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Ensi vuoden alusta voimaan astuva hyvinvointialueuudistus 
muuttaa kaupunkimme budjettirakennetta, kun sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät Vantaan ja 

Keravan hyvinvointialueelle: vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen kustannukset poistuvat, niin samanaikai-
sesti vähenevät myös valtionosuus- ja verotulot.  

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 
vastaisuudessa kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialueen yhteinen tehtävä, joka hyvin toteutuessaan vähentää 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. 

Satsaamme ensi vuonna erityisesti lasten ja nuorten hyvin-
vointiin: varmistamme eniten tukea tarvitseville riittävästi 
opetushenkilöstöä ja laaja-alaisen oppimisen mahdollisuuksia. 
Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä jalkautuvalla nuorisotyöllä 
ja nuorten työllisyyspalveluilla, jotta saamme Vantaallakin näky-
vän katujengiytymisilmiön katkaistua. Parannamme maahan 
muuttaneiden työllistymistä lisäämällä suomen kielen opetusta. 

Pidämme entistä parempaa huolta myös sekä nykyisistä että 
tulevista työntekijöistämme: palkkaamme lisää työntekijöitä, 
parannamme työvoiman saatavuutta ja kehitämme työhyvin-
vointia, jotta meillä viihdytään vastaisuudessakin! 

Kehitämme ensi vuoden aikana kaikkia seitsemää kaupunki-
keskustamme: rakennamme muun muassa päiväkoteja, kouluja, 
katuja ja puistoja. Ja hienoa on, että Kivistön ostoskeskukseen 
avataan kaupungin kulttuurikeskus Mosaiikki. 

Kutsun teitä rakentamaan yhdessä toimivaa kaupunkia. 
Osallistuvan budjetoinnin avulla meistä jokainen voi vaikuttaa 
oman asuinalueensa kehittämiseen. Uunituoreena esimerkkinä 
vaikuttamismahdollisuuksista haluan mainita Nuorisovaltuus-
ton lokakuussa esittämän ehdotus kouluruoan kehittämisestä. 
Tartuimme tähän lisäämällä 400 000 lisäeuroa kouluruokailun 
parantamiseen ja lisäksi vielä 1,5 miljoonaa euroa ruokakus-
tannusten hintojen korotukseen! 

Kiitän teitä menneestä vuodesta ja toivon meille kaikille 
malttia muutosten keskelle! Onnellista joulun aikaa ja taikaa! l
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Hyvinvointialueuudistus 
määrittää ensi vuoden 
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SAKARI MANNINEN

Vantaan kaupungin asukaslehti  
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JulkaisiJa Vantaan kaupunki 
päätoimittaJa mari kalmari  

toimituspäällikkö arttu rajala  
taitto kari tErVO  
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Katso videoita kaupungista  
vantaa.fi/vantaakanava 

 
Tilaa videot myös Youtubessa 

vantaa-kanava 

Tervetuloa uusi 
vantaalainen! 
Hienoa, että olet valinnut Vantaan uudeksi 
kotikaupungiksesi – toivottavasti viihdyt pitkään.  

Haluamme, että Vantaa on rohkea, rento, 
viihtyisä sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. 
Panostamme kukoistaviin kaupunkikeskuksiimme, 
innovatiivisuuteen ja yhdessä osallistumiseen.   

Tule siis vaikuttamaan ja kehittämään kaupunkia 
yhdessä muiden vantaalaisten kanssa. Vantaan 
asukasosallisuuden verkkosivut ovat osoitteessa 
osallistuvavantaa.fi. 

Jos taas haluat tietää, mitä kotikulmillasi 
tapahtuu, niin tilaa oman alueesi uutiskirje 
osoitteessa vantaa.fi/uutiskirjeet.  

Missä tonttu luuraa? Seuraa digitaalista 
joulukalenteriamme kaupungin Instassa 
@vantaankaupunki, osallistu  
arvauskisaan ja voita kivoja  
palkintoja!

Joulupukki  
ehtii jälleen Vantaalle!
Joulupukki saapuu Tikkurilan uudelle torille Vantaanaukiolle ja 
tervehtii lapsia pajalla perjantaisin klo 16.30–19 ja lauantaisin  
klo 10.00–12.30 aina 17.12. asti.

Pukki vierailee myös Kulttuuritalo Martinuksessa 10.12. ja 17.12.  
klo 14–17. Luvassa on piparien koristelua, väritystyöpaja ja  
jouluinen musiikkiesitys. 

Myyrmäen joulumarkkinat ihastuttavat lauantaina 17.12. klo 9–16.  
Tule maistamaan jouluherkut sekä tapaamaan joulupukkia klo 11–14.

Tapahtumiin on vapaa pääsy. Tervetuloa koko perheen voimin!  
Lue lisää: tapahtumat.vantaa.fi
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Kylmän talvijakson osalta tilanne näyt-
tää haastavalta suomalaisen kanta-
verkkoyhtiö Fingridin ennusteiden 

mukaan. Eteen voi tulla sähköpula, jolloin 
sähköä ei ole saatavissa kulutusta vastaa-
vaa määrää. Tällaisessa tilanteessa sähkön-
saantia joudutaan alkaa säännöstelemään. 
Yhdessä voimme ennaltaehkäistä riskiä 
joutua sähköpulatilanteeseen.

– Kaikki käyttämättä jäänyt energia sääs-
tää rahaa, ympäristöä ja luonnonvaroja. 
Suomessa on 3,4 miljoonaa sähkönkäyttö-
paikkaa. Jos jokaisessa sähkönkäyttöpai-
kassa tehdään pienikin säästötoimenpide, 
niin kokonaisvaikutus on Suomen tasolla 
merkittävä, kertoo Vantaan Energian Säh-
köverkot Oy:n asiakkuuspäällikkö Janne 
Hartikainen.

Vinkkejä talouden 
energiankäytön seurantaan
Suurimpia kannustimia energian säästä-
misessä ovat tällä hetkellä raha ja oman 
energialaskun hallinnassa pitäminen. Mistä 
sitten kannattaa lähteä liikkeelle, kun las-
kua haluaa pienentää?

Korkeat energianhinnat ovat herättäneet miettimään, miten 
energiakustannuksissa voisi säästää. Kylmä talvi voi johtaa 
jopa sähköpulaan. Vantaan Energian Sähköverkot Oy:n 
asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen kertoo näkökulmia 
oman energiankäytön tehostamiseen.

– Energian säästäminen kannattaa aloit-
taa oman lähtötilanteen kartoittamisella: 
paljonko energiaa kuluu ja mihin? Omaan 
energiankäyttöön voi tutustua energiayhti-
öiden raportointipalveluissa. Energiankulu-
tuksen tuntitiedoista voi esimerkiksi selvitä, 
että energiaa kuluu sellaisena aikoina, kun 
ei oikeasti pitäisi kulua. 

Energian säästämiseen voi liittyä myös 
kompastuskiviä. Kaiken lähtökohtana on 
Hartikaisen mukaan kohtuus.

– Huonelämpötilaa ei kannata laskea liian 
alhaiseksi, eikä koneellista ilmastointia lait-
taa pois. Liian alhainen lämpötila ja asun-
toon kertyvä kosteus aiheuttavat vahinkoa 
rakenteille. Myöskään lämminvesivaraajaa 
ei kannata sammuttaa tai veden lämpötilaa 
laskea liian matalaksi legionella bakteeri-
riskin vuoksi, varoittaa Hartikainen.

Hartikainen rohkaisee kaikkia vantaa-
laisia jakamaan parhaat energiasäästö-
vinkkinsä, ja oppimaan toisiltamme hyviä 
energiaa säästäviä arkisia tapoja. 

Lisätietoa sähköpulaan varautumisesta 
löydät vantaanenergiasahkoverkot.fi-
sivulta. l
NINA LESKELÄ

Energiansäästötalkoot toteutetaan 
yhteisvoimin vantaalaisten kanssa

Vantaan alueella on hyvät mahdollisuudet esimer-
kiksi maalämmön ja aurinkosähkön hyödyntämiseen. 
Vantaan karttapalvelusta löytyy paljon hyödyllistä 

tietoa näitä energiamuotoja harkitseville. Palvelusta löy-
tyvät esimerkiksi tiedot Vantaan alueen kallioperän läm-
mönjohtavuudesta ja siitä, osuuko omalle katolle tarpeeksi 
auringonsäteilyä, jotta aurinkopaneelin asentaminen on 
kannattavaa. 

Tiedot löytyvät osoitteesta kartta.vantaa.fi, kohdasta 
Aineistot - Kiinteistöt ja rakentaminen – uusiutuva energia.

Neuvontaa ja kursseja 
Neuvontaa uusiutuvan energian hyödyntämisessä saa mak-
sutta esimerkiksi HSY:n Energianeuvonnasta osoitteesta 
energianeuvonta.fi.

HSY tarjoaa myös uusiutuvaan energiaan ja energian-
säästöön perehdyttäviä kursseja. Tarjolla on omaan tah-
tiin suoritettavia ja maksuttomia verkkokursseja. Taloyh-
tiön energiaekspertti -kurssilla saa oppia muun muassa 
energiatehokkuudesta, lämmitysmuodoista, ilmanvaihdon 
ongelmista ja huollosta sekä veden- ja sähkönkulutuksesta. 
Auringosta sähköä -kurssilla käydään läpi aurinkosähkön 
perusteita ja tietoa sen hyödyntämismahdollisuuksista 
taloyhtiöissä.

Klikkaa itsesi kurssille osoitteessa koutsi.hsy.fi! l
SONJA LINDROOS

Uusiutuvaa energiaa maa-
lämmöstä tai auringosta - ja 
neuvoja niiden käyttöönottoon

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on 
muuttanut Euroopan energia-
tilannetta. Energian saatavuu-

della ja hinnalla on vaikutusta jokai-
sen suomalaisen arkeen. Kaikkien on 
varauduttava siihen, että sähköstä voi 
olla ajoittain pulaa. 

Kaupunginjohtajan päätöksellä 
perustettu työryhmä seuraa kehitty-
vää energiatilannetta ja kaupungin 
energiakustannuksia, valmistelee toi-
menpiteitä energian säästämiseksi ja 
varautuu mahdollisiin sähkönjakelun 
häiriöihin. Työryhmän talvelle 2022-23 
laatiman energiansäästöohjelman toi-

Vantaan uuden energiansäästöohjelman toimenpiteillä säästetään 
energiaa tulevana talvena. Energiansäästö näkyy esimerkiksi kaupungin 
toimitilojen lämpötiloissa, ulkovalaistuksessa sekä liikuntapaikoilla.

Kaupungin energiansäästöohjelman linjauksen mukaisesti hiihtolatujen 
lumetuskautta lyhennetään ja lumitykkien käyttöä tehostetaan.

Tee fiksu  
energiansäästöliike!

1. Kytke sauna ajoissa pois päältä ja 
lyhennä sauna-aikaa.

2. Väännä suihku sammuksiin 
saippuoidessasi ja suihkuttele 
säästeliäästi.

3. Katkaise virta sähkö- ja viihdelaitteista, 
kun et käytä niitä, ja vedä turhat 
pistokkeet seinästä.

4. Käännä pesutilojen lattialämmitys 
pienemmälle ja pidä lämpö pesutiloissa 
sulkemalla ovet.

5. Pyöräytä vain täysiä pyykki- ja 
astianpesukoneellisia.

6. Säädä lämmitystä oleskelutiloissa 
20 asteeseen ja makuuhuoneessa 18 
asteeseen.

7. Napsauta turhat valot pois päältä ja 
suosi energiatehokkaita led-lamppuja.

#Energiansäästöliike 

Gör en smart insats  
för att spara på energin!

1. Bryt strömmen till bastuaggregatet  
i god tid och sitt inte så länge i  
bastun.

2. Stäng duschkranen när du tvålar in dig 
och duscha sparsamt.

3. Stäng av elapparaterna och 
hemelektroniken när du inte använder 
dem, och dra ur önödiga stickproppar  
ur vägguttaget.

4. Vrid ner gölvvärmen i badrummet och 
håll badrumsdörren stängd så att 
värmen inte smiter ut.

5. Kör tvätt- och diskmaskinen först när de 
är helt fyllda.

6. Ställ temperaturen på 20 grader i 
vistelserum och 18 grader i sovrum.

7. Släck onödig belysning och välj 
energieffektiva LED-lampor.

#Energisparmanöver 

Make a smart  
energy-saving move!

1. Switch off the sauna earlier and  
shorten your sauna time.

2. Shut off the shower while soaping and 
use water sparingly.

3. Click the power off electrical and 
entertainment appliances when not  
in use, and unplug unnecessary  
cables.

4. Turn down underfloor heating in 
washrooms and keep the heat in by 
closing the doors.

5. Wash only full loads in the washing 
machine and dishwasher.

6. Adjust the heating to 20 degrees in  
living areas and to 18 degrees in 
bedrooms.

7. Click unnecessary lights off and  
choose energy-efficent LED lamps.

#Energysavingmove

Tulevan talven tehostetut 
energiatoimet Vantaalla

Oletko harkinnut uusiutuvan 
energian hyödyntämistä tontillasi tai 
taloyhtiössäsi? Vantaalla on hyvät 
mahdollisuudet uusiutuvaan energiaan.

menpiteillä kaupunki vähentää omaa 
energiankulutustaan ja pyrkii näin osal-
taan torjumaan energiapulan uhkaa. 

Ohjelmaan voidaan tehdä tarkis-
tuksia talven aikana, mikäli energia-
tilanne muuttuu. Kaupunki edellyttää, 
että myös kaupungin konserniyhtiöt 
tekevät vastaavanlaiset energiansääs-
tötoimenpiteet.

Välittömien toimenpiteiden lisäksi 
kaupunki tulee lisäämään energian-
säästöinvestointeja sekä henkilöstön 
ja konserniyhtiöiden osallistamista ja 
viestintää energia-asioissa. l
NINA LESKELÄ

Välittömät energiansäästö-
toimenpiteet
Energiansäästötoimenpiteet toimitiloissa 
• Kaupungin rakennusten sisälämpötila lasketaan vähintään  

20 asteeseen ja ilmanvaihto optimoidaan. 
• Lämpö laskee 20 asteeseen näissä tiloissa: koulut, hallinto-  

ja toimistotilat, varastotilat ja kokoontumistilat (nuoriso-  
ja kulttuuritilat, kirjastot ja sisäliikuntatilat).

• Poikkeuksena ovat terveydenhuollon palvelutilat sekä  
päiväkodit, joissa lämpötilaa ei alenneta.

Julkisen kaupunkitilan valaistuksen säästötoimenpiteet
• Ulkovalaistuksen paloaikoja lyhennetään n. 300 tunnilla   

vuodessa. Ulkovalaistus on päällä tunnin verran vähemmän, 
kuin normaalisti.  

Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen säästötoimenpiteet 
• Ulkokenttien valot sammutetaan klo 22–7 välillä.
• Tekojääkenttien jäädytys lopetetaan aikaisemmin keväällä.
• Hiihtoladuille tehdään vähemmän lunta keväällä. Lumitykkien 

käyttöä vältetään niinä aikoina, kun energiaa kuluu paljon.
• Uimahallien saunat eivät ole päällä yhtä aikaa.
• Kuusijärven sähkösaunojen käyttö porrastetaan.

Energiansäästöohjelman koko sisällön pääset 
lukemaan Vantaan verkkosivuilta.

VANTAAN ENERGIA
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Asumista6
 

Asumista 7

Myyntituotot 26 102
Maksutuotot 46 719

Tuet ja avustukset 26 027

Muut toimintatuotot 245 568 

Kunnallisvero 413 000

Kiinteistövero 109 000

Yhteisövero-osuus 88 000

Valtionosuudet 181 000

Lainat ja muut rahoitustuotot 138 675

Investointitulot  6 013

Käyttötalouden 
toimintatuotot

344 416

Verotulot 610 000

Lainat ja muut rahoituskulut -127 262

Investointimenot -163 745

Yleishallinto -22 345

Henkilöstökulut -3 984
Palvelujen ostot -9 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -348
Avustukset -4 604
Muut toimintakulut -3 607

Henkilöstökulut -41 417
Palvelujen ostot -38 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 032
Avustukset -25 527
Muut toimintakulut -10 330

Kaupunkistrategia ja johto -118 688

Kasvatus ja oppiminen -525 714

Henkilöstökulut -297 240

Muut toimintakulut -113 215
Avustukset -17 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 481
Palveluiden ostot -84 641

Kaupunkikulttuuri -80 339 Henkilöstökulut -34 743

Muut toimintakulut -29 196
Avustukset -4 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 819
Palveluiden ostot -8 037

Kaupunkiympäristö -240 034
Henkilöstökulut -36 073

Muut toimintakulut -72 847
Avustukset -215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 605
Palveluiden ostot -108 294

Tulot
1 280 104

Luvut tuhansina euroina.

Menot
1 280 104

Rahastot -1 977

Vantaan väestön ennustetaan jat-
kavan kasvuaan, vaikka vuonna 
2021 kasvu oli Vantaalla poik-

keuksellisen alhainen. Kasvava kau-
punki panostaa tulevaisuudessakin 
palvelutuotantoon ja investointeihin: 
Vuonna 2023 Vantaalla muun muassa 
valmistuu viisi päiväkotia, Vantaan 
ratikan ja Elmon uimahallin suunnit-

VANTAAN TALOUS ON TERVE JA OLEMME VALMIINA 
TULEVIIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN
Ensi vuonna Vantaa jatkaa talouden 
tasapainotustyötä ja investoi samalla vahvasti 
kaupungin kasvuun: resurssilisäystä on kohdistettu 
erityisesti koulutukseen ja varhaiskasvatukseen 
sekä kaupunkikulttuuriin. Kaupungin talouteen tulee 
merkittäviä muutoksia, kun Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Hyvinvointialueuudistus 
muuttaa kaupungin toimintaa 
ja taloutta – kasvu jatkuu

Hyvinvointialueuudistus on pian täällä 
ja se vaikuttaa suuresti toiminnallis-
ten muutosten lisäksi myös kaupungin 
talouteen. Vantaan taloudesta pois-
tuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen kustannukset, 
mutta myös vero- ja valtionosuustulot 
vähenevät voimakkaasti. Lisäksi Van-
taan kaupungilta poistuu yksittäisiä 
tehtäviä, ja palveluksestamme siirtyy 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 

noin 4000 työntekijää. 
– Kuntalaisten hyvinvoinnin edistä-

minen tulee olemaan keskeinen yhtei-
nen tehtävä niin Vantaan kaupungille 
kuin Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialueellekin, joten organisaatioiden 
yhteinen yhteistyö on keskeinen tule-
vaisuuden painopiste, kertoo kaupun-
ginjohtaja Ritva Viljanen.  

Tänä vuonna Vantaalla kunnallis-
veroprosentti on ollut 19 %. Hyvin-
vointialueuudistuksen vuoksi sama 
prosenttiosuus tullaan jakamaan kau-
pungin ja hyvinvointialueen kesken: 
ensi vuonna kunnallisveroprosentti 

on 6,36 ja hyvinvointialueen osuus on 
12,64 prosenttia.   

Vahva ja nopea toipuminen korona-
pandemian aiheuttamasta talouskrii-
sistä vaihtui uusiin talouden epävar-
muustekijöihin inflaation kasvaessa 
voimakkaasti mm. energian hinnan 
nousun takia ja korkotason noustessa 
nopeasti. Taantuman uhka on kasva-
nut Euroopassa. 

Työttömyys on laskenut selvästi 
koronapandemian alkuajoista. Loka-
kuussa 2022 työttömyysaste oli Van-
taalla 10,2 prosenttia, jossa laskua 
edellisvuoteen oli 3,6 prosenttiyksik-

telu jatkuu. Varian suuri investointi-
hanke Vehkalaan etenee ja Jokiniemen 
kampuksen suunnittelu on hyvässä 
vauhdissa. Kivistön kauppa- ja pal-
velukeskus tulee pitkän odotuksen 
jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää 
keskukseen palvelujaan. 

köä. Vantaan työttömyysaste ennen 
koronaa oli noin 8,5 prosenttia, joten 
toipuminen on vielä kesken.

– Kasvavan kaupungin systemaat-
tinen talouden tasapainotustyö on 
tuottanut hyviä tuloksia. Vantaa on 
lyhentänyt velkojaan 250 miljoonaa 
euroa ja on nykyisin yksi vähiten vel-
kaisista suurista kaupungeista! Van-
taalla korostuvat jatkossa koulutus, 
sivistys, kulttuuri ja elinvoima. Myös 
paikallisesta osallisuudesta ja demo-
kratiasta vastaaminen on tärkeä osa 
kaupungin tehtäviä, toteaa Viljanen. l
VILMA KÖLHI

 

Talousarvio 2023KASVATUS 
JA OPPIMINEN 

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan 
lasten tunnetaitoja ja positiivista 
vuorovaikutusta sekä palkataan 

40 varahenkilöä helpottamaan sijaisten 
saatavuutta. Perusopetuksessa lisätään 

äidinkielen ja matematiikan opetusta sekä 
palkataan 33 erityisopettajaa. 

