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KAAVASSA
Tikkurilan ajankohtaiset
asemakaavat -yleisötilaisuus  
Tule kuulemaan alueen ajankohtaisista kaavoista ti 17.5.2022 klo 17–19
Teams-kokouksessa. Esiteltävät hankkeet: Uuden Tikkurin keskustakortteli;
Neilikkatie 17:n asuinkerrostalot; Hiekkaharjun Suopursuntien kerrostalo;
Jokiniemen Haxasin täydennysrakentaminen ja Jokiniemen kampus.  

Katrinebergin kehityskuva

Tarkastelualue sijoittuu Seutulan itäosaan, Katriinantien ympäristöön,
joka on osa valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisemaaluetta. Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Katrinebergin
kartano puutarhoineen ja piharakennuksineen sekä Katriinan sairaala siihen liittyvine asuinrakennuksineen.
Katriinantien varressa sijaitsevat
myös Seutulan VPK:n talo, Tammirinteen vastaanottokoti ja Seutulan koulu.

peltosaarekkeen. Nyt alue asemakaavoitetaan merkittävän maatilojen
talouskeskusten korttelialueeksi sekä
Rosenlundintien varteen sijoittuvaksi
erillispientalojen korttelialueeksi.
Suunnitellut omakotitalotontit sijoittuisivat uuden infraverkon viereen.
Mielipiteet 15.5.2022 mennessä. Lisätietoja: Mikel Aizpuru

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
ovat nähtävillä Vantaa-infoissa ja
Kehityskuvan laatimiseen voit osallis- osoitteesta vantaa.fi/fi/kaavoitus,
tua alkukesän asukastilaisuuksissa myös linkki Tikkurilan tilaisuuteen.         
sekä täyttämällä verkkokyselyn Kat- Mielipiteet kirjallisesti osoitteella:
rinebergin alueesta: linkit ja lisätie- Vantaan kaupunki, Kirjaamo,
toa molemmista löydät Facebook- Asemakaavoitus, PL 1100, 01030
sivulta Suunnitellaan Kivistö sekä Vantaan kaupunki
kaavan verkkosivulta. Lisätietoja:
Noora Laak. vantaa.fi/fi/kaavoitus/ kirjaamo@vantaa.fi,
Faksinro: 09 8392 4163
kaavat/katrinebergin-kehityskuva

Kehityskuvassa tutkitaan Katrinebergin alueen kehitystarpeita ja –mahdollisuuksia. Työssä myös arvioidaan
muutoksia, joita Katriinan sairaalan
nykyisen käytön päättyminen vuosikymmenen lopulla aiheuttaa ja kartoitetaan sairaalarakennuksen tulevaisuudennäkymiä.
Lisäksi
kehityskuvassa selvitetään alueen
täydennysrakentamismahdollisuuksia alueen rikas kulttuurimaisema ja
luontoarvot huomioiden. Kehityskuva Rosenlundiin pientaloja
tehdään myöhemmin käynnistyvän Rosenlund sijoittuu maisemallisesti
asemakaavatyön pohjaksi.
arvokkaalle Hanabölen peltoalueelle
ja muodostaa perinteisen, metsäisen

Lisätietoja
Puhelinvaihde: 09 839 11   
Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
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MITÄ MENEILLÄÄN

Etsimme kaikenkokoisia
kaupunkikeksintöjä –
onko sinulla sellainen?

K
Tervetuloa uusille
verkkosivuille!
Vantaan kaupungin uusi verkkosivusto
julkaistiin keväällä. Uudella sivustolla vantaalaisia
palvellaan entistä paremmin ajankohtaisella sisällöllä,
yhteystiedoilla ja palveluiden kuvauksilla. Uusilla
sivuilla on huomioitu niin saavutettavuus,
yhtenäisyys kuin raikas ulkoasu.
Suomenkieliset sisällöt ovat laajimmat, ja ruotsinja englanninkielistä sisältöä täydennetään koko
ajan. Voidaksemme parantaa entisestään toivomme
paljon mielipiteitä. Tutustu uusiin sivuihin osoitteessa
vantaa.fi ja anna meille palautetta!
Haluatko tietää, mitä kotikulmillasi
tapahtuu? Tilaa oman alueesi uutiskirje
osoitteessa vantaa.fi/uutiskirjeet.

evät jää meille monille mieleen poikkeuksellisena
aikana. Tänä keväänä Euroopassa käynnistyi sota.
Suuressa pakolaiskriisissä Vantaa on halunnut kantaa merkittävää vastuuta ja auttaa sotaa pakenevia ukrainalaisia. Olemme neuvoneet tulijoita lentoasemalla, auttaneet majoituksen, koulupaikan ja varhaiskasvatuksen
järjestämisessä sekä työpaikan löytämisessä. Vantaalla on
ollut ja on jatkossakin tilaa tulijoille.
Talven ja kevään ajan myös koronapandemia on pitänyt
meitä otteestaan. Olemme eläneet koronan kanssa jo kaksi
vuotta, mutta tartuntojen taltuttaminen vaatii meiltä yhä
vain kärsivällisyyttä ja huolellisuutta. Yli 80-vuotiaat ovat
saamassa jo neljättä rokotetta. Toivomme, että kesän kuluessa pandemia alkaisi helpottaa, mutta vielä emme voi huokaista helpotuksesta.
Vaikka kevät on vaatinut paljon myös vantaalaisilta,
haluamme kuitenkin katsoa aina eteenpäin ja kehittää
kotikaupunkiamme. Käynnistimme huhtikuussa innovaatiokilpailun, jossa voidaan jakaa palkintoja jopa 300 000
euron edestä. Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun nimi on
Kaikenkokoisia kaupunkikeksintöjä, ja juuri niitä etsimme.
Jos mielessäsi on idea, jonka avulla Vantaan arjen palvelut
paranisivat, torjuisimme ilmastonmuutosta nykyistä tehokkaammin tai saisimme kaupunkikeskustat kukoistamaan,
nyt on tullut aika kertoa tämä idea ääneen. Arvovaltainen
raati valitsee finalistit, jotka kerrotaan syksyllä. Voittaneet
ideat halutaan toteuttaa jo ensi vuoden aikana. Ideointiaikaa on kesä, ja ideat pitää jättää arvioitavaksi nettisivuillemme elokuun puoliväliin mennessä. Olet tervetullut osallistumaan kilpailuun!
Edessämme on pian kesä ja toivottavasti myös loma. Vietätpä kesääsi kaupungissa tai maaseudulla, toivon että saat
levätä. Vantaa on täynnä kesätapahtumia, joihin toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee osallistumaan.
Ehkä tapaamme Myyrmäki Stadionin tapahtumissa, Tikkurila Festivaalilla tai vaikkapa Helsingan keskiaikapäivillä Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Aurinkoa kaikkien
kesään! l

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja

Auta kehittämään
asukaslehteä!
Haluamme asukaslehden toimituksessa selvittää, mitä juuri sinä haluat
Vantaan asukaslehdeltä. Käy vastaamassa parin minuutin mittaiseen
kyselyyn verkkosivuillamme tai skannaamalla kännykällä QR-koodi.
Vastatessa voi myös osallistua arvontaan, jonka palkintoina on pääsylippuja kesän huipputapahtumiin Vantaalla (lue niistä lisää seuraavalta
aukeamalta). Kyselyyn ja kisaan voi
osallistua myös Vantaa-infoissa Tikkurilassa ja Myyrmäessä. l

vantaa.fi/asukaslehti

LUE LISÄÄ
JA OSALLISTU!
vantaa.fi/innovaatiokilpailu
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ETURIVIN ARTISTIT
VALTAAVAT VANTAAN

ATTE MALASKA
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Vantaa tarjoaa tulevana kesänä kotipesän useille
suurille musiikkitapahtumille. Esiintyjien joukossa
on mahtava kattaus kotimaisen musiikin kärkinimiä
Antti Tuiskusta Kaija Koohon ja tangokuninkaallisiin.

J

o perinteeksi muodostunut Tikkurila Festivaali järjestetään
Hiekkaharjun Urheilupuistossa
21.–23.7. koko suunnitellussa komeudessaan ja täydellä kävijäkapasiteetillä. Visuaalisesti näyttävä Tikkurila
Festivaali tunnetaan tähtiartisteista,
kesäisen rennosta bilefiiliksestä sekä
kovatasoisesta VIP-keitaasta, jossa
on koettavaa vaativammallekin festivaalikävijälle. Festivaaleille odotetaan kolmen päivän aikana jopa 30
000 kävijää, mikä tekee tapahtumasta
yhden pääkaupunkiseudun suurimmista festivaaleista.
Tikkurila Festivaali on rakastettu
tapahtuma erityisesti vantaalaisten
keskuudessa, joista koostuu myös
suuri osa tapahtuman vieraista.
Palautekyselyn perusteella viime
vuoden festarikävijöistä peräti 94
prosenttia oli sitä mieltä, että tapahtuma vastasi tai jopa ylitti odotukset.
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Lauri Tähkä.

Tikkurila Festivaalia tehdään
yhdessä paikallisen yhteisön kanssa,
Vantaata ylpeästi korostaen. Tiksi
käyttää omassa markkinoinnissaan
Vantaan virallisesta brändistä tuttuja värejä ja muotoja levittäen vantalaisuuden ilosanomaa ympäri Suomen. Pääyhteistyökumppani Vantaan
kaupunki työllistää ja osallistaa
yhdessä Tikkurila Festivaalin kanssa
satoja vantaalaisia kaupunkikulttuurin tekemiseen.
– Tiksiä ei olisi olemassa ilman
innokkaita ja avuliaita vantaalaisia,
ja olemme siitä erittäin kiitollisia.
Pidämme niin asiakkaita, talkoolai-

sia, kuin paikallisia toimijoita sekä
toimivaa kumppanuutta Vantaan
kaupungin kanssa suuressa arvossa,
sanoo festivaalin tuotantopäällikkö
Hanna Kaukoniemi tapahtumaa järjestävältä Nelonen Media Liveltä.
Kesän 2022 festivaalilla mukana
ovat kaikki kovat kotimaiset nimet
kuten Antti Tuisku, Juha Tapio, Pyhimys, Behm, Lauri Tähkä ja Apulanta
sekä tänä kesänä paluun keikkalavoille tekevät Tehosekoitin ja Anna
Puu sekä 20 muuta artistia ja yhtyettä kahdella eri lavalla.

taavan Loud’n Live Promotions Oy:n
edustajat, sillä edelliset pari vuotta
ovat olleet koronapandemiasta johTE
tuvien rajoitusten takia tapahtumaRO
AH
järjestäjille haastavat.
O
NE
– Iskelmä Myyrmäki -festivaali on
N
ohjelmistoineen saatu pakettiin jo
kahdesti, ja kaksi kertaa jouduttu
siirtämään. Kolmas kerta toden
sanoo, sanoo Loud’n Liven johtaja
Kalle Keskinen.
Myös Iskelmä Myyrmäki – Food,
Beer & Wine Festivalin esiintyjäkaarti on komeaa luettavaa. EsiinBehm.
tymässä nähdään Elastinen, Sanni,
Behm, Teflon Brothers, Tuure KilpeMyyrmäki stadionista
läinen ja Kaihon Karavaani, Popeda,
musiikkitapahtuma-areena
Kaija Koo, Chisu, Reino Nordin, Arttu
Myyrmäen jalkapallostadionina tun- Wiskari ja Erika Vikman.
suosituimpiin ja tunnetuimpiin kesänettu Myyrmäki stadion on toiminut
tapahtumiin. Tiiviin yhteistyön tuloktähän asti pääasiallisesti jalkapalloisena Vantaan Kulttuuritalo Martinuksessa nähdään ja kuullaan tangoa
lijoiden käytössä. Stadion on isännöimuun muassa konserttien, TangoGaanyt muun muassa mestareiden liigan
lan sekä Tangomarkkinoiden laulukilkarsintaa, miesten ja naisten A-maapailun myötä.
joukkuetta sekä useita arvo-otteluita.
3.–4.6.2022 järjestettävän Iskelmä
– Olemme erittäin innoissamme
Myyrmäki – Food, Beer & Wine Fesyhteistyöstä näin merkittävän ja
tivalin sekä brittitähti James Blunmonessa mukana olevan kumppanin
tin konsertin myötä stadionista tulee
kanssa. On ilo päästä levittämään
ensi kertaa myös musiikkitapahtangon ilosanomaa vahvan työkumptuma-areena suuressa mittakaavassa.
panin myötä myös Etelä-Suomeen.
Vantaan kaupungin edustajat ovat
Starttaamme yhteistyön toukokuun
uudesta yleisötapahtumasta mielisTangon taikaa -konsertilla, josta jatElastinen.
sään.
kamme laulukilpailun semifinaaLisäksi tapahtumassa on nimensä liin. Odotamme innolla, mitä kaikkea
– Hienoa, että Vantaalle saadaan
lisää korkeatasoisia yleisötapahtu- mukaisesti tarjolla maittavaa ruokaa, tämä mahtava yhteistyömahdollimia. Erityisen iloisia olemme siitä, viiniammattilaisten valintoja sekä suus molemmille osapuolille tulevaiettä Iskelmä Myyrmäki toteutetaan kotimaisten panimoiden tuotteita. suudessa tarjoaa, toteaa Seinäjoen
juuri Länsi-Vantaalla, joka on toistai- Ruokatarjonnasta vastaavat Seksico Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja
seksi jossain määrin jäänyt suurten Taco, Haapasalon Hatsapuri, Teemu Pasi Ojala.
kulttuuritapahtumien suhteen hie- Laurellin Holy Døner, Thai Papaya ja
Tangon taikaa -konsertti kuulman vähemmälle huomiolle. Tässä tunnetut keittiömestarit tiimeineen. laan Kulttuuritalo Martinuksessa
yhteydessä kannattaa toki muistaa
20.5.2022 klo 19. Konsertissa ovat
Jokiuomanpuistossa järjestettävä
mukana Eija Kantola, Petri HerTangon taikaa
vanto, Heidi Pakarinen ja Jukka HalLouhela Jam -rockfestivaali, jonka
historia ulottuu 1990-luvun alkuun. – Seinäjoki-Vantaa
likainen. Laulukilpailun SemifinaaTämän kaltaisten tapahtumien näh- Vantaalla saadaan tänä vuonna naut- lissa 21.5. klo 19 kahdeksan nais- ja
dään tuovan koko kaupungille posi- tia myös tangon rytmeistä, sillä Sei- kahdeksan mieskilpailijaa kilpailetiivista näkyvyyttä, kertoo Vantaan näjoen Tangomarkkinat on solminut vat kirkkaimmasta tangokruunusta.
kaupungin kulttuuripäällikkö Reeli yhteistyösopimuksen Vantaan kau- Semifinaalissa valitaan neljä nais- ja
Karimäki.
pungin kanssa. Tapahtuma on aikai- mieskilpailijaa Seinäjoella käytäviin
Iloisia ovat myös tapahtuman sempina vuosina yltänyt yli 100 000 finaaleihin. l
toteutuksesta ja järjestelyistä vas- kävijämääriin, ja lukeutuu Suomen HELENA TIENHAARA
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Uusi asiakaspalvelumalli tarjoaa
yksilöllistä tukea työnhakuun
Tavoitteena parempi
yhteydenpito ja
nopeampi työllistyminen
asiakkaan lähtökohdista.

H

allitus on asettanut tavoitteeksi työllisyyden kasvattamisen Suomessa. Tavoitteen
myötä toukokuusta alkaen on alettu
toteuttaa uutta lakia pohjoismaisesta
työvoimapalvelumallista. Lakimuutoksen seurauksena työttömien työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet
muuttuivat.
Uusi asiakaspalvelumalli on otettu
käyttöön myös Vantaan ja Keravan
työllisyyspalveluissa. Muutoksen
myötä asiakasta tavataan aiempaa
useammin. Asiakas saa näin ollen
nopeampaa ja tiiviimpää tukea työnhakuun heti työttömyyden alkupäivistä lähtien. Tavoitteeksi on asetettu se, että asiakas löytää nopeasti
työllistymiseen vievät polut. Lyhyeen
työttömyysaikaan pyritään aktiivisilla ja ripeillä toimilla.
– Uuden
asiakaspalvelumallin
myötä asiakas saa yksilöllistä palvelua, jossa huomioidaan hänen henkilökohtainen kokonaistilanteensa.
Omavalmentaja auttaa asiakasta kartoittamaan erilaisia työllistymisratkaisuja. Kenenkään ei tarvitse jäädä
yksin pohtimaan, kuinka päästä
alkuun, kertoo Vantaan ja Kera-

van työllisyyspalveluiden johtaja
Susanna Taipale-Vuorinen.

Yhteydenotossa ei aikailla

Iso muutos uudessa mallissa on
työnhakuvelvoite. Se edellyttää, että
asiakkaan on haettava kuukauden
aikana neljää työpaikkaa, jotta oikeus
työttömyysturvaan jatkuu. Samalla
kuitenkin ymmärretään, ettei kaikki
aina onnistu hetkessä. Vaikka hakija
ei saisi työpaikkaa, hänen työttömyysetuutensa ei pienene.
– Työllisyyspalveluiden tavoitteena
on auttaa asiakasta eteenpäin. Tapaamisia on aiempaa useammin, jotta
asiakkaan työhakua voidaan tukea.
Kaikilla toimilla pyritään edistämään asiakkaan työllistymistä, kertoo Taipale-Vuorinen.

