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Helsingan keskiaikapäivä  
kutsuu mukaan aikamatkalle 

Helsingan keskiaikapäivä on koko perheelle, kertoo Riina Koivisto tapahtuman järjestävästä 
historiasta kiinnostuneille ja kaikille ilois- Vantaa-Seurasta.
ten kesärientojen ystäville tarkoitettu suur- Tapahtumassa on asiaan kuuluvat keskiaikaiset 

tapahtuma. Se järjestetään tuttuun tapaan elokuun markkinat sekä monipuolista ohjelmaa. Markkina-
toisena lauantaina 13.8.2022 klo 11–18. Paikkana humun lisäksi nautitaan vanhasta musiikista, käsi-
on aito keskiaikainen miljöö Pyhän Laurin kirkon töistä, opastuksista, luennoista, työpajoista, ruuasta 
ympäristössä ja pappilan puistossa, Helsingin pitä- ja muista keskiaikaan liittyvistä ohjelmanumeroista.
jän kirkonkylässä Vantaalla. – Tänä vuonna ohjelmassa huomioidaan van-

– Vantaalla on vahva keskiaikainen historia. Halu- taalaiset yhä laajemmin, ja esimerkiksi keskiaika-
amme tapahtumalla tuoda esiin myös paikkakunnan opastuksia järjestetään useilla kieleillä: suomeksi, 
historiaa ja auttaa vantaalaisia löytämään juuret, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, sanoo Koivisto.
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MITÄ MENEILLÄÄN

Tervetuloa 
kotikaupunkisi 
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 ruotsin ja 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
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RITVA VILJANEN, KAUPUNGINJOHTAJA 

Syksy on uusien 
ideoiden aikaa 

SAKARI MANNINEN

JYRI HUHTALA

OLLI LEINO

Toivottavasti olet saanut viettää kesää yhdessä läheistesi 
kanssa ja olet päässyt liikkumaan lähiluonnossamme. Elo-
kuu on upeaa aikaa ja Vantaallakin on vielä paljon tapah-

tumia, joihin osallistua. Esimerkiksi Pyhän Laurin kirkossa voi 
kuunnella vanhaa musiikkia BRQ-festivaaleilla, ja pian meillä 
juhlitaan myös innovaatiofestareita.

Innovaatiofestareiden aikana on tarkoitus kertoa myös inno-
vaatiokilpailumme Kaikenkokoisia kaupunkikeksintöjä voittajat. 
Voittajaideat on tarkoitus myös toteuttaa kilpailussa myön-
nettävän rahoituksen turvin viimeistään ensi vuoden aikana. 
Etsimme tositarkoituksella ideoita kaupunkimme kehittämiseen, 
sillä haluamme palata kasvun aikaan ja saada Vantaan ja sen 
erilaiset keskustat suorastaan kukoistamaan.

Haluamme tehdä Vantaasta niin ihmisten, innovaatioiden kuin 
investointienkin kotikaupungin. Vaikeiden koronavuosien jäl-
keen tarvitsemme työpaikkoja eli investointeja, ja niihin liittyen 
saatiinkin keväällä monia hyviä uutisia. Okmetic päätti tehdä 
historiallisen suuren investoinnin ja rakentaa Koivuhakaan 
uuden tehdasrakennuksen. Vaasan Oy laajensi kesän kynnyksellä 
ja avasi uuden kauraleipälinjaston, Sponda taas rakennuttaa 
Jokiniemeen toimistotalon Valmetin käyttöön. Tällaisia uutisia 
kaipaamme lisää, sillä uusien yritysten ja työpaikkojen ansiosta 
voimme tehdä vantaalaisille parempia palveluita. Ainoat keinot 
kestävään talouskasvuun ovat investoinnit ja uuden innovointi.

Suomessa on varmasti paljon hyödyntämätöntä innovaa-
tiopotentiaalia. Haluamme omalta osaltamme nostaa inno-
vaatioiden arvoa, sillä ne vievät meitä eteenpäin ja kirittävät 
kaivattua talouskasvua. Olemme viime vuosina oppineet, että 
meidän on osattava reagoida muuttuvissa tilanteissa nopeasti 
ja tehokkaasti, mikä edellyttää uusia ideoita ja käytäntöjä - eli 
juuri innovaatioita.

Innovoida voivat niin yritykset, yhteisöt kuin yksityiset ihmi-
setkin. Innovaatiokilpailumme ottaa vielä viikon ajan vastaan 
ehdotuksia Vantaan kehittämiseksi. Jos sinullekin kävi kesällä 
niin, että levon jälkeen alkoi tulla mieleen hyviä ideoita, kan-
nustan toimimaan ripeästi. Lähetä ideasi rohkeasti mukaan 
kilpailuumme, sillä etsimme niin pieniä kuin suuriakin inno-
vaatioita. Voittajaa ei ole vielä valittu. Aikaa on elokuun puoli-
väliin saakka, eli vielä ehdit ilmoittaa ideasi mukaan Vantaan 
kaupungin nettisivuilla! l
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Vielä ehdit jättää ehdotuksesi innovaatiokilpailuun
Ideoiden toteuttamiseen on jaossa jopa 300 000 euroa.

Innovaatiokilpailu järjestetään pal-
kintosummalla, joka liittyi Vantaan 
marraskuussa saamaan tunnustuk-
seen. Vantaa valittiin marraskuussa 
2021 Euroopan nousevaksi innovaa-
tiokaupungiksi ja sai voiton myötä 
500 000 euron palkintosumman, josta 
merkittävä osa käytetään innovaatio-
kilpailuun. l

Vantaan innovaatiokilpailu Kai-
kenkokoisia kaupunkikeksin-
töjä on ollut avoin ehdotuksille 

huhtikuusta lähtien. Kilpailuun voi 
osallistua kuka tahansa, ja vielä ehtii 
mukaan! Kilpailuehdotusten viimeinen 
jättöpäivä on 15. elokuuta.

Kilpailussa etsitään erityisesti ide-
oita liittyen arjen palveluihin, kaupun-
kikeskustojen kukoistukseen ja ilmas-
tonmuutoksen torjuntaan.

– Monelle käy lomalla levänneenä 
niin, että ideoita alkaa syntyä kaiken-
laisista aiheista. Jos jokin ideoistasi 
olisi toteuttamiskelpoinen, suosittelen 
ilman muuta ilmoittamaan sen inno-
vaatiokilpailuumme. Ideoille on tar-
jolla ihan merkittävääkin rahoitusta, 
jonka turvin ideansa pääsee myös 
toteuttamaan, Vantaan kaupunginjoh-
taja ja samalla kilpailutuomariston 
puheenjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Kilpailuun voivat osallistua kai-
kenlaiset tahot: niin yritykset, yhtei-
söt kuin yksityishenkilötkin. Oman 
ideasi voit helposti jättää kilpai-
luun nettilomakkeella, joka löytyy  
sivulta vantaa.fi/innovaatiokilpailu.

Parhaat ideat  
toteutetaan 2022–2023
Innovaatiokilpailussa voidaan palkita 
yksi tai useampi ehdotus. Rahoituksen 
saajan tulee toteuttaa kilpailuidea Van-
taalla kuluvan vuoden tai ensi vuoden 
aikana. Hakemukset arvioi ja finalistit 
valitsee asiantuntijaraati.

– Toivomme, että kaupunkilaiset 
lähtevät laajasti ideoimaan ja myös 
toteuttamaan ideoita vantaalaisten 
hyväksi. Kaikkien ideoiden ei tarvitse 
olla suuria ja monimutkaisia, vaan 
etsimme myös nopeasti kaupunki-
laisten arkea helpottavia, pienempiä 
keksintöjä. Kaikkea kannattaa ehdot-
taa mukaan, Viljanen sanoo. 

ELISA TIKKANEN

Kaikkien ideoiden ei tarvitse 
olla suuria ja monimutkaisia, 
vaan etsimme myös nopeasti 
kaupunkilaisten arkea helpottavia, 
pienempiä keksintöjä” 

”

Parhaat ideat julki 
innovaatiofestareilla

Kaikenkokoisia kaupunkikek-
sintöjä -innovaatiokilpailu 
huipentuu 24.–28.10. järjes-

tettävillä innovaatiofestareilla. 
Toteutettavaksi valitut ehdotukset 
julkistetaan Vantaan elinkeinopäi-
vässä 26. lokakuuta.

Festareilla esitellään myös vantaa-
laisia innovaatioita kansainväliselle 
yleisölle kolmessa webinaarissa. 
Englanninkieliset webinaarit ovat 
kaikille avoimia.

Webinaarien aiheet ovat vihreä 
siirtymä ja ekosysteemit, oppiminen 
ja osaamisen kehittäminen sekä osal-
listuminen, hyvinvointi ja yhteiskun-
nalliset innovaatiot. Lyhyet videot 
johdattelevat kuuntelijat käsiteltä-
viin aiheisiin, joista kertomassa ovat 
Vantaan kaupungin työntekijät sekä 
eri sidosryhmien edustajat.

Festariohjelma julkaistaan Van-
taan kaupungin verkkosivuilla 
vantaa.fi/innovaatiokaupunki. l
VILMA KÖLHI
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Vielä ehdit jättää ehdotuksesi innovaatiokilpailuun
Ideoista voi poikia mullistavia muutoksia
Maailma ja kaupungit muuttuvat jatkuvasti. Välillä asioiden 
etenemisessä otetaan pieniä askelia, toisinaan huimia harppauksia. 
Kaikenlaiselle kehitykselle on paikkansa.

arkea. Vaikkapa tavallinen ravintola 
tai ruokala voi tehdä fiksuja ratkai-
suja, jotka yleistyessään muuttuvat 
kokoaan suuremmiksi. Esimerkiksi 
salaattien kannattaa olla linjastojen 
alussa ennen pääruokaa: niin annok-
sista tulee usein terveellisempiä. 

Meillä Suomen neljänneksi suu-
rimman kaupungin kouluruoka-

loissa riittää vilskettä ja vilinää, 
eikä tarvittavan ruoan 
määrää ole aina helppo 
arvioida. Monissa Van-

taan kouluissa onkin 
alettu vähentää ruoka-
hävikkiä myymällä kou-
luruokailusta ylijää-
nyttä ruokaa.

Pieniltäkin 
vaikuttavat 
muutokset 

voivat luoda 
parempaa 

Kaupungeissa 
ideat leviävät

Suomalaiskeksinnöistä 
maailmalla tunnetaan hyvin 

esimerkiksi äitiyspakkaus. 
Toissa vuonna tutkimustulokset 

kertoivat, että konseptia sovellettiin 
jo 63 maassa, ja nyt luku voi olla vielä 
suurempi. Ja maksuttomat neuvolat, 
ne vasta mainioita ovatkin. Neuvola-
toiminta käynnistyi 1920-luvulla, 
mutta vuodesta 1949 saakka jokai-
sen suomalaisen kunnan on täytynyt 
lakisääteisesti järjestää neuvolatoi-
mintaa. Kaupungeissa uusia ideoita ja 
käytänteitä onkin helppo tuoda osaksi 
ihmisten arkea.

Hyviäkin ideoita kannattaa toisi-
naan myös kehitellä eteenpäin. Esi-
merkiksi kirjasto on jo itsessään 

oivallinen keksintö, ja kirjastokim-
pat tekevät siitä entistä palvelevam-
man. Pääkaupunkiseudun yleisten 
kirjastojen kirjastoverkko Helmet  
palvelee 66 kirjaston voimin ja tar-
joaa asiakkailleen yli 3,2 miljoonaa 
teosta. Yhteistyön ansiosta saat siis 
käyttöösi neljän kaupungin kirjasto-
palvelut yhdellä kortilla.

Ideoita parantelemalla saattaa 
parhaimmillaan jäädä historiaan. 
Vedenkulkua ja viemäröintiä on 
tehty useammassa paikassa jo ennen 
ajanlaskumme alkua. Roomalaiset 
kuitenkin jalostivat kaupunkiensa 
vesi- ja viemäröintitekniikkaa, ja 
heidän kivistä muuratut vesijoh-
tonsa eli akveduktit tunnetaan yhä 
ympäri maailmaa.

Innovaatiokaupunki Vantaa kannus-
taakin jokaista pohtimaan, miten juuri 
meillä hyvistä ratkaisuista voitaisiin 
kehittää entistäkin parempia. Yhdessä 
tehden ja ideoiden kaikki tiet vievät 
jatkossa Vantaalle! l

Yhdessä tehden 
ja ideoiden 
kaikki tiet 
vievät jatkossa 
Vantaalle”

”

ANNA-LEENA PYYKÖNEN

ANNA-LEENA PYYKÖNEN

Vantaalaisia innovaatioita – suurella sydämellä

Kun Vantaa viime vuoden lopulla 
palkittiin Euroopan nousevana 
innovaatiokaupunkina, sen valt-

teja kansainvälisessä kisassa olivat 
vahva kasvu, monet pienet sosiaali-
set innovaatiot, Aviapoliksen kasvava 
talousalue sekä kaupungin kunnian-
himoiset ilmastotavoitteet.

Kisan tuomaristolle esiteltiin 
monenlaisia ratkaisuja, joilla Van-
taa rakentaa entistä parempaa kau-
punkia. Tunnetko esimerkiksi nämä 
kolme tapaa, joilla kaupunkiamme 
kehitetään?

Myrtsin innovaatiokaava
Myyrmäen innovaatiokaava -kokeilu 
kartoittaa yrittämisen, palveluiden 
ja maankäytön suhdetta. Myyrmäkeä 
on tutkittu muun muassa Metropolian 
opiskelijoiden ja start up -yritysten 
näkökulmasta, ja Vantaa etsii keinoja 
toteuttaa ja löytää rahoitusta niitä 
vahvistaville toiminnoille.  Työssä 
huomioidaan Myyrmäen pääkulku-
väylät autoteistä jalankulkuväyliin 
sekä Myyrmäen tarvitsemat yhteydet 
alueen ulkopuolelta.

Portteja kieleen ja työelämään
Vanhemmat mukaan kouluun ja työelä-
mään -hankkeessa yhdistetään kielen-
opetusta, koulutukseen tai työelämään 
ohjausta sekä ammatillista moniosaa-
jakoulutusta. Hanke tehostaa maahan 
muuttaneiden vanhempien suomen 
kielen oppimista sekä koulutukseen ja 
työelämään siirtymistä. Mallia pilotoi-
vat Vantaalla Lehtikuusen, Jokiniemen, 
Kaivokselan, Mikkolan ja Rajakylän 
koulujen oppilaiden vanhemmat. 

Tehokasta ruoka-apua
Vantaalainen ruoka-apuverkosto 
Yhteinen pöytä jakaa viikoittain ruo-
kakasseja. Lisäksi se tarjoaa eri tavoin 
hävikistä tehtyä ruokaa muun yhtei-
söllisen toiminnan ohella.

Verkostoon kuuluu yli 50 ruokahävi-
kin lahjoittajaa: mukana on kauppoja, 
elintarviketehtaita ja tukkuja. Lisäksi 
verkostossa on mukana 80 ruoka-apua 

jakavaa järjestöä, kaupungin asukasti-
laa ja muuta toimipistettä, luterilaiset 
seurakunnat ja muut kirkot.  Ruoan 
kuljetuksesta vastaa Vantaan kaupun-
gin hävikkiterminaali. Samalla hävik-
kiterminaali luo työllisyyspolkuja 
logistiikka-, varasto- ja keittiöaloille. l

Katso lisäinspiraatiota  
videolta: vantaa.fi/
inspiraatiota-innovaatiokilpailuun
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Uutta tietoa 
vantaalaisten 
hyvinvoinnista
Pääkaupunkiseudun  kyselytutkimuk-
sessa kerättiin tietoa aikuisväestön 
elinoloista, elämänlaadusta, osalli-
suudesta, terveydentilasta ja tavoista. 
Kyselyyn osallistui lähes 12 000 asu-
kasta. Heistä 22 % oli vantaalaisia.

Tutkimus osoitti, että vaikka pää-
kaupunkiseudun asukkaat koke-
vat terveydentilansa paremmaksi 

kuin suomalaiset keskimäärin, voivat 
alueelliset erot olla suuria. Erot näky-
vät useissa keskeisissä hyvinvoinnin ja 
terveyden kuvaajissa, kuten koetussa 
elämänlaadussa ja terveydessä.

Tutkimuksen mukaan enemmistö 
pääkaupunkiseudulla asuvista kokee 
elämänlaatunsa hyväksi. Kauniaisissa 
elämänlaatunsa hyväksi kokeneiden 
osuus on suurin (71 %) ja Vantaalla 
pienin (52 %).

Pääkaupunkiseudun asukkaista 
lähes kolmannes arvioi terveytensä 
korkeintaan keskitasoiseksi tai sitä 

huonommaksi. Näin kokevien osuus 
on suurin Vantaalla (37 %) ja pienin 
Kauniaisissa (23 %). Alueellisia eroja 
näkyy myös elintavoissa. Esimerkiksi 
suurempi osa vantaalaisista (12 %) kuin 
muiden kaupunkien asukkaista (7 %) 
tupakoi päivittäin.

Koronapandemia vaikuttanut 
laajasti hyvinvointiin
Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös 
koronapandemian vaikutuksia asukkai-
den hyvinvointiin. Pandemia on lisän-
nyt pääkaupunkiseudun asukkaiden 
uupumuksen tunnetta selvästi.

Eniten uupumuksen lisääntymisestä 

raportoineita on Helsingissä (53 %) ja 
Espoossa (49 %). Vantaalla osuus on 
hieman pienempi (46 %).

Pandemia on muuttanut myös aikuis-
ten päivittäistä liikkumista. Vastaajista 
noin joka viides arvioi päivittäisen lii-
kunnan lisääntyneen ja 40 % vähenty-
neen pandemian aikana.

Yhteydenpito läheisiin ihmisiin 
vähentyi puolestaan huomattavasti, 
mikä lisäsi yksinäisyyttä. Lisäksi pan-
demia on vaikuttanut erityisesti työ-
ikäisten talouteen.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin tar-
kemmin kyselyn kotisivuilla pkskysely.
kaupunkitieto.fi. l
MINNA MÄNTY

VANTAALLA VOIT EDISTÄÄ 
OMAA HYVINVOINTIASI 
MONIN TAVOIN 

Lue lisää: vantaa.fi > Vapaa-aika 
ja hyvinvointi > Oman terveyden 
edistäminen

JU
H
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I RÄTY

Vastaajista 40 % kertoi pandemian vähentäneen heidän liikkumistaan; 20 % taas oli lisännyt liikuntaa.

Ennätysmäärä  
vantaalaisia vauvoja
Vantaalaisvauvoja syntyi viime vuonna 
enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta Van-
taan väestönkasvu oli silti alhaisempaa kuin 
16 vuoteen. Katso, mitä Tilastokeskuksen vuo-
den 2021 tilastot kertovat kotikaupungistasi.

YKSINASUVIEN OSUUS  
ON KASVANUT

Yhden hengen asuntokuntien osuus 
on kasvanut Vantaalla 1970-luvun 

lopusta lähtien näihin päiviin saak-
ka. Viime vuonna yhden hengen 
asuntokuntia oli 44 %, kahden 

hengen 31 % ja vähintään neljän 
hengen asuntokuntia 14 %.

ELINA PARVIAINEN

MIEHIÄ ON NYKYISIN 
NAISIA ENEMMÄN

Vantaan väestössä tapahtui histori-
allinen käänne. Miesten määrä ohitti 

naisten määrän lähes tuhannella 
hengellä. Miehiä oli 50,2 % ja naisia 

49,8 % väestöstä. 

KIVISTÖN SUURALUE KASVOI 
SUHTEELLISESTI ENITEN

Suuralueiden väestömäärät vaihtelivat 
Myyrmäen 58 200 asukkaasta Kivistön 
17 400 asukkaaseen. Eniten uusia asuk-

kaita sai Tikkurilan suuralue, jonka väestö 
kasvoi 820 asukkaalla (1,8 %). Toiseksi 
eniten väestö lisääntyi Kivistön suur-

alueella, 540 asukkaalla. Suhteellisesti 
kasvu oli Kivistössä suurinta (3,2 %).

VAUVOJA SYNTYI 2 768

Vajaa puolet vantaalaisista on syn-
tynyt pääkaupunkiseudulla, ja viime 
vuonna syntyperäisiä vantaalaisia 
oli 26 % väestöstä. Vantaalla syntyi 

2 768 vauvaa, joka oli enemmän 
kuin koskaan aiemmin. Edelliset 

kuusi vuotta vauvojen määrä on ollut 
alhaisella tasolla. 