Lukiokoulutuksessa vahvistetaan kieli- 
ja kulttuuritietoisuutta. Opetuksen 

palvelualusta DigiOnen
pilotointi alkaa.

KAUPUNKI-
KULTTUURI 

Kivistöön avataan uusi 
kaupunkikulttuurikeskus Mosaiikki, 
jossa toimii kirjasto, nuorisotila ja 

asukastila. Asukasosallisuutta lisätään 
suunnittelemalla osallistava budjetointi 

Vantaan jokaiselle suuralueelle ja 
alueiden eriarvoistumista ehkäistään 
myönteisen erityiskohtelun ohjelman 

toimenpiteillä, joihin käytetään
 ensi vuonna kaksi 
miljoonaa euroa. 

KAUPUNKI-
YMPÄRISTÖ 

Vuoden 2023 aikana päätetään 
Vantaan ratikan rakentamisesta. 
Kukoistavien kaupunkikeskustojen 
kehittämisen lisäksi ensi vuoden 

tavoitteena on nostaa pientaloasuntojen 
määrää 500 uudella asunnolla. Vantaa 

investoi koulu- ja päiväkotihankkeisiin sekä 
katuihin ja puistoihin vuonna 2023 
yhteensä 139 miljoonalla eurolla. 
Useilla toimenpiteillä kuljetaan 

kohti hiilineutraalia 
Vantaata 2030. 

Tutustu kaupungin talouteen 
yksityiskohtaisemmin 
kaupungin verkkosivuilla 
vantaa.fi/talousarvio

Talousarvio eli budjetti on kaupungin toimintaa ja 
taloudenhoitoa koskeva suunnitelma. Budjetissa 
kerrotaan:
• mihin kaupunki on käyttämässä rahaa
• miten paljon suunnitellut asiat arviolta maksavat ja 
• miten kaupunki aikoo maksaa asiat, jotka se aikoo 

toteuttaa.

Katso video! 
vantaa.fi/asukaslehti
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Vantaa voitti viime vuonna 
Euroopan innovaationeuvos-
ton Euroopan nouseva inno-

vaatiokaupunki palkinnon. Saimme 
paitsi tittelin, myös puoli miljoonaa 
euroa, jotka päätettiin käyttää inno-
vaatiotoiminnan edistämiseen. 300 000 
euroa käytetään uusien innovaatioiden 
rahoittamiseen kilpailun kautta.

Kilpailuun tuli yli 170 ehdotusta. 
Asiantuntijaraadit ja tuomaristo arvi-
oivat ideoita neljän kriteerin kautta: 
innovatiivisuus, toteuttamiskelpoisuus 
Vantaalla, vaikuttavuus ja kaupungin 
strategian mukaisuus. Näin sihdattiin 
15 rahoitettavaa ideaa.

Ilmastonmuutoksen torjunta -kate-
goriassa toteutetaan ideat Little Gar-
den Grow to Go, Ruokakasvien sisäkas-
vatuksen oppimisprojektin pilotointi 
Vantaan koulussa ja Storm Mush-
rooms, jotka kaikki edistävät Vantaan 
matkaa urbaanin ruoantuotannon pää-
kaupungiksi. Ilmastonmuutosta torju-
taan myös geopolymeerisellä asvaltin 
reikäpaikkausmassalla.

Hyvä arjen palvelut tulevat lähelle 
Rullaa ihan cafe Simona -kahvila-

Vantaan Kaikenkokoiset 
kaupunkikeksinnöt 
-innovaatiokilpailusta 
rahoituksen saavat 
ideat, uudet innovaatio-
mestarit, julkaistiin 
elinkeinopäivässä 
26.10.2022.

Kaikenkokoisissa kaupunkikeksinnöissä 
kestävyys on pääosassa

Vantaalla tehdään huimasti töitä 
eri hankkeissa ja projekteissa 
sen eteen, että paikalliset yrityk-

set ja yrittäjät voivat keskittyä omaan 
ydintekemiseensä – ja ennen kaikkea 
sen kehittämiseen. Yhteistyöverkosto-
jen avulla uudet teknologiaratkaisutkin 
tulevat käden ulottuville.

SateenkaariROBO on paikallisen 
yhteistyön ruumiillistuma. Pieni, pens-
seleillä maalia asfalttiin levittävä 
yksinkertainen robotti syntyi usean 
eri tahon toiveesta maalata sateenkaa-
ria Vantaan kaduille. Idean takana on 
SAV Taidekollektiivin Jesse Pasanen.  

Metropoliassa idea kotiutui Big Flash 
-hankkeen projektiksi.

Big Flash -hanke tutkii mahdolli-
suuksia valjastaa robotiikkaa ja teko-
älyä yritysten erilaisiin tarpeisiin. 
Hankkeessa sata yritystä saa Metro-
polia ammattikorkeakoulun korkean 
teknologian osaamista ja asiantun-
tijoiden apua maksutta projekteihin, 
joissa tavoitteena on löytää digitalisaa-
tiosta konkreettista hyötyä yrityksen 
toimintoihin. l
EIRA ISOMÄKI

bigflash.metropolia.fi

Kattavalla yhteistyöverkostolla 
yritysten avuksi vaikkapa robotti

PETRI SAARELAINEN

pyörällä, uutta kehitetään Ilmailu-
museo Hacklabissa, seuratoimintaan 
sitouttavaa toimintamallia luodaan 
Kaikki Mukana KaMu -toiminnassa, 
ja mitä olisikaan Suomen kansainvä-
lisin kaupunki ilman kansainvälisten 
iltojen sarjaa!

Kaupunkikeskuksiimme kukois-
tavuutta tuovat Silkkitehtaan kau-
punkitanssit, Tikkurilan tiedereitit, 

seikkailut lapsille ja lapsenmielisille, 
subsoccer-futisturnaus ja pop-up-tila-
pankki. Lastenkulttuuria nostatetaan 
lepakon siivillä luontoon ja nuorten 
mahdollisuuksia edistää Mentoring 
for Future.

Kaikki nämä pienet ja suuret ideat 
toteutuvat ensi vuoden aikana! Kii-
tämme kaikkia osallistujia!

Innovaatiokilpailu on tarkoitus 

toteuttaa myös vuonna 2024.
Lisätietoja saat osoitteesta 

vantaa.fi/innovaatiokilpailu, jossa 
esitellään finalistien ideat. l
SUSANNA ISSAKAINEN & LOTTA ALAJOKI

Eduskuntavaalit pidetään joka 
neljäs vuosi. Vaaleissa ihmi-
set äänestävät eduskuntaan 

200 kansanedustajaa. Voit tutustua 
jo etukäteen äänestystapoihin ja 
ehdokkaisiin.

Verneri.netissä kerrotaan selkeästi 
eduskunnasta ja vaaleista. Eduskun-
nalla on tärkeitä tehtäviä. Se säätää 
lait, joiden mukaan yhteiskunta toi-
mii. Eduskunta päättää myös valtion 
talousarviosta. Siinä määritellään, 
mistä valtio saa rahaa ja mihin ne 
käytetään.

Eduskunnan tehtävä on myös val-
voa raha-asioiden hoitamista. Edus-
kunta valitsee hallituksen pääminis-
terin ja valvoo hallituksen toimintaa. 
Lisäksi eduskunta päättää, mitä mieltä 

Suomen valtio on Euroopan unio-
nin asioista.

Miksi on tärkeää äänestää?
Vantaan kaupungin vaalitoimiston 
päällikkö Niina Puikkonen muistut-
taa, että äänestäminen on oikeus, ei 
velvollisuus. 

– Vantaalaisten kannattaa äänes-
tää eduskuntaan nimenomaan van-
taalaista, joka ajaa Vantaan etuja. Se 
on tärkeää, koska Vantaalla on paljon 
hankkeita ja lentokenttä. Vantaa myös 
kehittyy vauhdikkaasti. 

Joskus voi olla vaikea valita omaa 
ehdokasta tai epäilet, että äänesi 
menee hukkaan. Niina Puikkonen neu-
voo, että voit silloin miettiä:

Suomessa on seuraavat eduskuntavaalit 
2. huhtikuuta 2023. On tärkeää äänestää. 
Äänestämällä Suomen kansalaiset valitsevat 
eduskunnan päättämään yhteisistä asioista. 
Äänestäminen on perusoikeus.

Äänestä, niin vaikutat päätöksentekoon

Saimme runsaasti vastauksia asu-
kaslehden lukijakyselyyn viime 
kesänä. Sydämellinen kiitos kai-

kille vastaajille! 
Meitä asukaslehden toimituksessa 

kiinnostaa kovasti, mitä mieltä te luki-
jat olette asukaslehdestä ja sen tule-
vaisuudesta. Järjestimme viime kesänä 
lukijakyselyn ja paneelin, joissa kysyt-
tiin mielikuvia lehdestä. Pyysimme 
palautetta ilmestymistiheydestä ja 
sisällöstä. 

Verkkokyselyyn tuli 411 vastausta, 
ja kuluttajapaneelissa vastasi 300 van-
taalaista. Vastausten mukaan asukas-
lehdessä arvostetaan erityisesti ajan-
kohtaisia, hyödyllisiä ja osallistumaan 
kannustavia sisältöjä. 

Vastaajista peräti 84 prosenttia oli 
tyytyväisiä lehden julkaisutahtiin 
ja sivumäärään. Liki puolet piti tär-
keänä vahvuutena sitä, että asukasleh-
teen on koottu paljon tietoa tapahtu-
mista - enemmänkin saisi mielestänne 
olla. Järjestöjen, yritysten, seurojen 
ja yhdistysten kuulumiset moni mai-

Me kysyimme – te vastasitte!
nitsi toivesisältönä. Osa toivoi lisää 
juttuja Vantaan pienemmistä alueista 
suuralueiden lisäksi. Lisää tuloksista 
pääsee lukemaan asukaslehden verk-
kosivuilta. 

Vastausten perusteella varaamme 
sivutilaa Vantaan paikallisten toimi-
joiden sisällöille. Lähetä meille oma 
juttuehdotuksesi tai -ideasi paikal-
lispalstaa varten osoitteella asukas-
lehti@vantaa.fi. Katso asukaslehden 
vuoden 2023 julkaisu- ja määräajat 
viereisestä laatikosta. 

Jos puolestaan haluat tapahtumasi 
lehden lopusta löytyvään tapahtu-
malistaukseen, niin pidä huolta, että 
tapahtumasi on mukana tapahtu-
mat.vantaa.fi -sivustolla. Ilmoittami-
nen sivustolle on ilmaista. Poimimme 
sieltä tapahtumatietoja myös painet-
tuun asukaslehteen. 

Kaipaamme myös yleistä palautetta. 
Jaa siis risut, ruusut ja sisältötoiveet 
joko sähköpostiin tai asukaslehden 
verkkosivujen kautta osoitteessa van-
taa.fi/asukaslehti. 

Asukaslehti jaetaan kaikkiin van-
taalaisiin kotitalouksiin, sillä se on 
viranomaistiedote. Osa vastaajista 
ei ollut kuitenkaan saanut lehteä. 
Ilmoitathan jakelupuutteista lomak-
keella osoitteessa suomensuoramai- 
nonta.fi/fi/jakelupalaute. l
ARTTU RAJALA

Saimme runsaasti 
vastauksia asukaslehden 
lukijakyselyyn viime 
kesänä. Sydämellinen 
kiitos kaikille vastaajille!  

Asukaslehden ilmestymispäivät 2023
Asukaslehti ilmestyy 2023 neljä kertaa: 
maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja joulukuussa.

– Kuka ajaa minun etuani?
– Kuka ajaa eniten minun ajatuk-

siani ja arvojani?
Monet puolueet kertovat avoimesti, 

mitä ne haluavat ja mitä asioita ne 
ajavat. Se auttaa valinnassa.

Näin äänestät 
eduskuntavaaleissa 
Eduskuntavaaleissa voivat äänestää 
kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomen 
kansalaiset. Jos sinulla on äänioikeus, 
saat postissa siitä ilmoituskortin. Kor-
tissa kerrotaan äänestyspaikkasi vaa-
lipäivänä. Lisäksi kortissa kerrotaan, 
missä voit äänestää ennakkoon kotisi 
lähellä. Ennakkoäänestys järjestetään 
kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 
22.–28.3.2023.

Ilmoituskorttia ei tarvita äänestä-
misessä. Äänestyspaikalle tarvitset 
mukaan henkilöllisyystodistuksen, 
kuten ajokortin, passin, henkilökortin 
tai vastaavan kuvallisen todistuksen.

Jos sinulla ei ole henkilöllisyys-
todistusta, saat maksutta äänestä-

mistä varten väliaikaisen henkilökor-
tin poliisilaitokselta.

Äänestää voit myös laitoksissa, 
kotona ja kirjeäänestyksellä. Voit 
lukea lisätietoa vaaleista ja äänes-
tystavoista Vantaa.fi:n Vaalit-verk-
kosivulta. Sivulta löytyy myös linkki 
opetusministeriön vaalisivuille, jossa 
on selkosuomenkieliset video-ohjeet 
äänestämiseen. l
MARI LAMMINAHO

vantaa.fi/vaalit

SAKARI M
ANNINEN

Katso videoesittely uusista 
innovaatiomestareista 
vantaa.fi/asukaslehti

ARTTU RAJALA
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Ikäystävällisellä asuinalueella eri-
laiset asumisen vaihtoehdot ja toi-
miva kaupunkiympäristö tukevat 

ikääntyneiden asukkaiden asumista. 
Ikäystävällisyys tarkoittaa esimer-
kiksi esteettömyyttä, turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä. Lisäksi yhteisöllinen 
asumismuoto voi vähentää yksinäi-
syyttä ja turvattomuutta.

– Kun ikääntyvät ihmiset pärjäävät 
hyvin, on yhteisö ikäystävällinen kai-
kille. Voisikin puhua hyvästä suunnit-
telusta, kertoo hankkeen projektipääl-
likkö Irma Rantonen.

Vantaan hankkeen tavoitteena on 
tuottaa kaksi vaihtoehtoista ikäys-
tävällisen kylän konseptia. Konseptit 
sisältävät ideoita sekä suunnitteluoh-
jeita ja -periaatteita tulevia asuinalu-
eita ja palveluita varten.

Vantaalla konseptien periaatteita on 
tarkoitus hyödyntää ainakin Hakuni-
lan ja Kivistön alueilla, joihin molem-
piin on suunnitteilla vanhustenkes-
kus. Konseptit toimivat päättäjien ja 
suunnittelijoiden apuna, kun alueiden 

käyttöä mietitään.
– Meillä kaikilla tulisi olla mah-

dollisuus liikkua lähiympäristössä, 
saada tarvittavat palvelut ja elää oman 
näköistä elämää. Ikäystävällisessä 
yhteiskunnassa kaiken ikäiset ihmi-
set voivat olla aktiivisia toimijoita, 
Rantonen sanoo. 

Hankkeen aikana eri sidosryhmille 
järjestetään osallistumistilaisuuksia 
kuten työpajoja. Lisäksi osallistuva-
vantaa.fi-sivustolta löytyy avoin kysely 
kaikille vantaalaisille.

– Jokainen vantaalainen voi miettiä, 
mitä ikäystävällisyys itselle tarkoittaa. 
Kuinka omat vanhemmat tai isovan-
hemmat voisivat pärjätä paremmin, ja 
minkälaisia asioita eri ikäiset ihmiset 
voisivat tehdä yhdessä? Rantonen 
kannustaa.

Yhteisöllisyyttä edistävät ikäys-
tävälliset kylät -hanke on ympäris-
töministeriön toimenpideohjelman 
rahoittama ja jatkuu ensi vuoden huh-
tikuuhun saakka. l
KALLE KIVISALO

Vantaalla alkoi toukokuussa Yhteisöllisyyttä 
edistävät ikäystävälliset kylät -hanke, jonka 
tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja auttaa 
ikääntyviä asukkaita pärjäämään arjessa.

Vantaa edistää ikääntyvien asukkaiden yhteisöllisyyttä

SAKARI M
AN

N
IN

EN

Vantaan asukkaat siirtyvät Van-
taan ja Keravan hyvinvointialu-
een asiakkaiksi.– Vaikka muutos 

on hallinnollisesti suuri, tavoittee-
namme on, että se toteutuu niin sau-
mattomasti, etteivät meidän asuk-
kaat edes huomaa, että jatkossa kunta 
ja sosiaali-, terveys- ja pelastuspal-
velut ovat kaksi eri organisaatiota, 
sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva 
Viljanen. 

– Asukkaat saavat jatkossa samat 
palvelut kuin nyt, ja tulevaisuudessa 
palveluita on tarkoitus parantaa, jat-
kaa Vantaan sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtaja ja hyvinvoin-
tialuejohtaja Timo Aronkytö. 

Kunnan ja hyvinvointialueen on 
tehtävä myös tiivistä yhteistyötä, 
sillä yhdyspintoja on yhteensä 140. 
Yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimin-
toja, joissa tarvitaan sekä kunnan että 

Vantaalaisten 
hyvinvointi on 
yhteinen asia

Suomen lähihistorian suurin hallinnollinen 
uudistus on täällä, kun sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa 
kunnilta hyvinvointialueilla. 

hyvinvointialueen palveluita. Esimer-
kiksi kouluterveydenhuollon tapa-
uksessa kunta vastaa opetuksesta 
ja hyvinvointialue kouluterveyden-
hoitajista. 

– Yksi molempien organisaatioiden 
tärkeimmistä tehtävistä on edistää 
asukkaidensa hyvinvointia”, toteavat 
molemmat johtajat. 

Turvallisesti yli 
vuodenvaihteen 
Uuden organisaation rakentaminen 
on suuri ponnistus. Alkuvuonna 2022 
saimme hyvinvointialueelle alueval-
tuuston ja valmistelu pääsi todella 
vauhtiin. 

Valmistelutyön tärkeimmäksi tehtä-
väksi on otettu niin kutsuttu turvalli-
nen siirtymä. Sillä tarkoitetaan sitä, 
että tärkeimmät palvelut turvataan 

alusta asti: asukkaat saavat tarvitse-
mansa hoidon ja henkilöstö palkkansa. 
Esimerkiksi kaikki terveyskeskukset 
ja muut toimipisteet sekä palvelut 
säilyvät entisissä osoitteissaan ja 
palveluita saa samoilla kriteereillä 
kuin aiemmin. 

Moni asukkaalle tärkeä asia kui-
tenkin muuttuu, esimerkiksi palve-
lunumerot muuttuvat ja hyvinvoin-
tialueen palvelut siirtyvät sen omille 
verkkosivuille. 

Jalat maassa, katse 
tulevaisuudessa 
Uusi organisaatio saa osakseen myös 
uuden strategian. Alueen strategia kes-
kittyy nyt täysin sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalveluihin ja tavoite on sel-
keä: asukkaiden ja henkilöstön hyvin-
voinnin turvaaminen ja tukeminen. 
Nyt valmisteltava hyvinvointialueen 
strategia viitoittaa tietä nykyisen alue-
valtuustokauden loppuun, eli vuo-
teen 2025. 

Strategia sisältää kuitenkin myös 
pitkän aikavälin tavoitteita. Esimer-
kiksi lasten ja perheiden hyvinvoinnin 

tehokkaampi tukeminen, ikääntynei-
den terveydenhuollon turvaaminen ja 
kehittäminen sekä terveys- ja hyvin-
vointierojen kaventaminen ovat Van-
taan ja Keravan hyvinvointialueen 
tehtävälistalla.

Kaksi kaupunkia, monta 
kylää, yksi yhteinen 
hyvinvointialue 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 
kokoaa yhteen paitsi kahden kaupun-
gin alueen sosiaali-, terveys- ja pelas-
tuspalvelut, mutta myös meidät, sen 
asukkaat. Ahjosta Askistoon, Koivi-
kosta Korsoon, me teemme yhdessä 
Vakehyvaa. Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialue kutsuu alueensa asukkaat 
mukaan vaikuttamaan meidän kaikkien 
yhteisiin palveluihin! 

Asukkailla on mahdollisuus vaikut-
taa hyvinvointialueeseen äänestämisen 
lisäksi usealla eri tavalla. Meille on 
tärkeää kuulla asukkaitamme, joten 
äänestä, osallistu ja anna palautetta. 
Tehdään Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialueesta meidän näköisemme! l

Asiakaslaskujen  
tilinumero muuttuu  

 
Asiakaslaskujen tilinumero vaihtuu  

uuteen hyvinvointialueen tilinumeroon.  
 

