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Tutustu 

Vantaan 
ratikan 

suunnitelmiin! 

Vantaan kaupungin asukaslehti 
Vanda stads inVånartidning 
JulkaisiJa Vantaan kaupunki 
päätoimittaJa Mari kalMari 

toimituspäällikkö arttu raJala 
taitto kari tErVO, 

alina tirkkOnEn, Sanna HEnrikSSOn 
kansikuVa Jyri HuHtala 

painopaikka punaMuSta Oy 
Jakelu JakEluJuniOrit Oy 
Jakelun Vikailmoitukset 

JakEluJuniOrit.Fi/JakElupalautE 
painos 113 061 | issn 2323-8712 

näköislehti Vantaa.Fi/aSukaSlEHti 
palaute aSukaSlEHti@Vantaa.Fi 

Vantaan kaupunki 
somessa 

Katso videoita kaupungista 
vantaakanava.f 

Tilaa videot myös Youtubessa 
vantaa-kanava f 

Euroopan nouseva
innovaatiokaupunki 2021 

Euroopan Innovaationeuvosto valitsi Vantaan Euroopan nousevaksi inno-
vaatiokaupungiksi. 500 000 euron arvoinen tunnustus jaettiin 25.11. iCa-
pital Awards -kisan palkintojenjakotilaisuudessa Brysselissä. l 

Katso Vantaan iCapitalAwards -esittelyvideo 
vantaakanava.f/icapital 

Testaa uutta verkkosivustoa! 

Vantaa.fi uudistuu perinpohjaisesti keväällä 2022, ja uuden verkkosivus-
ton betaversio julkaistiin käyttäjien testattavaksi marraskuussa. Nyt 
on aika kokeilla uutta sivustoa ja antaa palautetta, mikä sivustolla jo 

toimii ja mitä meidän pitäisi ensisijaisesti kehittää. 
Uuden sivuston suunnittelun lähtökohtana on ollut saavutettavuus erilai-

sissa tilanteissa ja laitteissa.Visuaalisilla ja rakenteellisilla elementeillä luo-
daan Vantaan palveluista yhtenäistä käyttökokemusta. Sivuston ulkoasu hen-
kii vantaalaisuutta, ja suuralueet ja kaupunginosat tuodaan entistä paremmin 
esille. Tapahtumat löytyvät myös entistä selvemmin. 

Klikkaa sivusto auki jo tänään, testaa ja anna palautetta! l 

beta.vantaa.fi 

https://beta.vantaa.fi
https://antaa.fi
https://vantaakanava.fi
mailto:aSukaSlEHti@Vantaa.Fi
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Tervetuloa uusi 
vantaalainen! 
Hienoa, että olet valinnut Vantaan uudeksi 
kotikaupungiksesi – toivottavasti viihdyt 
pitkään. Kokosimme sinulle nettisivuillemme 
muuttajan muistilistan ja tietoa uuden 
kotikaupunkisi palveluista. Tutustu 
tarkemmin vantaa.fi/tervetuloa. 

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

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

Valoisaa joulua ja
talvea, vantaalaiset! 

Koronavirus näkyy jälleen kirjoituksessani, kun jo toi-
nen koronan värittämä vuosi lähenee loppuaan. Olemme 
kaikki eläneet tietyllä tavalla poikkeustilassa jo pitkään. 

Vantaalla korona on vaikuttanut meihin kaikkiin.  
Taloutemme on onneksi selvinnyt paremmin kuin synkimmät 

ennusteet ounastelivat. Kovaa vauhtia kasvava kaupunkimme 
kehittyy ja investoi, ja usean vuoden systemaattinen talouden 
vakauttamistyömme on saanut Vantaan talouden terveelle poh-
jalle. Taloudenhoidon perimmäinen tavoite on tuoda vantaa-
laisille kestävää hyvinvointia, ja ensi vuoden budjetissa onkin 
varattu rahoitusta esimerkiksi koronasta toipumiseen muun 
muassa palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä sekä lasten ja 
nuorten palveluja laajentamalla. Korona on jättänyt jälkeensä 
korkean työttömyyden, vaikka työttömyysprosentti laskeekin ja 
yritysten talous elpyy ennakoitua nopeammin. Kuitenkin pitkä-
aikaistyöttömyys on poikkeuksellisen korkea, eikä ole lähtenyt 
laskuun. Tämän parantamiseksi teemme lujasti töitä. 

Ensi vuonna valmistaudumme suurimpaan julkisen hallin-
non uudistukseen, jota Suomessa on toteutettu sataan vuoteen. 
Reilun vuoden päästä aloittaa toimintansa Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialue, jolta vantaalaiset tammikuusta 2023 alkaen 
saavat sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Hyvinvointialueelle siir-
tyy myös pelastustoimi. Valmistelun tavoitteena on turvallinen 
siirtymä, jossa asukkaiden palvelut paranevat ja siirtyvästä 
henkilöstöstä pidetään huolta. Tärkeää on myös, että Vantaalle 
olennaiset ja jo hankesuunnitteluvalmiit Tikkurilan hyvinvoin-
tikeskus ja vanhustenkeskus rakennetaan ja Hakunilan terveys-
palveluita uudistetaan. 

Hyvinvointialueen myötä tulevat tutuksi uudet vaalit.Tammi-
kuussa pääsemme kaikki äänestämään aluevaaleissa. Kannattaa 
ehdottomasti käyttää ääntään! Aluevaltuusto määrittelee, miten 
tärkeät resurssit käytetään.  

Palaan vielä koronaan. Tilanne ei ole edelleenkään ohi. Kaik-
kien on tärkeää noudattaa ohjeita ja rajoituksia. Rokotuksilla 
pääsemme ulos kriisistä, ja ne ovat paras turva niin itselle kuin 
läheisillekin.Vantaa on rokotuskattavuudessa selkeästi jäljessä 
muuta pääkaupunkiseutua ja koko maatakin. Toivon, että roko-
tuksia otetaan viimeistään nyt, ja kolmansiakin rokotuksia jo 
jaetaan. 

Valoa loppuvuoteen, kiitos kuluneesta vuodesta ja hienoa 
tulevaa vuotta! l 

RITVA VILJANEN, KAUPUNGINJOHTAJA 

SAKARI MANNINEN 

Palveluksessamme on yli 11 000 eri alojen osaajaa, jotka rakentavat yhdessä sujuvaa 
arkea Vantaalla asuville, työskenteleville ja vieraileville. Tarjoamme monenlaisiin 
elämäntilanteisiin sopivia töitä: vakituisia työpaikkoja, määräaikaisuuksia, 
sijaisuuksia, harjoittelupaikkoja sekä kesätöitä. Meillä on tälläkin hetkellä haussa 
useiden eri alojen osaajia. Katso kaikki Vantaan kaupungin avoimet työpaikat 
osoitteessa vantaarekry.fi ja liity joukkoomme! 

TULE MEILLE TÖIHIN! 

KAISA SUNIMENTO 
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 
vastaa 1.1.2023 alkaen vantaalaisten 
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. 
Hyvinvointialueen toimintaa valmistellaan 
tällä hetkellä virkamiesvoimin, mutta 
tammikuun 2022 aluevaaleissa pääset 
jo vaikuttamaan hyvinvointialueen 
suuntaan! 

Eduskunta hyväksyi kesällä 
2021 sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen 

järjestämistä koskevan lainsäädän-
nön. Näin sote-uudistuksenakin 
tunnetun valtakunnallisen uudis-
tuksen tulevaisuus varmistui.Tämä 
tarkoittaa sitä, että Vantaan ja Kera-
van alueet muodostavat Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen, joka 
vastaa 1.1.2023 alkaen vantaalais-
ten ja keravalaisten sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden sekä pelastustoi-
men järjestämisestä. 

Uudistuksen valtakunnallisena 
tavoitteena on parantaa perustason 
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalve-
luiden saatavuutta ja toimivuutta. 
Esimerkiksi hoitoon pääsyä, niin 
terveydenhuollossa kuin hammas-
hoidossakin pyritään nopeutta-
maan. 

Hyvinvointia 
hyvinvointialueelta 
Hyvinvointialue on itsenäinen orga-
nisaatio, jonka tehtävä on järjestää 
alueensa sosiaali- ja terveyspal-
velut sekä pelastustoimi. Käytän-
nössä hyvinvointialueelle siirtyvät 
siis nykyisten kuntien sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelastuslai-
tokset. Vuodesta 2023 alkaen esi-
merkiksi Vantaan vanhustenhoidon 
ja terveyskeskuspalvelut järjes-
tää Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialue. Hyvinvointialueet tekevät 
monissa asioissa yhteistyötä kun-
tien kanssa. 

Valmistelutyö vauhdissa, 
aluevaltuusto valitaan 
hyvinvointialueen johtoon 

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
pelastustoimi siirtyvät hyvinvoin-
tialueiden vastuulle 1.1.2023. Tätä 
ennen hyvinvointialueen toiminta 
tulee kuitenkin suunnitella, sen 
organisaatio rakentaa ja sen ylin 
johto valita. 

Tällä hetkellä Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialue on jo perustettu, 

mutta sen toiminnan käynnistymistä 
vasta valmistellaan. Syksyllä 2021 
perustettu väliaikainen valmistelutoi-
mielin (VATE) huolehtii hyvinvointi-
alueen valmistelusta, esimerkiksi Van-
taan, Keravan ja Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen ICT-järjestelmien 
luetteloimisesta ja vertailusta. Väliai-
kaisen valmistelutoimielimen jäsenet 
ovat Vantaan, Keravan ja Keski-Uuden-
maan pelastuslaitoksen viranhalti-
joita, jotka kaupunginhallitukset ovat 
nimittäneet tehtävään. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 
aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tällöin 
valmistelutyö on tehty ja hyvinvointi-
alue on valmiina palvelemaan Vantaan 
ja Keravan alueen asukkaita kaikissa 
hyvinvointiin liittyvissä kysymyk-
sissä. 

Itsenäinen Vantaa, 
yhteistyössä hyvinvointialueen 
kanssa 

Vuodesta 2023 alkaen Vantaan alueen 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelas-
tustoimen järjestää Vantaan ja Kera-
van hyvinvointialue, mutta muut kau-
pungin toiminnot säilyvät ennallaan. 
Hyvinvointialueen ja kunnan välillä 
on iso ero rahoituksessa. Kunnat voi-
vat vaikuttaa tuloihinsa esimerkiksi 
kunnallisverolla, mutta hyvinvointi-
alueen rahoitus tulee toistaiseksi val-
tiolta. Kunnissa sosiaali- ja terveys-
palveluihin suunnatut varat ovat aina 
olleet kompromissi koko kunnan tulo-
jen jakamisesta kaupungin eri toimi-
alojen, kuten kasvatuksen ja opetuk-
sen tai katujen kunnossapidon välillä. 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 
on nykyisissä rahoituslaskelmissa 
varattu jopa enemmän rahaa yhden 
asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin kuin Vantaalla nykyisellään. 

Vantaa säilyy edelleen itsenäisenä 
ja toimivana kaupunkina jatkossakin. 
Vantaan kaupunki tekee toki läheistä 
yhteistyötä Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialueen kanssa, jotta palveluiden 
saanti pysyy sujuvana ja turvattuna. 
Pysymme vantaalaisina jatkossakin! l 

MATTI KEPONEN 

VANTAAN 
HYVINVOI 

JYRI H
U

H
TALA 
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Aluevaaleissa valitaan 69 valtuutettua ja toimikausi on neljä vuotta. 
Valtuutetut aloittavat työnsä 1.3.2022 ja vastaavat uuden hyvin-
vointialueen toiminnasta, taloudesta ja johdosta. Päätösten mer-

kitys asukkaan elämään on merkittävä, sillä jokainen meistä tarvitsee 
todennäköisesti jossain vaiheessa jotain sosiaali- tai terveyspalvelua. 

Kysyimme hyvinvointialuetta valmistelevilta henkilöiltä, mitä meidän 
äänestäjien pitäisi tietää aluevaaleista. 

Mistä vaaleissa äänestetään? 
– Aluevaaleissa äänestetään siitä, millaisiksi Vantaan ja Keravan sosi-

aali-, terveys- ja pelastuspalveluita rakennetaan. Aluevaltuusto päät-
tää esimerkiksi siitä, mihin palveluihin hyvinvointialueen budjetti jae-
taan, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö (kuvassa 
vasemmalla). Hän on mukana hyvinvointialueen valmistelussa. 

– Nyt valitaan aluevaltuutettuja suoraan päättämään sosiaali-, ter-
veys- ja pelastuspalveluista. Aikaisemmin kuntavaaleissa on äänestetty 
ilman, että sen enempää ehdokkaat kuin äänestäjät ovat tienneet minkä 
alan tehtävään valitut päätyvät, jatkaa Keravan sosiaali- ja terveyspal-
veluiden toimialajohtaja Olli Huuskonen. 

Mitä käytännön merkitystä aluevaaleissa äänestämisellä 
on? 

– Äänestäminen aluevaaleissa vaikuttaa meihin kaikkiin. Vaaleissa 
valitut päättäjät tulevat ohjaamaan noin 900 miljoonan euron ja 4500:n 
työntekijän organisaatiota, Aronkytö kertoo. 

– Käytännössä nyt päätetään siitä, miten suun terveydenhuoltoon pää-
see tai missä käymme neuvolassa. Voi jopa sanoa, että vaaleilla vaiku-
tetaan siihen, kuinka nopeasti palokunta on paikalla, jos kotona syttyy 
tulipalo, Huuskonen toteaa. 

Miksi aluevaaleissa kannattaa äänestää? 
– Näissä vaaleissa äänestäjä tietää muita vaaleja tarkemmin mistä 

asioista aluevaltuutetut päättävät. Tämä helpottaa löytämään itselle 
kaikkein tärkeimmistä asioista samanmielisen ehdokkaan, Huuskonen 
kuvaa. 

– Nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalveluitasi lähdetään kehittämään. Kannustan kaikkia vantaa-
laisia tutustumaan meidän tulevaan hyvinvointialueeseen, haastamaan 
ehdokkaita sinulle tärkeistä kysymyksistä ja äänestämään 23.1.2022. 
Nyt voit vaikuttaa siihen, millainen Vantaan ja Keravan hyvinvointialu-
eesta tulee, Aronkytö päättää. 

Aluevaalien lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialue järjestää asuk-
kailleen myös muita vaikuttamisen kanavia, kuten nuoriso-, vanhus- ja 
vammaisneuvostot. l 

KATARIINA KURONEN 

Tutustu hyvinvointialueeseen: vantaa.fi/vantaakeravahyvinvointialue 

Aluevaalit lähestyvät, mutta
mistä niissä oikein äänestetään? 

Tammikuussa järjestetään Suomen ensimmäiset 
aluevaalit. Mutta mitkä aluevaalit ovat ja miksi 
niissä kannattaa äänestää?

 JA KERAVAN 
NTIALUE HALTUUN! 
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JUHANI RÄTY 

Vantaalla asukkaat ovat ” 
päässeet vaikuttamaan 
rokotuspisteiden siainteihin.” 

Kaupunki ja asukkaat 
yhdistyivät rokotusten 
edistämisessä 
Talvi on kiertävien virusinfektioiden 
aikaa. Lievimmillään virus saa vain nenän 
valumaan, mutta koronaviruspandemia 
on näyttänyt, miten yksi virus voi myös 
muuttaa kaiken. 

Kohta on kulunut kaksi vuotta 
siitä, kun ensimmäiset korona-
virustartunnat varmistettiin 

Suomessa. Sittemmin tartuntoja on 
esiintynyt enemmän tai vähemmän 
koko ajan – niin myös täällä Van-
taalla. 

Ennennäkemättömällä tieteelli-
sellä yhteistyöllä saatiin käyttöön 
tehokkaat ja turvalliset rokotteet alle 
vuodessa. Rokotteiden valmistumi-
nen ei kuitenkaan yksin riitä selät-
tämään epidemiaa, vaan tarvitaan 
laajaa yhteistyötä niin käytännön 
rokottamisen järjestelyissä kuin tie-
don välittämisessä. 

Nyt kaikki halukkaat ovat jo usean 

kuukauden ajan voineet käydä hake-
massa itselleen maksuttoman koro-
narokotteen. Vantaan rokotuskatta-
vuus on kuitenkin noussut muuta 
pääkaupunkiseutua hitaammin ja 
tartuntaluvut ovat olleet suuria. Kun-
talaisten terveysturvallisuuden edis-
tämiseksi on täytynyt keksiä lisää 
keinoja. Niinpä Vantaan kaupunki otti 
aktiivisesti asukkaitaan ja Vantaalla 
toimivia järjestöjä mukaan rokotus-
ten järjestämisen suunnitteluun. 

Syyskuussa verkkoon avattiin 
kysely, jossa asukkaat pystyivät toi-
vomaan rokotuspistettä haluamal-
leen alueelle. Ensimmäinen asukkai-
den toivoma rokotuspiste avattiin 

Martinlaaksoon.Tämän jälkeen asuk-
kaiden toivomia pisteitä pystytettiin 
myös Hakunilaan ja Koivukylään. 

Kaupunki on aktiivisesti kuullut 
asukkaiden toiveita rokotusten järjes-
tämisessä. Usealle rokotuspisteelle 
on voinut hakeutua ilman ajanva-
rausta ja toivottuja ilta- ja viikon-
loppuaikoja on järjestetty. Rokotus-

pisteillä ammattitaitoiset rokottajat 
ovat vastanneet kysymyksiin ja aut-
taneet rokotustodistuksen hankkimi-
sessa. Kaupunki ja asukkaat yhdistyi-
vät rokotusten edistämisessä. 

Näin joulupyhien lähestyessä, kun 
monet tapaavat sukulaisiaan ja ystä-
viään, rokotteen antaman suojan 
merkitys vain korostuu. l 
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Etävastaanotot osana suun 
terveydenhuoltoa 

SAKARI MANNINEN 

Koronapandemian aikana sosi-
aali- ja terveyspalveluissa on 
toteutettu laajasti etävastaan-

ottoa. Osassa palveluista etävastaan-
otto on tullut jäädäkseen ja etäpalve-
luita kehitetään Vantaalla jatkuvasti. 
Etävastaanotto onkin joustava ja luo-
tettava tapa saada yhteys ammatti-
laiseen. 

Uusi videovastaanottopalvelu 
otettiin suun terveydenhuollossa 
keväällä 2020 käyttöön nopeutetulla 
aikataululla. 

Etäpalveluilla tarkoitetaan suun 
terveydenhuollossa videovastaanot-
toja. Videovastaanotto toimii Apotin 
sähköisen asiakasportaalin Maisan 
kautta vahvalla tunnistautumisella. 
Videovastaanottoaika varataan poti-
laalle aina suun terveydenhuollon 
ammattilaisen kautta. 

– Asiakkaat ovat palveluun tyyty-
väisiä. Säästyneet matkakustannuk-

Vantaan infektio-
vastaanottotoiminta 
hajautettiin 
lokakuussa viidelle 
terveysasemalle, jotta 
palvelut olisivat lähellä 
kuntalaisia omilla 
terveysasemilla. 

set ja helppous päästä ammattilaisen 
kanssa juttusille keräävät kiitosta, 
kertoo suun terveydenhuollon kehit-
tämispäällikkö Anu Ramberg. 

Videovastaanottoa tarjotaan 1- ja 
3-vuotiaiden määräaikaistarkastuk-
siin, suun terveydentilan hoidontar-
peen arviointiin ja neuvontaan ensim-
mäistä lasta odottaville perheille, 
suun terveydentilaan liittyvään neu-
vontaan ja ohjaukseen sekä kesken-
eräisiin hoitoihin liittyviin asioihin. 

Suun terveydenhuoltoa ajatellaan 
perinteisesti toimenpidevaltaisena 
alana, mutta näyttää kuitenkin siltä, 
että etäpalveluille on paikkansa myös 
suun terveydenhuollossa. 

– Voidaan sanoa, että etäpalvelut 
ovat jääneet perinteisten vastaan-
ottopalvelujen rinnalle suun tervey-
denhuollon palveluvalikoimaan, Anu 
Ramberg summaa. l 

ELLI LAINE 

Infektiovastaanotot toimivat eriy-
tettynä muusta toiminnasta ter-
veysturvallisuuden ja tartuntojen 

ehkäisyn vuoksi. Lokakuusta alkaen 
infektio-oireisia vantaalaisia on hoi-
dettu viidellä eri terveysasemalla: 
Korsossa, Koivukylässä, Martinlaak-
sossa, Myyrmäessä ja Tikkurilassa. 

Infektiovastaanottojen toiminta on 
lähtenyt hyvin käyntiin. Infektiovas-

Etävastaanotto toimii tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, 
jossa on kamera ja mikrofoni. 

taanottotoiminnan ydin on puheli-
mitse tapahtuva ensikontakti, jossa 
arvioidaan hoidon tarve ja annetaan 
neuvoja infektion hoidossa. Terveys-
asemalle ei ole tarvetta lähteä ennen 
kuin on ensin ottanut yhteyttä ja hoi-
don tarve on arvioitu. 

– Pääperiaate tässä on se, ettei sai-
rastuneen ihmisen tarvitsisi kulkea 
kipeänä, vaan avun saisi näppärästi 

SAKARI MANNINEN 

puhelimitse. Puheluihin on saatu 
vastattua hyvin, sanoo terveyspalve-
lupäällikkö Saara Ansamaa. 

Neuvoja puhelimitse ja 
netissä 
Kuntalaisen kannattaa sairastaa 
kotona ja välttää kontakteja. Jos on 
infektio-oireita ja tuntuu, että tarvit-
see terveydenhuollon apua, voi soit-
taa infektiovastaanottojen yhteiseen 
numeroon 09 839 50070, arkisin klo 
8–18 ja viikonloppuisin sekä arkipy-
hinä klo 9–16.  

Puhelimessa tehdään hoidon tar-
peen arviointi ja suunnitellaan 
jatkohoito, esimerkiksi annetaan 
kotihoito-ohjeita, kirjoitetaan sai-
rauslomatodistus tai varataan aika 
vastaanotolle. Tarvittaessa voi myös 
hakeutua koronanäytteeseen ohjei-
den mukaisesti. 

Yhteyttä voi ottaa myös sähköi-
sesti Maisa-palvelun kautta. Yksi 
yhteydenotto riittää, ja terveysase-
malta otetaan yhteyttä mahdollisim-
man pian.    

Mikäli tarvitsee koronatodistuk-
sen, sen saa kätevästi Omakanta-
verkkopalvelusta. Jos käytössä ei ole 
älypuhelinta, voi todistuksen tulos-
taa esimerkiksi kirjastossa.    

– Jos ei ole matkustamassa ulko-
maille tai tarvitse koronapassia, ei 
varsinaista tarvetta todistukselle 
ole. Tavalliseen elämään, kuten esi-
merkiksi kaupassakäyntiin tai muu-
hun normaaliin asiointiin, ei tarvita 
koronapassia, Ansamaa kertoo. l 

JUSSI TURUNEN 

VIISI TERVEYSASEMAA 
HOITAA HENGITYSTIE-
INFEKTIOT 
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Ehkäisevää työtä
tekemässä 
Ehkäisevän päihdetyön yksikkö (Ehkäpä) 
on osa Vantaan kaupungin päihde- ja 
mielenterveyspalveluita. Teemme lakisääteistä 
ja monipuolista työtä päihteidenkäytön 
vähentämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin 

Isa Kaurinkoski (oikealla) edessä, 
Kati Tervo ja Tiina Laiho 

tunteista sekä päihteistä ja niiden 
vaikutuksista nuoreen. Menetelmä 
sisältää myös materiaaleja opettajille 
aiheiden jatkotyöskentelyä varten. 
Lisäksi tarjoamme koululuokille Ehyt 
ry:n päihde- ja pelitunteja, osallis-
tumme koulujen hyvinvointiviikoille 
ja olemme mielellämme mukana van-
hempainilloissa. 

Koulutukset ja tapahtumat 
Ehkäisevää päihdetyötä ei tehdä 
vain meidän yksikössämme vaan 
kaikkialla missä ihmisiä kohdataan. 
Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kai-
kille ja siksi koulutamme kaupungin 

Ole meihin yhteydessä!
ept@vantaa.f 
Tupakkatyö: tiina.laiho@vantaa.f 
Tilaa Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje: 
vantaa.f/uutiskirjeet (Ehkäpän uutiset) 

työntekijöitä esimerkiksi päihteiden 
puheeksi ottamista varten. Järjes-
tämme myös kuntalaisille avoimia 
koulutustapahtumia kuten vuosit-
tainen Päihdefoorumi.Tämän vuoden 
teemana on nuoret ja päihteet. Päih-
defoorumia voi seurata Vantaa-kana-
valla, jossa on tallenteita myös aikai-
semmista päihdefoorumeista. Meitä 
voi kohdata myös erilaisissa hyvin-
vointiin liittyvissä tapahtumissa 
ympäri kaupunkia. Silloin kannattaa 
tulla rohkeasti juttelemaan. Ehkäpän 
toimintaa pääsee seuraamaan myös 
tilaamalla uutiskirjeemme, jonka 
tilausohjeet ovat vieressä l
 ISA KAURINKOSKI, TIINA LAIHO & KATI TERVO 

Seuraa meitä somessa: 
Instagram: vantaaept 
Facebook: 
Ehkäisevä päihdetyö Vantaa 
Twitter: VantaaEPT 

tukemiseksi. 

Pakka-toiminta on yhteistyötä 
Pakka-toimintamallin tavoitteena 
on yhteistyöllä asukkaiden, kauppo-
jen, ravintoloiden ja viranomaisten 
kanssa varmistaa myynnin vastuul-
lisuus, ehkäistä ikärajavalvottavien 
tuotteiden myyntiä ja välittämistä 
alaikäisille sekä ehkäistä alkoholin 
anniskelu alaikäisille ja päihtyneille. 
Pakka-toimintaa koordinoi valtakun-
nallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. 

Ota kantaa! 
Osana Pakka-toimintamallia toteute-
taan joka toinen vuosi päihdetilanne-
kysely, jossa kuntalaisten on mahdol-
lisuus tuoda esille näkemyksiään ja 
kokemuksiaan Vantaan päihdetilan-
teesta ja palveluista omassa arjes-
saan. Päihdetilannekyselyyn 2020 
osallistuttiin aktiivisesti ja kuntalai-
set toivat vastauksissaan esille esi-
merkiksi toiveen jalkautuvan työn 
lisäämisestä. Moni koki myös huolta 
läheisen päihteidenkäytöstä. Tulok-
sia on viety eteenpäin ja vastauksia 
on käsitelty kaupungin useissa eri 
työryhmissä. Kysely toteutetaan seu-
raavan kerran 2022. 