Uusille asiakkaille muutos tuo mukanaan sen, että työllisyyspalveluiden
asiantuntija ottaa yhteyttä jo viiden
arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana omavalmentaja on
aktiivisesti yhteydessä työnhakijaan
noin kahden viikon välein joko puhelimitse tai fyysisissä tapaamisissa.
Näiden keskustelujen tarkoituksena
on asiakkaan senhetkisen tilanteen
kartoittaminen.
– Omavalmentaja ja työnhakija
Asiakasnäkökulmaa on
tekevät yhteistyötä sopivan työllistymistä edistävän polun löytymiseksi. mietitty huolella
Myös työnhakijan itsenäistä työnha- Asiakaspalvelumallia valmisteltiin
kua tuetaan koko prosessin ajan, ker- Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa kevään ajan. Uuden mallin
too Taipale-Vuorinen.
mukaisen toiminnan valmistelua varten perustettiin erilaisia työryhmiä.
Autamme asiakasta
Ryhmät koostuivat asiakkuuspäällieteenpäin
köistä, esihenkilöistä ja omavalmenUuden mallin mukaan omavalmen- tajista.
– Työryhmät koostuivat monipuotaja laatii asiakkaan kanssa työllistymissuunnitelman, jota päivite- lisesti eri osa-alueiden asiantuntitään aina kolmen kuukauden välein. joista. Valmistelussa otettiin huoLisäksi puolen vuoden välein on mioon kaikkien asiakasryhmien
tehostettu työnhakujakso. Jos asiak- yksilölliset tarpeet, kertoo Taipalekaan työnhaku pitkittyy, asiakkaalle Vuorinen.
tarjotaan myös myöhemmin tiiviimVantaan ja Keravan työllisyyspalpää tukea.
veluissa kaikki henkilöt on perehdytetty työskentelemään uuden palve-

lumallin mukaisesti. Kevään aikana
on järjestetty erilaisia perehdytystapahtumia uusille ja vanhoille työntekijöille. Perehdytyksessä hyödynnettiin erilaisia asiantuntijoiden
laatimia materiaaleja ja perehdytystä tapahtui yhteisesti ja tiimeissä.
Tiimikohtaisessa perehdytyksessä
paneuduttiin erityisesti eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Muutoksen tuulet tuovat
virtaa työnhakuun
Nyt uusi asiakaspalvelumalli on
täällä, ja toukokuu on tuonut mukanaan pitkään valmisteltuja muutoksia työnhakijoille. Asiakkaan ei tarvitse itse ottaa työllisyyspalveluihin
yhteyttä. Asiakas voi jatkaa työnhakua ja odottaa yhteydenottoa, jonka
jälkeen häntä opastetaan uuteen palvelumalliin.
Uuden asiakaspalvelumallin ensisijaisena tavoitteena on työnhakijoiden työllistyminen. Työnhakijat
saavat asiantuntijoilta apua työllistymiseen ja uravaihtoehtoja kartoitetaan yhdessä. Susanna Taipale-Vuorisen mukaan tärkeää on kuitenkin
myös työnhakijan oma aktiivisuus.
Uuteen asiakaspalvelumalliin voi
tutustua tarkemmin vantaa.fi:ssä
Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden nettisivuilla. l
SINNA MARJAMAA

Osaamista

7

Villit visiot urbaanista ruoantuotannosta toteutuvat
Kestävän ruokatalouden
ympärille kietoutuu iso
tulevaisuuden visio ja
lukuisia konkreettisia
tekoja. Sekä yritykset
että asukkaat ovat
innostuneet vastuullisesti
tuotetusta ruoasta ja
ruoan kiertotaloudesta.

minnassa saatavien säästöjen että
ympäristövastuun kannalta. Esimerkiksi ravintolan biojätteestä kompostoitu multa ja itse kasvatettu ruoka
ovat keinoja toimia vastuullisesti,
kertoo hankkeen projektipäällikkönä
toiminut Henri Laine.
Laine toivoo, että hankkeessa
kokeiltuja liiketoimintamalleja kehitetään jatkossakin. Tärkeimpiä kehityskohteita on esimerkiksi kaupunkiympäristössä tapahtuvan urbaanin
ruoantuotannon skaalaaminen kaneväällä päättynyt 6Aika: Cir- nattavaksi liiketoiminnaksi.
cularHoodFood -hanke on
vauhdittanut Vantaan matRuokaklusterimme – kestävän
kaa urbaanin ruoan pääkaupungiksi. Hankkeessa on löydetty muun ruokatalouden edelläkävijä
muassa uusia tapoja edistää ruoan Kestävän ruokatalouden kehitysnä- kymät ovat CircularHoodFood-hankkiertotaloutta sekä vähentää hävik�
kiä ja ruoan ympäristövaikutuksia.
keen tulosten perusteella täynnä
Konkreettiset kokeilut ovat olleet mahdollisuuksia. Vantaan ruokaklushankkeen vetonaula. Ravintolat, terin osallistujajoukko yli tuplaantui
start up -yritykset, vakiintuneet hankkeen kahden toimintavuoden
ruoka-alan toimijat sekä taloyhtiöt aikana. Mukana on nyt yli 70 toimiasukkaineen ovat lähteneet mukaan jaa, ja aktiivisia toimijoita on koko
testaamaan ja innovoimaan uusia pääkaupunkiseudulta.
ratkaisuja ja kokeiluympäristöjä.
Henri Laineen mukaan ruoka-alan
– Mukana olleissa ravintoloissa toimijat ovat panneet merkille Vankeskeistä on ruokahävikin vähentä- taan työn ruoka-alan edelläkävijänä,
minen, mikä on tärkeää sekä liiketoi- ja Vantaalla on iso mahdollisuus pro-

MARKKU LAINE

K

CircularHoodFood-hankkeessa kokeiltiin myös kaupunkiviljelyä. Hakunilan
Kaskelantiellä taloyhtiön asukkaat testasivat sekä sisä- että ulkoviljelyä.

filoitua kestävän ruoan pääkaupun- Kiinnostuitko ruokaklusterista?
kina.
Lue lisää osoitteessa
– Pitkäjänteisellä työllä meillä voisi business.vantaa.fi/fi/ruokaklusteri!
olla parin vuoden päästä Uudenmaan ruokaklusteri ja viiden vuoden
päästä Suomen ruoka-alan yritysten
Katso video!
klusteri. l
vantaakanava.fi
MARJA-LIISA TORNIAINEN

Pulmien ratkontaa kansainvälisin silmin
Ratkaisuja – jopa
niin, että on vara
valita! Kun koolla on
joukko kansainvälisiä
osaajia, yritykset
saavat esittämäänsä
haasteeseen monta
näkemystä.

K

olme ryhmää, aktiivista keskustelua ja seinientäydeltä
post it -lappuja. Esimerkiksi
tätä on Talent Vantaan design sprint,
jossa kansainväliset osaajat alkavat
pohtia yhteistyöyrityksen haastetta
ja etsivät siihen yhdessä toimivinta
ratkaisua.
Rupeama on tiivis. Yritys esittää
pulman, ja eri alojen osaajista koostuvat ryhmät pohtivat sitä tahoillaan. Yritys valitsee esitellyistä ratkaisuista suosikkinsa, ja lopuksi siitä
hiotaan viimeistelty esitys. Kaikki
tapahtuu muutamassa päivässä.
Kaikki voittavat. Yritykselle karttuu uusia ajatuksia, osaajat puolestaan verkostoituvat ja pääsevät esittelemään taitojaan. Siitä on kyse

myös Talent Vantaa -hankkeessa:
Vantaa tukee työnantajia ja kansainvälisiä osaajia löytämään toisensa ja
yhdistämään voimansa.

Ideat saavat lentää
Loppukeväästä järjestetyssä design
sprintissä ratkottiin Uudenmaan
ruoka -foodhubin eli paikallisen
ruoan jakelukeskuksen esittämää
kysymystä asiakashankinnasta ja toimitusketjusta. Asiaan haettiin näkökulmia 15 eri puolilta maailmaa tulleelta osaajalta.
Hana Kebede Asfaw, Shristi NeuDesign sprintin aikana kansainväliset osaajat
pane, Dan Palmer ja Ioanna Tzanakirittivät toisiaan ja pohtivat yhdessä, millaiset ratkaisut
kaki kehuivat työnsä ääreltä design
voisivat parhaiten palvella mukana olevaa yritystä.
sprintin olevan hyvä ja haastava
kokemus.
– Design sprintin kautta organisaatio voi kehittyä. Menetelmää kanDigitaalisten strategioiden ja liike- ja miten se toimii parhaalla tavalla,
nattaa käyttää esimerkiksi uusia toiminnan kehittämisen parissa työs- Palmer totesi.
tuotteita mietittäessä ja samalla osal- kennelleelle Dan Palmerille design
Talent Vantaan design sprintiä Pallistaa ihmisiä. Itselleni antoisinta on sprint oli hyvinkin tuttu juttu.
mer kehui hyvin järjestetyksi.
– Kun ideoita on paljon, se voi olla
– Yhä useampien suomalaisten yriollut koko prosessi ja ryhmässä työskenteleminen. Kaikki heittelevät ide- tysten kannattaisi hyödyntää proses- vähän kaoottista. Täällä vetäjät ovat
oita ja kehittävät niitä yhdessä, toista sia. Insinöörimäisen ajattelun lisäksi tehneet hyvää työtä järjestyksen
kertaa design sprintissä ollut Shristi tarvitaan luovuutta ja perusteluja, kanssa. l
miksi tuotetta tai palvelua tarvitaan ANNA-LEENA PYYKÖNEN
Neupane totesi.
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Uusia keinoja maankäytön
päästöjen vähentämiseen

Hae ulkoillessasi
vettä janoosi
vesiposteista

H

SY ylläpitää 75 vesipostia
eri puolilla pääkaupunkiseutua. Niistä asukkaat
voivat ulkoillessaan hakea vettä
janoonsa.
Vesipostit löytyvät kartalta
www.hsy.fi/vesipostit. Tarkista
löytyykö vesiposti oman ulkoilureittisi varrelta. Vesiposteja on
erimallisia, ja niiden toimintatavat eroavat hieman tosistaan.
Vesipostit ovat käytössä säävarauksella huhtikuun alusta lokakuun loppuun.
Vesiposteista tuleva vesi on
samaa erinomaista juomavettä,
mitä saa myös kiinteistöjen
hanasta. l
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

JYRI HUHTALA

Vantaa selvitti keinoja,
joilla voisi kaupunkina
ohjata maankäyttöä
ja rakentamista yhä
enemmän hiilineutraaliin
ja luonnonvaroja
säästävään suuntaan.

M

aankäytön ja rakentamisen
ratkaisut vaikuttavat merkittävästi ja pitkäaikaisesti
ilmastopäästöihin ja luonnonvarojen
kestävään käyttöön. Hyvällä yhdyskuntasuunnittelun ohjauksella voidaan vähentää syntyviä päästöjä ja
kielteisiä vaikutuksia ympäristölle.

SAMI SOOSALU

Vantaalla on vesiposteja, joista irrotetaan päällä oleva kansi, ja käännetään sisällä olevaa T-avainta hanan
aukaisemiseksi. Hetken jälkeen vettä
alkaa virrata.

Selvityksen pohjalta otetaan käyttöön 39 Vantaan näkökulmasta vaikuttavinta keinoa kestävän maankäytön edistämiseen. Osa keinoista
on kokonaan uusia, ja osa sellaisia,
jotka eivät ole vielä käytössä täysimittaisesti.
Uusia keinoja ovat muun muassa
kaavoituksessa käyttöön otettava hiilineutraaliusmalli. Mallin mukaisesti
jokaisen rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa kartoitetaan mahdollisuudet minimoida rakennusvaiheessa ja rakennuksen käytön aikana
aiheutuvat päästöt. Sitä varten selvitetään mahdollisuudet uusiutuvan
energian käyttöön, valitaan mahdollisimman vähäpäästöiset rakennusmateriaalit ja minimoidaan rakentamisen vaikutukset rakennettavan tontin
hiilivarastoon esimerkiksi korvaa-

Miten hävittää
puutarhajätteet?
P ERTT I R

AA M I

malla rakennuksen alta raivattavaa
kasvillisuutta.
Tärkeänä keinona on myös ylläpitää ja lisätä maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoja. Niiden
tuhoutumista rakennushankkeissa
minimoidaan luontoalueita säästävällä kaavoituksella. Uutta rakentamista kaavoitetaan jo rakennetuille
alueille, ja vältetään kaavoittamista
uusille metsäisille alueille. Näin
säästetään olemassa olevaa puustoa.
Lisäksi jokaisella yksittäisellä tontilla tarkastellaan, miten rakennuk-

Vehreällä pihalla syntyy
erilaista puutarhajätettä,
mutta miten hävittää jäte
asianmukaisesti? Keinoja
on monia.

P

uutarhajätettä ovat muun
muassa risut, oksat, lehdet ja
naatit. Ne kannattaa käsitellä
ja hyödyntää omalla pihalla, jos se
suinkin on mahdollista. Puutarhajätteistä saa kompostoimalla multaa
ja risuista hakettamalla seosainetta
kompostiin tai katetta pensaiden juurelle.
Puiden lehdet voi ajaa syksyllä tai
keväällä ruohonleikkurilla silpuksi
ja jättää maahan nurmikolle lisäravinteeksi.
Lehdet voi myös kompostoida lehtikompostorissa. Tarkoitukseen sopii
kehikko, johon asetellaan ilmavasti

set voidaan sijoittaa niin, että maaperää ja kasvillisuutta tuhoutuisi
mahdollisimman vähän. Lisäksi
uutta puustoa ja kasvillisuutta istutetaan toisaalle, jotta maankäytössä
väistämättä jonkin verran kärsiviä
hiilivarastoja saadaan kompensoitua.
Valitut keinot edistävät Vantaan
tavoitetta olla hiilineutraali vuonna
2030. l
SONJA LINDROOS

risut, lehdet sekä typpilisä, esimerkiksi kourallinen kanankakkaa. Lehtikomposti kannattaa kääntää kerran
kesän aikana. Syksyisistä lehdistä
ennen lumentuloa rakennetun lehtikompostorin komposti on valmista
pihalla käytettävää maanparannusainetta jopa alle vuodessa.
Puutarhajätettä voi viedä myös
Sortti-asemille. Risujätettä (alle 20
cm paksut oksat, risut ja havut) otetaan vastaan Sortti-asemilla vuoden
ympäri ja risutonta jätettä (lehdet,
ruoho, naatit, haketettu risu) huhtikuun alusta joulukuun loppuun. Vastaanotto on maksullista. Lisätietoa
Sortti-asemista HSY:n sivulla.
Puutarhajätteen
omatoiminen
polttaminen on Vantaalla kiellettyä.
Samoin on kiellettyä jätteiden vienti
luontoon, vaikkapa metsään. Näin
pyritään estämään vieraslajien leviäminen pihoilta luontoon. l
SONJA LINDROOS
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ALISA KAUKIO

UUSIA PYÖRÄTEITÄ
JA RUNKOLUKITTAVIA
PYÖRÄTELINEITÄ

Vantaa haluaa lisätä pyöräilyä kulkutapana.

Kesäkaudella Vantaan pyöräilyolosuhteita
parannetaan rakentamalla uusia pyörätieosuuksia
ja asentamalla katujen varsille ja puistoihin
yhteensä 1000 runkolukittavaa pyörätelinettä.

U

usia runkolukittavia pyöräteli- tuille paikoille, ja osa telineistä on
neitä asennetaan Tikkurilaan, katettuja.
Jokiniemeen,
Myyrmäkeen,
Martinlaaksoon ja Pakkalaan. Näillä
Uusia osuuksia rakenteilla
alueilla pyöräillään paljon ja tarve
turvalliselle pyöräpysäköinnille on oleviin pyöräbaanoihin
siksi suuri. Vuosien mittaan tarkoi- Kesän aikana rakennetaan yksi kokotuksena on korvata kaikki kaupungin naan uusi pyörätieosuus ja parannevastuulla olevat pyörätelineet uusilla, taan vanhaa.
Kokonaan uusi pyörätieosuus
runkolukittavilla telineillä.
Osa telineistä tulee vanhojen, ei- rakennetaan Kivistön keskustassa
runkolukittavien pyörätelineiden kulkevan Kvartsiraitin pyöräbaatilalle, osa kokonaan uusiin paikkoi- nan jatkoksi. Baanaa jatketaan radan
hin. Uudet telineet asennetaan valais- varteen Ruusumäentien suuntai-

sesti, Vantaanjoelle asti. Osuus tulee
olemaan osa Kivistön ja Tikkurilan
välille vaiheittain rakennettavaa baanaa.
Lisäksi kunnostetaan Tikkurilan
juna-aseman tuntumassa olevalta
Vernissasillalta Markusaksenpuiston
läpi Heidehofintielle kulkeva jalankulku- ja pyörätie. Nykyisestä kulkuväylästä rakennetaan sujuvammin
pyöräiltävä leventämällä kulkuväylää
ja erottamalla jalankulun ja pyöräilyn väylät toisistaan. Uusi laadukas
osuus tulee olemaan osa Tikkurilan ja

Uimaveden lämpötilan
näkee helposti netistä

SONJA LINDROOS

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
AVOIMEN DATAN PALVELU

H

oukutteleeko pulahdus jär- sesta niin kesä- kuin talvikaudella.
veen? Yli 20 pääkaupunkiseu- Forum Virium Helsingin sensorikodulla sijaitsevalla uimaran- keilu alkoi kahdeksasta helsinkiläinalla mitataan uimaveden lämpötilaa sestä uimarannasta, mutta sitä on
automaattisesti sensoreilla. Van- nyt laajennettu. Uimaveden lämpötaalla sensoreita on Kuusijärven ja tilaa mitataan edelleen perinteisesti
Vetokankaan uimarannoilla.
niillä rannoilla, joilla sensoreita ei
Uimaveden ajantasaisen lämpöti- vielä ole. Muiden uimarantojen lämlan voi tarkastaa verkkopalveluista pötilan ja sinilevätilanteen näkee
jo kotisohvalla. Tiedot löytyvät osoit- ulkoliikunta.fi-palvelusta.
Uimarantavesien lämpötilat ja
teista uiras.fvh.io ja fvh.io/uimarannat. Lisäksi tieto on jaossa maksut- lukuisat muut datat löytyvät päätomana ja avoimena datana eli kenen kaupunkiseudun avoimen datan palvelusta HRI.fi. l
tahansa vapaasti käytettävissä.
Edulliset sensorit ovat suoriutuneet uimaveden lämpötilan mittauk-

Hakunilan välille lähivuosina rakennettavaa pyöräbaanaa.
Vantaan tavoitteena on tehdä pyöräilystä yhä sujuvampaa ja turvallisempaa, ja siten suositumpaa. Tällä
tavoin halutaan nostaa pyöräilyn
osuutta kulkutapana merkittävästi.
Pyöräilyn edistäminen on osa Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessä. l

Vantaa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen jakavat julkista dataansa
maksuttomasti kaikkien käyttöön
avoimena datana Helsinki Region
Infoshare -palvelun (hri.fi) kautta.
Sivustolta löytyy muun muassa
tilastoja, tuoreita ja historiallisia
ilmakuvia sekä karttoja. Dataa
on tarjolla esimerkiksi väestöstä,
rakennetusta ympäristöstä sekä
liikenteestä ja matkailusta.
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Myyrmäen ja Ilolan skeittipuistojen avajaisissa runsas
kattaus vauhdikasta ohjelmaa
Vantaan skeittipuistot soveltuvat skeittaamisen
lisäksi ainakin scoottaukseen ja BMX-pyöräilyyn.
Kuva Hakunilan skeittipuistosta.