Vantaan nykyisten asiakkaiden tulee  
tehdä uusi suoramaksusopimus pankin  

kanssa tai tilata uusi e-lasku, jotta maksut  
tulevat jatkossa oikein. Ensimmäinen lasku  

maksetaan tilisiirtona, minkä jälkeen  
muutokset voi tehdä ensimmäisessä  

laskussa olevien tietojen  
pohjalta.

Hyvinvointialueen  
verkkosivut julkaistu  

 
Hyvinvointialueen verkkosivut  

on julkaistu osoitteessa  
vakehyva.fi.  

 
Käy tutustumassa ja anna  

meille palautetta. Voit  
samalla osallistua pienen  

vakehyva-tuotepaketin  
arvontaan! 

SAKARI MANNINEN
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Lintuvieraat tuovat pihaan eloa ja 
mielenkiintoista seurattavaa – jopa 
kokonaan uusia tuttavuuksia. Ruo-

kintalaudan antimet voivat olla monen 
linnun pelastus talven niukkojen aiko-
jen yli. Ruokinnan aloittaessaan ottaa 
samalla kuukausien pestin, jota on 
jatkettava kevääseen asti. 

Sopiva ajankohta ruokinnan aloit-
tamiselle on silloin, kun maa jäätyy 
tai peittyy lumeen. Ruokinnan lopet-
tamiselle sopiva ajankohta puoles-
taan on silloin, kun maa on keväällä 
paljas ja sula.

Lintujen ruokintaan tarvitaan kiin-
teistön haltijan lupa. Omalla pihallaan 
lintuja ruokkivan tulee huolehtia, ettei 
siitä aiheudu haittaa naapureille. Van-
taan kaupungin hallinnoimilla alueilla 
ruokinta on kielletty.

Ruoki lintuja, älä rottaa
On hyvä muistaa, että hämärän tul-
len ruokintapaikan antimet voivat 
herättää kiinnostuksen rotissa. Neu-
vokkaat rotat osaavat käyttää tilai-
suudet hyväkseen, jos ruokaa on hel-
posti tarjolla.

Siisti ja hyvin hoidettu ruokinta-
paikka on turvallinen linnuille, eikä 

houkuttele rottia. Ruokinta-auto-
maatti on hyvä vaihtoehto. Linnut 
eivät pääse sotkemaan ruokaa jätök-
sillään, jolloin myöskään sairaudet 
eivät pääse leviämään. Maahan ei 
ruokaa pidä laittaa.

Älä ruoki kesäisin – ruoka 
luonnosta parasta poikasille
Kesäaikana linnut eivät tarvitse ruo-
kintaa. Silloin linnut löytävät oikean-
laisen ravintonsa luonnosta. Kesäai-
kaan tarjottu siemenravinto saattaa 
myös haitata lintujen poikasten kas-
vua ja kehittymistä, sillä siementen ja 
talin ravintosisältö on erilainen kuin 
poikasten luontaisessa hyönteisravin-
nossa. Myös vesilintujen leipäruokinta 
kesällä voi aiheuttaa poikasille jopa 
lentämisen estäviä siipien kehitys-
vaurioita. 

Vantaalla vietetään lintujen teema-
vuotta. Lue lisätietoja teemavuodesta 
osoitteessa vantaa.fi/lintuvuosi. l
JARMO HONKANEN & SINIKKA RANTALAINEN

Kylmä vuodenaika tekee tuloaan, ja monella on jo 
mielessä aloittaa lintujen talviruokinta. Jos ryhdyt 
ruokkimaan lintuja, muista sitoutua ruokintaan 
koko talveksi ja järjestää ruokinta niin, ettet tule 
ruokkineeksi rottia.

Mitä tulee muistaa lintujen 
talviruokinnassa? SINIKKA RANTALAINEN

Selkokieli on helppoa suomen kieltä. Selkokieltä tarvitsevat esimerkiksi 
monet kehitysvammaiset ihmiset, iäkkäät ja muistisairaat henkilöt sekä 
suomen kieltä opiskelevat. Selkokielinen julkaisu ottaa huomioon myös 

esimerkiksi asioiden hahmottamiseen liittyvät haasteet. Selkovantaalainen 
on Vantaan kaupungin ja Vantaan Sanomien yhteinen ponnistus tuoda Vantaa 
lähemmäksi kuntalaisia.

Kerran kuussa loppuvuoden ajan ilmesyvä Selkovantaalainen jaetaan jokai-
seen talouteen maksutta Vantaan Sanomien kanssa samassa jakelussa. Lisäksi 
lehti on noudettavissa Vantaan Sanomien noutopisteiltä sekä useilta Vantaan 
kaupungin asiointipisteiltä. Voit poimia lehden mukaasi esimerkiksi läheisestä 
kirjastosta, Vantaa-infosta tai asukastilalta. Lehden loppuvuoden viimeinen 
jakelupäivä on 17.12. l
NINA LESKELÄ

Selkovantaalainen on ensimmäinen selkosuomeksi 
julkaistu paikallislehti. Vantaan Sanomien tuottama 
lehti kertoo vantaalaisille ajankohtaisista asioista, 
tapahtumista ja ihmisistä.

Selkokielinen lehti vantaalaisille

Vantaan ratikan liikenteelliset vaikutukset 
-raportissa on selvitetty, miten ratikan var-
ren kaupunkikehitys vaikuttaa liikenteen 

sujumiseen. Vaikutuksia on selvitetty kaavarungon 
alueella, joka on ratikan pysäkeistä noin 800 metrin 
säteellä muodostuva vyöhyke. 

Asukasmäärä kaksinkertaistuu ja 
työvoiman saavutettavuus kasvaa
Vantaan ratikan kaavarunko perustuu maankäy-
tön tiivistymiseen raitiotien varrelle, ja asukas- ja 
työpaikkamäärät kasvavat voimakkaasti nykyti-
lanteesta. Kaavarungon alueen asukasmäärä yli 
kaksinkertaistuu ja on pitkällä aikavälillä vuonna 
2050 noin 125 000 asukasta. Samoin työpaikkamäärä 
kasvaa pitkällä aikavälillä noin 60 prosenttia ja kaa-
varungon alueella on ennusteiden mukaan vuonna 
2050 noin 84 000 työpaikkaa.

Kaavarungon vaikutuksesta työpaikka-alueiden 
läheisyyteen sijoittuu tulevaisuudessa enemmän 
asukkaita, mikä vaikuttaa positiivisesti työvoiman 
saavutettavuuden kehitykseen. 

– Ratikka vaikuttaa positiivisesti sekä yritysten 
että työntekijöiden kohdalla. Uudet asukkaat tar-

Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä tehtyjen 
matkojen määrä kaksinkertaistuu ratikan reitillä.

vitsevat uusia palveluita eli kysyntää yrityksille on, 
ja toisaalta työntekijöiden näkökulmasta ratikalla 
pääsee aiempaa helpommin työpaikalle, hankejoh-
taja Tiina Hulkko kertoo.

Kestävä liikkuminen kaksinkertaistuu 
Ratikan reitiltä lähtevien matkojen kokonaismäärä 
kasvaa pitkällä aikavälillä noin 80 prosenttia nyky-
tilanteesta. Matkamäärien kasvu painottuu kui-
tenkin kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen 
ja automatkojen määrä kasvaa maltillisemmin. 
Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä tehtyjen 
matkojen määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2050 
mennessä nykytilanteesta, ja taas automatkojen 
määrä kasvaa 35 %. 

– Vantaan kaupungin tavoitteena on lisätä kes-
tävää liikkumista, ja Vantaan ratikka sekä ratikan 
kaavarungon kaupunkikehitys tätä osaltaan tuke-
vat, Hulkko jatkaa.

Ratikka pysyy aikataulussa 
Automatkojen määrän suuresta kasvusta huolimatta 
henkilöautolla ajettavien kilometrien määrän ei 

VANTAAN RATIKKA TUKEE KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

ennusteta kasvavan samassa suhteessa. Autolii-
kenteen osuus matkoista vähenee 51 prosentista 38 
prosenttiin. Autoliikenteen viiveet kasvavat ruuh-
kautuneilla osuuksilla.

– Käytännössä ruuhkautumista aiheutuu entistä 
enemmän, mikäli joukkoliikennettä ei kehitetä 
ja kaupunkirakennetta tiivistetä. Ratikka kulkee 
omalla kaistallaan, joten autoliikenteen ruuh-
kasta ei aiheudu viivettä ratikkamatkoihin, Hulkko 
summaa.

WSP Finland Oy:n laatimassa raportissa liiken-
teellisiä vaikutuksia arvioidaan raitiotien avaus-
vuodelle ja pitkällä aikavälilä. Selvitykseen voi 
tutustua tarkemmin osoitteessa vantaa.fi/ratikka 
(Selvityksiä ja aineistoja -osiossa). l
HANNAKAISA MARKKANEN

Etäinfo: Älypuhelimen käyttö 
turvalliseksi (Android ja Apple) 

ti 13.12.2022 klo 12–13

Vantaan kaupungin infotilaisuudessa saat tietoa 
älylaitteiden päivittämisestä, turvallisuusilmoi-
tuksista ja saat myös muita vinkkejä älylaitteiden 
turvallisempaan käyttöön.

Info järjestetään Teams-etätilaisuutena, löydät 
tapahtuman: tapahtumat.vantaa.fi > ajankohtaista > 
digituki. Voit tulla katsomaan infoa myös Koivukylän 
asukastilan (Hakopolku 2) auditorion isolta näytöltä. 
Etäinfo klo 12–13 ja Koivukylässä mahdollisuus jäädä 
keskustelemaan digiasioista klo 14 asti.

WSP FINLAND OY

Katso video 
linnunpönttötalkoista 
vantaa.fi/asukaslehti

NINA LESKELÄ
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Miten lämmittää puilla niin, että saa puistaan mahdollisimman paljon lämpöä, mutta aiheut-
taa samalla mahdollisimman vähän ilmanlaatua heikentäviä hiukkaspäästöjä? Lue vinkit 
puunpolttoon!
 
Huonossa poltossa syntyy runsaasti hiukkasia, häkää ja hiilivetyjä, jotka ovat vaaraksi ter-
veydelle ja vähentävät viihtyisyyttä. Samalla tuhlautuu energiaa, sillä huono palaminen 
tuottaa heikosti lämpöä. Lue lisätietoja osoitteesta hsy.fi/poltapuhtaasti. 

Polta puuta oikein – tuloksena enemmän 
lämpöä ja vähemmän päästöjä

Näin poltat puuta oikein:
• Noudata ensisijaisesti tulisijasi käyttöoh-

jeita. Jos sellaisia ei ole, näillä vinkeillä 
käytät tulisijaasi parhaiten.

• Ennen kuin sytytät, ota vanhat tuhkat 
pois tulipesästä ja tuo poltettavat puut 
sisälle lämpenemään 1–2 päivää ennen 
polttamista. 

• Polta vain kuivaa polttopuuta. Älä polta 
roskia kuten muovia tai pahvia.

• Käytä ensimmäiseen pesälliseen pieniä 
puita. Lado puut väljästi. Täytä tulipesästä 
korkeintaan puolet.

• Pääsääntöisesti paras tapa sytyttää on 
päältä tai yläosasta. Hyviä sytykkeitä ovat 
puutikut, pieni määrä tuohta ja puupoh-
jaiset sytytyspalat.

• Varmista vedon riittävyys ennen sytyt-
tämistä esimerkiksi tulitikulla. Kaikki on 
hyvin, jos tulitikusta syntyvä savu siirtyy 
iloisesti hormiin.

• Varmista, että huoneeseen tulee riittävästi 
korvausilmaa esimerkiksi avaamalla ikkuna 
tai säätämällä ilmanvaihtoa.

• Anna sytytyksessä reilusti ilmaa muuta-
maksi minuutiksi. Syttymisen jälkeen pie-
nennä vetoa. Palaminen on rauhallista, 
muttei humisevaa tai kitupolttoa.

• Lisää puita vasta juuri ennen hiillosta. 
Käytä toisessa pesällisessä suurempia 
puita kuin ensimmäisessä. 

• Sulje pelti kokonaan vasta sitten, kun tuli-
pesässä ei ole enää hehkuvia kekäleitä.

• Savupiipusta tuleva lähes väritön savu 
kertoo, että poltto sujuu hyvin. Tumma 
tai kitkerälle haiseva savu kertoo, että 
paloilmaa on liian vähän, palokaasuja 
syntyy liikaa tai puut ovat märkiä. Kokeile 
erilaisilla pesällisillä, ladonnalla tai ilman-
syötön asennoilla, saatko näkyvää savua 
vähennettyä.

Tutustu ajoissa uusiin jätehuolto-
määräyksiin, ja ota talteen veden-
kulutuksen säästövinkit.

Biojätteen lajittelu laajenee 
pientaloihin Vantaalla 2024
Pääkaupunkiseudun jätehuoltomäärä-
ykset uudistuvat vastaamaan nykyistä 
jätelakia. Biojäte on pian lajiteltava 
myös 1–4 asunnon kiinteistöissä. Bio-
jäteastian sijaan voi valita omatoimi-
sen kompostoinnin. 

HSY lähettää kirjeen ja toiminta-
ohjeet niille pienkiinteistölle, joilla 
ei ole vielä biojätteen keräystä – sitä 
ennen ei tarvitse tehdä mitään. Bio-
jätteen erilliskeräystä koskevat muu-
tokset tulevat voimaan porrastetusti 
siten, että Vantaalla omakoti- ja muilla 
alle viiden asunnon pienkiinteistöillä 
biojätteen lajittelu alkaa 1.1.2024. 
Kiinteistöt saavat kirjeen asiasta 
keväällä 2023.

Uusi jätelaki edellyttää, että kaik-
kien elintarvikebiojätettä kompostoi-
vien on tehtävä kompostointi-ilmoitus. 
Myös kompostointi-ilmoituksesta HSY 
tiedottaa kirjeitse.

Jätehuoltomääräyksissä on nyt 

myös lisää joustoa sekajäteastian 
tyhjennysväleihin. Kun kaikki jätteet 
biojätteen ohella lajitellaan huolella 
ja sekajätteen määrä on pieni, kiin-
teistön sekajäteastian tyhjennysväli 
voi olla jopa 16 viikkoa. Kiinteistön 
omistamat, käsin siirrettävät jäteastiat 
korvataan jatkossa HSY:ltä vuokratta-
villa astioilla sitä mukaa kun vanhat 
tulisi uusia. 

Uusiin jätehuoltomääräyksiin voi 
tutustua osoitteessa hsy.fi/jatehuol-
tomaaraykset.

Käytä vettä järkevästi – 
säästät myös sähköä
Pääkaupunkiseudun asukas käyttää 
keskimäärin 139 litraa vettä vuorokau-
dessa. Kotitalouden vedenkulutuksesta 
noin 45 prosenttia kuluu peseytymi-
seen. Vedestä 15 prosenttia huuhdel-
laan pytyn kautta. Lisäksi vettä kuluu 
keittiössä sekä pyykinpesussa.

  Puhtaan ja lämpimän veden tuotta-
minen sekä jäteveden puhdistaminen 
kuluttavat energiaa ja kemikaaleja. 
Vaikka Suomessa ei ole yleensä pulaa 
hanavedestä, on kohtuullinen veden-
käyttö osa kestävää elämäntapaa.

• Suosi lyhyitä suih-
kuja. Sulje suihkun 
hana saippuoin-
nin ajaksi.

• Pese täysiä koneelli-
sia pyykkiä ja astioita.

• Käytä pesukoneissa 
säästö- ja vajaatäyttö-
ohjelmia. Näin säästät 
myös sähköä.

• Suosi ostoksilla vettä säästä-
viä kodinkoneita ja vesikalusteita.

• Käytä tulppaa altaassa, jos peset 
astiat käsin. Vältä astioiden huuh-
telua juoksevan veden alla.

• Hyödynnä sadevesi kasvimaan ja 
nurmikon kastelussa.

Lisää osoitteessa hsy.fi/vesi-ja-vie-
marit/vinkit-veden-kayttoon. 

Lajittele kokkausrasvat oikein 
– ei rasvaa viemäriin!
Ethän kaada kinkun, kalkkunan tai 
kalan paistorasvoja viemäriin tänä-
kään jouluna! Oikeita lajittelumah-
dollisuuksia on monia. Valitse lis-
tasta viemäriverkostolle ystävällinen 
tapa, niin putket pysyvät toiminnassa 
lomien jälkeenkin.

HSY:n uutisia ja 
säästövinkkejä talveen

 
• Anna paistorasvan jähmettyä kiin-

teäksi ja lajittele biojätteeseen.
• Pienet määrät voi myös imeyt-

tää talouspaperiin ja lajitella bio-
jätteeseen.

• Nestemäinen rasva valutetaan muo-
virasiaan tai maitotölkkiin. Sulje 
astia tiiviisti (vaikka teipillä!) ja 
laita sekajätteeseen.

• Kinkkurasvat voi hyödyntää myös 
ruoanlaitossa kastikkeen pohjana!

Herkullista joulua! l
HSY

Yhteishaussa voi hakea lukiokoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen, vaativan erityi-
sen tuen perusteella järjestettävään ammatil-

liseen koulutukseen, TUVA-koulutukseen, TELMA-
koulutukseen sekä kansanopistojen oppivelvollisille 
tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

Opiskelemaan Vantaalle 
Vantaalla voi hakea kuuteen suomenkieliseen luki-
oon (Lumon, Martinlaakson, Sotungin, Tikkurilan 
ja Vaskivuoren lukiot ja yksityinen Steiner-koulun 
lukio) sekä ruotsinkieliseen Helsinge gymnasiumiin. 
Lukion erityislinjoilla voi tehdä kansainvälisen 
IB-tutkinnon tai suunnata opintoja luonnontietei-
siin, urheiluun, mediaan, draamaan, teatteriin tai 
musiikkiin ja tanssiin.

Ammatillista koulutusta on monipuolisesti tar-
jolla yhteishaussa hakeville. Vantaan ammattiopisto 
Variassa voi opiskella yli 30 eri ammattiin neljässä 
eri toimipisteessä. Variassa voit vaikuttaa itse opin-
tojesi toteutukseen. Opiskelu on käytännönläheistä 
ja sitä tehdään paljon myös työpaikoilla. Variasta 
valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. 
Ammatillista koulutusta on Vantaalla myös Mer-
curia kauppaoppilaitoksessa, Careeriassa ja Työ-
tehoseurassa.

Myös kaksoistutkinto eli ammatillisen tutkinnon 
ja lukio-opiskelun yhdistäminen on mahdollista. 
Sekä lukio että ammatillinen koulutus antavat jatko-

opintokelpoisuuden.
TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, joilla ei 

ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka syystä tai toi-
sesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Tässä 
uudessa koulutuksessa yhdistyvät aikaisemmat 
kymppiluokka, lukioon valmistava koulutus ja tut-
kintokoulutukseen valmentava koulutus. TUVA:ssa 
voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa 
lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja ja vah-
vistaa opiskeluvalmiuksia. Hakeutuessa koulutuk-
seen ei vielä tarvitse tietää, haluatko jatkaa lukio-
koulutuksessa vai ammatillisessa koulutuksessa. 
Vantaalla TUVA-koulutusta järjestetään useassa 
toimipisteessä.

Hakutoiveiden määrä ja järjestys
Voit valita Opintopolun hakulomakkeella seitse-
män hakutoivetta. Järjestyksellä on merkitystä: hae 
ensimmäisenä hakutoiveena paikkaan, johon eniten 
haluaisit opiskelemaan. Järjestä myös muut haku-
toiveet tärkeysjärjestykseen. Vaikka hakupisteesi 
riittäisivät kaikkiin valitsemiisi opiskelupaikkoi-
hin, voit tulla valituksi vain yhteen: hakutoiveistasi 
ylimpään, johon pisteesi riittävät.

Lue lisää osoitteesta vantaa.fi/yhteishaku ja 
opintopolku.fi.

Tsemppiä hakemiseen! l
ENNI NORDMAN

Peruskoulun jälkeiseen koulutukseen haetaan 
yhteishaussa. Kevään 2023 yhteishaku alkaa 21.2. 
ja päättyy 21.3.2023 klo 15. Koulutukset alkavat 
syksyllä 2023.

OPISKELEMAAN 
PERUSKOULUN JÄLKEEN – 
YHTEISHAKU LÄHESTYY

Yhteishaun aikataulu ja 
tutustumispäivät

Aikataulu
 
• Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja 

lukiokoulutukseen 21.2.-21.3.2023 
• Nettihakemus on tallennettava järjestelmään 

viimeistään 21.3.2023 klo 15.00 osoitteessa opin-
topolku.fi 

• Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 
15.6.2023  

• Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 
29.6.2023  

• Lisätietoja yhteishausta ja valintaperusteista: 
opintopolku.fi ja vantaa.fi/yhteishaku 

Tervetuloa tutustumaan oppilaitoksiin!