Paikallinen lausunto on yhteen-
veto kuntalaisten näkemyksistä kos-
kien ravintolan hakeman anniskelu-
luvan vaikutuksista lähialueeseen. 
Ehkäisevän päihdetyön tehtävänä on 
koota tämä yhteenveto Aluehallinto-
virastolle. Lausuntoa varten kuullaan 
esimerkiksi taloyhtiöiden hallituksia 
sekä päiväkoteja ja kouluja. Voit olla 
myös suoraan yhteydessä Ehkäisevän 
päihdetyön yksikköön, mikäli asuin-
alueen päihdetilanne huolestuttaa.  

Eroon tupakasta 
Ehkäpässä tehdään asiakastyötä 
tupakasta vieroituksen osalta. Jos 
tupakoinnin tai nikotiinituotteiden 
käytön lopettaminen on ajankoh-
taista, mutta tuntuu yksin hanka-
lalta, ole rohkeasti yhteydessä. Meiltä 
saat keskusteluapua vieroituksen 
tueksi tai voit vain tulla pohtimaan 
omaa tupakointiasi. 

Mukana koulutyössä 
Lapsiin ja nuoriin kohdennettua 
ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan 
yhteistyössä koulujen kanssa. Tari-
nallinen päihdekasvatusmenetelmä 
Valintojen stoori toteutetaan vuo-
sittain kaikille kuudesluokkalaisille 
yhteistyössä koulujen oppilashuol-
lon, nuorisopalveluiden sekä seura-
kunta- ja yhdistystoimijoiden kanssa. 
Valintojen stoori -tunnilla oppilaat 
katsovat videon ja keskustelevat 
siinä esiintyvistä aiheista; ihastu-
misen, rakastumisen ja pettymysten 

E-lasku – fksu valinta 
Kolahtiko postilaatikkoosi ham-
maslääkärimaksu tai aikuisopiston 
kurssimaksu? Otahan lasku tavallista 
tarkempaan syyniin! 
Jos laskun voi saada sähköisenä, e-
laskusopimuksen tekemiseen tarvittavat 
tiedot löytyvät laskun tilisiirtolomakkeel-
ta. Suurimman osan Vantaan kaupungin 
ja sen liikelaitosten lähettämistä laskuista 
voi saada sähköisinä. 
vantaa.f/laskutus 

mailto:tiina.laiho@vantaa.fi
mailto:ept@vantaa.fi
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VANTAA KASVAA JA KEHITTYY 
TALOUS TERVEELLÄ POHJALLA KORONASTA HUOLIMATTA 

Ensi vuonna Vantaa jatkaa vahvaa kasvuaan ja kaupunki on investoimassa muun muassa 
kahdeksaan päiväkotiin, Elmon urheilupuistoon, Kehä III:n perusparannukseen sekä ratikan ja 

Jokiniemen kampuksen suunnitteluun. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus valmistuu. 

Vantaa on kasvanut viime vuo-
sina erittäin nopeasti. Viime 
vuonna vantaalaisia saatiin 

lisää liki 3500. Tänä vuonna kasvu 
jää alle 3000:een, ja myös ensi vuonna 
Vantaan väkimäärä lisääntyy aiem-
paa vähemmän, mutta vuonna 2023 
väestönkasvun ounastellaan jälleen 
voimistuvan. 

– Uudelle väelle tarvitaan lisää pal-
velutuotantoa ja investointeja. Sen 
vuoksi laitamme tänäkin vuonna rei-
lusti rahaa esimerkiksi rakentami-
seen.Asuntoja pitää tietysti rakentaa 
samaa vauhtia, joten asuntorakenta-
minenkin on näillä näkymin kiihty-
mässä jälleen vuodesta 2023, kertoo 
kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. 

Talous pian tasapainoon 

Kesän vaaleissa valittu uusi val-
tuusto aloitti työnsä elokuussa, ja 
valtuustosopimuksen mukaan Van-
taan talouden kehittämisen perim-
mäisenä tavoitteena on vantaalaisten 
kestävä hyvinvointi. Kunnallisvero-
prosentti ja kiinteistöveroprosentit 
pidetään ennallaan. 

– Jatkamme talouden tasapaino-
tusta, ja vuonna 2023 on tarkoitus 
päästä alijäämästä. Olemme tehneet 
systemaattista työtä monta vuotta 
ja näin saaneet Vantaan talouden 
terveelle pohjalle – koronasta huoli-
matta; pahimmat uhkakuvat eivät ole 
toteutuneet, Viljanen toteaa. 

Työttömyysluvut enemmän kuin 
tuplaantuivat keväällä 2020 koronan 
vuoksi, ja luvut ovat edelleen pysy-
neet korkealla. Lokakuussa työttö-
myys oli reilu 12 prosenttia eli suunta 
kuitenkin on oikea. Ennen koronaa 
8,5 prosenttia vantaalaisista oli työt-
tömiä, joten muutos on roima. Työlli-
syyttä pyritään parantamaan muun 
muassa Vantaan ja Keravan työllisyy-
den kuntakokeilulla. 

Sote ja korona 
vaikuttavat paljon 
Koronaepidemia on vaikuttanut kaik-
kiin vantaalaisiin. Vantaa teki ensim-
mäisten kaupunkien joukossa toipu-

missuunnitelman, jolla on tarkoitus 
käydä koronan jälkihoidon kimp-
puun. Ohjelmaan käytetään vuosina 
2021-2023 noin 18 miljoonaa. 

Ensi vuosi on viimeinen, jolloin 
Vantaan kaupunki toimii nykyi-
sessä laajuudessaan: vuoden 2023 
alusta alkaen sosiaali- ja terveyspal-
velut sekä pelastustoimen palvelut 
siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialueelle. Hyvinvointialueeseen 
liittyvä valmistelu on ensi vuonna 
tärkeää, jotta siirto sujuu jouhevasti. 

Kaupunginjohtaja esitteli budjettieh-
dotuksensa marraskuun alussa, ja kau-
punginvaltuusto päättää ensi vuoden 
budjetista joulukuun puolivälissä. l 

LAURA KLEFBOHM 

Tutustu 
kaupungin talouteen 
yksityiskohtaisemmin 
kaupungin verkkosivuilla 
vantaa.f/talousarvio 

ANNI HAAPARANTA 
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Tulot Talousarvio 2 088 628 

2022 

KASVATUS 
JA OPPIMINEN 

Toimialalla keskitytään hyvinvointi-
ja oppimisvajeen paikkaamiseen. 
Varhaiskasvatuksessa kehitetään 

johtamista, lasten tunne- ja kaveriasioita 
ja henkilökunnan digiosaamista. 

Peruskoulussa lisätään oppilaiden 
saamaa tukea, ja toisella asteella 

paikataan hyvinvointivajetta 
huomioimalla erityisesti 

ryhmäytyminen. 

Myyntituotot 105 009 

Maksutuotot 79 147 
Tuet ja avustukset 33 501 

Muut toimintatuotot 255 882 

Kunnallisvero 974 000 

Kiinteistövero 102 000 

Yhteisövero-osuus 85 000 

Valtionosuudet 282 000 

Lainat ja muut rahoitustuotot 165 214 

Investointitulot 6 875 

KAUPUNKI-
YMPÄRISTÖ 

Toimialalla on merkittävät, 139,5 miljoonan 
euron investoinnit rakentamiseen. Kaupunki 
rakentaa ja korjaa kouluja, päiväkoteja ja 
muita kaupungin tiloja, rakentaa katuja 
ja puistoja sekä suunnittelee ratikkaa. 

Kaupungin tavoitteena on, että Vantaalle 
toteutuu vuosittain pari tuhatta uutta 

asuntoa, mitä tuetaan esim. kaavoituksella 
ja rakennusluvin. Kaupunki edistää uusia 

kodikkaita kaupunkipientaloalueita. 
Kaupungistuminen halutaan 

tehdä kestävästi. 

Käyttötalouden 
toimintatuotot 

473 539 

Verotulot 1 161 000 

Valtionosuudet 282 000 

KAUPUNKI-
KULTTUURI 

Koronan vaikutuksia paikataan erityisesti 
vapaa-ajan palveluiden tarjonnalla ja 

yhteisöllisyyden tukemisella. Hakunilaan 
avataan uusi lastenkulttuurikeskus, 

jalkautuvaa nuorisotyötä lisätään, ja 
vakiinnutetaan hyvinvointimentorointia. 

Sote-uudistuksen jälkeen kaupungille 
jää hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä, josta vastaa jatkossa 
kaupunkikulttuurin 

toimiala. 
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Menot 
Henkilöstökulut -4 059 2 088 628 Palvelujen ostot -21 049 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -411 
Avustukset -4 637 
Muut toimintakulut -3 861 

Yleishallinto -34 018 Henkilöstökulut -49 056 
Palvelujen ostot -62 207 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 505 
Avustukset -25 337 
Muut toimintakulut -10 271 

Henkilöstökulut -164 661 

Palveluiden ostot -543 058 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 145 
Avustukset -20 573 
Muut toimintakulut -25 585 

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos -40 188 

Kasvatus ja oppiminen -494 357 

Kaupunkiympäristö -259 396 

Suun terveydenhuollon liikelaitos -25 112 

Rahastot -1 996 

Lainat ja muut rahoituskulut -82 783 

Investointimenot -156 940 

Kaupunkistrategia ja johto -150 376 

Sosiaali- ja terveydenhuolto -770 022 

Henkilöstökulut -282 475 

Palveluiden ostot -65 442 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 024 
Avustukset -31 873 
Muut toimintakulut -101 543 

Kaupunkikulttuuri -73 439 
Henkilöstökulut -31 264 
Palveluiden ostot -8 356 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 295 
Avustukset -4 220 
Muut toimintakulut -26 349 

Henkilöstökulut -30 046 
Palveluiden ostot -108 223 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 303 
Avustukset -219 
Muut toimintakulut -93 604 

Luvut tuhansina euroina. 

SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUT 

Ensi vuosi on viimeinen, jona kaupunki 
tarjoaa asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Vuoden 2023 alusta palvelut saa Vantaan ja 

Keravan hyvinvointialueelta. Heti vuodenvaihteen 
jälkeen tammikuussa 2022 pidetään aluevaalit, 

joissa kaupunkilaiset pääsevät päättämään itselleen 
keskeisten palveluiden järjestämisestä. Vuonna 2022
 Vantaa jatkaa koronaepidemian hoitoa ja purkaa 

hoito- ja palvelujonoja, parantaa palveluiden 
saatavuutta ja yleisesti väestön hyvinvointia. 

Ensi vuonna erityistavoitteena on myös 
henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen. 
Budjetti-ehdotuksen mukaan toimiala 

saa yli sata uutta työntekijää. 



 

Asumista

  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
  

 

 

12 

VANTAAN UUSI KAUPUNGINVALTUUSTO 
ON TOIVOTETTU TERVETULLEEKSI 

SAKARI MANNINEN 

Vantaan uusi valtuusto 
aloitti toimikautensa 
1. elokuuta. 

Kuntavaalit järjestettiin 13. kesä-
kuuta 2021 erityisjärjestelyin. 
Vantaan kaupunginvaltuus-

toon nousi 67 valtuutettua, joista 
31 oli uusia. Kaupunginvaltuustoon 
äänestetyt päättäjät tekevät seuraa-
van neljän vuoden ajan valintoja siitä, 
millaisia palveluita Vantaa ylläpitää 
ja mihin suuntaan kaupunkia halu-
taan kehittää. 

Vantaan vaaleissa suurimmaksi 
puolueeksi nousi kokoomus 18 val-
tuutetulla sosiaalidemokraattien 
jäädessä toiseksi 16 valtuutetulla. 
Perussuomalaiset lisäsivät paik-
kojaan eniten; heillä on valtuus-
tossa nyt 12 valtuutettua kahdeksan 
sijaan. Vastaavasti vihreät menetti 
kolme paikkaa jääden valtuustossa 
neljänneksi suurimmaksi puolueeksi 
yhdeksällä valtuutetulla. Valtuustoon 
nousi myös uusi puolue Liike nyt kah-
della paikalla.  

Vaalien ääniharavat Vantaalla 
olivat SDP:n Antti Lindtman (5118 
ääntä), kokoomuksen Sari Multala 
(3384 ääntä) ja perussuomalaisten 
Mika Niikko (1684 ääntä).  

Kaupungin päätöksen-
teko pähkinänkuoressa 
Kaupunkilaiset valitsevat vaaleilla 
luottamushenkilöitä edustamaan 
itseään kaupunginvaltuustossa. 
Luottamushenkilöitä toimii myös val-
tuuston valitsemissa kaupunginhal-
lituksessa, lautakunnissa ja muissa 
luottamustehtävissä. Luottamus-
henkilöt hoitavat tehtäväänsä oman 
palkkatyönsä ohessa. 

Kaupunginvaltuusto on Vantaan 
kaupungin korkein päättävä elin. 
Valtuustolle kuuluu kaupungin stra-

Vantaan kaupungin uusi kaupunginvaltuusto kaudelle 2021-2025. 

tegiasta, toiminnasta ja taloudesta 
päättäminen. Valtuusto nimittää 
jäsenet kaupungin muihin toimieli-
miin, kuten kaupunginhallitukseen. 
Kaupunginvaltuusto ja valtuuston 
varajäsenet valitaan neljän vuoden 
välein järjestettävissä kunnallisvaa-
leissa.Vantaan 67 valtuuston jäsentä 
kokoontuvat lähes kuukausittain 
kaupungintalolle kokoukseen tai 
selostustilaisuuteen, joita asukkaat 
voivat seurata Vantaa-kanavalla.  

Kaupunginhallitus vastaa kaupun-
gin hallinnosta ja taloudenhoidosta 
sekä valtuuston päätösten valmiste-
lusta, päätösten täytäntöönpanosta 
ja laillisuuden valvonnasta. Kau-
punginvaltuusto valitsee heidät eri 
puolueista kahden vuoden toimikau-
deksi. Vantaan kaupunginhallituk-
sessa on 15 jäsentä. 

Seuraa valtuuston lähetyksiä 
vantaakanava.f/category/kaupunginvaltuusto 

Valtuuston ja hallituksen lisäksi 
kaupungissa toimii lautakuntia, jotka 
hoitavat ainoastaan tiettyjä toimi-
aloja koskevia tehtäviä. Lautakunnat 
ovat asiantuntijatoimielimiä, jotka 
toimivat lähellä palvelutuotantoa ja 
vahvistavat asukasnäkökulmaa tuo-
tantoa kehitettäessä. Kaupunginval-
tuusto päättää lautakuntien määrän 
ja tehtävän sekä nimeää lautakuntien 
jäsenet.Vantaalla on seitsemän lauta-
kuntaa. Lautakuntien toimikausi kes-
tää neljä vuotta. 

Kaupunginvaltuuston, -hallituk-
sen ja lautakuntien lisäksi kaupun-
gin toimielimiä ovat muun muassa 
johtokunnat, jaostot ja toimikunnat, 
joihin sekä kaupunginhallitus että 
ulkopuoliset voivat nimetä jäseniä ja 
edustajia. 

Lisäksi Vantaalla on toiminut jo 
yli 20 vuoden ajan nuorisovaltuusto, 
joka valvoo nuorten etuja ja nostaa 
esille nuorille tärkeitä asioita. Nuo-
risovaltuustoon valitaan vaaleilla 20 
varsinaista ja 10 varajäsentä kah-
deksi vuodeksi kerrallaan. 

Jokaisessa kaupungissa on oltava 

kaupunginjohtaja, joka hoitaa tehtä-
vää kokopäiväisesti ja saa työstään 
palkkaa. Kaupunginjohtajan teh-
tävänä on johtaa hallintoa, talou-
denhoitamista ja kaupungin muuta 
toimintaa yhteistyössä kaupungin-
hallituksen kanssa. Kaupunginjohta-
jan valitsee valtuusto l
 VILMA KÖLHI 

VANTAAN 
KAUPUNGINVALTUUSTO 
2021–2025 
• Kokoomus 18 (+1) 
• SDP 16 (-2) 
• Perussuomalaiset 11 (+3) 
• Vihreät 9 (-2) 
• Vasemmistoliitto 4 (-1) 
• Keskusta 2 (-1) 
• Kristillisdemokraatit 2 (0) 
• Liike nyt 2 (+2) 
• RKP 2 (0) 
• Sitoutumattomat 1 

KUNTAVAALIT 2021 
• Äänestysprosentti 48,4 %  

• 2017 äänestysprosentti 52,3 % 
• Uusia kaupunginvaltuutettuja 46 %  

• 2017 uusia 58 % 
• Valtuustoon valituista naisia 55 %  

• 2017 valituista naisia 49 % 
• Valtuustoon valittujen keski-ikä 47 v.  

• Nuorin 21 v. ja vanhin 77 v. 
• Vantaan aktiivisin äänestysalue oli 

Ylästö, jossa 67 prosenttia alueen 
äänioikeutetuista äänesti. 



 

Asumista

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

13 

Päätöksentekoa yhdessä
asukkaiden kanssa 
Kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua kaupungin 
toimintaan. Valtuuston ja toimialojen on huolehdittava, että asukkaat voivat 
vaikuttaa oikea-aikaisesti ja vuorovaikutteisesti. Päätökset vaikuttavat 
kaikkiin kaupungin palveluihin, kuten päiväkotien ja koulujen toimintaan, 
kaupunkisuunnitteluun ja ympäristön hoitoon, terveys- ja sosiaalipalveluihin 
sekä harrastusmahdollisuuksiin ja kulttuuripalveluihin. 

6 MUUTOKSENHAKU 

Kaupungin päätöksiin tyytymättömällä 
asukkaalla on muutoksenhakuoikeus 

tehtyihin päätöksiin. Päätöksestä riippuen 
muutoksenhakukeinona on yleensä joko 

virallinen oikaisuvaatimus tai valitus. 

Tee virallinen oikaisuvaatimus tai 
kunnallisvalitus. Anna palautetta 

kaupungin palveluista, toiminnasta ja 
päätöksenteosta vantaa.fi-

palautepalvelussa. 

5 ARVIOINTI 

Arvioidaan päätöksenteon 
vaikutuksia, tuloksia ja 

tavoitteiden toteutumista.  

Arvioinnin pohjaksi kerätään 
tietoa ja palautetta eri tavoin, 

kuten asukastilaisuuksissa 
tai kyselyillä. 

4 TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Valtuuston päätösten 
täytäntöönpanosta vastaa 

hallitus. Konkreettisesta 
toteuttamisesta vastaavat 

kaupungin eri palvelualueet, 
toimialat ja yksiköt. 

1 VIREILLETULO 
 Ongelma tai tavoite  

Asia voi tulla vireille ja nousta 
päätöksentekoon esimerkiksi lain-

säädännön muutoksista, kaupungin 
päätöksistä tai vaikka kuntalaisaloitteista. 

Vaikuta ja tee aloite sivulla 
kuntalaisaloite.fi. Voit ottaa suoraan 

yhteyttä luottamushenkilöihin tai 
vaikuttamistoimielimiin, kuten 

vammaisneuvostoon ja 
nuorisovaltuustoon. 

3 PÄÄTÖKSENTEKO 
JA TIEDOKSIANTO 

Viranhaltija tai kaupungin päätöksen-
tekoelin (lautakunta, hallitus tai valtuusto) 

päättää joko hyväksyä tai hylätä esityksen. 
Vaihtoehtona on asian palauttaminen valmisteluun. 

Ilmoitus päätöksenteosta asianosaisille. 

Saat tietoa päätöksistä ja vaikutus-
mahdollisuuksista alueellisista uutis-

kirjeistä, sosiaalisen median kanavista, 
sanomalehdistä tai olemalla yhteydessä 

luottamushenkilöihin. Voit seurata
 valtuuston kokouksia Vantaa-

kanavalla sekä tutustua 
pöytäkirjoihin. 

2 VALMISTELU 
Päätettävän asian 

vaikutukset ja kustannukset 

Usein viranhaltija eli kaupungin työntekijä 
vastaa asian varhaisesta valmistelusta, 
minkä jälkeen asia etenee lautakunnan 
käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuustoon 

vietävät asiat valmistelee pääsääntöisesti 
kaupunginhallitus. 

Voit osallistua valmisteluun kyselyiden 
ja keskusteluiden avulla, esimerkiksi 

osallistuvavantaa.fi 
-sivulla. 
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APUA TYÖNHAKUUN – 
YHDESSÄ SE ON HELPOMPAA 

Tervetuloa juttusille
Tule paikan päälle tai soita – mikä vain on 
sinulle kätevintä! 

Ohjaamo Vantaa 
Nuorten monitoimitila Liito, Lummetie 2 b 
avoinna ma–pe klo 12–16 

Vantaan työllisyyspalveluiden 
asiointipiste 
Vernissakatu 1, 4. kerros 
avoinna ma–pe klo 9–15 
tyollisyyspalvelut.asiakaspalvelu@vantaa.f 

Valtakunnallinen TE-palveluiden 
henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu 
0295 025 500 
avoinna ma–pe klo 9–16.15 

Vantaan ja Keravan työllisyys-
palveluiden henkilö-asiakkaiden 
puhelinpalvelu 
Palvelua suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 
09 8395 0120 
avoinna ma–pe klo 9–16 

Vantaan ja Keravan työllisyys-
palveluiden henkilö-asiakkaiden 
monikielinen puhelinpalvelu 
09 8395 0140 
avoinna ma–pe klo 9–16 

Omavalmentajat ja monipuoli-
set neuvontapalvelut auttavat 
kaikenikäisiä työnhakijoita. 

– Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita 
Ohjaamosta! sanovat Vantaan Ohjaa-
mon omavalmentajat Suvi Tiihonen 
ja Hanna Kuivalainen, kun heiltä 
kysytään, missä tilanteessa Ohjaa-
mon neuvontaan kannattaa tulla. 
Kehotus kuvaakin hyvin Ohjaamon 
tarjoamaa monipuolista tukea. Pal-
velut on tarkoitettu vantaalaisille 
15–29-vuotiaille nuorille. 

– Ohjaamoon voi tulla yksin tai 
kaverin kanssa. Toiminta keskittyy 
pääasiassa työnhaku- ja koulutus-
neuvontaan. Autamme myös nuoria 
sopivien palveluiden piiriin. Voimme 
esimerkiksi ottaa yhteyttä sosiaali-
työhön, jos nuori on vaikkapa asun-
noton tai hänellä on asunnottomuu-
den uhka, Tiihonen kertoo. 

Usein asiakkaan kanssa käydään 
läpi erilaisia vaihtoehtoja seuraa-
viksi askeleiksi sekä työllistymiseen 
ja koulutukseen liittyviä tekijöitä. 

” Jos et tiedä mistä aloittaa, 
aloita Ohjaamosta!” 

– Nuori päättää aina itse, kuinka 
tilanteessaan haluaa edetä, Kuivalai-
nen painottaa. 

Omavalmentajat auttavat 
myös yli 29-vuotiaita 
Ohjaamo on osa Vantaan ja Kera-
van työllisyyden kuntakokeilua, 
joka starttasi tämän vuoden maalis-
kuussa. Kokeilun keskeinen ajatus 
on, että jokainen asiakas saa oma-
valmentajan, jonka kanssa pyritään 
löytämään sopivia polkuja työllisty-
miseen, opintoihin tai muuhun yksi-
lölliseen tilanteeseen sopivaan pal-
veluun. 

Työllisyyspalvelut tarjoavat neu-
vontapalveluita ilman ajanvarausta 
myös aikuisille. Kasvokkain tapah-
tuvan palvelun lisäksi neuvontaa 
saa myös puhelimitse ja sähköpos-
titse. Lisäksi sähköisen Oma asiointi 
-verkkopalvelun kautta voi lähettää 
sähköisen yhteydenottopyynnön suo-
raan omalle omavalmentajalle. Hänen 

kanssaan voi omaa työllistymistä tai 
palveluntarvetta pohtia tarkemmin. 

– Aikuisten neuvonnassa asiakkaat 
kysyvät etenkin toimeentuloon, lau-
suntoihin ja selvityksiin liittyviä asi-
oita. Myös koulutukset, työkokeilu- ja 
palkkatukimahdollisuudet sekä kun-
touttava työtoiminta kiinnostavat, 
listaa omavalmentaja Johanna Jutila, 
jolla on pitkä kokemus neuvontapal-
veluista. 

– Kasvokkain tapahtuva neuvon-
tapalvelu on erittäin tärkeää asiak-
kaille, joilla ei ole pankkitunnuksia 
tai jotka eivät muista syistä pysty 
hyödyntämään sähköistä asiointia, 
Jutila jatkaa. 

Tapahtumia, tietoa ja vaikka 
uusi CV-kuva! 
Sekä Ohjaamossa että aikuisten pal-
veluiden neuvontapisteessä voi tiet-
tyinä aikoina esimerkiksi tavata 
oppilaitosten opinto-ohjaajia, osallis-
tua rekrytointi-infoihin ja käydä CV-
kuvauksessa. Lisäksi neuvonnan toi-
mipisteillä on käytössä tietokoneita, 
joilla asiakkaat voivat hoitaa asioi-
taan. Paikan päällä voi myös pyytää 
neuvoja ansioluettelon tai työhake-
muksen tekoon. 

Haastava asiakastilanne ja korona 
ovat näkyneet myös neuvontapalve-

luissa. Omavalmentajat tekevät kui-
tenkin parhaansa edistääkseen asiak-
kaiden asioita. Nyt näyttää siltä, että 
osa ongelmista on selätetty: neuvon-
taan saapuneita asiakkaita ehditään 
palvelulla ja puhelinpalvelun vasta-
usprosentti on hyvä ja takaisinsoitot 
toteutuvat viimeistään seuraavana 
päivänä. Muita viiveitä pyritään jat-
kuvasti kirimään umpeen. 

Koronarajoitusten purun jälkeen 
asiakkaat ovat löytäneet hyvin aikuis-
ten neuvontapalvelun toimipisteelle. 
Korona-aika kuitenkin näkyy vielä 
tietyissä asiakasryhmissä. 

–Vaikka asiointi itse toimipisteessä 
olisikin turvallista, monet välttävät 
edelleen julkisen liikenteen käyttöä, 
Jutila kertoo asiakkaiden sanoneen. 

Vantaan Ohjaamon Suvi Tiihonen 
kannustaa myös nuoria liikkeelle. 