VENÄJÄ – YLEISIN  
VIERAS KIELEMME

Vantaalaisista 74,7 % oli suomen-
kielisiä, 2,3 % ruotsinkielisiä ja 23 % 
vieraskielisiä. Vantaalla puhutaan 

yli 120 kieltä ja yleisin vieras kieli on 
venäjä, jota äidinkielenään puhui 3,9 % 

väestöstä. Tämän jälkeen tulivat  
viro (3,6 %) ja arabia (2 %). 

VANTAALLA OLI VUODEN 
LOPUSSA 239 206 ASUKASTA

Väestö kasvoi viime vuonna 1 975 asukkaalla, 
mikä oli lähes 1 500 asukasta vähemmän 

kuin vuonna 2020. Vantaan väestönkasvu on 
viimeksi ollut näin alhaisella tasolla vuosina 

2004–2005. Kasvun hidastuminen johtuu 
siitä, että Vantaa menettää väestöään 

muualle Suomeen. Kaikkiin Suomen kuntiin 
verrattuna Vantaan väestönkasvu oli silti 

neljänneksi suurinta. Vantaa on yhä Suomen 
neljänneksi suurin kaupunki.
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KAISA SUNIMENTO

Välivuosi täynnä 
mahdollisuuksia
Jatko-opintojen lisäksi nuorilla on 
paljon hyviä vaihtoehtoja.

Moni nuori suuntaa pian kohti 
jatko-opintoja. Opiskelupai-
kan ovet eivät kuitenkaan heti 

avaudu kaikille. Välivuoden viettämi-
seen löytyy monia vaihtoehtoja. Ajan 
voi käyttää hyväksi esimerkiksi hank-
kimalla työkokemusta ja kehittämällä 
omia työelämätaitoja.

Nuorelle ei aina ole selvää, mihin 
suunnata seuraavaksi. Kenenkään ei 
tarvitse pohtia näitä asioita yksin. Työl-
lisyyspalvelut tarjoavat apua ja neuvoja 
seuraavan askeleen suunnitteluun.

– Työnhakijaksi ilmoittautumisen 
jälkeen nuorilla aikuisilla on yhteys 
työllisyyspalveluiden omavalmenta-
jiin, jotka tukevat heitä työnhaussa 
ja ohjaavat muissakin asioissa. Oma-
valmentaja kartoittaa nuoren kanssa 
hänen palvelutarvettaan ja ohjaa 
tilanteeseen sopivien palveluiden 

luo, kertoo Vantaan ja Keravan työlli-
syyspalveluiden johtava omavalmen-
taja Hanna Kuivalainen.

Taloudellista turvaa ja 
vaihtoehtoisia polkuja
Henkilökohtaisen tuen lisäksi työl-
lisyyspalvelut tarjoavat myös muita 
vaihtoehtoja työllistymiseen liittyen. 
Jos varmuutta omasta alasta ei vielä 
ole, saattavat työkokeilu, palkkatuettu 
työ tai oppisopimuskoulutus olla hyviä 
vaihtoehtoja. Työllisyyspalveluiden 
kautta voi päästä myös erilaisiin työ-
pajoihin, jos haluaa vielä miettiä omia 
tulevaisuudensuunnitelmiaan tai saada 
aikaa niiden toteuttamiseen.

– Alle 25-vuotiailla voi olla oikeus 
saada työttömyysetuutta, jos heillä 
on ammatillinen perustutkinto tai he 

ovat täyttäneet vuosittaisen koulutus-
hakuvelvoitteensa. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että he ovat hakeneet vähin-
tään kahteen tutkintoon johtavaan 
ja ammatillisia valmiuksia antavaan 
koulutukseen. Etuutta voi myös saada 
osallistumalla työllistymistä edistä-
vään palveluun, Kuivalainen kertoo.

Työkokemus tai muu osaaminen ei 

ikinä ole turhaa. Kannattaakin roh-
keasti hakea eri alojen työpaikkoja ja 
kokeilla, mikä ala tuntuu kiinnosta-
valta. Eri aloja testaamalla on mah-
dollista löytää täysin uusi urapolku, 
mitä ei välttämättä ole aikaisemmin 
tullut ajatelleeksi. l
SINNA MARJAMAA & LAURA HAKALA

Välivuoden aikana voi kehittää omaa osaamistaan ja taitoja, joista on hyötyä 
tulevaisuudessa.

Tutustu palveluihin:  
vantaa.fi >  

Työ ja yrittäminen >  
Työnhakijan palvelut

Omaa liikeideaa ei tarvitse pohtia yksin
Onko oma yritys pitkäaikainen haaveesi tai 
onko sinulla timanttinen liikeidea? 

Yritystoiminta voi houkutella 
monin tavoin. Osa haluaa siirtyä 
täysipäiväiseen yrittäjän arkeen, 

toisille yritys voi tarkoittaa sivutulojen 
hankkimista oman työn ohessa. Matkan 
varrella kannattaa hyödyntää kaupun-
gin tarjoamia palveluita!

Maksutonta ja  
räätälöityä neuvontaa
Valtakunnalliseen Uusyritysverkos-
toon kuuluva YritysVantaa antaa mak-
sutonta ja luottamuksellista neu-
vontaa myös yrittäjyyttä pohtiville. 
Neuvontaan ilmoittautuminen ei 
tarkoita sitä, että asiakkaan pitäisi 
perustaa yritys. Sen sijaan pohditaan 
yhdessä yrittäjyyteen liittyviä mah-
dollisuuksia.

Neuvonnassa saa käytännön vink-
kejä ja ohjeita yrityksen perustamiseen 
liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnan 
sisältö riippuu asiakkaan tilanteesta 
ja avuntarpeesta. YritysVantaa pal-
velee asiakkaitaan suomen ja ruotsin 
lisäksi englanniksi, kiinaksi, viroksi 
ja ranskaksi.

YritysVantaa tarjoaa apua esimer-
kiksi liiketoimintasuunnitelman ja 
talouslaskelmien laatimiseen sekä 
yrityksen rekisteröintiin.

– Monet tulevat asiakkaaksemme, 
koska tarvitsevat käytännön apua lii-
ketoimintasuunnitelman ja yrityksen 

talouslaskelmien laadintaan. Niitä taas 
tarvitaan starttirahaa tai esimerkiksi 
pankin rahoitusta haettaessa, Yritys-
Vantaan toimitusjohtaja Marketta 
Korhonen kertoo.

Tapahtumia ja verkostoja
Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi 
YritysVantaa toteuttaa kuukausittain 
maksuttomia yrityksen perustamisin-
foja sekä muita yrittäjyystilaisuuksia. 
Tapahtumat löytyvät YritysVantaan 
verkkosivuilta.  

Lisäksi YritysVantaan kautta myös 
aloittelevilla yrittäjillä on halutes-
saan mahdollisuus hyödyntää laajan 
jäsenkumppanuusverkoston palve-
luja. Verkostoon kuuluu muun muassa 
pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja markki-
nointialan yrityksiä.

Käytännön  
osaamista kursseilta
Joskus oma liikeidea voi vielä olla mie-
tintämyssyssä, mutta palo yrittäjäksi 
on jo olemassa. Innostuneiden kan-
nattaa hyödyntää esimerkiksi Vantaan 
aikuisopiston kurssitarjonta. 

Kursseilla voi opiskella esimerkiksi 
yritysten kirjanpitoa ja verotusta. Tänä 
syksynä alkamassa on ensi kertaa myös 
Minustako yrittäjä -kurssi. l Tee taidoistasi liiketoimintaa! Kaikkien liikeideoiden kirkastamiseen kannattaa pyytää 

asiantuntija-apua.

Tukea nykyisille ja  
tuleville yrittäjille: 

businessvantaa.fi!
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SONJA LAHTINEN

Osallistu lintuvuoden valokuvauskilpailuun!
Tänä vuonna Vantaalla vietetään 

lintujen teemavuotta. Teemavuo-
den tarkoitus on nostaa esiin van-

taalaista luontoa ja tarjota kuntalai-
sille teemaan liittyvää ohjelmaa.

Teemavuoden kunniaksi järjestetään 
valokuvauskilpailu aiheesta ”lintu-
jen syksy”. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa: avoin 
ja alle 16-vuotiaiden sarja. Kuvan lin-
nusta tai linnuista tulee olla otettu 
Vantaan alueella. Kilpailuaika on 1.8.-
31.10.2022. Voittajat palkitaan raha-
palkinnoin!

Kilpailun tuomareina toimivat 
Suomen luonnonsuojeluliiton Van-
taan yhdistyksen lintuasiantuntija 
Jouni Lamminmäki, lintukuvaaja 
Micha Fager Helsingin Seudun Lin-
tutieteellinen Yhdistys Tringa ry:stä 
ja Vantaan kaupunkisuunnittelujoh-
taja Tarja Laine. 

Vantaa haluaa innostaa kaikki lin-
nuista ja valokuvauksesta kiinnos-
tuneet luonnossa liikkujat ottamaan 
osaa kilpailuun.

Lue lisätietoja kilpailun sään-
nöistä ja aikatauluista osoitteesta  
vantaa.fi/lintuvuosi. l

LÄHDE LOPPUKESÄN LUONTORETKELLE!

Vantaan ohjattujen luontoret-
kien kausi jatkuu pitkälle syys-
kuuhun. Lähde havainnoimaan 

lepakoita Hakunilan Lepakoiden 
yöhön, vaeltamaan Sipoonkorpeen, 
tarkkailemaan lintujen syysmuut-
toa Vaskivuoreen ja Mätäojalle, tai 
ihastelemaan maisemia Tyttömäen ja 
Petaksen metsiin tai Ankkapuistoon 
ja Metsopuistoon. 

Retket ovat maksuttomia ja kaikille 
avoimia. Tutustu retkitarjontaan osoit-
teessa tapahtumat.vantaa.fi. l
SONJA LINDROOS

SAMI LIEVONEN

Vantaan ohjattujen luontoretkien kausi 
jatkuu pitkälle syyskuuhun. Lähde havain-
noimaan lepakoita Hakunilan Lepakoiden 
yöhön, vaeltamaan Sipoonkorpeen, tarkkai-
lemaan lintujen syysmuuttoa Vaskivuoreen ja 
Mätäojalle tai ihastelemaan maisemia Tyttö-
mäen ja Petaksen metsiin tai Ankkapuistoon 
ja Metsopuistoon. Retket ovat maksuttomia 
ja kaikille avoimia. l
 
Tutustu retkitarjontaan osoitteessa  
tapahtumat.vantaa.fi.

PERTTI RAAMI
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KIMMO KOSONEN

Ratikan vaikutuksista valmistunut selvityksiä

Ratikan vaikutuksista on valmis-
tunut selvityksiä pitkin kevättä. 
Viimeisimpänä on valmistunut 

arvio ratikan maankäyttötuloista. 
Aiemmin on julkaistu reitin varren 
luontoselvitys ja meluselvitys. Lisää 
ratikan vaikutusten arviointeja on 
tulossa syksyllä.

Maankäytön tuloja on arvioitu kiin-
teistötaloudellisessa analyysissä, joka 
pohjautuu ratikan kaavarunkoluon-
noksen maankäyttöön. Kiinteistötalou-
dellisen analyysin on tehnyt Newsec 
Oy, ja siinä on arvioitu sekä bussi-
vaihtoehdon että ratikan aiheuttamia 
tuloja. Analyysi perustuu tutkimuk-
siin, joissa eri kaupungeissa on ana-
lysoitu raidehankkeiden vaikutusta 
kaupunkikehitykseen ja siitä saataviin 
tuloihin. Arvioinnissa on huomioitu 
esimerkiksi kaupungin maanomistus 
kullakin alueella.

Arvioidut tulot 287,8 M€ 
suuremmat kuin bussin
Analyysin tuloksena suurimmat rati-
kan aiheuttamat tuotot arvioidaan 
tulevan Aviapoliksesta ja Hakunilan 
keskustasta. Yhteensä bussivaihtoeh-
don on arvioitu tuottavan noin 275,5 
miljoonaa euroja kiinteistötaloudelli-
sia tuloja, ja ratikkavaihtoehdon 563,3 
miljoonaa euroja tuloja. Raitiotien 
rakentaminen toisi arvion mukaan 
287,8 miljoonaa euroa tuloja enemmän 
kuin bussivaihtoehto.

– Yleissuunnitelmavaiheessa vuonna 
2019 ratikan rakentamisen arvioitiin 
maksavan Vantaalle 267 miljoonaa 
euroa, jolloin nyt arvioidut tulot kat-
taisivat rakentamisen menot. Rati-
kan suuremmat tulot perustuvat rai-

teen pysyvyyteen sekä maankäytön 
kasvuun ja nopeampaan maankäy-
tön kehitykseen, kertoo hankejohtaja 
Tiina Hulkko.

–  Analyysi perustuu ratikan kaava-
runkoluonnokseen, joten sitä tullaan 
vielä päivittämään syksyllä kaavarun-
koehdotuksen myötä. Tavoitteena on 
valmis analyysi ratikan rakentamis-
päätöstä varten vuonna 2023. Rati-
kan kustannusarvioita päivitetään 
sitä mukaa kun katusuunnitelmia val-
mistuu syksystä 2022 alkaen. Ratikan 
rakentamisen kokonaiskustannukset 
päivitetään sen hetkiseen hintatasoon 
ennen rakentamispäätöstä vuonna 
2023, Hulkko jatkaa.

Luonto säilyy  
lähes ennallaan
Kaupungin metsät ja viheralu-
eet sijaitsevat pääosin muualla 
kuin ratikan reitin varrella, joten 
suuria vaikutuksia vantaalaisten 
lähiluontoon ei ratikan rakenta-
misella kokonaisuudessaan ole. 
Luontoselvityksen mukaan ekolo-
giset yhteydet eli eläinten reitit ja 
kasvien elinympäristöt säilyvät pää-
osin ennallaan, ja niitä vahvistetaan 
ratikan suunnittelussa.

– Ratikan rakentamisalueella eli noin 
50 metriä ratikan linjasta ei ole mer-
kittäviä suojeltavia luontoarvoja. Liito-
oravia eikä viitasammakoita havaittu 
ratikan rakentamisalueella. Vuollejo-
kisimpukat Keravanjoessa siirretään 
turvallisempaan paikkaan. Lisäksi on 
tehty Vaaralassa pohjavesitutkimus ja 
sen mukaan pohjavesivaikutukset ajoit-
tuvat rakentamisen aikaan ja ne huomi-
oidaan suunnittelussa, Hulkko toteaa.

Melusuojausta tarpeen 
mukaan
Tärinä- ja runkomeluselvitys on val-
mistunut itäiseltä osuudelta ratikan 
reittiä. Selvityksessä todetaan, että lii-
kennöinnin aiheuttama tärinä rajoittuu 
katualueelle. Näin ollen se ei aiheuta 
ongelmia viereisille rakennuksille. 
Liikennöinnin aiheuttama runkomelu 
ulottuu paikoitellen katualueen ulko-
puolelle, jolloin nykyisiä taloja suojaa-
maan suunnitellaan runkomelueristys 
ratikan rakenteisiin.

Myös selvitys koskien ilmassa kul-
kevaa melua on valmistunut.

– Melulta suojataan nykyisiä pihoja 
ja rakennuksia siellä, missä raitiotien 
melu ylittää melun ohjearvot ja liiken-
teen kokonaismelu aiheuttaa huomat-
tavissa olevan lisäyksen melutasoon 
(yli 2dB), tiivistää Hulkko.

Lisää ratikan vaikutusten arvioin-
teja valmistuu syksyllä 2022, ja kaikki 
vaikutukset arvioidaan vuoden 2023 
alkupuolella ennen valtuuston pää-
töksentekoa ratikan rakentamisesta. l 

HANNAKAISA MARKKANEN

Ratikan reittiä esiteltiin pyöräretkellä Mahdollisuuksien tori -tapahtuman yhteydessä keväällä.
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Vaihda vapaalle ja pysy Vantaalla – täällä on kaikki !
Vantaalla on paljon nähtävää ja koettavaa vantaalaisille, mutta myös vierailijoille.

Vantaalta on tunnetusti hyvät 
yhteydet niin maailmalle kuin 
muualle Suomeen. Mutta myös 

Vantaalla on paljon nähtävää. Ei ehkä 
sitä oikeaa Vapauden patsasta tai 
Gizan pyramidia, mutta taatusti monta 
mielenkiintoista paikkaa nähtäväksi. 
Mitäpä siis, jos pakkaisit tänä kesänä 
mukaan ripauksen kotiseutu-uteliai-
suutta ja lähtisit Vantaan kokoiselle 
seikkailulle. Tarjontaa löytyy taatusti 
jokaiseen makuun!

Startataanpa reissuun! Kulttuuria, 
historiaa, tiedettä... ja suklaata! Len-
tokenttäkaupungissa kun ollaan, niin 
ensimmäisenä otetaan tietysti lento-
kapteenin paikka haltuun Ilmailumu-
seossa, jossa sinua odottaa kahden 
hangaarin suuruinen kokoelma Suo-
men ilmailuhistoriaa.

Suurkaupunkimme juuriin tutus-
tutaan tietysti Tikkurilan vanhalla 
asemalla, jossa sijaitsee Vantaan 
kaupunginmuseo. Kaupunginmu-
seolta on lyhyt matka Tikkurilan 
jokirantaan ja kulttuuritehdas 
Vernissaan, jonka kahvilan teras-
silla voi seurailla nouseeko kos-
kesta Vantaan vaakunan tunnus-
kaloja, lohia.

Historian havinaa  
ja tiedejuhlaa
Todellisten histofriikkien ykkös-
kohde löytyy tietysti Helsingin 
pitäjän kirkonkylältä. Helsin-
gaan tiivistyy koko pääkaupun-
kiseudun historia. Kylän kes-
kellä kohoava Pyhän Laurin 

kirkko ja viereinen kellotapuli ovat pää-
kaupunkiseudun vanhimmat rakennukset. 
Kirkkopuistossa seisoessaan voi tarkas-
tella rakennuksia kuudelta eri vuosisa-
dalta ja sulautua osaksi vuosisataista 
jatkumoa. Jos muistelu venyy ja saa näl-
käiseksi, niin kirkonkylältä saa edelleen 
kaukomaiden herkut. Suuntaa siis idyl-
liseen ja kodikkaaseen kahvitupa Lau-
rentiukseen käsintehdylle gelatolle tai 
puu-uunissa valmistuneelle napolilai-
selle pizzalle.

Jos oivaltaminen ja älynväläykset 
ovat reissujesi suola, niin suuntaa Heu-
rekaan. Sen tunnusmerkki on plane-
taarion kupoli, jonka pinta elää valon 
mukaan.  Samaa kikkaa on käytetty 
muuten myös Valencian City of Arts 
and Sciencesissa, joka on yksi Espan-
jan 12 aarteesta. Heurekapa on yksi 
Suomen kolmesta suosituimmasta 
vapaa-ajankeskuksesta!

Herkkuja ja luontoelämyksiä

Namuteknologian ystävät suuntaavat Van-
taalla tietysti Fazer Experience Vierailu-
keskukseen viettämään vuoden makeinta 
päivää ja tutustumaan uusimpaan  
suklaa- ja namuteknologiaan kaikilla 
viidellä aistilla. Arkkitehtuuriltaan 
Fazer Experience Vierailukeskus taas 
muistuttaa eräisen omenaisen firman 
pääkonttoria.

Luonnonystävät suuntaavat Vantalla 
tietysti Kuusijärvelle. Kuusijärven ulkoi-
lualueella on kesäisin Vantaan oma 
Bondi Beach, tosin ilman haivaaraa 
ja Sudentassua pitkin pääsee Grand 
Canyonin, korjaan Vanhan Porvoon-
tien ylitse seikkailemaan Sipoonkor-
ven kansallispuistoon, Etelä-Suomen 
metsäisimpään metsään.

Viihdettä moneen makuun

Kun kaipaat matkallesi vain yhtä pää-
määrää, mutta monipuolista teke-
mistä, se on Vantaan oma Las Vegas.  
Viihdekauppakeskus Jumbo-Flamingo 
tarjoaa elämyksiä, kahviloita, ravinto-
loita ja hemmottelua, joista voit naut-
tia yhdessä puolison, ystäväporukan 
tai perheen kanssa. Kokeile vaikka 
hohtokeilausta BowlCircuksessa ja 
anna musiikin, valojen ja tunnelman 
vetää mukaansa.  Hohtokeilausta haus-
kempaa on vain hohtokeilaus hyvällä 
porukalla!

Sekään ei ole väärin, jos menojal-
kaasi vipattaa. Vantaalta löytyy rat-
kaisu tähänkin: Sokos Hotel Vantaa. 
Legendaarinen kuivan maan risteilijä 
tarjoaa Suomen suosituimpien artis-
tien live-keikat ja menoa pikkutun-
neille asti. 

