa. Hinta sisäl-
tää lasin oluiden maistelua varten. 

Suuret Oluet – Pienet Panimot  
-tapahtuma keräsi kävijöitä vuonna 
2019 reilut 60 000 ja koronavuonna 
2020 noin 40 000. Viime kesän tapah-
tumat onnistuttiin järjestämään ter-

veysturvallisesti ilman koronatar-
tuntoja.

Tapahtuman järjestäjän Lammin 
Sahti Oy:n perustaja Pekka Kääri-
äinen odottaa jo mielenkiintoisia 
tapaamisia Vantaalla olutlasien 
äärellä.

– Suurimman haasteen meille 
asettaa korona, mutta viime vuo-
den positiivisten kokemusten 
myötä olen luottavainen, että 
tapahtuma saadaan toteutettua 
turvallisesti myös tänä vuonna. 
Lisäksi epävarmuutta liittyy aina 
säähän, minkä vuoksi katamme 
osan alueesta teltoilla. Niinpä 
sateen sattuessa ei kastu, ja telt-
toja voidaan myös tarpeen tullen 
lämmittää, kertoo Kääriäinen. ●
HELENA TIENHAARA

Pukeudu lämpimästi, pakkaa mukaan piknikalusta sekä 
eväät, ja tule nauttimaan elokuvasta tähtitaivaan alle. 
Suositut leffapiknikit järjestetään tänä vuonna Tikku-

rilan Kirjastopuistossa 12.8, Kivistön Kenraalinpuistossa 
20.8, Backaksen kartanolla Kartanonkoskella 25.8. ja Havu-
kosken ulkoilualueella, Koskimyllyn päiväkodin läheisyy-
dessä 28.8.

Kartanonkoskella järjestetään myös lasten leffatapah-
tuma tapahtumakeskus Puimalassa ennen leffapiknikiä.

Paikalle kannattaa tulla ajoissa. Elokuva alkaa noin kello 
21.30, kun aurinko on laskenut. Leffapiknikit ovat maksut-
tomia ja ne järjestää Vantaan kaupungin Kulttuuripalvelut 
yhteistyössä Pop Up Kino Helsingin kanssa. ●

Kalibroi korvasi! Vanhan musiikin 
aarteet ovat tarjolla keskiaikaisen 
Pyhän Laurin kirkon kiviholvien 
alla 7.–15.8.2021, idyllisessä Kir-
konkylässä. Luvassa on runsas 
annos Couperinia ja Buxtehudea, 
barokin viuluvirtuooseja, perhosia, 
prinsessoja ja mystisiä barrikadeja 
Versaillesin reissusta puhumatta-
kaan. Kuorrutuksena kakun päällä 
tarjoilemme erityisen kiinnostavan 
kotimaisen kantaesityksen. Kaikki 
tämä taiteellisen johtajan Markku 
Luolajan-Mikkolan varmalla otteella 
valikoimana. Vantaalainen kulttuu-
rifani, toivotamme sinut tervetul-
leeksi nauttimaan vanhan musiikin 
lämpimästi hohtavista helmistä!
Lue lisää ja osta liput brq.fi ●
KAROLIINA JUNNO-HUIKARI

BRQ Vantaa Festival 
– vanhaa musiikkia 
tuoreella tavalla

Leffapiknikkejä elokuussa

Cecilia Bernardini esiintyy BRQ:ssä.
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Ombra on entinen kilpa-ajojen valvontatorni, joka on kun-
nostettu instrumentiksi. Tämä interaktiivinen Marjukka 
Korhosen ja Markus Raivion tilataideteos kokoaa yhteisen 

varjon alle niin arkkitehtuuria ja kuvanveistoa kuin alueen tapah-
tumia ja historiaakin. Tornia voi soittaa Keimolassa ajaneen Leo 
Kinnusen rata-auton äänistä muodostetulla sävelasteikolla, jossa 
sävelet syntyvät tornia ympäröivästä liikkeestä. Kaupunkilaiset itse 
siis saavat teoksen ja tilan elämään ja soimaan. Asukkaita kannus-
tetaan taltioimaan ja jakamaan omia Ombra-tunnelmia somessa 
#ombrakeimola.  