– Ohjaamossa on ollut toistaiseksi 
aika hiljaista kävijämäärien osalta. 
Toivommekin, että nuoret tulevat roh-
keasti paikalle! 

Jutila puolestaan muistuttaa, että 
neuvontapalveluissakin työntekijät 
ovat paikalla asiakkaita varten: – Me 
työntekijät haluamme kohdata asiak-
kaita ja auttaa heitä löytämään itsel-
leen sopivia vaihtoehtoja edetä kohti 
työllistymistä. On hienoa, että asia-
kas on itse aktiivinen, saapuu pai-
kalle ja haluaa edistää asioitaan. l 

ELISA LIPPONEN 

mailto:tyollisyyspalvelut.asiakaspalvelu@vantaa.fi
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JAANA ÅBERG 

MEIDÄN 
HAVUKOSKI 

VÅRT HAVUKOSKI 
OUR HAVUKOSKI 

MEIDÄN 
MIKKOLA 

VÅRT MIKKOLA 
OUR MIKKOLA 

MEIDÄN
LÄNSIMÄKI 

VÅRT VÄSTERKULLA 
OUR LÄNSIMÄKI 

Havukosken, Mikkolan ja 
Länsimäen osallistuvan 
budjetoinnin tulokset selvillä 

Havukoskella, Mikkolassa ja 
Länsimäessä on ollut keväästä 
lähtien meneillään osallistuva 

budjetointi -prosessi, jossa alueiden 
asukkaat ovat olleet vaikuttamassa 
kaupungin rahojen käyttöön. Osal-
listuvassa budjetoinnissa asukkaat 
saavat päättää, miten kutakin aluetta 
kehitetään 50 000 eurolla. 

Ohjelma alkoi huhtikuussa ide-
ointivaiheella, jossa asukkaat esit-
tivät ideoita alueen kehittämiseksi, 
ja huipentui äänestykseen valitta-
vista ehdotuksista syys-lokakuussa. 
Ehdotuksista toteutetaan kullakin 
alueella äänestyksessä eniten ääniä 
saanut sekä seuraavaksi eniten ääniä 
saaneista ehdotuksista järjestyk-
sessä niin monta muuta ehdotusta 
kuin budjettiin mahtuu. 

Ääntään käytti noin neljä prosent-
tia äänioikeutetuista, joita olivat 
kaikki alueiden asukkaat. 

– Hienoa, miten aktiivisesti asuk-
kaat kaikilla alueilla ovat osallistu-
neet prosessin eri vaiheisiin aina ide-
oinnista äänestykseen, kiitos kaikille 
yhteistyöstä! Ensi vuonna päästään 
nauttimaan tuloksista, kiittelee osal-
lisuuskoordinaattori Laura Letten-
meier. 

Kukkia, puita ja tapahtumia 
Toteutettavien kohteiden lista on tie-
tysti joka alueella erilainen, mutta 
yhteistä kaikilla alueilla oli, että 
asukkaat äänestivät toteutettaviksi 

tapahtumia ja kukkien ja puiden istu-
tuksia. 

Havukoskella kunnostetaan Hana-
bölen myllynraunioiden ympäristö, 
lisätään roska-astioita kulkureit-
tien varrelle, istutetaan kukkia ja 
kirsikkapuita, pensaita ja niittykas-
veja, kunnostetaan kävely- ja pyörä-
reittejä, järjestetään siivoustalkoot 
ja ohjattua puistojumppaa, tehdään 
katutaidetta ja lisätään ajoesteitä 
Havukoskenkadun kävely- ja pyörä-
tielle. 

Länsimäessä lisätään roskiksia 
puistoihin ja kulkureittien varsille, 
istutetaan kirsikkapuita, järjeste-
tään toritapahtuma, pelitapahtuma 
ja puistojumppaa, asennetaan fris-
beegolfkoreja, istutetaan kukkia, siis-
titään ja kohennetaan kaupan edus-
taa Maalinauhantiellä, siivotaan 
juoksuhaudat talkoilla ja tehdään 
juoksuhautojen historiasta kertova 
kyltti sekä istutetaan marjapensaita 
tai muita hyötykasveja ja kukkaniitty 
hyönteisille. 

Mikkolassa istutetaan kukkivia 
puita, hyönteisystävällinen kuk-
kaniitty ja kukkia katujen varsille, 
järjestetään kyläjuhlat ja puisto-
jumppaa, lisätään roska-astioita kul-
kureiteille ja viheralueille, lisätään 
penkkejä ja parannetaan katuvalais-
tusta. Valitut ehdotukset toteutetaan 
vuoden 2022 aikana.Tutustu valittui-
hin ehdotuksiin tarkemmin osallistu. 
vantaa.fi-sivustolla. l 

SONJA LINDROOS 

SAKARI MANNINEN 

Kasvua kansainvälisistä osaajista 
Talent Vantaa -toiminnalla lisätään väyliä vantaalaisten 
yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseen. 

Yrityksille tarjotaan tukea ja rat-
kaisuja kansainvälisiin rekry-
tointeihin ja osaajien löytämi-

seen. Osaajat puolestaan saavat tukea 
asettautumiseen, työllistymiseen ja 
oman osaamisen kasvattamiseen. 
Palvelut ovat ilmaisia ja niihin voi 
tutustua tarkemmin businessvantaa. 
fi-sivuilla. Osaan toiminnoista mah-
tuu rajattu määrä osallistujia. 

Tässä neljä esimerkkiä Talent Van-
taa -mahdollisuuksista. Pysy kuulolla 
ja vinkkaa palveluista myös muille! 

KITOS-peli 
Kansainvälisille osaajille kehitetty 
lautapeli oivalluttaa pelaajia huo-
maamaan, minkälaisia asioita he voi-
sivat pohtia oman työllistymisensä 
edistämiseksi. Pelissä käydään läpi 
osa-alueita kuten kieli ja kulttuuri, 
luottamuksen ja verkostojen raken-
taminen, ammatillisen profiilin vah-
vistaminen sekä suomalaisessa ”sys-
teemissä” navigointi. Peliä pääsee 
kokeilemaan peli-illoissa, joita pilo-
toidaan joulukuusta alkaen. 

Vainu-klinikka 
Vainu-klinikka auttaa vieraskielisiä 
työnhakijoita löytämään potentiaali-
sia työnantajia, joihin ottaa yhteyttä 
työnhaussa. Osallistuja täyttää 
lomakkeen, jossa hän listaa työllis-
tymistoiveitaan vastaavia toimialoja 
ja työtehtäviä. Talent Vantaa räätälöi 
osallistujan toiveita vastaavan listan 
potentiaalisista yrityksistä, joista 
hän voi etsiä piilotyöpaikkoja. 

Newcomer’s Guide – Saapujan opas 
Opas on tarkoitettu ulkomailta Suo-
meen muuttavalle osaajalle helpot-
tamaan asettautumista ja kotou-
tumista. Oppaasta löytyy tietoa 
pääkaupunkiseudulle muuttami-
sesta, asumisesta ja työskentelystä. 

Design Sprint 
Design Sprint on viisipäiväinen 

kehittämisprosessi, jonka tavoitteena 
on vantaalaisten yritysten ja kansain-
välisten osaajien verkostoitumisen 
edistäminen. Design sprint -menetel-
mässä ryhmä osaajia kehittää testa-
tun ratkaisun osallistuvan yrityksen 
kehitysideaan. Osallistuminen antaa 
osaajille mahdollisuuden saada refe-
renssi suoma laisen liiketoiminnan 
kehittämises tä ja tuoda esiin omaa 
osaamistaan. l 

LOTTA BJÖRN 
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Vaikuta Vantaan 
ratikan suunnitteluun! 
Ratikan suunnittelu etenee katusuunnitelmien 
ja asemakaavoituksen osalta. 

Katussuunnitelmaluonnoksia on 
alettu jo esitellä asukkaille. 
Tavoitteena on, että ratikan ase-

makakaavaehdotukset ja niitä vas-
taavat katusuunnitelmaehdotukset 
tulisivat nähtäville yhtä aikaa alku-
vuodesta 2022 alkaen. Vantaan rati-
kan ensimmäiset katusuunnitelma-
luonnokset valmistuivat Tikkurilan ja 
Hakunilan suuralueilla lokakuussa. 
Ratikan katusuunnitelmaluonnok-
sia esitellään vaiheittain reitin var-
relta. Katusuunnitelmaluonnoksiin 
voi tutustua verkossa vantaa.fi > Asu-
minen ja ympäristö > Kadut ja viher-
alueet > Asiakaspalvelu > Valmisteilla 
olevat katusuunnitelmat.  

Viihtyisyys ja kaupunkikuva 
keskiössä 
Katusuunnitelmaluonnoksissa vara-
taan tilaa kadun toiminnoille. 
Kaduille suunnitellaan raitiotien 
lisäksi ajoneuvoliikenteen järjeste-
lyt, ja tärkeässä osassa ovat myös 
pyöräilyn ja jalankulun yhteyksien 
kehittäminen. Viihtyisyyden ja kau-
punkikuvan kannalta merkittävä 

osa suunnittelua on katuympäristön 
suunnittelu viheralueineen ja istu-
tuksineen sekä hulevesien luonnon-
mukainen käsittely. Katusuunnittelun 
luonnoksien pohjalta saadaan asema-
kaavaan määritettyä tarvittavat katu-
alueet. 

Katusuunnitelmaluonnoksista voi 
jättää mielipiteitä kahden viikon ajan, 
kun luonnokset ovat esittelyssä. Mie-
lipiteiden pohjalta tehdään mahdol-
lisia muutoksia ja sen jälkeen katu-
suunnitelmaehdotukset valmistuvat. 
Mielipiteistä julkaistaan vuorovaiku-
tusraportit katusuunnitelmaluonnos-
ten yhteydessä. 

Ratikan katusuunnitelmien 
aikataulu 
Ratikan katusuunnitelmaluonnoksia 
esitellään vaiheittain syksyn 2021 ja 
talven 2022–2023 aikana. Seuraavana 
esittelyyn on tulossa Aviapoliksen ja 
Tikkurilan suuralueen katusuunni-
telmaluonnoksia talven 2021–2022 
aikana. l 

HANNAKAISA MARKKANEN 

Katusuunnitelmaluonnosten alustavat aikataulut ovat ratikan syysinfon 23.9.2021 
tilanteen mukaisia. Katu- ja puistosuunnitelmien luonnoksien esittelyn aikatauluun 
saattaa tulla muutoksia. 

Asemakaavaehdotukset ja katusuunnitelmaehdotukset nähtäville yhtä aikaa 
Myös ratikan asemakaavaehdotuksia on tulossa nähtäville vaiheittain. 
Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat 
katusuunnitelmaehdotukset tulisivat nähtäville yhtä aikaa alkuvuodesta 2022 
alkaen, jotta vantaalaiset voisivat paremmin vaikuttaa ratikan suunnitteluun. 
Asemakaavaehdotukset ovat myös nähtävillä Vantaan kaupungin verkkosivuilla: 
Vantaan kaupunki > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus ja maankäyttö > 
Ajankohtaiset kaavat > Nähtävillä olevat kaavat 

Seuraa ratikan suunnittelua päivittyvältä kartalta 
Ajankohtaista ratikan suunnittelutilannetta voi seurata verkossa päivittyvältä 
kartalta Matti-järjestelmästä osoitteesta: gis.vantaa.fi/ratikka. Järjestelmään ei 
tarvitse kirjautua erikseen. Kartta helpottaa asukkaiden osallistumista suunnitteluun, 
sillä kartalta voi tarkistaa esimerkiksi, milloin vireille tulleisiin asemakaavoihin voi 
halutessaan vaikuttaa. Klikkaamalla kartalta haluttua kohtaa saa selville oman 
alueen suunnittelutilanteen. Vantaan ratikan reitti kulkee Hakunilan, Tikkurilan ja 
Aviapoliksen suuraluiden läpi, joten suunnittelutilannetta voi tarkastella joko oman 
asuinalueen näkökulmasta tai suunnittelutason suhteen. Kartalle on koottu kaikki 
suunnittelun tasot: kaavarunko, asemakaavat ja katu- ja puistosuunnittelu. 

Osallistuminen ja vaikuttaminen ratikan suunnitteluun 
Katusuunnitelmaluonnoksista voi jättää mielipiteen kahden viikon aikana, jonka 
katusuunnitelmaluonnokset ovat esittelyssä. Mielipiteen voi jättää suoraan katu-
suunnitelmaluonnoskyselyyn, jotka avataan kahdeksi viikoksi tai sähköpostitse 
ratikka@vantaa.fi. Kyselyyn ei tarvitse kirjautua. Sähköpostilla mielipiteen 
jättäessä viestin otsikossa tulee mainita mielipidettä koskevan katusuunnitelman 
nimi. Lisäksi ratikan kaavarungon luonnos on tulossa asukkaiden kommentoitavaksi 
alkuvuodesta 2022.   

Asemakaavaehdotuksista ja katusuunnitelmaehdotuksista voi jättää muistutuksia 
neljän viikon nähtävillä olon aikana sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi. 

Ratikan asukasinfot syksyisin ja keväisin 
Ratikan suunnittelusta tullaan järjestämään infotilaisuuksia asukkaille syksyisin ja 
keväisin. Ensimmäinen syysinfo pidettiin 23.9. ja keväällä 2022 on tulossa seuraava 
asukasinfo. Infot taltioidaan, ja ratikan syysinfon tallenne on katsottavissa 
Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla. 

mailto:kirjaamo@vantaa.fi
mailto:ratikka@vantaa.fi
https://vantaa.fi
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Uudistatko kodin pintoja? - Muista
maalausvälineiden oikeaoppinen 
puhdistus 

SAKARI MANNINEN Moni innokas sisustaja ja remontoija maalaa, 
öljyää ja lakkaa itse huonekaluja ja muita 
kodin pintoja. Monet käytetyt aineet ovat 

ympäristölle haitallisia aineita, joiden ei tulisi pää-
tyä viemäriin eikä sekajätteeseen. Osa kemikaa-
leista tulee viedä vaarallisen jätteen keräyspistee-
seen hävitettäväksi. 

Muista viemärietiketti, kun peset maalausvä-
lineitä: Pyyhi ylimääräinen maali pensselistä tai 
muusta maalausvälineestä esimerkiksi maalipur-
kin reunaan tai paperiin. Liota ja pese välineet aina 
erillisessä astiassa, ei juoksevan veden alla. Anna 
maalin sakkautua astian pohjalle. 

Pyyhi pensseli paperiin. Jos käytetty maali on 
vesiohenteista, huuhdo työväline tarvittaessa vielä 
hanan alla. Liuottimella pestylle työvälineelle ei 
hanapesua. Kun käytät liuotinohenteista maalia, 
pesuneste ja sakka kuuluvat vaarallisen jätteen 
keräykseen. Niitä ei saa kaataa viemäriin! 

Jos käytät vesiohenteista maalia, kaada liotuk-
sessa kirkastunut vesi viemäriin ja ota laskeutunut 
sakka talteen. Kuivuneen maalisakan voi laittaa 
sekajätteeseen, märkä sakka on vaarallista jätettä. 
Jos käytät veden sijasta pensselinpesuainetta, se 
on vaarallista jätettä. 

Vinkkinä kirkkaan erottuneen pesuaineen (myös 
liuotin) voi käyttää uudelleen. Lue lisätietoja HSY:n 
sivuilta osoitteesta hsy.fi/maalipensseli. 

Lähimmän vaarallisen jätteen keräyspisteen löy-
dät osoitteesta kierratys.info. Muista merkitä pur-
kin sisältö! l 

Kehä III:n parantaminen Askiston kohdalla etenee 
VÄYLÄVIRASTO 

Kehä III Hämeenkylän kohdalla lokakuussa 2021. 

Vantaankoski–Pakkala-välin työt 
moottoritiellä on jo saatu valmiiksi. 

Alkuvuodesta käynnistynyt Kehä III:n paran-
nushanke etenee aikataulussa. Ensimmäi-
senä valmistuivat Vantaankosken ja Pakka-

lan välille rakennetut lisäkaistat, jotka helpottavat 
ruuhkautumista vilkkaalla tieosuudella. Askiston 
ympäristössä ahkeroidaan tien pohjarakenteiden 
kunnostamisen, uusien liittymäjärjestelyjen ja sil-
tatöiden parissa. 

Hankkeen tavoitteena on muun muassa suju-
voittaa pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä 
ja parantaa Vantaan työpaikka- ja palvelukeskitty-
mien saavutettavuutta. Samalla varaudutaan Kehä 
III:n kasvaviin liikennemääriin Askiston kohdalla 
sekä Vantaankoski–Pakkala-välillä. 

Kolmannet kaistat vähentävät ruuhkia 
Vantaankosken ja Pakkalan välillä 
Vantaankosken ja Pakkalan välille rakennetut lisä-
kaistat otettiin liikenteelle lokakuun lopussa. Kol-

Kierrätä joulun 
rasvat ja ruoan-
tähteet oikein 
Ethän tee jouluista 
juhlakattausta viemärin 
asukkaille? 

Rasvat ja ruoantähteet eivät kuulu vie-
märiin tai wc-pyttyyn. Ne toimivat rot-
tien ravintona viemäriverkostossa. Kun 

ravintoa on saatavilla, rotat pääsevät lisään-
tymään pääviemärien sivuputkissa. 

Rasvat myös tarttuvat kiinteistöjen, tont-
tien ja viemäriverkoston putkiin. Rasva ja sii-
hen tarttuvat muut roskat aiheuttavat tukok-
sia. Pahimmillaan tukos huomataan vasta 
silloin, kun jätevettä on ympäristössä tai 
oman kiinteistön lattialla – 10 cm jätevettä 
lattialla ei ole mukava jouluyllätys. 

Näin lajittelet jouluruokien rasvat ja lauta-
selle jääneet ruoantähteet. Laita biojätteeseen 
kiinteäksi hyytynyt paistorasva tai muut kiin-
teät rasvat, sekä ruoantähteet. Nestemäisen 
rasvan voi säilöä esimerkiksi kananmunaken-
noon tai talouspaperiin paperiin imeytettynä. 
Sekajätteeseen kuuluvat suuremmat määrät 
nestemäistä rasvaa tiiviisti suljetussa pak-
kauksessa. l 

hsy.fi/viemarietiketti 

mannet kaistat helpottavat ruuhkia Kehä III:n vilk-
kaimmin liikennöidyllä tieosuudella, missä liikkuu 
jopa 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäkais-
tat rakennettiin noin kolmen kilometrin matkalle. 
Osana hanketta on korjattu myös Nuolitien län-
sipuolella sijaitsevan sillan penkereen painuma 
ja parannettu joukkoliikenteen pysäkkijärjeste-
lyjä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä Kehä III:n 
läheisyydessä. 

Askistossa siltatyöt ovat jo pitkällä 
Kehä III:n parannushankkeen toinen osa ulottuu 
Espoon rajalta Vihdintielle. Tällä noin 2,5 kilomet-
rin tieosuudella tehdään runsaasti siltatöitä, kun 
Vihdintien huonokuntoiset sillat uusitaan, minkä 
lisäksi rakennetaan peräti kahdeksan uutta siltaa. 
Samalla uusitaan tien vaurioitunut pohjarakenne. 

Askiston nykyiset tasoliittymät korvataan 
uudella eritasoliittymällä ja linja-autoille raken-
netaan erilliset rampit. Kehän rinnakkaistieksi teh-
dään uusi Uudenkyläntie. 

Tärkeä osa hanketta on myös melusuojauksen 
parantaminen Askiston pientaloalueen kohdalla. 
Myös tällä osuudella parannetaan joukkoliikenteen 
pysäkkijärjestelyjä sekä jalankulun sekä pyöräilyn 
yhteyksiä. 

Siltatöistä yli puolet on saatu jo tehtyä. Myös 
tien pohjarakenteiden kunnostaminen etenee aika-
taulussa.Askiston kohdalla työt valmistuvat joulu-
kuussa 2023, jolloin koko hanke valmistuu. l 

MILLA HAMARI 

vayla.fi/keha3-parantaminen 
facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe 

https://facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe
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UUDET VALMIUSASEMAT 
NOPEUTTAVAT AVUN PERILLEPÄÄSYÄ 

Väestömäärän kasvu laajentaa tiheästi asuttuja 
asuinalueita Vantaalla. Neljän valmiusaseman 
rakentamista suunnitellaan lähivuosien aikana 
toimintavalmiuden parantamiseksi. 

Uudet valmiusasemat ovat suun-
nitteilla Myyrmäkeen, Tikkuri-
laan, Korsoon ja Hakunilaan. 

Näistä ensimmäisenä on valmis-
tumassa Tikkurilan valmiusasema 
vuonna 2023; muut kolme järjestyk-
sessä Hakunila, Myyrmäki, Korso, 
vuoden 2026 loppuun mennessä. 

– Paloasemaverkoston suunnit-
teluperusteet pohjautuvat riski-
luokitteluun, joka tehdään muun 
muassa asukasluvun, rakennuskan-
nan ja onnettomuuksien lukumäärän 
mukaan, kertoo Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö 
Jussi Rahikainen. 

Ensimmäisen riskiluokan koh-
teista puolet on saavutettava kuu-
dessa minuutissa, siitä hetkestä, kun 
hälytys on vastaanotettu. Nyt toimin-
tavalmiusaika ei täyty, sillä ensim-
mäisen riskiluokan ruutujen määrä 
on noussut asukasluvun kasvun ja 
rakentamisen tiivistymisen vuoksi. 

– Liikennemäärien kasvu on myös 
hidastanut ajoaikoja, Rahikainen 
lisää. 

Myös Aluehallintovirasto on puut-
tunut toimintavalmiusajan puuttei-
siin. Aluehallintovirasto edellyttää, 
että pelastustoiminnan palveluta-
sossa olevat epäkohdat korjataan ja 
pelastustoimen palvelutaso saatetaan 
pelastuslain edellyttämälle tasolle. 

Asukkaat mukana 
suunnittelussa 

Myyrmäen valmiusaseman osalta 
järjestettiin asemakaavamuutoksen 
takia asukastilaisuus syyskuussa. 
Tilaisuudessa nousi esiin asukkai-
den huolet esimerkiksi puistoalueen 
pienenemisestä, liikenteen lisäänty-
misestä sekä lisääntyvistä hälytys-
ajoneuvojen äänistä. 

– Paloasemarakennus itsessään ei 
aiheuta meteliä, ääntä syntyy mah-
dollisesti hälytysajosta, huomauttaa 
Rahikainen. 

Hälytysääniä ei valmiusasemalta 
lähtevissä ajoneuvoissa käytetä 
muulloin, kun pitää varoittaa muuta 
liikennettä. Sireenejä käytetään esi-
merkiksi lähestyttäessä isoja risteyk-
siä, jolloin niillä varoitetaan autoili-
joita, joille palaa vihreä valo. 

Kaikki asemat rakennetaan samalle 
konseptille ja pohjalle. Valmiusase-
malla on kahden pelastajan kärkiyk-
sikön lisäksi ensihoitoyksikkö eli 
ambulanssi, sekä tilat sopimuspa-
lokunnan yksikölle. Asemalla työs-
kentelee vakituisesti neljästä viiteen 
pelastuslaitoksen palomiestä ja ensi-
hoitajaa vuorokauden ympäri. 

Toimintavalmiutta 
parannetaan monin keinoin 

Kärkiyksikkö on pakettiauton kokoi-
nen paloauto, jonka tarkoitus on 
tavoittaa kohde nopeasti alueilla, 
joilla varsinainen paloasema on kau-
empana. Yksikkö voi toimia itsenäi-
sesti tai sen avuksi voidaan hälyt-
tää muita pelastusyksiköitä. Yksikkö 
kykenee esimerkiksi tehokkaaseen 
alkusammutukseen sekä ensivaste-
toimintaan. 

Uusien asemien lisäksi toiminta-
valmiusaikoja pyritään parantamaan 
myös muilla keinoin. Yksi on HALI-
liikennevaloetuusjärjestelmän käyt-
töönotto. Järjestelmä ohjaa liikenne-

FELIX SIIVONEN 

valot automaattisesti vihreäksi, kun 
hälytysajossa oleva ajoneuvo lähes-
tyy valo-ohjattua risteystä. Vantaalla 
HALI 2.0 järjestelmän pilotointi aloi-
tetaan marraskuussa Havukosken 
paloaseman ympäristössä. Vuonna 
2022 aloitetaan järjestelmän asenta-
minen muualle Vantaalle. 

Tärkein asia uusien asemien 
rakentamisessa on se, että apu tulee 
perille entistä nopeammin. Hätäti-
lanteessa jokainen minuutti on tär-
keä, jopa ratkaiseva. Myös väestön 
ikääntyminen lisää avun tarvitsijoi-
den määrää. 

– Onnettomuudet sattuvat siellä 
missä on ihmisiä. Mitä tiiviimpi alue 
on kyseessä, sitä tärkeämpää on, että 
apu on lähellä, toteaa Rahikainen. l 

KATI KOTTILA-ETUARO 

Vanha Sahatie 2 

Ruunikkokuja 5 

Raappavuorentie 9 

Maakotkantie 1 
(mahdollinen paikka) 

4 valmiusasemaa 
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MARIANNA SIMO 

Varian odotettu 
peruskoulukiertue
oli menestys 

Varian oppilaitosnuorisotyöntekiät Paula Jääskeläinen ja Joni Tuominen kannustivat 
ysiluokkalaisia pyöräyttämään onnenpyörää. 

Ammatillinen koulutus 
kiinnostaa monia 
ysiluokkalaisia. Vantaan 
ammattiopisto Varian 
neljässä toimipisteessä 
voi opiskella yli 30 
ammattiin. 

Varia vieraili loka-marras-
kuussa 20 vantaalaiskoulussa. 
Peruskoulukiertue jalkautui 

Vantaan kouluihin suurempana kuin 
koskaan. 

– Peruskouluilta toivottiin esitte-
lykiertuetta. On hienoa, että saimme 
viimein mahdollisuuden vastata toi-
veeseen ja järjestää esittelytilaisuu-
det kaikille ysiluokille Vantaan perus-
kouluissa, toisen asteen koulutuksen 
projektiasiantuntija ja peruskou-
lukiertueen järjestelyistä vastaava 
Antti Siltanen Vantaan kaupungilta 
sanoo. 

– On hienoa huomata, että Varian 
koulutusalat kiinnostavat ysiluok-
kalaisia. Moni nuori kertoi kiertueen 
tilaisuuksissa harkitsevansa Variaan 
hakemista, Siltanen kertoo. 