Eikä Vantaalta tarvitse palata kotiin 
tyhjin käsin. Matkamuisto- ja tuliais- 
asiat järjestyvät taatusti. Suomen suu-
rin viihdekauppakeskus Jumbo-Fla-
mingo sekä Tammiston kauppatien 
outlet-liikkeet ja erikoiskaupat takaa-
vat, ettei Vantaalta tarvitse palata kotiin 
tyhjin käsin. 

Ja sokerina pohjalla Vantaan uusin 
maailmaluokan nähtävyys, eli Hel-
sinki-Vantaa lentoaseman uusi ter-
minaali.  Arkkitehtonisesti näyttävä 
pääsisäänkäynti ja sen aaltoileva puu-
katto tekevät vaikutuksen jo ensisil-
mäyksellä. Upean lähtöaulan lisäksi 
avautuu tuloaula, jossa Luoto-luon-
toelementti toivottaa saapuvat mat-
kustajat tervetulleiksi Suomeen. Ja 
niin se vain on, suoraan Vantaalle! l 

MARI VIRTANEN

vantaa.fi/visit-vantaa, tapahtumat.vantaa.fi
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Lapset ja nuoret pohtivat turvallisempaa 
tilaa Vaikuttajapäivässä
Vaikuttajapäivässä koulujen ja oppilaitosten 
edustajat tuovat päättäjien tietoon lapsille ja 
nuorille tärkeitä asioita.

Vantaan kaupunki on sitoutunut 
lapsiystävällisyyden edistämi-
seen kunnan kaikessa toimin-

nassa.  Yksi konkreettinen teko on 
turvallisemman tilan periaatteiden 
käyttöönotto kaupungin tiloissa vuo-
den 2022 loppuun mennessä. Tavoit-
teen takia vuoden Vaikuttajapäivän 
teemana on turvallisempi tila. 

Iso joukko nuoria vaikuttajia kokoon-
tui keskiviikkona 20.4.2022 Vaikutta-
japäivään Vantaan kaupungintalolle 
pohtimaan, kuinka kaupunki voisi olla 
meille kaikille turvallisempi ja parempi 
paikka. Vaikuttajapäivään osallistui 
kaksi oppilasta tai opiskelijaa jokai-
sesta vantaalaisesta peruskoulusta ja 
toisen asteen oppilaitoksesta. Ohjelma 
koostui ryhmäkeskusteluista, jotka 
pohjautuvat kevään aikana kouluilla 
ja oppilaitoksissa tehtyihin ennakko-
tehtäviin. Ennakkotehtävissä oppi-
laat ja opiskelijat käsittelivät, mitä 
turvallisuus ja turvallisuuden tunne 
tarkoittaa koulussa, harrastuksissa 
ja nettiympäristössä.

– Ennakkotehtävistä nousi muun 
muassa esille, että lapset ja nuoret 
haluaisivat panostaa pieniin turval-
lisuuden tekoihin kuten siisteyteen 
ja tilojen käytännöllisyyteen. Turval-
lisuuden tunne kumpuaa kuitenkin 
kaikkien ihmisten huomaavaisuudesta 
toisia kohtaan, Vaikuttajapäivän koor-
dinaattori Milja Inkeroinen kiteyttää. 

Vaikuttajapäivän ryhmäkeskuste-
luissa 1.–6. -luokkalaiset koululaiset 
kertoivat, että heidän mielestään tur-
vallisen tilan muodostavat pehmeät 
materiaalit kuten esimerkiksi sohvat, 

värien käyttö seinillä valkoisen sijasta, 
kasvit sekä lämmin tai luonnollinen 
tilan valaistus. Liian korkeat katot 
ja isot tilat miellettiin turvattomiksi. 
Turvallisuuden tunnetta voi heidän 
mielestään lisätä se, että tilan käyt-
täjät tervehtivät tilaan tulijoita ja että 

tilassa on myös aikuisia tarvittaessa. 
Alakoululaisten mukaan kiusaaminen 
voi olla huomaamatonta tai näkyvää, 
mutta siihen tulisi aina puuttua. Pai-
kasta tekee turvallisen se, että siellä 
on luotettavia aikuisia. 

– On hyvä välillä jäädä pohtimaan, 
oletko sellaisessa seurassa, jossa 
haluat olla, totesi yksi osallistuja.

Vaikuttajapäivässä esiin nousseita 
huomioita käytetään hyväksi koko 
kaupungin prosessissa, jossa luodaan 
turvallisemman tilan periaatteita eri-
laisiin tiloihin tämän vuoden aikana.  
Turvallisemman tilan prosessi jatkuu 
myös kouluissa ja oppilaitoksissa, kun 
ne luovat omat turvallisemman tilan 
periaatteensa myöhemmin tämän vuo-
den syksynä.

Mitä turvallisempi  
tila tarkoittaa?  
Turvallisempi tila on paikka, joka 
tarjoaa paikallaolijoille tunteen fyy-
sisestä, henkisestä ja sosiaalisesta 
turvallisuudesta. Tavoitteena on, 
että kenenkään ei tarvitse kohdata 
minkäänlaisia syrjinnän, kiusaami-
sen, häirinnän tai väkivallan muo-
toja. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea 

MILJA INKEROINEN

Nuorisovaltuuston Vincent, Anni ja Filip (takarivissä) ja Rajakylän koulun oppilaita.

aktiivista toimintaa niiden ehkäise-
miseksi, ja puuttumista häirintäti-
lanteisiin. Turvallinen tila on myös 
saavutettava ja esteetön. Haluamme, 
että jokainen kokee olevansa terve-
tullut Vantaan kaupungin tiloihin 
omana itsenään. 

Turvallisemman tilan periaatteet 
kootaan yhdessä tilan käyttäjien 
kanssa. Niihin kirjataan tärkeimmät 
asiat, joiden mukaan toimitaan. Vähin-
tään yhtä tärkeä kuin lopputulos, on 
prosessi, jonka avulla periaatteet koo-
taan. On hyvä käydä keskustelua siitä, 
mitä tarkoittaa toista kunnioittava 
kohtaaminen ja turvallisuuden takaa-
minen jokaiselle. 

Turvallisemman tilan periaattei-
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.  Periaatteet käy-
dään läpi kaikkien uusien työntekijöi-
den ja esimerkiksi vartijoiden kanssa. 
Mikäli tilassa on säännöllisiä käyt-
täjiä, periaatteet käydään läpi myös 
heidän kanssaan. l
MILJA INKEROINEN

SANNA IRANTA
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SUURIA TUNTEITA JA SUURIA TUNTEITA JA 
PIENIÄ BOTTEJAPIENIÄ BOTTEJA

Vantaan Robokeskuksen 
ja Leppäkorven 
päiväkodin 
yhteistyöprojektissa 
oli tavoitteena 
tuoda robotiikkaa ja 
ohjelmointia lähelle 
lasten arkea, lapsia 
kiinnostavalla tavalla.

Vantaan Robokeskuksen, eli Robo-
tiikan oppimiskeskuksen, tavoit-
teena on mahdollistaa ja lisätä 

robotiikan ja ohjelmoinnin käyttöä ope-
tuksessa. Yhteistyöprojektissa Robo-
keskuksen asiantuntija Antti Luoto 
ja Leppäkorven päiväkodin taidepe-
dagogi Mari Nuorivaara halusivat 
luoda uuden lähestymiskulman lapsille 
robotiikkaan ja taiteeseen.

Oppimista tekemällä
– Teimme viisivuotiaiden ryhmälle kol-
miosaisen, avaruusteemaisen Scratch-
työpajan. Pohjustimme projektia katso-
malla robotiikkaan liittyviä videoita, 
kuten kehittyneitä liikkumiseen tar-
koitettuja robotteja, ja pohdimme teko-
älyn kehityksen kulkua. Sitten lapset 

saivat suunnitella ja toteuttaa omat 
animaatiovideonsa Scratchilla. Ohjelma 
on niin intuitiivinen, että lapset pys-
tyvät helposti itse kokeilemalla oppi-
maan, mitä ohjelmalla pystyy teke-
mään, kertoo Antti.

Lasten digitaitoja harjoittavat pro-
jektit tukevat hyvin Vantaan varhais-
kasvatuksen digipedagogiikan ohjel-
maa, jossa kaikilla lapsilla tulee olla 
mahdollisuus harjoitella tulevaisuuden 
ja laaja-alaisen osaamisen taitoja tur-
vallisesti ja suunnitellusti. Erityisen 
tärkeää on, että harjoittelu kytkeytyy 
lasten omaan kokemusmaailmaan, 
aiempiin kokemuksiin ja mielenkiin-
non kohteisiin.

– Käsittelimme myös lyhytelokuvia; 
millainen on draaman kaari ja mitä 
heidän animaatioissaan voisi tapah-
tua. Halusimme, että lapset saavat 
mahdollisimman vapaasti toteuttaa 
omaa mielikuvitustaan. Se oli pitkälti 
sellaista riemukasta kokeilua lapsilla, 
iloitsee Antti.

Monilukutaito on  
myös tuottamista
Kuten muussakin varhaiskasvatuksen 
pedagogiikassa, myös digipedagogii-
kassa korostuu lapsen rooli aktiivi-
sena toimijana ja sisällön tuottajana. 

Monilukutaito ei tarkoita ainoastaan 
kykyä vastaanottaa ja ymmärtää vies-
tejä erilaisista lähteistä, vaan myös 
kykyä itse tuottaa erilaista sisältöä 
erilaisilla välineillä. Samalla, kun vii-
sivuotiaiden ryhmä tuotti Scratchilla 
animaatioita, saivat pienten ryhmät 
harjoitella robotiikkaa ja ohjelmointia 
BlueBoteilla.

– Pienille lapsille robotiikkaan liit-
tyvät asiat voivat jäädä hyvin etäi-
siksi, aikuisten maailmaan liittyviksi 
asioiksi. Varhaiskasvatukseen ja alku-
opetukseen sopivalla BlueBot-robotilla 
voidaan tuoda robotiikkaa ja ohjel-
mointia lähemmäs lasten arkea, huo-
mauttaa Mari.

PIPSA TILLI

Läpinäkyvällä BlueBot-robotilla voi 
harjoitella yksinkertaisia ohjelmoin-
titoimintoja: eteen, taakse, vasem-
malle ja oikealle -käskyjä. Ohjelmoin-
nin lisäksi tunnekasvatuksella oli iso 
rooli työpajoissa.

– Pohdimme esimerkiksi mitä tar-
koittaa, että roboteilla ei ole tunteita; 
miten se voi ilmentyä arjessa erilai-
sissa tilanteissa, kun tulee vastoin-
käymisiä. Robotithan eivät suutu tai 
hermostu, ne vain yrittävät loputto-
masti, sanoo Mari.

BlueBoteille tehtiin projektin aikana 
kulkualustoja, koteja, rooliasuja ja 
muita lisävarusteita, kuten kurahou-
suja. Hassuttelun lisäksi Marille oli 
tärkeää saada lapset ymmärtämään 
ohjelmointiin ja teknologiaan liit-
tyvä vastuu. Lapset helposti mieltä-
vät kumppanuuden robotin kanssa 
hyvin kaverilliseksi.

– BlueBot on käyttäjänsä armoilla: 
se tekee kaiken mitä sen käsketään 
tekevän. Käsittelimme lasten kanssa 
paljon vastuuta, jota on vuorovaiku-
tuksessa, jossa yksi osapuoli on sel-
keästi toiselle alisteinen. BlueBotia ei 
voi ohjelmoida liikkumaan siten, että 
se tippuisi alas pöydältä, vaan siitä 
on pidettävä huolta, kertoo Mari. l
PIPSA TILLI

Robotithan 
eivät suutu tai 
hermostu, ne 
vain yrittävät 
loputtomasti”

”
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Lihasvoimin 
liikkeelle!
Vantaa kannustaa kaikenikäisiä lisäämään 
arkeensa säännöllistä hyötyliikuntaa, sillä se 
vaikuttaa positiivisesti fyysiseen hyvinvointiin, 
mielenterveyteen ja ympäristöön. 

Arkiaamu kannattaa aloittaa 
ulkoilulla. Mikä olisikaan sii-
hen parempi tapa kuin siirtyä 

kotoa opinahjoon tai työpaikkaan pol-
kupyörällä, potkulaudalla tai muutoin 
omilla lihasvoimilla. Jos koko matkaa 
ei pysty kulkemaan edellä mainituilla 
tavoilla, voi päivittäisiä askeleita 
kerryttää jäämällä bussista jo ennen 
työpaikkaa tai oppilaitosta lähinnä 
olevaa bussipysäkkiä. Myös asiointi-
pyöräilyn avulla voi helposti kerryt-
tää liikuntasuositusten mukaisesti 
rasittavan ja reippaan sekä kevyen 
liikkumisen määrää omassa arjes-
saan. Kaiken ikäiset voivat sisällyttää 
arkeensa kevyttä liikkumista aina, kun 
se on mahdollista, ja välttää pitkiä 
istumisjaksoja.

Vantaan pyöräliikenteen kehittä-
misohjelman tavoitteena on kasvattaa 
pyöräliikenteen kulkutapaosuus 20 
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 
Tähän pyritään viiden kehittämislin-
jauksen kautta, joissa nousevat esille 
muun muassa pyöräilyn painottaminen 
koulujen liikennekasvatuksessa sekä 
kaupunkirakenteen vahvistaminen 
pyöräilyä tukevaksi.

Monia tapoja liikkua
Vantaalla tuetaankin monella tavalla 
eri ikäisten kuntalaisten aktiivista 
ja ekologista tapaa liikkua. Vantaan 
Liikkuva päiväkodin, Vantaan Liikku-
van koulun ja Vantaan Kortteliliigan 
toimintojen kautta kuntalaisia akti-

NEA RAPO 

voidaan erilaisten kampanjoiden ja 
toimenpiteiden avulla liikkumaan 
lihasvoimin. Perheiden tietoisuutta 
liikkumisaktiivisuuden hyödyistä 
lisätään päiväkotien kautta ja heitä 
tuetaan liikennekasvatuksessa. Liik-
kuvan koulun perinteisistä koulumat-
kahaasteista on tullut osa koulujen 
vakiintunutta toimintaa. Eri koulu-
matkakampanjoiden kautta pyritään 
kerryttämään koulun yhteisiä kilo-
metrejä ja kilpaillaan leikkimieli-
sesti muiden koulujen kanssa. Hyvänä 
yhteistyönä Liikkuvan koulun ja lii-
kennesuunnittelun kanssa on mah-
dollistettu polkupyöräpaketti, joka 
annetaan lainaan kouluille aina syk-
syisin ja keväisin.

Vantaan liikuntapalveluiden tavoit-
teena on, että lukuvuonna 2022–2023 
oppilaitoksille tarjotaan HSL-matka-
korttipaketteja, jotka mahdollistavat 
myös kaupunkipyörien käytön oppilaille 
ja opiskelijoille. Tällä tavalla pyritään 
lisäämään koulujen ja oppilaitosten 
mahdollisuuksia tarjota koulu- ja työ-
matkoille lihasvoimin liikkumiseen 
kannustavia vaihtoehtoja.

Kortteliigoja ja kilpailuja
Vantaan kortteliliigassa kaikilla kun-
talaisilla on mahdollisuus osallis-
tua avoimiin liikunnallisiin haastei-
siin ympäri vuoden. Niihin voi myös 

haastaa perheenjäsenet tai naapurit 
mukaan ja “kilpailla” siitä, kuka ker-
ryttää eniten kilometrejä. Syksyllä 
käynnistyvässä pyöräilyhaasteessa 
osallistujien kesken arvotaan Kort-
teliliigan ja yhteistyökumppaneiden 
liikkumiseen kannustavia tuotepal-
kintoja. Lisätietoja saa osoitteesta 
vantaankortteliliiga.fi. 

Lihasvoimin kuljettavien matkojen 
avulla säästetään myös ympäristöä. 
Pyöräily ei aiheuta ilmastolle hai-
tallisia päästöjä eikä pyöräteiden ja 
-parkkien rakentaminen tuota merkit-
täviä ympäristöhaittoja. Katukuvakin 
muuttuu viihtyisämmäksi, sillä pyöriä 
mahtuu samaan tilaan huomattavasti 
enemmän kuin autoja.

Vantaan ympäristöohjelmalla eli 
resurssiviisauden tiekartalla tavoi-
tellaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä. Vantaan alueen pääs-
töistä 40 prosenttia syntyy liiken-
teestä ja tästä suurin osa henkilöau-
tolla paikasta toiseen liikkumisesta. 
Kun lapsen autokyydin vaihtaa käve-
lyyn, pyöräilyyn tai potkulautailuun, 
ilmastollemme haitallisten päästö-
jen määrä vähenee. Tiekartan toi-
menpiteissä panostetaan kävelyn ja 
pyöräilyn olosuhteiden kehittämi-
seen, joten tulevaisuudessa kevyen 
liikenteen olosuhteet Vantaalla vain 
paranevat. l
NOORA ILOLA, OTTO HYVÖNEN & JANI RAIVIO
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TUA TÄHKÄPÄÄ & MARLENE LEPPÄSALKO

SERCAN ALKAN

UUSI TUVA-KOULUTUS MAHDOLLISTAA 
OMAN OPINTOPOLUN POHTIMISEN 
PERUSKOULUN JÄLKEEN

Peruskoulun ja toisen asteen 
opintojen välissä toteutettava niin 
kutsuttu nivelvaiheen koulutus 
uudistuu valtakunnallisesti 
elokuussa. Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus, TUVA, 
käynnistyy Vantaalla 3.8.2022.

Mitä TUVA-koulutus tarkoittaa opiskelijalle 
käytännössä? 

– Opiskelija voi esimerkiksi korottaa 
perusopetuksen arvosanoja, suorittaa ammatil-
lisia kursseja sekä lukio-opintoja. Opiskelijan on 
oltava omatoiminen ja hänen tulee aktiivisesti osal-
listua oman opintopolkunsa muovaamiseen, sanoo 
Johanna Schauman ammattiopisto Variasta. 

Oppivelvollisuus laajeni vuonna 2021. Tavoitteena 
on, että jokainen suorittaa toisen asteen tutkinnon. 
TUVA-koulutus onkin tarkoitettu kaikille, joilla ei 
ole vielä toisen asteen tutkintoa. Koulutuksen on 
tarkoitus valmentaa opiskelijaa toisella asteella tar-
vittavia opiskeluvalmiuksia varten. Koulutukseen 
voi hakea myös, jos ei ole vielä varma, mitä haluaa 
opiskella peruskoulun jälkeen. TUVA-koulutus kes-
tää vuoden, jonka jälkeen opiskelija siirtyy omien 
mieltymystensä perusteella lukioon tai ammatilli-
seen koulutukseen.

TUVA-koulutusta on suunniteltu Vantaalla palve-
lumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilussa haastatel-
tiin nivelvaiheen opiskelijoita, huoltajia, opettajia, 
opinto-ohjaajia ja koordinaattoreita. Joustavuus 

ja ajatus yksilöllisistä koulutuspoluista ovat olleet 
suunnitteluprosessin keskiössä. 

– Tärkeintä on, että jokainen saataisiin ohjattua 
omalle opintopolulleen riippumatta siitä, millai-
sista taustoista tulee. TUVA-vuoden aikana voi 
miettiä ja kokeilla itselleen sopivia koulutusvaihto-
ehtoja, VALMA-koulutuksen erityisopettaja Perttu 
Sarala kertoo.

TUVA-koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa 
jokaiselle oppijalle hänen tarpeitaan ja tavoittei-
taan vastaava koulutuspolku. Erilaisia oppijoita 
huomioidaan esimerkiksi mahdollistamalla opis-
kelu monenlaisissa oppimisympäristöissä: luokka-
huoneen lisäksi oppiminen voi tapahtua vaikkapa 
työpajoilla, työelämässä ja ammatillisen opetuksen 
työsaleissa. 

Tulevat TUVA-opettajat kokoontuivat toukokuussa 
Lumon lukiossa. Tapaamisessa he suunnittelivat 
koulutuksen rakenteita ja sisältöjä. TUVA-koulu-
tus tuo uusia tuulia myös opettajille ja sen vuoksi 
yhteistyö TUVA-opettajien, opetusryhmien ja eri 
toimijoiden välillä tulee olemaan keskiössä.

– Yhteistyö opettajien välillä on tärkeää. Voimme 
esimerkiksi siirtää opiskelijan toisen opettajan 
ryhmään, jos tiedämme, että toinen ryhmä vas-
taa opiskelijan tarpeisiin parhaiten, sanoo perus-
opetuksen Joustavasti jatkoon -ryhmän opettaja 
Sari Autti. 

TUVA-koulutuksessa keskiössä ovat kuitenkin 
ensisijaisesti opiskelijat ja heidän toiveensa. 