 Perjantaina 20. elokuuta tummuvassa illassa kello 19.30 alkaen 
saamme nauttia Ombran valaistuksessa tanssin ja musiikin hur-
masta useiden esiintyjäryhmien voimin. Illan huipennukseksi kuu-
lemme elektronisen musiikin pioneerin Esa Kotilaisen säveltämän 
Ombran kantateoksen. Paikalla ovat myös Ombran luoneet taitei-
lijat Marjukka Korhonen ja Markus Raivio. Taiteilijat toivovat, että 
jatkossa taideteos mahdollistaisi  Ombra Sound and Movement – 
tapahtumasarjan syntymisen instrumentin ympärille.   

 Suosithan joukkoliikennettä saapuessasi tapahtu-
maan. Kivistön juna-asemalta on tapahtumapaikalle noin 
1,5 km. Juna-asemalta voit hypätä bussiin 434, joka vie Kei-
molanmäkeen, aivan tapahtumapaikan läheisyyteen tai 
pyöräillä perille kaupunkipyörällä. Tervetuloa mukaan  
Kivistön Lincolninaukiolle perjantaina 20.8. kello  19.30–20.30! ● 

MILLA HAMARI & ULLA VISKARI-PERTTU

Musiikkia ja tanssia Kivistössä soivan 
Ombran ympärillä!
Entinen moottoristadion on herännyt eloon 
Keimolanmäen asuinalueena. Alueen 
kohtaamispaikka Lincolninaukio ja näyttävä 
taideteos Ombra valmistuivat syksyllä 2019.

TAPAHTUMIA

Lastenkulttuuria

Risto Räppääjä ja Nukka-
vieru Nelli 8.–22.8. Kotiseu-
tutalo Påkas, Vanha Kuninkaa-
lantie 2. Tikkurilan Teatterin 
vauhdikas koko perheen esitys, 
jossa Sinikka ja Tiina Nopolan 
kirjojen rakastetut Risto Räppää-
jä ja Nelli Nuudelipää joutuvat 
keskelle sekaannuksien soppaa 
kotiseututalo Påkaksen pihalla. 
Kesto n. 2h sisältäen väliajan. 
Näytösajat ja ennakkomyynti: 
netticket.fi/tikkurilanteatteri 

Satuooppera hannu ja kert-
tu 26.8. klo 18.30–19.30
Lumosali, Urpiaisentie 14
Satuooppera Hannu ja 
Kerttu. Kaikenikäisille sopiva 
lastenooppera, jossa kertoja 
johdattelee tapahtumia 
eteenpäin ja lapset ja nuoret 
esiintyvät näyttämörooleissa. 

Mauri Kunnas - Etusivun jut-
tu la 11.9. klo 15–16
Kulttuuritalo Martinus, Martin-
laaksontie 36. Menevän 
musiikin, hauskan ja jännittävän 
juonen sekä Hämähäkki-
Heikin infohetkien kautta 
näytetään, miten lehti syntyy. 
Aiheet muuttuvat uutisiksi ja 
samalla käydään läpi tänä 
päivänä erittäin tärkeitä 
medialukutaidon aakkosia. 
Kesto n. 40 min. Ikäsuositus:  
+2 v. Liput: Lippu.fi

Hevisaurus - Räyhäkäs keik-
ka! la 18.9. klo 15–16.30
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Räyhäkäs 
juraheviyhtye on julkaissut 
kahdeksannen studioalbuminsa 
Bändikouluun! Neljän dino-
sauruksen ja lohikäärmeen 
muodostama koko perheen 
suosikkiyhtye Hevisaurus 
ilahduttaa laadukkaalla hevi-
musiikilla koko perhettä. 

Ivan, kettu ja tulilintu  
25.9. klo 16–17
Silkkitehdas, Silkkitehtaantie 5. 
Sadunkerronnan taikaa kaiken 
ikäisille. Ivan Tsaarinpoika kokee 
elämänsä seikkailun etsiessään 
sadun ihmeellistä Tulilintua. 
Kesto: 50 min. Ikäsuositus: +3 v.