Koulutustarjonta on laaja 
Vantaalla on 2 500 yhdeksäsluokka-
laista, joiden on hakeuduttava jatko-
opintoihin kevään 2022 yhteishaussa 
tai muutoin ennen peruskoulun päät-
tymistä. 

– Vantaan toisen asteen koulutus-
tarjonta on laaja. Siitä löytyy var-
masti kiinnostavia opintovaihtoeh-

toja aivan kaikille peruskoulunsa 
päättäville nuorille,Vantaan kaupun-
gin toisen asteen koulutuksen johtaja 
Ari Ranki sanoo. 

– Ammattiin opiskelevan on mah-
dollista suorittaa myös kaksois-
tutkinto eli suorittaa ammatillisen 
perustutkinnon lisäksi myös ylioppi-
lastutkinto, Ranki muistuttaa. 

Ammatillinen koulutus sopii etenkin 
heille, jotka pitävät käytännönlähei-
sestä opiskelusta ja työnteosta,Varian 
rehtori Pekka Tauriainen sanoo. 

– Meillä opiskelija pääsee ihan 
oikeisiin töihin jo ensimmäisenä 
opiskeluvuonna. Ammatillinen perus-
tutkinto tarjoaa hyvät valmiudet 
jatko-opintoihin ja työelämään, Tau-
riainen sanoo. 

Vantaalainen Tommy Peldán val-
mistuu pian it-tukihenkilöksi. Peldán 
opiskelee Variassa kolmatta vuotta 
tieto- ja viestintätekniikan perustut-
kintoa. 

– Työharjoittelut ovat kaikkein mie-
lenkiintoisimpia, Peldán sanoo. 

Tommy Peldán on päässyt hyödyn-
tämään osaamistaan Varian Help-
deskissä. Se tarjoaa it-tukea opiske-
lijoille ja henkilökunnalle kaikissa 
Vantaan kaupungin lukioissa ja 
ammattiopisto Varian toimipisteissä. 
Helpdeskissä palvelevat Varian tieto- 
ja viestintätekniikan opiskelijat. 

– Lukiolla me päästiin muun 
muassa korjailemaan tietokoneita, 
Peldán kertoo. 

Tieto- ja viestintätekniikan Peldán 
valitsi, koska ala nousi hakuvai-
heessa vahvimmin mieleen. 

– Ei ole ollut kyllä mitään valit-
tamista. 

Valmistuttuaan Peldánille riittä-

nee töitä. Maailma digitalisoituu, ja 
uuden teknologian osaajille ja ongel-
manratkaisijoille on kysyntää. Peldán 
pitää työnteosta mutta on kiinnostu-
nut myös jatko-opinnoista. 

– Saatan hakea ammattikorkea-
kouluun. 

Väyliä opintoihin 
Variassa voi opiskella korkeakoulu-
opintoja jo ammatillista perustutkin-
toa tehdessään monella alalla, muun 
muassa tieto- ja viestintätekniikassa. 
Väyläopinnoiksi kutsuttuja opintoja 
voi tehdä Haaga-Heliassa, Laure-
assa ja Metropolia Ammattikorkea-
koulussa. Opinnot nopeuttavat jatko-

opintoja ja niihin hakemista. 
Mutta mistä 15-vuotias sitten voi 

tietää, mikä ala olisi häntä varten? 
– Kannattaa miettiä vähän, mihin 

aikaan haluaa tehdä töitä. Siinä voi 
ratkaista samalla vähän ammatinva-
lintaa. Raksalle mennään aina kello 
seitsemän – meidän opiskelijatkin 
menevät sinne aina silloin, Varian 
opinto-ohjaaja Heli Toivonen sanoo. 

Entä mitä it-tukihenkilöksi pian 
valmistuva Tommy Peldán sanoisi 
Vantaan yhdeksäsluokkalaisille 
Varian tieto- ja viestintätekniikan 
koulutuksesta? 

– Jos tykkäät ongelmanratkon-
nasta, niin hae sinne. l 

MARIANNA SIMO 

ELLINOORA ALA-KARVIA 

Oppivelvollisuus koskee
kaikkia alle 18-vuotiaita 
Laajennettu oppivelvollisuus alkaen 8/2021: 
• Perusopetuksen päättävät nuoret ovat velvollisia hakemaan perus-

opetuksen jälkeisiin koulutuksiin yhteishaussa. 
• Välttämättömät opiskelumateriaalit ovat oppivelvollisille opiskelijoille 

maksuttomia, kunnes hän täyttää 20. 
• Huoltajan tulee seurata oppivelvollisen nuoren opintojen etenemistä. 

Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa, opintojen ohjaaja auttaa 
etsimään sopivan koulutuksen. Kaikille oppivelvollisille löytyy 
opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen. 
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Opiskelemaan peruskoulun
jälkeen – yhteishaku lähestyy 

SAMI LIEVONEN 

Peruskoulun jälkeiseen 
koulutukseen haetaan 
yhteishaussa. Kevään 
2022 yhteishakuaika 
on 22.2.–22.3.2022. 
Koulutukset alkavat 
syksyllä 2022. 

Yhteishaussa voi hakea lukio-
koulutukseen, ammatilliseen 
koulutukseen, vaativan erityi-

sen tuen perusteella järjestettävään 
ammatilliseen koulutukseen, TUVA-
koulutukseen, TELMA-koulutukseen 
sekä kansanopistojen oppivelvolli-
sille tarkoitetuille vapaan sivistys-
työn linjoille. 

Opiskelemaan Vantaalle 
Vantaalla voi hakea kuuteen suo-
menkieliseen lukioon (Lumon, Mar-
tinlaakson, Sotungin, Tikkurilan ja 
Vaskivuoren lukiot ja yksityinen Stei-
ner-koulun lukio) sekä ruotsinkieli-
seen Helsinge gymnasiumiin. Lukion 
erityislinjoilla voi tehdä kansainväli-
sen IB-tutkinnon tai suunnata opin-
toja luonnontieteisiin, urheiluun, 
mediaan, draamaan, teatteriin tai 
musiikkiin ja tanssiin. 

Ammatillista koulutusta on tarjolla 
yhteishaussa hakeville monipuoli-
sesti. Vantaan ammattiopisto Vari-
assa voi opiskella yli 30 eri ammattiin 
neljässä eri toimipisteessä. Variassa 
voit vaikuttaa itse opintojesi toteu-
tukseen. Opiskelu on käytännönlä-
heistä ja sitä tehdään paljon myös 

työpaikoilla. Variasta valmistuneet 
opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. 
Ammatillista koulutusta on Vantaalla 
myös Mercuria kauppaoppilaitok-
sessa, Careeriassa sekä Työtehoseu-
rassa.  

Myös kaksoistutkinto eli amma-
tillisen 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 toisesta 
tarvitsevat valmentavaa koulutusta. 
Tässä uudessa koulutuksessa yhdis-
tyvät aikaisemmat kymppiluokka, 
lukioon valmistava koulutus ja tut-
kintokoulutukseen valmentava kou-
lutus. TUVA:ssa voi korottaa perus-
opetuksen arvosanoja, suorittaa 
lukion ja ammatillisen koulutuksen 
opintoja ja vahvistaa opiskeluvalmi-
uksia. Voit lukea lisää TUVA/koulu-
tuksesta sivulta 23. 

Hakutoiveiden 
määrä ja järjestys 
Merkitse lomakkeelle kaikki 7 haku-
toivetta. Järjestyksellä on merkitystä: 
Hae ensimmäisenä hakutoiveena paik-
kaan, johon eniten haluaisit opiskele-
maan. Järjestä myös muut hakutoiveet 
tärkeysjärjestykseen. Vaikka hakupis-
teesi riittäisivät kaikkiin valitsemiisi 
opiskelupaikkoihin, voit tulla vali-
tuksi vain yhteen: hakutoiveistasi 
ylimpään, johon pisteesi riittävät. l 

SATU VELASCO 

Lue lisää sivistysvantaa.fi/yhteishaku 
ja opintopolku.fi. Tsemppiä hakemiseen! 

YHTEISHAUN AIKATAULU 

• 22.2.–22.3.2022 Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja 
lukiokoulutukseen 

• 22.3. klo 15.00 Takaraja nettihakemuksen jättämiseen osoitteessa 
opintopolku.fi 

• 16.6. julkaistaan aikaisintaan opiskelijavalinnat  
• 30.6. Viimeinen päivä opiskelupaikan vastaanottamiseen 
• Lisätietoja yhteishausta ja valintaperusteista: opintopolku.fi ja 

sivistysvantaa.fi/yhteishaku 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN OPPILAITOKSIIN! 

LUKIOT 
• ma 24.1. Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 

- Yleislinjan esittely klo 13, 14 ja 15. Huoltajille klo 18 
- IB-linja klo 15 

• ti 25.1. Lumon lukio, Urpiaisentie 14 
Hakijoille klo 13, huoltajille klo 18–20 

• ke 26.1. Vaskivuoren lukio, Virtatie 4 
Hakijoille klo 14, huoltajille klo 18 

• ke 26.1. Helsinge gymnasium, Övitsbölevägen 3 
kl. 18.30 för ungdomar och deras vårdnadshavare 

• to 27.1. Martinlaakson lukio, Martinlaaksontie 36 
Hakijoille klo 13, huoltajille klo 18 

• to 27.1. Sotungin lukio, Sotungintie 19 
Hakijoille klo 13.30, huoltajille klo 18 

AMMATILLINEN KOULUTUS 
• ti–ke 1.–2.2. Vantaan ammattiopisto Varia 

ti 1.2.2022, klo 9–14 Hiekkaharju ja Koivukylä, (Tennistie 1, Talvikkitie 119) 
ke 2.2.2022, klo 9–14 Aviapolis ja Myyrmäki, (Rälssitie 13, Ojahaantie 5) 

YKSITYISET TOISEN ASTEEN KOULUTUSTA VANTAALLA TARJOAVAT 
OPPILAITOKSET 
• ti 11.1. Mercuria Kauppaoppilaitos, Martinlaaksontie 36 

Hakijoille klo 10–14, huoltajille klo 18 
• pe 14.1. Vantaan Steinerkoulun lukio, klo 9–13 (Satakielentie 5) 
• Careeria: katso careeria.fi 

Tuki opiskelupaikan valinnassa on tärkeää 

Moni ysiluokkalaisen van-
hempi pohtii parhaillaan 
nuoren kanssa tulevia 

opiskelupaikkoja. Vantaan lukioi-
den ja Varian opiskelijat kertovat 
saaneensa apua valinnassa huol-
tajien lisäksi sisaruksilta, ystä-
viltä ja sukulaisilta sekä koulussa 
opoilta ja opettajilta. 

– Sain apua 9. luokan opolta, eri-
tyisopettajalta sekä vanhemmilta, 
kertoo Varian sähkö- ja automaati-
oalan opiskelija Sini. 

– Jos miettii koulua, niin opinto-
ohjaaja. Hän oli yks isoimmista 
tekijöistä ja kotipuolessa totta kai 
vanhemmat, vinkkaa Iiris Sotun-
gin lukiosta. 

– Kyllä tiesin ysillä todella 
hyvin. Oli selkeät suunnitelmat. 

Minä haluan olla peruskoulun 
kemianopettaja. Ainakin tällä het-
kellä tuntuu siltä, kertoo Hedie 
Vaskivuoren lukiosta. 

– En tiennyt vielä ysillä mikä 
ammatti tai ala minua kiinnos-
taa, enkä ole siitä vieläkään aivan 
varma, mutta uskon, että se sel-
viää seuraavan muutaman vuoden 
aikana, kuvailee Lumon lukion 
opiskelija. 

Osalle nuorista valinnat ovat 
9.-luokalla jo melko selkeitä. Toi-
sille taas koulutuspaikka ja tule-
vaisuuden työ ovat vielä avoin 
kysymys. Nuoret toivovat van-
hemmilta tukea valintoihin, mutta 
lopullisen päätöksen he haluavat 
tehdä itse.l 

https://careeria.fi
https://opintopolku.fi
https://opintopolku.fi
https://opintopolku.fi
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”Hyvä ilmapiiri ja ihmiset
ovat hyvin auttavaisia.
Opettajien kanssa on

helppo kommunikoida.” 
Miko, Tikkurilan lukio 

”Mun mielestä 
Lumossa yleinen
tunnelma on tosi 

avoin ja kiva. Olen
saanut täältä 
paljon uusia

kavereita, ja olen
oppinut paljon

tässä muutaman 
kuukauden 

aikana.” Lumon 
lukion opiskelia 

”Pystyy tekemään ja
etenemään omaan 

tahtiin.” Sini, Varia, sähkö-
ja automaatioala 

”Yhtenäinen ilmapiiri ja
opettajia oikeesti kiinnostaa
miten meil menee. Meillä ei 
myöskään ole syrjintää eri
vuosiluokkien välillä. Jengi

tulee tosi hyvin toimeen
keskenään.” Iiris, Sotungin 

lukio 

”Kivaa on 
ehdottomasti uudet 
kaverit ja tekemisen
vapaus.” Ona, Varia, 

sähkö- ja automaatioala 

”Moni-
puoliset opiskelu-
mahdollisuudet.” 

Jessika, Varia, ravintola-
ja catering-ala 

”Det är ett litet 
gymnasium där man
får bra med hjälp av

lärarna. Dessutom är 
det en kiva atmosfär 
i Hegy.” Roni-Casper, 
Helsinge gymnasium 

”Hyvä
yhteishenki ja

paljon tekemistä.
Hyvät opettajat.” 
Hedie, Vaskivuoren 

lukio 

”Luokkahenki on 
varmaankin isoin 

plussa.” Niklas, 
Varia, ravintola- ja 

catering-ala 
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OPISKELIOIDEN NEUVOJA 
YSILUOKKALAISILLE VALINTAAN 

1) Valitse oma kiinnostuksenkohde. 
”Kaikista tärkein on se, ettei mee massan mukana, vaan 
hakee just sellaiseen paikkaan, mikä itseä kiinnostaa. 
Kannattaa mennä oman sydämen mukaan ja ajatella omaa 
parastaan.” 

2) Tutustu, ota selvää. 
”Käykää läpi kaikki alat, mitkä kiinnostaa ja kirjatkaa vaikka 
hyvät ja huonot puolet paperille.” 
”Tutustu eri vaihtoehtoihin, ja jos sinulla on tuttuja, 
jotka ovat esimerkiksi lukiossa tai amiksessa, kysy heiltä 
mielipiteitä ja tietoa heidän opiskelupaikoistaan.” 

3) Selvitä kulkeminen. 
”Jos tavoittelet opiskelupaikkaa kauempana, kannattaa 
käydä kokeilemassa bussi- tai junamatkaa tms. sinne. 
On tärkeä miettiä tuleeko jaksamaan pidempiä matkoja 
opiskelun lisäksi.” 

4) Asiat järjestyy! 
”Älä stressaa yhteishaussa, koska loppujen lopuksi pääset 
johonkin kouluun ja muutenkin kaikki järjestyy, kunhan apua 
löytyy. Ole itse oma suurin vaikuttaja eli mieti oman mielen 
mukaan opiskelupaikkaa sekä jatko-opintoja.” 

OPISKELIOILTA YSILUOKKALAISILLE 
Lukioiden ja Varian opiskelijat kertoivat, mikä tekee 
heidän opiskelupaikastaan kivan. Nuoret antoivat 
myös vinkkejä 9.-luokkalaisille yhteishakuun. Miksi 
sun mielestä nykyinen opiskelupaikkasi on hyvä? 

”Koululle on hyvät
liikenneyhteydet
ja koulurakennus
on puhdas. Olen

seurannut netin kautta 
Martinlaakson lukion 

tapahtumia, jotka ovat
kuulostaneet kivoilta.” 

Dekan, Martinlaakson 
lukio 
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Oppilaanohjaus Vantaan
peruskouluissa 

EMMI HANNUKSELA 

Viertolan koulun 6. luokan oppilaat opotunnilla tunnistamassa omia vahvuuksiaan. 

Oppilaanohjaus tukee koulupolulla esiopetuksesta toiselle 
asteelle. Peruskouluissa keskitytään oppimisen edistämiseen, 
itsetuntemukseen, työelämään ja koulutusmahdollisuuksiin. 

Peruskouluissa opettajat, oppilaanohjaajat 
eli opot sekä koulun muu henkilöstö ohjaa-
vat oppilasta koulunkäynnissä, oppiaineiden 

opiskelussa sekä opintoja koskevien valintojen ja 
tulevaisuuden suunnittelussa. Opot pitävät oppi-
laanohjauksen oppitunteja ja tapaavat oppilaita 
ohjauskeskusteluissa. Ohjausta tehdään yhteis-
työssä huoltajien kanssa. 

Oppilaanohjauksen avulla tuetaan oppilaita 
myös erilaisissa opetuksen nivelvaiheissa. Oppilai-
den siirtyessä perusopetuksen sisällä alakoulusta 
yläkouluun tuetaan tätä siirtymää 6. luokan ohja-
uskokonaisuudella. Kokonaisuuden tavoitteena on 
tukea 6.-luokkalaisten siirtymistä alakoulusta ylä-
kouluun sekä vahvistetaan oppilaiden itsetunte-
musta ja kykyä ymmärtää eri oppiaineiden merki-
tystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta. 

– Opon näkökulmasta 6. luokkien ohjaustunnit 
ovat mainio tapa päästä jo ennakkoon tutustumaan 
tuleviin yläkoululaisiin. Oppilailla on vähintään 
yksi tuttu kasvo yläkoulun puolella ja he kuulevat 
tarkemmin millainen uusi oppiaine eli oppilaan-
ohjaus on. Opo tuo myös omaa asiantuntemustaan 
Koko koulu ohjaa -mallin mukaisesti, selittää Pel-
tolan koulun oppilaanohjaaja Emmi Hannuksela. 

Viertolan koulun luokanopettaja Tuulia Pakari-
sen mukaan 6. luokkien ohjauskokonaisuus saat-
taa yläkoulua jännittäviä oppilaita rohkaisevasti 
kohti uutta: 

– Aiempaa isompaa vastuuta omasta oppimi-

sesta sekä vahvuuksien ja keskeisten taitojen poh-
timista aiempaa pidemmälle tulevaisuuteen. Ohja-
uskokonaisuus vahvistaa oppilaiden luottamusta 
tulevaan yläkoulussa ja siitäkin eteenpäin. Luo-
kanopettajan ja oppilaanohjaajan yhteistyössä 
luokanopetus ja oppilastuntemus, tutustuminen 
ja oppilaanohjauksen asiantuntemus yhdistyvät 
rakentavalla tavalla kaikkien eduksi. 

Uuden oppivelvollisuuslain myötä 8.–9. luo-
kan oppilailla on mahdollisuus saada tehostettua 
oppilaanohjausta, jossa korostuu oppilaan jatko-
opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen 
oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Teho-ohjauk-
sen muodot vaihtelevat, ja ne mietitään sopiviksi 
jokaisen oppilaan kohdalla. Yksi teho-ohjauksen 
muoto on työelämäpainotteinen opetus, jota Van-
taalla kutsutaan TEPPO- tai JOPO-opetukseksi. l 

PIA KUMMOLA, MARIA LAUKKA, MARI NILSEN & KIRSI VIITAILA 

Vantaan perusopetus pähkinänkuoressa 
• oppilaita perusopetuksessa noin 24 000, 

9. luokkalaisia vuosittain noin 2650 
• ylä- ja yhtenäiskouluja 19 
• perusopetuksessa 45 opoa, joista osalla 

työelämäpainotteisen perusopetuksen 
(TEPPO) ohjausvastuu 

MARIA LAUKKA 

Entiset TEPPO-oppilaat Roosa Järvenpää (vas.) ja 
Sajjad Masaoodi sekä heidän TEPPO-oponsa Mari 
Nilsen. 

Oppilaiden kokemuksia 
TEPPO-opiskelusta 
Haastattelussa Roosa Järvenpää, toisen 
vuosikurssin opiskelija Töölön yhteiskoulun 
lukiossa, ja Sajjad Masaoodi, sosiaali- ja 
terveysalan opiskelija Variassa tavoitteenaan 
sairaanhoitajan ura. 

Mitä hyötyä TEPPO:sta oli sinulle? 

Roosa: Teppoilu on ehdottomasti lisännyt uskoa 
omaan tekemiseeni. Tavallisen koulunkäynnin 
ohelle minulle tarjoutui uudenlaisia haasteita 
ja mahdollisuuksia soluttautua inspiroiviin ja 
motivoiviin työympäristöihin. Lisäksi TEPPO 
voimisti tukiverkostoa koulussa ja antoi huiman 
etumatkan kesä- ja viikonlopputöiden hakuun. 
Sajjad: Tepposta sain paljon hyötyä, mm. 
itseluottamusta, rohkeutta, asiakkaan kohtaamista 
ja kehitin suomen kielen taitoani. 

Mikä oli paras työelämäkokemuksesi? 

Roosa: Koin kaikissa TEPPO-työpaikoissa 
arvokkaita onnistumisia! Jakso PR- ja 
viestintätoimisto Sugar Helsingillä poiki edelleen 
jatkuvan viikonlopputyön, Helsingin yliopiston 
filosofian osastolla sain esimakua tulevaisuuden 
jatko-opintonäkymistä, Marimekon pääkonttorilla 
näin pörssiyhtiön rautaista meininkiä, ja Second 
hand -liike sekä kahvila Relovessa opituista 
käytännön taidoista on ollut hyötyä muissa 
kesätöissä. 
Sajjad: Kävin TEPPO-jaksoilla 10 eri työpaikassa. 
Olin Sokos Hotel Vantaassa ja hotelli Marskissa 
sekä Hakunilan S-marketissa, josta sain kesätöitä. 
Paras työelämäkokemus oli Michelin-tähti 
ravintola Olo. 

Mitä terveisiä haluat lähettää 
peruskouluikäisille? 

Roosa: Ei tarvitse tietää vielä (jos milloinkaan) 
mikä tai kuka on, mutta mieli kannattaa pitää aina 
vähän villinä ja uteliaana. 
Sajjad: Kannattaa olla TEPPOssa, koska silloin 
kehität omia vahvuuksia ja saat tietoa, missä voisit 
jatkaa opiskelua, varsinkin jos et vielä tiedä. 

Mikä TEPPO? 
• 8.–9.-luokkalaisten työelämäpainotteista 

opetusta 
• oppilaat 4–7 viikkoa kouluvuoden aikana 

työssäoppimassa työpaikoilla 
• muutoin oppilaat opiskelevat koulussa oman 

lukujärjestyksensä mukaisesti 
• tavoitteena yksilölliset polut ja tuki jatko-

opintoihin hakiessa 
• oppilashaku aina keväisin omalla koululla 
• 14 koulussa, TEPPO-opo ohjaa 
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SAMI LIEVONEN 

TUVA-koulutuksen kautta 
lukioon tai ammatilliseen 
koulutukseen 

TUVA eli uusi tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus alkaa elokuussa 
2022. Siinä yhdistyvät aikaisemmat 

perusopetuksen lisäopetus eli kymppi-
luokka, tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus (VALMA) ja lukioon valmistava 
koulutus (LUVA). 

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, 
joilla ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka 
syystä tai toisesta tarvitsevat valmenta-
vaa koulutusta. Tavoitteena on saavuttaa 
TUVA-koulutuksessa sellaiset opiskelu-
valmiudet, joilla opiskelija suoriutuu toi-
sen asteen tutkintoon johtavasta koulutuk-
sesta. 

TUVA-koulutuksen aikana voi korot-
taa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa 
lukion ja ammatillisen koulutuksen opin-
toja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia. Kou-
lutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suori-
tusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi 
osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhy-
emmän ajanjakson omien tavoitteidensa 

ja osaamistarpeidensa mukaisesti. Sen jäl-
keen hän voi siirtyä joustavasti lukioon tai 
ammatilliseen koulutukseen. 

TUVA-koulutukseen haetaan 
yhteishaussa 
Kun hakeudut koulutukseen sinun ei vielä 
tarvitse tietää, haluatko jatkaa sen jälkeen 
lukiokoulutuksessa vai ammatillisessa 
koulutuksessa. Haku tutkintokoulutuk-
seen valmentavaan (TUVA) koulutukseen 
tapahtuu yhteishaussa 22.2.-22.3.2022 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa opin-
topolku.fi. Voit muuttaa hakutoiveitasi 
ainoastaan hakuaikana. Hakuaika päät-
tyy 22. maaliskuuta kello 15.00. 

TUVA-koulutukseen haetaan samalla 
lomakkeella kuin lukioon ja ammatilliseen 
perustutkintokoulutukseen. Hakujärjes-
tyksellä on väliä. Valitse mieleisin vaihto-
ehto ensin! l 

ENNI NORDMAN 

Leppäkorven yhtenäiskoulu täyttää Korson
kasvanutta koulutarvetta 

Leppäkorven koulussa on laajennettu ja korjattu rakennuksia. 

Suuri korjaus- ja laajennusprojekti on valmistumassa. Tilat 
otetaan käyttöön kalustuksen jälkeen kevätlukukauden alussa. 

Leppäkorven yhtenäiskoulu on 
saanut kaksikerroksisen laajen-
nusosan, ja vanhat tilat on kor-

jattu. Entinen alakoulu kasvaa laa-
jennuksen myötä 1–9-luokkalaisten 
yhtenäiskouluksi. Samalla oppilas-
määrä tuplaantuu 450 oppilaasta 
900:aan. Hanke on erittäin tärkeä 
Korson alueen perusopetukselle, sillä 

JAANA ÅBERG 

talousluokat. Keittiötä on laajennettu 
oppilasmäärän kasvua vastaavaksi. 
Aiemman liikuntasalin lisäksi laajen-
nukseen on rakennettu 200 neliömet-
rin kokoinen monitoimisali. 

Rakennuksissa on tehty samalla 
sisäympäristöolosuhteet varmista-
via korjauksia ja poistettu aiemmin 
rakentamisessa käytettyjä haitta-
aineita kuten asbestit. Materiaalit ja 
huonekalut ovat vähäpäästöisiä, ja 
mahdollisia pölyjä ja hajuja huuhdel-
laan tiloista tehostetusti rakennusten 
ilmanvaihdon avulla. 