– Nuoria kuunnellaan. He ovat se prioriteetti, 
jonka mukaan asiat hoidetaan eikä se, että kaikki 
menee opettajien suunnitelmien mukaisesti. Mitä 
tarpeita, päämääriä ja tavoitteita opiskelijoilla on, 

sen mukaan edetään ja joustetaan, kertoo Lumon 
lukion kymppiluokan opettaja Juha Holm. 

TUVA-koulutuksen käynnistymisen jälkeen amma-
tilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta 
(VALMA), lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta 
(LUVA) ja perusopetuksen lisäopetusta (kymppiluo-
kat) ei enää järjestetä. Kaikkia Valmalla, Luvalla ja 
kymppiluokilla opiskeltuja asioita pystyy kuitenkin 
jatkossakin opiskelemaan: TUVA-koulutus yhdistää 
nämä koulutusmuodot. Työhön ja itsenäiseen elä-
mään valmentavaa koulutusta järjestetään jatkos-
sakin vantaalaisille nuorille erityisammattioppi-
laitoksissa pääkaupunkiseudun alueella. 

TUVA-koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa, 
joka alkaa 17.6.2022. Koulutuksen voi aloittaa 10 
kertaa vuodessa. l

Tulevat TUVA-opettajat kokoontuivat touko-
kuussa Lumon lukiossa.

• TUVA-koulutus valmentaa opiskelijaa 
toisella asteella tarvittavia opiskeluvalmi-
uksia varten. 

• Koulutukseen voi hakea myös, jos ei ole 
vielä varma, mitä haluaa opiskella 
peruskoulun jälkeen. 

• Koulutus kestää vuoden, jonka jälkeen 
siirrytään lukioon tai ammatilliseen 
koulutukseen.

• TUVA-koulutuksen käynnistymisen jälkeen 
kymppiluokkia ja VALMA- ja LUVA-koulutus-
ta ei enää järjestetä. 
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MARIANNA SIMO

Variasta 
leivotaan ahkeria 
ammattilaisia
Kaikki menee hyvin, kun tekee 
sitä, mistä tykkää ja tekee sen 
hyvin, sanoo leipurikondiittoriksi 
opiskeleva Çigdem Gedik.

Kaikki menee hyvin. Niin Çigdem Gedik sanoo 
itselleen, kun uuden opettelu jännittää. Çig-
dem Gedik haluaa leipuriksi. Hän opiskelee 

alaa ammattiopisto Variassa, ja aloitti leipurin 
opinnot maahanmuuttajille tarkoitetussa koulu-
tuksessa. Siinä opiskellaan ammatin lisäksi suo-
men kieltä. Sen Çigdem oppi niin hyvin, että hän 
jatkaa nyt leipurikondiittorin opintojaan suoma-
laisten opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä.

– Jos haluat asua Suomessa, sinun pitää oppia 
puhumaan suomea, kolme vuotta sitten Turkista 
Suomeen tullut Çigdem sanoo.

Leipuriksi hän päätti ryhtyä eräänä tavallisena 
koti-iltana.

Jos haluat tehdä 
jotain, tee se hyvin”
”
– Leivoin kotona kakkua ja juttelin miehen 

kanssa siitä, mikä ammatti sopisi minulle. Sil-
loin keksin sen.

Työ on Çigdemille tärkeää. Niinpä tavallisesti 
seitsemäksi töihin menevä Çigdem pyysi kerran 
työnantajaltaan lupaa mennä töihin jo kello 05.30 
päästäkseen leipomaan leipää.

– Halusin päästä tekemään leipätaikinaa työka-
vereiden kanssa. Opin heiltä paljon, hän kertoo.

Se on pantu merkille työpaikalla, jossa on jo 
puhuttu pidemmästä työsuhteesta.

– Olen kiinnostunut oppisopimuksesta, Çigdem 
Gedik kertoo.

Variasta on valmistunut monta leipuria oppi-
sopimuksella. Oppisopimuksella kouluttaudutaan 
töitä tehden: työstä saa palkkaa ja työkokemusta, 
koulutuksesta ammatin.

– Haluan ehkä työskennellä tulevaisuudessa teh-

taassa. Tai kahvilassa tai kaupassa. En tiedä vielä, 
mutta sen tiedän, että haluan hyväksi leipuriksi, 
Çigdem sanoo.

Jos haluat tehdä jotain, tee se hyvin, kertoo 
tuleva leipuri.

– Ensin pitää kysyä itseltään, mitä minä haluan 
tehdä. Sitten pitää kysyä, mitä minä voin teh- 
dä sen tavoitteen eteen. Ja sitten se pitää tehdä 
hyvin. l

Työ on tärkeää. Meidän kulttuurissamme sanotaan aina, että työ ensin, kertoo Çigdem Gedik.

AMMATILLISTA KOULUTUSTA MAAHANMUUTTAJILLE

• Ammattiopisto Varia tarjoaa maahanmuuttajille ammatillista koulutusta monella alalla.

• Koulutuksessa opitaan työtehtävissä tarvittavia taitoja ja suomen kieltä.

• Opintojen jälkeen voi hakea töihin tai jatkaa opintoja esimerkiksi oppisopimuksella.

• Katso lisää ammatillisesta koulutuksesta maahanmuuttajille: varia.fi.

”Kun on kiinnostunut, oppii nopeasti”
Afrim Vitija valmistui vauhdilla kiinteistönhoita-
jaksi ja sai vakituisen työpaikan. Hän on tyytyväi-
nen, sillä saa tehdä työtä, josta tykkää.

– Osaan työni ja teen sen hyvin, kiinteistönhoita-
jana työskentelevä Afrim Vitija sanoo.

Afrim valmistui kiinteistönhoitajaksi keväällä 
ammattiopisto Variasta. Kun hän pyörähti hake-
massa tutkintotodistuksen Varia Hiekkaharjusta, 
käytävällä tuli vastaan ilahtuneet kasvot.

– Sinä valmistuit jo? Upeaa! opettaja Madalina 
Descultescu onnitteli.

Afrim opiskeli nopeasti sekä ammatin että suomen 
kielen. Hän pääsi ensin työharjoitteluun ja sitten 

oppisopimukseen samalle työnantajalle. Nyt hänellä 
on vakituinen työpaikka yrityksessä.

– Kun on kiinnostunut, niin oppii nopeasti, 
Afrim sanoo.

– Olet erittäin ahkera ja hieno malli muille opis-
kelijoille, Descultescu kehuu.

– Minulla oli hyvät opettajat, Afrim vastaa 
hymyillen.

Opiskelulla ammattiin
Afrim Vitija muutti Suomeen Kosovosta 11 vuotta 
sitten. Hän työskenteli pitkään rakennustyömailla, 

kunnes muutti Vantaalle ja päätti hakea opiskele-
maan ammattia ja suomen kieltä.

– Minusta tuli opiskelija ensimmäistä kertaa 
eläissäni, Afrim kertoo.

Nyt hänellä on pitkä työkokemus, ammatti, suo-
men kielen taito ja mieluisa, monipuolinen työ.

– Tämä on mukava työ talvella ja kesällä. Parasta 
on, kun ihmiset ovat tyytyväisiä, kun hoidan hei-
dän pihojaan. Silloin he tulevat välillä juttelemaan 
ja tarjoamaan vettä, Afrim kertoo.

– Esimieheni tietää, että jos tarvitsee korjata tai 
hoitaa jotain, niin korjaan ja hoidan. Minuun luo-
tetaan. l MARIANNA SIMO
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SUPERMAMA – 
ammatiltaan äiti

Mia Eriksson on ammatiltaan äiti. Hän on toiminut 
Vantaalla vastaanottoperheenä ja perhehoitajana 
14 vuotta, yhteensä noin kahdeksallekymmenelle 
lapselle ja nuorelle. 

Perhehoitajaksi Mia Eriksson 
päätyi sattumalta; kun tutta-
vapiirin lapsi tarvitsi aikuisen 

tukea, niin Eriksson ryhtyi tukiper-
heeksi ja auttoi. Sen jälkeen sijaisper-
hettä tarvitsevia lapsia ja nuoria on 
asunut hänen luonaan niin lyhyempiä 
kuin pidempiäkin aikoja. Tällä hetkellä 
Erikssonin luona asuu pitkäaikaisesti 
viisi lasta, joista nuorin on seitsemän 
ja vanhin kuusitoistavuotias.

Perhehoitajien tarve on suuri, sillä 
potentiaalisista aikuisista kilpaile-
vat myös muut lähialueen kunnat ja 
yksityiset toimijat. Lisäksi korona ja 
pitkittyneet kriisit näkyvät esimer-
kiksi vastaanottoperheiden kasvavana 
tarpeena. Perhehoitajat auttavatkin 
ennen kaikkea biologisia vanhempia, 
jotta he voivat myöhemmin taas huo-
lehtia lapsistaan.

Ihan tavallista arkea
Erikssonin arki on rakentunut las-
ten menojen ympärille. Viiden lapsen 
mukana tulee tavallista harrastuksiin 
kuskaamista ja läksyissä auttamista, 
mutta myös sijoituksesta johtuvia pala-
vereja ammattilaisten kanssa. Lasten 
ollessa koulussa on aikaa käydä kau-
passa tai urheilla. Työ on juostavaa 

ja esimerkiksi lomailun ajankohdan 
voi valita itse.

Työnantajana Vantaa saa Eriks-
sonilta paljon kiitosta. 

– Vantaa on ollut alusta asti todella 
hyvä valinta. Kaikki toimii hyvin ja 
esimerkiksi sosiaalityöntekijän saa 
aina kiinni ja heiltä saa kaikkeen 
apua. Perhehoitajien jaksamisesta 
huolehditaan ja lomituksetkin onnis-
tuvat hyvin, Eriksson kuvailee Vantaan 
perhehoitoa.

Antoisa ja arvokas työ motivoi Eriks-
sonia perhehoitajana. Työn parhaita 
puolia on, jos yhteistyö biologisen per-
heen kanssa on hyvää ja vanhemmuu-
den voi jakaa. Myös lapsilta saadut 
kiitokset ja kortit lämmittävät mieltä.

– Vaikka arki on tavallista, niin kos-
kettavimpia hetkiä on se, kun lap-
selta saa osoituksen siitä, että meillä 
on läheiset ja hyvät välit. Yksi tärkeä 
muisto on, kun sain kaksi ranneko-
rua, joissa toisessa lukee I’m a cool 
woman ja toisessa Supermama, Eriks-
son muistelee.

Perhehoitaja kulkee  
lapsen ja aikuisen rinnalla
Perhehoitajana oleminen ei vaadi 
mitään supertaitoja, vaan riittää, 

PERTTI RAAMI

että on empaattinen ja tulee toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. Eriksson 
kuvaa perhehoitajaa rinnalla kulki-
jaksi, joka kulkee niin lapsen kuin 
vanhempienkin rinnalla, kun elämässä 
kuormittuu liikaa.

Perheitä auttaa jo lyhytaikaiseksi 
tukiperheeksi lähteminen. Tällöin 
lapsi vierailee tukiperheessä lyhyitä 
aikoja, jolloin biologiset vanhemmat 
voivat levätä. Tukiperhe auttaa esi-

merkiksi yksinhuoltajaa, jolla ei ole 
tukiverkostoa.

Lopussa Eriksson kertoo, miten pal-
jon hän on saanut keskustellessaan 
kohtaamiensa teinien kanssa. Teinit 
tuovat elämään ihan uutta näkökul-
maa, mistä Eriksson on kiitollinen. 
Lasten ja nuorten kanssa oleminen 
rikastuttaa niin lapsen kuin perhe-
hoitajankin elämää. l

Kuvituskuva, henkilöt eivät liity artikkeliin.

KATARIINA KURONEN

Tule kuulemaan lisää perhehoidosta 
6.9.2022 klo 17.00

Vernissakatu 8 C 

Tutustu perhehoidon verkkosivuun: 
vantaa.fi/ryhdy-sijaisperheeksi
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Länsi-
Vantaalla 
tarjotaan 
ikäihmisille 
keikka-apua
Vantaan kaupunki, 
Vantaankosken 
seurakunta ja SPR ovat 
yhdistäneet voimansa 
auttaakseen kotona 
asuvia ikäihmisiä.

Iäkäs herra tai rouva pärjää vielä 
kotona, mutta entä kun tulee asiaa 
apteekkiin. Papereiden kanssa on jo 

vähän vaikeuksia, samoin liikkumisen. 
Kuka tulisi avuksi?

Länsi-Vantaalla apua tarjoaa Keikka-
apu, joka aloittaa syyskuussa uuden 
toimintakauden. Keikka-apu on toteu-
tettu yhteistyössä Myyrmäen ja Mar-
tinlaakson kotihoidon, Vantaankosken 
seurakunnan ja Punaisen Ristin Länsi-
Vantaan osaston kanssa.

Keikka-apu tarjoaa apua kotona asu-
ville ikäihmisille, ja apua voi pyytää 
joko itselleen tai läheiselle. Keikka-
pyyntö voi tulla vaikkapa kotihoidosta 
tai Vantaan seniorineuvonnan kautta.

– Avunpyynnön voi tehdä esimerkiksi 
kotihoidon työntekijä yhdessä asiak-
kaan kanssa, kertoo hankekoordinaat-
tori Iisa Iso-Markku Vantaankosken 
seurakunnasta.

– Toivomme, että työntekijät käyttäi-
sivät Keikka-apua työkaluna. Keikka-
avun välittämää tukea voi myös ehdot-
taa asiakkaille tai heidän läheisilleen, 
Iso-Markku jatkaa.

Keikat voivat olla auttamista asioilla 
kuten kaupassa, lääkärissä ja aptee-
kissa tai ulkoilukaverina toimimista. 
Lisäksi moni kaipaa digiopastusta tai 
apua lomakkeiden täyttämiseen.

Keikka-avussa toivotaankin, että 
kaupunkilaiset kysyisivät apukeikkoja 
matalalla kynnyksellä. Avunpyytäjän 
ei tarvitse olla ammattilainen. 

– Toisen ihmisen apu voi olla ikäih-
miselle arvaamattoman arvokasta. 
Konkreettisen avun lisäksi se vahvis-
taa ihmisen turvallisuuden tunnetta. 
Ajatusta siitä, että saan apua, kun 
tarvitsen, Iso-Markku sanoo. 

Keikka-apu on tarkoitettu kotona 
asumisen tueksi yli 65-vuotiaille, jotka 
asuvat Vantaankosken seurakunnan 
alueella. Keikka-apu perustuu vapaa-

ehtoistoimintaan ja on kertaluonteista 
ja maksutonta. Syksyn toimintakausi 
alkaa 5.9. ja päättyy 20.12.2022. l

Ilmoittaudu mukaan tai hae apua:
vantaankoskisrk.clara.fi

Puhelinpäivystys tiistaisin klo 9–11, puh. 09 830 6405

Hankekoordinaattori: puh. 050 300 7634

SANNA VIHERVÄS

Digituesta apua asiointiin ja tukea laitteiden käyttöön
PIIA HELASTONeuvontaa digilaitteiden, 

asiakaskoneiden ja 
sähköisten palveluiden 
käytöstä saa  
Vantaalla monesta 
paikasta.  

Digikehittäjät luovat jatkuvasti 
uusia sovelluksia ja yhä use-
ampia palveluita siirretään 

verkkoon. Digitukea antavat toimi-
jat tulevat avuksesi, kun sovellusten 
ja palvelujen käyttö on vierasta tai 
käytössä ei ole uusimpia laitteita. 
Vantaalla asiointipaikkoja ja asia-

kaskoneita on Vantaa-infoissa, asu-
kastiloissa ja kirjastoissa. Yleensä 
näistä paikoista saat myös digitukea.  
Jos etätuki riittää, voit saada vas-
tauksen pulmaasi puhelimessa 
tai chatissa.

– Vantaa panostaa digitukeen ja sen 
saavutettavuuteen. Olemme ilokseni 
saaneet juuri vahvuuteemme kaksi 
koordinaattoria digitukea kehittä-
mään. Hew tekevät arvokasta työtä, 
jotta voimme tulevaisuudessakin tar-
jota näitä tärkeitä palveluita, kertoo 
asukaspalvelujohtaja Ulla Virtanen.

Digituen koordinaattorit Minna 
ja Antti päivystävät asukastiloissa 
ja Vantaa-infoissa. Heiltä voi kysyä 

neuvoja matalalla kynnyksellä. Koor-
dinaattoreiden mukaan parasta on 
yhdessä oppiminen jatkuvasti muut-
tuvassa digimaailmassa ja se, kun asi-
akas ilahtuu saatuaan apua. 

– Jos emme keksi ratkaisua, niin 
mietimme yhdessä, mistä apua saa, 
kertoo Antti.

Digitukea eri tilanteisiin antavat 
kaupungin ohella monet järjestöt. Seni-
oreille on tarjolla vertaistukea ja vie-
raskielistä neuvontaa annetaan useilla 
eri kielillä. Digituen palvelut, pai-
kat ja etäkanavat löytyvät osoitteesta  
vantaa.fi/digi–tuki. Tietoa digituesta 
saa myös Vantaa-infosta, p. 09 83911. l
NINA RAHJA & SANNA PARRUKOSKI 
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Kirjasto kutsuu nuoret mukaan  
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

Vantaan kaupunginkirjastossa 
kehitetään vuosina 2022–
2023 uudenlaista toimintaa 

13–17-vuotiaille nuorille. Toiminnan 
kehittämisen lähtökohtana on nuorten 
omat toiveet ja osallisuus. Heidät on 
valittu kohderyhmäksi, sillä kirjasto 
haluaa tarjota pitkien koronasulku-
jen jälkeen nuorille tilaa harrastaa 
ja tavata toisiaan. Tarkoituksena on 
luoda pysyvä toimintakulttuuri, jossa 
nuoriso on mukana suunnittelemassa 
ja toteuttamassa toimintaa kirjastossa 
myös tulevaisuudessa.

Nuoret ovat osallistuneet toiminnan 
suunnitteluun monin tavoin. Tikkuri-
lan ja Martinlaakson kirjastot ja nuo-
risotilat ovat toteuttaneet yhteistyössä 
nuorille suunnattuja paneelikeskuste-
luja, joiden aiheet ja keskustelijat on 
valittu heidän toiveidensa pohjalta. 
Kevään keskustelupaneeleissa aiheina 
olivat sukupuoli ja seksuaalisuus sekä 
kiusaaminen, rasismi ja syrjintä. Syk-
syllä nähtävän paneelikeskustelun 
teemana on liikunta ja urheilu. Kes-
kustelua voi seurata nuorisotilojen 
lisäksi kirjaston Youtube-kanavalla.

Ympäri Vantaata kirjastoissa jär-
jestettävät Oma tila -illat ovat myös 
täynnä nuorten itsensä toivomaa 
ohjelmaa. Pointin kirjaston Oma tila 
-illoissa päästiin keväällä ja kesällä 
esimerkiksi pelaamaan videopelejä 
virtuaalilaseilla, tutustuttiin videoiden 
tekemiseen ja järjestettiin yökirjasto. 
Myös erilaiset käsityöt ja askartelu 
olivat toivottuja. Oma tila -iltoja jär-
jestetään syksyllä muun muassa Koi-
vukylän, Martinlaakson, Hakunilan, 
Lumon ja Tikkurilan kirjastoissa.

Elokuun lopussa käynnistyy myös 
kirjaston suosittelukampanja, jonka 
aikana jaetaan nuorten kesätyönte-
kijöiden tekemiä suositteluvideoita 
kirjoista, peleistä ja elokuvista. Videot 
löytyvät kirjaston TikTok-tililtä Kirjas-
toVantaa sekä kirjastojen Instagram-
tileiltä. Lumon kirjaston Instagram-
livelähetyksissä kokoontuu lisäksi 
huippusuosittu BTS-poikabändin fani-
kerho, johon ovat tervetulleita fanit 
ympäri Vantaata ja Suomea. l

Nuorten syksy on  
täynnä toimintaa
Nuorisotiloilla pääset viettämään aikaa,  
tapaamaan kavereita ja harrastamaan. 

Vantaan 14 nuorisotilaa ja kulttuu-
ritehdas Vernissa tarjoavat nuo-

rille mukavan ja turvallisen vapaa-
ajanviettopaikan sekä monipuolista 
harrastustoimintaa. Nuorisotiloilta 
löytyy avoimien oleskelutilojen lisäksi 
monipuolisia tiloja harrastamiseen: 
kuntosaleja, studioita, bändikämppiä 
sekä pelitiloja.

Nuorisotyöntekijöiltä saa aina tukea 
mieltä askarruttavissa asioissa. Etsi-
vän työn kautta nuori saa yksilöllistä 
tukea oman elämänsä kysymyksiin. 