Lukiokoulutus 
 
ma 23.1.2023 Tikkurilan lukio 
• Yleislinjan esittely klo 13, 14 ja 15, huoltajille 

klo 18. Valkoisenlähteentie 53 
• IB-linjan hakijoille klo 15 ja huoltajille klo 18. 

Valkoisenlähteentie 53 

ti 24.1.2023 Lumon lukio 
• Hakijoille klo 13. Urpiaisentie 14 

Tis. 24.1.2023 Helsinge gymnasium 
• kl. 18.30 för ungdomar och deras  

vårdnadshavare. Övitsbölevägen 3 

ke 25.1.2023 Vaskivuoren lukio 
• hakijoille klo 14, huoltajille klo 18. Virtatie 4 

to 26.1.2023 Martinlaakson lukio 
• Hakijoille klo 13, huoltajille klo 18. Martin-

laaksontie 36 

to 26.1.2023 Sotungin lukio 
• Hakijoille klo 13.30, huoltajille klo 18. 

Sotungintie 19 

Ammatillinen koulutus 

30.–31.1.2023 Vantaan ammattiopisto Varia 

ma 30.1.2023 
• klo 9–14 Hiekkaharju ja Koivukylä. Tennistie 1, 

Talvikkitie 119 

ti 31.1.2023 
• klo 9–14 Aviapolis ja Myyrmäki. Rälssitie 13, 

Ojahaantie 5

ke 8.2.2023  
• klo 18-19.30 Varian yhteishaun info hakijoille 

ja huoltajille verkossa
 

Yksityiset toisen asteen koulutusta tarjoavat 
oppilaitokset Vantaalla: 
Careeria: careeria.fi 
Mercuria: mercuria.fi  
TTS Työtehoseura: tts.fi 
Vantaan seudun steinerkoulu, lukio: 
vantaansteinerkoulu.fi 
 

SERCAN ALKAN

SAKARI MANNINEN
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Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan esimerkiksi 
lukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja TUVA-
koulutukseen. Mutta entä jos et vielä ihan tiedä, 
minne haluaisit hakea? Nykyiset lukiolaiset ja Varian 
opiskelijat kertovat ajatuksiaan, jotka toivottavasti 
auttavat valinnassasi! 

Ysiluokkalainen, mietityttääkö yläkoulun jälkeinen polku? 
Lue nykyisten opiskelijoiden ajatuksia ja vinkkejä!

TIESITKÖ  
9.-LUOKALLA  

MIHIN HALUAT  
OPISKELEMAAN  

VAI OLIKO VALINTA  
VAIKEAA?

Ysiluokalla opiskelupaikan valinta oli 
minulle vaikeaa. Tiesin, etten mene 
lukioon, mutta olin aivan pihalla siitä, 
mikä ala olisi minulle sitten sopiva."
Hanna, Varia Hiekkaharju,  
pintakäsittelijän perustutkinto

”

Tiesin, että halusin olla 
musiikin kanssa tekemisissä, 
joten musiikkilukio oli selkeä 
valinta. Olen ollut musiikki-
luokilla alakoulusta asti."
Roosa, Vaskivuoren lukio

”
Tiesin 9.-luokalla minne halusin 
opiskelemaan, mutta se minne 
taas päädyin ei ollut ensimmäinen 
valintani. Hain ensisijaisesti Torkkelin 
kuvataidelukioon Helsinkiin ja Lumon 
lukio, jonne lopulta päädyin, oli vasta 
kolmannella valintapaikalla."
Tycho, Lumon lukio 

”

MITEN  
OPISKELU EROAA 

YLÄKOULUSTA?  
YLLÄTTIKÖ TAI  
IHMETYTTIKÖ  
JOKIN ASIA? 

Yllätyin kuinka paljon enemmän vastuuta  
sekä vapautta ammattikoulussa on yläkouluun 
verrattuna. Opiskelukin mielestäni on ollut 
vapaampaa sekä huomattavasti rennompaa.
Hanna, Varia

”

Lukiossa opiskelu on yläkoulun opiskelua 
paljon tehokkaampaa. Siellä asiat käsitellään 
nopeammin, eikä niissä tehdä tyhjää. Ei 
kuitenkaan kannata huolestua siitä, että lukio 
olisi liian rankkaa. Pitää vaan muistaa tehdä 
tehtävät ajoissa ja lukea kokeisiin. Myös 
riittävä vapaa-aika on erittäin tärkeää ja  
kyllä lukion vauhtiin nopeasti tottuu.
Viljami, Martinlaakson lukio

”
Tää on paljon itsenäisempää, mutta enemmän 
ehkä sellaista, että peruskoulussa opeteltiin ulkoa 
asioita. Nyt analysoidaan ja yritetään löytää omia 
mielipiteitä. Ehkä enemmän tieteellisempää kuin 
peruskoulussa. Koeviikot yllätti ja ne pelotti ensin, 
mutta jos on tunneilla hereillä, niin koeviikko on 
kaikista paras ja jopa rento, jos on vapaapäiviä 
välissä. 
Sara, Sotungin lukio

”

Lukio-opiskelu eroaa yläkoulusta  
jonkin verran, sillä opiskelijalla  
itsellään on paljon enemmän vastuuta 
omista opinnoistaan. Toisaalta se on 
myös ihanaa, kun saa itse valita juuri 
itselleen sopivia kursseja sopivaan 
kohtaan. Myöskin kokeet ovat erilaisia, 
koska pääosin kaikki kokeet järjestetään 
koeviikolla, jolloin koepäivänä on vain 
koe eikä muuta koulua. Lisäksi kokeiden 
sisältömäärä on todella paljon isompi, eli 
luettavaa on enemmän.
Taika, Tikkurilan lukio

”

Tykkään kuinka pystyn tekemällä oppia 
asioita, eikä tarvitse pelkästään istua 
paikallaan ja lukemalla oppia. Huomasin jo 
yläkoulussa, kuinka hankalaa oli opiskella 
vain lukemalla kirjasta, tämän takia minulle ja 
muillekin, jotka tykkäävät mieluummin tehdä 
kuin lukea, on Varia hyvä opiskelupaikka.
Hanna, Varia

”

Tykkään tosi paljon meidän ryhmästä, on 
mukava tehdä eri projekteja luokkalaisten 
kanssa. Musa-kuvisluokat ovat ihania 
sekä koulun paja, jossa on paljon erilaista 
toimintaa."
Roosa, Vaskivuoren lukio

”
Lumon lukiossa on monia eri asioita, joita 
olen oppinut vuosien aikana arvostamaan. 
Laajat mahdollisuudet luoville opinnoille 
sekä monet erilaiset ja omilla tavoillaan 
kiinnostavat kurssit ovat erityisen lähellä 
sydäntäni. En myöskään vaihtaisi Lumon 
mahtavaa oppilaskunnan hallitusta tai 
tiukkaa kaveriverkostoa, jonka olen siellä 
vuosien aikana saanut, mihinkään <3. "
Tycho, Lumon lukio 

”

Tilu on aivan ihana koulu ja täällä on 
mahtavia opettajia ja paljon tapahtumia 
ja juhlia, joihin opiskelijat pääsevät 
mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan. 
Olen ollut itsekin paljon mukana koulun 
juhlissa ja tapahtumissa, jotka ovat 
tuoneet omaan opiskeluuni paljon 
vaihtelua ja uusia ihmisiä.
Taika, Tikkurilan lukio

”

MISTÄ ASIOISTA 
PIDÄT OMASSA 

OPISKELUSSASI JA  
KOULUSSASI?

MILLAISIA 
NEUVOJA ANTAISIT 
9.-LUOKKALAISILLE, 

KUN HE NYT MIETTIVÄT 
MIHIN HAKEVAT 

OPISKELEMAAN?

Kannattaa mennä sinne, minne 
itse haluaa. Ja mikäli miettii lukion 
olevan liian rankka, ei kannata sitä 
liikaa huolehtia. Lukion opintoja 
voi pidentää ja ottaa vähän 
rauhallisemmin.
Viljami, Martinlaakson lukio

” Kannattaa hakea kaikkialle, mikä  
itseä kiinnostaa. Kaverien perässä ei 
kannata mennä, jos se ei oo semmonen 
paikka, minne itse haluaisit mennä. Mä en 
tuntenut esim. ketään täältä kun tulin ja 
oon saanut kavereita tosi paljon."
Roosa, Vaskivuoren lukio

”

Kannattaa valita sellainen paikka, 
joka itseä kiinnostaa, ei ehkä lähteä 
kavereiden perään vaikka onkin 
harmillista, että kaveriporukat 
erkanee. Lähtee sellaiseen paikkaan, 
jonne itse oikeasti haluaa. Ysillä 
annettiin ymmärtää, että kaikki on 
niin itsenäistä, mutta koen, että 
olen saanut apua opettajilta jopa 
enemmän kuin yläasteella.
Sara, Sotungin lukio

”
Minun opiskelupaikan valintaan 
vaikuttivat esimerkiksi se, että halusin 
musiikkilinjalle ja täällä Tilussa 
sellainen oli. Olin myös kuullut, että 
täällä on hyvä yhteishenki ja hyvät 
kulkuyhteydet. Täällä on myös todella 
laaja kurssivalikoima, josta löytyy 
jokaiselle jotakin kiinnostavaa.
Taika, Tikkurilan lukio

”MITKÄ ASIAT 
VAIKUTTIVAT 

OPISKELUPAIKAN 
VALINTAASI?

Valintaan vaikuttivat monet tekijät, kuten 
tilojen mukavuus, erityislinjat ja muut 
koulukohtaiset mahdollisuudet, kuten retket 
ja maailmanlaajuinen toiminta. Harkitsin 
myös opiskelupaikkaani kavereiden valintojen 
perusteella, mutta aina ei tarvitse päätyä 
samaan, sillä peruskoulun jälkeenkin kyllä  
saa uusia kavereita.
Viljami, Martinlaakson lukio

”
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Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialueen vastuulle vuoden 2023 alussa. Uudistus ei vaikuta Van-
taa-infon palveluihin. 

Vantaa-infossa voi edelleen muun muassa maksaa terveyspalveluiden las-
kuja sekä saada digitukea esimerkiksi Maisan käyttöön. Vantaa-infot auttavat 
myös uudistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden löytämisessä.

– Hyvinvointialueen käynnistyminen on iso muutos. Kuntalaisille se näkyy 
esimerkiksi niin, että sosiaali- ja terveyspalveluiden puhelinnumerot muut-
tuvat. Haluamme auttaa vantaalaisia oikeiden palveluiden löytämisessä 
Vantaa-infon palvelupisteissä, puhelimessa ja sähköisissä kanavissa, kertoo 
asukaspalvelujohtaja Ulla Virtanen. 

Vantaa-infon puhelinnumerossa 09 83911 neuvotaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden löytämisessä. Palveluiden yhteystietoja voi kysyä myös chatissa. 
Chatin ja palvelupisteiden yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät osoitteesta 
vantaa.fi/vantaa-info. l
HEIDI KARJALAINEN & SANNA PARRUKOSKI

Vantaa-info tukee kuntalaisia 
sote-palveluiden löytämisessä

 

Vantaa-info tarjoaa Vantaan kaupungin ja yhteis-
työkumppaneiden palveluihin liittyvää yleisneuvon-
taa ja tukea palveluihin hakeutumisessa. Vantaa-
infossa voi esimerkiksi ladata HSL:n matkakorttia, 
saada digitukea ja jättää kaupungille menevää 
postia. Yleisneuvontaa on saatavilla esimerkiksi 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakemiseen 
liittyen. Tikkurilan ja Myyrmäen Vantaa-infoissa on 
esillä mielenkiintoisia vaihtuvia näyttelyjä. Neu-
vova Vantaa tarjoaa Vantaa-infoissa monikielistä 
neuvontaa. 

Vantaa-infon yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi 
HSL, Digi- ja väestötietovirasto, Kela ja TE-palvelut. 
Tarvittaessa infosta ohjataan oikean asiantuntijan 
palveluihin, esimerkiksi HSL:n sovellukseen liitty-
vissä ongelmissa tai varhaiskasvatukseen liittyvissä 
kysymyksissä.
 

VANTAA-INFO PALVELEE TALVELLA 2022–2023
• Puhelimitse: p. 09 83911, ma-ti 8–15.30,  

ke 8–14, to-pe 8–15.30
• Sähköpostilla: vantaa-info@vantaa.fi 
• Chatissa: vantaa.fi/vantaa-info
• Asiointipisteissä:

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, Myyrmäki 
Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa 
ma-ke 8.45–16.30, to 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 aukioloissa voit tarkistaa 
osoitteesta vantaa.fi/vantaa-info.

SAKARI MANNINEN

Yhteistyön tavoitteena on vah-
vistaa lasten ja nuorten hyvin-
voivaa arkea, tarjota heille lisää 

läsnä olevia aikuisia ja ehkäistä yksi-
näisyyttä. Koulunuorisotyöllä on vai-
kutusta myös koulun yhteisöllisyy-
teen, sillä nuorisotyöntekijät tukevat 
positiivista luokkahenkeä ja vahvis-
tavat oppilaiden tunne- ja vuorovai-
kutustaitoja.

Vantaalla koulut ja nuorisotyö 
ovat tehneet laajamittaista yhteis-
työtä jo 2000-luvun alusta lähtien. 
Nuorisotilojen työntekijät vierailevat 
säännöllisesti kouluilla ja kertovat 
toiminnastaan. Vierailuilla he myös 
ryhmäyttävät oppilaita ja käsittelevät 
nuorten kanssa ajankohtaisia teemoja, 
kuten päihteisiin tai sosiaaliseen medi-
aan liittyviä ilmiöitä. Lisäksi nuoriso-
työntekijät voivat järjestää erilaisia 
pienryhmiä, joiden avulla vahviste-
taan esimerkiksi koulumotivaatiota 
tai autetaan nuorta löytämään uusia 
kavereita. Nuori hyötyy nuorisotyön 
tuesta myös esimerkiksi erilaisissa 
tilanneselvittelyissä ja tunnetaitojen 
opettelussa.

Koulut voivat myös lähteä tutus-
tumiskäynnille lähialueen nuoriso-
tiloille. Vantaan nuorisotilat ovat 
turvallisia ja päihteettömiä vapaa-
ajanviettopaikkoja 10–17-vuotiaille 
lapsille ja nuorille. Nuorisotiloissa 
nuoret voivat harrastaa, viettää aikaa 
kavereiden kanssa ja luoda uusia kave-
risuhteita.

Kuudella alakoululla ja kuudella 
yläkoululla on lisäksi päätoiminen 
koulunuorisotyöntekijä, joka kohtaa 

ja auttaa oppilaita. Nämä koulut ovat 
Länsimäen, Lehtikuusen, Koivuky-
län, Kytöpuiston, Havukosken, Reko-
lanmäen, Martinlaakson, Kaivokse-
lan, Kilterin ja Uomarinteen koulut. 
Koulunuorisotyöntekijät työskente-
levät kouluilla säännöllisesti ja he 
ovat tavattavissa koulun käytävillä. 
Koulunuorisotyöntekijät myös ohjaa-
vat nuoria mielekkäiden vapaa-ajan 
toimintojen pariin ja tutustuttavat 

Koulut ja nuorisotyö tekevät 
Vantaalla paljon yhteistyötä 

Nuorisotyöntekijälle voi tulla 
kertomaan kaikenlaiset ilot ja surut."
”

SERCAN ALKAN

Asukkaiden osallistumismahdol-
lisuudet ovat parantuneet Van-
taalla huomattavasti viimeisen 

parin vuoden aikana. Taustalla vaikut-
tavat osallisuustyön koordinaation 
keskittäminen kaupunkikulttuurin toi-
mialalle ja erityisesti osallistuvavan-
taa.fi-verkkosivu, jossa kuntalaisten on 
helppo vastata kyselyihin ja lähettää 
ideoitaan vaikkapa hankevalmisteluun.

Kyllä Vantaalla on ennenkin voinut 
vaikuttaa asioihin, mutta esimerkiksi 

palautekanavan tai sosiaalisen median 
kautta lähetetyt viestit ja niistä poiki-
neet toimenpiteet jäävät usein ikään 
kuin piiloon; asukkaan osallistuminen 
ei pääse näkyville.

Nyt Vantaan osallistuva budjetointi 
on avannut päätöksentekoa kuntalai-
sille konkreettisesti. Asukkaille on ker-
rottu ennalta määritelty rahasumma, 
jonka käyttökohteesta on sitten äänes-
tetty. Tuloksena on järjestetty muun 
muassa liikuntatapahtumia.

Vantaalaiset osallistuvat mielellään omaa 
lähiympäristöään ja -palveluitaan koskevaan 
päätöksentekoon. Osallisuustyötä kehitetään 
aktiivisesti läpinäkyvämpään suuntaan.

Keskeneräisiin 
asioihin voi aina 
vaikuttaaJAANA ÅBERG

Poikkeusaukioloajat: 
• Itsenäisyyspäivän aattona 5.12. Tikkurilan ja 

Myyrmäen Vantaa-infot ovat avoinna 7.45–15 ja 
Korson Vantaa-info 8–15.

• Jouluaaton aattona 23.12. Tikkurilan ja Myyr-
mäen Vantaa-infot ovat avoinna 7.45–15 ja Korson 
Vantaa-info 8–13.

• Tapaninpäivänä 26.12. Vantaa-infot ovat 
suljettuina

• Tikkurilan Vantaa-info on avoinna 27.–29.12., Myyr-
mäki ja Korso ovat suljettuina.

• Uudenvuoden aattona 30.12. Vantaa-infot ovat 
suljettuina

• Loppiaisen aattona 5.1.2023 Tikkurilan ja Myyr-
mäen Vantaa-infot ovat avoinna 7.45–15 ja Korson 
Vantaa-info 8–15. 

• Loppiaisena 6.1.2023 Vantaa-infot ovat suljettuina

heitä alueiden nuorisotiloihin.  
Koulunuorisotyöntekijät tuntevat 

nuorten tarpeet ja nuorisomaailman 
ilmiöt, joten he pystyvät tukemaan 
nuorten hyvinvointia koulun muun 
henkilökunnan kanssa. Jos tarve on, 
he voivat yhdessä suunnitella luokalle 
työskentelyä tietyn teeman parissa: 
teema voi olla esimerkiksi luottamuk-
sen tai yhteisöllisyyden vahvistami-
nen. Koulunuorisotyöntekijöiden mer-

kitys kasvaa myös silloin, kun nuorten 
on aika siirtyä alakoulusta yläkou-
luun tai kun peruskoulun päättymi-
nen lähestyy. He tukevat nuoria näissä 
koulutussiirtymissä ja keskustelevat 
nuorten kanssa ajatuksista, joita liittyy 
uuteen kouluun siirtymiseen. 

Läsnä olevien aikuisten avulla turva-
taan, että nuori saa matalan kynnyksen 
tukea ja tarvittaessa ohjausta oikean 
tukipalvelun löytämiseen. Nuoriso-
työntekijät ovat helposti saatavilla ja 
heidän kanssaan voi jutella asiasta 
kuin asiasta. Aina ei tarvitse olla edes 
mitään haastetta, vaan nuorisotyönte-
kijälle voi tulla kertomaan kaikenlaiset 
ilot ja surut! l
HANNELE SORRI & MAIJA MAHON

Vantaalaiset osallistuvat mielellään 
juuri omaa lähiympäristöään ja -pal-
veluitaan koskevaan päätöksentekoon.

– Palautepalvelun kautta tuli viime 
vuonna 13 700 palautetta, joista suurin 
osa koski kaupunkiympäristön toimi-
alan asioita, kertoo osallisuusasian-
tuntija Mari Lehtoruusu.

Kuntalaiset haluavat mukaan 
toteuttamaan asioita
Asukasosallisuus on yksi Vantaan kau-
punkistrategian tärkeistä teemoista. 
Keskittämisen myötä osallisuuspro-
jektit ovat saaneet myös näkyvyyttä.

Lehtoruusun mukaan eniten kehitet-
tävää on yhä päätöksenteon läpinäky-
vyydessä. Perinteinen byrokraattinen 
tiedottaminen vain valmiista projek-
teista ei tue nykyaikaista osallisuutta.

– Keskeneräisistä asioista nimen-

omaan pitää puhua, sillä niihin voi 
vielä vaikuttaa!

Toinen kehitysmahdollisuus löy-
tyy osallistumisen laajentamisesta 
hankkeiden ja projektien käytännön 
toteutukseen. Esimerkkejä löytyy jo 
Vantaalla ainakin kaupungin ilmoitus-
taulujen ilmettä kohentaneesta Tuunaa 
taulut -kampanjasta sekä vieraslaji 
jättipalsamin kitkemistalkoista.

– Kaupunkilaiset haluavat mukaan 
toteuttamaan asioita, Lehtoruusu 
vakuuttaa.