Puukoulun korjaus jatkuu 
Korjausprojekti jatkuu pihapiirissä 
vielä vanhan, vuonna 1904 rakenne-
tun puukoulun remontilla. Korjaus 
alkaa keväällä 2022 ja kestää arvion 
mukaan loppusyksyyn. Tilamuutok-
sia ei tehdä, vaan hirsirakenteinen 
puukoulu korjataan perinteitä kun-
nioittaen 1–2-luokkalaisten käyttöön. 
Vantaan kaupunginmuseo on hank-
keessa myös mukana.  

laajennus tekee alueen kouluverkosta jotka mahdollistavat uusien opetus- Osa väistötiloista jätetään käyt-
toimivamman ja selkeämmän. Nykyi- suunnitelmien mukaisen toiminnan. töön puukoulun korjaustöiden ajaksi. 
sen Korson koulun oppilaat muutta- Muun muassa luokkatilojen keski- Muut väistötilat poistetaan viimeis-
vat Leppäkorpeen. näisiä yhteyksiä voidaan avata siir- tään alkuvuodesta 2022. Pihan perus-

toseinin. parannuksessa ja laajennuksessa on 
Kooltaan noin 4 300 neliömetrin myös uusittu ja lisätty välineistöä, Tilat uusittu moderneiksi 

laajennusosa sisältää monikäyttöi- minkä lisäksi urheilukentälle on 
Päärakennuksessa on tehty vanhan siä yleisopetuksen tiloja sekä aine- varusteltu kokonaan uusi piha-alue. l 

rakennuksen ehdoilla tilamuutoksia, luokkia, kuten fysiikka-kemia ja koti- JAANA ÅBERG 

https://topolku.fi
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“JOS OLISIN TIENNYT, ETTÄ TÄMÄ
ON NÄIN KIVAA... 
...olisin tullut kurssille jo 
10 vuotta sitten!” 

Kielen opiskelu on tehokasta 
ja hauskaa jumppaa aivoille. 
On sanottu, että siinä missä 

sudoku vastaa yhtä kuntosalin lai-
tetta, kielen opiskelu vastaa kierrosta 
kaikilla kuntosalin laitteilla.Vierasta 
kieltä opiskellessa aktivoituvat aivo-
jen kaikki osat. 

Kielenopiskelu Aikuisopistossa 
on myös löytöretkeilyä uuteen kult-
tuuriin yhdessä kurssikavereiden 
kanssa. 

– Opin kattavasti monenlaista kie-
lestä ja kulttuurista, sekä niitä kana-
via, joiden kautta voisin löytää kielen 
pariin - se oli kiinnostavaa ja helpotti 
kielen opettelua ja asioiden ymmär-
tämistä. 

Kun osaa kieltä, myös kulttuuria on 
helpompi ymmärtää. 

– Maailma avartuu, kun tietoa pys-
tyy hankkimaan myös muilla kielillä. 

Vantaan aikuisopistossa opetetaan 
tällä hetkellä noin 20 kieltä. Meillä 
voit opiskella englantia, ranskaa, 
espanjaa, italiaa, venäjää, saksaa tai 
ruotsia, mutta myös harvinaisempia 
kieliä, kuten turkkia, kreikkaa, japa-
nia, viroa, koreaa, kiinaa, hepreaa tai 
hollantia.  

Aikuinen oppii kieliä siinä missä 
lapsikin. Oppimista helpottaa se, että 
meillä on aiempaa tietoa, jota oppi-
misessa voi käyttää hyväkseen, sekä 
motivaatio oppimiseen. On vain tun-
nistettava tapa, joka itselle parhai-
ten sopii. Opiston kielten tunneilla 
huomioidaan erilaiset oppijat. Toi-
nen oppii puhumalla, toinen kuunte-
lemalla tai kirjoittamalla, toinen liik-
kuessaan ja toinen musiikin kautta. 
Kaikki tavat oppia ovat yhtä hyviä. 

– Minulle sopi kielenopetuksen 
tyyli, jossa painotetaan oivaltamista 
ulkoa opettelun sijaan. 

Opiston kursseja on sekä verkossa 
että lähiopetuksena. 

– Olen erittäin ihastunut kiel-
ten nettiopiskeluun. Ei tarvitse läh-
teä mihinkään ja löytyy omaa tasoa 
ja kiinnostusta vastaava kurssi hel-
posti, kun valinnan varaa on muual-
takin kuin lähiympäristöstä. 

Lainaukset ovat opiskelijoiden aja-
tuksia kieltenopiskelusta. 

Aikuisopiston kevätlukukauden 
kurssit löydät osoitteesta Ilmonet.fi. 
Kevään kursseille ilmoittautuminen 
alkaa 7.12. klo 13.00 ja jatkuu koko 
kevään. l 

ELINA VIENAMO JA KIRA SIDOROV 

MIKKO EKQVIST 

https://Ilmonet.fi
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SATU VELASCO 

Vierumäen koulu on useamman 
vuoden koostunut pääkoulusta 
ja Kulomäen opetuspisteestä. 

– Nyt kouluille kaivattiin tasaver-
taisemmat nimet ja halusimme oppi-
laat, opettajat ja huoltajat mukaan 
nimien pohtimiseen, rehtori Jukka 
Ihalainen kertoo. Koska alueella on 
paljon lintujen nimiä osoitteissa, lin-
nut valittiin myös nimi-ideoinnin tee-
maksi. 

Nimiä ideoitiin luokissa ja karsit-
tiin oppilaskunnassa. Opettajainko-
kouksessa ehdotuksista jätettiin pois 
vielä ne, joita oli hankala taivuttaa tai 
jotka olivat jo muualla yleisessä käy-
tössä. Finalisteista avattiin huolta-
jille sähköinen äänestys, johon saatiin 
yli 100 vastausta.Voittajiksi nousivat 
Riekko (Vierumäen opetuspiste) ja 
Metso (Kulomäen opetuspiste). Miltä 
uudet nimet nyt tuntuvat? 

– Vähän oudolta tuntuu puhua lin-
nuista, kun puhuu koulusta, mutta 
muuten ihan kivat, vitosluokkalainen 
Milla summaa. 

Ellin (2.luokka) ja Millan mukaan 
koululla on päässyt vaikuttamaan 
aika moneen muuhunkin juttuun. 
Ympäristötiimi toteutui oppilas-
kunnan aloitteesta. Luokkavaltuus-
tossa taas käydään läpi kaksi kertaa 
kuussa aloiteboksin ideoita. 

– Lisäksi siellä kerrotaan oppilas-
kunnan terveiset, toteaa oppilaskun-
nassa mukana oleva Elli. l 

SANNA IRANTA 

JYRI HUHTALA 

Matkalla lapsiystävälliseksi Vantaaksi 
Suomen UNICEF hyväksyi Vantaan kaupungin 
mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin 
tämän vuoden alussa. 

Kulunut vuosi on työstetty tuustossa kommenteilla. 
Lapsiystävällinen Vantaa Lapsiystävällinen Vantaa -toi-
-toimintasuunnitelmaa. Kau- mintasuunnitelman tavoitteet 

punginhallitus hyväksyy suunni- liittyvät lasten ja nuorten osalli-
telman joulukuun kokouksessaan. suuden edistämiseen arjessa, kiu-
Suunnitelma on tehty laajan nyky- saamisen, väkivallan, häirinnän 
tilan kartoituksen pohjalta. Kar- ja syrjinnän ehkäisyyn, lapsen 
toitukseen ja suunnitelman työs- oikeuksiin perehdyttämiseen, lap-
tämiseen ovat osallistuneet niin siryhmiä koskevan tutkitun tie-
lapset, nuoret, järjestö- ja seura- don hyödyntämiseen sekä lapsen 
kuntakumppanit kuin kaupun- edun ensisijaisuuden huomioimi-
gin luottamushenkilöt, päättäjät seen päätöksissä. Suunnitelman 
ja työntekijätkin. Tutkimustiedon toteuttaminen alkaa vuoden 2022 
kokoamisen lisäksi on tehty haas- alussa vantaalaisten toimijoiden 
tatteluja, kyselyjä ja järjestetty yhteistyönä. UNICEFin Lapsiystä-
työpajoja. Parhaillaan suunni- vällinen kunta -tunnustuksen Van-
telma kiertää muun muassa vam- taa voi saada aikaisintaan 2023. l 

maisneuvostossa ja nuorisoval- SANNA IRANTA JA TIA RISTIMÄKI 

Vierumäessä oppilaat 
pääsevät vaikuttamaan 
moneen muuhunkin 
asiaan. 

Vierumäen koulun 
opetuspisteille
uudet nimet 

Vierumäen koulun opetuspisteen nimeksi äänestettiin Riekko. Elli ja Milla olivat mukana 
miettimässä nimivaihtoehtoja. 
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Lapsen ei tarvitse 
valmiiksi osata näitä 
taitoja.” 

” 

VUOROVAIKUTUSTA JA 
TOISTEN HUOMIOONOTTAMISTA 
HARJOITELLAAN PÄIVÄKODISSA 
JO VARHAISVUOSISTA LÄHTIEN 

SANNA HENRIKSSON 
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Kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelu on osa vaan vuorovaikutusta, itseymmär-
rystä ja tunteiden säätelyä eletään varhaiskasvatuksen laadukasta pedagogiikkaa. todeksi joka ikinen päivä. Jokainen 

Vantaan Nikinmäen päiväkodissa tunnetaito-
kasvatukseen panostetaan paljon. 

Varhaiskasvatuksessa on viime 
vuosina puhututtanut paljon 
kaveri- ja tunnetaitojen merki-

tys. Nikinmäen päiväkodissa tunne-
taitokasvatus ja hyvän tunneilmaston 
ylläpitäminen ovat olleet tärkeitä tee-
moja jo pitkään. Nikinmäen päiväko-
din johtaja Sanna Kanerva pitää tär-
keänä, että tunnetaitoja harjoitellaan 
jo pienien kanssa: 

– Toimintamuodot toki vaihtelevat 
iän ja kehitystason mukaan, mutta 
ajatus toiminnan taustalla on sama. 
1–3-vuotiaiden kanssa tunnetaitojen 
harjoittelu lähtee toisen lapsen koh-
taamisesta; miten ollaan vuorovaiku-
tuksessa toiseen. 

Usein varhaiskasvatuksessa aloit-
tavat pienet lapset tulevat ensimmäi-
sen kerran osaksi isoa ryhmää, ja se 
voi olla hyvin hämmentävää monelle. 
Kanerva kertoo, että hän lähtee tun-
nekasvatuksessa liikkeelle aivan pie-
nimpien kanssa siitä, että opetellaan 
tuntemaan toiset lapset. 

– Hymyilemme toisillemme, terveh-
dimme, opettelemme nimet – se on 
perusta, mistä kaikki alkaa. Harjoit-
telemme vuorottelun periaatteita ja 
luottamuksen rakentamista. On ihana 
nähdä, kun lapset halaavat toisiaan, 
hymyilevät toisillensa ja lähettele-
vät lentosuukkoja. He laittavat hyvän 
kiertämään, kuvailee Kanerva. 

Korona-aikana monet lapset eivät 
välttämättä ole olleet kontaktissa 
paljon muihin kuin ehkä ihan lähei-
simpiin perheenjäseniin. Ennakkoaja-
tus Nikinmäessä oli, että syksyn aloi-
tus olisi monelle lapselle haastava: 

– Odotimme, että lapset olisivat 
alkuun itkuisia, mutta tilanne oli-
kin oikeastaan päinvastainen. Monet 
lapset olivat selvästi saaneet viet-
tää enemmän aikaa vanhempiensa 
kanssa, ja he ovat levollisia ja roh-
keita. Jos perheissä on ollut haasta-
vampaa korona-aikana, kaikki lap-
set eivät välttämättä voi hyvin vaan 
reagointi korona-aikaan tulee vii-
veellä. Se voi näkyä lapsen käytök-
sessä muun muassa kiukkuna, itkui-
suutena, arkuutena tai tunnesäätelyn 
harjoittelun tarpeena. 

Taidot karttuvat ryhmässä 
Ryhmissä harjoitellaan aktiivisesti 
tunne- ja kaveritaitoja sekä hyviä 
käytöstapoja. Leikki vahvistaa las-
ten keskinäisiä suhteita ja vuorovai-
kutustaitoja, ja vaihtelevien leikki- ja 
pienryhmien avulla luodaan mahdol-
lisuuksia monipuolisten vertaissuh-
teiden luomiselle. Isompien ryhmissä 
lapsille järjestetään tunnetaitohar-
joituksia, joissa esimerkiksi harjoi-

tellaan rauhoittumaan ja tasaamaan 
levottomuuden tunteita. 

– Kasvattajien tehtävä on tukea ja 
ohjata lapsia tunne- ja itsesäätelytai-
tojen harjoittelussa. Kun olemme näitä 
aikamme harjoitelleet, osa lapsista 
osaa jo pyytää aikuista auttamaan 
häntä rauhoittumisessa esimerkiksi 
sanomalla ”laita käsi minun rintake-
häni päälle”. Osa vanhemmista lap-
sista taas osaa jo itse tasata omia tun-
netilojaan esimerkiksi hengittämällä 
syvään, selittää Kanerva edelleen. 

Lasten kanssa käydään keskuste-
lua vaihtoehtoisista tavoista kohdata 
toinen lapsi, jos oikein kiukuttaa: 

– Olemme ottaneet käyttöön ”kiu-
kun säännöt”, eli minkälaisia asioita 
saan tehdä, kun oikein suutun, ja 
mitkä ovat kiellettyjä asioita. Kiukun 
säännöt ovat myös kuvina, joten nii-
hin on helppo palata suuttumustilan-
teiden jälkeen. 

Kanerva muistuttaa, että lasten 
tunne- ja kaveritaidot karttuvat iän 
myötä. Toinen tarvitsee enemmän 
harjoittelua, kun joku toinen. 

– Kenenkään lapsen ei tarvitse 
valmiiksi osata näitä taitoja. Taito-
jen kehittyminen riippuu ihan siitä, 
että millaisia tilanteita kohtaamme 
elämässä. 

Tunnekasvatuksen tärkeyttä 
ei voi korostaa liikaa 
Sanna Kanervan mielestä tunnekas-
vatukseen panostaminen kannattaa. 
Hyvän tunneilmaston luominen ryh-
mässä on aikuisten tehtävä, ja se on 
äärimmäisen tärkeää, kun puhutaan 
tunnekasvatuksesta: 

– Olemme huomanneet, että jo var-
hain aloitettu tunnekasvatus auttaa 
jatkossa monta muuta asiaa suju-
maan paremmin. Kun siihen jaksetaan 
laittaa paukkuja ja miettiä yhdessä, 
että mitä tämä meillä oikeasti tar-
koittaa ihan käytännössä, se kantaa 
hedelmää. 

Perheiden kanssa tehdään paljon 
yhteistyötä tunnekasvatusasioissa, 
ja vinkkejä jaetaan puolin ja toisin. 
Varhain aloitettu tunnetaitojen har-
joittelu antaa paremmat edellytykset 
omien tunnetilojen ymmärtämiseen 
ja säätelyyn myös jatkossa. 

– Myös koulumenestys on joissain 
tutkimuksissa linkitetty itsesäätely-
taitoihin. Lapsi tai nuori, joka osaa 
sanoittaa tunteitaan, oppii helpom-
min oppimaan ja osaa pohtia, mitä 
hän voi itse tehdä esimerkiksi keskit-
tyäkseen paremmin, kertoo Kanerva. 

Tunne- ja kaveritaitojen opettami-
nen on siitä haastavaa, että se ei ole 
mikään erillinen oppiaine varhais-
kasvatus- tai opetussuunnitelmassa 

kasvattaja tekee tunnekasvatusta 
omalla persoonallaan ja omasta osaa-
misestaan käsin. 

– Lapsi ei aina osaa välttämättä 
sanoa, että miksi hän itkee, kuten 
emme me aikuisetkaan aina osaa. 
Onhan siinä välillä semmoinen sala-
poliisityö käynnissä, että oppii tun-
nistamaan lapsen tunteen sen reak-
tion takana ja pystyy auttamaan 
lasta. Mutta lopputulos on äärimmäi-
sen palkitsevaa.  

Omat ja toisten rajat selväksi 
Tunnetaitojen lisäksi varhaiskas-
vatuksessa keskustellaan turvatai-
doista. Nikinmäessä turvataitoja har-
joitellaan heti syksyn alussa. 

– Toisen lapsen kehoa ja itsemää-
räämisoikeutta opetellaan kunnioit-
tamaan. Käymme läpi uimapukusään-
nöt; mitkä ovat minun omat alueeni, 
miten minä osaan rohkeasti sanoa ei 
ja miten on hyvä kuunnella sitä toi-
sen lapsen viestiä. Lisäksi ohjaamme 
lapset hakemaan aikuisen apuun, 
jos säännöt ovat vielä harjoitteluas-
teella. Näiden taitojen harjoitteluun 
käytämme tarinoita, draamaa ja eri-
laisia tunnetaitokortteja. 

Nikinmäen päiväkodin henkilö-
kunta osallistuu Vantaan kaupungin 
ja Metropolian koko lukuvuoden kes-
tävään tunne- ja turvataitokoulutuk-
seen, joka on suunnattu lasten kanssa 
työskenteleville. 

– Olemme koko Mikkolan varhais-
kasvatusalueella halunneet panos-
taa tunnekasvatukseen ja positiivi-
seen pedagogiikkaan osallistumalla 
erilaisiin aihetta käsitteleviin koulu-
tuksiin. l 

PIPSA TILLI 
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Tiedonjyvän toimintayksikön rin-
nakkaisjohtajat Silja Rahkamo 
ja Johanna Möttönen astui-

vat ensimmäistä kertaa virallisesti 
päiväkodin tiloihin maanantaina 
2.8.2021. Hankintoja, rekrytointia ja 
muuta valmistelutyötä uuteen päivä-
kotiin tehtiin koko kevät. Lapset saa-
puivat 3.8. 

– Toiminta on lähtenyt sujumaan 
hienosti, etenkin hyvä yhteistyö per-
heiden kanssa on ollut merkittävässä 
roolissa. Paljon on vielä asioita, joita 
pitää ratkaista, mutta henkilökunta 
on motivoitunutta ja osaavaa, joten 
asiat varmasti lutviutuvat. Toimin-
takulttuurin rakentaminen on pitkä 
prosessi ja nyt olemme vasta alku-
metreillä, Silja tuumaa. 

Tiedonjyvän päiväkodissa on 90 
lasta tällä hetkellä ja osa tiloista 
odottaa vielä tulijoita. Vaikka kol-
mikerroksinen talo tarjoaakin upeat 
tilat lapsille leikkimiseen ja oppimi-
seen, se on myös haastanut Siljaa ja 
Johannaa pohtimaan toimivia käy-
tänteitä. 

– Oppimisympäristöjä on mah-
dollista muokata aina kunkin lap-
siryhmän tarpeen ja mielenkiinnon 
mukaan. Esimerkiksi lepotilat voi-
daan jakaa väliseinien avulla, joka 
mahdollistaa esimerkiksi joustavat 
päiväunikäytännöt: pidemmät tir-
sat ottavat lapset saavat nauttia hil-
jaisuudesta samalla, kun päiväunta 
vähemmän kaipaavat pääsevät leik-
kimään, Johanna sanoo. 

UUSI TIEDONJYVÄN PÄIVÄKOTI 
HURMAA EKOLOGISUUDELLAAN 
Päiväkodissa tilojen muunneltavuus ja 
käytännöllisyys yhdistyvät lämminhenkiseen 
tunnelmaan. 

Lisäksi piharakennusta komistaa 
viherkatto. 

– Sisätiloissa on käytetty mahdol-
lisuuksien mukaan luonnonmateri-
aaleja, kuten puuta, ja panostamme 
laadukkaisiin materiaalivalintoihin 
myös hankinnoissa. Ryhmätilojen 
kiintokalusteissa on huomioitu hie-
nosti lajittelun tarpeet, mikä helpot-
taa kierrätystä, Johanna sanoo. 

Päiväkotiin perustetaan ensi vuo-
den puolella myös ekotiimi. Mal-
lia otetaan Ruokopillistä ja Joki-
niemestä, joissa ekotoiminta on jo 
hyvässä vauhdissa. 

Päiväkodin arkeen kuuluu myös 
luonnollisesti lähiympäristössä ret-
keily ja ympäristöä arvostava puhe 
jokapäiväisessä arjessamme, Silja 
täydentää. 

Rinnakkaisjohtajuus jäsentää 
työntekoa 
Silja ja Johanna ovat kaiken muun 
ohella myös hyvin innostuneita 
uudesta työnkuvastaan rinnakkais-

Vanhemmat ovat ilahtuneita 
uudesta päiväkodista. 

– Vanhemmilta on tullut palautetta 
hienosta pihasta, osaavasta henkilö-
kunnasta ja upeista, uusista ryhmäti-
loista. Myös kehittämisehdotuksia on 
tullut, ja ne liittyvät mm. ruokalakäy-
täntöihin. Lapset ovat innostuneita 
jumppasalista, pihan leikkivälineistä, 
uusista oppimismateriaaleista ja 
ennen kaikkea uusista kavereista. 
Myös eskariryhmän ryhmässä olevat 
puolapuut ovat olleet huippusuosit-
tuja, Silja kertoo. 

Suunnittelussa on huomioitu 
yksityiskohdat 
Ekologisuus on huomioitu rakennuk-
sessa monin tavoin. Päiväkotia reu-
nustaa laaja piha-alue, jossa riittää 
temmellyskenttää pienille ja vähän 
isommillekin. Suunnittelussa on 
otettu huomioon lukuisten leikkiväli-
neiden lisäksi myös pihamateriaalien 
mahdollinen vaikutus lasten omalle 
mikrobistolle ja puolustusjärjestel-
mälle; yksi alue on päällystetty tur-
vahakkeella lasten luontaisen vastus-
tuskyvyn lisäämiseksi. Turvahakkeen 
mikrobit harjoittavat immuunijärjes-
telmää, jolloin riski sairastua sen häi-
riöihin voi pienentyä. 

johtajina. Vaikka töitä on paljon, sel-
keämpi työnkuva auttaa työtehtävien 
priorisoinnissa. Ison yksikön haas-
teena Silja ja Johanna näkevät tie-
dottamisen, vaikka siinäkin mennään 
parempaan päin koko ajan. Myös rek-
rytoinnissa on ollut haasteita. 

– Rinnakkaisjohtajana toimiminen 
on ollut ihan loistava juttu! Työtehtä-
vien ja vastuun jakaminen selkiyttää 
työnkuvaa ja parantaa työhyvinvoin-
tia. Haluan hehkuttaa Jokiniemen 
ja Ruokopillin henkilökuntaa, sillä 
ilman näitä hyvin toimivia yksiköitä 
olisi uuden päiväkodin käynnistämi-
nen ollut mahdotonta, Johanna iloit-
see. 

Tiedonjyvän toimintayksikköön 
kuuluu upouuden Tiedonjyvän päi-
väkodin lisäksi Jokiniemen ja Ruo-
kopillin toimipisteet, jotka nekin on 
peruskorjattu. Toimintayksikössä 
työskentelee yhteensä noin 60 työn-
tekijää. l 

PIPSA TILLI 

PIPSA TILLI 
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SAKARI MANNINEN 

Turvallista arkea joka kotiin
ja kaupunginosaan 

Turvallisuuteen vaikuttaa moni asia siististä ympäristöstä valaistukseen ja yleiseen asenneilmapiiriin. Turvallisuuskyselyyn 
vastasivat ahkerimmin Myyrmäen, Tikkurilan, Martinlaakson, Länsimäen ja Rajakylän sekä Hakunilan ja Korson asukkaat. 

On iso juttu, että saa 
asua, työskennellä 
ja liikkua vailla 
huolta. Vantaalaisten 
turvallisuuden eteen 
tehdään käytännöllisiä 
tekoja. 

Vantaa selvitti keväällä asukkai-
densa kokemuksia ja näkemyk-
siä muun muassa rikoksista ja 

järjestyshäiriöistä, turvattomuudesta 
ja tapaturmista. Osallistuvavantaa.fi-
sivulla toteutettuun kyselyyn saa-
tiin reilut 1500 vastausta. Edellisen 
kerran vastaava kysely toteutettiin 
vuonna 2017. 

– Näkyvästä päihteidenkäytöstä 
ja arjessa koetusta häiriköinnistä 
raportoitiin nyt aiempaa enemmän, 
Vantaan turvallisuuspäällikkö Mar-
kus Hammarström kertoo. 

– Etenkin radanvarsiseutuja, asema-
alueita ja asemanseudun ostoskes-
kuksia oli merkitty kyselyssä olevaan 
karttaan paikkoina, joita koettiin tur-
vattomiksi, turvallisuusasiantuntija 
Samu Iiskola täydentää. 

Huolta aiheuttivat erityisesti päih-
tyneet, asemilla kokoontuva nuoriso 
ja yleinen levottomuus. 

– Korona-aikaan nuorisotilat ovat 
olleet kiinni, ja harrastustoimintaa ei 
ole ollut, mikä on näkynyt nuorison 

kokoontumisena esimerkiksi asemilla 
ja ostoskeskuksissa, Iiskola sanoo. 

Syrjäytymiseen ja huumeisiin 
liittyvät huolet kasvaneet 
Siinä missä neljä vuotta sitten huu-
meiden myynti ja käyttö huolettivat 
noin kolmasosaa vastaajista, nyt jo 
puolet vastaajista koki sen ongel-
malliseksi. Vantaalaiset pitivät huo-
lestuttavina myös tunnetta poliisien 
näkyvän valvonnan vähenemisestä, 
ihmisten syrjäytymistä sekä rasismia 
tai suvaitsemattomuutta. 

Myös ääriliikkeet huolettivat. Vas-
taajat arvioivat kuitenkin, että ääri-
liikkeiden toimintaa tai siihen liit-
tyvää aatteellista tai uskonnollista 
toimintaa ei tapahdu heidän omalla 
asuinalueellaan. 

Vantaan tämänhetkiset turvalli-
suushaasteet liittyvät usein syrjäyty-
miseen ja koronaan. Pandemia näkyy 
rikosten ja häiriöiden siirtymisessä 
koteihin. 

Turvallisuussuunnitelma 
päivitettiin 
Turvallisuuskyselystä saatua tietoa 
hyödynnettiin heti kesän ja syksyn 
aikana, kun Vantaa päivitti omaa tur-
vallisuussuunnitelmaansa. Lisäksi 
suunnitelman päivittämisessä hyö-
dynnettiin kaupungin, poliisin ja 
pelastuslaitoksen tilastoja, muiden 
hyvinvointiin liittyvien kyselyiden 
tuloksia sekä kaupungin toimijoiden 

hiljaista tietoa ja havaintoja turvalli-
suustilanteen muutoksista. 