Rinnallakulkien nuorisotyöttömyys 
laskuun- hanke auttaa työ- ja koulu-
tuspaikan etsinnässä. Nuorten työpajat 
valmentavat kohti itsenäistä ja oman 
näköistä elämää.

Vapaa-ajalla tapahtuvasta maksut-
tomasta harrastustoiminnasta nuo-
ret aikuiset voivat löytää mielekästä 
tekemistä ja ystävyyssuhteita. Tutustu 
monipuoliseen nuorten ja nuorten 
aikuisten toimintaan osoitteessa  
vantaa.fi/nuoret. l
ANNIKA BÄCK

SERCAN ALKAN

MAIJA LEHTOLA

ALESSANDRA BERNARD
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Aikuisopistossa 
käynnistellään luovaa 
syyskautta

Keskiviikosta 17.8. alkaen pääset ilmoittautumaan lopuillekin Aikuisopis-
ton syksyn kursseille. Tarjolle tulee lisää kielten kursseja, kotitaloutta ja 

kuvataiteen kursseja. Myös aikaisemmin avautuneilla kursseilla on vielä tilaa 
ja jonoonkin kannattaa ilmoittautua.

Kuvataiteen kurssit luovuuden lähteenä
Lähde luovuuden löytöretkelle monipuolisilla kuvataiteen kursseilla posi-
tiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Urban Sketching -kurssilla otetaan 
haltuun kaupunkitilan piirtäminen. Voit tutustua myös kiehtovaan camera 
obscuraan. Miltä maailma näyttää neulanreikäkameran läpi katsottuna? Tai 
jos taidegrafiikka on aina kiinnostanut, olisi nyt oiva hetki tarttua aiheeseen 
aloittelijoille suunnatulla tutustumiskurssilla. 

Kuvataiteen kursseille voit tulla kehittämään kuvallista ilmaisuasi, havain-
tokykyäsi ja vaikkapa kekseliäisyyttäsi. Luova tekeminen voi toimia myös hen-
kisen hyvinvointisi tukena.

Ilmoittautuminen alkaa ke 17.8. klo 13 ja kaikki kurssit löydät jo nyt osoit-
teesta Ilmonet.fi. l
EVE SALMI

Hae kesähelteillä vettä  
janoosi vesiposteista!
HSY ylläpitää 75:tä vesipostia eri puolilla 
pääkaupunkiseutua. Niistä asukkaat voivat 
ulkoillessaan hakea vettä janoonsa.

Vesipostit löytyvät kartalta osoitteesta hsy.fi/vesipostit. Tarkista 
löytyykö oman ulkoilureittisi varrelta vesiposti! Vesiposteja on eri 
mallisia, ja niiden toimintatavat eroavat hieman tosistaan. Vesi-

postit ovat käytössä säävarauksella huhtikuun alusta lokakuun loppuun.
Vesiposteista tuleva vesi on samaa erinomaista juomavettä, jota saa 

myös kiinteistöjen hanasta. l
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

JYRI HUHTALA

EEVA KÄRKKÄINEN

MINNA SAASTAMOINEN

Vantaan palautejärjestelmä ja avustusten  
hakujärjestelmä vaihtuvat loppuvuodesta 2022  

Ilmoittaudu kurssille  
osoitteessa ilmonet.fi

17.8. alkaen
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Avustusten hakija voi valmistau-
tua muutokseen jo nyt.  Avustusten 
osalta uudessa palvelussa otetaan 
käyttöön Suomi.fi-valtuudet, joten 
avustusten hakijoiden kannattaa 
varmistaa, että yhdistyksen tiedot 
ovat oikein Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen yhdistysrekisterissä (Prh.fi). 

Kun uusi järjestelmä on otettu 
käyttöön, poistuu Oma Vantaan asi-
ointikansio käytöstä. Avustuksia 
hakeneiden kannattaa ottaa Oma 
Vantaasta talteen tarvittavat vanhat 
jo päätöksen saaneet hakemukset ja 
käyttöselvitykset. l

Lisätietoja voit lukea osoitteesta vantaa.fi/avustukset

PANU OLLIKAINEN

Uusi kirjallisuusterapeuttinen  
ryhmä aloittaa Pointin kirjastossa 

Haluatko tutkia elämääsi kirjoittami-
sen ja lukemisen kautta? Käytämme 
erilaisia luovan ja omaelämäkerral-
lisen kirjoittamisen tekniikoita sekä 
valmiita tekstejä. Sinun ei tarvitse 
olla hyvä kirjoittaja eikä kirjallisuu-
den tuntija. Tekstejäsi ei arvioida, vaan 
tärkeää on mitä ajatuksia ja tunteita 
tekstit herättävät sinussa. 

Ryhmä kokoontuu ma 19.9, 26.9, 
17.10, 31.10, 7.11, 21.11. ja 5.12.2022 

klo 17–19 Pointin kirjastossa (Hagel-
stamintie 1). Max. 10 henkilöä. Mak-
suton. Ilmoittaudu 1.–28.8. Tari-
noiden lumo -blogissa osoitteessa  
kirjasto.one/kirjallisuusterapia l

Tiedustelut:  
eeva.karkkainen@vantaa.fi  
p. 043 826 7068 
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Asukastilojen syksyssä kohtaamisia,  
yhteisöruokailuja ja retkiä PIIA HELASTO

Koronarajoitusten 
päätyttyä Vantaan 
asukastiloilla on päästy 
taas järjestämään 
monenlaista toimintaa. 
Kävijämäärät ovat 
olleet tasaisessa 
kasvussa, ja keväällä 
nähtiin runsaasti iloisia 
kohtaamisia sisä- ja 
ulkotapahtumissa.

Kesätauon jälkeen asukastilojen 
toiminta käynnistyy elokuussa 
ja syksy tuo tullessaan paljon 

tapahtumia ympäri Vantaata. Yhtei-
söruokailut aamupalojen, brunssien ja 
lounaiden muodossa jatkuvat normaa-
liin tapaan, samoin digituki ja digineu-
vonta. Myös kaveri- ja roskakävelyt 

jatkuvat ja käsityökerhot kokoontuvat 
eri asukastiloissa.

Tulossa on myös erilaisia retkiä, 
joilla pääsemme tutustumaan kotikau-
punkimme monipuolisuuteen. Keväällä 
järjestetty suosittu Kuusijärven retki 
saa jatkoa syyskaudella. Asukastilat 
ovat mukana myös monissa kaupun-
gin tapahtumissa. 

Asukastiloihin voi kuka tahansa pii-
pahtaa kahville, juttelemaan muiden 
kanssa tai kysymään neuvoa. Toiminta 
on maksutonta. Otamme mielellämme 
vastaan toiveita ja ideoita- vinkkaat-
han siis henkilökunnalle, millaista toi-
mintaa toivot omalle asukastilallesi! 

Katso asukastilakohtaiset tapahtu-
mat asukastilojen omilta Facebook-
sivuilta. Tarkempia tietoja asukas-
tiloista löydät osoitteesta vantaa.fi/
asukastilat. Löydät meidät myös Insta-
gramista @asukastilatvantaalla. 

Tervetuloa asukastiloihin! l Myyringin asukastilalta tehtiin kevätretki Kuusijärvelle upeassa säässä. Suositut retket 
saavat jatkoa myös syksyllä.PIIA HELASTO

VANTAA-INFO 

VANTAA-INFO PALVELEE 
SYKSYLLÄ 2022

• Puhelimitse: 09 83911, ma–ti 
8–15.30, ke 8–14, to–pe 8–15.30

• Sähköpostilla:  
vantaa-info@vantaa.fi

• Chatissa: vantaa.fi/vantaainfo

• Asiointipisteissä:

Vantaa-info, Myyrmäki
Myyrmäkitalo, Paalutori 3 
01600 Vantaa
ma–ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 
7.45–15.30

Vantaa-info, Tikkurila
Dixi, Ratatie 11, 2. krs 
01300 Vantaa
ma-ke 8.45–16.30, to klo 12–17, pe 
7.45–15.30

Vantaa-info, Korso
Lumo, Urpiaisentie 14 
01450 Vantaa
ma-ke 8.45–16.30, to 12–17 ja pe 
8–15.30

Mahdolliset poikkeukset auki-
oloissa voit tarkistaa osoitteesta 
vantaa.fi/vantaainfo

MONIKIELINEN NEUVONTA-
PISTE VANTAA-INFOSSA
Monikielinen neuvontapiste tarjoaa 
kuntalaisille henkilökohtaista 
neuvontaa Vantaan kaupungin sekä 
eri viranomaisten palveluissa usealla 
eri kielellä Myyrmäen ja Tikkurilan 
Vantaa-infoissa.

Apua saa esimerkiksi asumiseen, 
työntekoon, opiskeluun, harrastami-
seen sekä maahanmuuttoon liittyvis-
sä kysymyksissä. Neuvojat auttavat 
myös lomakkeiden täyttämisessä ja 
muussa asioinnissa viranomaisten 
kanssa.

Monikieliseen neuvontaan voi tulla 
aina. Neuvojat auttavat tai ohjaavat 
asiakkaan oikean palvelun piiriin. 
Palvelukielet ovat englanti, viro, 
venäjä, somali, dari, farsi ja arabia.
Neuvonta-ajat sekä lisätietoa 
osoitteessa:  
neuvovavantaa.fi/neuvontapiste

JUHANI RÄTY

KUNTALAISEN DIGI-INFO
Tarvitsetko apua uuden laitteen han-
kintaan tai käyttöön? Kiinnostaako 
sosiaalinen media? Kaupungin omat 
Pilviagentit opastavat laitteiden ja 
sähköisten palveluiden käytössä 
Myyrmäen Vantaa-infossa tiistaisin 
klo 12–15 ja Tikkurilan Vantaa-infossa 
torstaisin klo 12.30–15.

NÄYTTELYITÄ
Vantaa-infon tiloissa Myyrmäessä 
ja Tikkurilassa on esillä upeita 
ja mielenkiintoisia näyttelyitä 
ympäri vuoden. Voit tarkistaa 
näyttelyiden aiheet ja ajankohdat 
tapahtumakalenterista osoitteessa 
tapahtumat.vantaa.fi
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VAPAAEHTOISTOIMINTA TARJOAA  
MERKITYKSELLISYYDEN KOKEMUKSIA

Vapaaehtoisena 
toimiminen tarjoaa 
mahdollisuuksia 
vaikuttaa ja välittää 
muista ihmisistä.  
Vapaaehtoisella ei 
tarvitse olla erityisiä 
taitoja, vaan mukaan 
voi tulla kaikki, joilla 
riittää innostusta ja 
kiinnostusta.

Hannele on vapaaehtoistoimin-
nan konkari, joka on vuosien 
saatossa ollut mukana muun 

muassa ystävätoiminnassa, ruoka-
kassien jakelussa ja kulttuuriluot-
sina. Viimeiset 10 vuotta hän on ollut 
vapaaehtoisena Martinlaakson ikäih-
misten korttelikerhossa, josta kuusi 
vuotta hän on ohjannut kerhoa. Kort-
telikerho on avointa toimintaa, johon 
kaikki alueen ikäihmiset ovat terve-
tulleita mukaan. Kerhoissa on vaihtu-
vaa ohjelmaa, jonka Hannele muiden 
vapaaehtoisten kanssa suunnittelee. 
Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta 
lisää merkityksellisyyden kokemusta 
kumminkin puolin 

– Parasta vapaaehtoistoiminnassa 
on se, että näkee miten iloisia van-
hukset ovat toiminnasta ja he saavat 
siitä hyvää mieltä. Vapaaehtoistoi-
minta antaa myös elämään sisäl-
töä ja siitä saa itselle paljon, Han-
nele kertoo. 

– Tuntuu hyvältä sydämessä, kun 
lapsi, joka on alussa ollut arka luke-
misen kanssa alkaa rohkaistua. Se on 
ainutkertaista ja sykähdyttävää, ker-
too Lukukoira-vapaaehtoisena toimiva 

Eija Laakso vapaaehtoistoiminnan 
merkityksellisyydestä.

Eija on viimeiset pari vuotta toi-
minut Pointin kirjaston lukukoira-
ohjaajana koiransa Topin kanssa. 
Toiminnassa koulutetut koirat kuun-
televat, kun heille luetaan. Toimin-
nan kautta lapset saavat rohkaisua 
ääneen lukemisessa. Myös Topi-koira 
on ollut innolla mukana vapaaehtois-
toiminnassa.

– On ollut mieluisaa löytää Topin 
kanssa kivaa yhteistä tekemistä. Jos-
kus Topi on torkahtanut, kun lapsi 
on lukenut hänelle. Hän tykkää olla 
mukana, Eija naurahtaa. 

Hannele ja Eija haluavat rohkaista 
uusia vapaaehtoisia mukaan:

– Jokaiselle löytyy varmasti jotakin 
mistä tykkää ja mitä voi vapaaehtoi-
sena tehdä, Hannele pohtii. Kannat-
taa ehdottomasti lähteä mukaan, jos 

vähänkään siltä tuntuu. Toiminnasta 
tulee todella mukava olo ja suosittelen 
sitä lämpimästi, kannustaa Eija uusia 
vapaaehtoisia.

Kiinnostuitko? Katso lisätietoa 
alta linkistä tai ota yhteyttä  
vapaaehtoistoiminta@vantaa.fi. l

Ikiliikkujat-hankkeen koulutuksia vapaaehtoisille

vantaa.fi/vapaaehtoistoiminta

Aktiivisesti vapaaehtoistoiminnassa mukana oleva Hannele pitää siitä, että toiminnassa pääsee tapaamaan erilaisia ihmisiä. 

ULKOILUYSTÄVÄKSI IÄKKÄÄLLE -KOULUTUS
kenelle? uusille ja vanhoille vapaaehtoisille ja toiminnasta kiinnostuneille
mitä? Perustietoa ulkoilun ja liikkumisen merkityksestä iäkkäille,  
 valmiudet toimia ulkoiluystävänä, vertaistukea 
missä Ja  23.8. ja 30.8. klo 15–18 (koulutus kaksiosainen)  
milloin ? Lumon monitoimitalo, Korso

TOSSUT JA TASSUT LIIKKEELLE -KOULUTUS
kenelle yli 18-vuotiaille koiranomistajille, jotka ovat kiinnostuneita  
 vapaaehtoistoiminnasta ikääntyneiden parissa.  
 Huom! Onhan koirasi rauhallinen, pelkäämätön, ystävällinen 
 vieraita ja ympäristöä kohtaan? 
mitä Perustietoa ulkoilun ja liikkumisen merkityksestä iäkkäille,  
 valmiudet toimia ulkoiluystävänä koiran kanssa, vertaistukea 

ANNE-MARI IKONEN-HUSSAIN

missä Ja  23.8., 30.8. ja 1.9. klo 15–18 (koulutus kolmeosainen)  
milloin ? Lumon monitoimitalo, Korso. 1.9. koulutus tapahtuu koirien  
 kanssa ulkona Ankkalammen ulkoilualueella 

VOIMAA JA TASAPAINOA SENIOREIDEN KOKOONTUMISIIN
kenelle? yhdistysten/kerhojen/järjestöjen toiminnassa oleville vapaa- 
 ehtoisille tai muuten asiasta kiinnostuneille
mitä? Perustietoa turvallisesta ikääntyneiden voima- ja tasapaino- 
 harjoittelusta, taukojumppa-/kotijumppaohjeita ja niiden  
 ohjaamista
missä Ja  5.9. ja 12.9. klo 10–13 Tikkurilan asukastila 
milloin ? 6.9. ja 13.9. klo 10–13 Myyrmäen urheilutalon pieni voimistelusali 

YHTEYSTIEDOT, IKILIIKKUJAT-HANKE

Kiia Haapasalo, p. 040 352 1506, kiia.haapasalo@vantaa.fi
Jenni Johansson, p. 040 195 5872, jenni.johansson@vantaa.fi

HELE TEUTARI 
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SERCAN ALKAN

PENSIONÄRSFÖRENING FÖRENAR  
DE SVENSKSPRÅKIGA I VANDA
Vanda svenska 
pensionärer (VSP) 
som grundades år 
1974 har sammanfört 
de svenskspråkiga till 
gemenskap i många 
år. Föreningen valdes 
till årets Vandaros av 
påverkarorganet  
svenska kommittéen.

Vandarosen, som i år delades ut 
för andra gången, är en utmär-
kelse som delas ut till en per-

son, eller en grupp som gjort en insats 
för det svenska i Vanda. Stadsdirek-
tör Ritva Viljanen och svenska kom-
mitténs ordförande Patrik Karlsson 
delade ut priset på Vandadagen i maj. 

Föreningen Vanda svenska pensio-
närer rf är en aktiv förening med över 
240 medlemmar som ordnar ett brett 

utbud av aktiviteter. Förutom månads-
mötet ordnar föreningen teaterbesök, 
utfärder, besök till museum och konst-
utställningar, musik- och allsångs-
evenemang. Drop-in träffarna hjälper 
medlemmarna med tekniska problem 
med t.ex. it, laptop, surfplattor eller 
smarttelefon. En gång i månaden har 
föreningen blomsterbingo, allsång och 
temacafé i Folkhälsanhuset i Dick-
ursby. Även i Västra Vanda samlas 
en grupp till temacafé. Sedan finns 
födelsedags- och julfest samt minnes-
stunder för avlidna medlemmar. Varje 
vecka ordnas corona- och boulespel. 

– Vi promenerar tillsammans i olika 
delar av Vanda för att lära känna sta-
den och varandra. Vi vill att alla ska 
ha en aktivitet nära sig. Promenaderna 
avslutas alltid med kaffe och munk, 
som föreningen bjuder på, berättar 
ordförande Per-Erik Aura. 

För många ensamma pensionärer är 
VSPs verksamhet och gemenskap det 
som gör livet meningsfullt. 

– Under pandemin har medlemsan-
talet bara ökat, berättar Aura. Han har 
själv varit med i föreningen sedan år 
2012 då han blev pensionär. Nu har 
han suttit i styrelsen sedan 2016 och 
är ordförande femte året i rad. 

Föreningen är svenskspråkig men 
välkomnar även pensionärer med 
annat modersmål.

– Det finns många par där ena talar 
svenska och den andra finska eller 
något annat språk. Språket får inte 
vara något hinder att bli medlem! 
Tvärtom ger våra tillställningar möjlig-
het att öva och förkovra sig i svenska.

På frågan om hur man kan hålla 
svenskan levande nu och i framti-
den har Aura ett klart svar. Genom 
att använda och tala svenska! Man 
ska även uppmuntra dem med annat 
modersmål som försöker tala svenska 
att använda språket och inte byta språk. 
Han tycker att fler invandrare borde bli 
integrerade på svenska dels för att den 
svenska befolkningen skulle öka och 

dels för att det för många skulle vara ett 
lättare språk att bli integrerad på. Det 
betyder att staden borde använda mer 
svenska i dess informering.  Han önskar 
också att den information som staden 
ger de finskspråkiga pensionärerna 
även skulle finnas på svenska. Han 
ger ett konkret exempel på bra service.

– Det skulle vara bra om anställda 
använde språkflaggor så att man vet 
vem av de anställda som man kan 
vända sig till på svenska.

Aura anser att Vanda är en bra stad 
att leva och bo fast de svenskspråkiga 
är mycket utspridda över staden. Han 
tycker att det är bra att de svensksprå-
kiga kan förenas via föreningsverk-
samhet och skickar en hälsning till 
alla pensionärer och de som snart ska 
pensionera sig att komma och bekanta 
sig med verksamheten. Man kan få nya 
vänner och ha trevligt i gott sällskap. l
ANN-MARI BERLIN

vanda.spfpension.fi
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För många ensamma 
pensionärer är Vanda 
svenska pensionärers 
verksamhet och 
gemenskap det som 
gör livet meningsfullt”

”
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HANNAKAISA MARKKANEN

 ANNI RISSANEN & MAIJU HAUTAMÄKI 

Delta i Vandas 
innovationstävling
Hur kan vi förbättra Vandabornas service eller 
få våra stadscentrum att blomstra alltmer? 
Har du några idéer som kan vara till hjälp i 
kampen mot klimatförändringen?

Vandas innovationstävling Urbana innovationer av varierande 
storlek är öppen ända fram till 15.8. I tävlingen belönas en 
eller flera förslag som kan förverkligas i Vanda innevarande 

år eller under nästa år.
Det delas ut till och med 300 000 euro för förverkligandet av idé-
erna. I tävlingen kan såväl företag, sammanslutningar som privat-
personer delta.