Aina ei kannata kuitenkaan odottaa, 
että kaupunki luo uusia osallisuuspro-
jekteja. Lehtoruusu kannustaa kaikkia 
omaan aktiivisuuteen.

– Sinnikkyys palkitaan usein, kun 
lähtee itse edistämään haluamiaan 
asioita. l
PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI
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Hiihtoladut ihastuttavat ja vihastuttavat vantaalaisia talvesta toiseen. Kaupunkilai-
set antavat ahkerasti palautetta laduista ja kysyvät hiihtämiseen liittyvistä asioista. 
Kokosimme kysymyksiä hiihtämisestä, ja Vantaan kaupungin liikunnan palvelualue 

vastasi niihin.

1. Onko kaupungin kuntoradat varattu talvisin vain hiihtäjille?
Vantaan kuntoradat on suunniteltu ja rakennettu siten, että ne toimivat talvisin pohjana 
laduille. Latu-urien ja luisteluhiihtoalueen päällä käveleminen tai pyöräileminen ei ole sallittua.

Vantaalla on runsaasti kävelijöiden ja lenkkeilijöiden virkistyskäyttöön soveltuvia ja talvi-
kunnossapidettyjä reittejä esimerkiksi puistoissa.

2. Miksi latua ei ole tehty, vaikka maassa on jo lunta?
Laadukkaiden latujen tekeminen on hidasta ja huolellisuutta vaativaa työtä. Latukone ete-
nee keskimäärin vain 6–12 kilometrin tuntinopeudella. Hyvälumisena talvena koko Vantaan 
alueella voi olla jopa 400 kilometriä latuja. Latua ajetaan päivästä riippuen 3–6 latukoneella.

Siihen, milloin luonnonlumilatuja päästään tekemään, vaikuttavat lumen määrä ja laatu. 
Esimerkiksi kuiva pakkaslumi on rakenteeltaan liian kevyttä ladun pohjustamiseen.

Latupohjaa varten lumi tampataan tiiviiksi kerrokseksi esimerkiksi traktorilla tai mönki-
jällä. Varsinainen latu voidaan tehdä vasta, kun latupohja on kyllin paksu.

3. Missä järjestyksessä latuja avataan ja huolletaan?
Latujen ajamisessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Esimerkiksi koulujen ja päiväko-
tien läheiset ladut sekä kilpaladut pyritään priorisoimaan latuja ajettaessa.

4. Miksi latujen ja kevyen liikenteen väylien risteyskohdat on hiekoitettu?
Talvikunnossapidetyillä kevyen liikenteen väylillä on huolehdittava jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden turvallisuudesta. Siksi väylät on hiekoitettava liukkailla keleillä niiltäkin osuuk-
silta, jotka katkaisevat ladun. 

5. Voiko koiran ottaa mukaan hiihtolenkille?
Vantaalla on kolme nimettyä koirahiihtolatua, jotka sijaitsevat Hakunilassa, Simonkalliossa 
ja Petikossa. Muista laduista poiketen näillä laduilla voi hiihtää koiran kanssa.

Koirahiihtoladuilla saa hiihtää myös ilman koiraa, mutta tällöin on huomioitava veto-
koiran kanssa kovaa vauhtia etenevät hiihtäjät. Koirahiihtoladullakaan koiraa ei voi ulkoi-
luttaa kävellen.

6. Millaiselle ladulle aloittelijan kannattaa lähteä?
Latu kannattaa valita oman taitotason mukaan, jotta hiihtäminen on itselle ja muille ladun käyt-
täjille mukavaa ja turvallista. Vantaa.fi/hiihtoladut-sivulle on koottu kaupungin ylläpitämät ladut 
sekä lyhyet kuvaukset, joiden avulla voi etsiä omalle hiihtotaidolle ja kunnolle sopivan ladun.

Monien koulujen ja päiväkotien läheisyyteen tehdään helppoja tasamaan latuja, jotka sopi-
vat erinomaisesti hiihdon opettelemiseen.

7. Mistä löytyy ajan tasalla olevaa tietoa latujen kunnosta?
Latujen kuntotiedot päivitetään pääkaupunkiseudun yhteiseen, saavutettavaan ulkoliikunta.fi-
palveluun sekä Vantaan omaan kartta.vantaa.fi-palveluun.

Vantaan karttapalvelussa voi latujen kunnon lisäksi tarkastaa myös muita latuun liittyviä 
tietoja muun muassa valaistuksesta ja latuprofiilista. 

8. Miten käy hiihtämisen, jos lunta ei sada koko talvena?
Vantaalla voi päästä hiihtämään lumettomanakin talvena, kunhan lämpötila painuu riittä-
västi pakkaselle. Hakunilan urheilupuistossa ja Petikon ulkoilualueella osa laduista lumete-
taan eli tehdään tykkilumesta.

Aluksi lumetetaan niin kutsutut ensilumen ladut. Talven edetessä ja sääolosuhteiden sal-
liessa latureittejä voidaan pidentää. Tykkilumella voidaan myös täydentää luonnonlumisten 
latujen muutoin vähälumisia osuuksia.

9. Miksi latuja lumetetaan, vaikka sähköä pitäisi säästää?
Lumettaminen tarjoaa vantaalaisille kunto- ja kilpahiihtäjille mahdollisuuden terveyttä edis-
tävään liikkumiseen ja mieleiseen harrastukseen myös vähälumisina talvina.

Vantaalla lumetuksessa huomioidaan energiatehokkuus ja ekologisuus niin kalustohan-
kinnoissa kuin lumitykkien käytössä. Lumitykkejä käytetään aina harkiten, eikä lunta tehdä 
turhaan. Lumettamiseen käytetään vesijohtoveden sijaan luonnonvettä.

10. Millä tavoin latuverkostoa kehitetään?
Tavoite on, että vantaalaiset pääsevät hiihtämään kävelymatkan päässä kotoaan. Sen vuoksi 
latuverkostoa kehitetään muun muassa uusia asuinalueita suunniteltaessa. l
ESSI YLÄRAKKOLA

LATUA! Kymmenen kysymystä 
hiihtämisestä Vantaalla

Vantaan Kortteliliigassa tarjotaan maksut-
tomia matalan kynnyksen palloilusarjoja, 
turnauksia ja liikunnallisia haasteita. Alku-

vuonna harrastetaan talvilajien suosikkeja: jää-
kiekkoa ja hiihtämistä. Liikunnan ilon ja hyvän 
fiiliksen lisäksi luvassa on pelailua ja haasteita 
kaikille yli 15-vuotiaille vantaalaisille.

Tammikuussa Vantaan Kortteliliigassa alkavat 
suositut pipolätkä- sekä korttelikiekkosarjat. 
Pipolätkää pelataan Hiekkaharjun ja Martinlaak-
son liikuntapuistojen tekojäillä, ja korttelikiekon 
pelipaikkana on Kartanonkosken liikuntapuiston 
tekojää. Ilmoittautuminen sarjoihin aukeaa jou-
lukuun alussa. Sarjoihin voi ilmoittautua mukaan 
niin joukkueena kuin yksittäisenä pelaajana.

Helmikuussa puolestaan järjestetään jo perin-
teeksi muodostunut hiihtohaaste. Siinä hiihto-
kilometrejä kerätään yhden kuukauden ajan. 
Tulokset merkitään tulospäiväkirjaan Vantaan 
Kortteliliigan verkkosivuilla, joilla voi seurata 
myös muiden osallistujien suorituksia. Hiihtää 
voi missä vain, vaikkapa Vantaan hienosti hoi-
detuilla hiihtoladuilla. Ilmoittautuminen hiihto-
haasteeseen aukeaa tammikuussa 2023.

Vantaan Kortteliliigan palloilusarjoja järjes-
tetään kausittain jalkapallossa, pipolätkässä, 
jääkiekossa, rantalentopallossa, salibandyssä, 
koripallossa, tenniksessä ja sulkapallossa. Lisäksi 
toimintaa on järjestetty myös yleisurheilussa ja 
frisbeegolfissa. Liikunnallisia haasteita on ollut 
hiihdon, kävelyn, juoksun ja pyöräilyn parissa. 
Lajien kirjoa ja toimintaa on tarkoitus kasvattaa 
tulevaisuudessa. 

Tutustu Vantaan Kortteliliigan lajitarjontaan 
uusilla verkkosivuilla vantaankortteliliiga.fi. 
Verkkosivuilla voit rekisteröityä ja ilmoittautua 
mukaan Kortteliliigan toimintaan. Olet tervetul-
lut Kortteliliigan tapahtumiin myös katsomon 
puolelle kannustamaan ja nauttimaan rennosta 
ilmapiiristä. l
SAMI KAALIKOSKI

Vantaan Kortteliliiga kutsuu 
kaupunkilaiset kokeilemaan 
talvilajeja tammi- ja 
helmikuussa.

Ota haaste 
vastaan – tänä 
talvena Vantaalla 
pelataan kiekkoa 
ja hiihdetään

Suomen Cup tuo 
huippuhiihtoa Vantaalle 
helmikuussa

Hakunilassa päästään nauttimaan jälleen 
11.–12.2.2023 jännittävästä talviurheilusta, 
kun kotimaan huippuhiihtäjät ottavat toi-

sistaan mittaa Suomen Cupin Vantaan osakilpai-
lussa. Lauantaina kisataan naisten ja miesten 
10 km ja sunnuntaina naisten 3 x 5 kilometrin 
ja miesten 3 x 7,5 kilometrin viesteissä. Koko 
viikonloppu kisataan perinteisellä hiihtotavalla. 

Järjestäjillä on tavoite luoda Hakunilan urhei-
lupuistosta Vantaan Holmenkollen, joka täyttyy 
Suomen Cup kisaviikonlopun ajaksi jopa parista 
sadasta hiihtäjästä ja tuhansista reppuselkäisistä 
hiihtofaneista. Hakunilan stadionin katsomoon 
ja ladun varren yleisöpaikoille toivotaan san-
koin joukoin katsojia. Vantaalaisyleisö tunnetaan 
kilpailuun osallistuvien hiihtäjien keskuudessa 
hienosta asenteestaan ja upean kisatunnelman 
luomisesta. Ääntä kaivataan tälläkin kertaa sekä 
varsinaiseen katsomoon että ladun varteen – tilaa 
Vantaan Holmenkollenilla on.

Suomen Cupin Vantaan osakilpailun ohjelma 
ja tiedot lipuista julkaistaan kilpailun verkkosi-
vuilla hiihtoliitto.fi/suomen-cup. l
ESSI YLÄRAKKOLA

Ladulle suuntaavan muistilista

Ladulla hiihdetään oikeanpuoleista 
liikennettä noudattaen.
Nopeampi hiihtäjä väistää hitaampaa 
hiihtäjää ohitustilanteessa.
Perinteisen tyylin latu-uran päällä ei saa
hiihtää vapaalla tyylillä, jotta latu-urat
eivät mene rikki.
Ladulla noudatetaan hyviä käytöstapoja 
ja autetaan tarpeen vaatiessa toisia 
hiihtäjiä.
Latu on vain hiihtämistä varten – ethän siis 
kävele tai ulkoiluta koiraa hiihtoladulla.
Latujen kuntotilanteen voi tarkastaa 
ulkoliikunta.fi-verkkopalvelusta.

•

•

•

•

•

•
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Kurkista videolta Vantaan laduille 
vantaa.fi/asukaslehti
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Tänäkin syksynä joukko innokkaita 
käsitöiden taitajia kokoontui per-
jantaisin Vantaan opistotalon 

käsityöluokkaan tonttujen hommiin. 
Ryhmässä valmistui muun muassa 
lapasia, sukkia, pipoja, huiveja ja eri-
laisia arkivaatteita lapsille.

Tuotteet toimitetaan Vantaan tur-
vakotiin sekä asunnottomien ja van-
husten palveluasuntoyksiköihin. Tänä 
vuonna tehtiin tuotteita myös Ukrai-
nasta tulleille pakolaisille. Vanhuksille 
menevät tuotteet paketoitiin jälleen 
joulupaketeiksi, joihin tehtiin paketti-
kortit. Näin jokainen vanhus saa edes 

Autetaan ommellen ja neuloen -kurssilla tehtiin vaatteita ja 
muita tekstiilejä vantaalaisille avuntarvitsijoille.

Aikuisopistolla valjastettiin kädentaidot 
jälleen hyväntekeväisyyteen

yhden paketin jouluna. Yhteensä eri 
kohteisiin valmistui tälläkin kertaa 
pari sataa tuotetta.

”Sanoin miehelleni, että 
perjantaiaamuisin olen 
hyvisten kanssa” 

Hyväntekeväisyyskäsitöitä on tehty 
Aikuisopistolla jo vuodesta 2013. 

– Sosiaalinen tapahtuma, jossa oppii 
aina jotain uutta hyödyllisiä asioita 
tehden, alusta asti mukana ollut Kirsti 
kiteyttää, mikä innostaa osallistumaan 

vuodesta toiseen.
 – Ryhmässä on uskomattoman 

hyvä henki ja käsitöiden tekeminen 
tekee aivoille hyvää, sanoo puoles-
taan Sirkka.

Vaikka ryhmässä on pitkään mukana 
olleita tekijöitä, otetaan kaikki uudet 
tulijat iloisena vastaan.

Ryhmän perustamisen aikaan kuro-
tettiin kauas maailmaan, mutta viime 
vuodet on keskitytty auttamaan tar-
vitsijoita lähellämme Vantaalla. Vuo-
sien saatossa valmistuneiden tuottei-
den lista onkin venähtänyt pitkäksi. 
Ryhmäläisten käsistä on valmistunut 

muun muassa roolivaatteita ja tonttu-
lakkeja lapsille, kasvomaskeja korona-
aikaan sekä pyörätuolipeittoja ja turva-
lonkeroita muistisairaille vanhuksille. 
Ryhmä toimii lahjoitusmateriaalien 
varassa. Lahjoita itsellesi tarpeetto-
mia lankoja tai trikookankaita ja laita 
hyvä kiertämään!

Ilmoittautuminen Aikuisopiston 
kevään kursseille alkaa 7.12. klo 13. 
Voit ilmoittautua verkossa osoitteessa 
ilmonet.fi tai puhelimitse numerossa 
09 8392 4342. l
EVE SALMI

Vantaan nuorten aikuisten 
harrastus- ja vapaa-ajan toi-
minnassa on vapaaehtoisena 

mukana Mika: 
– Olen ollut mukana ensimmäisestä 

päivästä asti. Toiminta on auttanut 
mentaalisesti ja muutenkin. On kiva 
antaa takaisin, kertoo hän.

Mika ja kourallinen muita nuoria 
aikuisia toimivat tärkeinä apukä-
sinä toiminnassa, jossa 18–29-vuo-
tiaat vantaalaiset tapaavat toisiaan 
vapaamuotoisissa illanvietoissa ja 
harrastusryhmissä. Vapaaehtoiset 
eli vaparit tekevät erilaisia tehtäviä 
oman mielenkiintonsa ja vahvuuk-
siensa mukaan.

Taru yhdisti omat kiinnostuksena 
ja taitonsa Näpräämö-toiminnassa 
Tikkurilassa:  

– Vapaaehtoisuus ja ohjaaminen 
kiinnostivat, joten sain kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla, Taru summaa vapaaeh-
toiseksi hakeutumistaan. Näpräämössä 
voi edistää omia käsityöprojekteja ren-
non yhdessäolon merkeissä.

Vantaan nuorten aikuisten Discord-
palvelimella moderaattorina toimiva 
Waltteri pitää huolta, että uudet tulok-
kaat kokevat olonsa tervetulleiksi ja 
keskustelukanavat pysyvät turvalli-

sina. Muiden moderaattoreiden kanssa 
on voinut jakaa kokemuksia ja keskus-
telun ohjaaminen on tuntunut luon-
nolliselta aiemman moderointikoke-
muksen ansiosta.

Vaparina kaikkea ei tarvitse 
kantaa yksin
Mika, Taru ja Waltteri ovat toimineet 
yhdessä nuorten aikuisten avoimissa 
illoissa, joissa pelaillaan, kahvitellaan 
ja tutustutaan muihin osallistujiin. 
Vapaaehtoisen rooli korostuu uusien 
osallistujien vastaanottamisessa. On 
tärkeää, että jokainen kokee olevansa 
tervetullut osaksi yhteisöä.

Vapaaehtoisten tiimi on oppinut 
tuntemaan toisiaan ja toimimaan yhte-
näisesti ilman jännitystä.  

– Vapareiden yhtenäisyys on tuonut 
positiivista ilmapiiriä elämään, Walt-
teri kuvailee.  

– Siinä ympäristössä voi olla tur-
vallisin mielin eikä kaikkea tarvitse 
kantaa itse. Kaiken lisäksi vapaaeh-
toisuus näyttää hyvältä CV:ssä.

Tutustu Vantaan nuorten aikuisten 
maksuttomaan vapaa-ajan toimintaan 
osoitteessa vantaa.fi/nuoretaikuiset. l
JOEL SAIKKONEN

Vantaan nuorten aikuisten harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan 
vapaaehtoisilla on tärkeä rooli hyvän ilmapiirin luomisessa. 
Samalla he pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

Vaparit toivottavat tervetulleeksi nuorten 
aikuisten toimintaan

Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun 
-hankkeen koolle kutsumiin yhteiskehittämis-
pajoihin osallistui työttömyyttä kokeneiden 

nuorten lisäksi työntekijöitä Vantaan nuorisopal-
veluista ja työllisyyspalveluista. Yhdessä ideoitiin 
konkreettisia keinoja, jotka auttaisivat nuoria kohti 
työtä tai opintoja.

Vuoropuhelu lisäsi yhteistä ymmärrystä
Työllisyyspalveluiden palveluesihenkilö Mirka 
Jokela näkee nuoriso- ja työllisyyspalveluiden 
yhteistyön tärkeänä, koska molemmat työskentele-
vät saman kohderyhmän kanssa. Jokelan mukaan 
kehittämispajoissa innostus yhdessä tekemisestä 
oli käsinkosketeltava.

– Sekä työllisyys- että nuorisopalveluissa on 
vahvaa osaamista nuorten aikuisten työnhaun tar-
peista. Yhteistyössä on syntynyt parempi yhteinen 
tilannekuva palveluista ja syvempi keskinäinen 
ymmärrys siitä, mitä työllisyys- ja nuorisopalvelui-
den ydintehtävät ovat, mitä kollegat tekevät, mikä 
on ajankohtaista ja millaisia asiakkaita meillä on, 
Jokela sanoo. 

”Täällä on empaattista porukkaa töissä”
Nuorten pajatoiminnassa mukana olleelle Samuel 
Kiosselle osallistuminen yhteiskehittämiseen oli 
opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus. Hän osal-
listui kehittämispajojen työtiimiin, jonka tavoitteena 
oli tuottaa Vantaan nuorten aikuisten palveluille ja 
Ohjaamolle uudet esittelyvideot. 

– Oli mielenkiintoista nähdä minkälaisia ihmisiä 
täällä on, kun oli itse palveluiden asiakas. Täällä on 
empaattista ja tosi hyväntahtoista porukkaa. Ja kun 
puhuttiin ongelmista, niin oli tosi mukava nähdä, 
että kuunneltiin. Siitä jäi hyvä fiilis, Kiosse kertoo. 

Rinnalla kulkien -hankkeen tavoitteena on juur-
ruttaa yhteistyötä nuorisopalveluiden ja työllisyys-
palveluiden välille. Yhdessä tekemisessä on voimaa 
ja sen kautta nuorille on mahdollista tarjota entistä 
parempia ja saavutettavampia palveluita. l
JOHANNA TORKKOLA, KIRSI SULAOJA & MIKAEL ISOAHO

Tikkurilan monitoimitalo Liidossa kokoonnuttiin viime keväänä 
pohtimaan nuorten työnhakijoiden palveluita. Vuoropuhelun 
tavoitteena oli tehdä palveluista toimivampia ja saavutettavampia.

Nuorten puolella – työllisyys- ja 
nuorisopalvelut yhdistivät voimansa

Tikkurilan monitoimitalo Liidossa kokoonnuttiin viime 
keväänä pohtimaan nuorten työnhakijoiden palveluita.

JOEL SAIKKONEN

ULLA SÄRKINEN

LAURI LÖKSY
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Vandas kulturbarn lär ditt barn känna 
konst ända från födseln

Från och med nästa år får barn som föds i Vanda 
”sponsorer” av konst- och kulturaktörer som 
lär dem känna konstens och kulturens värld 

under deras tidiga barndom. Varje barn i Vanda 
som föds 2023 och senare får en inbjudan till att 
bli Vandas kulturbarn. 

Vandas kulturbarn får två kostnadsfria kulturbe-

Västersundoms skola har haft 
en vänskola i England i redan 
över 20 år. I år var det dags att 

besöka den engelska skolan i Mans-
field. Mansfield ligger i Midlands 
i mitten av England strax utanför 
Nottingham, nära den kända Sher-
wood skogen.