S

uomen suurimman skeitti- ja
lähiliikuntapaikan avajaiset
Myyrmäessä järjestetään torstaina 12. toukokuuta. Heti seuraavana
tiistaina 17. toukokuuta jatketaan
menoa Ilolan skeitti ja pumptrack
-radan avajaisilla. Molemmat avajaiset järjestetään kello 17.30–20.
Myyrmäessä on luvassa monipuolista ohjelmaa skeittikisailusta eri
urheiluseurojen järjestämiin toiminnallisiin kokeilupisteisiin, lajiopastuksiin ja esityksiin. Menoa ja hyvää
fiilistä tapahtumaan luovat skeittipaikalla soittava dj sekä illan hui-

VÄYLÄVIRASTO

pentava esiintyjä tapahtumalavalla.
HELride järjestää Myyrmäen parkilla avoimet skeittikisat. Luvassa
on kattaus perinteisiä ja vähemmän
perinteisiä kisoja. Yleisölle on tarjolla
taattua viihdettä, ja kisaajille hyvät
palkinnot.
Jos kisaaminen ei maistu, HELriden ohjaajat järjestävät ilmaista
skeittauksen opetusta ennen kisoja.
Omaa lautaa et tarvitse, vaan voit lainata sellaisen opetuksen ajaksi.
Ilolassa mukana järjestelyissä on
muun muassa uusi vantaalainen
skeittiseura, ja hauskaa ohjelmaa

on sielläkin tarjolla skeittikisoista
uuteen pumptrack-rataan tutustumiseen.
Avajaisten tarkempi ohjelma löytyy Vantaan tapahtumakalenterista
osoitteesta tapahtumat.vantaa.fi.

mukaisesti. Lisäksi on rakennettu
pari ohjelman ulkopuolista skeittipuistoa ja hankittu esimerkiksi kouluille irtokalusteita skeittaukseen. l
ARJA KERÄNEN & PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

Vantaa on skeittikaupunki
Uusien skeittipuistojen myötä Vantaan olosuhteet skeittaajille ovat
Suomessa jo poikkeuksellisen hyvät.
Skeittipuistoverkostoa on rakennettu ja täydennetty viime vuosina
kaupungin skeittipaikkaohjelman

Vantaan skeittipuistot
ja niiden tiedot löydät
osoitteesta vantaa.fi/fi/
palveluhakemisto/palvelu/
skeittipaikat.

Kesällä siltatöitä ja pohjarakenteen kunnostusta Kehä III:lla

K

esän aikana on Askiston kohdalla käynnissä useita Kehä
III:n parantamiseen liittyviä
töitä. Idän suunnan kaistojen alla
olevat paalulaatat uusitaan. Lisäksi
rakennetaan Kehä III:n rampit Askiston ja Hämeenkylän kohdalle. Rakennustöitä on Askistontiellä ja Tavastkullantiellä, jotta tiet vastaavat
jatkossa nykyisiä ajoneuvoliikenteen
vaatimuksia. Myös Uudenkyläntien
jalankulun ja pyöräilyn väylää raken-

netaan kesällä.
Kesällä Vihdintiellä rakennetaan
läntisen sillan valmistuttua Hämeenkylän itäistä risteyssiltaa. Myös Pikkujärvenojan kohdalla on siltatöitä.
Lisäksi Sänkiniityn alikulkukäytävää
korjataan.
Kesän aikana työmaa-alueella tehdään yleisesti viher- ja kiveystöitä
sekä valaistukseen ja telematiikkaan,
eli liikenteenhallinta- ja turvajärjestelmiin liittyviä töitä. l

Hämeenkylän läntistä risteyssiltaa rakennettiin
kevään aikana. Kuvassa käynnissä sillan kannen
raudoituksen teko.

Asumista
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RATIKAN KAAVARUNKO OHJAA KAUPUNKIKEHITYSTÄ REITIN VARRELLE
Vantaan ratikka ei ole vain liikennettä vaan koko kaupunkiympäristöä kehittävä hanke, joka mahdollistaa
sujuvamman arjen ja ekologisesti kestävämmän kaupungin. Kaavarunkoluonnos on tulossa nähtäville,
jolloin siitä voi jättää mielipiteitä kyselyn tai kirjaamon kautta.

V

antaa on viime vuosina ollut
maamme nopeimmin väestöltään ja työpaikkamäärältään
kasvavia kaupunkeja. Kaupungin on
varauduttava kasvuun ja samalla
myös ilmastonmuutoksen haasteisiin. Vantaa on tärkeä osa pääkaupunkiseutua, jossa kestävän joukkoliikennekaupungin luominen on
tärkein yhdyskuntarakenteellinen
keino näihin haasteisiin vastaamiseen.
– Vantaan ratikka mahdollistaa
kaupungin tiivistämisen ja täydentämisen ekologisesti kestävällä tavalla
laadukkaan joukkoliikenneyhteyden ympärillä, yleiskaava-arkkitehti
Mika Ahonen kertoo.
Ratikan kaavarunkoluonnoksessa
hahmotetaan tulevaisuuden suuntaviivat kaupungin hallitulle kasvulle
reitin varteen asumisesta viheralueisiin.
– Ratikan mahdollistama kaupunkikehitys kutoo erilliset aluekeskukset Aviapoliksessa, Tikkurilassa,
Hakunilassa ja Länsimäessä yhtenäiseksi helminauhaksi, jossa alueiden
erityispiirteitä tuodaan esiin ja kehi-

tetään alueita näiden pohjalta, Ahonen kiteyttää kaavarunkoluonnoksen
ytimen.

Ekologisesti kestävä
ja sujuva arki
Kaavarunkoluonnokseen on määritelty visio ratikkakaupungista, joka
koostuu erilaisista teemoista. Suunnittelualue kattaa noin 800 metrin
säteelle ratikan pysäkeistä muodostuvan vyöhykkeen.
– Asuinalueilla on tavoitteena säilyttää täydennysrakentamisessa eri
talotyyppien ja asumisen vaihtoehtojen kirjo. Uudet asumisen alueet
toteutuvat urbaaneina. Työpaikkaalueista merkittävä osa säilyy ja
sijaintinsa parantuessa tiivistyy.
Väestön kasvu parantaa kaupan palveluverkon toimintaedellytyksiä,
Ahonen kertoo kaavarunkoluonnoksen tavoitteista.
– Kaavarunkoluonnoksessa on hahmoteltu myös esimerkiksi liikenneverkkoa, kaupunkitilaa, kulttuuriympäristöä ja virkistysalueverkostoa
ratikan reitin varrella, Ahonen jatkaa.

Omaleimaiset
kaupunkikeskustat

sekä Fazerilan ja Vaaralan teollisuusalueiden saavutettavuutta.

Aviapoliksesta tavoitellaan urbaania
asumisen, työnteon ja palvelujen keskusta, elävää lentokenttäkaupunkia
– Ratikka parantaa Aviapoliksen
sisäistä joukkoliikennettä ja saavutettavuutta sekä tuo yhden Suomen
suurimmista kauppa- ja vapaa-ajan
keskittymistä, Jumbon ja Flamingon,
joukkoliikenteellä sujuvasti saavutettavaksi, Ahonen sanoo.
Ratikka vankistaa Tikkurilan asemaa raideliikenteen ja koko eteläisen
Suomen joukkoliikenteen keskuksena
ja lisää entisestään työpaikkojen houkuttelevuutta. Hakunilassa ratikan
odotetaan tuovan vauhtia keskustan
kehitykselle ja uudistumiselle.
–Ratikka tuo Hakunilan raideliikenteen piiriin sujuvoittaen arjen
liikkumista. Ratikka vie niin Vantaan
kuin Helsinginkin suuntaan ja parantaa työmatkaliikennettä, sillä aina ei
tarvitse käyttää autoa, Ahonen jatkaa.
Ratikka tukee myös Länsimäen
kehitystä ja täydennysrakentamista

Vaikuta kaavarunkoluonnokseen
Kaavarunko tehdään ennen ratikan
rakentamispäätöstä, jotta nähdään,
paljonko ja minkälaista uutta rakentamista ratikan varrelle voisi syntyä.
Kaavarungon mukaan asukasmäärä
ratikan reitin varrella voisi kasvaa yli
60 000:lla ja työpaikkojen määrä noin
30 000:lla vuoteen 2050 mennessä.
Kaavarunkoluonnos on tulossa
nähtäville mahdollisesti kesäkuussa,
ja siihen voi jättää mielipiteitä kyselyn tai kirjaamon kautta.
– Toivomme kaupunkilaisten mielipiteitä kaavarunkoluonnoksesta, kun
se tulee nähtäville. Kaavarunkoluonnosta esitellään erillisissä tilaisuuksissa, joista tiedotetaan myöhemmin.
Alustavasti kaavarunkoluonnokseen
voi tutustua 21.5. Hakunila-päivässä,
jossa ratikan suunnittelijoita on myös
tavattavissa, Ahonen kannustaa. l
HANNAKAISA MARKKANEN
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LAPSET ENSIN

Inklusiivisuudessa on kyse ihmiskäsityksestä
SERCAN ALKAN

Matarin päiväkodissa
inkluusio on niin
luonnollinen osa
työkulttuuria ja lasten
arkea, että sitä on lähes
mahdotonta erottaa
erilliseksi painopisteeksi
toiminnassa.

V

arhaiskasvatuksessa inkluusio nähdään laajasti kaikkia
lapsia koskevana ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvänä periaatteena, arvona ja ajattelutapana. Inklusiivisiin periaatteisiin
kuuluu muun muassa yhdenvertaisuus, moninaisuuden arvostaminen,
sosiaalinen osallisuus, yhteisöllisyys
ja oikeus saada tarvitsemaansa tukea.
Se ei ole valinta, vaan sillä turvataan
kaikkien oikeus olla yhteisön jäseniä
ilman ehtoja.
Jokaisessa lapsiryhmässä tulee siis
järjestää tukea, jos lapset sitä tarvitsevat, ja kaikilla varhaiskasvatuksen
työntekijöillä on velvollisuus osallistua tuen antamiseen. Tuki suunnitellaan aina pedagogisesti siten, että
lapsen osallisuus, oikeus oppia ja toimia osana vertaisryhmää toteutuvat
parhaalla mahdollisella tavalla.
Matarin päiväkodin johtaja Piamarjut Hämäläinen kertoo, että
inkluusion periaatteiden toteutuminen vaatii vahvaa yhteishenkeä ja
samojen arvojen jakamista työyhteisössä.
– Inkluusio on vaatinut minulta
johtajana vahvaa visiota. Olen savolainen, koko kylän kasvattama lapsi.
Minun on ollut helppo luottaa siihen, että hankin ympärilleni ihmisiä, jotka ymmärtävät tämän työn
valtavan merkityksen ja ovat valmiita jakamaan kanssani sen vision.
Tärkeintä on yhteisöllisyys; se, että
teemme yhdessä asioita. Inkluusio on
siis yhteisöllisyyden sivutuote, sanoo
Piamarjut.
Inkluusion täysipainoista toteutumista turvaamaan on tehty muutos
varhaiskasvatuslakiin, joka astuu
voimaan elokuussa 2022. Lakimuutos
vahvistaa jokaisen lapsen oikeutta
tukeen, sillä riittävän varhain aloitettu ja oikeanlainen tuki on merkittävä lapsen koko tulevalle oppimispolulle. Vaikka inkluusio käsitteenä on
noussut pintaan yleisessä keskustelussa vasta viime vuosina, Suomi on
jo vuosikymmenten ajan sitoutunut
inkluusion periaatteisiin (mm. Unes-

con Salamancan julistus 1994), ja ne
on kirjattu myös Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan.
– Tässä on pohjimmiltaan kyse
ihmiskäsityksestä ja arvojen johtamisesta. Yhteisöllisyys ei ole kuitenkaan sama asia kuin inkluusio eikä
se riitä pedagogiseksi tueksi lapsille,
vaikka yhteisöllisyys kyllä edesauttaa inkluusion toteutumista todella
paljon. Pidän tulevaa lakimuutosta
todella tervetulleena, koska on olemassa lapsia, jotka oikeasti tarvitsevat lisäresursseja, toteaa Piamarjut.

jän ymmärtävän, mitä yhteisöllisyys
Matarissa tarkoittaa ja millaisia
arvoja päiväkodissa halutaan pitää
yllä.
– Minun maailmassani lapset tulevat aina ensin. Minulle maksetaan
palkkaa siitä, että lasten hyvinvointi
lisääntyy. Ei ole olemassa sellaista,
että ”asia ei kuulu minulle, koska ei
ole minun ryhmäni lapsi”. Meillä kaikilla on täällä aikuisen vastuu, huomauttaa Piamarjut.

Jokaisella päiväkodin
aikuisella on vastuu lapsista

Jokaisella on tarve kuulua johonkin
ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin
on. Sama pätee työntekijöihin, ja
siksi inklusiivisten arvojen on toteuduttava myös työyhteisössä. Matarin
varhaiskasvatuksen opettaja Paula
Virta ja lastenhoitaja Helena Luoma
vahvistavat, että yleinen arvostuksen ja huomioimisen ilmapiiri siirtyy
myös lapsiin.
– On rikkaus, että me työntekijät
olemme kaikki erilaisia ja meillä on
omat vahvuusalueemme. Täällä kaikkia arvostetaan, mikä vaikuttaa suoraan hyvinvointiimme. Pohdimme ja
reflektoimme toimintaamme myös
paljon. Kun kaikilla lapsilla on hyvä
ja turvallinen olo, he uskaltavat tuoda
äänensä kuuluville, sanoo Helena.
Paula alleviivaa turvallisen ilma-

Yhdenvertaisuuden toteutuminen
edellyttää vahvan yhteisöllisyyden
lisäksi Piamarjutin mukaan rohkeutta puuttua tarvittaessa tilanteisiin
työyhteisössä.
– Arvojen mukaista toimintaa pitää
ylläpitää ja edellyttää kaikilta. Epäammatilliseen käyttäytymiseen puuttuminen ei ole vain johtajan vaan
koko yhteisön tehtävä, painottaa Piamarjut.
Piamarjut näkee tärkeänä, että
jokainen työntekijä tuntee kaikki
päiväkodin lapset ja kantaa vastuun muistakin kuin oman ryhmän
lapsista. Perehdyttämisvaiheessa
Piamarjut haluaa uuden työnteki-

Kaikki lähtee työyhteisöstä

piirin ja henkilöstön hyvinvoinnin
merkitystä inkluusioajattelussa. Hän
myös näkee päiväkodin johtajan roolin tärkeänä yhteisöllisyyden ylläpitäjänä.
– Meillä on täällä osaavaa henkilökuntaa, turvallinen ilmapiiri ja hyvä
olla. Piamarjut tukee henkilöstömme
hyvinvointia. Lisäksi meillä on lämpimät välit lasten vanhempiin, joka
edesauttaa lasten tarpeiden huomioimista, kertoo Paula.
Matarin päiväkodin asiakkaana
kolmen lapsensa kanssa 12 vuotta
ollut Tiina Nieminen iloitsee siitä,
että päiväkodissa on aina lämmin
tunnelma ja hyvä ilmapiiri. Yhteisöllisyys on päiväkodissa levinnyt myös
lasten vanhempien toimintaan.
– Arvostan todella Piamarjutia
muun muassa siksi, että hän tuntee
jokaisen lapsen päiväkodissaan, ja
on onnistunut luomaan ilmapiirin
ja työyhteisön, että siellä viihdytään.
Työntekijöiden vaihtuvuus on todella
pientä. Isojen asioiden lisäksi myös
pieniin juttuihin panostetaan Matarissa, kuten siihen, että lapset otetaan
aina todella lämpimästi aamulla vastaan. Lisäksi me vanhemmat kokoonnumme aina ajoittain tekemään
kivoja projekteja kaikkien päiväkodin
lasten hyväksi, kertoo Tiina. l
PIPSA TILLI
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Turvallisemman tilan periaatteet käyttöön
kaikissa kaupungin tiloissa
Lapset ja nuoret
osallistuvat periaatteiden laatimiseen,
ja saavat vaikuttaa
arkeensa myös monin
muin tavoin.