– Vi hoppas att många stadsbor kommer med idéer och är med och 
förverkligar idéerna. Alla idéer behöver inte vara stora och invecklade, 
utan vi söker också mindre idéer som snabbt underlättar stadsbornas 
vardag, säger Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

Tävlingen Urbana innovationer av varierande storlek avgörs på den 
innovationsfestival som ordnas 24–28.10. På evenemanget presenteras 
Vandainnovationerna för en internationell publik. l

Delta i tävlingen på vantaa.fi/sv/innovationstavling.

Jämförelse av avkastning på Vandaspåran och buss (M€)

Buss 275,5

563,3Vandaspåran

Markanvändnings-
kontraktsersättning

AffärslokalerBostadslokaler

56,6 66,7152,2

86,6 162,9313,8

M€

Ytterligare  
utbyte av  

Vandaspåran

287,8 M€

ANNA-LIISA NUPPONEN

På era platser, färdiga, GÅ!  

Den 14 september är en 
mycket efterlängtad 
dag på stadsmuseet. Då 
öppnas en ny utställning 
vid Dickursby gamla 
station om barn- och 
ungdomsidrott i Vanda.  

På era platser, färdiga, GÅ! är inte 
precis en traditionell museiut-
ställning, även om den kommer 

att innehålla en del föremål i glas-
montrar, antyder stadsmuseets ama-
nuens Maiju Hautamäki om den 
kommande utställningen. Sedan för-
tydligar hon: 

– Det speciella är utställningens 
funktionalitet. Utställningens besö-
kare kan själva delta i olika uppgifter. 
Dessutom kan man lyssna på omkläd-
ningsrumsmusik eller klä sig i utrust-

ningar för olika grenar för att komma 
i rätt stämning. 

För utställningen har man intervjuat 
idrottare i Vanda, tränare, föräldrar 
till idrottande barn samt forskare. 
De har till exempel berättat för oss 
om deras val av idrottsgren, vilket i 
unga år påverkades både av intres-
sen, boplats, kompisar och kostnader. 

– Att planera en utställning hand-
lar om att visualisera information. Vi 
använder vårt intervju- och arkivma-
terial för att framföra berättelser från 
Vanda, säger Hautamäki.  

Program tillsammans med 
föreningar i Vanda 
Idrottsföreningarna i Finland har spe-
lat en stor roll när det gäller att lära 
ut en sportig livsstil och andra nyt-
tiga färdigheter i livet. De äldsta fort-
farande aktiva föreningarna i Vanda 
grundades på 1920-talet. Förening-
arnas erfarenheter är också till nytta 
vid planeringen av evenemangen i 
samband med utställningen. 

– Evenemangen inleds med europe-
iska idrottsveckan i slutet av septem-
ber. Kanske vi även kunde få museu-
myoga till Vanda eller parkyoga till den 
intilliggande Veteranparken, funderar 
Hautamäki. 

På era platser, färdiga, GÅ! -utställ-
ningen presenterar tiotals olika grenar. 
Med hjälp av guidningar och evene-
mang kan antalet grenar ännu kom-
pletteras. Målet är att skapa en upp-
levelse som främjar både fysiskt och 
psykiskt välbefinnande.  

– Det kommer att finnas särskilda 
guidade turer för skolgrupper och 
till exempel svensexor och möhip-
por. Dessutom har vi som mål att ta 
en miljon steg medan utställningen 
är öppen! l

Ekonomisk analys: Vandaspåran genererar mer markanvändningsintäkter än bussen

Markanvändnings-intäkterna har 
uppskattats i en fastighets-
ekonomisk analys baserad på 

markanvändningen i Vandaspårans pla-
nestomme. Den fastighetsekonomiska 
analysen har gjorts av Newsec Oy, och 
den har uppskattat intäkterna för både 
bussalternativet och spårvägen.

Som ett resultat av analysen beräk-
nas de största intäkterna från Van-
daspråran komma från Aviapolis och 
Håkansböles centrum. Totalt beräknas 
bussalternativet generera cirka 275,5 
miljoner euro i fastighetsintäkter och 
spårvägsalternativet generera 563,3 
miljoner euro i intäkter. Bygget av 
spårvägen beräknas generera 287,8 
miljoner euro mer intäkter än bus-
salternativet.

– I den översiktliga planeringsfasen 
2019 beräknades byggandet av spår-
vägen kosta Vanda 267 miljoner euro, 
varvid de beräknade intäkterna nu 
skulle täcka byggkostnaderna. Spårvä-
gens högre intäkter baseras på spårets 
beständighet och ökad markanvänd-
ning och snabbare utveckling av mark-
användningen, säger projektledare 
Tiina Hulkko.

Analysen utgår från ett utkast till 
skissplan, så det kommer att uppda-
teras under hösten med ett utkast till 
plan. Målet är att klargöra analysen 
för byggbeslutet för spårvagnen 2023. 
Kostnadsberäkningarna för spårvag-
nen kommer att uppdateras i takt med 
att gatuplanerna är klara från och med 
hösten 2022. Den totala kostnaden 

för att bygga spårvägen kommer att 
uppdateras till nuvarande prisnivå 
innan kommunfullmäktige beslutar 
om att byggandet av Vandaspåran 
våren 2023. l
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Östersjödagen bjuder allt från småkryp och  
havstema till Pikku Papu orkesterns barnkonsert
Östersjödagen i Vanda 
firas torsdag 25.8 med 
ett mångsidigt program 
som innehåller både 
natur, kultur, historia och 
mycket skoj för barnen. 
Dagen är en årligen 
återkommande festdag 
och lanseras av John 
Nurminens Stiftelse. 

Höjdpunkten för alla barn och 
barnsinnade är Pikku Papu 
orkesterns barnkonsert i köp-

centret Myyrmanni kl. 17.00–17.40. 
Barnen får pyssla ihop både vat-
tendjur, fiskmagneter och göra gra-
fik i fiskmotiv i olika verkstäder 
runtom i Vanda, samt delta i ”Minä 
tunnen nyt” utställningens vernis-
sage på Totem.

I insekternas och de olika småkry-
pens underliga och underbara värld 
får alla intresserade delta i en guidad 
tur som bekantar dem i bäcknaturen 
med hjälp av roliga uppgifter vid Kall-

bäcken, start kl. 17 från Dickursby-
vägen 91. Vid Ådalsparken kan man 
bekanta sig med naturupplevelserna 
på egen hand. 

Guidade promenader med olika 
teman ordnas på olika håll i Vanda. 
På Håkansböle gård, start kl. 17.30 
från huvudingången, ordnas en gui-
dad tur om Östersjöns stränder efter 
istiden, guide Kati Tyystjärvi. I den 
fascinerande historievandringen 
bekantar Andreas Koivisto och Jesse 
Pasanen åhörarna om Livet under 
stenåldern i Myrbacka, start kl. 17.30 
framför restaurang Wandas.  Skräp-
polis Heini Manninen informerar om 
återvinning och sortering av hus-
hållsskräp på Påltorget.

Tillbringa en havsnära Östersjö-
stund i Myrbacka med musik av saxo-
fonisten Johannes Salomaa. I Dick-
ursby i Dixi får man höra vandabon 
Tomi Pulkkinen Trio spela och sjunga 
om hav, floder och naturen kl. 16. 

Alla evenemang är öppna för all-
mänheten och gratis. Läs mera om 
Östersjödagens alla evenemang på 
itameripaiva.fi/tapahtumat. l
TUULA KINOS

Dickursby älvstrand – perfekt plats  
för kultur och upplevelser

Tjänsterna vid 
älvstranden i Dickursby 
utvecklas med hjälp 
av proffs från kreativa 
branscher. 

Kulturfabriken Vernissa och veten-
skapscentret Heureka som lig-
ger vid älvstranden i Dickursby, 

samt Vanda stadsmuseum i den gamla 
stationsbyggnaden är bekanta platser 
för många stadsbor. Den värdefulla 
gamla industrimiljön vid älvstranden 
i Dickursby gömmer också ett antal 
andra tjänster och upplevelser från 
den kreativa branschen. Nuförtiden 
verkar dansteatern Raatikko och Teater 
Vanda under samma tak i Gamla siden-
fabriken. Nya Café Silkki betjänar kun-
derna i den gemensamma teaterfoajén 
under föreställningar, klubbkvällar och 
konserter. Bio Grand-biografen erbju-
der bioupplevelser i den intilliggande 
Grandinkulma. 

Teater och levande musik
Man kan också njuta av teaterkonst i 
Dickursby teaters hemsal i Vernissa 

och under sommarsäsongen vid som-
marteatern vid hembygdsgården 
Påkas. I Galleri Gjutars bredvid Påkas 
kan man bekanta sig med varierande 
konstutställningar och köpa konst att 
ta med sig hem. 

Barnkulturcentrum Pessi, som flyt-
tade till Koskikeskus på Fernissagatan 
i Dickursby förra året, erbjuder kultur 
och konst även för familjens yngsta 
medlemmar. Vandasällskapet ordnar 
guidningar och historievandringar 
vid älvstranden i samband med eve-
nemangområdet. I Vernissa, som fung-
erar som centrum för det kulturella 
ungdomsarbetet i Vanda, finns också 
bland annat Animaatioasema samt 
föreningen för levande musik i Vanda 
Velmu ry:s verksamhet.

Dags för en fika?
Vid älvstranden kan man ta sig en 
kopp kaffe vid Kahvi Charlotta i Ver-
nissa och från terrassen beundra det 
glittrande svallet i Dickursby fors. 
Vetenskapsrestaurangen Heureka ser-
verar lunch. Även från Hotell Vantaas 
terrass har man utsikt över den grön-
skande älvstranden. Renoveringen av 
rekreationsområden och fastigheter 

kommer att fortsätta under de kom-
mande åren. Det kommer också att 
finnas regionala skyltar och informa-
tionstavlor vid älvstranden om man 
vill utforska området på egen hand. 
En basturestaurang planeras till älv-
stranden tidigast år 2025.   

Utvecklingen av området kring älv-
stranden för stadsborna och turis-
terna är en av visionerna i Vandas rikt-
linjer för kulturen 2021–2030. Vanda 
kulturtjänst har tillsammans med 
tjänsteleverantörerna vid älvstran-
den och stadens experter samordnat 
planeringen av revitaliseringen av älv-
stranden sedan 2020. Tjänsteleveran-

törerna vid älvstranden vill utveckla 
den gemensamma marknadsföringen 
av områdets tjänster tillsammans 
med staden och samarbetet mellan 
företag och andra aktörer i området. 
Arbetsgruppens nästa gemensamma 
insats för älvstranden äger rum den 
4–5 november, då man firar kekrifest 
vid älvstranden. Vid kekrifesten njuter 
man av gemenskapen, mångfalden och 
skördesäsongens mat. På program-
met finns en eldshow med kekri som 
tema, samt teater, dans, vetenskap, 
konst, musik och guidade turer genom 
utställningen. l
 ULLA VISKARI-PERTTU & TUOMAS HULKKONEN 

JYRI HUHTALA

REBEKKA BARONGO
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Five tips for foreign language speakers

KAISA SUNIMENTO

Vantaa offers various 
courses, counseling 
services and support for 
foreign-speaking Vantaa 
residents. Visit the 
city’s website to learn 
more about the services 
provided: vantaa.fi.

1. Help for you and your baby
Moniku community health clinic 
services are offered free to parents 
expecting a baby and families who 
have an under-one-year-old child. The 
aim of the service is to highlight the 
importance of one's native language 
and to encourage parenting and early 
interaction with the child.

The service is provided at all clin-
ics: ask your nurse about the service.

2. Finnish language courses
Vantaa Adult Education Institute offers 
Finnish language courses for those 
who have moved to the country. They 
offer basic and more advanced Finnish 
language courses, as well as reading 
and writing courses.

Learn more about the courses at 
the Vantaa Adult Education Insti-
tute on Wednesdays 13:00–15:00 
(address: Lummetie 5, Tikkurila) or 
call 043 8250 070.

3. Multilingual  
advice at Vantaa Info
Vantaa Info’s multilingual service 
point's counselors offer personal guid-
ance in Myyrmäki and Tikkurila. The 
counselors help with questions about 
immigration, living in Vantaa and with 
filling in forms and communicating 
with the authorities. Available ser-
vice languages are Finnish, English, 
Estonian, Russian, Somali, Dari, Farsi 
and Arabic.

For more information and service 
times, visit neuvovavantaa.fi.

4. Multilingual Mondays
The multilingual Mondays in Guid-
ance Center Ohjaamo offer counsel-
ing for young people every Monday 
12:00–15:00 without an appointment. 
You can ask questions about work, 
education, housing, filling in forms 
and official matters.

Check Ohjaamo’s website ohjaa-
mot.fi for the selection of languages 
and timetables. Ohjaamo’s address is 
Lummetie 2 b, Nuorten monitoimitila 
Liito, Tikkurila.

5. Guidance for  
unemployed immigrants
Vantaa Skills Centre provides guidance 
to unemployed immigrants in Vantaa 
on job searching, skills recognition and 
skills development. Services include for 
example a two-week guidance courses 
held in plain Finnish and personal 
counselling. l
NINA LESKELÄ

Neuvova Vantaa project’s multilingual service point at Vantaa Info gives advice in eight 
different languages.

ANNI RISSANEN & MAIJU HAUTAMÄKI 

Ready, steady, GO! 

PETRI PAJULINNA

14 September is an 
eagerly awaited day at 
Vantaa City Museum. 
That is when the new 
exhibition about 
children’s and youth 
sports opens at the 
old railway station of 
Tikkurila.  

Ready, steady, GO! is not an alto-
gether traditional museum exhi-
bition, although it will include 

some objects in display cases as well, 
reveals the city museum’s curator 
Maiju Hautamäki about the exhibi-
tion. And then she elaborates: 

– What is so special about this exhi-
bition is the possibility of engagement 
is offers. Exhibition visitors have a 
chance to exert themselves in a vari-
ety of activities. You can also get in 

the sports mood by enjoying changing-
room music or dressing up in different 
sports gear. 

Athletes, coaches, parents of chil-
dren taking part in sports as well as 
researchers were interviewed for the 
exhibition. They have told, for example, 
about their choice of sports discipline 
in their youth which may have been 
impacted by their interests, where they 
live, friends as well as costs. 

– The design of the exhibition is 
about the visualisation of informa-
tion. We present stories from Vantaa 
based on our interviews and archive 
materials, Hautamäki says.  

Programme created together 
with Vantaa-based clubs 
In Finland, sports clubs have played 
a significant role in teaching children 
about active lifestyles and other use-
ful life skills. The oldest still active 
clubs in Vantaa were founded in the 

1920s. The experiences of the clubs 
have been useful in the planning of 
the events organised in connection to 
the exhibition. 

– The events are kickstarted dur-
ing the European Week of Sports 
at the end of September. Let’s see 
if we could organise museum yoga 
and park workout sessions in the 
near-by Veteraanipuisto Park, Hau-
tamäki muses. 

The Ready, steady, GO! exhibition 
will showcase dozens of sports dis-
ciplines. The selection of disciplines 
can be supplemented with guided 
tours and events. The aim is to make 
the exhibition visit into an experience 
that promotes both physical and men-
tal wellbeing.  

– We will have a variety of different 
guided tours designed for, for example, 
schools or even stag and hen parties. 
Furthermore, we aim to achieve a mil-
lion steps during the exhibition! l
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Economic analysis: 
The light rail generates more 
land use revenues than the bus

Land use revenues have been esti-
mated in a real estate economic anal-
ysis based on the land use of the 

strategical plan draft for Vantaa Light 
Rail. The real estate economic analysis 
has been performed by Newsec Oy, and 
it has estimated the income caused by 
both the bus option and the light rail.

As a result of the analysis, the larg-
est revenues caused by the Vantaa 
Light Rail are estimated to come from 
Aviapolis and the center of Hakunila. 
In total, the bus option is estimated 
to generate approximately EUR 275.5 
million in real estate revenue, and the 
light rail option to generate EUR 563.3 
million in revenue. The construction of 
the tramway is estimated to generate 
EUR 287.8 million more revenue than 
the bus option.

– In the general planning phase in 
2019, the construction of the light rail 

was estimated to cost Vantaa EUR 267 
million, in which case the estimated 
revenue would now cover the construc-
tion costs. Light rail's higher revenues 
are based on the permanence of the 
track and the growth of land use and 
faster development of land use, says 
project manager Tiina Hulkko.

The analysis is based on a draft 
sketch plan, so it will be updated in 
the autumn with a draft plan. The goal 
is to complete the analysis for the 
construction decision for the tram in 
2023. The cost estimates for the tram 
will be updated as street plans are 
completed from autumn 2022 onwards. 
The total cost of building the light rail 
will be updated to the current price 
level before the City Council decides 
on building Vantaa Light Rail in the 
spring of 2023.

Participate in Vantaa 
Innovation Competition
How could we improve services for Vantaa 
residents or make our city centers even more 
thriving? Do you have an idea to combat climate 
change?

Vantaa's Urban Innovations of All Sizes innovation competition is 
open until August 15. One or more proposals that can be imple-
mented in Vantaa during this or the next year will be rewarded 

in the competition.
A sum of €300,000 is available for implementing the ideas. Companies, 
communities, and private persons are all welcome to participate in the 
competition.

– We wish that great many residents will participate in generating and 
implementing ideas. Not all ideas have to be big and complex; we are 
also looking for smaller inventions that will help the residents’ everyday 
lives, says Mayor of Vantaa, Ritva Viljanen.

The Urban Innovations of All Sizes competition will have its climax at 
the city’s innovation festival on October 24–28. Vantaa innovations will 
also be introduced to international spectators at the festival. l

Participate in the competition online at  
vantaa.fi/en/innovation-competition.

New TUVA education lets students to decide on their own study paths 
SERCAN ALKAN The education between basic school 

and upper secondary education 
studies will be nationally restruc-

tured in August 2022. TUVA education 
(preparatory education for programs 
leading to an upper secondary quali-
fication) will commence in Vantaa on 
August 3, 2022. 

What does TUVA education mean in 
practice for students? 
– Students can raise their basic edu-
cation grades, take vocational courses 
and high school studies. Students must 
be independent and actively partici-
pate in making their own study paths, 
says Johanna Schauman of Vantaa 
Vocational College Varia. 

The aim is that everybody com-
pletes an upper secondary education 

HANNAKAISA MARKKANEN

certificate. TUVA education is meant 
for everybody that has not yet com-
peted an upper secondary education 
degree. TUVA aims to coach students 
in learning skills required in upper 
secondary education. You can apply for 
TUVA training even if you are not sure 
about what you wish to study after 
basic school. TUVA education lasts 
for a year, after which the students, 
based on their own preferences, will 
transfer to high school or vocational 
education. 

– During the TUVA year, you can 
consider and try education options 
suitable for you, says special needs 
teacher Perttu Sarala. 

The goal is to ensure that every stu-
dent will have a study path corre-

sponding to their needs and goals. 
Different learners are accounted for, 
for example, by enabling studying in 
multiple learning environments: in 
addition to the classroom, you can, for 
instance, learn while working. 

After TUVA education begins, train-
ing preparing for basic vocational edu-
cation (VALMA), preparatory training 
for general upper secondary education 
(LUVA), and voluntary additional basic 
education (10th grade) will no longer 
be arranged, since TUVA combines 
these education forms. 

You can apply for TUVA education in 
continuous application, which begins 
on June 17, 2022. l
TUA TÄHKÄPÄÄ & MARLENE LEPPÄSALKO 

Additional profit of Light rail 

287,8 M€
Land use compensation

Office premises

Residental premises

Bus 275.5

563.3Light rail

56.6 66.7152.2

86.6 162.9313.8

M€

Light rail and bus profit comparison (million euros)

Future TUVA teachers gathered at the 
Lumo High School in May.
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Tikkurila riverside – perfect place 
to enjoy culture and experiences
The riverside area’s 
services are developed 
with the help of experts 
from all creative 
industries. 

The culture factory Vernissa, 
located by the river in Tikkurila, 
as well as Heureka Science Cen-

tre and Vantaa City Museum in the old 
railway station are familiar places for 
many locals. There are various other 
creative industry services and experi-
ences hidden within the old and sig-
nificant industrial milieu next to the 
river in Tikkurila. 

Dance theatre Raatikko and Vantaa 
Theatre are now under the same roof 
in the old silk factory. The new Café 
Silkki serves customers in the shared 

lobby space during performances, 
club nights and concerts. Bio Grand 
offers cinema experiences next door 
in Grandinkulma.

Theatre and live music
You can also enjoy theatre at Tikkurila 
Theatre’s home auditorium in Vernissa 
and during the summer season in the 
summer theatre at the Påkas commu-
nity house. At Gjutars artist house 
next to Påkas, you can visit changing 
art exhibitions and buy art. 