En av resans höjdpunkter var 
utfärden till Chatsworth House, som 
påminde om ett slott. Bredvid fanns 
det en farm med husdjur: getter, får, 
grisar och kor som barnen fick titta på. 
Sedan bar det av till ett kloster där den 
kända poeten Lord Byron hade bott på 
1800-talet. Barnen fick också tid att 
bekanta sig med staden och omgivnin-
gen. Före hemresan var skolklassen 
ännu några dagar i London. 

I London besökte de Madame Tus-
sauds vaxkabinett och var på en båt-
tur på Thames floden där de fick se 

många bekanta byggnader. I det stora 
pariserhjulet London Eye kunde de 
beskåda Londons vackra vyer. Nästa 
förmiddag besökte de British Museum 
vilket platsade perfekt eftersom de 
just läst om Egypten i skolan. I museet 
fick de se på runskrifter, hieroglyfer 
och mumier. På eftermiddagen var det 
dags att kasta sig i leksakernas värld 
i leksaksbutiken Hamleys, som hör till 
ett av världens största, och var grun-
dad redan 1760. Den enorma butiken 
var 7 våningar hög. 

– Vi testade också mycket engelsk 
mat, fish and chips, och var till Chi-
natown och åt, berättar klassläraren 
Patrik Karlsson som ordnat resan. På 
det viset kunde barnen ta del av hur 
den engelska kulturen är. Både språk 
och mat men också att träffa männis-
kor och prata med dem. 

Sjätteklassarna Hano och Ellinor 

beskriver resan som väldigt lyckad.
– Det bästa med resan var fritiden, 

att shoppa, säger Hano. Jag köpte en 
fotbollsskjorta! Madame Tussauds 
var också fint. 

– Vi besökte många fina byggnader 
och det var trevligt att få vara med 
kompisarna, säger Ellinor.

De hade förberett sig för resan 
genom att gå igenom programmet 
och träna hur man pratar, exempel-
vis olika artighetsfraser som ”please”. 
De hade också gått igenom praktiska 
saker eftersom England och Finland 

Västersundom skolas femte och sjätteklassare flög 
till England i slutet av september för att bekanta sig 
med Mansfield och London.

Fartfylld vecka i England för 
Västersundom skolas elever

fungerar lite olika. 
Patrik Karlsson är väldigt nöjd 

med resan.
– Under resan så har barnen växt 

enormt som individer. Under sex dagar 
när de kommer bort från den vana 
miljön så tar de ansvar, beställer mat 
själva, tar kontakt med nya människor. 
Den tidigare osäkerheten försvinner 
och de vågar prata, umgås och ta kon-
takt med nya människor. Det här är 
en av de finaste bitarna med utbytet, 
säger Karlsson. l
ANN-MARI BERLIN

ANN-MARI BERLIN

Hano och Ellinor från Västersundoms skola hade en fartfylld vecka i England

Det blir evenemang på klarspråk och flersprå-
kiga evenemang, till och med icke-verbala föres-
tällningar. Med andra ord är språket inget hinder 
att komma med. Alla Vandabor oavsett modersmål 
är välkomna med.  

Du kan inte göra bort dig under ett 
kulturbesök
I Vandas kulturbarn-evenemang behöver du inte vara 
nervös för ditt barns beteende eller gråt. Barnet får 
vara sig självt, och du behöver inte hyscha åt hen. 
Naturligtvis finns det regler, men anvisningar ges 
tydligt och evenemangen hålls på barnets villkor.

Man har noga övervägt frågor kring skötande för 
att göra deltagandet så enkelt som möjligt. I Vanda 
är kultur vår allas sak, och du kan inte göra bort 
dig under ett kulturbesök!

Nya evenemang, nytt deltagande 
samarbete
Vandas kulturbarn medför nya evenemang och 
samarbetsformer till Vanda. Syftet med program-
met är att etablera sig som permanent verksamhet. 
Verksamheten utvecklas på lång sikt tillsammans 
med kulturaktörer, organisationer och barnfamil-
jer i Vanda.

Programmet Vandas kulturbarn inleds från och 
med början av 2023. Från och med januari delas inb-
judningar ut på rådgivningsbyråerna. Evenemangen 
för barn som föds 2023 äger rum i april–december. 
Anmälan till verksamheten börjar i januari–februari.

Programmet samordnas av Vanda stads barn- och 
ungdomskulturtjänster. Mer information om pro-
grammet finns på vantaa.fi/kulturbarn. l
MIRVA AALTO

sök varje år tills de börjar skolan. Vandas kulturbarn 
får delta i föreställningar, konserter och verkstäder 
tillsammans med sin förälder, mor- eller farförälder 
eller någon annan närstående. Evenemang anordnas 
bland annat i kulturlokaler och museer runt om i 
Vanda. Verksamheten planeras med beaktande av 
barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Rapporten över Vandaspå-
rans trafikeffekter förklarar 
hur stadsutvecklingen längs 

spårvägen påverkar trafikflödet. 
Effekterna har utretts i den strate-
giska planen för Vandaspåran som 
är en zon bildad inom en radie av 
cirka 800 meter från hållplatserna.

Befolkningen kommer 
att fördubblas och 
arbetskraftens 
tillgänglighet ökar

Den strategiska planen för Van-
daspåran bygger på förtätning av 
markanvändningen längs spår-
vägen, och antalet invånare och 
arbetsplatser kommer att öka kraf-
tigt från dagens situation. Befolk-
ningen inom den strategiska pla-
nen för Vandaspåran kommer att 
mer än fördubblas och kommer 
på långt sikt år 2050 att ha cirka 
125 000 invånare. Likaså kom-
mer antalet arbetsplatser att öka 
med cirka 60 % på lång sikt och 
enligt prognoserna kommer det 
att finnas cirka 84 000 arbetsplat-
ser inom den strategiska planens 
område år 2050.

På grund av den strategiska 
planens inflytande kommer 
fler invånare att placeras nära 
arbetsplatsområdena i framtiden, 
vilket kommer att ha en positiv 
effekt på utvecklingen av arbets-
kraftens tillgänglighet.

Hållbar trafik fördubblas 
längs Vandasprårans väg
På lång sikt kommer totala antalet 
resor som avgår från spårvägs-
rutten att öka med cirka 80 pro-
cent från dagens läge. Ökningen 
av antalet resor är dock betonad 
på gång, cykel och kollektivtra-
fik och antalet bilresor ökar mer 
måttligt. År 2050 kommer antalet 
resor till fots, på cykel och i kol-
lektivtrafiken att fördubblas från 
dagens situation och antalet bil-
resor kommer att öka med 35 %. l
HANNAKAISA MARKKANEN

Rapport över 
Vandaspårans 
trafikeffekter 
är klar

Vanda erbjuder utmärkta ramar för skidåkning. 
Under en vinter med mycket snö kan skidspårens 
längd sammanlagt vara till och med 400 kilometer.

De senaste vintrarna har skämt bort skidåkarna i Södra 
Finland. Antalet skidåkare har ökat, och ännu fler skidå-
kare har också kommit till skidspåren i Vanda. Vandaborna 
ger också mycket respons på skidspåren.

Baserat på responsen har vi sammanställt skidspårsin-
formation om ämnen som intresserar skidfolket i Vanda.

Skidspåren är reserverade för skidåkare. Friluftslederna 
som görs till skidspår på vintern är avsedda endast för ski-
dåkning. Detta innebär att man inte får gå på skidspåret.

I Vanda finns gott om leder som underhålls på vintern 
och som är lämpliga för rekreation, till exempel prome-
nad och joggning.

Ett bra skidspår skapas inte på ett ögonblick. Det krä-
ver tid och noggrannhet att göra högklassiga skidspår. 
Djupet och kvaliteten på snön påverkar när naturliga 
skidspår kan göras.

För skidspårsbottnen packas snön först till ett fast 
lager till exempel med en traktor eller fyrhjuling. Det 
egentliga skidspåret kan endast göras när spårbottnen 
är tillräckligt tjock.

Du kan också åka skidor med din hund. Du får inte 
komma till ett vanligt skidspår med en hund, men ski-
dåkare kan ta med sina hundar till tre hundskidspår i 
Vanda. Dessa skidspår är belägna i Håkansböle, Simons-
berg och Petikko.

Skidspåren i Vanda lockar till skidåkning

Till utbildning efter grundskolan 
söker man genom den gemen-
samma antagningen. Tidpunk-

ten för den gemensamma ansökan 
inkommande vår är 21.2-21.3.2022. 
Utbildningarna börjar på hösten 2023.

I den gemensamma ansökan kan 
man söka till gymnasieutbildning, 
yrkesskola, yrkesutbildning med krä-
vande särskilt stöd, HUX-utbildning, 
TELMA-skolning samt folkhögskolor-
nas linjer som är menade för stude-
rande med skolplikt.

Att studera i Vanda
I Vanda kan man söka till det svensks-
pråkiga Helsinge gymnasium samt 
sex finskspråkiga gymnasier (Lumon, 
Martinlaakson, Sotungin, Tikkurilan 
och Vaskivuoren lukio samt den pri-
vata Steinerskolans gymnasium). På 
gymnasiernas speciallinjer kan man 
ta internationella IB-examen eller 
inrikta sig på studier i naturvetenska-
per, idrott, media, drama, teater eller 
musik och dans.

Det finns mångsidigt med yrkesut-
bildningar i den gemensamma ansö-
kan. I Vanda yrkesskola Varia kan man 

studera till 30 olika yrken på fyra olika 
undervisningsställen. Det finns yrke-
sutbildning också i handelsläroverket 
Mercuria och Careeria och Arbetseffek-
tivitetsföreningen rf. Det är möjligt att 
ta dubbelexamen d.v.s. att kombinera 
yrkesexamen och gymnasieutbildning. 
Både gymnasiet och yrkesutbildning 
ger behörighet till fortsatta studier.

Vad är utbildning 
som handleder för 
examensutbildning (Hux)?

Utbildning som handleder för exa-
mensutbildning (Hux) är avsedd för 
personer som saknar examen på andra 
stadiet, och som av olika orsaker har 
behov av handledande utbildning. 
Utbildningen omfattar 38 veckor och 
den avläggs på högst ett år. Den stude-
rande kan också delta i Hux-utbildning 
för en kortare tidsperiod i enlighet med 
sina egna mål och behov av kunnande. 
Därefter kan hen flexibelt övergå till 
gymnasieutbildning eller yrkesutbild-
ning. Man ansöker till HUX-utbildning 
via gemensam ansökan. l
ANN-MARI BERLIN

Studier efter grundskolan - 
den gemensamma ansökan 
närmar sig

Du kan kolla skidspårens skick på nätet. Spårinforma-
tionen uppdateras i huvudstadsregionens gemensamma 
tjänst ulkoliikunta.fi/sv och i Vanda stads egen tjänst 
kartta.vantaa.fi.

I Vanda stads karttjänst kan du förutom skidspårens 
skick också se annan information om skidspåren, till exem-
pel belysning, skidstil och eventuella toaletter.

Du kan också åka skidor i Vanda när det inte finns så 
mycket snö. Kanonsnöspår görs i Håkansböle idrottspark 
och i Petikko friluftsområde. Du kan åka skidor i dessa 
skidspår även när det inte finns tillräckligt med naturlig 
snö för att göra skidspår. l
ESSI YLÄRAKKOLA

Tidtabell för gemensam ansö-
kan och besöksdagar

Tis. 24.1.2023 Helsinge gymnasium 
kl. 18.30 för ungdomar och deras 
vårdnadshavare, Övitsbölevägen 3 

Tidtabell
• Gemensam ansökan till yrke-

sutbildning och gymnasieut-
bildning 21.2-21.3.2023

• Webbansökan ska registreras i 
systemet senast 21.3 kl. 15.00 på 
adressen opintopolku.fi

• Resultaten från den gemen-
samma ansökan offentliggörs 
tidigast 15.6.2023

• Studieplatsen tas emot senast 
29.6.2023.

• Mer information om gemensam 
ansökan och antagningsgrun-
der: opintopolku.fi och sivistys-
vantaa.fi/sv/yhteishaku

Välkommen att bekanta dig med 
läroanstalterna! 

SAKARI MANNINEN

SERCAN ALKAN
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SERCAN ALKAN

The traffic effects of the Van-
taa Light Rail report exp-
lains how urban development 

along the light rail route affects 
the flow of traffic. The effects have 
been investigated in   the strategical 
plan for Vantaa Light Rail which is 
a zone formed within a radius of 
about 800 meters from the stops.

The population will 
double, and the 
accessibility of the 
workforce will increase

Strategical plan for Vantaa Light 
Rail is based on the densification 
of land use along the light rail 
route, and the number of residents 
and jobs will increase strongly 
from the current situation. The 
population of the strategical plan 
area will more than double and in 
the long term in 2050 will have 
approximately 125,000 inhabi-
tants. Likewise, the number of 
jobs will increase by about 60% 
in the long term, and according to 
the forecasts, there will be about 
84,000 jobs in the area of   the fra-
mework in 2050.

Due to the influence of the stra-
tegical plan more residents will 
be located near workplace areas 
in the future, which will have a 
positive effect on the development 
of workforce accessibility.

Sustainable traffic 
doubles
In the long term, the total number 
of trips departing from the area 
will increase by about 80 percent 
from the current situation. Howe-
ver, the increase in the number of 
trips is focused on walking, cycling 
and public transport, and the num-
ber of car trips increases more 
moderately. By 2050, the number 
of trips made on foot, bicycle and 
public transport will double from 
the current situation, and again 
the number of car trips will inc-
rease by 35%. l
HANNAKAISA MARKKANEN

Sustainable 
traffic doubles 
along the 
Vantaa Light 
Rail route

In the joint application, you can 
apply for upper secondary educa-
tion, vocational education, voca-

tional training provided based on the 
need for demanding special support, 
TUVA education (preparatory educa-
tion for programmes leading to an 
upper secondary qualification), TELMA 
training (preparatory training for work 
and independent life), and liberal edu-
cation programmes intended for per-
sons of compulsory school age orga-
nised by folk high schools.

Study in Vantaa
In Vantaa, you can apply to six Fin-
nish upper secondary schools (Lumo, 
Martinlaakso, Sotunki, Tikkurila and 
Vaskivuori and private Steiner school) 
and one Swedish upper secondary 
school (Helsinge gymnasium). Upper 
secondary schools offer the Inter-
national Baccalaureate programme 
and programmes in natural sciences, 
sports, media, drama, theatre, and 
music and dance.

Vantaa offers a versatile selection 
of vocational training opportunities 

through joint application. Vantaa Voca-
tional College Varia has four locations 
and provides training for more than 
30 professions. At Varia, you have the 
opportunity to influence your stu-
dies. The programmes are practical 
and include on-the-job learning. Varia 
graduates have generally found emplo-
yment without difficulty. Other voca-
tional education providers in Vantaa 
include Mercuria Business School, 
Careeria and Työtehoseura.

It is also possible to combine voca-
tional education and upper secondary 
school studies to complete a double 
degree. Both upper secondary educa-
tion and vocational education provide 
eligibility for further studies.

TUVA education is intended for lear-
ners who have not completed upper 
secondary education and who, for 
one reason or another, need prepa-
ratory education and training. TUVA 
combines previous additional basic 
education (10th grade), preparatory 
education for general upper secondary 
education and preparatory education 
for education and training to complete 
a qualification. TUVA education allows 

Joint application is the process of applying for education 
and training after comprehensive school. The spring joint 
application process starts on 21 February 2023 and ends on 
21 March 2023 at 3 pm. The studies begin in autumn 2023.

Continue your studies after comprehensive 
school – participate in joint application

you to raise your basic education gra-
des, complete upper secondary and 
vocational education studies as well 
as improve your learning skills. When 
applying for TUVA education, you do 
not need to yet know whether you 
want to continue in upper secondary 
education or in vocational education. 
In Vantaa, TUVA education is provided 
in many locations.

Number and order of 
admission preferences
You can select seven education pro-
viders in the application form. Their 
order is important: select your number-
one preferred option first. Put your 
admission preferences in order of pri-
ority. Even if your application score is 
high enough for admission to any of 
the selected schools or programmes, 
you can only enrol for one – the top 
preference.

Read more at vantaa.fi/en/joint-app-
lication and opintopolku.fi/konfo/en/.

Good luck with your application! l
ENNI NORDMAN

SERCAN ALKAN

Recent winters have spoiled skiers 
all over southern Finland. The 
number of skiers has increased 

and more and more of them have also 
been seen on Vantaa's tracks. Vantaa 
residents are also keen to give feed-
back about the tracks.

We compiled information on topics 
that, based on the feedback, are of 
interest to the Vantaa skiing public.

The tracks are reserved for skiers. 
In winter, the outdoor trails that are 
made into tracks are only for skiing. 
So you can't walk on them.

Vantaa has plenty of recreational 
and winter-maintained trails for wal-
kers and joggers.

A good track is not created over-
night. Making quality tracks is slow 
work. The depth and quality of the 
snow will determine when natural 
track-making can take place.

For the base of the track, the snow is 
first tamped into a compact layer, for 
example with a tractor or quad bike. 
An actual track can only be made when 
the base is thick enough.

You can even go skiing with your 
dog. You can't bring your dog to a regu-
lar track, but you can bring him or her 
to one of Vantaa three dog ski tracks. 
These tracks are located in Hakunila, 
Simonkallio and Petikko.

You can check the condition of the 
tracks in the online service. Track 
information is updated in the Helsinki 
Metropolitan Area’s shared ulkolii-
kunta.fi/en service and in Vantaa's 
own kartta.vantaa.fi service.

In the Vantaa Map Service, in addi-
tion to the condition of the tracks, you 
can also check other information rela-
ted to them, such as lighting, skiing 
style and possible toilets.

You can ski in Vantaa even during 
winters with little snow. The Haku-
nila sports park and Petikko outdoor 
recreation area also have tracks made 
from artificial snow. You can ski on 
these tracks even when there is not 
enough natural snow to make ski 
tracks. l
ESSI YLÄRAKKOLA

Vantaa offers excellent conditions for skiing. In a good 
winter, there can be up to 400 km of tracks.

Vantaa's ski tracks invite you to ski

SAKARI MANNINEN

Every Vantaa child 
born in 2023 and 
after will be invited 

to become a culture kid 
of Vantaa. 

Vantaa Culture 
Kids will receive two 
free cultural visits 
every year until they 
start school.

They can attend 
performances, con-
certs, and workshops 
together with their 
parents, grandparents, 

or other close relatives. 
Events will take place 

at cultural venues and 
museums all over Vantaa. 

Activities will be designed to 
suit the age and developmental 

level of the child.
The programme will include 

events in plain language and in seve-
ral languages, or even completely non-

verbal presentations. Thus, language 
will not be a barrier to participation. 
It is hoped that all Vantaa residents, 
regardless of their native tongue, will 
get involved in the Vantaa Culture Kids 
programme.

You can’t go wrong with a 
cultural visit
At Vantaa Culture Kids events, you 
don't have to worry about your child's 
behaviour or crying. The children 
should be allowed to be themselves 
and there should be no unnecessary 
shushing. There are rules, of course, 
but the instructions will be clearly 
given, and everything will be done on 
the conditions of the children.

Baby care has been carefully consi-
dered to make it as easy as possible 
for everyone to participate. In Vantaa, 
culture belongs to everyone, and you 
can't go wrong with a cultural visit! 

New events, new inclusive 
cooperation
Vantaa Culture Kids will bring new 
events and new forms of cooperation 
to the city. It is hoped that the pro-
gramme will remain a permanent fea-
ture. The activities will be developed in 
a long-term partnership with Vantaa's 
cultural operators, organisations, and 
families with children.

The Vantaa Culture Kids programme 
will start at the beginning of 2023. 
Invitations will be distributed at 
maternity and child health clinics 
from January onwards. Events for 
children born in 2023 will take place 
from April to December. Enrolment will 
begin in January–February.

The programme is coordinated by 
the City of Vantaa's Cultural Services 
for Children and Youth. More informa-
tion on the programme can be found 
at vantaa.fi/culturekids. l
MIRVA AALTO

From next year, children born in Vantaa will be introduced to the 
secrets of art and culture during their early childhood by Vantaa's 
arts and culture professionals, known as “sponsors”.

Vantaa Culture Kids introduces children to art early on
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Jokainen vuonna 2023 ja sen jäl-
keen syntyvä vantaalainen lapsi 
saa kutsun Vantaan kulttuurilap-

seksi. Kaikki saavat kaksi maksutonta 
kulttuurikäyntiä joka vuosi siihen 
saakka, kunnes he aloittavat koulun. 

Vantaan kulttuurilapsi pääsee osal-
listumaan esityksiin, konsertteihin ja 
työpajoihin yhdessä oman vanhem-
man, isovanhemman tai muun läheisen 
kanssa. Tapahtumia on muun muassa 
kulttuuritiloissa ja museoissa eri puo-
lilla Vantaata. Toiminta suunnitellaan 
sopivaksi lapsen ikä ja kehitystaso 
huomioiden.