V

antaan kaupunki on sitoutunut lapsiystävällisyyden edistämiseen kunnan kaikessa toiminnassa. Yksi konkreettinen teko
on turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto kaupungin tiloissa.
Vaikka toiminnan ensisijainen kohderyhmä on lapset ja nuoret, turvallisen
tilan periaatteet koskevat kaikkia ikäryhmiä. Lapsille ja nuorille turvallisempi tila on turvallisempi kaikille
tilan käyttäjille.  
Turvallinen kaupunki on asukkaiden hyvän elämän perusta. Erityisesti lapset ja nuoret viettävät paljon
aikaa kaupungin tiloissa, minkä takia
niiden turvallisuuden varmistaminen
on ensiarvoisen tärkeää.

Mitä turvallisempi tila
tarkoittaa?

den on tarkoitus olla näkyvästi esillä
tilassa ja esimerkiksi internetsivuilla.
Periaatteissa on tärkeä mainita myös,
miten tilan käyttäjä toimii, jos kokee,
että periaatteita ei noudateta sekä
miten tilasta vastaavat toimivat, kun
saavat tiedon tästä. Ne käydään läpi
kaikkien uusien työntekijöiden ja esimerkiksi vartijoiden kanssa. Mikäli
tilassa on säännöllisiä käyttäjiä,
periaatteet käydään läpi myös heidän kanssaan.  
Haastamme kaikki vantaalaiset toimijat mukaan turvallisemman tilan
periaatteiden laatimiseen! Vantaalla
Nicehearts ry:n Tyttöjen Tilassa ja
taidemuseo Artsissa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet. Heiltä
voi kysyä vinkkejä periaatteiden
kokoamiseen ja käyttöönottoon.  

Turvallisempi tila on paikka, joka
tarjoaa paikallaolijoille tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta
turvallisuudesta. Tavoitteena on,
että kenenkään ei tarvitse kohdata
minkäänlaisia syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea
aktiivista toimintaa tämän ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin,
joissa näin tapahtuu. Turvallinen
tila on myös saavutettava ja esteetön.
Haluamme, että jokainen kokee olevansa tervetullut Vantaan kaupungin
tiloihin omana itsenään.
Turvallisemman tilan periaatteet
kootaan yhdessä tilan käyttäjien
kanssa. Niihin kirjataan tärkeimmät asiat, joiden mukaan toimitaan.
Lapset ja nuoret vaikuttavat
Vähintään yhtä tärkeä kuin lopputulos, on prosessi, jonka avulla peri- Turvallisempi tila on myös lasten
aatteet kootaan. On hyvä käydä kes- ja nuorten Vaikuttajapäivän tämän
kustelua siitä, mitä tarkoittaa toista vuoden teema. Aihetta käsiteltiin
kunnioittava kohtaaminen ja turvalli- ennakkotehtävien kautta kouluilla
suuden takaaminen jokaiselle.
ja oppilaitoksilla maaliskuussa.
Turvallisemman tilan periaattei- Kaupungintalolla 20.4 lapset, nuo-

ret ja Vantaan päättäjät keskustelivat, mitä turvallisempi tila tarkoittaa Vantaalla ja miten turvallisempia
tiloja luodaan. Syksyllä jokaiseen
kouluun ja oppilaitokseen luodaan
omat turvallisemman tilan periaatteet yhdessä lasten ja nuorten kanssa.
Lapset ja nuoret vaikuttavat monin
tavoin arjessaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Osana Lapsiystävällinen kunta -työtä lasten ja
nuorten vaikuttamismahdollisuuksia omaan arkeen kehitetään laajemminkin. Lapsille ja nuorille viestitään
tehokkaammin vaikuttamismahdollisuuksista ja tuloksista. Lapsilähtöisiä ja esteettömiä osallisuusmenetelmiä levitetään henkilökunnan
keskuudessa. Lisäksi esimerkiksi
osallistuvaa budjetointia kalustehankinnoissa pilotoidaan kahdella koululla, ja kokemuksia jaetaan muille
kouluille.
Vantaan kaupunki on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Malli perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen tavoite on
jokaisen lapsen hyvä elämä. l
TIA RISTIMÄKI, SANNA IRANTA, MILJA INKEROINEN

SANNA HEIKKINEN
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Vantaan lukiot ja Varia
tekevät monipuolista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

Ammattikoulun ohella suoritetut korkeakouluopinnot avasivat Tomille ja Juholle väylän Metropoliassa suoritettaviin jatko-opintoihin.

Opiskelija hyötyy
korkeakouluopinnoista
monella tavalla; tuleva
uravalinta voi helpottua
ja samalla vahvistetaan
jatkossa tarvittavia
opiskelutaitoja.

V

antaan toisen asteen oppilaitoksissa tehdään aktiivista
korkeakouluyhteistyötä. Lukioiden uusin yhteistyökumppani on
Haaga-Helia, mutta yhteistyötä tehdään myös muiden ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin avoimen yliopiston kanssa.
Yhä useammalla toisen asteen
opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja. Lukiolaki
uudistui syksyllä 2019 ja yksi sen
tavoitteista oli sujuvoittaa siirtymiä
korkeakouluihin sekä tutustuttaa
nuoria työelämään uravalintojen helpottamiseksi. Lukion tai ammattikoulun ohella suoritettavat korkeakouluopinnot eivät ainoastaan helpota
tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämistä, vaan niiden avulla opiskelija
voi myös syventää tietyn alan osaamistaan jo toisella asteella. Lisäksi
korkeakoulujen tarjoamat opintojaksot antavat opiskelijalle valmiuksia

mahdollisia tulevia korkeakouluopintoja varten.
Toisen asteen opiskelijoille suunnatut korkeakouluopinnot ovat maksuttomia. Opinnot on myös mahdollista
hyödyntää myöhemmin osana korkeakoulututkintoa. Vantaan lukioissa
korkeakouluyhteistyötä toteutetaan
monin tavoin: erilaisten vierailujen
ja kurkistusten muodossa, kokonaisia
korkeakoulujen opintojaksoja suorittamalla sekä avoimilla MOOC-verkkokursseilla opiskelemalla (Massive
Open Online Course). Tarkista ajantasainen opintotarjonta korkeakoulujen
omilta verkkosivuilta.
– Lukiolaisten valittavana on pääasiallisesti muutoinkin tarjonnassa
olevia opintojaksoja, mutta myös joitakin lukiolaisille räätälöityjä kursseja. Kurssit toteutetaan pääsääntöisesti verkossa, mikä helpottaa

”
Opintoihin

saa omilta
opettajilta
hyvin tukea.”

lukiolaisten osallistumista, kertoo
Haaga-Helian jatkuvan oppimisen
kehityspäällikkö Riitta Yli-Tainio.  

Koodaamista, sähköja automaatiotekniikkaa
Sotungin lukion toisen vuoden opiskelija Jaakko suoritti syksyllä 2021
Helsingin avoimessa yliopistossa 5
opintopisteen laajuisen Ohjelmoinnin
perusteet -kurssin. Jaakko koki opintojen suorittamisen melko vaivattomaksi ja hyvin hallittavaksi. Opinnot erosivat lukio-opinnoista siten,
että tehtävien suorittamiseen ei ollut
määritelty mitään tarkkaa kellonaikaa. Hän sai suorittaa tehtäviä omaan
tahtiin, mutta niitä piti olla tehtynä
riittävä määrä ennen tenttiä, jotta sai
oikeuden osallistua siihen. Jaakko on
ennenkin pitänyt koodarin uraa mahdollisena. Suoritettu kurssi antoikin
hieman esimakua koodaamisesta ja
vahvisti tulevaa uravalintaa.  
Tomi ja Juho valmistuivat alkuvuodesta sähkö- ja automaatioasentajiksi ammattiopisto Variasta. Kaksikolla on jo paketissa myös Metropolia
ammattikorkeakoulussa suoritettuja
opintoja. Puolitoista vuotta kestäneet väyläopinnot avasivat Tomille ja
Juholle kirjaimellisesti väylän sähköja automaatiotekniikan jatko-opintoihin Metropoliassa.

– Me jatketaan siellä heti armeijan
jälkeen, Tomi kertoo.
Sähkö- ja automaatioalan lisäksi
ammattikorkeakouluopintoja suoritetaan Variassa muun muassa mediaalalla. Tomi kertoo, että haastavampien opintojen tekeminen yhtä aikaa
perusopintojen kanssa ei ole ihan
läpihuutojuttu, mutta opintoihin saa
omilta opettajilta hyvin tukea.
– Opettajat ajoi meidät tosi hyvin
sisään systeemiin ja järjesti tarvittaessa preppauskursseja. Me pystyttiin
tekemään niin hyvät arvosanat, että
niillä olis päässyt suoraan sisään
Metropoliaan, Tomi sanoo.
Tsemppiä opintoihin satoi myös
työharjoittelupaikkojen kokeneilta
konkareilta.
– Raksalla ukot harmittelivat, kun
eivät olleet tehneet aikanaan samaa,
kertoo Juho.
Kaksikko kannustaa ammattiin
opiskelevia nuoria tarttumaan rohkeasti ammattikorkeakoulun tarjoamiin opintoihin.
– Aivotkin pysyy virkeämpänä, kun
on vähän enemmän haastetta, Tomi
pohtii.
– Suosittelen, että kaikki lähtis
yrittämään, jos on yhtään motivaatiota opiskeluun, Juho kannustaa. l
TUA TÄHKÄPÄÄ, LAURA LINDFORS
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Rinnallakulkija auttaa löytämään sopivia työpaikkoja
SUVI HAAPALA

Vantaan palvelut
yhdistävät voimansa
tarjoamaan yksilöllistä
tukea nuorille aikuisille.

V

antaalainen Hannes on hakenut töitä rinnallakulkijan
tuella viime syksystä lähtien.
– Kuulin hankkeesta kuntakokeilun
kautta, Hannes kertoo.
Hän työskenteli joulukuun Postilla,
ja nyt uuden työpaikan etsintä jatkuu.
– Markkinat ovat lujat ja työnhaku
on kovaa. Siellä on paljon muitakin
hakemassa ja koronatilanne pysyy
takapiruna, jatkaa Hannes.
Vantaan nuoriso- ja työllisyyspalveluiden kaksivuotinen yhteishanke
Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys
laskuun alkoi vuoden 2021 elokuussa.
Hankkeessa 18–29-vuotias vantaalainen työtön saa tuekseen oman rinnallakulkijan, eräänlaisen työelämän
personal trainerin, jonka kanssa voi
muun muassa etsiä työ- tai opiskelupaikkoja sekä kehittää työnhakutaitoja ja työ- tai opiskeluvalmiuksia.
Tuki voi jatkua vielä työ- tai opiskelupaikan löydyttyä. Hanketta tukee
Euroopan sosiaalirahasto
– Vantaan kaupungilla reagoitiin
viime keväänä nopeasti koronapandemian vuoksi rajusti kasvaneeseen
nuorisotyöttömyyteen. Nuoriso- ja

Pääset mukaan ottamalla
yhteyttä puhelimitse tai
WhatsAppilla numeroon
040 182 9060 tai 040
1852 119, tai sähköpostilla
rinnallakulkija@vantaa.fi.

Rinnallakulkija Lauri Löksy (vas.) auttaa Hannesta löytämään sopivia työpaikkoja.

työllisyyspalvelut päättivät yhdistää
osaamisensa, jotta nuoria aikuisia
pystyttäisiin tukemaan yksilöllisellä
ja intensiivisellä ohjauksella, kertoo
projektipäällikkö Kirsi Sulaoja.
Kun nuori ilmoittautuu hankkeeseen, työllisyyskoordinaattori ottaa
häneen yhteyttä kahden arkipäivän
sisällä ja sopii alkutapaamisen.
Ensimmäisellä
tapaamisella
mukana ovat nuori, työllisyyskoor-

dinaattori sekä rinnallakulkija. Sen
jälkeen rinnallakulkija jatkaa nuoren
kanssa yksilötapaamisia.
– Tavoitteena on rento ja joustava
meininki, nuorten ehdoilla mennään.
Me voidaan tavata vaikka kirjastossa
tai kahvilassa ja niin usein kuin nuori
itse toivoo, rinnallakulkija Lauri
Löksy kertoo.
Hanneksen ja rinnallakulkijan
yhteistyö on sujunut hyvin.

– Meillä on ollut hyvä vuorovaikutus, ja yhteydenpito on ollut hyvää.
Minulla on nyt positiivinen asenne
tulevaisuuteen ja tuntuu, että mennään eteenpäin. Otan mielelläni
kapulan, kun se ojennetaan, Hannes
kertoo. l
SINI LINDBERG, LAURI LÖKSY, KIRSI SULAOJA

Näin voit tukea läheistä nuorta
opintojen siirtymävaiheissa

K

oulutuksien väliset siirtymävaiheet, eli niin sanotut nivelvaiheet, herättävät nuorissa
erilaisia tunteita ja ajatuksia. Pelko
yksin jäämisestä, huoli opiskelupaikan saamisesta, luopuminen vanhasta koulusta, aikuisista ja koulukavereista sekä jännitys uuden
opiskelutavan omaksumisesta ovat
huolia, joita moni nivelvaiheessa
oleva nuori pohtii.
Nuorten on hyvä muistaa, etteivät
he ole yksin ajatustensa ja tunteidensa kanssa. Ohjausvastuu on koulujen opinto-ohjaajilla, mutta tukea
saa myös koulunuorisotyöntekijöiltä.
Nuoren läheisen aikuisen on tärkeää olla läsnä ja kuunnella, mitä
nuorelle kuuluu. Alakoulusta yläkouluun siirtyessä kannattaa huomioida,
että opiskelukulttuuri muuttuu hieman toisenlaiseksi. Myös nuoruuteen kuuluvat asiat nousevat enemmän pinnalle.
Tämä voi pelottaa ja jännittää
nuorta, mutta myös läheistä aikuista.

On tärkeää säilyttää hyvä keskusteluyhteys ja luottaa nuoreen. Aikuisen
tuki on välttämätöntä, ja positiiviset
kokemukset kantavat pitkälle.
Peruskoulun jälkeen siirtyessään toiselle asteelle nuori on jälleen uusien asioiden edessä. Peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen
yksilötyötä tekevä nuorisotyöntekijä
Hanna Lottonen kertoo, että nuorten
jännitystä helpottavat usein hyvin
konkreettiset asiat, kuten koulumatkan harjoittelu yhdessä.
– Yhteishaun tulosten tullessa on
hyvä varmistaa, että nuori ottaa paikan vastaan, tutustuu uudelta oppilaitokselta tulleisiin sähköposteihin
sekä kirjeisiin ja tietää, milloin koulu
alkaa syksyllä.
Nuori tarvitsee tukea, mutta myös
vapautta etsiä omaa polkua. Aikuisilla voi olla vahvoja mielipiteitä ja
toiveita, mutta tärkeää on kunnioittaa nuorta.
Lottonen muistuttaa, ettei suunnitelmien tarvitse olla lukkoon lyötyjä

vielä peruskoulun päättyessä:
– Alavalinnasta huolimatta kaikki
ovet ovat yhä avoinna, ja ei ole maailmanloppu, jos ala tai oppilaitos ei
tunnukaan heti omalta. l

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijöiden
yhteystiedot löytyvät
osoitteesta vantaa.fi/
fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/nuorisopalvelut.

HANNELE SORRI, MAIJA MAHON
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Kahvia, jumppaa, bingoa –
asukastilojen hyvässä tunnelmassa viihdytään
Asukastilat ovat
vantaalaisten yhteisiä
olohuoneita, joissa
kohdataan tuttuja
ja tuntemattomia
kahvittelun ja yhteisen
tekemisen äärellä.

K

ahvikupit kilisevät ja kotoisa
puheensorina täyttää Korson
asukastilan. Runsas brunssi
on katettu kauniisti. Tuttu porukka
kokoontuu ja uusiakin kasvoja
ilmestyy nauttimaan herkuista. Sana
on kiirinyt puskaradioissa asti.
Vakiokasvoja
ovat
Astrid,
80, ja Rauni, 74. Yhteisöruokailuissa toisiinsa tutustuneet naiset käyvät Korsossa joka perjantai:
– Yhteisöbrunssi on hieno oman
kylän tapahtuma. Tulemme tänne
juttelemaan, tapaamaan uusia ja
vanhoja tuttuja sekä tietysti nauttimaan herkullisesta ruoasta.
– Olemme tästä todella kiitollisia,
Rauni tuumaa. Syömisen ohella voisi
olla yhteistä kivaa puuhaa ja vaikka
jutustelua aihepiireittäin, pohtivat
naiset.
Yhteisöruokailuiden lisäksi asukastilat tarjoavat monenlaisia
mahdollisuuksia kohtaamiseen,
osallistumiseen sekä harraste- ja

PIIA HELASTO

virkistystoimintaan. Tekemistä riittää vaikkapa käsitöiden, jumpan tai
bingon merkeissä. Asukastiloissa saa
myös opastusta digiasioinnissa sekä
älylaitteiden ja tietokoneiden käytössä.
Nimettömänä pysyttelevät herrat
kehuvat yhteisöruokailuiden tunnelmaa ja herkkuja. Heille Korson asukastila on ehdoton paikka. Yhteisöruokailuissa tärkeää on helppous ja
se, että kaikki ovat samanarvoisia:
– Tänne on matala kynnys tulla,
oikeastaan mukavampi kuin vaikka
sukulaisille. Eläköitymisen jälkeen ja
koronan myötä päivät tarvitsevat rytmiä. Täältä löytyy tutut juttukaverit.
Toisella herroista on kokemusta
ruoka-avun antamisesta, yhteisöllisyydestä sekä toisten auttamisesta.
– Tärkeintä kaikesta on toisen kohtaaminen ihmisenä lähtökohdista
huolimatta. Ihan niin kuin täällä tehdään.
Asukastiloihin voi piipahtaa kuka
vain. Toiminta on maksutonta. Katso
tarkemmat tiedot osoitteessa vantaa.
fi/asukastilat ja seuraa asukastiloja
Instagramissa @asukastilatvantaalla
sekä Facebookissa asukastilojen
omilla sivuilla. l
PIIA HELASTO

Katso video!
vantaakanava.fi
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Astrid ja Rauni pitävät Korson asukastilan yhteisöllisyydestä.