Turvallisuussuunnitelman tarkoi-
tuksena on ennaltaehkäistä muun 
muassa onnettomuuksia, rikoksia ja 
häiriöitä sekä parantaa ihmisten tur-
vallisuudentunnetta. Marraskuussa 
hyväksytty suunnitelma on rajattu 
neljään pääteemaan: lähisuhdeväki-
valta, päihteet, nuoriso ja liikkumisen 
turvallisuus. Lisäksi siinä on kaksi 
koko suunnitelman läpileikkaavaa 
päämäärää: sukupuolitietoisuus ja 
hyvä turvallisuusjohtaminen. 

Turvallisuus syntyy teoista 
Sekä nyt että vuonna 2017 turvalli-
suuskyselyyn vastasivat etenkin nai-
set. He saattavat joutua miettimään 
turvallisuutta miehiä enemmän. Tur-
vallisuusasioissa sukupuolella on 
suuri merkitys muun muassa eroissa 
turvallisuuden kokemisessa, erityyp-
pisten rikosten tekijöiden ja uhrien 
sukupuolijakaumassa ja väkivallassa 
sekä vihapuheen kohdistumisessa. 
Siksi sukupuolitietoisuuden näkö-
kulma on myös turvallisuuden kan-
nalta tärkeä. 

Hyvä turvallisuusjohtaminen taas 
nostettiin päämääräksi, sillä turval-
lisuutta halutaan Vantaalla kehittää 
mahdollisimman käytännönläheisin 
ja arkiseen tekemiseen juurrutetuin 
ohjein. Turvallisuussuunnitelmaan 
sisältyvät toimenpiteet ovat konk-
reettisia, jotta niitä olisi koko ajan 
helppo seurata. 

– Suunnitelma nostaa esiin myös 
turvallisuutta lisäävät keinot, jotka 
ovat jo käytössä. Asioita voidaan 
tarvittaessa käynnistää hyvinkin 
nopealla aikataululla, Markus Ham-
marström toteaa. 

– Esimerkiksi liikenneturvaa ollaan 
lisäämässä automaattisella kamera-
valvonnalla. Poliisi, kaupunkiturval-
lisuuden tiimi ja liikennesuunnittelu 
ovat valmistelleet asiaa yhdessä, ja 
ensimmäiset tolpat ovat tulossa Van-
taalle ensi vuonna, poliisikoordinaat-
tori Kari-Pekka Raulahti kertoo. 

Turvallisuus on yhteinen 
asiamme 
Ajantasainen ja kattava kokonais-
kuva on turvallisuuteen liittyvien 
asioiden parantamisessa olennainen. 
Myös kansalliset kyselyt, kuten päih-
dekysely ja kouluterveyskysely, aut-
tavat sen muodostamisessa. Kaupun-
kiturvallisuuden tiimi kannustaakin 
kaikkia vastaamaan kyselyihin ja 
auttamaan kokonaiskuvan rakenta-
misessa. 

Vantaan väestöstä 21,6 prosenttia 
on vieraskielisiä, mutta turvallisuus-
kyselyn vastaajat olivat lähinnä kan-
tasuomalaisia. Jotta kysely antaisi 
kattavan kokonaiskuvan Vantaan 
tilanteesta, jatkossa myös vieraskie-
linen väestö olisi hyvä tavoittaa. l 

ANNA-LEENA PYYKÖNEN 

vantaa.fi/turvallisuus 

https://Osallistuvavantaa.fi
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Nya vindar i gymnasiet – de nya ämnesövergripande 
studierna inspirerar studerande och lärare 
Gymnasierna har tagit 
i bruk en ny läroplan i 
augusti 2021 med första 
årets studerande. 

Lärarna i Vanda har jobbat tillsam-
mans med andra lärare och sedan 
skolvis med den nya läroplanen. 

Nytt är bland annat de ämnesövergri-
pande studierna. 

Ali Grönqvist som är lärare i 
matematik och kemi har varit läro-
planskoordinator för Helsinge gym-
nasium. Han berättar att de nya 
ämnesövergripande studierna hjäl-
per att se kopplingar mellan olika 
ämnen. Gymnasierna har valt att 
skapa vissa större studiehelheter 
som är tvärvetenskapliga. Det bety-
der att det fnns studieavsnitt som är 
ämnesövergripande och omfattar två 
eller fera olika läroämnen. Ämnesö-
vergripande studieavsnitt i Helsinge 
gymnasium är exempelvis ”Demokra-
tins möjligheter och krav” (flosof, 
samhällslära, globalkunskap), ”Stu-
diefärdigheter och språklig identi-
tet” (modersmål och litteratur, fnska, 
engelska) och ”Naturvetenskapens 
grunder” (biologi, fysik, kemi). 

Sofe Dahlbacka som är lärare i 
biologi, hälsokunskap och geogra-
f berättar att samarbetet mellan 
naturvetenskaper varit nyttigt. Till 
exempel fotosyntesen som behandlas 
i biologin har sammankopplats med 
kemin så att man även gått igenom 
fotosyntesens kemiska reaktion. 

Rektor för Helsinge gymnasium 
Johanna Blomstedt ger ett annat 
exempel på hurudan nytta man kan 
ha av de ämnesövergripande studi-
erna. 

– Andra året kommer de studeran-
de att jobba med ekologi och hållbar 
framtid i ett ämnesövergripande stu-
dieavsnitt inom biologi och engelska. 
Att använda det engelska språket på 
ett mer fördjupat sätt inom natur-
vetenskap och att bekanta sig med 
aktuell forskning på engelska ger en 
bra grund för fortsatta högskolestu-
dier, då engelskan är ett språk som 
behövs till exempel i studier i natur-
vetenskaper. 

Tessa Kokko som är första årets 
studerande i Helsinge gymnasium 
känner inte ännu till den nya läro-
planen så bra men har hört om de 
ämnesövergripande studierna. Hon 
berättar att de på språktimmen fck 
välja på vilket språk de skrev en 
nyhetsartikel. 

– Det var trevligt att kunna väl-
ja språket som man jobbar på och 
utmana sig själv. Jag valde att skriva 
nyhetsartikeln på engelska. 

Hon tycker det bästa med Helsinge 
gymnasium är att man kan läsa språk 
som spanska och kinesiska i sko-
lan. Helsinge gymnasium bjuder på 
tre profleringar: global profl, före-
tagsamhet och dubbelexamen till 
merkonom samt sportprofl. 

Grönqvist tycker att det som är 
speciellt fnt med Helsinge gymnasi-
um är att skolan är så liten. De stu-
derande har fått ha samma lärare i 

ANN-MARI BERLIN 

Lärarna Ali Grönqvist och Sofe Dahlbacka. 

exempelvis matematik igenom hela 
gymnasiet, vilket gör att lärarna 
bättre kunnat hjälpa de studerande 
i lärandet. Även samhörigheten och 
den goda andan i skolan får tack av 
både lärare och studerande. 

– Det som är bra är att man lär kän-
na alla, både lärare och studerande, 
och man får bra stöd här, säger första 
årets studerande Selma Sandström. 

Det som är nytt med den nya läro-
planen är att studerande erbjuds mer 
övergripande och långvarig studie-
handledning än tidigare. 

– De som behöver får stöd. De stu-
derande sätter upp egna målsätt-
ningar och vi följer upp tillsammans 
hur de uppnåtts. Det har också blivit 
mer samarbete med högskolor, berät-

ANN-MARI BERLIN 

tar Ali Grönqvist. 
På frågan hur den nya läroplanen 

syns i den studerandes vardag berät-
tar Grönqvist att det synligaste är 
att man i stället för att räkna kurser 
nu räknar studiepoäng. I stället för 
minst 75 kurser ska gymnasiestude-
rande nu läsa minst 150 studiepoäng. 
Studierna delas in i nationella eller 
skolvisa studieavsnitt, som vanligt-
vis består av 1–4 studiepoäng. Den 
nya läroplanen betonar också mång-
sidig kompetens och hjälper stude-
rande att utveckla sina färdighe-
ter med tanke på fortsatta studier, 
arbetslivet, företagande, samhället 
och internationalisering. l 

ANN-MARI BERLIN 

STUDIER EFTER GRUNDSKOLAN - DEN 
GEMENSAMMA ANSÖKAN NÄRMAR SIG 

Till utbildning efter grundskolan söker man valde att studera vid Helsinge gymnasium. Han är 
genom den gemensamma antagningen. Tid- speciellt nöjd att gymnasiet är litet och att man 
punkten för den gemensamma ansökan inkom- lätt får hjälp av lärarna om man behöver. Dessutom 

mande vår är 22.2-22.3.2022. Utbildningarna bör- tycker han att atmosfären är trevlig. 
jar på hösten 2022. I den gemensamma ansökan – Ifall du är osäker vad du vill arbeta med så 
kan man söka till gymnasieutbildning, yrkesskola, lönar det sig att välja studier vid ett gymnasium, 
yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, HUX- tipsar han. 
utbildning,TELMA-skolning samt folkhögskolornas Förutom gymnasieutbildning fnns det mång-
linjer som är menade för studerande med skolplikt. sidigt med yrkesutbildningar i den gemensam-

I Vanda kan man söka till det svenskspråkiga ma ansökan. I Vanda yrkesskola Varia kan man 
Helsinge gymnasium samt sex fnskspråkiga gym- studera till 30 olika yrken på fyra olika under-
nasier (Lumon, Martinlaakson, Sotungin, Tikkuri- visningsställen. Det fnns yrkesutbildning också 
lan och Vaskivuoren lukio samt den privata Steiner- i handelsläroverket Mercuria och Careeria och 
skolans gymnasium). På gymnasiernas speciallinjer Arbetseffektivitetsföreningen rf. Det är möjligt 
kan man ta internationella IB-examen eller inrikta att ta dubbelexamen d.v.s. att kombinera yrkes-
sig på studier i naturvetenskaper, idrott, media, examen och gymnasieutbildning. Både gymnasiet 
drama, teater eller musik och dans. och yrkesutbildning ger behörighet till fortsatta 

Abiturienten Roni-Casper "Ronde" Rahkola studier. l 

Tidtabell för gemensam ansökan 
• Gemensam ansökan till yrkesutbildning 

och gymnasieutbildning 22.2-22.3.2022 
• Webbansökan ska registreras i systemet

 senast 22.3 kl. 15.00 på adressen 
opintopolku.fi 

• Resultaten från den gemensamma 
ansökan offentliggörs tidigast 16.6.2022 

• Studieplatsen tas emot senast 30.6.2022 
• Mer information om gemensam ansökan 

och antagningsgrunder: opintopolku.fi 
och sivistysvantaa.fi/sv/yhteishaku/ 

Välkommen att bekanta dig med 
läroanstalterna! 

https://opintopolku.fi
https://opintopolku.fi
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JYRI HUHTALA 

Vad röstar man om i 
välfärdsområdesvalet? 

Det första välfärdsområdesvalet i 
Finland förrättas i januari. I valet 
röstar man på ledamöter till full-

mäktige för de välfärdsområden som 
inrättats i social- och hälsovårdsreformen. 

Ett välfärdsområde är ett offentligt sam-
fund självständigt gentemot kommunerna 
och staten, som ansvarar för organisering-
en av social- och hälsovårdstjänster samt 
räddningsväsendets tjänster i sitt eget 
område. Vandabornas framtida välfärds-
område är Vandas och Kervos välfärdsom-
råde och tjänsterna överförs från kommu-
nerna till välfärdsområdet 1.1.2023. 

Det välfärdsområdesfullmäktige som 
väljs i områdesvalet ansvarar för det nya 
välfärdsområdets verksamhet, ekonomi 
och ledning. Besluten spelar en betydande 
roll i invånarnas liv, eftersom var och en av 
oss sannolikt kommer att behöva social- 
eller hälsovårdstjänster vid något tillfälle. 

Reformens nationella mål är att förbätt-
ra tillgången och servicenivån hos social-, 
hälsovårds- och räddningstjänsterna på 
basnivå. Ett viktigt mål är till exempel att 

man snabbt ska få vård. I praktiken beslu-
tar vi nu om hur vi får mun- och tandvård 
eller var vi går till rådgivningen. 

En av den största skillnaden mellan 
välfärdsområdet och kommunen ligger 
i fnansieringen. I kommunerna har de 
medel som riktats till social- och hälso-
vårdstjänsterna alltid varit en kompro-
miss mellan olika verksamhetsområden 
såsom fostran och lärande eller gatuun-
derhållet när det gäller fördelningen av 
inkomsterna i hela kommunen. 

I det här valet, jämfört med andra val, 
vet väljaren mer exakt vilka frågor leda-
möterna i områdesfullmäktige beslutar 
om. Detta gör det lättare att hitta en kan-
didat som har samma åsikter om de frågor 
som är allra viktigast för dig. 

Nu har du en möjlighet att påverka 
utvecklingen av dina social-, hälsovårds-
och räddningstjänster. Vi uppmuntrar alla 
Vandabor att bekanta sig med vårt fram-
tida välfärdsområde och rösta i områdes-
valet i januari. l 

MATTI KEPONEN 

Planeringen av Vandaspåran fortskrider 

Utkastet till Vandaspårans gatuplan har redan bör- trafk på gatorna och utvecklingen av cykel- och gångför-
jat presenteras för invånarna. Utkastet till gatupla- bindelserna är också väsentlig. En viktig del av planering-
nen kommer att presenteras etappvis under hösten en vad gäller bekvämlighet och stadsbild är utformningen 

2021 och vintern 2022–2023. Därefter kommer utkasten till av gatumiljön med dess grönområden och planteringar. 
gatuplanerna för Aviapolis och Dickursby områdena att Åsikter om utkastet får lämnas under två veck-
presenteras under vintern. Även deltaljplanförslagen för ors tid medan utkasten presenteras. Du kan lämna 
Vandaspåran ska presenteras i etapper. Målet är att detalj- din åsikt om gatuplanen på enkäten eller per e-post 
planförslagen och motsvarande gatuplansförslag ska pre- ratikka@vantaa.f. Du kan följa planeringen på en online-
senteras för boende samtidigt från och med början av 2022. karta: gis.vantaa.f/ratikka. Språket på kartan är fnska. l

 Utöver spårvägen planeras arrangemang för fordons- HANNAKAISA MARKKANEN 

Resultaten från 
medborgarbudgeten i Havukoski,
Mikkola och Västerkulla är klara 

Det har pågått en medborgarbudgetpro- i ordningsföljd de förslag som fått näst mest 
cess sedan våren i Havukoski, Mikko- röster, dvs. så många förslag som ryms inom 
la och Västerkulla, där invånarna fått budgeten. 

påverka hur stadens pengar ska användas. Listan över de projekt som ska förverk-
I medborgarbudgetprocessen får invånarna ligas är förstås olika i varje område, men 
besluta hur respektive område ska utvecklas gemensamt för alla områden var att invå-
för 50 000 euro. narna röstade på evenemang och plantering-

Processen inleddes i april med en idéjakt ar av blommor och träd. 
där invånarna fck komma med förslag om De utvalda förslagen kommer att förverk-
hur områdena kunde utvecklas, och kulmine- ligas under år 2022. Bekanta dig närmare 
rade i september-oktober i en omröstning om med de utvalda förslagen på webbplatsen 
förslagen. Det förslag som fått mest röster i osallistu.vantaa.f. l 

respektive område förverkligas och därefter SONJA LINDROOS 

ALISA KAUKIO 

MEIDÄN 
HAVUKOSKI 

VÅRT HAVUKOSKI 
OUR HAVUKOSKI 

MEIDÄN 
MIKKOLA 

VÅRT MIKKOLA 
OUR MIKKOLA 

MEIDÄN
LÄNSIMÄKI 

VÅRT VÄSTERKULLA 
OUR LÄNSIMÄKI 

https://osallistu.vantaa.fi
mailto:pre-ratikka@vantaa.fi
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WHAT ARE COUNTY ELECTIONS ALL ABOUT? 
JYRI HUHTALA 

The very first county 
elections in Finland will 
take place in January. 

The elections will choose the 
councilors for the wellbeing ser-
vices counties set up in accor-

dance with the health and social 
services reform. A wellbeing ser-
vices county is a public corpora-
tion, independent of municipalities 
and the state, which is responsible 
for arranging health and social ser-
vices, as well as search and rescue 
(SAR) services in its own area. Van-
taa residents’ future wellbeing ser-
vices county will be the Vantaa and 
Kerava wellbeing services county, 
and the services will transfer from 
the municipalities concerned to the 
new wellbeing services county on 
January 1, 2023. 

The county council selected in the 
county elections will be responsible 
for the operations, finances, and 
management of the new wellbeing 
services county. The decisions made 
will have a considerable impact on 
the residents’ lives, because each one 
of us is likely to need some health or 
social service at some point in their 
lives. 

The national goal of the reform is 
to improve the accessibility and fun-
ctioning of basic health, social, and 
rescue services. One key goal is the 
fastness of getting care. 

– Voting at the county elections 
impacts all of us. The decisionma-
kers selected in the elections will dic-
tate organizations worth around €900 

million and employing 4,500 emplo-
yees, says Timo Aronkytö, deputy 
mayor at the City of Vantaa. 

– In practice, we are now deciding 
on how to access oral health care or 
where our counseling bureau is loca-
ted, states Olli Huuskonen, head of 
the department of social and health 
services of the City of Kerava. 

– There’s a big difference in finan-
cing between a wellbeing services 
county and a municipality. In munici-
palities, the assets directed at social 
and health services have always been 

a compromise between a city’s diffe-
rent sectors such as education and 
instruction, or street maintenance, 
Huuskonen elaborates. 

Why should you vote at the 
county elections? 
– In these elections more than in the 
other ones, the voters know more spe-
cifically the issues the county coun-
cilors will be deciding on.This makes 
it easier to find the most like-minded 
candidate, Huuskonen characterizes. 

– Now is your chance to have a 
say on how your social, health and 
rescue services will be developed. 
I encourage all Vantaa residents 
to familiarize themselves with our 
future wellbeing services county, to 
challenge the candidates in issues 
important to you, as well as to cast 
your vote in the county elections 
in January. Now you can genuinely 
influence what the new Vantaa and 
Kerava wellbeing services county will 
be like, Aronkytö concludes. l 

KATARIINA KURONEN 

Vantaa included its citizens in 
planning of the vaccinations 

It is almost two years since the first coronavirus infections were detected 
in Finland. Since then, the scientific community has brought both safe and 
effective vaccines to combat this new disease. Now everyone above the age 

of twelve has had the chance to get vaccinated free of charge. Since the vac-
cination coverage did not reach the target percentage as quickly as it could 
have,Vantaa has included its citizens in planning of the vaccinations to ensure 
the health and safety of our citizens. 

Vantaa opened a questionnaire in Finnish, Swedish and English where citi-
zens could suggest where they wanted to have a new vaccination point. The 
first vaccination point that our citizens wished for opened in Martinlaakso 
and the next two in Hakunila and Koivukylä. Several vaccination points have 
also been open without appointment as citizens requested. Vantaa has acti-
vely listened to its citizens in the organizing of vaccinations and will conti-
nue to do so. l 

vantaa.fi/coronavirus 

PEKKO VASANTOLA 
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UKIO 

A KA
SILA

Street planning of Vantaa
Light Rail progressing 

Draft street plans have already 
begun to be presented to resi-
dents. Draft street plans will 

be presented in stages during the 
autumn of 2021 and the winter of 
2022-2023. Next, draft of the street 
plans for Aviapolis and Tikkurila 
major areas will be presented during 
the winter of 2021-2022. The local 
detailed plan proposals for the Van-
taa Light Rail are also to be pre-
sented in stages. The aim is for the 

MEIDÄN
LÄNSIMÄKI 

VÅRT VÄSTERKULLA 
OUR LÄNSIMÄKI 

Results of 
Havukoski, 
Mikkola, 
and Länsimäki 
participatory 
budgeting 

Since the spring, participatory 
budgeting – a process where the 
residents can influence how to 

spend city-allocated funds – has been 
going on in Havukoski, Mikkola, and 
Länsimäki. In participatory budge-
ting, the residents get to decide on 
how to spend €50,000 on developing 
each district. 

The process began in April with 
the idea-generation stage where the 
residents submitted their proposals 
for developing their own district and 
reached its climax in the proposals 
that were voted on in September– 
October. The proposal that got the 

local detailed plan proposals and 
the corresponding street plan pro-
posals to be presented for residents 
at the same time from the beginning 
of 2022. 

Comfortable and welcoming 
urban environment 
In addition to the light rail route, 
arrangements for vehicular traffic 
are planned for the streets, and the 

MEIDÄN 
HAVUKOSKI 

VÅRT HAVUKOSKI 
OUR HAVUKOSKI 

MEIDÄN 
MIKKOLA 

VÅRT MIKKOLA 
OUR MIKKOLA 

most votes will be implemented in 
each district, as well as the proposal 
with the second biggest number of 
votes, etc., until the allocated sum of 
money is reached. 

The list of projects to be imple-
mented is, of course, different in each 
district, but the common factor in all 
the districts was that the residents 
voted for events to be arranged, as well 
as flowers and trees to be planted. 

The selected proposals will be 
implemented in the course of 2022. 
Check the selected proposals in more 
detail online at: osallistu.vantaa.fi. l 

SONJA LINDROOS 

WSP FINLAND OY 

development of cycling and pedest-
rian connections is also essential. 
An important part of the planning in 
terms of urban landscape and com-
fortable and welcoming environment 
is the design of the street environ-
ment with its green areas and plan-
tations, as well as the natural tre-
atment of stormwater. Based on the 
draft street plans, the necessary 
street areas can be determined in the 
local detailed plans. 

Welcome to the 
shared multicultural 
Independence Day 
celebration! 

The multicultural Indepen-
dence Day celebration - to be 
arranged already for the 15th 

time - invites all Vantaa residents 
to come and celebrate at Cultu-
ral House Martinus on Monday, 
December 6, at 13:00.  

For the first time, the event 
celebrates those who have this 
year been granted Finnish citi-

Current Planning on an 
online map 

The current planning and its prog-
ression can be followed on an 
online map from the Matti system 
at: gis.vantaa.fi/ratikka. Log in to 
the system is not required. The Map 
facilitates the participation of resi-
dents in the planning, as the map can 
be used to check, for example, when 
the initiated local detailed plan pro-
posals can be influenced. Language of 
the map is Finnish. 

Participate and infuence 
planning 
Opinions on draft street plans may be 
submitted for a period of two weeks 
while the drafts are being presented. 
The opinion can be submitted directly 
to the draft street plan survey which 
will be opened for two weeks or by 
e-mail ratikka@vantaa.fi. 

Information events on the planning 
of Vantaa Light Rail will be held in 
Finnish for residents in the autumn 
and in the spring. The next event is 
coming in the spring of 2022. The 
events are recorded, and a video can 
be viewed on Youtube channel: Van-
taan kaupunkiympäristö. Follow Van-
taa Light Rail on Social Media! l 

HANNAKAISA MARKKANEN 

young, performing art by Maria 
Baric Company, Sabrina and Saar-
ter daughters’ choir performance, 
as well as Persian and Kurdish 
music. 

In addition, the recipient of the 
Vantaa Kulttuuriseppä prize will 
be announced. The oration will be 
given by the chair of City Execu-
tive Board, member of parliament, 
Sari Multala. Free coffee and cake 
will be served after the event. l 

zenship. The free-of-charge celeb-
ration offers, among other things, 
Russian-language dance and song 
performances to children and the 

Vantaa celebrates new Finnish citizens 

mailto:ratikka@vantaa.fi
https://osallistu.vantaa.fi
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Mitä on vantaalainen elämä? 
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO 

” 

Matkustajia Myyrmäen asemalla 1970-luvun lopulla. M-juna alkoi kulkea 
Martinlaaksoon vuonna 1975. 

Mie asun tässä kylää 
kaupungiksi kutsutussa 
nähnynnä oon sen kasvun 
vuosiloihen vieriessä 
mikäpä täällä on elellä 
palvelut ulottuvilla 
monet edut tarjosalla." 

Millaista on elämäsi Vantaalla juuri nyt? Kuuluuko 
arkeesi työtä tai sen puutetta, koti-iltoja, urheilu- 
tai kulttuuriharrastuksia vai jotain ihan muuta? 
Tutkijat ovat kiinnostuneita kokemuksistasi ja 
muistoistasi. 

Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura (SKS) ja Vantaan kau-
punginmuseo toteuttavat Van-

taalainen elämä -muistitietokeruun 
alkuvuonna 2022. Keruu on osa Van-
taa50-historiahanketta, jossa tutki-
taan Vantaan kaupungin historiaa 
vuodesta 1974 tähän päivään.Tutkijat 
pyrkivät tavoittamaan muun muassa 
vantaalaista elämää ja vantaalaisuu-
den erityispiirteitä. 

Aiemmin samankaltainen muis-
titiedon tallennus on tehty vuonna 
1978. Silloin innokkaita vantaalai-
sia vastaajia oli 137. Iältään he oli-
vat 12-vuotiaasta lähes kahdeksan-
kymppiseen kirjoittajaan. Keruu oli 
osa suomalaista elämäntapaa käsi-
tellyttä laajaa tutkimushanketta. 

Aineistoa on käyttänyt muun 
muassa sosiaalipolitiikan professori 
J. P. Roos tutkimuksessaan Suomalai-
nen elämä. Vantaalla näkyi siis tut-
kimustenkin mukaan jo 1970-luvulla 
koko suomalaisen elämän kirjo, kaik-
kine sävyineen! 

Kalevalamittaa ja 
kirsikkapeiaisia 
SKS:n kirjoituskeruihin voi vastata 
kirjoittajan omalla kielellä ja tyylillä, 
niin pitkästi tai lyhyesti kuin haluaa. 

Vuonna 1978 eräs elämäntarina oli 
kerrottu kalevalamitassa: 

Mie asun tässä kylää 
kaupungiksi kutsutussa 
nähnynnä oon sen kasvun 
vuosiloihen vieriessä 
mikäpä täällä on elellä 
palvelut ulottuvilla 
monet edut tarjosalla. 

Toinen vuodatti paperille koko teini-
ikäisen sielunsa: 

– Martinlaakson oppikoulu oli 
hieno koulu, ja minulta meni aikaa 
totutellessani sen hienouksiin ja 
kaikkeen uuteen. Kaikki meni hyvin, 
koulussa meni kivasti, minulla oli 
ystäviä, mutta silti jotain puuttui. 
Rakkaus. 