Fantasiametsä - bravo! Fes-
tivaali 19.10. klo 10–10.45
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6. Fantasia-
metsä on Vaara-kollektiivin 
sammaleen pehmeä vauva- 
ja taaperoesitys. Perheen 
pienimmille suunnattu taide-
tuokio kutsuu sukeltamaan 
fantasiametsään. Esityksen 
kesto 45 min, ikäsuositus 
2–36 kk. Varaa paikkasi: 
kulttuuriliput.vantaa.fi

Supersankarit pe 29.10. klo 
18, la 13.11. klo 14 ja klo 16, 
la 4.12. klo 14 ja klo 16
Tanssiteatteri Raatikko, 
Silkkitehdas, Silkkitehtaantie 5
Kaikissa meissä asuu pieni 
supersankari, tule ja löydä 
omasi! SWOOSH! Supertyttö 
ystävineen kaivaa lasermiekat 
esiin ja pelastaa koko 
universumin aikarosvon 
kynsistä. ZAP! Kesto: 50 min. 
Ikäsuositus: +3 v. 

Ti-ti nalle, nähdään taas! 
-Konsertti 12.11. klo 18–19 
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Ti-Ti Nallen 
perhe, Riitta sekä Hirsimetsän 
kaverit ovat innoissaan fanien 
näkemisistä. Laulujen, tanssien 
ja mielenkiintoisen tarinan 

keskellä pääset osallistumaan 
esitykseen ihan niin paljon kuin 
haluat. Soveltuu kaiken ikäisille. 
Kesto 60 min.

Teatteria ja elokuvia

Badding – Tähdet, tähdet  
8.8. –11.9.
Vantaan näyttämö, Vantaan 
näyttämö, Oraskuja 1. Teos 
kertoo Raulin elämäntarinan 
lapsuudesta kuolemaan. 
Näytelmässä on mukana 
Näytösajat ja liput: netticket.fi/
vantaan-nayttamo

Viisi naista kappelissa  
7.8.–18.9.
Vantaan näyttämö, Vantaan 
näyttämö, Oraskuja 1. Viisi 
naista kappelissa on groteski 
komedia, tragikomedia, niin 
kuin kirjailija draamansa 
määrittelee. Liput: 20 € ja 15 €. 
Lipunmyynti: netticket.fi/viisi-
naista-kappelissa-vantaa

Matineaelokuvat 14.8.–16.12.
Bio Grand, Kielotie 7. Huikea 
syksyn Matineaelokuvien sarja 
tarjoaa runsaan kattauksen 
laatu- ja Oscar-palkittuja 
elokuvia. Katso ohjelma: 
vantaa.fi/vapaa-aika/kulttuuri/
kulttuuria_vantaalla

Tanssiteatteri MD & Tero 
Saarinen Company: LOOPIT
3.9. klo 19–21
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Koreografi 
Tero Saarisen intiimi ja 
hersyvää huumoria sisältävää 
esitystä maustaa  herkullisesti 
The Tiger Lilies -yhtyeen punk- 
ja kabareetyylinen absurdi 
musiikki. Liput: lippu.fi

Petri Kumela ja Vesa  
Vierikko – Harmo ja minä  
19.9. 15–16.30
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Harmo 
ja minä on kitaransoiton ja 
kerronnan ylistys ihmisen, 
eläimen ja luonnon yhteiselolle, 
jota tulkitsevat kitaristi Petri 
Kumela ja näyttelijä Vesa 
Vierikko. Liput: lippu.fi

Stella Polaris: Impromusi-
kaalishow! 24.9. klo 19–21.15
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Stella 
Polariksen yhteiseen 
sävellajiin viritetyt impro-
taiturit ja -muusikot loihtivat 
ennennäkemättömän 
musikaalin ilta toisensa 
perään. Seremoniamestarin 
avustuksella yleisö pääsee 
vaikuttamaan musikaaliin. 