Lastenkulttuurikeskus Pyykkit

V

antaalaiset saavat 15. toukokuuta uuden lastenkulttuurikeskuksen kulttuurihistoriallisesti komealle paikalle
Håkansbölen kartanon pyykkitu�
paan, joka on peruskorjattu uuteen
käyttöön. Avajaisjuhlia vietetään
kartanonpuistossa klo 10–14. Tilaisuuden avaa apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand. Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen tervehdys
kuullaan klo 14.
Pyykkituvasta halutaan vireä
kulttuurikeskus, jonne on hauska
tulla tapahtumiin ja harrastuksiin
ja siksi sen toimintaa suunniteltiin
alueen asukkaiden kanssa työpajoissa ja kyselyin. Tilasta tulee elävä
ja luonnonläheinen, mikä näkyy vahvasti myös avajaisten ohjelmassa.

Musiikkia, taidetta
ja pakopelejä
Kartanon edustalla kuullaan Rokkasoppa-yhtyeen uuden kappaleen
kantaesitys. Reipas rockabillytyylinen teos kertoo Pyykkituvan
Chiro-nimisestä lepakkomaskotista. Luonteeltaan ujo ja ystävällinen lepakkomaskotti viihdyttää
lapsia kartanonpuistossa, poseeraa kuvissa ja jakaa lepakkoaiheisia yllätyksiä. Chiro innostaa lapsia
taiteen ja kulttuurin pariin tulevissakin Pyykkituvan tapahtumissa.
Avajaisissa voi lisäksi pelata kartanoalueen jännittävään historiaan sukeltavaa pakopeliä kavereiden tai perheen kanssa. Pakopelissä

Asumista
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Annie Advisor -sovellus auttaa
löytämään tukea tarvitsevat opiskelijat
Annie lähettää
opiskelijoille
tekstiviestejä, joihin
vastaamalla opiskelija
voi pyytää tukea
matalalla kynnyksellä.

V

antaan toisen asteen koulutuksessa on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.
Ammattiopisto Variassa ja Tikkurilan
lukiossa onkin pilotoitu Annie Advisor -sovellusta, jonka avulla tuen tarpeet voidaan havaita nopeasti.
Annie on opiskelijan ohjauksen ja
tuen tarpeen havaitsemiseen suunniteltu sovellus. Sovelluksen ytimessä
on chatbot, eli automatisoitu keskustelubotti, joka ottaa yhteyttä opiskelijaan ja ohjaa häntä oppilaitoksen tarjoamiin tukipalveluihin. Käytännössä
Annie lähettää opiskelijalle tekstiviestin, jossa kysytään, tarvitseeko
opiskelija tukea esimerkiksi opintojen suunnittelussa tai jaksamiseen
liittyvissä haasteissa. Chatbot ohjaa
tuen tarpeessa olevan opiskelijan
tukea tarjoavalle henkilölle, esimerkiksi opinto-ohjaajalle tai psykologille. Sovellus voi neuvoa opiskelijan
myös erilaisten kirjallisten tukimateriaalien pariin, kuten IT-helpdeskiin.

ENNI NORDMAN

Vantaan ammattiopisto Varia on
tehnyt Annien kanssa yhteistyötä
vuodesta 2020. Lukuvuoden 2021–
2022 aikana Annien kautta on tehty
754 tukipyyntöä. Käyttäjien kokemusten perusteella saadut tulokset ovat
positiivisia: kaikki sovellusta kokeilleet opiskelijat haluaisivat sen kokoaikaiseen käyttöön oppilaitoksessa.
– Tää on mun mielestä mahtava
idea. [...] Kyllä varmasti tulee auttamaan opiskelujen etenemistä, kommentoi eräs Varian opiskelija.
Variasta saatujen positiivisten
palautteiden perusteella Annieta
haluttiin kokeilla myös lukiokoulutuksessa. Pilottikouluksi valikoitui
Tikkurilan lukio, jossa sovellusta
kokeiltiin alkuvuodesta 2022. Palautekyselyn perusteella lukio-opiskelijoiden kokemukset olivat samanlaisia
kuin Variassakin. Kaikki Tikkurilan
lukion opiskelijat, jotka pyysivät
sovelluksen kautta tukea, halusivat sen olevan jatkossakin käytössä
oppilaitoksessa. Mukana ollut psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Kuula
toteaa Annien olevan hyödyllinen erityisesti niille opiskelijoille, joilla on
korkea kynnys pyytää tukea suoraan
koulun henkilökunnalta. Viestittely
botin kanssa voi siis tuntua helpommalta kuin yhteydenotto henkilökuntaan.  
– Opiskelijoiden mieltä painavien

tupa avataan Hakunilaan
ratkaistaan pulmatehtäviä kauniissa
kartanonpuistossa sekä aittarakennuksessa. Art Print -taidepajassa painetaan luontoaiheisia penaaleja ja
kukkaroita käsintehdyillä puuleima�similla.

Tervetuloa avajaisiin ja
juhlaviikolle!
Juhlinnan tuoksinassa perheet voivat viettää yhteistä aikaa Pyykkituvan
kotoisassa leikkikammarissa ja tutustua tulevaan ohjelmistoon. Samassa
tilassa järjestetään jatkossa avoimia
leikkiaamupäiviä pikkulapsiperheille.
Kartanonpuistossa on avajaisten ajan
kahvilavaunu, josta voi ostaa juomia
sekä suolaista ja makeaa syötävää.
Avajaistilaisuus ohjelmineen on maksuton ja esteetön.

Pyykkituvan avajaisviikolla vietetään valtakunnallista lastenkulttuurin juhlaviikkoa 9.–15.5, jolloin
myös Vantaalla on paljon ohjelmaa
lapsille ja lapsiperheille. Juhlaviikko
huipentuu valtakunnallisena Lastenkulttuuripäivänä 15.5, jolloin vietetään myös Vantaan päivää. l
REBEKKA BARONGO

Katso avajaisten,
lastenkulttuurin juhlaviikon
sekä Vantaan päivän ohjelman
aikataulut Vantaan tapahtumakalenterista osoitteessa
tapahtumat.vantaa.fi.

Kynnys ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon tai psykiatriseen sairaanhoitajaan voi olla
korkea monesta eri syystä. Annie antaa opiskelijoille mahdollisuuden tuoda matalalla
kynnyksellä esiin tuen tarpeen, joka muuten olisi jäänyt ehkä kertomatta, Anne kertoo.

erilaisten ongelmien vaikeutumisen
tai pitkittymisen ennaltaehkäisyssä
on tärkeää, että huolenaiheisiin päästään puuttumaan ajoissa. Liian pieniä tai turhia asioita ei ole olemassa,
vaan oma tunne tuen tarpeesta riittää, Anne sanoo.
Kevään aikana selviää, millä tavoin
Annien kokeilua jatketaan luku-

R EB EK K

A BA R O N

GO

vuonna 2022–2023. Mahdollisia jatkokehitysideoita on herännyt paljon.
Tulevaisuudessa Annieta voitaisiin
hyödyntää esimerkiksi työelämässä
oppimisen jaksoilla. Myös muunlaisten kyselyiden, kuten lyhyiden hyvinvointi- tai mielipidekyselyiden, tekeminen olisi mahdollista.  l
TUA TÄHKÄPÄÄ, JANETTE VESALAINEN
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SERCAN ALKAN

Ohjaaja Kati Oinonen kyselee sanataidekerholaisilta Dehviltä ja Aaronilta, mitä heidän omille saarilleen tulee.

HARRASTAMAAN KOULUPÄIVÄN YHTEYDESSÄ
Lehtikuusen alakoulun oppilaita kokoontuu keskiviikkoiltapäivisin sanataidekerhoon.
Harrastusten Vantaan kerho on osa valtakunnallista harrastamisen Suomen mallia, jossa
edistetään peruskoululaisten koulupäivän aikaisia harrastuksia.

S

anataide, mitä se on? Mennään
seuraamaan Lehtikuusen koulun oppilaiden sanataidekerhoa
ja otetaan selvää.
Kerho alkaa harakka hyppii -runoleikillä, jossa oppilaat toistavat runoa
ja siihen sopivia liikkeitä ohjaaja Kati
Oinosen johdolla. Seuraavaksi luetaan kirjaa salasaaresta, ja lopuksi
seuraa selvästi innostavin osio: kerholaiset saavat keksiä ja piirtää oman
saarensa.
Kaverukset Dehvi ja Aaron piirtävät keskittyneesti vierekkäin. Mitä
saarilta löytyy?
– Minun saareni tulee veden alle,
paljastaa Dehvi, jonka saareen liittyvät myös merirosvolaiva, aarre ja
rapu.
– Kaikki värit ja sateenkaari, vastaa
Aaron kysyttäessä, mitä värejä hänen
saarelleen tulee.

Sanataide on monipuolinen
harrastus

tikuusen koululla keskiviikkoiltapäi- ministeriön koululaiskyselyllä sekä
visin. Sanataidekoulun kerhotoimin- muilla Vantaan kaupungin toteuttataa on myös Vantaan kansainvälisellä milla kyselyillä. Myös opettajat kesSanataidekerhossa tehdään animaa- koululla ja Vantaan seudun steiner- kustelevat oppilaiden kanssa heidän
tioita, leikitään draamaleikkejä, kek- koululla sekä Toteemin lastenkult- harrastustoiveistaan.
Harrastustoiminnan tavoitteena ei
sitään henkilöhahmoja ja kirjoitetaan tuurikeskuksessa. Kerhoja ohjataan
runoja. Sanataide tukee osallisuutta, suomeksi ja englanniksi pääosin ole kilpailu, vaan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistäminen ja tukemiyhdessä tekemistä, ilmaisutaitoja, 1.–4.-luokkalaisille oppilaille.
nen, oman yhteisön löytäminen, syrsanavarastoa ja mielikuvituksen
jäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuuden
käyttöä.
Oppilaiden toiveiden
vähentäminen. Kaikki harrastukset
– Sanataide on monipuolinen harrastus. Kerhoissa tutustutaan kirjal- mukaisia harrastuksia
järjestetään niin, etteivät ne pidennä
lisuuteen elämyksellisesti ja erilai- Sanataidekoulu on yhteistyökump- kohtuuttomasti koulupäivää.
– On hienoa, että lapsilla on mahsia ilmaisumuotoja hyödyntämällä. panina Harrastusten Vantaa -hankOhjaajat suunnittelevat kerhojen keessa, jossa pyritään tarjoamaan dollisuus tulla kerhoon suoraan kousisällön huomioiden kunkin ryhmän peruskoululaisille laadukkaita, mie- lusta tai iltapäiväkerhosta. On myös
ikätason ja myös esimerkiksi kielelli- luisia ja maksuttomia harrastusmah- hyvä, että kerhot toimivat tutussa
set haasteet. Innostamme sanataiteen dollisuuksia koulupäivän yhteydessä. kouluympäristössä tai sen välittökeinoin lapsia lukemaan, kertomaan
Harrastuksia järjestetään lasten ja mässä läheisyydessä, Anna Rautiaija kirjoittamaan tarinoita, kertoo Van- nuorten omien toiveiden perusteella. nen toteaa. l
taan Sanataidekoulun tuottajasuun- Toiveita on kerätty muun muassa PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI
nittelija Anna Rautiainen.
Harrastusten Vantaan harrastusSanataidekerhoa järjestetään Leh- toivekyselyllä, opetus- ja kulttuuri-
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Maksutonta kesätoimintaa
nuorisotiloilla
Nuorille ja nuorille
aikuisille on tarjolla
toimintaa läpi koko
kesän 2022.

V

antaan kaikilla alueilla tarjotaan tulevana kesänä monipuolisesti erilaista toimintaa ja harrastuksia 10–17-vuotiaille.
Luvassa on muun muassa avointa
nuorisotilatoimintaa, liikkuvaa ja
jalkautuvaa nuorisotyötä, retki- ja
leiritoimintaa,
skeittitoimintaa,

kaupunkiviljelytoimintaa ja paljon
muuta.
Nuoret pääsevät itse suunnittelemaan kivaa tekemistä. Kaikki toiminta on maksutonta, päihteetöntä
ja kaikille 10–17-vuotiaille nuorille
avointa.
Nuorten aikuisten kesätoiminnassa
on luvassa muun muassa avointa
hengailua ja pelailua ulkotiloissa, viikoittaisia retkiä ja lajikokeiluja sekä
pop up -kesäkahvila. Maksutonta ja
avointa toimintaa on tarjolla melkein
joka arkipäivä 18–29-vuotiaille vantaalaisille.
Jos kesäyön valoisuus valvottaa,
Vantaan nuorten aikuisten Discordserveri on auki 24/7. Liittymislinkki
löytyy osoitteesta bit.ly/nuoretaikuisetdiscord. l
ANNIKA BÄCK

vantaa.fi/nuoret
Nutapaku kiertää Vantaan eri alueilla
kesän aikana tarjoten nuorille mukavaa
kesätekemistä.

Harrastusten Vantaan
harrastukset peruskouluissa

Järjestetään
kouluissa tai niiden lähialueella

Tavoitteena tukea lasten
ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia
ja luoda tasavertaiset
mahdollisuudet matalan
kynnyksen harrastamiseen koulupäivän yhteydessä

Ovat ilmaisia
ja vapaaehtoisia oppilaille

Harrastusten Vantaan toiminta on osa
valtakunnallista harrastamisen Suomen
mallia

Vantaalla monipuolista
kesäohjelmaa ja leirejä
Kesä tulee, ja samalla kaupungin järjestämä
kesätoiminta ja -leirit alkavat pyöriä. Listasimme
joitakin esimerkkejä tulevan kesän tarjonnasta.
Lisää löydät osoitteista vantaa.fi ja tapahtumat.
vantaa.fi.
Värikästä kesää – kuvataiteen
päiväleiri ma–pe 6.–10.6. klo 11
–15.30. järjestetään Tikkurilan kulttuu-

Tarjonta
perustuu
oppilaiden
harrastustoiveisiin

Lukuvuonna 2021–2022
järjestetään yhteensä
noin 450 kerhoa ja
harrastusta

rikeskus Orvokissa.

7–9-vuotiaiden ryhmässä pohditaan,
mitä tarvitaan lentämiseen. No, mielikuvitusta ainakin! Kuvataidekoulun
kesäleirillä pääset tutkimaan piirtäen,
maalaten ja rakennellen lentämistä,
lentäviä öttiäisiä ja olentoja.
10–13-vuotiaat puolestaan pääsevät
sukeltamaan kesään! Kesäleirillä kurkistamme vedenalaiseen fantasiamaailmaan, purjehdimme kohti mökkilaitureita ja tutustumme asumattomiin
saariin. Viikon aikana kokeilemme
maalausta, piirtämistä, valokuvausta
ja muovailua.

Vernissan taideleiri 6.6.–10.6.
järjestetään 10–12-vuotiaille. Ilmoittautuminen: kulttuuritehdasvernissa.fi.

Kesäkuvia! – valokuvauksen
peruskurssi ma-pe 13.–17.6. klo
11.00–14.00. Kurssilla etsimme kiinnostavia kuvakulmia sisällä studiossa ja ulkona kesäisessä Tikkurilassa.
Tutustumme kameran perustoimintoihin ja kokeilemme erilaisia tapoja
ottaa valokuvia.
Lisätietoa ja täydellisen
kurssiohjelman löydät osoitteesta
vantaa.fi/kuvataidekoulu.

Linnut-ympäristötaideleiri 6.–
9.6. klo 10–13 järjestetään lastenkulttuurikeskus Pyykkituvassa. Lähde
mukaan lintujen matkaan. Kesäisellä
kuvataiteen leirillä tutkimme luontoa
ja teemme taidetta lentävien oppaiden inspiroimana.

Lasten liikunnallisia päiväleirejä kesällä ympäri Vantaata

Ilmoittautumaan pääsee Vantaaliikunta-ilmoittautumisjärjestelmässä
osoitteessa pisa.grynos.com/vantaaliikunta.
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Hoivakodeissa
vihertää

S

imonkylän vanhusten hoivakodissa on täysi tohina päällä.
Pöydällä seisoo halkaistuja
maitopurkkeja täynnä multaa. Purkkeihin on juuri istutettu siemeniä:
kurpitsaa, basilikaa ja kirsikkatomaattia.
Useat Vantaan vanhusten asumisyksiköt kasvattavat joka vuosi hyötykasveja siemenistä asti. Kasvien
istuttamiseen ja hoitamiseen osallistuvat niin työntekijät kuin asukkaatkin. Vihannesten ja yrttien lisäksi
tänä vuonna ruukkuihin istutetaan
kesäkukkia.
Ilmojen lämmettyä kasvit laitetaan
parvekkeelle kasvamaan. Näin parvekkeesta tulee viihtyisä kesäterassi,
missä voi nauttia vaikka iltapäiväkahvit. Joillekin asukkaille kasvit ja
kukat parvekkeella tuovat mieleen
oman kodin, jossa he ovat itse aikoinaan pitäneet kukkia.
Myöhemmin kesällä, kun saadaan
satoa, voi esimerkiksi itse kasvatetulla mintulla koristella kakun.
Vaikka sato ei ole erityisen suuri,
maistuvat itse kasvatetut vihannekset paremmalta kuin mikään muu.
Lisäksi projekti tuottaa siihen osallistuville iloa koko kevään ja kesän. l

Kehittäjätoimintaterapeutit jalkautuvat Vantaan ja Keravan kouluihin ja päiväkoteihin.