Ohjelmassa tulee olemaan selko-
kielisiä ja monikielisiä tapahtumia 
tai vaikkapa kokonaan sanattomia 

esityksiä. Siten kieli ei ole este osal-
listumiselle. Vantaan kulttuurilapsiin 
halutaan mukaan kaikki vantaalaiset 
kotikielestä riippumatta. 

Kulttuurikäyntiä ei voi 
mokata
Vantaan kulttuurilapsi -tapahtumissa 
ei tarvitse jännittää lapsen käytöstä tai 
itkua. Lapsi saa olla oma itsensä, eikä 
siellä turhaan hyssytellä. Sääntöjä toki 
on, mutta ohjeet annetaan selkeästi, ja 
lapsen ehdoilla toimitaan.

Vauvan hoitoon liittyvät asiat on 
mietitty tarkoin, jotta osallistuminen 
lapselle ja aikuiselle on mahdolli-
simman helppoa. Vantaalla kulttuuri 
kuuluu kaikille, ja kulttuurikäyntiä ei 
voi mokata!

Hyvinvointia yhdessäolosta 
ja iloisista tapahtumista
Vantaalaiset kulttuuritoimijat ovat 
kokoontuneet syksyn aikana suunnitte-
lemaan yhdessä tulevaa toimintaa. Yksi 
mukana olevista kulttuuritoimijoista 
on Vantaan Viihdeorkesteri.

– Musiikin äärellä ei tarvita sanoja. 
Se on universaali kieli, joka tuo meitä 
lähemmäksi toisiamme edistäen 
yhdenvertaisuutta. Toivon, että kult-

tuurilapset pääsevät tutustumaan 
vuosien aikana Vantaan Viihdeorkes-
terin tapahtumissa jousikvartetista 
sinfoniaorkesteriin, jazz-yhtyeestä 
rokkibändiin ja kaikkeen siltä väliltä, 
kertoo Vantaan Viihdeorkesterin tuot-
taja Liisa-Maria Koskela. 

– Hienointa olisi, että lapsi löytäisi 
hankkeen kautta musiikin parista 
rakkaan harrastuksen koko elä-
mänsä ajaksi.

Myös Laila Pullisen veistospuisto 
Hakunilassa on ollut mukana yhtei-
sessä suunnittelussa, jossa on pohdittu 
muun muassa kulttuurihyvinvointiin 
liittyviä asioita. Veistospuiston johtaja 
Jean Ramsay muotoilee ajatuksiaan 
Vantaan kulttuurilapsista:

– Taide ja kulttuuri ei koskaan ole 
kerralla katsottu tai omaksuttu, vaan 
kasvaa lapsen ja ihmisen mukana. Se 
on peili omalle elämälle, josta voi tar-
kastella itseään. Yksilö on osa yhtei-
söä ja kulttuuri on silta näiden välillä. 
Mielestäni kynnysten madaltaminen 
kulttuurin suhteen on tärkeää: Kult-
tuuri ei ole jotain, mitä tehdään vain 
hienoissa kulttuurilaitoksissa perjan-
tai-iltaisin, vaan osa elämää ja arkea. 
Opetellaan yhdessä kohtaamaan kult-
tuuria. Haluamme antaa kokemuksia, 
että kulttuurin äärellä ei tarvitse jän-
nittää, vaan se voi olla kivaa. 

Uusia tapahtumia, uutta 
osallistavaa yhteistyötä

Vantaan kulttuurilapset tuo Vantaalle 
uusia tapahtumia sekä uusia yhteis-
työn muotoja. Ohjelman tavoitteena 
on jäädä pysyväksi toiminnaksi. Toi-
mintaa kehitetään pitkäjänteisesti 
vantaalaisten kulttuuritoimijoiden, 
järjestöjen ja lapsiperheiden kanssa.

Vantaan kulttuurilapset ottaa osaksi 
taiteen taikapiiriä musiikin, kulttuu-
rihistorian, tanssin, teatterin, sana-
taiteen, tieteen ja taiteen parissa, ja 
ehkäpä kulttuuripolku jatkuu koulu-
laisten ja perheiden harrastuksissa ja 
yhteisissä kulttuurikäynneissä. 

Vantaan kulttuurilapset -ohjelma 
alkaa vuoden 2023 alusta. Kutsuja 
jaetaan neuvoloissa tammikuusta 
alkaen. Tapahtumat vuonna 2023 syn-
tyville lapsille järjestetään huhti-jou-
lukuussa. Ilmoittautuminen mukaan 
alkaa tammi-helmikuussa.

Ohjelmaa koordinoi Vantaan kau-
pungin lasten ja nuorten kulttuuri-
palvelut. l
MIRVA AALTO

vantaa.fi/kulttuurilapset  
vantaa.fi/kulturbarn  
vantaa.fi/culturekids

Ensi vuonna syntyvät 
vantaalaislapset saavat 
vantaalaisista taide- 
ja kulttuuritoimijoista 
”kulttuurikummeja”, 
jotka tutustuttavat 
heidät taiteen ja 
kulttuurin saloihin 
varhaislapsuuden 
aikana.

Vantaan kulttuurilapset ottaa osaksi 
taiteen taikapiiriä syntymästä lähtien

SERCAN ALKAN

Kaupungin asukastiloilla laskeudutaan jou-
luun ihanissa tunnelmissa ja tapahtumissa. 
Luvassa on muun muassa joulupajakiertue, 

jossa askarrellaan ja puuhataan jouluisia asioita. 
Pajojen ohessa on luvassa myös rentouttavaa sointu-
kylpyä, joka rauhoittaa keskellä joulunalustohinoita.

Lisäksi asukastiloissa askarrellaan joulukortteja, 
jumppaillaan, leivotaan pipareita ja keitellään her-
kullisen tuoksuista riisipuuroa. Ennen joulua on 
luvassa retki jouluiselle Katrinebergin kartanolle.

Kaupungin asukastilat ovat suljettuina 22.12.2022–
1.1.2023. Mikkolan asukastila noudattaa koulujen 
loma-aikoja. 

ASUKASTILOILLA 
VIRITTÄYDYTÄÄN 
JOULUTUNNELMAAN

JouluMielelle-konsertti tv-lähetyksineen huipentaa 
pienten potilaiden hyväksi toteutettavan Kummien 
joulukampanjan, ja sen avulla tuetaan lasten ja nuor-

ten parasta mahdollista hoitoa koko Suomessa. Konsertissa 
tehdään yhdessä hyvää joulun kauneimpien laulujen sekä 
tunnelmallisten hetkien parissa. Lastenklinikoiden Kummit 
tukee suomalaisten rakkaimpia hyväntekeväisyyskohteita, 
kuten lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä, mielenter-
veystyötä, sairauksien parantamista ja hoitomenetelmien 
kehittämistä. 

– Toivottavasti saamme tukijoukot tänäkin jouluna aktii-
visesti liikkeelle, toivoo Lastenklinikoiden Kummien vies-
tintä- ja markkinointijohtaja Matti Valli.

Kummit ovat tehneet yhteistyötä Vantaan kaupungin 
kanssa jo neljän vuoden ajan. Yhteistyö pohjautuu moniin 
jaettuihin arvoihin. 

– Kaupunkikumppanuus on meille todella luonteva, koska 
fokuksessa ovat esimerkiksi lapsiperheet sekä potentiaaliset 
tukijat, jotka kokevat lasten hyvinvoinnin tärkeänä asiana. 
Heitä löytyy runsaasti myös vantaalaisista. Vantaalla nos-
tetaan lasten ja nuorten asioita runsaasti esille, joka luo 
hyvät edellytykset yhteistyölle Kummien kanssa, sanoo Valli.

Vantaa tukee tapahtuman toteuttamista
Vantaa tarjoaa JouluMielelle-konsertin toteuttamiseen upeat 
puitteet Kulttuuritalo Martinuksessa. 

– Kulttuuritalo Martinus mahdollistaa niin konserttisa-
lin kuin oheistilojensa puolesta tämän kaltaisen tuotannon 
toteutuksen. Martinuksen lämmin tunnelma välittyy hienosti 
myös tv-lähetyksessä kotikatsomoihin, joka on todella tär-
keää juuri JouluMielelle-konsertin kohdalla, toteaa Valli.

JouluMielelle on yksi Vantaan tämän vuoden vetovoima-
tapahtumista, ja kaupunki tukee myös tapahtuman viestin-
tää ja markkinointia. Yhteistyö on tärkeässä roolissa, kun 
hyvälle asialle kutsutaan eri tahoja ympäri Suomen.

Tänä vuonna JouluMielelle-konsertissa esiintyvät muun 
muassa Pete Parkkonen, Arja Koriseva, Ilta, Suvi Teräsniska, 
ElQuattro (Sami Hedberg, Mikael Konttinen, Teemu Roivai-
nen, Lauri Mikkola ja Mikko Töyssy), Jore Marjaranta, Elias 
Kaskinen ja Laura Närhi. Musiikista vastaa Vantaan Viihde-
orkesteri Ensemble kapellimestarinaan Ako Kiiski. Konsertin 
juontavat Jaakko Loikkanen ja Sara Parikka. 

JouluMielelle-konsertti nähdään MTV3:lla sunnuntai-
iltana 11.12. kello 20–22. Lue lisätietoja Kummeista ja jou-
lukeräyksestä osoitteessa kummit.fi. l
HELENA TIENHAARA

Lastenklinikoiden Kummien perinteinen JouluMielelle-
hyväntekeväisyyskonsertti järjestetään jälleen Kulttuuritalo 
Martinuksessa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Heittäydy joulumielelle 
hyväntekeväisyyskonsertissa

Katso asukastilakohtaiset tapah-
tumat asukastilojen omilta Face-
book-sivuilta ja Instagramista 
@asukastilatvantaalla. Tarkempia tie-
toja asukastiloista löytyy osoitteesta 
vantaa.fi/asukastilat. Tapahtumista 
ja toiminnasta voi kysyä myös paikan 
päältä asukastilalta.

Tervetuloa valmistautumaan yhdessä 
jouluun! Asukastilojen väki toivottaa 
rauhaisaa joulua kaikille. l
PIIA HELASTO

SERCAN ALKAN
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Hevoset olivat osa Hakunilassa 
sijaitsevan Håkansbölen karta-
non arkea pitkälle 1900-luvulle 

asti. Hevosia on käytetty sekä tilan-
hoitotöissä että ajeluihin ja matkante-
koon. Hevosista muistuttaa pihapiirin 
kaksi 1800-luvulla rakennettua talli-
rakennusta. 

Myös hevosten hoitoon, ratsasta-
miseen ja ajamiseen liittyvää esineis-
töä on kartanolla säilynyt runsaasti. 
1800-luvun loppupuolella Håkansbö-
len isäntänä oli tunnettu ratsumies 
Konrad Zilliacus. Osa kartanolla säi-
lyneistä ajokaluista on hänen ajaltaan. 

Håkansbölen kartanon lämmittä-
mättömät, hyvin tuulettuvat pihara-
kennukset ovat tarjonneet ulkokäyt-
töön rakennetuille kulkuvälineille 
hyvät olosuhteet vuosikymmeniksi. 
Useita hevosajoneuvoja onkin säilynyt 
meidän päiviimme asti. Viime kesänä 
yhdet kärryt ja ylellinen Milord-tyyp-
pinen vaunu olivat ensimmäistä kertaa 
yleisön nähtävillä. Tulevina vuosina 
esille saadaan enemmän ajokalustoa. 

Talvisista kulkutavoista kertovat 
kartanolla säilyneet kelkat ja reet. Reki 
on hevosvetoinen kaksijalaksinen talvi-
ajoneuvo. Yksinkertaista ja käytännöl-
listä työrekeä käytettiin kaikenlaisissa 
kuljetuksissa, kun taas matkantekoon 
tarkoitetut reet olivat arvokkaampia 
ja joskus varsin koristeellisia. 

Reki on ollut varsinkin maaseudulla 
käytössä sekä kuljetuksissa että kulke-
misissa vielä 1950-luvulle tultaessa. 
Kelkka puolestaan on reen tapainen, 
mutta pienempi ja ihmisen itsensä 
vedettävä tai työnnettävä. Kartanoa 
ja sen kokoelmia hallinnoiva Vantaan 
kaupunginmuseo kunnostutti tänä 
vuonna kaksi kolmesta Håkansbölen 
komeasta matkareestä.

Pölyn alta paljastui rekien 
kiehtova historia
Restaurointiin päässeet reet olivat 
syksyllä Ypäjällä T:mi Kiesimestarei-
den käsittelyssä. Vaunuseppä Jenni 
Mäntynen puhdisti rekikehdot, poisti 
raudoitusosista korroosiot, pintakä-
sitteli osat ja vahvisti koristemaala-
ukset. Hän puhdisti myös verhoilut, 

puhdisti ja notkisti nahkaosat sekä 
korjasi vauriot. 

Käsittelyn jälkeen reet palasi-
vat takaisin kartanolle kuin uusina. 
Samalla kaupunginmuseo sai vau-
nusepältä myös uutta tietoa reistä. 
Molemmat reet on rakennettu legen-
daarisessa Spennertin vaunutehtaassa 
Helsingissä. Tehdas oli Suomen suurin 
ja tunnettu äärimmäisen taidokkaasta 
työstään. 

Erik Spennert perusti vaunutehtaan 
vuonna 1860. Hänellä oli hyvät suhteet 
Pietariin, ja sieltä saatiinkin esimer-
kiksi alustaraudoituksia ja nahkoja. 
Parhaimmillaan tehdas työllisti 33 
ihmistä. Tehtaan johtaminen siirtyi 
seuraavalle sukupolvelle 1896, kun 
poika Carl Spennert otti ohjat käsiinsä. 
Autoistumisen myötä myös Spenner-
tin tehdas yritti autokorimarkkinoille 
1900-luvun toisella vuosikymmenellä. 
Nämä liiketoimet eivät kuitenkaan 
menestyneet, ja tehdas ajautui kon-
kurssiin 1921. 

Håkansbölen kuomullinen, puhdis-
tuksessa ruskeaksi paljastunut reki on 
peräisin Erik Spennertin ajoilta. Se oli 
tarkoitettu pitkille matkoille. Nahkai-
nen kuomu ja viimasuoja pitivät mat-
kustajat turvassa talvisään oikuilta. 
Ylelliset pienet ikkunat antoivat kui-
tenkin mahdollisuuden kurkistella 
menosuuntaan. Jalat pysyivät läm-
piminä vällyjen ja niiden päälle ase-
teltavan paksun nahkapeitteen alla. 
Kuski sen sijaan oli ajoistuimellaan 
enemmän sään armoilla.

Pienempi avoreki on valmistettu 
vuosisadan vaihteen tienoilla Carl 
Spennertin johtaessa vaunutehdasta. 
Avoreellä taitettiin nopeampia ja lyhy-
empiä matkoja vällyjen ja nahkapeit-
teiden alla. Kunnostuksen yhteydessä 
lian alta paljastui kaunis vihertävä 
sävy upeine koristemaalauksineen.

Håkansbölen kartanon rekiä pääsee 
katsomaan Kartanon joulu -tapah-
tuman yhteydessä sunnuntaina 
11.12.2022 klo 11, 12 ja 13. kartanon 
aittarakennuksella. Paikalla on niistä 
kertomassa kaupunginmuseon koko-
elmista vastaava intendentti Päivi 
Yli-Karhula. l
PÄIVI YLI-KARHULA

Kartanon reet valmisti aikoinaan kuuluisa 
helsinkiläinen vaunutehdas, joka teki 
talvivarustellut vaunut myös Aleksanteri III:lle. 
Nyt reet on kunnostettu näyttelykäyttöön. 
Niitä pääsee ihailemaan Kartanon joulu 
-tapahtumassa 11.12.

Håkansbölen kartanon reet 
kelpaisivat vaikka Joulupukille

Kuomureki liu’utettiin varastostaan auton kyytiin syksyllä. Pöly ja lika peittivät  
kulkuvälinettä kauttaaltaan. Silti siitä näki, että kyseessä on komea menopeli.

Håkansbölen kartanon kuomureki (oik.) on oman aikansa todellinen luxus-tuote. 
Ylelliset pehmeät verhoilut sekä nahkainen kuomu, viimasuoja ja peite takasivat  
mukavan matkat pitkilläkin reiteillä. Mukavaa on kyyti varmasti ollut avoreessäkin 
(vas.) paksujen vällyjen alla.

PÄIVI YLI-KARHULA, VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

PÄIVI YLI-KARHULA, VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

Lapset väistävät 1920-luvulla varsaa, jota Håkansbölen kartanon renki pitelee riimussa. 
Taustalla on Zilliacuksen rakennuttama talli.

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

 

TAPAHTUMIA

LAPSILLE

Nukketeatteri Pikkukulku-
ri: tuiki jouluPuu la 3.12. 
10.30–11.00 Länsimäen koulu, 
Pallastunturintie 27. Nukketeat-
teri Pikkukulkurin esitys, jota 
suositellaan 2–8-vuotiaille. Kes-
to 30 min.

Värikkäät joulukortit 
-PaiNoPaja laPsille (+4 V) 
aikuiseN kaNssa la 3.12. 
11.00–13.15 Kartanonkosken 
koulu, Tilkuntie 5. Vantaan 
kuvataidekoulun pajassa pai-
netaan pressprintekniikalla 
joulukortteja, joiden ilmettä voi 
muuttaa painovärejä ja paino-
paperin väriä vaihtamalla, sekä 
erilaisin viimeistelyin. Kurssi-
maksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 
35 €, perheen toinen lapsi 10 €. 
Ilmoittautuminen: vkk.eepos.fi

ValotaidePajat erityis-
laPsille ja -Nuorille 3.12.: 
rGB-Varjot 1. ryhmä klo 
11.00–11.45, 2. ryhmä klo 
12.00–12.45. 10.12.: uV-Piir-
rokset ikkuNoihiN. 1. ryh-
mä klo 11.00–11.45, 2. ryhmä 
klo 12.00–12.45. Lastenkult-
tuurikeskus Pyykkitupa, Kar-
tanontie 1. Valopajat sopivat 
kaikille - ikään tai vammaan kat-
somatta.  Pyykkituvan valopa-
joihin ovat etusijalla nepsy-piir-
teiset erityisen tuen lapset ja 
nuoret (alle 18 v) oman aikuisen 
kanssa. Toiminta on maksutonta.

hämäriNkäiNeN - ystäVäl-
lisyyttä ja taikaa juhlis-
taVa koko PerheeN Nukke-
teatteriesitys ke 7.12. klo 
9.30 (kaNtaesitys) sekä Pe 
9.12. klo 18 Lastenkulttuuri-
keskus Pessi, Vernissakatu 4. 
Hämärinkäinen on pieni hah-
mo, joka kutoo kangaspuil-
laan hämärää keskitalven juh-
laa varten. Esitys pohjautuu 
Mila Teräksen ja Karoliina Per-
tamon saman nimiseen kirjaan 
ja herättää alkuperäisteoksen 
maagiset olennot eloon nuk-
keteatterihahmoina, ja laului-
na. Liput 6 € (ryhmän ohjaajat 
maksutta). Lipunmyynti kulttuu-
riliput.vantaa.fi.

ViiruN ja PesoseN joulu ke 
16.11. 09.30-10.00 | +4 ajaN-
kohtaa Teatteri Vantaa, Teat-
teri Vantaa Silkkisali, Tikkurilan-
tie 44. Hauska ja tunnelmallinen 

”Viirun ja Pesosen joulu” pohjau-
tuu Sven Nordqvistin rakastet-
tuihin lastenkirjoihin. Näytelmä 
tuo joulutunnelman niin pienel-
le kun isommallekin katsojalle.

ihaNat joulukoristeet 
huoVuttamalla -huoVu-
tuskurssi laPsille (+5 V) 
aikuiseN kaNssa la 10.12. 
11.00–13.15 Orvokkitie 15. Van-
taan kuvataidekoulun kurssilla 
huovutetaan villasta neula- ja 
märkähuovutuksena jouluiset 
koristeet kuuseen tai pöytäase-
telmiin. Villaisiin ihanuuksiin voit 
yhdistää myös helmiä, nappeja, 
nauhoja, paljetteja yms. Kurssi-
maksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 
35 €, perheen toinen lapsi 10 €. 
Ilmoittautuminen: vkk.eepos.fi

miNä tykkääN Nyt - Näytte-
ly ilosta, surusta ja muis-
ta tuNteista 15.12.2022 
asti Lastenkulttuurikeskus To-
teemi, Myyrmäentie 6. ”Minä 
tykkään nyt” on elämykselli-
nen taidemaailma, jossa sukel-
letaan tunteisiin turvallisesti ja 
mielikuvituksen voimalla. Moni-
aistinen taideseikkailu perus-
tuu Eppu Nuotion ja Liisa Kallion 
samannimiseen kirjaan. Näytte-
lyssä on mahdollisuus lueskella 
kirjavan ilon keskellä, tykätä 
täydellisillä treffeillä, punnita 
surun helminauhoja ja runoilla 
ihan itse.