Tutustu Vantaan 
tapahtumiin osoitteessa  

tapahtumat.vantaa.fi
 

Muutokset aikatauluihin
ovat mahdollisia.
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Katso video Ombran avajaisjuhlista! 
vantaakanava.fi/ombra
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TAPAHTUMIA

Piilopaikka eli siat  
24.9.– 26.11. klo 19.00
Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36. Tikkurilan 
Teatteri tuo tositarinaan 
pohjautuvan näytelmän 
rintamakarkurista näyttämölle.
Näytösajat: tikkurilanteatteri.fi

Eikä yksikään pelastunut
29.9.–9.10. klo 17.00
Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36. Tikkurilan 
Teatterin tulkinta Agatha 
Christien ikisuosikista sai ensi-
iltansa lokakuussa 2020. 
Koko ensi-iltakautensa 
loppuunmyydyille saleille 
esitetty jännitysnäytelmä saa 
lisäesityksiä syksyllä 2021! 
Näytösajat: tikkurilanteatteri.fi

Aina joku eksyy 2.–30.10. 
Vantaan näyttämö, Vantaan 
näyttämö, Oraskuja 1. 
Näytelmä on tragikoominen 
perhehistoriikki 50-luvulta 
nykyhetkeen, tarina isästä, 
äidistä ja kaksosista. 
Näytösajat ja liput: netticket.fi/
aina-joku-eksyy-vantaa

Sylvi ja huru-ukot  
7.10. klo 19–21
Kulttuuritalo Martinus, 
Martin-laaksontie 36. 
Harmaahapsien pelikenttä 
pölisee, kun papparaiset 
Eero ja Kauko ottavat mittaa 
toisistaan. Soppaa maustaa 
kerkeäkielinen Sylvi ja 
huumorin kukkaa ahkerasti 
viljelevä Maalaislääkäri 
Tapani Kiminkinen. 
Musiikkinumeroina soivat 
menneitten vuosien 
suurimmat hitit. Liput: lippu.fi

Musiikkia

Elojazzit 20.8. klo 19–23.30
Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36. Elojazzeissa 
musisoivat orkesterit 
Tikkuhouseband vokalistina 
Mila Nissinen, Reine Rimón 
and Hot Papas, Barbeque 
Jazzband vokalistina Erja Uitto 
ja Jay Kortehisto Band. Kahvila 
Charlotasta syötävää ja 
virvokkeita. Pääsymaksu 25 €, 
jonka voi maksaa myös kortilla.
Tervetuloa, nähdään jazzeissa! 

Sami Hedberg  15 v. juhla-
kiertue 9.9. klo 19–21.15
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36, 
01620 Vantaa. Sami 
Hedbergin jättimäinen 
15-vuotisjuhlakiertue kiertää 
vuoden 2021 aikana ympäri 
Suomea. Tällä vuoden 
hauskimmalla kiertueella 
kuullaan Samin käsikirjoittamia 
komedian parhaimpia paloja 
koomikon koko uran ajalta 
sekä uutta ja ajankohtaista 
materiaalia. Ikäraja K-15.

Vantaa Rock 22.10.–23.10.
Myyrmäki-halli, Raappavuoren- 
tie 10. Syksyn kuumimmat bileet 

järjestetään Vantaalla 22.-23.10.
Myyrmäki hallissa. Täyslaidalli-
nen Suomi rockin artisteja, kuten 
Juniper Inc, Megasnake, Moko-
ma ja Viikate. Aiemmin ostetut 
liput käyvät uuteen tapahtu-
maan. Liput: ticketmaster.fi

Suvi Teräsniska: Ihmisen poi-
ka -kiertue 30.10. klo 19 
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Suvi 
Teräsniska esittää hänelle 
rakkaita Yö-yhtyeen lauluja. 
Osa konsertin lipputuotoista 
menee Hope ry:n toiminnan 
ja erityisesti pienten lasten 
tukemiseen. Konsertin kesto 
noin 2 tuntia 30 min. 

Apocalyptica: Matka Mie-
leen – Kaamoksen Sellot 
-kiertue 30.11. klo 19–22
Vantaan Pyhän Laurin kirkko, 
Kirkkotie 45. Apocalyptica 
tekee marras-joulukuussa 
Matka mieleen – Kaamoksen 
Sellot -kiertueen. Kiertueen 
konserttien ohjelmisto koostuu 
pääasiassa erittäin harvoin 
esitetyistä Apocalyptican 
instumentaalikappaleista. 