PIENIÄ JA SUURIA ASKELIA KOHTI
YHTEISTÄ HYVINVOINTIALUETTA

V

antaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa kehitetään nykyisiä Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluja sekä luodaan uusia
toimintatapoja Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten.
Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023. Vaikka tutut lähipalvelut pysyvätkin ennallaan, jo nyt kokeillaan ja kehitetään
uusia tapoja toteuttaa niitä. Vantaan ja Keravan
yhteisessä Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla
-hankkeessa molempien kaupunkien ammattilaiset
tekevät yhdessä asukkaiden ja järjestöjen kanssa
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluista
enemmän kuin osiensa summan.

Suuria suunnitelmia
ja käytännön kehittämistä
Vuoden 2022 aikana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle luodaan niin laajoja rakenteita
kuin parannellaan olennaisia peruspalveluitakin.
Laajemmasta päästä kehittämistyötä ovat muun
muassa perheiden avointen kohtaamispaikkojen
verkoston suunnittelu Vantaan ja Keravan alueelle
sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan palvelupolun suunnittelu ensimmäisestä puhelinsoitosta tai chat-viestistä hoidon käynnistymiseen.
Laajat kokonaisuudet eivät kuitenkaan jää alueen
asukkaalle pelkäksi teoriaksi, vaan esimerkiksi
avoimista kohtaamispaikoista on tarkoitus tulla
koko alueen perheiden kohtaamisen ja vertaistuen
keskuksia.

Toimintaa heti keväästä lähtien

Ilmoittautuminen monille
Aikuisopiston kursseille alkaa
Voit ilmoittautua monille kursseille jo 14.5. alkaen
verkossa osoitteessa Ilmonet.fi. Ilmoittautuminen
onnistuu myös Aikuisopiston pihatapahtumassa 14.
toukokuuta. Aukeavien kurssien valikoimaa pääsee tutkimaan jo etukäteen Ilmonet.fi:ssä. Aikaistetun ilmoittautumisen valikoimassa on esimerkiksi käsityö-, puutarha-, musiikki-, teatterikursseja sekä suuri määrä
kielten kursseja. Kaikille muille kursseille ilmoittaudutaan perinteiseen tapaan 17.–18.8. alkaen. l

ilmonet.fi

Jo keväällä 2022 Asukkaan asialla -hankkeen
myötä saatiin ensimmäiset jalkautuvat kehittäjätoimintaterapeutit Vantaan ja Keravan päiväkoteihin sekä alakouluihin. Yhdessä alueen järjestöjen
kanssa toteutettu kokeilu tuo koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle työkaluja neuropsykiatristen
erityispiirteiden tunnistamiseen ja neuropsykiatrisesti erityispiirteisten lasten tukemiseen arjen
toimintaympäristöissä. Kotihoidon asiakkaille
taas ollaan kokeilemassa liikkuvaa lääkäripalvelua ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille on valmistumassa opas mielenterveys- ja
päihdeongelmista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen. l
MATTI KEPONEN
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Hanke ehkäisee asunnottomuutta:
”Kaikki tulee pitää mukana”
Asunnottomuuden
ehkäisyhanke auttaa ja
ohjaa palveluiden piiriin.

V

iime vuoden helmikuussa Vantaan kaupungilla käynnistyi
asunnottomuuden ehkäisyhanke. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke perustuu
hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023
mennessä. Hankkeen tarkoituksena
on auttaa asunnoton palveluiden piiriin ja tukea asunnon saamisessa.

Apua matalalla kynnyksellä
Vantaalla hanke koostuu kehittävästä ja jalkautuvasta tiimistä. Jalkautuvaan tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, ohjaaja,
kokemusasiantuntija sekä kaksi sosiaaliohjaajaa.
Tiimi etsii asunnottomia kiertäen
paikkoja, joissa asunnottomien tiedetään viettävän aikaa. Lisäksi saatetaan mennä asiakkaiden mukaan eri
palveluihin.
– Voin järjestää vastaanottoajan,
saatella päihdepoliklinikalle tai
mennä lääkäriin asiakkaan kanssa,
kertoo tiimin sairaanhoitaja Hanna
Korpi.

Työ on moniammatillista, ja sitä
tehdään matalla kynnyksellä esimerkiksi kokemusasiantuntijan kanssa.
Tavoitteena on selvittää palvelutarve,
auttaa eteenpäin ja turvata palvelun
alkaminen.

P E RT T I

LISÄTIETOA:
Jalkautuvalle tiimille voi soittaa
numeroon 09 839 50052 ma-to
klo 12–15 tai laittaa sähköpostia
osoitteeseen jalkautuva.aehanke@
vantaa.fi.

RAAMI

Työ tuottaa tulosta
Sosiaaliohjaaja Touko Vähäkylä
hankkeen jalkautuvasta tiimistä kertoo, että tarina asunnottomuuden
takana on aina yksilöllinen.
– Osa on saattanut olla palveluiden piirissä, mutta tippunut jostain
syystä niiden ulkopuolelle.
Lisäksi korona ja pitkä talvi ovat
vaikuttaneet ihmisten liikkuvuuteen,
ja asiakkaiden löytäminen on siksi
ollut välillä haastavaa. Hankkeen
tulokset puhuvat kuitenkin puolestaan.
Vuoden 2021 aikana 88 asiakkaasta
noin puolet sai asunnon, ja lähes
kaikki saatiin ohjattua tarpeiden
mukaisiin palveluihin.
– Kasvavassa kaupungissa kaikki
tulee pitää mukana. Varsinkin tässä
maailman ajassa, Vähäkylä muistuttaa.
Hankkeen työ jatkuu syyskuun loppuun asti. l
KALLE KIVISALO

MARKUS KETOLA

Kirjastoissa kesäaukiolot 13.6.–7.8.
Vantaan kirjastot siirtyvät kesäaukioloihin 13.6.
alkaen. Osa kirjastoista on kesällä avoinna
lyhennetysti. Kirjastojen aukiolot voi tarkistaa
Helmet.fi:stä.
• Myyrmäen ja Tikkurilan kirjastot
palvelevat koko kesän normaalisti
ma-to klo 8–20, pe klo 8–16 ja la
klo 9–16.
• Kivistön, Koivukylän, Lumon, Länsimäen, Martinlaakson ja Pointin
kirjastot ovat kesällä avoinna ma,
to klo 13–20 ja ti, ke, pe klo 9–16.
• Juhannuksena kirjastot
ovat avoinna 23.6. klo 8–16
ja suljettuna 24.–26.6.
• Osa kirjastoista on suljettuna
kesällä. Jos et pääse kesällä
noutamaan varauksiasi, voit perua

•

•
•
•

varauksesi tai lukita ne lomasi
ajaksi Helmet.fi:ssä.
Hakunilan kirjasto on suljettuna
remontin vuoksi 16.5. alkaen syyskuuhun asti. Kirjastoauto pysähtyy
Hakunilan kirjaston läheisyydessä
18.5.–29.6. keskiviikkoisin klo 17–18.
Kirjastoautot ovat
kesätauolla 4.–31.7.
Hiekkaharjun kirjasto on
suljettuna 20.5.–10.8.
Pähkinärinteen kirjasto on
suljettuna 24.6.–7.8.
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På svenska
ANN-MARI BERLIN

Positiv psykologi förbättrar
elevernas välmående i Dickursby
Dickursby skola är en
av pionjärerna i Vanda
med positiv psykologi.
Positiv psykologi går ut
på att öka det psykiska
välbefinnandet och de
mentala resurserna hos
barn i lågstadieåldern.

T

anken är att öka elevernas välmående genom att hjälpa dem hitta
sina egna kärnstyrkor och därigenom få en mer positiv bild av sig
själv. I den positiva psykologin finns
det 24 kärnstyrkor där man har mer
av vissa styrkor och mindre av andra
styrkor. Barnen lär sig hitta sina egna
styrkor.
– Vi vill få barnen att fundera vilka
saker de är bra på och varför just de
här och hur de kan använda dem till
att hjälpa sig själv i sådant som de
tycker är svårt eller jobbigt, förklarar
Elin Eriksson-Haase, klasslärare i

årskurs tre och fyra.
– Vi jobbar på att få fram tankesättet att eleven kan och det man
inte kan går att lära sig. Ingenting
är omöjligt. Vi vill hitta hitta det
positiva hos var och en istället för
det negativa, berättar Emilia Lindqvist, vice rektor och klasslärare
för årskurs ett och två.
Eleverna i Dickursby skola börjar med positiv psykologi redan
från första årskursen så att de får
ut så mycket nytta som möjligt av
det redan från skolstarten. Forskning har visat att den största nyttan av positiv psykologi är i årskurs
fyra och fem.

Allt började med en kurs
i positiv psykologi
Det började med att Emilia Lindqvist och Elin Eriksson-Haase hittade en kurs i positiv psykologi som
Folkhälsan ordnade i samarbete
med Åbo Akademi. Forskning har
visat att stresshormonet kortisol

är på en hälsosammare nivå under
skoltid i de klasser som systematiskt
arbetar med välbefinnandet. Dessutom ökar den positiva sinnesstämningen och hoppfullheten bland barn
som haft positiv psykologi i skolan.
Linqvist och Eriksson-Haase har
sett en positiv förändring i eleverna.
Eleverna har börjat mer använda
begreppen som de lär.

”
Det är

ett sätt att
sprida positiv
energi.”

– Exempelvis i grupparbeten kan de
säga ”Jag är bra på det här. Jag är bra
på att samarbeta eller jag är en bra
ledare, så jag kan göra det här”. De
kan också säga ”Kan du komma med
oss och göra det här för du är bra på
det”. De använder just styrkorna och
koncept som bucket filling. Det är ett
sätt att få andra att må bra och att
sprida positiv energi, berättar Elin.

Positiv psykologi genom
konkreta exempel och bilder
Bucket filling går ut på en bild där alla
inom oss har en hink och hinken blir
fylld av positiva tankar och positiva
känslor. Man kan fylla sin egen hink
genom att vara snäll mot sig själv och
man kan också fylla andras hinkar
genom att vara hjälpsam, vänlig, säga
snälla saker och sprida bra stämning.
Sen finns det också en skopa som man
kan skopa ur hinken genom att säga
någonting fult eller göra någonting
elakt mot någon annan eller sig själv.
I bildleken finns det ett lock som man

På svenska
kan lära sig att sätta på så att man
inte låter andra skopa ur sin hink.
Man lär sig att inte ta åt sig allting.
– Varje gång du skopar ur någon
annans hink så tömmer du lika
mycket från din egen. Så det lönar sig
inte att vara elak mot någon annan
för du gör också illa mot dig själv,
säger Elin.
Positiv psykologi handlar mycket
om kooperativt lärande, om att jobba
tillsammans och samarbeta. Eleverna har haft grupparbeten var de
fått öva på sina styrkor. Emilia nämner ett tillfälle var klassen delades
in i grupper och en grupp fick t.ex.
skumgummikarameller och spagetti
och uppgiften att bygga ett torn för
att träna på kreativitet och uthållighet. De har också gjort egna små hinkar i pulpeterna som de fyllde med
ärter som motsvarade goda tankar
och gärningar.
– Vi jobbar mycket konkret speciellt med de yngre eleverna, förklarar
Emilia.

P

rinciperna för ett tryggare rum tas i användning i stadens alla lokaler på initiativ av barn och unga. Vanda
stad har förbundit sig till att främja barnvänlighet i all
verksamhet. En av de konkreta åtgärderna för att förverkliga
detta är att ta principerna för ett tryggare rum i användning
i stadens lokaler. Stadens beslutsfattare, barn och ungdomar diskuterade under påverkardagen den 20 april vad principerna för ett tryggare rum kan betyda i Vanda.
Ett tryggare rum är en plats som erbjuder personerna som
vistas där en känsla av trygghet både på det fysiska planet
och psykiskt och socialt. Målet är att ingen ska uppleva
någon form av diskriminering, trakassering eller våld. Principerna är resultatet av en dialog inte bara mellan barn och
unga, utan mellan alla dem som använder utrymmet. Varje
lokal får alltså sina egna principer, som när de följs bidrar
till att skapa tryggare rum i Vanda, för alla.
Vanda stad är med i UNICEF:s modell En barnvänlig kommun. Modellen grundar sig på konventionen om barnets rättigheter och målet är att var och ett barn ska ha ett gott liv. l
TIA RISTIMÄKI, SANNA IRANTA, MILJA INKEROINEN

Påverka utformningen
av Vandaspårans planstomme

I Dickursby skola har positiv psykologi tagits väl emot av både föräldrar
och elever.
– Eleverna har tyckt att det har varit
jätteroligt. Skolans föräldrar har varit
tacksamma för att barn som ofta är
självkritiska hittat det goda hos sig
själv. De har också märkt en skillnad
i sina barn: att de faktiskt orkar, är
mer positivt inställda till sitt skolarbete och till sig själv, berättar Emilia.

U

tkastet av Vandaspårans planstomme ställs till påseende
möjligtvis i juni. I Vandaspårans planstomme presenteras områden för olika behov, som bland annat
boende, arbetsplatser, trafik, natur
och rekreation. En planstomme
är en riktgivande plan som är mer
översiktlig än en detaljplan men
mer detaljerad än en generalplan
och saknar rättsverkningar. Vandaborna kan lämna in åsikter av planstommen till stadens registratur vid
adressen kirjaamo@vantaa.fi.
Gatuplaner och detaljplaneförslag
presenteras också etappvis under

Lärare fungerar som
rollmodeller

ANN-MARI BERLIN

SERCAN ALKAN

Barn och unga banar väg
för tryggare rum i Vanda

Föräldrarna är tacksamma
att barnen hittat det goda
hos sig själv

Även lärare kan ha nytta av positiv
psykologi.
– Man börjar själv också se de positiva sidorna hos sig själv och sina kollegor. Vi som lärare måste vara förebilder, förklarar Elin.
Är det lätt att få eleverna att hitta
sina styrkor? Elin skrattar och säger
att de är bra på att hitta varandras
bra sidor. Att hitta sina egna är svårare och så händer det ofta att de
tycker mitt i allt att de har alla styrkor. Att få dem att hitta vilka styrkor
de på riktigt har, det är det som är
det svåra.
Sen när de hittar styrkorna så
använder de dem också. De har hittat styrkor hos sina föräldrar, syskon
och t.om. läraren! Det som är utmanande är att teorin borde omvandlas
till praktiken. Ibland när det händer något på rasterna t.ex. så har de
glömt det här. Det är något vi jobbar
på. Det är viktigt att använda orden
och begreppen på rasterna, i matsalen och också på andra lektioner
än de i positiv psykologi, summerar
Elin. l
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Anmälan till ett flertal kurser
vid Vanda vuxenutbildningsinstitut
öppnas redan 14.5
Du kan anmäla dig elektroniskt till ett flertal kurser redan från och med den 14 maj på adressen
Ilmonet.fi. Anmälan kan också göras på Vanda vuxenutbildningsinstituts gårdsevenemang den 14
maj. Du kan redan nu på förhand ta dig en titt på
utbudet av de kurser som öppnas i maj på adressen Ilmonet.fi. I utbudet av de kurser med anmälan
i maj ingår till exempel handarbets-, trädgårds-,
musik-, teaterkurser och ett stort antal språkkurser. Anmälan till alla andra kurser kan göras som
vanligt från och med 17–18.8. l

ilmonet.fi

året 2022. Målet är att detaljplaneförslag och deras motsvarande gatuplansförslag ska presenteras samtidigt för invånarna från och med april
2022.
Det finns många sätt att delta i
planeringen av Vandaspåran och i
år är det dags att påverka. Olika tillfällen och workshops kommer att
ordnas för invånarna. Planer kan
påverkas genom att lämna åsikter
och påminnelser beroende på den i
fråga varande planens planeringsskede. Du kan följa planeringen via
vantaa.fi/ratikka. l
HANNAKAISA MARKKANEN
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In English

HOBBIES IN CONNECTION WITH THE SCHOOL DAY

S

tudents at Lehtikuusi elementary school meet at a literary
art club on Wednesday afternoons. The Vantaa of Many Hobbies
club is part of the national Finnish
model for promoting elementary
school students’ engaging in hobbies
in connection with the school day.
Literary art, what is it? Let’s go to
Lehtikuusi school students’ literary
art club and find out!
The students make animations,
play drama games, make up characters, and write poems. Literary
art supports social inclusion, doing
together, articulacy, vocabulary, and
using one’s imagination.
– Literary art is a versatile hobby.
The clubs familiarize the children
with literature in an experiential way
by utilizing various forms of expression. The advisors plan the contents
of the clubs by accounting for the
age level of each group, as well as for
potential linguistic challenges. We
use literary art to encourage the children to read, tell and write stories,
says Anna Rautiainen, producerplanner at Vantaa Art School.
The literary art club takes place

SERCAN ALKAN

at Lehtikuusi school on Wednesday
afternoons. In addition, the International School of Vantaa, Vantaan seudun Steinerkoulu, and Children’s Art
Center Toteemi have the art school’s
club activities. The clubs—targeted
at primarily students in grades 1-4—
are supervised in Finnish and English.