Children’s cultural centre Pessi, 
which moved to Koskikeskus on Vernis-
sakatu street in Tikkurila last year, 
offers culture and art experiences to 
the smallest members of the family. 
The Vantaa society organises guided 
tours and history walks in the area 
in connection to various events at the 

riverside. Vernissa, which is the cen-
tre of cultural youth work in Vantaa, 
is also home to the Animation Station 
and the activities of Vantaa’s live music 
association Velmu ry.

Time for a coffee break?
You can enjoy a coffee at Vernissa’s 
Kahvi Charlotta by the river and admire 
the foaming Tikkurila rapids from the 
terrace. Science restaurant Heureka 
serves lunch. Hotel Vantaa’s terrace 
boasts a view across the lush riverside. 
The recreation areas and properties will 
continue to be refurbished over the next 
few years. The riverside will feature 
signposts and information boards for 
independent exploration of the area. A 
sauna restaurant is being planned for 
the riverside for 2025.   

The development of the riverside 

for locals and tourists is one of the 
visions of the Vantaa Culture Policy 
Guidelines for 2021-2030. Vantaa’s 
Culture Services have coordinated the 
plans to enliven the riverside since 
2020 together with the service pro-
ducers located close to the river and 
the city’s experts. The service produ-
cers by the river are hoping to develop 
shared marketing of the services in 
the area with the city and other local 
companies and operators. 

The next joint effort for the river-
side working group will be to organ-
ise the harvest festival of Kekri on 4–5 
November. The Kekri festivities will be 
a celebration of community, diversity, 
and harvest food. The programme will 
include a fire show with a Kekri theme 
as well as theatre, dance, science, art, 
music, and guided exhibition tours. l
ULLA VISKARI-PERTTU & TUOMAS HULKKONEN
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Junioreiden motocrossin  
maailmanmestaruudet ratkotaan elokuussa

Vantaalla nähdään 
elokuussa huippu-
motocrossia, kun 
Vantaan Moottorikerho 
järjestää junioreiden 
MM-kilpailut Vantaan 
Vauhtikeskuksessa 
27.–28.8. yhteistyössä 
kaupungin kanssa.

Junioreiden MM-kilpailu kerää 
lajin kirkkaimmat tulevaisuu-
den tähdet yhteen Vantaalle. 

Kyseessä on motocrossin suurin ja 
näkyvin tapahtuma aikuisten MM-
sarjan jälkeen. Motocross tarjoaa ylei-
söön menevää, näyttävää ja yllätysten 
sävyttää kamppailua aina viimeiseen 
mutkaan saakka. 

Nuorten MM-kilpailuissa ajetaan 65 
cc, 85 cc ja 125 cc luokissa. Henkilö-
kohtaisten mestaruuksien lisäksi Van-
taalla ajetaan myös juniorimaajouk-
kueiden mestaruudesta. Jokaisesta 
luokasta kolmen parhaan kuljettajan 
tulos lasketaan yhteen. 

Nuorten maailmanmestaruuksista 
on ajettu vuodesta 1999 lähtien. Voit-
tajien joukosta löytyy nykyisiä maa-
ilmanmestareita ja lajin kuumimpia 

nimiä, kuten Tim Gajser, Jeffrey Her-
lings and Paul Jonass. Suomalaisista 
nuorten maailmanmestariksi on kruu-
nattu Vantaan Moottorikerhon Kim 
Savaste vuonna 2014.

Vahvoja vantaalaisurheilijoita
MM-kilpailun osanottajat ovat iältään 
10–17-vuotiaita. Kilpailuun odotetaan 
yli 200 ulkomaalaista urheilijaa ja 
noin 800 huoltajaa, mekaanikkoa tai 
lehdistön edustajaa. Suomen Moottori-
liitto nimeää Suomen joukkueeseen 21 
urheilijaa, joista seitsemän kilpailijaa 
jokaiseen eri luokkaan. Joukkueeseen 
on ehdolla vahvoja ja menestyneitä 
vantaalaiskandidaatteja, kuten Saku 
Mansikkamäki, Eelis Viemerö, Matias 
Miettinen, Santeri Oinonen ja Jan-
Jasper Köiv.

Vantaan Moottorikerhon puheen-
johtaja Pasi Jaatinen uskoo, että Suo-
mesta saadaan kasaan kisajoukkue, 
joka taistelee mitaleista maailman 
nopeimpien junioreiden kanssa. 

– Suomessa on tällä hetkellä useita 
lupaavia nuoria kuljettajia. Toivon 
myös, että kotikisojen myötä moto-
crossinnostuksen liekki syttyy yhä 
useammassa nuoressa, sanoo Van-
taan Moottorikerhon puheenjohtaja 
Pasi Jaatinen. 

Vauhtikeskusta kunnostettu
Kilpailupaikkana toimivaan Vantaan 
Vauhtikeskukseen on tehty paran-
nustöitä tapahtumaa varten.  Rataa 
on kunnostettu ja modernisoitu, sekä 
Vauhtikeskuksen yleisilmettä ja viihty-
vyyttä parannettu. Uudistukset vaikut-
tavat positiivisesti moottoriurheilun 
harrastamiseen Vantaalla myös MM-
kilpailun jälkeen.

Kilpailut alkavat lauantaina 27.8, 
jolloin on vuorossa harjoituksia ja 
aika-ajot. Sunnuntaina 28.8. ensim-
mäiset kilpailuerät alkavat kello 11.30, 
ja toiset kello 14. Tapahtuma-alueella 
on aktiviteetteja koko perheelle sähkö-
pyöristä pieniin mopoihin, ja ravinto-
lateltoista livemusiikkiin. l

10-kertaisen maailmanmestarin Stefan Evertsin poika Liam Vantaalla 2018 matkalla 
uransa ensimmäiseen EM-voittoon.

HELJÄ PUNNALA

Ohjatun liikunnan syyskausi alkaa
Vantaan ohjatun liikunnan syyskausi polkaistaan käyntiin maanantaina 5. syyskuuta.

HELENA TIENHAARA

JANI HOVI / XRACING

ARYA WICAKSONO

Kurssipaikoille ilmoittautumiset alka-
vat porrastetusti tiistaina 16. elokuuta. 
Kursseille voi ilmoittautua netissä Van-

taaliikuntaa-ilmoittautumisjärjestelmän 
kautta tai puhelimitse.

Ohjatun ryhmäliikunnan tarjonnasta löytyy 
runsaasti vaihtoehtoja aikuisille ja seniori-
ikäisille kahvakuulasta ja lavatanssijum-
pasta (lavis) vesiliikuntaan. Tarjontaa on 
myös heikomman toimintakyvyn omaaville 
henkilöille, esimerkiksi tuolijumppa-, kun-
tosali- ja vesijumpparyhmiä. Myös suuren 
suosion saavuttaneita virtuaalijumppia 
jatketaan pienenä osana ohjatun liikun-
nan tarjontaa. 

Kurssitarjontaan voit tutustua Vantaa-
liikuntaa-ilmoittautumisjärjestelmässä. 
Toiminnasta ja aikatauluista kerrotaan 
myös Vantaa Liikuntaa syksy 2022 – kevät 
2023 -esitteessä. Esite on elokuun alussa 
noudettavissa muun muassa Vantaa-
infoista, kirjastoista ja uimahalleilta.

Ohjatun liikunnan syyskausi jatkuu 
17. joulukuuta asti. Toiminta on tauolla 
syyslomaviikolla 42. l
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ANNIINA LAITALA

ANNI RISSANEN & MAIJU HAUTAMÄKI

ULLA VISKARI-PERTTU

KUVA SEPPO SAVES, TAITTO TUIJA KUUSELA

Nuku yö ulkona Kuusijärvellä
aikana järjestetään myös ohjattua toimintaa, kuten 
metsäjoogaa, sekä musiikillinen luontoelämys.Vantaan Kuusijärvellä vietetään Nuku yö 

ulkona -tapahtumaa lauantaina 27. elokuuta 
kello 17 alkaen. Nuku yö ulkona on Suomen 

Ladun jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden 
järjestämä valtakunnallinen tapahtuma.

Kuusijärvellä voit yöpyä omassa majoituksessasi, 
esimerkiksi teltassa tai riippumatossa. Tapahtuman 

Lue lisää Vantaan tapahtumakalenterista osoit-
teesta tapahtumat.vantaa.fi ja ilmoittaudu mukaan. 
Vuonna 2023 Kuusijärvellä ja Sipoonkorvessa jär-
jestetään yksi Suomen Ladun päätapahtumista, 
Nuku yö ulkona – Metsähotelli. l

Paikoillenne, valmiit, HEP!
Syyskuun 14. päivää odotetaan kaupunginmuseossa 
innostuneina. Silloin Tikkurilan vanhalla asemalla 
avautuu uusi näyttely, joka kertoo lasten ja nuorten 
urheilusta Vantaalla. 

esiin kertomuksia Vantaalta, Hauta-
mäki tuumaa. Paikoillenne, valmiit, HEP! ei ole 

ihan perinteinen museonäyttely, 
vaikka siinäkin tulee olemaan 

joitakin esineitä lasivitriineissä, kau-
punginmuseon amanuenssi Maiju 
Hautamäki vihjaa tulevasta näytte-
lystä. Sitten hän täsmentää:

– Erityistä on näyttelyn toiminnalli-
suus. Näyttelykävijä pääsee itse hikoi-
lemaan erilaisten tehtävien parissa. 
Lisäksi fiilistä voi hakea esimerkiksi 
pukukoppimusiikista tai pukeutumalla 
eri lajien varusteisiin.

Näyttelyä varten on haastateltu 
vantaalaisia urheilijoita, valmentajia, 
urheilevien lasten vanhempia sekä tut-
kijoita. He ovat kertoneet esimerkiksi 
lajivalinnastaan, johon ovat nuorena 
vaikuttaneet niin kiinnostuksen koh-
teet, asuinpaikka, kaverit kuin kus-
tannuksetkin.

– Näyttelyn suunnittelu on tiedon 
visualisointia. Me tuomme haastattelu- 
ja arkistomateriaaliemme pohjalta 

Ohjelmaa yhdessä 
vantaalaisseurojen kanssa
Urheiluseuroilla on Suomessa ollut iso 
merkitys urheilullisen elämäntavan ja 
muiden hyödyllisten elämäntaitojen 
opettamisessa. Vanhimmat yhä toi-
mivat vantaalaisseurat on perustettu 
1920-luvulla. Seurojen kokemuksesta 
on hyötyä myös näyttelyyn liittyvien 
tapahtumien suunnittelussa.

– Startti tapahtumille on Euroo-
pan urheiluviikolla syyskuun lopussa. 
Katsotaan, saataisiinko Vantaalle-
kin museojoogaa tai puistojumppaa 
viereiseen Veteraanipuistoon, Hauta-
mäki miettii.

Paikoillenne, valmiit, HEP!  
-näyttelyyn tulee esille kymmeniä 
eri lajeja. Opastusten ja tapahtumien 
avulla lajikirjoa voidaan entises-

tään vielä täydentää. Näyttelykäyn-
nistä halutaan luoda niin fyysistä 
kuin henkistäkin hyvinvointia edis-
tävä kokemus. 

– Luvassa on omanlaisensa opas-
tukset kouluryhmille ja vaikka poltta-

riporukoille. Lisäksi meillä on tavoit-
teena miljoona askelta näyttelyn auki 
ollessa! l

Näyttelyn tunnuskuvassa odotellaan lähtölaukausta Hiekkaharjun urheilukentällä 1970-
luvun puolivälissä.
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Taidetta, tunteita ja tunnelmaa Tikkurilan jokirannassa
Vehreän alueen kulttuuripalveluita kehitetään monipuolisesti 
useiden luovien alojen ammattilaisten voimin. 

ja historiakävelyitä jokirannan tapah-
tumien yhteydessä. Vantaan kulttuu-
risen nuorisotyön keskuksena toimi-
valla Vernissalla sijaitsee myös muun 
muassa Animaatioasema sekä Vantaan 
elävän musiikin yhdistys Velmu ry:n 
toimintaa.

Tikkurilan jokirannassa sijait-
sevat kulttuuritehdas Vernissa, 
tiedekeskus Heureka ja vanhan 

aseman rakennuksessa toimiva Van-
taan kaupunginmuseo ovat monille 
kaupunkilaisille tuttuja paikkoja. Tik-
kurilan jokirannan arvokas vanha teol-
lisuusmiljöö kätkee sisäänsä myös 
useita muita luovan alan palveluita ja 
elämyksiä. Vanhassa Silkkitehtaassa 
toimivat nykyään saman katon alla 
Tanssiteatteri Raatikko ja Teatteri 
Vantaa. Uusi Café Silkki palvelee asi-
akkaita yhteisessä teatteriaulassa 
näytösten, klubi-iltojen ja konserttien 
aikana. Elokuvateatteri Bio Grand 
tarjoaa elokuvaelämyksiä viereisessä 
Grandinkulmassa. 

Teatteritaiteesta voi nauttia myös 
Tikkurilan Teatterin kotisalissa Ver-
nissalla, sekä kesäkaudella kotiseutu-
talo Påkaksen pihan kesäteatterissa. 
Påkaksen vieressä Taiteilijatalo Gju-
tarsissa voi tutustua vaihtuviin tai-
denäyttelyihin ja ostaa taidetta myös 
kotiin viemiseksi. 

Viime vuonna Tikkurilan Koskikes-
kukseen Vernissakadulle muuttaneessa 
Lastenkulttuurikeskus Pessissä on 
tarjolla kulttuuria ja taidetta myös 
perheen pienimmille. Vantaa-seura jär-
jestää jokirannan alueella opastuksia 

Poikkea kahville tai lounaalle!
Jokirannassa voi poiketa kahville Ver-
nissan Kahvi Charlottassa ja ihastella 
terassilta Tikkurilankosken kuohuntaa. 
Lounasta on tarjolla Tiederavintola 
Heurekassa. Myös Hotelli Vantaan 
terassilta aukeaa näkymä vehreään 
jokirantaan. Virkistysalueiden ja kiin-
teistöjen kunnostus tulee jatkumaan 
vielä lähivuosina. Jokirantaan on 
tulossa alueopasteita ja infokylttejä 
myös omatoimiseen alueen tutustumi-
seen. Saunaravintola on suunnitteilla 
jokirantaan aikaisintaan vuonna 2025.   

Jokirannan alueen kehittäminen 
kaupunkilaisille ja matkailijoille on 
yksi Vantaan Kulttuurilinjausten 
2021–2030 ohjelman visioita. Van-
taan kulttuuripalvelut on koordinoi-
nut jokirannan elävöittämissuunnit-
telua vuodesta 2020 alkaen yhdessä 
jokirannan palveluntuottajien ja kau-
pungin asiantuntijoiden kesken. Joki-

rannan palveluntuottajilla on toiveena 
kehittää alueen palveluiden yhteis-
markkinointia kaupungin kanssa ja 
yhteistyötä myös alueen yritysten ja 
muiden toimijoiden kesken. Seuraava 
jokirannan työryhmän yhteispon-
nistus on 4.–5. marraskuuta, jolloin 
jokirannassa vietetään kekrijuhlia. 
Kekrijuhlassa nautitaan yhteisölli-

syydestä, monimuotoisuudesta ja 
satokauden ruuasta. Ohjelmassa on 
kekriteemaisen tulishown lisäksi mm. 
teatteria, tanssia, tiedettä, taidetta, 
musiikkia ja näyttelyopastuksia. l
ULLA VISKARI-PERTTU & TUOMAS HULKKONEN 

SAKARI MANNINEN

 
TAPAHTUMIA

JYRI LAITINEN & JANNE ALHO
NPÄÄ

Vantaalla järjestetään 
monenlaisia tapahtumia. 
Tutustu niihin tapahtuma-

kalenteristamme osoitteessa  
tapahtumat.vantaa.fi

LAPSILLE

Kiljuset
su 7.8. klo 15 / ti 9.8. klo 18 / 
ke 10.8. klo 18 / su 14.8. klo 15 
/ ti 16.8. klo 18 / ke 17.8. 18 / 
to 18.8. klo 18 / su 21.8. klo 15
Vanha Kuninkaalantie 2
Kaikkien tuntema Kiljusen anar-
kistisen hullunkurinen perhe jäl-
leen vauhdissa! Tikkurilan Teat-
terin ja ohjaaja Ilja Mäkelän 
uudessa näytelmäsovituksessa 
luvassa hulvattomia juonen-
käänteitä koko perheelle.

PalaPelien vaihtoPäivä
su 7.8. klo 12–14
Myyr York Park, Jönsaksentie 6
Tule vaihtamaan palapelisi 
uuteen! Tuo paikalle omat, teh-
dyt tai tekemättä jääneet pala-
pelisi ja löydä tilalle uusia.

Kani Kuriton
to 8.9 klo 9.30 / la 24.9. klo 11 
/ ke 28.9. klo 9.30
Silkkisali, Tikkurilantie 44
Kani Kuriton on lämmin ja väri-
käs Richard Scarryn kirjaan 
perustuva lastennäytelmä per-
heen pienimmille. Vallaton kani 
ei ole tahallaan tuhma. Joskus 
säännöt unohtuvat leikin tiimel-
lyksessä. Onnistuukohan kani 
olemaan tänään kiltti?

lastenKonsertti Pentti 
rasinKangas ja lasten-
musiiKKiorKesteri loisKis
pe 9.9. klo 9.30–10.10
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Kaksikielisessä lastenkonser-
tissa sekä laulut että spiikit 
tapahtuvat niin suomeksi kuin 
ruotsiksikin. Pentti Rasinkan-
kaan laulut ja lastenmusiikki-
orkesteri Loiskiksen valloittava 
tunnelma tarjoaa sekä haus-
kuutta että vakavampaa asiaa.

risto räPPääjä ja villi Kone
10.9.–19.10. ja 1.–31.12. 
Tanssiteatteri Raatikko,  
Silkkitehtaantie 5
Sinikka ja Tiina Nopolan Risto 

Räppääjä ja Villi Kone -kirjaan 
perustuva esitys herättää poh-
timaan medialaitteiden käyttöä, 
niihin liittyvää sääntelyä sekä 
pelaamisen vaikutusta lasten ja 
aikuisten tunteisiin.

tottatarua lasten Kirjalli-
suustaPahtuma
la 24.9. klo 10-14
Pakkalan oppimis- ja informaa-
tiotalo Point, Hagelstamintie 1
Lasten kirjallisuustapahtuma 
tarjoaa monenlaista tekemistä 
0-10-vuotiaille perheineen.
Lämpimästi tervetuloa tarinoi-
den lumoavaan maailmaan!

raKastunut sammaKKo
la 8.10. klo 14 / ti 11.10. klo 
9.30 / to 27.10. klo 9.30 /  
la 29.10. klo 12
Teatteri Vantaa, Tikkurilantie 44
Lastennäytelmä on sovitus Max 
Velthuijsin kauniista sadusta 

”Rakastunut sammakko” (1989). 
Tarina kertoo lämminhenkisesti 
ja hauskasti hyväksytyksi tule-
misesta ja siitä miltä ihastumi-
nen tuntuu. Yhden näyttelijän 
esitys hyödyntää kekseliäästi 
nukketeatteria ja vuorovaiku-
tusta lasten kanssa, soljuvia 

musiikkinumeroita unohtamat-
ta.

vahtiKoira veiKKo KarKu-
teillä
la 15.10. klo 12 / la 22.10.  
klo 12
Silkkisali, Tikkurilantie 44
Koko perheen musiikkiteatteri-
hulluttelu. Koiramaisen veikeän 
ja hauskan esityksen pääroo-
lissa hääräilee koirahahmo 
Veikko. Laulujen lomassa Veikko 
hurmaa jutusteluillaan ja kut-
suu lapset osallistumaan poh-
dintoihin, leikkeihin ja lauluihin.

ti-ti nalle,  
hirsimetsän juhlat!
su 16.10. klo 15
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Lähde mukaan Nalle-
perheen ikimuistoiseen 
juhlaan Hirsimetsäs-
sä! Mukana tuttuja 
metsän asukkaita 
mutta myös salaperäi-
nen, uusi asukas, jota 
kukaan ei ole koskaan 
aiemmin tavannut.

muumiPeiKon tähtihetKi 
-lastenKonsertti
la 17.12. klo 17
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Konsertti on kaksikielinen (suo-
mi, ruotsi). Kesto noin 50 min. 
Liput: 15 €/hlö. Lippu.fi
Muumipeikko perheineen sätei-
lee Muumipeikon tähtihetki 

-konsertissa. Benny Törnroosin 
läksiäiskonsertissa ikivihreät 
Muumilaulut kajahtavat Marti-
nussalissa. Kaikki mukaan!
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Itämeripäivä vie ötököiden maailmaan  
ja Pikku Papun konserttiin 
Itämeripäivänä torstaina 25.8. Vantaalla nautitaan 
monipuolisesta ohjelmasta niin kulttuuritapahtumien 
kuin luontoelämysten parissa. 