Liikuntaa ja luontoretkiä

Luontoretkiä Vantaalla
8.8. klo 13–15 Perhosia ja mui-
ta hyönteisiä Vehkalanmäellä, 
Petikon ulkoilualue.
15.8. klo 21–00 Lepakoiden yö 
Håkansbölen kartanolla.
22.8. klo 12–15 Luontorikkaat 
Tyttömäen ja Petaksen metsät 
tutuiksi, Vehlakan asema.
5.9. klo 10–12 Sipoonkorven 
vaellus, Tasakalliontien pysä-
köintialue.
5.9. klo 10–12 Vaskivuoren 
metsän ja Mätäojan syksy, 
Joki-uomanpuiston pumppaa-
mon parkkipaikka.
11.9. klo 9.30–14.30 Sienet 
tutuiksi Sipoonkorvessa, Tasa-
kalliontien pysäköintialue.
19.9. klo 12–14 Kauniita mai-
semia ja puronvarren luontoa 
Ankka- ja Metsopuistossa, Ank-
kalammen päiväkodin pysä-
köintialue.
3.10. klo 10–12 Ruskan lumoa 
Hermaskärinkalliolla, Petikon 
ulkoilualue. 
Retket ovat maksuttomia ja kai-
kille avoimia.

Teemoitetut kulttuurikäve-
lyt Helsingin pitäjän kir-
konkylässä 11.8. Kuninkaan-
tie – kärrypolusta valtatieksi, 
18.8. Sotamuistojen kirkonkylä, 
25.8. Kirkonkylän voimanaiset
Kirkkotie 45. 60-vuotista 
taivaltaan juhlistava Vantaa-
Seura järjestää kesän 
keskiviikkoina kulttuurikävelyjä 
Helsingin pitäjän kirkonkylän 
historiallisessa miljöössä. 
Opastuksen kesto on noin yksi 
tunti. Lippu kierrokselle maksaa 
10 €, työttömät/eläkeläiset/
opiskelijat 8 €. Lapset alle 
15 v. pääsevät ilmaiseksi. 
Kulttuurikävelyt ovat ilmaisia 
Vantaa-Seuran jäsenille. 

Myyrmäen lähipuiston ja 
skeittipaikan avajaiset  
ke 18.8. klo 18–20. 
Raappavuorentie 10. 
Myyrmäen lähipuiston ja 
skeittipaikan avajaisissa 
luvassa toiminnallista ohjelmaa, 
lajiesittelyjä, pomppulinna ja 
esityksiä lavalla. Vapaa pääsy.

Vantaa Kestävyys- 
kierroksen kilpailut 
22.8. Vantaa Triathlon -perus-
matka (triathlon), 26.9. Vantaa 
Off-trail Challenge (suunnis-
tus), 9.10. Vantaan Maraton 
-puolimaraton (maantiejuoksu), 
23.10. Vantaan Sauvajuoksu – 
Nordic Running (sauvajuoksu 
maastossa)

Virtuaalitapahtumia

Virtuaaliset lasten fes-
tarit 2021 La 7.8.2021 klo 
12–16 
Virtuaaliset lasten festarit 
luovat festivaalitunnelmaa, 

vuorovaikutusta yleisön 
ja esiintyjien välille sekä 
saavat lapset touhuamaan 
kaikennäköisillä hauskoilla 
tavoilla. Vuonna 2021 teemana 
on juhlat, jolla juhlistetaan 
15-vuotiasta festaria. Pää-
esiintyjinä ovat Mimi ja 
Kuku sekä Sairaalaklovnit. 
Tapahtuma on maksuton. 
lastenfestarit.fi

BRQ 2021 festivaalipassi  
la 7.8. klo 19
11 lippua, kaikki festivaalin 
konsertit (ei sisällä 12.8. 
Il Gardellinon kutsuvieras-
konserttia ja 13.8. Händelin 
Semele-oratoriota) 130 €, 
opiskelijat ym. 60 €.

Muutosta ilmassa 360 °  
-virtuaalikierros 31.12. asti 
Luonnontieteellisen museon 
näyttelyyn voi tutustua etänä, 
kotiluokasta tai omalta sohvalta 
käsin. Se opettaa maapallon 
menneisyydestä ja kuljettaa 
läpi sen eri aikakausien, sekä 
luo kuvan ihmisen roolista 
ympäristön muokkaajana. 
Kierros on kuvattu 
360 °-menetelmällä, joten 
matkan varrella voi pysähdellä 
ja tutustua näyttelyn 
yksityiskohtiin. Maksuton.