Hobbies according to
students’ wishes
Vantaa Art School is a partner in the
Vantaa of Many Hobbies project that
aims to offer students in elementary
schools high-quality, pleasant, and
free-of-charge hobby options in connection with the school day.
The hobbies are planned based
on children and teens’ wishes. The
wishes for hobbies have been collected, among other things, with the
help of the hobby-wish survey, the
Ministry of Education and Culture’s
student survey, as well as other surveys conducted by the City of Vantaa.
Furthermore, teachers discuss the
students’ hobby wishes with them.
The aim of the hobby activities is

not to compete but to promote and
support children and teens’ wellbeing, to find one’s own community,
to prevent marginalization, and to
reduce inequality. All hobbies are
arranged in such a way that they
will not lengthen the school day to
an unreasonable extent.

– It is great that children can come
to the club directly from school or
an after-school club. It is also good
that the clubs operate in the familiar
school environment or in its immediate vicinity, Anna Rautiainen states. l
PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

Front Row Artists will Captivate Vantaa
Vantaa will host several
major music events
next summer. Among
the performers will be a
great palette of the top
names in Finnish music.

T

he Tikkurila Festival is becoming a true Vantaa tradition.
The event will be held at Hiekkaharju Sports Park on 21-23 July. Up to
30,000 visitors are expected to attend
making it one of the largest festivals
in the Helsinki metropolitan area.
ATT E MA LAS KA

– This festival would not exist without enthusiastic and helpful people
from Vantaa, and we are very grateful for that, says Hanna Kaukoniemi, Production Manager at Nelonen Media Live organizing the event.
The summer 2022 festival will feature Antti Tuisku, Juha Tapio, Pyhimys, Behm, Lauri Tähkä and Apulanta, and this summer Tehosekoitin
and Anna Puu will return to the concert stages, as well as 20 other artists
and bands on two different stages.

The Myyrmäki Stadion will
become a music event arena
With the Iskelmä Myyrmäki - Food,
Beer & Wine Festival and British star
James Blunt’s concert on 3-4 June
2022, the Myyrmäki stadium will also
become a large-scale music event
arena for the first time. The performances will feature Elastinen, Sanni,
Behm, Teflon Brothers, Tuure Kilpeläinen and Kaihon Karavaani, Popeda,
Kaija Koo, Chisu, Reino Nordin, Arttu
Wiskari, and Erika Vikman.
The event will offer tasty food,
selections of wine professionals and
products from domestic breweries.

Seksico Taco, Haatsasalo Hatsapuri,
Teemu Laurell's Holy Døner, Thai
Papaya, and well-known chefs and
their teams will oversee food vending.

The Magic of Tango –
Seinäjoki-Vantaa
Vantaa will also enjoy the rhythms of
tango this year. Seinäjoki Tangomarkkinat has signed a cooperation agreement with the City of Vantaa. The
event has reached more than 100,000
visitors in previous years and is one
of the most popular and well-known
summer events in Finland.
The Magic of Tango concert will be
held at the Culture House Martinus
on 20 May 2022 at 7 pm. The concert
will feature Eija Kantola, Petri Hervanto, Heidi Pakarinen, and Jukka
Hallikainen. And in the Song Competition Semifinals on 21 May at 7 pm,
eight female and eight male competitors will compete for the brightest
tango crown. In the Semifinals, four
female and male competitors will be
selected for the finals that will be
held in Seinäjoki. l
HELENA TIENHAARA

In English

Personal support for finding employment
Employment services
have changed because
of a legislative change,
and Employment
services in Vantaa
and Kerava have
implemented a new
customer service model.

W

ith the new model, the
rights and obligations
of unemployed jobseekers have changed. The purpose of
the change is to offer faster and
more intensive support for finding
employment from the very first days
of unemployment.
– The goal is to help and support jobseekers. The jobseeker
is offered more personal
services which are tailored to the jobseeker’s exact situation.
No one needs to
remain alone
and wonder how

to get started, says Customer Manager Suvi Lindén from employment
services.

Coaching and support
With the new customer service
model, the jobseeker is met more
often. This means that a coach, specialised in serving immigrants and
foreign-language clients, contacts
a new client within five business
days of when the person started to
look for work.
The new model also supports
immigrants to apply for jobs from
the very beginning. It is good to
keep in mind that the situation of those who have
moved to Finland can
vary a lot and
some are able
to find a job
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quickly. The coach and client will
draft a plan which will be updated
every three months. In addition, an
intensive jobseeking period will be
organised every six months.

Discussions and
one-on-one meetings
The Vantaa and Kerava employment
services prepared the customer service model during the spring. All customer groups’ individual needs were
taken into account during the preparing.
– As we were preparing the model,
we acknowledged that immigrants
and foreign-language clients may
have distinct needs as they start
looking for a job. The goal is that
each client will have a service that
promotes their individual employment, Lindén explains.
In the future, discussions will be
done over the phone, at one-on-one
meetings, and via video connection.
Independent job seeking will also
be supported throughout the process. The primary goal is to find
employment.
– We can offer the service in various languages and, if necessary, we
will use interpreters in the service
situations. We will look for solutions together while acknowledging
everyone’s individual needs, Lindén
stresses. l

Participate in
planning of Vantaa
Light Rail

T

he strategical plan proposal for Vantaa Light
Rail will be presented to
residents possibly in June. It
designates areas for the needs
of, among other things, workplaces, traffic, nature conservation, and recreation. Reminders
can be sent to registry office kirjaamo@vantaa.fi.
In addition, draft street plans
and local detailed plan proposals are being presented to
residents in stages during the
year of 2022. The aim is for the
local detailed plan proposals
and the corresponding street
plan proposals to be presented
for residents at the same time
starting in April. There are different ways to participate in and
influence the planning of the
Vantaa light rail. Workshops
and information events will be
held for residents.
Plans can be influenced by
providing opinions and reminders depending on the planning
stage of the plan in question.
The planning and its progression can be followed on vantaa.
fi/ratikka and social Media l

SINNA MARJAMAA

Employment services in Vantaa and Kerava
can offer the service in various languages.

Project reduces homelessness
The Homelessness
Prevention Project
provides low threshold
help and services.

I

n February 2021 the city of Vantaa started a project for preventing homelessness. The project
is funded by the Ministry of Social
Affairs and Health and is part of a
larger program with the goal of halving homelessness by 2023. The purpose is to develop client-oriented
health and social services and provide low-threshold help.
In Vantaa, the work is done by a
multiprofessional team that both
develops social services and helps
the homeless. The team helps the
homeless by finding out what service
they need most acutely and helps to

secure access to this service.
During 2021, about half of the 88
customers received an apartment,
and almost all were redirected to
the needed service. The project continues until the end of September. l

Enrollment in many of
Vantaa Adult Education Institute’s
courses to begin already on May 14

KALLE KIVISALO

You can enroll in many courses already as of May 14,
online at: Ilmonet.fi. You can also enroll in the courses at the adult education institute’s park event on
May 14. You can familiarize yourself with the courses opening for enrollment in May in advance online
at: Ilmonet.fi. The courses included in the early
enrollment consist of, among others, handicraft, garden, music, drama, and language courses. Enrollments in other courses will take place, as usual, as
of August 17-18. l

CONTACT
You can call
+358 9 839 50052 Mon-Thu from
12pm to 3pm or send an email to
jalkautuva.aehanke@vantaa.fi.

ilmonet.fi
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Vapaa-aikaa

Agilityn junioreiden maailmanmestaruuskilpailut Vantaalle
JUKKA PATYNEN

Suomelle on myönnetty vuoden 2022 agilityn
junioreiden avoimet maailmanmestaruuskilpailut.
Kilpailujen järjestäjänä toimii Suomen Agilityliitto
ja kilpailut pidetään Vantaalla Hakunilan
Urheilupuistossa 14.–17.7.2022.

N

elipäiväiset kilpailut kokoavat suhteita, toteaa Suomen Agilityliiton
yhteen lapsia ja nuoria ympäri projektipäällikkö Tiina-Liisa Vehkamaailman. Suomeen odotetaan lahti.
saapuvaksi yhteensä noin 500 ohjaaAgilityn lisäksi kilpailujen teejan ja koiran muodostamaa koirak- moina ovat reilu peli, kestävä kehitys
koa kannustusjoukkoineen noin 25 sekä lasten ja nuorten osallisuus.
eri maasta.
– Yritämme saada kaikille osallisKilpailut myönnettiin Suomelle tujille onnistumisen ja osallisuuden
jo vuodeksi 2020, mutta koronavi- kokemuksia, vaikka kisasuoritukset
ruspandemian vuoksi niitä ei pys- toki ovatkin pääosassa mitaleista
tytty järjestämään. Myös Portugaliin taisteltaessa, kertoo kilpailuiden
viime vuodeksi suunnitellut kilpailut viestinnästä vastaava Tanja Köykkä.
peruttiin.
Suomessa agilityä harrastaa aktii– Nyt toivomme, että pääsemme visesti lähes 1000 alle 18-vuotiasta
vihdoin näyttämään, kuinka hienot lasta ja nuorta. Liikunta ja koiran
puitteet meillä on järjestää kansain- kanssa toimiminen tekevät agilitystä
välisiä kilpailuja ammattitaitoisesti. monipuolisen ja mukaansa tempaaOlisi erityisen tärkeää, että lapset ja van harrastuksen. Ensi kesänä järjes�nuoret pääsisivät näkemään toisiaan tettävien kilpailujen toivotaan innosparin vuoden tauon jälkeen. Kilpai- tavan uusia junioriharrastajia lajin
lemisen ohella tapahtuman aikana pariin. l
tavataan tuttuja eri puolilta maa- HELENA TIENHAARA
ilmaa ja solmitaan uusia ystävyys-

Suunnistus värittää kestävyyskierrosta

V

antaan kestävyyskierros järjes- Mitä Vantaan kestävyystetään taas tänä vuonna täysikierros teille merkitsee?
mittaisena kestävyysurheilutapahtumien sarjana. Seuraavaksi, Pihkaniskat on vantaalainen vuonna
27. toukokuuta, ohjelmassa on suun- 1969 perustettu suunnistusseura,
nistuskisa Vantaa Off-trail Challenge, jolle alueellinen toiminta on hyvin
josta kisan ratamestari Tuomo Kuos- tärkeää. Pyrimme edistämään liimanen kertoo lisää.
kunnan harrastamista sekä kuntoilijoiden että kilpailijoiden tasolla, ja
Vantaan kestävyyskierros sopii tähän
Roolisi Vantaa Off-trail
erinomaisesti. Voimme samassa
Challenge tapahtumassa?
tapahtumassa tarjota suunnistajille
Toimin tapahtumassa ratamesta- haastetta ja kestävyysurheilijoille
rina. Ratamestarin tärkeimpiin teh- vaihtelua lajivalikoimaan.
täviin kuuluvat tapahtumalle varatun
maastoalueen käytön suunnittelu eri
Miksi kannattaa lähteä
suunnistusratoja varten, sopivien
rastipisteiden valitseminen ja tar- mukaan Vantaan
Kestävyyskierrokselle?
kempi suunnistusratojen suunnittelu.

Mikä on mieleenpainuvin
muistosi Vantaa Off-trail
Challengesta?

saimme tapahtuman järjestettyä
onnistuneesti. Mieleen jäi kyllä osallistujilta saatu positiivinen palaute,
ja huomasin myös joitakin uuden
Tämän kilpailun historia on sen ver- kokemuksen innostaneita iloisia
ran lyhyt ja ajankohta viime vuonna ilmeitä. Jäämme odottamaan miekoronapandemian takia niin haas- leenpainuvia muistoja tulevissa
teellinen, että olen tyytyväinen, että tapahtumissa. l

Millaisella taustalla pärjää?

Vantaan kestävyyskierros haastaa
osallistujien kestävyyskuntoa ja tarVantaa Off-trail Challenge on kaikille joaa parhaimmillaan onnistumisen
avoin suunnistustapahtuma, jossa kokemuksia, liikunnan tuomaa hyvää
on radat eri tasoisille osallistujille, oloa sekä mahdollisuuden uusien
niin suunnistajille, kestävyysurheili- lajien kokeilemiseen.
Monipuolinen kestävyysurheilutajoille kuin kuntoilijoillekin. Valitusta
radasta ja vauhdista riippuen osal- usta lienee merkittävin tekijä meneslistujilta kuluu tapahtumaan yhdestä tymisen kannalta.
tunnista muutamaan tuntiin.

Millainen kisa on kyseessä?

Vantaa Off-trail Challengen startti vuonna 2021.
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Koiramäen lapset muuttavat kartanolle
Mauri Kunnaksen
kuvakirjoista tuttujen
Koiramäki-hahmojen
elämään pääsee
tutustumaan ensi kesänä
Håkansbölen kartanolla
Hakunilassa.

K

oiramäen kartanolla -näyttely on alun perin Seinäjoen
museoiden suunnittelema. Sen
jälkeen näyttely on ollut esillä Lohjan museossa. Vantaalla koiraperhe
muuttaa taas aivan erilaiseen ympäristöön.
– Näyttelyn nimi on siitä hauska,
että Etelä-Pohjanmaan murteella kartano tarkoittaa maalaistaloa. Koiramäen kartanolla on siis oikeastaan
Koiramäen talossa -kirjan nimi pohjalaisittain, mutta kartanomiljöössä
nimi saa kaksoismerkityksen, intendentti Päivi Yli-Karhula naurahtaa.
Kartanokin oli Koiramäen aikaan
1800-luvulla kuin iso maalaistalo.
Kaikki vaan tehtiin isommassa mittakaavassa, kun viljelyksiä ja kotieläimiä oli enemmän. Håkansbölessä
pääosa näyttelystä on sijoitettu vanhaan tallirakennukseen, mutta koirien keittiö on aidossa leivinaitassa.
Siellä ruuanvalmistusleikkejä varten
on käytössä oikea leivinuuni ja puuhella.

– Luulen, että koiraperhe viihtyy
paremmin täällä palvelusväen maailmassa ja työnteon parissa. Päärakennuksessa on ehkä vähän liian fiiniä. Toisaalta Koiramäen lapset Kille
ja Elsa ovat kaupunkimatkallaan
päässeet käymään hienommissakin
kodeissa, Yli-Karhula muistuttaa.
Koiramäen kartanolla kannattaa vierailla, vaikka näyttely olisi jo
tuttu Seinäjoelta tai Lohjalta. Vantaan erikoisuutena ovat tallirakennuksessa esillä olevat hevoskärryt
ja vaunut. Idea entisajan maalaiselämään tutustumisesta leikin kautta
on ennallaan, ja leikkimahdollisuuksia on hiukan myös täydennetty.
– Näyttelyssä pääsee kutomaan
räsymattoja, karstaamaan, pyykkäämään, kokeilemaan kaulauslaudalla
silittämistä, kalastamaan, kanalatöihin, leipomaan ja muihin kokkauspuuhiin, kurkistamaan riiheen...,
Yli-Karhula listaa.
Näyttelyssä asustaa viisi Koiramäestä tuttua hahmoa, jotka on toteuttanut kuvataiteilija Päivi Sormunen.
Näyttely on avoinna kesäviikonloppuisin 7.5.–11.9. klo 11–16. Näyttelyvierailu on maksuton. l

STELLA KARLSSON

ANNI RISSANEN

Mitähän Koiramäen Martta kertoo
intendentti Päivi Yli-Karhulalle?

MUSIIKKI
TAPAHTUMAT
Sir
Elwoodin hiljaiset The Fleshtones Pe 13.05.
värit La 7.5. klo 19–22 Kes- 20–23.50 Show Time klo 21
kiolutjatsia, olkaa hyvät! Sir
Elwoodin hiljaiset värit Kulttuuritalo Martinuksessa. Kulttuuritalo Martinus

alkaen. Keikan aloittaa The
Mike Bell Cartel! Shamrock, Peltolantie 2

Tulisuudelman keikat
Martinuksen äitienpäivä- pe 13.5. klo 22 Anssi Kela
konsertti & Kakkubuffet: la 14.5. klo 22 Benny Lover
Tango del norte 8.5. klo pe 20.5. klo 22 Irina
17–18 Tango del norte vie ylei- la 21.5. klo 22 Blaster
sön argentiinalaisen tangon ke 25.5. klo 22 Portion Boys
maailmaan. Vuonna 2011 perus- pe 10.6. klo 22 J. Partynen
tettu Tango del norte on viihdyttänyt kuulijoitaan jo 300 konsertin verran ympäri Suomea.
Kulttuuritalo Martinus

Experience

pe 17.6.2022 klo 22 Beatwave
Ravintola Tulisuudelma, Hertaksentie 2 K-18. tulisuudelma.fi

Myrskyn jälkeen – Poliisisoittokunta ja Johanna Habana Helsinki & Noche
Försti 11.5. klo 19–21.30 Itä- Cubana la
14.5.
klo
Uudenmaan poliisilaitos, Myrs- 20–00.30 Tervetuloa Cuba tun-

kyn jälkeen Poliisisoittokunta ja
Johanna Försti. Kulttuuritalo
Martinus

nelmaan! Illan vieraana HABANA
HELSINKI! Keikka alkaa klo 23!
Viimeisimmät lattaribiisit soittaa DJ SOILA LA CANELA klo 20
alkaen! Shamrock, Peltolantie 2

Stadin Stuff feat. Iiro Rantala & Varre Vartiainen Pe
13.05. klo 18–02 Stadin Stuff Show must go on su 15.5.
on Iiro Rantalan ja Varre Vartiai- klo 19 Show Must Go On

sen uusi groovaava yhtye, joka
tekee kunniaa legendaariselle
-70–80 -lukujen Stuff -bändille,
jossa soitti aikansa legendaarisimpia studiomuusikoita kuten
rumpali Steve Gadd ja kosketinsoittaja Richard Tee. Lobby
Myyrmäki, Jönsaksentie 6

on Queen-yhtyeen musiikkiin
perustuva spektaakkeli huippulaulajineen, bändin tyylille
uskollisine pukuineen ja valoineen. Esitys on samalla kunnianosoitus kaikkien aikojen
karismaattisimman laulajan,

Freddie Mercuryn muistolle
Kulttuuritalo Martinus.