Itämeripäivä on John Nurmisen 
Säätiön käynnistämä jokavuotinen 
juhlapäivä meren kunniaksi. Ilta-

päivänä lapsiperheiden suursuosikki 
Pikku Papun Orkesteri esiintyy koko 
perheen lastenkonsertissa kauppa-
keskus Myyrmannissa kello 17.00–
17.35. Lapset saavat myös askarrella 
vesieläimiä, ja Lastenkulttuurikeskus 
Toteemissa avautuu ”Minä tunnen nyt” 
-lastennäyttely. 

Myyrmäen historiakävelyllä tutus-
tutaan kivikaudesta katutaiteeseen 

Andreas Koiviston ja Jesse Pasa-
sen opastamina kello 17.30 alkaen. 
Historiakävely starttaa paikallisen 
Wanda´s Kitchen & Loungen edestä, 
jossa tarjoillaan kalaisa lounas kello 
10.30–14. Merellisen tuulahduksen 
Myyrmäkeen tuo saksofonisti Johan-
nes Salomaa. 

Perheen pienimmät saavat tutustua 
oppaan avulla ötököiden ihmeelliseen 
maailmaan hauskojen lähipurotehtä-
vien avulla Kylmäojalla Tikkurilassa 
ja omatoimisesti Jokiuoman puistossa 
Louhelassa. Paalutorilla kierrätyksestä 
ja kotiympäristön roskien lajittelusta 
kertoo pilke silmäkulmassa roskapo-
liisi Heini Manninen. Sotungin ja Kaa-
relan VPK:n paloautoon saavat lapset 
tutustua kello 16–18 Paalutorin lähei-
syydessä, jossa saattaa myös törmätä 
iloiseen meritähtimaskottiin.

Tikkurilan Dixissä vantaalainen 
lauluntekijä Tomi Pulkkinen trio esit-
tää lauluja niin merestä, joesta kuin 
luonnostakin kello 16. 

Håkansbölen kartanolla opastetulla 
kierroksella Kati Tyystjärvi tutustuttaa 
Itämeren rantoihin jääkauden jälkeen. 
Lähtö on kello 17.30 Håkansbölen kar-

tanon päärakennuksen edestä. 
Tapahtumat ovat kaikille avoimia 

koko perheen yleisötilaisuuksia ja 
maksuttomia.

Kaikki Vantaan Itämeripäivän 
tapahtumat löytyvät osoitteesta  
itameripaiva.fi/tapahtumat. l
TUULA KINOS

Pikku Papun Orkesteri esiintyy Myyrmannissa.
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MUSIIKKIA

tulisuudelman KeiKat
la 6.8. Hittiorkesteri Aimo /  
pe–la 19.–20.8. Blaster /  
pe 26.8. Buuster / la 3.9. Playa 
/ la 10.9. Bilejuna
Ravintola Tulisuudelma,  
Hertaksentie 2

BrQ vantaa
7.–17.8.
Pyhän Laurin kirkko, Kirkkotie 45
Pyhän Laurin kirkossa ja Tik-
kurilan kirkossa kuullaan kat-
taus musiikkia barokin ajan 
rakastetuimmista konsertoista 
Boccherinin räiskyvän fanta-
sian kautta barokkisoitinten 
ja elektronisten ääniefektien 
symbioosiin. Festivaaliviikon 
päätteeksi kuullaan Suomen 
ensiesitykset Georg Philip 
Telemannin ja Johann Heinrich 
Rollen kantaateista flaamilai-
sen orkesterin Il Gardellinon 
esittäminä Johanneksenkirkos-
sa Helsingissä.

vantaan Kesälavan KeiKat
pe 12.8. Pintandwefall / pe 
19.8. Iisa / pe 26.8. Kube
Myyr York Park, Jönsaksentie 6 

nättinassut - lämPiöKeiKKa
pe 2.9. klo 20
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Nättinassut valtaavat touko-
kuussa Kulttuuritalo Martinuk-
sen tunnelmallisen lämpiön, 
kun viisihenkinen yhtye tarjoaa 
kuuntelijalle matkan konemusii-
killa höystetyn pop- sekä rock 
musiikin syövereihin. 

anna inginmaa jazzcluB: 
samuli Putro
la 3.9. klo 20–23
Vernissa, Tikkurilantie 36
Klubi-iltoja emännöi artisti/lau-
laja Anna Inginmaa. Luvassa 
tyylikkään sähäkkää, revitte-
levää ja autenttista klubitun-
nelmaa! Artistivieras edustaa 
vaihtuvaa musagenreä ja 
hänen ohjelmistonsa sovitetaan 

”jazziksi” lahjakkaan ja upean 
housebändin kanssa.

m-KluBi
pe 16.9. klo 20 New Ro /  
pe 21.10. klo 20 Onni Boi /  
pe 9.12. klo 20 Kauriinmetsäs-
täjät
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36

jorma uotinen ¡tango!
pe 23.9. klo 19–21
Silkkisali, Tikkurilantie 44
Draamakonsertti, missä lau-
luja rakkaudesta, kaipuusta, 
ystävyydestä ja kuolemas-
ta – kaikesta mistä tango voi 
kertoa. Mukana Astor Piazzol-
lan, Kurt Weillin, Anibal Troilon, 
Jorma Panulan ja monien mui-
den tekijöiden lauluja. Uotisen 
vangitseva näyttämöpersoona 
ja draamakonsertiksi kootut 
tangot luovat intensiivisen elä-
myksen.

YeBoYah
pe 23.9. klo 19
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Yeboyah on helsinkiläinen 
artisti, yhteiskunnallinen 
vaikuttaja ja tulevaisuuden 
suunnannäyttäjä, joka aloitti 
soolouransa Broflake-singlellä. 
Emma-ehdokkuuden tuonut 
vuoden 2019 Elovena EP ja 
sen häikäisevä visuaalinen 
konsepti nostivat Yeboyahin 
yhdeksi puhutuimmista uusista 
artisteista. 

Petrus schroderus
la 24.9. klo 19
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Petrus Schroderuksen Laulan 
sun iltasi tähtihin -levyn kap-
paleista koostuva konsertti-
ohjelma sisältää kauneimpia 
suomalaisia ikivihreitä, sydän-
tä särkevän herkkiä venäläisiä 
romansseja sekä upeita tenori-
äänelle sävellettyjä italialaisia 
lauluja. 

husBand-KluBi feat. Kalevi 
louhivuori & electric 
music of miles davis
la–su 24.–25.9. klo 18–02
Lobby Myyrmäki, Jönsaksentie 6
Husband jatkaa kuukausittaista 
klubiansa Lobbyssa vieraa-
naan supertrumpetisti Kalevi 
Louhivuori. Luvassa groovaavaa 
musiikkia, ilmiömäisiä sooloja 
ja tanakkaa groovea Miles Davi-
sin sähköiseltä aikakaudelta.

Böhlström B.s.t.o Band med 
vänner – ”du är min tjej”
tis. 4.10 kl. 18–19.30, paus 
ingår, Kulturhuset Martinus
Bandet gör musik med glim-
ten i ögat och spelar jazz- och 
bluesblandning med humor 

och självironi, men också all-
varligare texter. Vi får höra låtar 
från skivorna ”Du är min tjej” 
samt ”Visor, Jazz och lite Blues”. 
Biljetter 7 €. Lippu.fi

Böhlström, Strandberg, Toiva-
nen & Osmala esittävät blues- 
ja jazz-kappaleita omaleimai-
sella tyylillään, huumoria ja 
itseironiaa unohtamatta. Laulut 
esitetään ruotsiksi. Saamme 
kuulla kappaleita levyiltä ”Du 
är min tjej” ja” Visor, Jazz och 
Blues”.

PirKKo mannola: tähti-
hetKiä elämässäni – hetKi 
muistellen ja laulaen
la 15.10. klo 17–18
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Kaikkien tuntema ikinuori, näyt-
telijä ja laulaja Pirkko Mannolla 
kertoo elämästään lämminhen-
kisessä ja koskettavassa tuoki-
ossa. Saamme kuulla molem-
milla kotimaisilla kielillä hänelle 
itselleen merkittäviä lauluja 
harmonikkataiteilija Pekka 
Pentikäisen säestyksellä. Ovet 
aukeavat klo 17.  
Liput: 15 €/10 €. Lippu.fi

JYRI LAITINEN & JANNE ALHO
NPÄÄ

ANTTI KOKKOLA

REBEKKA BARONGO
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vantaa rocK 
pe–la 21.–22.10.
Myyrmäki-halli,  
Raappavuorentie 10
Syksyn kuumimmat bileet 
järjestetään Vantaalla 
21.–22.10. Myyrmäki hallissa. 
Täyslaidallinen Suomi Rockin 
artisteja! 
vantaarock.fi

suvi teräsnisKa – ihmisen 
PoiKa
pe 28.10. klo 19
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Koskettavana tulkitsijana tun-
netun Suvi Teräsniskan Ihmisen 
poika -konserttisalikiertue, 
jossa Suvi tulkitsee Yö-yhtyeen 
lauluja.

URHEILUA JA 
LUONTORETKIÄ

naisten ameriKKalaisen  
jalKaPallon mm-Kisat 
2022
la 30.7.–7.8.
Myyrmäen jalkapallostadi-
on, Raappavuorentie 6
Myyrmäen jalkapallosta-
dionilla pelataan naisten 
amerikkalaisen jalkapallon 
MM-kilpailut 30.7.–7.8. 

hYönteisretKi vehKalan-
mäelle
la 6.8. klo 13–15
Vehkalanmäellä meitä odot-
taa runsas hyönteisfauna. On 
kukkakärpäsiä, jääriä, luteita 
ja monenlaisia perhosia. Läh-
töpaikka Petikon ulkoilualueen 
pysäköintialue, Tallimäentie 
10 (Kapealle Tallimäenteille 
käännytään Tiilitieltä, lähellä 
kääntöpaikkaa).

lePaKoiden Yö haKunilassa
su 14.8. klo 21–00
Kartanoympäristö puistoineen, 
puroineen ja lampineen tarjoaa 
oivan mahdollisuuden lepakoi-
den havainnointiin. Ota tasku-
lamppu mukaan. Lähtöpaikka: 
Håkansbölen kartanon pysä-
köintialue, Kartanontie 1.

luontoriKKaat tYttömäen 
ja PetaKsen metsät
su 21.8. klo 12–15
Tyttömäen ja Petaksen met-
sät sijaitsevat Petikon ulkoi-
lualueen ja Vehkalanmäen 
kupeessa. Tyttömäen huipun 
avokallioita ja kilpikaarnamän-
niköitä ympäröi monimuotoiset 
lehto- ja kangasmetsät. Reitin 
pituus n. 5 km, maastoon sopi-
vat kengät jalkaan ja eväät 
mukaan. Lähtöpaikka: Vehkalan 
asema (autoille tilaa Vehkalan 
aseman pysäköintialueella)

siPoonKorven vaellus
la 27.8. klo 09.30–14.30
Tutustutaan Sipoonkorven kan-
sallispuiston luontoreittiin ja 
käydään ihailemassa maise-
mia jylhän Högbergetin laelta. 
Reitin pituus on noin 7 km ja se 
on maastoltaan vaativa. Eväät 
mukaan ja maastoon sopivat 
kengät jalkaan. Lähtöpaikka 
pysäköintialue Tasakalliontien 
alussa.

lintujen sYYsmuutto vasKi- 
vuoressa ja mätäojalla
su 4.9. klo 10–12
Tarkkailemme lintujen syys-
muuttoa Vaskivuoressa ja 
Mätäojalla. Mätäojan viidakko 
ja sen vieressä kohoava Vaski-
vuori valmistautuvat syksyyn. 
Lähtöpaikka Jokiuomanpuiston 
pumppaamon parkkipaikka, 
Ruskokuja 1.

Korson anKKaPuiston ja 
metsoPuiston luontoretKi
su 18.9. klo 12–14
Ihastelemme kauniita maise-
mia ja puronvarren luontoa 
Ankkapuistossa ja Metsopuis-
tossa. Lähtöpaikka Ankkalam-
men päiväkodin pysäköintialue, 
Metsotie 27.

ke 10.8. Kappelin aarteet
ke 17.8. Kirkonkylän voimanaiset
ke 24.8. Kulttuurikävely kirkon-
kylässä 
ke 30.8. Historian havinaa 
hautausmaalla

Kotiasemasi vantaalla 
-valoKuvanäYttelY
su 14.8. asti
Vantaan kaupunginmuseo,  
Hertaksentie 1
Tikkurilan vanha rautatieasema 
otettiin käyttöön 160 vuotta sit-
ten, kun Suomen ensimmäinen 
rautatie avattiin junaliikenteelle 
17. maaliskuuta 1862. Merkki-
vuotta juhlistetaan Kotiasemasi 
Vantaalla -valokuvanäyttelyllä, 
joka kertoo asemarakennuksen 
historiasta. Näyttely perustuu 
museon omiin kuvakokoelmiin. 

muutosKoht(i)a-näYttelY
su 28.8. asti 
Vantaan taidemuseo Artsi, 
Myyrmäkitalo
Käännekohta, muodonmuutos, 
murroskohta, yhteen-sulautu-
minen. Näyttelyn lähtökohta-
na on ajatus, että maailma 
ei pysy paikallaan vaan on 
jatkuvassa muutoksen tilas-
sa. Myös ihmisen luomissa 
järjestelmissä ja ajatteluta-
voissa syntyy jatkuvasti uut-

ta, kun reagoimme olemassa 
olevaan. Asioita kyseenalaiste-
taan, kehitetään, sivuutetaan 
tai jokin vaipuu unohduksiin.

aittanäYttelY
su 11.9. asti 
Kartanontie 1
Håkansbölen kartanon aittara-
kennuksessa on kesäisin esillä 
Vantaan kaupunginmuseon 
näyttely. Näyttelyyn kuuluu 
leivinaitta, ruoka-aitta, rauta-
aitta sekä muun muassa puu-
tarhakalusteiden ja pelivälinei-
den säilyttämiseen käytetty 
päätyaitta. Näyttelytekstit on 
kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.

Koiramäen Kartanolla 
-näYttelY
su 11.9. asti
Håkansbölen kartano,  
Kartanontie 1
Mauri Kunnaksen kuvakirjoista 
tutut Koiramäki-hahmot tava-
taan kesällä 2022 Håkansbölen 
kartanolla Hakunilassa. Koira-
mäen kartanolla -näyttelyssä 
nykylapset pääsevät tutustu-
maan 1800-luvun maalaiselä-
mään leikin kautta.

stand uP! miKKo vaismaa
la 27.8. klo 18–22
Lobby Myyrmäki,  
Jönsaksentie 6
Jyväskyläläinen stand up -koo-
mikko Mikko Vaismaa on impro-
visoinnin mestari ja lämmin-
henkinen älykkö, joka kohtaa ja 
yllättää yleisönsä ilta toisen-
sa jälkeen. Jokainen esitys on 
yleisönsä näköinen, ja Mikon 
keikalta lähdetäänkin vatsali-
hakset kipeänä ja mieli hellän 
ymmärtäväisenä maailmaa ja 
kanssaihmisiä kohtaan.

vanhoja PoiKia
ma 5.9. klo 19
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Neljä miestä tuulisella Sai-
maan saarella, muistot, toiveet, 
syvimmät surut ja hellimmät 
unelmat jaetaan yhdessä. 
Usein huiman hauskasti, yhtä 
usein kömpelön karheasti.  
Miehet kuljettavat tarinaansa 
parinkymmenen Junnun laulun 
voimin, huumori ja haikeus lyö-
vät komeasti kättä. 

ihan seelana
la 17.9. klo 15
Kulttuuritalo Martinus,  
Martinlaaksontie 36
Ihan Seelana on Seela Sellan 
elämän ympärille rakennet-
tu teatteritapahtuma. Seela 
Sella ja Kari Paukkunen käyvät 
yhdessä läpi Seelan elämänta-
rinaa ja työtä.

ooPPeran teetanssit
ke 6.10. klo 15–17
Kulttuurikeskus Vernissan Sali, 
Tikkurilantie 36
Suositut Oopperan Teetans-
sit kutsuu seniorit tanssimaan 
ikivihreiden tahdissa Vantaan 
Vanhustenviikon ja Armas-
festivaalin kunniaksi. Vernis-

san kahvio on auki tilaisuuden 
ajan. Vapaa pääsy. Tapahtu-
ma toteutetaan yhteistyössä 
Suomen Kansallisoopperan ja 
Vantaan kaupungin kulttuuri-
palveluiden kanssa.

stella Polaris: vantaa 
noir
pe 28.10. klo 19–21
Teatteri Vantaa, Silkkisali,  
Tikkurilantie 44 / Silkkitehtaan-
tie 5
Stella Polariksen tummanpu-
huvat rikosnäytelmät tuovat 
nordic noir -tyylilajin Teatteri 
Vantaan näyttämölle. Yleisö 
antaa lähtökohdan rikokselle ja 
näin alkaa tapahtumaketju, jos-
sa kaikki ovat epäiltyjä, kunnes 
toisin todistetaan. Improvisaa-
tiossa mitään ei ole ennalta 
sovittu, syyllinen voi siis olla 
kuka tahansa.

luuv-messut
pe–su 4.–6.11.
Myyrmäki-halli,  
Raappavuorentie 10
Myyrmäki-hallissa järjeste-
tään vihdoin jo kauan odotetut 
Liikunnan, Ulkoilun, Urhei-
lun ja Vapaa- ajan messut 
4.-6.11.2022.

sYKsYn värejä ja lintujen 
muutto hermasKärin- 
Kalliolla
su 2.10. klo 10–12
Ihastelemme syksyn värejä ja 
lintujen muuttoa Hermaskärin-
kalliolla ja ympäröivilllä pelloil-
la. Reitti on paikoitellen vaati-
va. Maastoon sopivat kengät 
jalkaan. Lähtöpaikka Petikon 
ulkoilualueen pysäköintialue, 
Tallimäentie 10.

MUITA 

historiaKävelYt
to 11.8. klo 17.30 Koivukylä – 
Kampakeramiikasta kompakti-
kaupungiksi. 
to 18.8. Backaksen kartano 
to 25.8. klo 17.30 Myyrmäki – 
Kivikaudesta katutaiteeseen
ma 29.8. klo 17.30 Kivistö – 
Öljylamppukylästä asuntomes-
sualueeksi
Syyskuussa järjestetään histo-
riakävely myös Jokiniemen mui-
naispuistopäivässä. Päivämää-
rä tarkentuu myöhemmin.

KirKonKYlän Kulttuuri-
KävelYt – teemaoPastuKsia 
KirKonKYlän historiaan
Pyhän Laurin kirkko,  
Kirkkotie 45
Kesä- ja elokuussa on jälleen 
mahdollista tutustua kirkon-
kylän mielenkiintoiseen ja 
monipuoliseen historiaan tee-
moitetuilla Kirkonkylän kulttuu-
rikävelyillä. 

EIJA PARIKKA

Elojazzit Kulttuuritehdas 
Vernissassa

LINDA MUSTAKARI

RAUNO SÄRKIJÄRVI

Vantaan Jazzyhdistyksen syyskausi pyörähtää käyntiin 
19.8. perinteisten Elojazzien merkeissä. Elojazzeissa esiin-
tyvät Reine Rimon & Hot Papas, Tikku Houseband solisti-
naan Mila Nissinen, Barbeque Jazzband solistinaan Erja 
Uitto sekä Modern Gypsy Jazz Caravan & Elina Virtanen. 
Tarjolla on monipuolista jazzia neljän laadukkaan bändin 
voimin kello 19–24.

Vantaan Jazzyhdistys on Vantaan vanhin jazziltoja jär-
jestävä yhteisö, se aloitti esitykset yleisölle vuonna 2001. 
Ensin toimittiin Tikkurilan Silkkisalissa ja vuodesta 2006 
lähtien Kulttuuritehdas Vernissassa.  Nykyisin elävää jazz-
musiikkia esitetään kerran kuukaudessa – kesä- ja hei-
näkuu pois lukien – yleensä kolmen jazzbändin voimin. 
Esiintyvät bändit tulevat pääsääntöisesti pääkaupunki-
seudulta. Syksyn 2022 muut jazzillat ovat 29.9., 14.10., 18.11. 
ja 9.12. kello 19–22.30.

Lippuja jazzeihin voi varata yhdistyksen sihteeriltä  
Leena Svenssonilta, leena.svensson@kolumbus.fi,  
p. 0400 469 525. Lipunmyynti tilaisuuksiin alkaa klo 18.  
Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36, Tikkurila. 