PieNteN toNttujeN joulu-
Pajat Pe 16.12. klo 09:30 ja 
klo 10.30 Vernissakatu 4. Las-
tenkulttuurikeskus Pessin pien-
ten taideaamuissa on tarjolla 
taidetta ja toimintaa 0–6-vuo-
tiaille oman aikuisen seurassa 
(ei päiväkotiryhmille). Toiminta 
on maksutonta. Pajojen kesto 
45 min. Kaksi eri ryhmää, valit-
se vapaasti.

muumiPeikoN tähtihetki la 
17.12. klo 17:00 Kulttuurita-
lo Martinus, Martinlaaksontie 
36 Benny Törnroosin läksiäis-
konsertissa ikivihreät Muumi-
laulut kajahtavat Martinussa-
lissa. Konsertti on kaksikielinen. 
Kesto noin 50 min.

MUSIIKKIA

rytmikästä joulua! 
-musiikkiryhmieN jouluja-
mit la 3.12. klo 12–16. Vas-
kivuorentie 10b. Vantaan 
aikuisopiston lauluryhmät ja 
soitinyhtyeet svengailevat 
yhdessä ja erikseen joulua koh-
ti Myyringin liikuntasalissa kah-
dessa konsertissa lauantaina 
3.12. klo 12 ja 14.

tulkooN joulu - eläkeläis-
teN sekakuoroN 2. jou-
lukoNsertti la 3.12. klo 
15–16 Pyhän Laurin kirkko, Kirk-
kotie 45. Eläkeläisten sekakuoro 
konsertoi joulun odotuksen tun-
nelmissa Pyhän Laurin kirkossa. 
Kuoroa johtaa Katja Vepsäläi-
nen. Vapaa pääsy.

remy ry. esittää: mikko 
alatalo la 3.12. klo 17.30–
20.00. Rekolan Kino, Rekolan-
tie 43. Mikko Alatalo on yksi 
maamme legendaarisimmis-

ta viihdetaiteilijoista. Hiljattain 
70 vuotta täyttäneen laulunte-
kijän keikoilla kuullaan lauluja 
koko uran varrelta: suuren ylei-
sön tuntemia iskelmäklassikoita, 
Juice Leskisen kanssa levytettyä 
Manserockia, 80-luvun Syksyn 
Säveliä, Siirtomaa-Suomen lau-
luja, balladeja ja paljon muuta.

FiNNair Pilots' BiG BaNd la 
3.12. klo 18.00–20.30 Suo-
men Ilmailumuseo, Karhu-
mäentie 12. Luvassa tunnel-
mallinen ilta Ilmailumuseon 
sinisävyisessä auditoriossa 
ainutlaatuisen big bandin sii-
vittämänä. Lipunmyynti ja 
varaukset museokaupasta tai 
asiakaspalvelu@ilmailumuseo.fi, 
p. 09 8700 870. Lipun hinta 20 €, 
Museokortilla 15 €.

Vili mustalamPi & Noche 
cuBaNa! la 3.12. klo 
20–02 Shamrock, Shamrock, 
Peltolantie 2. Lavalla Vili Musta-
lampi & Noche Cubana! Tanssin 
saloihin illan aikana tutustuttaa 
Frank Bueno (Tanssikoulu Bue-
no) ja Roly Gonzalez.
 
lauri schreck & tatu röNk-
kö la 3.12. klo 18–02 Lob-
by Myyrmäki, Jönsaksentie 6. 
Lobby Myyrmäessä kuullaan, 
miten kantele groovaa jazz-
klubilla, kun Schreck ja Rönkkö 
yhdistävät voimansa.

PhilomelaN joulu to 8.12. 
klo 19–21 Pyhän Laurin kirk-
ko, Kirkkotie 45. Philomelan 
rakastettu jouluohjelmisto 2022 
nivoutuu yhteen Tove Jansso-
nin novellin kanssa. Omaelä-
mänkerrallisesta Kuvanveistä-
jän tytär -teoksesta poimittu 
teksti vie kuulijan taiteilijakodin 
ateljeehen Tove Janssonin lap-
suuden joulunviettoon. Liput 
25 € / 20 € / 10 lippua 180 €. Alle 
12-vuotiaat lapset ilmaiseksi.

mieskuoro oPerameNtoN 
joulukoNsertit Pe 9.12. 
klo 16.00-17.45 | +1 ajaN-
kohtaa Teatteri Vantaa, Teat-
teri Vantaa Silkkisali, Tikkurilan-
tie 44. Mitä olisi joulun odotus 
ilman uljaita mieslaulajia? 
Äänet tenorista bassoon täyttä-
vät Silkkisalin tutuilla jouluklas-
sikoilla ja myös uusilla lauluilla, 
kun mieskuoro Operamento vie 
meidät jouluiseen tunnelmaan. 
Liput: alk. 35.50 / 33,50 / 22 €, 
sis. Netticketin palvelumaksut.

colo liVe: ex tuuttiz Pe 
9.12. klo 20-01 Myyränco-
lo, Skenesali, Jönsaksentie 6. 
Myyräncolon Skenesalin val-
taa live-esiintymisten ilmatilaa 
suvereenisti hallitseva Ex Tuuttiz 
(ent. Tuuttimörkö). Artisti on tun-
nettu muun muassa kappaleis-
taan Kultainen Linna ja Savuke 
+ kola.
 
m-kluBi: kauriiNmetsästä-
jät Pe 9.12. klo 20 Kulttuu-
ritalo Martinus, Martinlaak-
sontie 36. Elektropop-yhtye 
Kauriinmetsästäjistä on syystä 

povattu suomenkielisen elekt-
ronisen popin seuraavaa isoa 
nimeä. Pop-melodioita ja troop-
pisia elektrosoundeja coolilla ja 
mainstreamilla tavalla yhdiste-
levä duo on tunnettu mm. Inti-
aanikesä, Kun mä mietin sua 
niin uuh sekä Revi mua (feat. 
Vesta) -kappaleista.
 
VaNtaaN Viihdeorkeste-
ri: lumiukko la 10.12. klo 
15 Kulttuuritalo Martinus, Mar-
tinlaaksontie 36. Rakastettu, 
koskettava kertomus lumiukon 
ja pienen pojan ystävyydes-
tä ja jouluyön seikkailusta nyt 
Vantaan Viihdeorkesterin säes-
tämänä.

eero siNtoNeN & saka-
rat -leVyjulkkari la 10.12. 
klo 18–02 Lobby Myyrmä-
ki, Jönsaksentie 6. Eero Sinto-
nen ja Sakarat soittaa poppia 
ja rokkia iskelmävivahteella. 
Bändin biisit perustuvat lau-
laja-lauluntekijä Eero Sinto-
sen akustisen kitaran pohjalle 
säveltämiin biiseihin ja sisältö 
vaihtelee tarinoista ja oivalluk-
sista rakkauslauluihin sekä elä-
män surullisten sattumusten 
pohdintaan.

lucia-kulkue Vierailee 
kirjastossa ti 13.12. klo 
10.45–11.00 Tikkurilan kirjasto, 
Lummetie 4. Vantaan Lucia-nei-
to kulkueineen vierailee Tikku-
rilan kirjastossa maanantaina 
13.12.2022 klo 10.45. Tervetuloa 
katsomaan Lucia-kulkuetta ja 
nauttimaan laulusta!

Vantaalla järjestetään 
monenlaisia tapahtu- 

mia, tutustu niihin  
tapahtumakalente- 

ristamme osoitteessa  
tapahtumat.vantaa.fi

Dan Söderholm: ”Min söta lilla roskis”
tors. 8.12 kl. 9.15-9.55, Kulturfabriken Fernissan, 
Dickursbyvägen 36

En nästan ordlös föreställningen för alla över 3 år.
Biljetter 6 €. Biljettreservationer (endast för grupper) 
och förhandsförsäljning: kulttuuriliput.vantaa.fi

En clown förbereder scenen inför Den Stora Konstnären som 
snart ska anlända. Medan han städar börjar han drömma 
om att själv få uppträda. Drömmar och verklighet kollide-
rar och snart är scenen allt annat än städad.

Sairaalaklovnina tunnetun Dan Söderholmin satuesitys 
”Suloinen pieni roskakorini” on suunnattu 3 vuotta täyt-
täneille. Melkein sanaton esitys on ruotsinkielinen, mutta 
sopii siis myös kaiken kielisille lapsille.

TULISUUDELMAN KEIKAT  
Ravintola Tulisuudelma, 
Hertaksentie 2  
 
3.12.   Mr Hyde 
9.12.   Robin 
10.12. & 18.2.  Sinkkubileet –  
           DJ ICE K 
16.12.  Gasellit 
17.12.   Kuumalle Hiekalle 
30.12. Waldo’s People ja  
           DJ ICE K 
31.12.  Portion Boys +  
           Pasi & Anssi 
13.1. & 14.1.  Jimmy Cola 
20.1.   Yksi Totuus 
21.1.    Pam! Feat. Ella 
24.1.    DJ Oku Luukkainen 
25.1.   Supreme 
27.1.    Uniklubi 
28.1.   Hittiorkesteri Aimo 
3.2.     Arttu Wiskari 
4.2.     Bilejuna 
10.2.   Steve'n'Seagulls 
11.2.    Beatwave 
18.2.   Poppikone ja  
           DJ ICE K 
24.2.   Happoradio 
25.2.   Illansuu 
 
Keikat alkavat klo 22 ja 
ovat K-18

MIA PORTIN-SÖDERHOLM

PEKKA TURTIAINEN
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hiljaa jouluyössä -koN-
sertti Pe 16.12. klo 19 Kult-
tuuritalo Martinus, Martinlaak-
sontie 36. Jouluun rauhoitutaan 
kauniiden kappaleiden paris-
sa. Lavalla Leif Lindeman, Keijo 
Hietikko ja Kyösti Mäkimattila. 
Liput 35,50 €. Lippupiste.fi

GöstaN joululaulut ti 
20.12. klo 19.00–20.30 Teat-
teri Vantaa, Teatteri Vantaa 
Silkkisali, Tikkurilantie 44. Leevi 
and the Leavings julkaisi vuon-
na 1990 Varasteleva joulupukki 

-joululevyn, jolla soivat laulun-
tekijä Gösta Sundqvistin hai-
kean suloiset joululaulut.  Näi-
tä sanataiturin tarkkanäköisiä 
jouluaiheisia kappaleita tulkit-
sevat joulun alla Minja Koski ja 
Mikael Saari sekä Lumos-jousi-
kvartetti.  

LIIKUNTA JA URHEILU

hiihdoN suomeN cuP -osa-
kilPailu 11.–12.2.2023 klo 
10–15 Hakunilan urheilupuis-
to, Luotikuja 2. Kotimaista huip-
puhiihtoa Hakunilassa! Ohjel-
massa lauantaina naisten ja 
miesten 10 km, sunnuntaina 
seurojen väliset viestit. Tule 
viettämään hieno ulkoilupäivä 
Vantaan omalle Holmenkolle-
nille.  Pääsyliput 10 €, eläkeläi-
set, työttömät ja varusmiehet 
5 € / päivä. 

kiekko-VaNtaaN Pelit  Tik-
kurilan Areena, Läntinen Valkoi-
senlähteentie 52
LA 10.12. KLO 20 K-Vantaa – Hokki 
PE 16.12. KLO 18.30 K-Vantaa – JOKP 
KE 28.12. KLO 18.30 K-Vantaa - K-Espoo

eräViikiNkieN saliBaNdy-
liiGaN ruNkosarja 2022–
2023  Energia Areena, Rajator-
pantie 2
3.9. KLO 18.30 EräViikingit - FBC Turku
18.12. KLO 17 EräViikingit – LASB
5.1. KLO 18.30 EräViikingit – Esport Oilers 
6.1. KLO 17 EräViikingit – SPV
15.1. KLO 17 EräViikingit – OLS
26.1. KLO 18.30 EräViikingit – TPS
7.2. KLO 18.30 EräViikingit – Happee
19.2. KLO 17 EräViikingit – SPV

tikkurilaN tiikereideN koti-
ottelut  Tikkurilan urheilutalo, 
Läntinen Valkoisenlähteentie 52
10.12.KLO 17 Tiikerit – Josba
17.12. KLO 17 Tiikerit – SaiPa 
7.01. KLO 17 Tiikerit – ÅIF
14.01. KLO 17 Tiikerit – Rangers
11.02. KLO 17 Tiikerit – M-Team
12.02. KLO 17 Tiikerit – LNM 
18.02. KLO 17 Tiikerit – SalBa 

VaNtaa ducks - PerPo Pe 
9.12. klo 18.30 Monitoimikes-
kus Lumon liikuntahalli, Urpiai-
sentie 14.

FriBaFiesta 27.–30.12. Ener-
gia Areena, Rajatorpantie 23. 
Fribafiesta on ennen näkemä-
tön, elämyksellinen frisbeegol-
fin areenatapahtuma. Tapahtu-
ma koostuu näytöspäivästä ja 
kolmesta pelipäivästä. Luvas-
sa valmennusklinikoita, myynti-
pisteitä, nopeustutka, All Stars 

-ottelu, sekä mahdollisuus tava-
ta lajin huippuja. Pelipäivinä 
28.–30.12. areenalle rakenne-
taan 12-väyläinen sisärata, jos-
sa voi pelata itsenäisesti ja osal-
listua soolo- ja joukkuekisoihin. 

NÄYTTELYT

kiNomuseo – elokuVajulis-
teita meNNeiltä Vuosikym-
meNiltä ma 5.12. klo 14-18 
ke 7.12. klo 11-15 to 8.12. klo 
18-21 Rekolan Kino, Rekolantie 
43. Rekolan Kino, Rekolantie 43. 
Näytteillä on alkuperäisiä elo-
kuvajulisteita eri vuosikymme-
niltä yhteensä 50 kpl. Lisäksi 
selailtavissa on huomattavasti 
laajempi digitaalinen Rekolan 
Kinon julistearkisto. Näyttelyn 
sisäänpääsymaksu on 5 euroa 
ja tulot käytetään lyhentämät-
tömänä kyseisten elokuvajulis-
teiden säilyttämiseen tuleville 
sukupolville. 

VaNtaaN FotokerhoN 
VuosiNäyttely 13.12.2022–
26.1.2023 Vantaa-info Myyr-
mäki, Vantaa-info Myyrmäki, 
Paalutori 3. Vantaan fotoker-
hon vuosinäyttely Myyrmäen 
Vantaa-infossa. Näyttelyssä 
on esillä Vantaan fotokerhon 
jäsenten ottamia Vantaaseen 
liittyviä valokuvia.

liisa kuiVasmäeN taide-
Näyttely ma 30.1.2023 – la 
18.2.2023 Tikkurilan kirjasto, 
Lummetie 4. Tikkurilan kirjas-
ton näyttelyalueella on esil-
lä Liisa Kuivasmäen taidetta 
30.1.-18.2.2023. Taiteilija itse 
kuvaa näyttelyään seuraavas-
ti: "Ihmisiä läheltä, syvältä ja 
kaukaa. Portraitteja ja sielun 
maisemaa." Lämpimästi terve-
tuloa tutustumaan Kuivasmä-
en teoksiin!

TORIT, MARKKINAT JA 
MYYJÄISET 

ylästöN joulumyyjäiset ti 
6.12. klo 10–14.  Ylästön koti-
seututalo, Sienestäjänkuja 5. 
Perinteisesti itsenäisyyspäivä-
nä järjestettävät joulumyyjäiset 
tuovat vilinää kotiseututalolle. 
Talon sisällä on runsaasti käsi-

työläisten myyntipöytiä. Tarjol-
la on kaikkea käsitöistä, kukkiin 
ja herkkuihin. Buffetissa voi her-
kutella vaikka leivonnaisilla tai 
herkullisella riisipuurolla.  

PuimalaN joulumaa 10.–
11.12. klo 10–15 Ravintola 
Backas, Ylästöntie 28. Tänä-
kin vuonna Puimalassa on 
monipuoliset joulumarkkinat, 
Backaksen puoti ja jouluisia 
herkkuja, musiikkiesityksiä, jou-
lupukki, Vantaan VPK:n palo-
auton esittely sekä tietenkin 
kinkkubingo. Joulumaahan on 
kaikille vapaa pääsy.

kiVistöN joulutori su 11.12. 
klo 13–17 Topaasikuja. Marja-
Verkko ry:n joulutorilla on myyn-
nissä käsitöitä, leivonnaisia, 
kodintuotteita, lähi- ja luomu-
ruokaa sekä herkkuja nautitta-
vaksi paikan päällä. Luvassa on 
myös ponitalutusta (maksulli-
nen) sekä pientä maksutonta 
oheisohjelmaa. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy.

TEATTERIT & MUSIKAALIT

FlashdaNce - VaskiVuoreN 
lukioN musikaali 2023 to 
12.1.2023 klo 19.00–21.30 | 
+11 ajaNkohtaa Kulttuurita-
lo Martinus, Martinlaaksontie 
36. What a feelin! Vaskivuoren 

lukion 60-henkinen esiintyjä-
kaarti valloittaa Kulttuuritalo 
Martinuksen tammikuussa 2023 
ja kutsuu Flashdance-musikaa-
lin Suomen kantaesitykseen! 
Musikaali sisältää mm. hittibii-
sit Maniac, What a Feeling ja I 
Love Rock’n’Roll. 

rakkauskirjeitä Pe 27.1.2023 
klo 19.00–20.45 Teatteri Van-
taa, Teatteri Vantaa Silkkisali, 
Tikkurilantie 44. Rakkauskirjei-
tä on kahden hengen näytelmä, 
jonka rooleissa nähdään nyt 
yhdet Suomen rakastetuimmis-
ta näyttelijöistä, Seela Sella ja 
Esko Roine. Näytelmän luontee-
seen kuuluu, että sitä ei missään 
nimessä saa opetella ulkoa, 
vaan esitys tapahtuu hetkessä, 
tässä ja nyt. 

MUUTA

moNikulttuuriNeN itseNäi-
syysPäiVäjuhla ti 6.12. klo 
14–16 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Monikult-
tuurinen itsenäisyyspäiväjuh-
la kutsuu kaikkia vantaalaisia 
juhlimaan Suomen itsenäisyyt-
tä. Ohjelman jälkeen tarjotaan 
lämpiössä kakkukahvit.

kartaNoN joululouNas  
23.12. asti Ravintola Backas, 
Ylästöntie 28. Tule nauttimaan 

Backaksen notkuvasta joulu-
pöydästä ja lämminhenkises-
tä kartanotunnelmasta. Run-
sas joulupöytä on katettuna 
Backaksen kartanossa ma-pe 
23.12. asti (ei 5.12 ja 6.12) sekä 
la 10.12, su 11.12 ja la 17.12. Kat-
taukset ovat klo 11.00, 12.00, 
13.30 sekä 14.30. 23.12 kattaus 
vain klo 11.00.

ole jouluPukkiNa seNioril-
le -hyVäNtekeVäisyyskam-
PaNja 18.12. asti Kotona 
Asuen Seniorihoivan Kampan-
jassa voi kukkalahjan antamalla 
tuoda ikäihmisten jouluun tun-
teen välittämisestä ja arvostuk-
sesta. Mukana on lähes 100 kuk-
kaliikettä. Osallistu valitsemalla 
lahjoituskukka yhteistyöhön 
osallistuvasta kukkaliikkeestä 
tai niiden verkkokaupasta. Lisä-
tietoja: kotonaasuen.fi/ole-jou-
lupukkina-seniorille. #OleJoulu-
pukkinaSeniorille

SAKARI MANNINEN

SAKARI MANNINEN

JUHANI RÄTY

Tiesitkö, että Vantaa julkaisee 
kerran kuukaudessa ruotsin-
kielisen uutiskirjeen? Saat 
tilaajana tietoa Vantaan 
kaupungin, järjestöjen ja 
toimijoiden uutisista ja tapah-
tumista. Miten loistava tapa 
samalla harjoitella ruotsin 
kieltä. Lue lisää:  
vantaa.fi/uutiskirjeet

VANTAUDU RUOTSIN-
KIELISELLE VANTAALLE!

Plaska i Vandas ankdamm! Om 
du prenumererar på Vandas 
svenskspråkiga nyhetsbrev får 
du varje månad veta vad som 
händer på svenska i hela Vanda. 
Läs om bl.a. hobbymöjligheter, 
stadens och föreningarnas 
nyheter och evenemang. Dyk 
in i gemenskapen! Beställ här: 
vantaa.fi/uutiskirjeet