Yli 80 vuotta ilmaa siipien 
alla 31.12. asti
Tutustu virtuaalinäyttelyssä 
Saab Finland Oy:n ilmailu-
historiaan! Kuvilla, teksteillä 
ja videoilla luodaan 
katsaus Saabin pitkään 
ilmailuhistoriaan. Yli 
80-vuotisen taipaleensa 
aikana yhtiö on valmistanut 
yli 5500 lentokonetta ja yli 
15 eri lentokonetyyppiä niin 
sotilas- kuin siviilikäyttöön. 
Näyttelyn ovat toteuttaneet 
yhteistyössä Saab ja Suomen 
Ilmailumuseo.

Muita tapahtumia

Tikkurilantorin sunnuntai-
kirppis Alkaa su 8.8.  
klo 10–17 
Tikkurilantorin kirppis, 
Tikkurilantori, Vantaanaukio.
Tikkurilantorille tulee jälleen 
maksuton kirppis joka 
sunnuntai klo 10–17. Kirppis ei 
vaadi ilmoittautumista.

Taide, elämä, filosofia -luen-
tosarja ke 22.9. klo 18–19.30 
Modernismin alkuaskelia, ke 
29.9. klo 18–19.30 Abstraktismi 
ja avantgarde, ke 20.10. klo 
18–19.30 Uusi maalaustaide 
ja eksistentialismi, ke 27.10. 
klo 18–19.30 Pop-taide ja 
sen perilliset, ke 17.11. klo 
18–19.30 Uudet taiteen 
muodot. Galleria K, Asematie 
7, Tikkurila. Suosittu Taide, 
elämä, filosofia -luentosarja 
pureutuu modernismin uusiin 
taidemuotoihin. Vapaa pääsy. 
Ilmoittautumiset: arja.keranen@
vantaa.fi. Lisätietoja: vantaa.
fi/vapaa-aika/kulttuuri/
kulttuuria_vantaalla

LUUV-Messut 5.–7.11.2021
Myyrmäki-halli, Raappa-
vuorentie 10. Myyrmäki-hallissa 
järjestetään odotetut Liikunnan, 
Ulkoilun, Urheilun ja Vapaa- 
ajan messut.

Kaupunki ilman identiteet-
tiä? Näyttely vantaalaisis-
ta kulttuuriympäristöistä 
7.11. –31.12. Vantaan kaupun-
ginmuseo, Hertaksentie 1, 01300 
Vantaa. Näyttelyssä kuoritaan 
esiin vantaalaisten kulttuuri- 
ympäristöjen eri-ikäisiä ker-
roksia. Samalla huomataan, 
mitä kaupunkikuvasta on aiko-
jen kuluessa kadonnut. Näyt-
telyyn on vapaa pääsy. Auki-
oloajat museon nettisivulta  
vantaankaupunginmuseo.fi.

Valon Tikkurila 19.–20.11. 
Valon Tikkurila on uusi valo-
tapahtuma, joka valaisee 
Tikkurilan keskeiset rakennukset 
tarinallisena jatkumona 
Vernissasta Kirjastopuistoon. 

Tikkurilan julkisen taiteen 
kävelykierros 30.12. asti
Asematie 7. Tervetuloa julkisen 
taiteen kävelykierrokselle – 
juuri silloin kun sinulle sopii! 
Teostiedot ja taidekartan 
löydät Vantaan taidemuseon 
tuottamasta julkisen taiteen 
kävelykierros -kartasta. Linkki 
karttaan julkaistaan Vantaan 
taidemuseo Artsin nettisivuilla 
artsimuseo.com.

Helsingan keskiaikapäivä 14.8. 
Pyhän Laurin kirkko, Kirkkotie 45. Helsingan keski-aikapäivä on 
koko perheelle, historiasta kiinnostuneille ja kaikille kesäriento-
jen ystäville tarkoitettu tapahtuma. Paikkana on aito keskiai-
kainen miljöö Pyhän Laurin kirkon ympäristössä ja pappilan 
puistossa Helsingin pitäjän kirkonkylässä Vantaalla.  
Lisätiedot: helsinga.fi

Psst! Tsekkaa video vuosien takaa: 
 vantaakanava.fi/helsingan-keskiaikapaiva
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