Ja miltä kuulostaa erään rouvan 
kertomus idyllisestä elämästä Vaa-
ralassa: 

– Asun mielelläni Vaaralassa. On 
peltoa ja metsää, pieni suokin. Ikku-
noista näkyy kuusi- ja koivikkorin-
teitä. Täällä on linnunlaulua jokai-
sena vuodenaikana. Kuin laulavat 
lintuset, ovat ihmiset pitäneet Mar-
tinsatoa onnellisena lehtona, josta voi 
iloita. Talkoissa tarjotaan haravanpi-
telijöille ja kottikärryntyöntäjille juo-
mat miestä myöten. Yhtiön alkuvuo-

sina juhannussalko oli koko alueen 
kaunistus. Ei täältä puutu yhteisiä 
rapujuhlia, kirsikkapeijaisia, uuden-
vuodenvastaanottajaisia eikä railak-
kaita syntymäpäiviä. 

Onko Vantaa muuttunut? 
Vantaa oli 1970-luvulla lapsiperhei-
den ja uutuuttaan kiiltävien kerros-
taloasuntojen kaupunki. Mutta mil-
lainen on 2020-luvun Vantaa? Onko 
Pähkinärinne edelleen ”vapaa-ajan 
suhteen täysin virikkeetön” kuten 
vuoden 1978 vastauksessa? Voisiko 
2020-luvun vantaalaisuudesta kertoa 
kalevalamitan sijaan rapin tai video-
viestin keinoin? 

Omaelämäkertakeruiden kautta 
tutkijoille avautuu kurkistusaukko 
ihmisten aitoon elämään, hyvine ja 
huonoine puolineen. Myös Vantaa-
lainen elämä -keruun tarkoituksena 
on paljastaa tutkijoille vantaalaisen 
elämän todelliset kasvot, asukkaiden 
itsensä kertomana. 

Lisäksi tutkijoita kiinnostaa kau-
punkilaisten vuorovaikutus kaupun-
kinsa kanssa. Olitko sinä mukana 
Vernissan valtauksessa? Miten 1990-

luvun lama näkyi sinun Vantaallasi? 
Miltä tuntui, kun Kehärata avattiin? 

Näin osallistut 
Vantaalainen elämä -keruu on tar-
koitettu kaikille entisille, nykyisille 
ja tuleville vantaalaisille. Keruuaika 
on 10.1.–15.6.2022. Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura ottaa mielellään 
vastaan myös valokuvia, äänitteitä ja 
aikaisempia muistelutekstejä – kun-
han sinulla on oikeus aineiston lähet-
tämiseen. 

Tarkemmat ohjeet osallistumi-
sesta ja sähköisen lomakkeen löy-
dät osoitteesta finlit.fi/fi/arkisto/ 
vastaa-keruisiin. SKS:n nettisivuilla 
voit myös tutustua arkiston keruuoh-
jeisiin ja tekstien käyttöön tutkimuk-
sessa. 

Vantaalainen elämä -keruuseen 
lähetettyjä tekstejä käytetään aineis-
tona Vantaa 50 -tutkimushankkeessa 
ja juhlakirjassa, mutta kirjoittajien 
nimiä ei julkaista. Tekstit tallenne-
taan SKS:n kansanrunousarkistoon, 
jossa ne ovat myös tulevien tutkijoi-
den käytettävissä. l 

EEVA KOTIOJA 

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO 

Nuorisoa on kokoontunut Tikkurilan keskustaan 1970-luvun alussa. Taustalla 
rakennetaan Vantaan kauppalantaloa eli kaupungin virastotaloa, joka valmistui 1974. 
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DIGIPULMIA, PUUTTUUKO LAITTEET,
TÖKKIIKÖ VERKKOASIOINTI? 

Vantaalla saa tukea verkkopalveluiden, 
tablettien ja älykännyköiden käyttöön. 

SAKARI MANNINEN 

Sinun ei tarvitse jäädä yksin digipul-
masi kanssa. Vantaalla monet toimi-
jat tarjoavat tukea laitteiden ja verk-

kopalveluiden käyttöön.Vantaa-infoissa ja 
asukastiloissa saat maksutonta neuvon-
taa kaupungin sähköisissä palveluissa ja 
tukea viranomaispalveluiden löytämiseen. 
Lisäksi voit käyttää asiakaskoneita, skan-
nata ja tulostaa.Vantaa-infoissa päivystä-
viltä pilviagenteilta saat tukea laitteiden 
käyttöön. 

Jos verkkoasiointi sujuu, voit pyytää 
etäopastusta Oma Vantaan käyttöön ja 
lupapiste.fi-palvelun neuvontapyynnön 
tekemiseen. Opastuskanavina toimivat 
Teams, puhelin ja sähköposti. 

Vertaisopastusta, vieraskielistä 
tukea ja kursseja 
Senioreille on tarjolla ENTER ry:n järjes-
tämää henkilökohtaista ja maksutonta 
opastusta. Opastusta annetaan tietokonei-

den, tablettien ja kännyköiden käytössä. 
ENTER ry:n vertaisopastajina toimivat 
seniorit, joten opastustahti on rauhallinen. 

Vieraskielisille opastusta tarjoavat jär-
jestöt. Järjestöstä riippuen opastusta 
annetaan somaliksi, venäjäksi, viroksi, 
englanniksi, ranskaksi, dariksi, farsiksi ja 
pashtuksi. 

Oletko kenties älykännykän tai netin 
uusi käyttäjä? Aikuisopiston kursseilla 
voit aloittaa digilaitteiden ja netin käytön 
aivan alkeista. 

Digituen laaja verkosto 
Digitukea antavat myös monet muut toi-
mijat. Lisätietoa toimijoista, opastus-
paikoista ja -ajoista saat osoitteesta 
vantaa.fi/digituki tai soittamalla nume-
roon 09 83911. Palvelemme puhelimitse 
ma-pe klo 8–15.30. Ota rohkeasti yhteyttä 
– ratkaistaan digipulmasi yhdessä! l 

ANU SALMELA 

VANTAA-INFON JA ASUKASTILOJEN AJANKOHTAISET KUULUMISET 

VANTAA-INFO PALVELEE 
•  puhelimitse p. 09 83911, ma-pe klo 8–15.30 
•  sähköpostilla: vantaa-info@vantaa.f 
•  chatissä: vantaa.f/vantaainfo 

VANTAA-INFON ASIOINTIPISTEET 

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

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

Vantaa-info, Korso 
Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa 
Korson Vantaa-info suljettu 9.1.2022 asti. 

Tarkista joulun ajan poikkeusaukioloajat Van-
taa-infon sivulta vantaa.fi/vantaainfo. 

VANTAA-INFON NEUVONNAT 

Seniorineuvonta 
Kaipaatko tekemistä ja seuraa? Tarvitsetko tukea 
pärjätäksesi kotona? Tule juttelemaan elämäntilan-
teestasi tai läheisesi elämäntilanteesta vanhustyön 
ammattilaisen kanssa. 

Tikkurilan Vantaa-infossa tiistaisin klo 14–16 ja 
Myyrmäen Vantaa-infossa keskiviikkoisin klo 14–16. 

Vammaisneuvonta 
Vammaisten asiakasohjausyksikön asiantuntija 
neuvoo vammaispalveluiden palveluissa ja antaa 
vinkkejä näiden käytössä. 

Tikkurilan Vantaa-infossa keskiviikkoisin klo 13–15 
ja Myyrmäen Vantaa-infossa torstaisin klo 13–15. 

Somalin-, venäjän- ja vironkielistä 
palveluneuvontaa 
Palveluneuvoja auttaa maahanmuuttoon ja kau-
pungin, valtion viranomaisten sekä järjestöjen pal-
veluihin liittyvissä kysymyksissä. Hän myös neuvoo 
lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä. Neu-
vonta toteutetaan yhteistyössä Neuvova Vantaa 
-hankkeen kanssa. 

Torstaisin ja perjantaisin Tikkurilan Vantaa-infossa 
aukioloaikojen mukaisesti. 

Digi-infot 
Kaupungin omat Pilviagentit opastavat laitteiden ja 
sähköisten palveluiden käytössä: 

Myyrmäen Vantaa-infossa tiistaisin klo 12–15 ja Tik-
kurilan Vantaa-infossa torstaisin klo 12.30–15. 

Tarkista neuvontojen joulutauot ja ajankohdat 
Vantaa-infon sivuilta vantaa.fi/vantaainfo 

ASUKASTILAT 
Nyt joulun lähestyessä asukastiloilla järjestetään 
joulupajoja ja glögihetkiä. Voit tutustua oman alu-
eesi toimintaan nettisivuilta tai asukastilojen omista 
somekanavista. Tervetuloa mukaan askartelemaan 
ja fiilistelemään jouluntunnelmaa. 

Asukastilojen tarkemmat joulupajojen ajankohdat 
löydät vantaa.fi/asukastilat ja asukastilojen Insta-
gramista @asukastilatvantaalla sekä Facebookista 
asukastilan nimellä. 

Asukastila Myyrinki 
Koivukylän asukastila 
Katrinebergin kartano 
Tikkurilan asukastila 
Korson asukastila 
Mikkolan asukastila 
Hakunilan asukastila (Skomarsin torppa) 
Länsimäen asukastila 

Asukastilat ovat kiinni 23.12.2021-2.1.2022. 

Vantaa-info ja asukastilat toivottavat rauhaisaa 
joulun aikaa! 

https://7.45�15.30
https://8.45�16.30
https://7.45�15.30
https://8.45�16.30
mailto:vantaa-info@vantaa.fi
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LÄMPIMÄSTI TERVETULOA NUORISOTILOILLE 
Nuorisotilojen 
merkitys nuorten 
kohtaamispaikkoina 
korostuu korona-
rajoitusten jälkeen. 

Vantaalla on 14 nuorisotilaa 
sekä kulttuuriseen nuoriso-
työhön keskittynyt Kulttuu-

ritehdas Vernissa. Nuorisotilat ovat 
turvallisia ja päihteettömiä vapaa-
ajan viettopaikkoja, joihin ovat terve-
tulleita kaikki 4.luokkalaiset-17-vuo-
tiaat nuoret. 

Nuorisotiloilla on avointa toi-
mintaa sekä harrastustoimintaa, 
ja lisäksi niissä järjestetään erilai-
sia tapahtumia, leirejä ja retkiä. Toi-
mintaa suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä nuorten kanssa. 

Nuorisotiloilla voi luoda uusia 
ystävyyssuhteita yhteisen tekemisen, 
kuten pelaamisen tai kokkaamisen 
lomassa. Nuorisotyöntekijät tukevat 
nuorten sosiaalisia suhteita ja kave-
ritaitoja. 

– Täällä voi tehdä monipuolisesti 
kaikkea ja kun mä olen täällä, äiti 
ei ole huolissaan, kertoo Hakunilan 
nuorisotilalla käyvä 13-vuotias nuori. 

Vantaan Kortteliliigan toiminta 
on palannut nopeasti raiteil-
leen ja aktivoitunut koronara-

joitusten jälkeen. Syksyn aloitusla-
jina oli nelinpelitennis, jossa pelattiin 
peräti 100 ottelua. Sitä seurasivat 
marraskuussa startanneet ja yhä 
käynnissä olevat sulkapallo-, kaksin-
pelitennis- ja salibandysarjat. 

Suosittu salibandysarja peruun-
tui viime vuonna koronan vuoksi, 
joten kortteliliigan pelit ovat olleet 
pitkään odotettuja. Tammi-helmi-
kuussa luvassa ovat jälleen viime 
kerralla runsaasti kiinnostusta 
keränneet pipolätkä- ja korttelikiek-
kosarjat. 

Vähintään 15-vuotiaille tarkoi-
tettu kortteliliigatoiminta on löytä-
nyt paikkansa Vantaalla. 

– Olemme iloisia, että vantaalai-
set ovat lähteneet innolla mukaan 
toimintaan. Kaikkien lajien ja sar-
jojen ottelutapahtumat ovat olleet 
hyvähenkisiä ja liikuttaneet poruk-
kaa monipuolisesti. Kortteliliigassa 
kenenkään ei tarvitse puristaa mai-
laa, vaan meillä pelataan pilke sil-
mäkulmassa, kertoo kortteliliigan 
toiminnan koordinoinnista vastaava 
Sami Kaalikoski. l 

PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI 

vantaa.fi/kortteliliiga 

Tukea ja kannustusta 

Nuorisotiloilla työskentelee kou-
lutettuja ja turvallisia nuorisotyön 
ammattilaisia. Heidän tärkeimpinä 
tehtävinään on kohdata, tukea ja kan-
nustaa nuoria heidän erilaisissa elä-
mäntilanteissaan. 

– Nuorisotilalla saa jutella kaikista 
asioista ja täällä tulee hyvä mieli, 
kehuu Hakunilan nuorisotilalla käyvä 
17-vuotias nuori. 

Nuorisotyöntekijään voivat olla 
yhteydessä niin nuoret kuin nuor-
ten huoltajatkin. Tavoitteena on hyvä 
yhteistyö nuoren parhaaksi. 

Vantaalla on kerätty toiminnassa 
mukana olleilta nuorilta Storytel-
ling-menetelmällä tietoa siitä, miten 
nuorisotyö on vaikuttanut heidän elä-
määnsä: 

– Muistan että vaikuttavinta oli 
siinä tilanteessa se että nuorisotyön-
tekijä oikeesti soitti mulle ja sanoi 
että tuu juttelee. Se että oikeesti 
häntä kiinnosti. 

Nuorisotyön vaikutukset näky-
vät yksittäisten nuorten elämässä 
tänään, mutta voivat kantaa myös 
pitkälle tulevaisuuteen. l 

ANNIKA BÄCK, PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI JA 
KATRI WALLIN 

MARKUS KETOLA 

Nuorisotilalla voi luoda uusia ystävyyssuhteita yhteisen tekemisen lomassa. 

Katso nuorisotyöntekiä Juuson tarina osoitteesta 
vantaakanava.f/arjensankariuuso 

Kortteliliiga pyörii jälleen usean lajin voimin 
JYRI HUHTALA 

Kortteliliigassa on pelattu myös futista. Palloa potkitaan varmasti jälleen ensi kesänä. 
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KAUPUNGIN 
VIRTOJEN ASUKIT 
KIIKARISSA 

Katso videojuttu Vantaan virtavesien 
kuduntarkkailusta osoitteessa 
vantaakanava.f/kuduntarkkailu JYRI HUHTALA 

Vantaalla on ainutlaatuiset mahdollisuudet 
meritaimenien kuduntarkkailuun. 
Tikkurilankosken padon purku on tuonut 
kalojen syysnäytöksen keskelle vilkkainta 
kaupunkikeskusta. 

Ruskeansamea vesi kiihdyttää 
vauhtiaan Kuninkaantien sillan 
yläpuolisella Tikkurilankosken 

niskalla. On lokakuun loppu, eli meri-
taimenien kutuaika, ja olemme kuvaa-
jan kanssa bongaamassa kaloja. 

Aiemmin epäilin, voiko Keravan-
joen maitokahvin värisessä vedessä 
edes elää lohikaloja, mutta jo muuta-
mana syksynä tarkkailukäynnit kos-
ken rannalla ovat osoittaneet epäilyni 
turhiksi. 

Hetken maltti palkitaan myös tällä 
kerralla, kun heiluva pyrstö rikkoo 
vedenpinnan kolmen kiven rajaa-
massa tyvenessä. Taimen on paljas-
tanut olinpaikkansa, ja kuten usein 
täällä Tikkurilankoskella, kyseessä 
on isokokoinen, 60–70-senttinen, 
kutukala. 

Naarastaimen kaivaa kutusoraik-
koon kuopan ja laskee siihen mätinsä, 
jonka koiras sitten hedelmöittää. 

Lopuksi naaras jälleen peittää kutu-
kuopan, ja mätijyvät jäävät soran 
sisään kehittymään poikasiksi. 

Mutta miksi tämä kaikki tapahtuu 
juuri täällä, keskellä Vantaan vilk-
kainta kaupunkikeskusta? 

– Tikkurilankoskella on paljon 
kutusoraa ja sopiva virtaus, peruste-
lee Vantaan kaupungin kalastuksen-
valvoja Markku Tiusanen. 

Kiitosta päättäjille 
Soraikkoja on rakennettu talkoovoi-
min, mutta paljon hyviä kutualueita 
on syntynyt luonnostaan sen jälkeen, 
kun Tikkurilankosken pato puret-
tiin kesällä 2019. Myönteinen vaiku-
tus näkyi heti seuraavana syksynä, 
kun taimenet hakeutuivat kutemaan 
aiemman patoaltaan alueelle vapau-
tettuun virtaan. 

Tiusanen kiittelee kotikaupunkinsa 

viime vuosien ratkaisuja virtavesi-
luonnon hyväksi: 

– Täällä on tehty hyvää työtä. Padon 
purku osoittaa, että päättäjät arvos-
tavat luonnon monimuotoisuutta. 

Hyvät päätökset auttavat luontoa, 
mutta niistä on iloa myös vantaalai-
sille ihmisille: kaupungin alueella on 
koko Suomen mittakaavassa poik-
keuksellinen mahdollisuus tarkkailla 
meritaimenen kutua. 

Vantaan- ja Keravanjoen pääuoman 
lisäksi taimenet nousevat syksyisin 
lisääntymään sivupuroihin, kuten 
Kylmäojaan, Kirkonkylänojaan, Reko-
lanojaan ja Pakkalanpuroon. 

– Kuduntarkkailu on harrastus, 
ihan niin kuin lintujen bongaus. 
Ympäristötietoisuus lisääntyy, kun 
ihmiset käyvät katselemassa kaloja. 
Se osoittaa, että Vantaanjoki ei ole 
mikään jäteviemäri, vaan täällä elää 
arvokkaita eläimiä. 

Varovasti ja maltilla 
Me lähdemme seuraavaksi Kyl-
mäojalle. Koisotien ylä- ja alapuo-
lella on kutusoraikkoja, mutta tänään 
täällä on hiljaista. Ehkä taimenet ovat 
jo saaneet urakkansa valmiiksi ja 
lähteneet vaeltamaan takaisin kohti 
merta. Tai sitten ne vain piileskele-

vät puron syvänteissä ja reunaval-
lien suojissa. Iso taimen voi piiloutua 
yllättävän pieneen koloon. 

Kalojen tarkkailu onnistuukin 
yleensä varmimmin taskulampun 
valossa iltapimeällä. Silloin kutevat 
taimenet eivät ole yhtä säikkyjä kuin 
päivällä ja antavat seurata touhujaan, 
kunhan lampun valokeila ei heilu hol-
tittomasti niiden yllä. 

Varovaisuus ja maltti ovat siis valt-
tia kuduntarkkailussa. 

Kävelemme läpi vielä Kylmäojan 
pohjoishaaran, joka virtaa putkea 
pitkin Koivukylänväylän ali. Yksi tai-
men huomaa kuokkavieraiden lähes-
tymisen ja poistuu paikalta jättäen 
jälkeensä vain vanan ja laineet puron 
pintaan. 

Jos kaikki menee hyvin, taimenen 
poikaset kuoriutuvat soraikoista 
keväällä ja aloittavat elämänsä Van-
taan virtavesissä, ennen kuin parin 
vuoden ikäisenä osa niistä lähtee 
merivaellukselle. 

Kalat, jotka onnistuvat selvit-
tämään kaikki ihmisen asettamat 
esteet ja haasteet, pääsevät palaa-
maan mereltä takaisin jokeen ja 
puroihin. Niiden ansiosta saamme 
ihailla jokasyksyistä kutunäytöstä 
Vantaalla. l 

PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI 
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ANTTI AHONEN 

Performanssi ja miten se tehdään 
Näyttelyssä on mukana Antti Ahosen dokumenttivalokuvia performanssitaiteesta Suomessa vuosilta 2001–2021. 
Kuvassa Jack Pavlikin teos Ikeaball, 2014. 

Huokoinen ele -näyttely Artsissa luo katsauksen 
tämän hetken performanssitaiteeseen. 

Vantaan taidemuseo Artsin syk-
syn näyttely käsittelee perfor-
manssitaidetta Suomessa vii-

meisen 20 vuoden ajalta. Näyttely on 
toteutettu yhteistyössä Taideyliopis-
ton LAPS maisteriohjelman kanssa, 
joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta. 
Artsi on vuodesta 2016 lähtien eri-
koistunut muun toimintansa ohella 
katu-, graffiti- ja performanssitai-
teeseen. 

2000-luvun alusta alkaen taide-

Ikiliikkujat tukee
ikääntyvien hyvinvointia 

Oletko jo tutustunut Seniori-
paku-toimintaan tai ikäih-
misten Korttelikerhoihin? 

Ne kuuluvat Vantaan Ikiliikkuja-
hankkeeseen, joka on osa Aktiivinen 
elämänkaari -hanketta. Ikiliikkujat 
tarjoaa hyvinvointi- ja aktivointipal-
veluja ikääntyville, joiden toiminta-
kyky on heikentynyt. Syksyn pilotti-
vaiheen tavoitteena on ollut edistää 
ikääntyvien toimintakykyä ja ennal-
taehkäistä syrjäytymistä. 

Senioripaku pysähtyy säävarauk-
sella vielä loppuvuoden ajan tiis-
taisin Tammiston Numeropuistossa 
kello 11–12 ja torstaisin Länsimä-

essä kirjaston edessä kello 11–12. 
Tikkurilan Ikiliikkuja-korttelikerho 
kokoontuu tänä vuonna vielä 15.12. 
Lumo-areenalla järjestetään 14.12. 
seniorien pelipäivä, jossa luvassa on 
kaikille sopivaa kevyttä liikuntaa. 

Pilottivaiheessa on lisäksi toteu-
tettu henkilökohtaista ohjausta 
samaan tapaan kuin koululaisten 
Sporttikaveri-toiminnassa. Ensi 
vuonna hankkeen tavoitteena on laa-
jentaa ja vakiinnuttaa toimintaa. Kysy 
lisätietoja Projektikoordinaattori 
Kiia Haapasalolta, p. 040 352 1506, ja 
projektityöntekijä Miia Liukkoselta 
p. 040 701 9903. l 

kentällä on tapahtunut murros, jossa 
performanssitaide on siirtynyt toi-
mimaan uusissa ympäristöissä, 
kuten sosiaalisessa mediassa. Tark-
koja määritelmiä pakeneva ja itse-
ään uudistava performanssitaide on 
astunut taidemaailman reunoilta sen 
valokeilaan, instituutioiden ulkopuo-
lelta suurten taidemuseoiden näytte-
lysaleihin. 

Huokoinen ele -näyttely esittelee 
sekä vanhempia että uusia teoksia, 

erityisesti viimeisten vuosien ajalta. 
Mukana on lähes kolmekymmentä 
taiteilijaa opiskelijoista alan konka-
reihin. Näyttelyn ovat kuratoineet 
Taideyliopiston LAPS maisteriohjel-
man professori Tero Nauha ja Artsin 
näyttelyamanuenssi Christine Langi-
nauer.  

– Artsin näyttely pohtii, mitä kaik-
kea performanssi voikaan olla? ker-
too Christine Langinauer. 

– Miten sitä voi esitellä museossa? 
Miten hetkellinen taide esitellään 
itseään pidemmässä näyttelyssä? 

– Performanssitaide ei ole toimin-
taa, jossa etsitään tai ylitetään sopi-

Koivukylän lapset ja nuoret
tekiöinä julkisen taiteen
valokuvateoksessa 

Koivukylän uuden asukasti-
lan julkisivun ikkunapin-
taa koristaa pian lasten ja 

nuorten valokuvateos. Sen teki-
jöinä ovat Kytöpuiston koulun 
4-luokan oppilasryhmä sekä Koi-
vukylän koulun valinnaisen kuva-
taiteen 8-luokan oppilaat. Ryhmät 
ovat tutustuneet syksyn aikana 
kuvataidetunneilla taiteilija Saara 
Malmströmin ohjauksessa valo-
kuvaukseen. Nuoremmat oppilaat 
toteuttivat kuvat valomaalauksen 
tekniikkaa lähiluonnossa hyödyn-
täen. Yläkoululaiset tutustuivat 
omakuvaan tutkimalla valokuva-

vuuden rajoja, vaan paremminkin 
kyse siitä, miten tuo ylitys tai muu-
tos tehdään, jatkaa toinen kuraattori 
Tero Nauha. 

Näyttelyyn liittyy pysyvän esitte-
lyn lisäksi useita performanssitapah-
tumia.Tapahtumia järjestetään 11.11, 
12.11, 25.11, 4.12, 22.1. ja 23.1. Perfor-
manssitapahtumista tiedotetaan tar-
kemmin Vantaan taidemuseo Artsin 
nettisivuilla, Facebookissa ja Insta-
gramissa. 

Näyttely on avoinna 12.11.2021.– 
23.1.2022. Vantaan taidemuseo Artsi, 
Myyrmäkitalo, Paalutori 3. l 

EEVA HYTÖNEN 

usta peilejä hyödyntäen omassa 
ympäristössä. Valokuvateos on 
toteutettu kaupungin myönteisen 
erityiskohtelun toimintaohjel-
man hankkeena yhteistyössä kult-
tuuripalveluiden kanssa. Saara 
Malmström kokoaa valokuvista 
teoksen, joka koristaa lähes puo-
let asukastilan ikkunapinnasta 
päästäen silti päivänvalon sisään 
viihtyisään asukastilaan. Teok-
sen avajaisia juhlitaan Koivuky-
län asukastilan avajaisten yhte-
ydessä 20. joulukuuta klo 17–19. 
Lämpimästi tervetuloa! l 

ULLA VISKARI-PERTTU 



 

Kulttuuria

    
  

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
  

  

 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

39 

Nuorten toiveita kuultiin – 
ibe keikalle Martinukseen 
Kovassa nousukiidossa oleva rap-
artisti ibe keikkailee Kulttuuritalo 
Martinuksessa 9.4.2022. 

TAPAHTUMIA 

Sukupolvensa ääneksi tituleerattu rap-artisti 
ibe nähdään Kulttuuritalo Martinuksen 
lavalla ensi keväänä. Artistin tuotanto on 

kuin päiväkirja, jossa avoimuus ja henkilökoh-
taisuus näyttelevät tärkeää roolia. Iben perkele! 
-albumi palkittiin vuoden 2021 Emma-gaalassa 
Vuoden Rap/R&B-kategoriassa.  

Iben keikan lämmittelijänä nähdään hyvästä 
flowstaan tunnettu Turisti, joka on tuonut perin-
teisen räppäämisen rinnalle myös melodisempaa 
ilmaisua JuiceWRLD:n hengessä. 