Einoa pe 20.5. klo 20–23

Einoa on laulaja-lauluntekijä
Elina Arlinin luotsaama yhtye,
joka esittää Eino Leinon runoihin pohjautuvaa musiikkia. Tyylillisesti Einoan musiikki liikkuu
folkin ja popin välimaastossa
lainaten elementtejä myös kansanmusiikista ja jazzista. Lobby
Myyrmäki, Jönsaksentie 6

Sami Saari & Jazzpojat pe
27.5. klo 15–23 Sami Saari

ja Jazzpojat -yhtyeen musiikki on korvia hivelevää ja tanssittavan svengaavaa jazzia ja
soulia meiltä ja muualta. Lobby Myyrmäki, Jönsaksentie 6

Rock in the City 10.-11.6.

Vantaalla ensi kesänä ensimmäistä kertaa juhlittavalla festivaalilla nähdään mm. Accept
(GER), Alice Cooper (USA),
Bullet For My Valentine (UK),
Uriah Heep (UK), Reckless Love,
The 69 Eyes ja Lordi. Lue lisää:
rockinthecity.fi/vantaa. Hiekkaharjun liikuntapuisto

Rap City Vantaa 2022 la
18.6. klo 16–23.59 Rap City

on ensimmäistä kertaa järjestettävä Suomen ajankohtai-

simpien rap-nimien yhteiskiertue. Vantaata tähdittämässä
Gettomasa, ibe, Etta, Sexmane, Theo Fuego & Friends, Ares,
Ege Zulu ja Senya. Levyissä Hoodwatch. Hiekkaharjun
kenttä, Urheilutie 15

TEATTERI, TANSSI
JA ELOKUVAT
Matineaelokuvana vuorossa: Yhdessä la 7.5. ja
ke 11.5. klo 12–13.30 Vaikuttava ranskalaiselokuva salatusta rakkaudesta saa suurimman voimansa loistavista
pääosanäyttelijöistä Barbara
Sukowa ja Martine Chevallier.
Liput 7,50 €. Katso esitysajat
biogrand.fi, Vantaan Sanomien keskiviikon numero tai Helsingin Sanomien NYT-liite. Bio
Grand, Kielotie 7

Akka ja luuta la 7.5. klo 16

Tanssiteatteri Raatikon kevään
ensi-iltateos on koko perheelle
suunnattu Akka ja luuta. Teoksen lähtökohtana on koreografi Joona Halosen runo, jonka hän kuvittaa mielikuvitusta
kutkuttavalla nykytanssilla.
Halonen nostaa katsojat luudan selkään ja ottaa mukaan-

sa matkalle, johon mahtuu taikuutta, luonnonvoimia ja paljon
pientä hauskuutta. Tanssiteatteri Raatikko, Silkkitehtaantie 5

Palvelija la 14.5. klo 19–21

Toisille palvelijan rooli sopii kuin
hanska käteen, mutta toisia se
alkaa ajan myötä rassata. Entä
kun hermo ei enää pidä? Palvelija kertoo rikosylikomisario Arto
Jylhämöstä, joka pitää seminaariluennon aiheesta ”Ihmisen luonne rikospoliisin näkökulmasta”. Teatteri Vantaa,
Teatteri Vantaa Silkkisali, Tikkurilantie 44

Tanssiteatteri Raatikko 50
v. -juhlagaala to 2.6. klo
19 Tanssiteatteri Raatikon juhlavuoden gaalaillassa nähdään
Raatikon ikimuistoisia teoksia
vuosien varrelta. Ikäsuositus:
kymmenen vuotta täyttäneet.
Kesto: 2 h 30 min, sisältää väliajan. Tanssiteatteri Raatikko,
Silkkitehtaantie 5

Olen suomalainen 6.7.–
12.8. useita esityksiä klo
18.30–20.30 Kari Tapion elämästä kertova näytelmä ”Olen
suomalainen”, nähdään kesällä 2022 Vantaalla! Ravintola
Backas, Ylästöntie 28

TAPAHTUMAT

Aittanäyttely 7.5.–11.9. La
ja su 11–16 Håkansbölen

kartanon aittarakennuksessa kesäisin esillä Vantaan kaupunginmuseon näyttely. Kartanontie 1

Koiramäen kartanolla
-näyttely 7.5.-11.9. La ja su
11-16 Mauri Kunnaksen kuvakir- Länsimäen toripäivä La
joista tutut Koiramäki-hahmot 28.5. klo 12–17 Länsimätavataan kesällä 2022 Håkansbölen kartanolla Hakunilassa.
Koiramäen kartanolla -näyttelyssä nykylapset pääsevät
tutustumaan 1800-luvun maalaiselämään leikin kautta.

Kotiasemasi Vantaalla
-valokuvanäyttely 14.8.
asti Avoinna ti–pe klo 11–18

ja la–su klo 11–16. Museoon on
ilmainen sisäänpääsy. Maksuttomat yleisöopastukset
lauantaisin klo 13 ja joka kuun
ensimmäinen keskiviikko klo 17.
Tikkurilan vanha asemarakennus on kokenut monenlaista
elämää ja toimintaa jo 160 vuoden ajan. Opastuksella kuullaan rakennuksen mielenkiintoisesta arkkitehtuurista osana jo
kadonnutta vanhaa asemakylää. Vantaan kaupunginmuseo,
Tikkurilan vanha asema

en Tarinatorilla virittäydytään
kesänviettoon. Päivän aikana torilla on paikallisten yhdistyksien ja Vantaan kaupungin
esittelypisteitä, kaikille avoin
kirpputorialue ja lapsille suunnattuja perinneleikkejä. Tapahtuman musiikista vastaavat kansanmusiikkia soittava Vantaan
Pelimannit ja Länsimäeltä lähtöisin oleva rock-yhtye Melrose.
Tarinatori, Pallastunturintie 32

Suuret Oluet - Pienet Panimot 2022 Vantaa 9.–11.6.
Suosittu olutfestivaali saapuu
Vantaalle toista kertaa. Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy
päivittäin klo 18 saakka, mikäli alueella on tilaa. Maksullinen
sisäänpääsy Klo 18 alkaen. Päiväkohtainen pääsylippu ennakkoon 12 € / ovelta 15 €. Aukioloajat: 9.6.–10.6. klo 15–00, 11.6.
klo 12–00. Tikkurilan Peltolantori, Peltolantie 4

LAPSILLE JA NUORILLE

LS

SO
N

Viirun syntymäpäivät la
7.5. klo 12–12.30 +3 ajankohtaa Tule juhlimaan kans-

L
STEL

AK

AR

PIHA- JA
TORITAPAHTUMAT
Kukoista ja kasvata! aikuisopiston pihatapahtuma la 14.5. klo 10–14
Tarjolla on monenlaista aktiviteettia sekä sisällä että ulkona.
Ohjelmassa on mm. kukkasidontaa, Boho-tyylisiä koristeita
pihalle tai parvekkeelle ja puutarha-aiheisia luentoja musiikin
ja laulun pitäessä yllä rentoa
tunnelmaa. Päivystävä puutarhuri on paikalla ja vastaa kävijöiden mieltä kaihertaviin kysymyksiin. Myös osalle syksyn
kursseista pääsee ilmoittautumaan. Lue lisää vantaanaikuisopisto.fi. Vantaan aikuisopisto,
Lummetie 5

samme Viirun syntymäpäiviä,
joita vietetään kolme kertaa
vuodessa ja vain siksi että se on
hauskaa! Mitä kaikkea voi sattuakaan ennen kuin Pesonen
saa leivottua Viirulle kerrospannukakun. Lastennäytelmä pohjautuu rakastetun Sven Nordqvistin kirjaan. Teatteri Vantaa,
Tikkurilantie 44

Minä tykkään nyt -näyttely ilosta, surusta ja muista tunteista Ke, to ja pe
klo 10–16 Minä tykkään nyt
on elämyksellinen taidemaailma, jossa sukelletaan tunteisiin turvallisesti ja mielikuvituksen voimalla. Moniaistinen
taideseikkailu perustuu Eppu
Nuotion ja Liisa Kallion samannimiseen kirjaan (WSOY 2019).
Näyttelyssä on mahdollisuus
lueskella kirjavan ilon keskellä, tykätä täydellisillä treffeillä,
punnita surun helminauhoja ja
runoilla ihan itse. Lastenkulttuurikeskus Pessi, Vernissakatu 4

Muutokset tapahtumissa mahdollisia.

rikeskus Pessin perhepäivässä
vietetään lastenkulttuurin juhlaa. Tervetuloa koko perheellä koristautumaan kukkasin ja
nuuhkimaan kevään tuoksuja
Vahtikoira Veikon kanssa. Lastenkulttuurikeskus Pessi, Vernissakatu 4

omassa rap-illassa Vernissan
lavalla nähdään Yeboyah ja
Dilemma sekä monet lupaavat
vantaalaiset nuoret räppärit!
Tapahtuma on päihteetön, maksuton ja suunnattu +13-vuotiaille. kulttuuritehdasvernissa.fi
Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36

Pessin pakohuone: Menix
tunteisii? ma 16.5. / ke
18.5. / to 19.5. / ti 24.5. klo
16–19 (aloitukset klo 16–18, LUONTORETKIÄ
10 min välein) Pessissä toimivan Pakopeli-kerhon nuor- Lähimetsävaellus Ylästöön
ten toteuttama pakohuone on su 29.5. klo 10–14 Kuljettava
suunniteltu Pessin Galleriassa esillä olevaan Minä tykkään
nyt -näyttelyyn ja on siten
ainutlaatuinen yhdistelmä elämysnäyttelyä ja pakohuonetta. Maksuton Pakopeli-kerho
on osa Harrastamisen Suomen
malli -hanketta, ja suunnattu
3.–6.-luokkalaisille. Lastenkulttuurikeskus Pessi, Vernissakatu 4

reitti: Blåbärkärrsbergen-Hagakärrsbergen-TuupakanlampiHakakorpi. Vaelletaan Ylästön
kalliometsissä ja tutustutaan
salaiseen erämaiseen Tuupakanlampeen. Reitin pituus on
noin 7 km. Eväät mukaan, ja
maastoon sopivat kengät jalkaan. Lähtöpaikka: Peltovuoren päiväkodin piha, Peltovuorentie 2

Lastenkulttuurikeskus
Lähiluonnon linnustoa
Pyykkituvan avajaisjuhla Kylmäojalla su 5.6. klo
su 15.5. klo 10–13 Avajais- 10–12 Kylmäojan mutkitteleva

Lähtöpaikka: Simonkylän koulun pysäköintialue, Koivukyläntie 52.

Luontoelämyksiä ja kivilajeja Kalkkikalliolla su
3.7. klo 12–14 Suojelualueella
on korkealle kohoavia avokallioita, siirtolohkareiden väliin
jääviä luolamaisia onkaloita,
satavuotiaita kalliomänniköitä sekä lehtoja ja kangasmaita. Lähtöpaikka: Tuomirinteen
päässä oleva kääntöpaikka.

Lähimetsävaellus Hämevaaraan su 24.7. klo 10–14
Gubbmossen–Linnaisten metsä–Furumossen–Tuomelan tammimetsä–Soltorp. Hämevaaran
lähimetsävaellus on nimensä
veroinen kierros todella hienossa luontokokonaisuudessa.
Tauon paikaksi sopii Soltorpin
luonnonsuojelualueen luontopolun kiva katettu eväspaikka,
jossa levähdetään ja nautitaan
sekä eväistä että metsän tunnelmasta. Reitin pituus on noin
8 km. Omat eväät mukaan, ja
maastoon sopivat kengät jalkaan. Lähtöpaikka: Viikatetien
päässä oleva kääntöpaikka

ohjelmaa on niin lapsille kuin uoma ja puistolampi muodosaikuisillekin! Lastenkulttuurikes- tavat todellisen luontohelmen. Kallioita, historiaa ja
kus Pyykkitupa, Kartanontie 1
Kapea, mutta lehtomaisen jääkauden jälkiä Länsimävehreä purovarsi ja ulkoilu- essä su 31.7. klo 10–12 LänKoirakampaamo Villa tietä reunustava Simonlaakson simäen kallioilla ja ympäröivälKoiranen ti 17.5. klo metsäalue tarjoaa elinympä- lä metsällä on mielenkiintoinen
10–10.45 Mukaansatempaava ristön monipuoliselle linnustol- historia ja monipuolinen luonesitys koko perheelle. Näyttelijät le. Esteetön reitti. Lähtöpaikka: to. Lähtöpaikka: Linnoituskujan
ja hauskat nukkehahmot takaa- Kallioimarteentien matonpesu- päässä
vat hellyttäviä ja hullunkurisia paikka, Kallioimarteentie 16
Kohtaamisia: Mitä teillä
hetkiä. Yli 3-vuotiaille / kesto
kierrätetään?  Ti 10.5.
noin 45 min. Liput 6 €. Pakolliset
klo 10–15 Kaikille avoimessa
ennakkovaraukset: kulttuuriliput.
tapahtumassa ohjelmassa sarvantaa.fi. Lastenkulttuurikeskus
jakuvatyöpaja, asiantuntijapuToteemi, Myyrmäentie 6
heenvuoroja, HSY:n kierrätysinVernissan taideleiri 10–12fo ja kierrätystaideteosnäyttely.
vuotiaille 6.6.–10.6. klo
Vieraina sosiologi Teemu Loik9.30–14 Vernissan nuorten taikanen, ympäristöteologi Panu
deleirillä tutustaan animaation,
Pihkala sekä paikallinen sarteatterin, kuvataiteen, katujakuvataiteilija ja aktivisti H-P
tanssin ja elokuvan tekemiseen.
Lehkonen. Paikalla Marttojen
Taideleiri järjestetään Kulttuuhävikkikahvila ja hävikkiruoAN
ritehdas Vernissalla 6.–10.6. klo
kainfo. Koivukylän asukastila,
IM
R
A
SAK
9.30–14.00 (ma-pe). Leirille voiHakopolku 2
vat osallistua 10–12-vuotiaat Simonkylänpuiston ja Hiirinuoret. Osallistuminen ei edel- lampien lähiluonto su 19.6.
lytä aikaisempaa kokemusta klo 12–14 Luonnonkukkien
taidetoiminnasta – kaikki ovat päivänä tutustutaan Simonkytervetulleita! Taideleirille osal- län ulkoilumetsään ja sen keslistuminen on maksutonta. Kult- kellä oleviin Hiirilampiin ja niituuritehdas Vernissa, Tikkurilan- den monipuoliseen luontoon.
tie 36
N

12–16 Näyttelyn teokset käsittelevät urheilua, liikettä ja liikkumista. Aikalisä -näyttelyn teemoja tarkastellaan sekä tämän
päivän näkökulmasta että vanhempien teosten kautta. Galleria K, Asematie 7

ka jalkautuu Mahdollisuuksien
torille. Paikalla ratikkatiimi ja
kaavoituksen asiantuntijoita
sekä HSL:n asiantuntija. Ohjelmassa on myös kangaskassin
painantaa, ja lapsille oma ratikkatyöpaja ja ilmapalloja. Ratikan reitin opastettu pyöräretki
lähtee noin klo 12 Hakunilasta
päättyen Ilmailumuseolle. Retkelle ilmoittaudutaan viimeistään 15.5. mennessä sähköpostitse info@vantaanlatu.com.
Pyöräretken järjestää Vantaan
Latu ja Polku ry. Ohjelmassa
myös musiikkia ja paljon paikallisia toimijoita. Hakunilan urheilupuisto, Mahdollisuuksien tori

Lastenkulttuurin juhla la 36Fest - nuorten tapahtuma
14.5. klo 10–13 Lastenkulttuu- pe 3.6. klo 19–22 Nuorten

NE

Aikalisä-näyttely 29.5.
asti Ke 12–18, to-pe 11–17, la-su

Ratikka goes Hakunila
21.5. klo 11–17 Vantaan ratik-

NI

NÄYTTELYT

Minun elokuvani - nuorten
elokuvafestivaali la 28.5.
klo 12–17 Minun elokuvani-

festarilla lapset ja nuoret voivat
ilmoittaa omat elokuvansa festariohjelmistoon, ja osallistujat
pääsevät kohtaamaan elokuvaalan ammattilaisia. Ohjelmassa
on elokuvanäytöksiä ja antoisaa keskustelua elokuva-alan
ammattilaisten kanssa sekä
avoimia työpajoja. Lisätiedot:
minunelokuvani.fi/festari. Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36

VANTAAN PÄIVÄÄ
JUHLITAAN MUSIIKIN KERA
Perinteinen Vantaan päivän konsertti
pidetään Tikkurilan torilla 15. päivä
toukokuuta. Vantaalaisia viihdyttää
kaikille avoimessa ja ilmaisessa
ulkoilmatapahtumassa Vantaan
Viihdeorkesteri Ensemble solisteinaan
Suvi Teräsniska ja Pete Parkkonen.
VANTAAN PÄIVÄN
-KONSERTTI
SU 15.5. KLO 16
Tikkurilan tori