Keikkaidea paikallisilta nuorilta  
Kulttuuritalo Martinuksessa kuultiin nuorten toi-
veita, kun talon takapihalle tuotiin kesällä 2021 
kontti, joka mahdollisti tapahtumien järjestä-
misen. Kontin ja tapahtumapuiston yhteiseksi 
nimeksi tuli Martinus Backstage. Ohjelmaideoita 
kysyttiin Martinlaakson nuorisotilalta.   

– Nuorisotilan työntekijät ovat olleet meille upea 
yhteistyökumppani. Heidän kauttaan meille on 
avautunut hieno tilaisuus tavoittaa alueen nuoria, 
iloitsee Kulttuuritalo Martinuksen tuottaja Riikka 
Kampara. 

Nuoret laativat listan mieleisistä artisteista 
yhdessä työntekijöiden kanssa, ja osa nähtiin Mar-
tinus Backstagella jo elokuussa 2021. Keikalla oli-
vat muun muassa Madboiali, Cavallini, Hassan 
Maikal sekä muita paikallisia rap-artisteja. 

– Ibe on meille isompi satsaus, ja siksi pää-
timme toteuttaa keikan Kulttuuritalo Martinuk-
sen salissa. Keikka on ikärajaton, joten kaikilla on 
mahdollisuus tulla nauttimaan musiikista, Kam-
para jatkaa.   

Nuorten ääni kuuluviin  
Nuorten toiveita kuullaan Kulttuuritalo Martinuk-
sessa myös lähitulevaisuudessa. Kukunori ry on 
tehnyt syksyn 2021 aikana laajempaa kyselyä alu-
een nuorille ja järjestänyt kaksi työpajaa, joiden 
avulla nuorten toiveita on selvitetty. Martinuksella 
on myös oma nuorille suunnattu Discord-kanava 
nimeltä Martinus Backstage, jonka kautta keskus-
teluun voi osallistua.   

– Tavoitteenamme on järjestää toimintaa, jota 
kaupunkilaiset haluavat nähdä ja kokea. Toi-
vomme, että alueen ihmiset jättävät meille ideoita 
ja palautetta nettisivujemme kautta. Näin saamme 
järjestettyä kaupunkilaisten näköistä kulttuuritoi-
mintaa, toteaa Kampara.   

Martinus Backstage -tapahtuma jatkuu elo-
kuussa 2022, ja sitä varten avataan jälleen avoin 
haku. Kulttuuritalo Martinus kannustaa kaikkia 
kaupunkilaisia ja vantaalaisia taidetoimijoita osal-
listumaan hakuun ja tuomaan omia ideoita esille. l 

LEELA JOHANSEN 

Rap-keikkoja Kulttuuritalo 
Martinuksessa vuonna 2022:  
• 9.4. klo 19 ibe ja Turisti  
• 15.5. klo 19 F  
• 23.9. klo 19 Yeboyah 

Vantaalla järjestetään 
monenlaisia tapahtu-

mia, tutustu niihin 
tapahtumakalente-

ristamme osoitteessa 
tapahtumat.vantaa.f 

LASTENKULTTUURIA 

Valotaidepaja lapsiper-
heille 4.12. KaKsi ryhmää,
Klo 10 ja Klo 11.15 Skomar-
sin Torppa, Ratsumiehenpolku 1, 
01200 Vantaa. Valotyöpajoissa 
jokainen osallistuja pääsee itse-
näisesti tekemään valotaidetta. 
Paja koostuu varjoasetelmista ja 
valomaalaamisesta. Varjoasetel-
missa tehdään led-avaimenpe-
rillä varjokuvioita pienoisnäyt-
tämölle. Valomaalaamisessa 
jokainen pääsee piirtämään 
valaisimilla valojuovia. Taidepa-
jan ohjaa Jukka Laine. Kesto 45 
min/ryhmä, max. 10 henkilöä. 

omaKuVia - ValoKuVaus-
ta ja maalausta yhdis-
teleVä Kurssi lapsille 
aiKuisen Kanssa 4.12. Klo 
11–13.15 Vantaan kuvataide-
koulu, Orvokkitie 15, 01300 Van-
taa. Poseeraa hauskasti! Kurs-

silla otamme ensin valokuvan 
jokaisesta osallistujasta ja yhdis-
tämme sen helpolla green screen 
-tekniikalla itse maalattuun taus-
taan. Taustaan saat maalata 
huvipuiston, fantasiametsän tai 
talvimaiseman! Lopullinen teos 
on digivalokuva sinusta maalaa-
massasi taustassa. Hauska idea 
vaikkapa joulukortiksi. Kurssi-
maksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 
35 €, perheen toinen lapsi 10€. 
Ilmoittautumislomake osoittees-
sa vkk.eepos.f. 

satuhetKi 7.12. ja 21.12. Klo 
9–10.30 Lumon kirjasto, Urpiai-
sentie 14, 01450 Vantaa. Kirjas-
ton satuhuoneessa järjestetään 
avoimia satuhetkiä tiistaisin. Tuo-
kiot on suunnattu kolme vuotta 
täyttäneille. Ilmoittautuminen: 
anneli.outinen@vantaa.f 

nuKKeteatteri sampo 9.12. 
Klo 10 Kulttuuritehdas Vernis-
sa, Tikkurilantie 36, 01300 Van-
taa. Mukaansatempaava joului-
nen nukketeatterikonsertti, joka 
on luonut joulumieltä jo vuosien 
ajan. Yhdessä hellyttävän Dup-
paduulix-koiran, tonttuystävien 
ja muusikoiden seurassa valmis-
taudutaan joulun tunnelmaan. 
Tässä konsertissa viihtyvät kai-
kenikäiset musiikin ja nukketeat-
terin ystävät. Liput 12 €. 

Koronan takia muutokset tapahtumissa ovat mahdollisia. Tarkista 
ajankohtaiset tiedot tapahtumanjärjestäjän verkkosivuilta. 

lumisadepallo -työpaja
perheille 10.12. Klo 9.30– 
10.15 ja 10.30–11.15 Suun-
nistajankuja 2, 01280 Vantaa. 
Tule talviseen perhepajaan teke-
mään lumisadepalloja! Lumisa-
depallon sisälle tehdään koris-
te hamahelmistä. Koriste voi olla 
vaikka lumiukko, tähti, talo tai 
eläin. Jokainen lapsi voi tehdä 
yhden lumisadepallon. 

teatteri heVosenKenKä: 
pippuridinon joulu 11.12. 
Klo 11–11.45 Lastenkulttuu-
rikeskus Pessi, Vernissakatu 4, 
01300 Vantaa. Luvassa on haus-
ka, vauhdikas ja hellyttävä tari-
na ystävyydestä ja ennakko-
luuloista. Iloisia lauluja, veikeitä 
hahmoja ja jännittäviä takaa-
ajoja. Lapsille 3 v. ylöspäin. Kes-
to noin 45 min, liput 6 €. 

tuiKi joulupuu -nuKKe-
teatteriesitys 18.12. Klo 
10–10.30 Tikkurilan kirjasto, 
Lummetie 4, 01300 Vantaa. Nuk-
keteatteri Pikkukulkuri esittää 
jouluaiheisen esityksensä Tui-
ki Joulupuu Tikkurilan kirjaston 
lukutila Laguunissa. 

piKKuKinonäytöKset / taikanavigaattori hajoaa ja las-
KorVa-tunturin Katastrofi ten lahjat heräävät henkiin. Saa-
14.12. Klo 9 ja 10.15 Martin- daanko kone korjattua ennen 
laaksontie 36, 01620 Vantaa. joulua ja löytävätkö lahjat peril-
Korvatunturin katastrof -eloku- le? Entä mitä tekee Kiusa-tonttu? 
va on Suzukifamilies ry:n lasten Tarinaa elävöittävät perinteiset 
ja aikuisten esittämä jännittä- joululaulut. Näytösten kesto on 
vä joulutarina. Korvatunturilla noin 40 minuuttia ja näytöksiin 
tapahtuu kummia. Joulupukin on vapaa pääsy. 

Itsenäisyyspäivänä 
juhlitaan myös uusia 
Suomen kansalaisia 
15. kertaa järjestettävä monikulttuurinen 
itsenäisyyspäiväjuhla kutsuu kaikki van-
taalaiset Kulttuuritalo Martinukseen maa-
nantaina 6.12. kello 13. Tilaisuudessa juh-
listetaan ensimmäistä kertaa heitä, jotka 
ovat tänä vuonna saaneet Suomen kansa-
laisuuden. Mukana on mm. tanssi- ja laulu-
esityksiä Maria Baric Companylta, Sabrina 
ja Saarten tyttäret -kuoroesitys sekä per-
sialaista & kurdimusiikkia Road Ensemb-
lelta. Lisäksi julkistetaan Vantaan Kult-
tuuriseppäpalkinnon saaja. Juhlapuhuja-
na kaupun-ginhallituksen puheenjohtaja, 
kansanedustaja, Sari Multala. Tilaisuus on 
ilmainen; ja lopuksi kahvi- ja kakkutarjoilu. 

https://10�10.30
https://11�11.45
https://10.30�11.15
mailto:anneli.outinen@vantaa.fi
https://vkk.eepos.fi
https://11�13.15
https://tapahtumat.vantaa.fi
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TAPAHTUMIA 

lue minut -näyttely 10.2. martinuKsen ystäVän- finnair pilot 's BiG he muistelevat yhteisiä aiko- jasto saa 14.12. klo 18 kirjailia-
2022 asti Lastenkulttuurikes- päiVän eloKuVanäytös: Band 11.12. Klo 17-19 Suo- ja hauskoilla tarinoilla vuosien vieraakseen Tiina Torpan, joka 
kus Toteemi, Myyrmäentie 6, romeo + julia 14.2. Klo men Ilmailumuseo, Karhumä- varrelta. saapuu kertomaan uudesta 
01600 Vantaa. Lue minut -näyt- 18–20.30 Kulttuuritalo Marti- entie 12, 01530 Vantaa. Vuonna tietokirjastaan, Kylmä kutsuu – 
tely on oodi kirjoille, tarinoille nus, Martinlaaksontie 36, 01620 1971 perustettu FPBB on maail- peKKa heino @ old story Hyvinvointia talvesta (Gumme-
ja inspiroitumiselle. Toiminnalli- Vantaa. Kulttuuritalo Martinuk- man ainoa lentäjien muodosta- liVe 14.1. Klo 21 Ravintola rus, 2021). Kirja kertoo kylmä-
sessa näyttelyssä voi levätä kir- sessa juhlitaan ystävänpäivää ma big band, jonka mät uusim- Old Story, Tikkuraitti 17, 01300 vesiuinnin, hiihdon ja muiden 
japatjalla, seilata ja haaksirik- elokuvan parissa. Klo 18 alka- mat julkaisut ovat myynnissä Vantaa. Pekka Heino akustises- talvilajien sekä viileyden vaiku-
koutua sekä avata salaisuuksien vassa näytöksessä nähdään museokaupassa. Lunasta paik- ti Old Storyssa, Vantaalla 14.1. tuksesta ihmisen hyvinvointiin. 
kaapin ja inspiroitua minimaail- Leonardo DiCaprion ja Clai- kasi ainutlaatuiseen kaksitunti- Ilmainen sisäänpääsy. 
moista äänimaailman lomassa. re Danesin tähdittämä William sen konserttielämykseen! myyrmäen joulumarKKi-

Shakespearen Romeo + Julia. nat la 18.12.2021 Klo 9.00– 
Näytökseen on vapaa pääsy. miKKo harju – ilouuti- URHEILUA JA LIIKUNTAA 16.00 Paalutori, 01600 Van-
Pakollinen ennakkoilmoittautu- nen jouluun la 11.12. Klo taa. Myyrmäen Joulumarkkinat TEATTERIA JA ELOKUVIA 
minen: kulttuuriliput.vantaa.f. 19 Tikkurilan kirkko. Mikko Har- Paalutorilla. Tule jouluostoksille 

ju levittää joulun ilosanamaa senioripaKun pysäKKi tam- torille Myrtsiin. 
syKsyn matineaeloKuVa Bio kirkkokiertueellaan, joka saa- misto 7.12. Klo 11–12 Nume-
Grandissa: yhdet Vielä la MUSIIKKIA puu myös Vantaalle. Ilouuti- ropuisto, Unnamed Road, 01520 raKenna ja remontoi -mes-
4.12., Ke 8.12. ja to 9.12. Bio nen jouluun -kiertue lupaa tun- Vantaa. Senioripakun pysäkillä sut 28.–30.1. Myyrmäki-hal-
Grand, Kielotie 7, 01300 Van- nelmallisia iltoja, joissa joulun on kevyttä kaikille sopivaa lii- li. Tapahtuma kokoaa yhteen 

rakentamisen ja remontoinnin taa. Oscarin parhaasta vieras- ptixiBand 75 Vuotta 5.12. tunnelmaan pääsee uppou- kuntaa, mukavaa yhdessäoloa 
eturivin yritykset ja tietotaidon. kielisestä elokuvasta voittanut Klo 18–20 Kulttuuritalo Mar- tumaan voimaannuttavista sekä muuta hyvinvointia tuke-

elokuva kertoo neljästä keski- tinus, Martinlaaksontie 36, kappaleistaan tunnetun Mik- vaa toimintaa. Mukaan voi tulla Kattava edustus näytteilleaset-
ikäisestä ystävyksestä, jotka 01620 Vantaa. TixiBand polkai- ko Harjun koskettavien tulkin- apuvälineiden kanssa tai ilman. tajia esittelee alan uusimmat 
päättävät alkaa elää elämään- see puhallinlivekeikkojen uuden tojen parissa. Liput alk. 29 € Mukaan säähän sopivat varus- tuotteet, palvelut, työmene-
sä täysillä. Pääosassa nähdään aikakauden käyntiin upealla Ticketmaster. teet ja vesipullo. Toimimme sää- telmät ja ratkaisut. Messuilta 
karismaattinen Mads Mikkelsen. 75-vuotisjuhlakonsertilla. Solis- varauksella vuoden loppuun löydät ideat ja keräät kaiken 
Liput. 7,50 €. Katso esitysajat teina toimivat yleisön rakasta- en stämninGsfull musiK- asti. Toiminta on maksutonta. tarpeellisen tiedon omaan 

KVäll med mandys hankkeeseesi, on kyseessä sit-biogrand.f, Vantaan Sanomien mat Mikael Konttinen ja Hanna 
Ahponen. Luvassa on unohtu- nycKel och Vandas eGen maastohiihdon suomen ten uuden rakentaminen tai keskiviikon numero tai Helsingin 

Sanomien NYT-liite. maton ilta ison viihdeorkeste- lucia 13.12. Klo 18–20 Kult- cup 18.-19.1.2022 Hiihdon vanhan saneeraaminen. 
rin matkassa, elävän puhallin- tuuritalo Martinus, Martinlaak- Suomen Cupin kauden neljäs 

ta n s s i e n  tä h t i i n  onnellisin Kansa ti 7.12. musiikin aalloilla. Tule mukaan, sontie 36, 01620 Vantaa. Kom osakilpailu hiihdetään Vantaan 
show 17.2. Klo 18–20 Kult-Klo 19.00 | pe 10.12. Klo 19.00 anna elävän musiikin pyörtei- och njut av det fnlandssvenska Hakunilassa 18.-19.1.2022. 
tuuritalo Martinus, Martin-| la 11.12. Klo 17.00, to 16.12. den viedä mennessään niin folkpopbandet Mandys Nyckel 

Klo 19.00 | pe 17.12. Klo 19.00, vuosikymmenten taakse kuin som spelar bl.a. bekanta julsån- Vantaa BoxinG niGht laaksontie 36, 01620 Vantaa. 
to 13.1.2022 Klo 19.00 | pe tulevaisuuden siiville! ger i fräscha arrangemang. 2022 5.2. Klo 15–22 Myyr- Tanssien tähtiin Show -2022 
14.1. Klo 19.00 | su 16.1. Klo Efter musikstunden som tar cir- mäen urheilutalo, Myyrmä- kiertueella mukana nähdään 
17.00, ti 18.1. Klo 19.00 | to lämpiön musiiKKimatinea, ka 45 minuter kommer Vandas enraitti 4, 01600 Vantaa. suomen tämän hetken tun-
20.1. Klo 19.00 | la 22.1. Klo pietilä-salomaa duo 8.12. egen Lucia med följe och sprider Ammattinyrkkeily-ilta Myyr- netuimmat ammattitanssiat: 
17.00 (Viimeinen esitys) Van- Klo 14–15 Teatteri Vantaa, ljus och glädje i vintermörkret. mäen Urheilutalolla 5.2.2022 Ansku Bergström, Marko Kerä-
taan näyttämö, Vantaan näyt- Teatteri Vantaa Silkkisali, Tik- klo 15–22. Tilaisuuden ikäraja nen, Kia Lehmuskoski, Juris 
tämö, Oraskuja 1, 01370 Vantaa. kurilantie 44, 01300 Vantaa. funKy finns Goes 18-vuotta. Trosenko, Jutta Helenius, Sami 
Kantaesitys, jossa musiikki- Musiikillinen iltapäivä lämpi- xmas! 17.12 Klo 18 Lobby Helenius, Saana Akiola, Mikko 
näytelmän käsikirjoittajina ja össä. Petri Pietilä ja Johannes Myyrmäki, Jönsaksentie 6, Ahti, Jani Rasimus ja Claudia 
säveltäjinä on Vantaan näyt- Salomaa duo soittaa jouluista 01600 Vantaa. Vuonna 2020 MUITA TAPAHTUMIA Ketonen. 
tämön jäseniä. Musiikkinäytel- musiikkia jazz-otteella. Luvassa perustettu Funk Finns soittaa 
mässä poraudutaan maailman tuttuja kappaleita niin suomen- Lobbyssä rautaisaa groovea tiKKurilan joulumarKKi- DANI RÖNNQVIST 
onnellisimman kansan sieluun: kuin englannin kielelläkin. Liput: eikä taatusti jätä yleisöä kyl- nat 4.12.21 Klo 9–16. Pelto-
Miksi olemme niin onnettomia, alkaen 20 €, lippuja ovelta tai mäksi. Maailmanluokan groove lantorilla. 
kun samalla jaamme sosiaali- netticket.f yhdistettynä huikeisiin lauluso-
sessa mediassa yksityiskohtia listeihin ja virtuoottisiin sooloi- jouluBasaari 7.12.-21.12.21 
onnellisuudestamme. Eri yhteis- soiVa joulusirKus: päh- hin täyttää suuremmankin fun- Klo 9–17 Kielotie 11, Terveys-
kuntaluokista kertovaa tarinaa KinänsärKijä ja hiiriKu- kin nälän! aseman lasikattoaula. 
viedään eteenpäin musiikin ja ninGas 9.12. Klo 9.30 ja 
burleski-esitysten siivittämänä. 18 18.12 Klo 15 Monitoimi- Vernissa 30 V KluBi: heart- tiKKuraitin joulu, eri päi-

keskus Lumo, Urpiaisentie 14, hill, marjo leinonen & Vinä VieraileVia Kauppiai-
syKsyn matineaeloKuVa 01450 Vantaa. Soiva joulusir- Viranomaiset, lunK 17.2. ta 7.12.-21.12.21 Klo 9-17 
Bio Grandissa: sound of kus on sirkustaiteen, musiikin Klo 19 Vernissa, Tikkurilantie 
metal 11.12. ja 15.12. Bio ja taiteen perusopetuksen juh- 36, 01300 Vantaa. Vernissa juh- Vapaa pääsy! Tervetuloa jou-
Grand, Kielotie 7, 01300 Vantaa. laa parhaimmillaan! Tikkurilan listaa 30-vuotista taivaltaan luostoksille ja tapaamaan jou-
Kaksi Oscaria voittanut elokuva sirkuskoululaisten ja Vantaan juhlaklubin merkeissä. Touko- lupukkia 4.12.! Tulosta kertoo Rubenista ja Lou’sta, jot- Musiikkiopiston puhallinoppi- kuussa 1985 vantaalaiset nuo-
ka matkustavat ympäri Ame- laiden Sointu-ryhmä valmistaa ret valtasivat vanhan vernissa- KuusijärVen perinteinen omat joulu-
rikkaa keikkaillen loputtomalla yleisölle huikean joulushow’n tehtaan Tikkurilan jokirannassa joulutapahtuma 11.12. Klo 
kiertueellaan. Liput 7,50 €. Katso klassisen joulusadun Pähki- ja vaativat rakennusta nuor- 11–15 Cafe Kuusiärvi, Kuusiär- koristeesi 
esitysajat biogrand.f, Vantaan nänsärkiä ja hiirikuningas tah- ten kulttuuritilaksi. Rakennus ventie 3, 01260 Vantaa. Kuusiär-
Sanomien keskiviikon numero deissa. Liput ennakkoon 10 €, kunnostettiin ja ensimmäinen vi järjestää jälleen koko perheen Haluatko luoda persoo 
tai Helsingin Sanomien NYT-liite. ovelta 12 €. Ennakkomyynti: konsertti pidettiin syyskuussa ulkotapahtuman lauantaina nallisia joulukoristeita tai 

netticket.fi/tikkurilanteatteri, 1990. Vernissa, Velmu ry ja Tik- 11.12. Tarjolla mm. jouluinen lou- uniikkeja joululahjoja? 
Vanhoja poiKia -näytelmä Vantaa-infoista sekä Stock- kurilan Teatteri juhlistavat tätä nas, joulupukki, talutusratsas- Lumon kirjaston pajassa 
6.2. Klo 15–16.30 Kulttuu- mann-tavarataloista. merkkihetkeä syksyn tapahtu- tusta ja joulumyyjäiset. voit käyttää 3D-tulostinta, 
ritalo martinus, mar- missa ja erityisesti juhlaklubin ompelukonetta ja saumuria 
tinlaaKsontie 36, 01620 miesKuoro operamenton merkeissä. K-pop! party 14.12. Klo omiin projekteihin. Tee ilmai-
Vantaa Suomen eturivin jouluKonsertit 10.12. ja 18 Tikkurilan kirjasto, Lummetie nen laitevaraus omatoimi-
näyttelijöiden ja nelihenki- 11.12. Klo 16–17.30 Teatteri old story liVe - jore mar- 4, 01300 Vantaa. K-Pop! Party seen käyttöön osoitteessa 
sen liveyhtyeen tähdittämäs- Vantaa, Tikkurilantie 44, 01300 jaranta ja Ben Gran- Tikkurilan kirjastossa (Lumme varaamo.hel.fi. 3D-tulos 
sä esityksessä tarina kulkee Vantaa. Mitä olisi joulun odo- felt 17.12. Klo 20 Ravintola sali), 14.12.2021 klo 18.00. Esiin- timen käyttöön saa myös 
parinkymmenen Junnun laulun tus ilman uljaita mieslaulajia? Old Story, Tikkuraitti 17, 01300 tymässä tanssiryhmät: WOLA, opastusta. Kysy lisätietoa 
voimin. Huumori ja haikeus lyö- Äänet tenorista bassoon täyttä- Vantaa. Legendaarisista yhty- Orphic, Caution! ja Cluster, kirjaston henkilökunnalta, 
vät komeasti kättä - ja jossain vät Silkkisalin tutuilla jouluklas- eistä tunnetut Jore Marjaranta lauluduo: Anastasia Kiskonen p. 043 825 1305. 
kääntää norppakin kylkeään. sikoilla ja myös uusilla lauluil- ja Ben Granfelt soittavat duo- ja Karoliine Siman. 
Rooleissa Taneli Mäkelä, Esko la. Lue lisää: operamento.net. keikoillaan molemmat oman Lumon kirjasto, 
Roine, Tume Uusitalo ja Punt- Liput alk. 32 / 30 €, netticket.f. lyhyen soolosetin ja lisäksi KirjailijaVieraana tiina Urpiaisentie 14 
ti Valtonen sekä liveyhtyeenä yhden pitkän setin Guitar Slin- torppa 14.12. Klo 18–19 Tik- aukioloajat: 
Antti Paalanen ja Kiharakolmio. gers sekä Leningrad Cowboys kurilan kirjasto, Lummetie 4, helmet.fi/lumonkirjasto 
Liput: 37/32 € lippu.f -materiaalia. Biisien väleissä 01300 Vantaa. Tikkurilan kir-

https://lippu.fi
https://netticket.fi
https://operamento.net
https://varaamo.hel.fi
https://16�17.30
https://nelihenki-11.12
https://15�16.30
https://Tik-11.12
https://biogrand.fi
https://7.12.-21.12.21
https://7.12.-21.12.21
https://sosiaali-netticket.fi
https://biogrand.fi
https://kulttuuriliput.vantaa.fi
https://n�yt-18�20.30
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	Vantaan kaupunki somessa 
	Figure
	Katso videoita kaupungista 
	vantaakanava.fi 
	vantaakanava.fi 
	vantaakanava.fi 

	Tilaa videot myös Youtubessa 

	vantaa-kanava fi 
	vantaa-kanava fi 
	Figure

	Euroopan nousevainnovaatiokaupunki 2021 
	Euroopan nousevainnovaatiokaupunki 2021 
	uroopan Innovaationeuvosto valitsi Vantaan Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi. 500 000 euron arvoinen tunnustus jaettiin 25.11. iCapital Awards -kisan palkintojenjakotilaisuudessa Brysselissä. l 
	E
	-
	-

	Katso Vantaan iCapitalAwards -esittelyvideo 
	Figure

	vantaakanava.fi/icapital 

	Testaa uutta verkkosivustoa! 
	Testaa uutta verkkosivustoa! 
	 uudistuu perinpohjaisesti keväällä 2022, ja uuden verkkosivuston betaversio julkaistiin käyttäjien testattavaksi marraskuussa. Nyt on aika kokeilla uutta sivustoa ja antaa palautetta, mikä sivustolla jo toimii ja mitä meidän pitäisi ensisijaisesti kehittää. 
	V
	antaa.fi
	-

	Uuden sivuston suunnittelun lähtökohtana on ollut saavutettavuus erilaisissa tilanteissa ja laitteissa.Visuaalisilla ja rakenteellisilla elementeillä luodaan Vantaan palveluista yhtenäistä käyttökokemusta. Sivuston ulkoasu henkii vantaalaisuutta, ja suuralueet ja kaupunginosat tuodaan entistä paremmin esille. Tapahtumat löytyvät myös entistä selvemmin. 
	-
	-
	-

	Klikkaa sivusto auki jo tänään, testaa ja anna palautetta! l 
	Klikkaa sivusto auki jo tänään, testaa ja anna palautetta! l 

	beta.vantaa.fi 
	beta.vantaa.fi 

	Figure
	Tervetuloa uusi vantaalainen! 
	Tervetuloa uusi vantaalainen! 
	Hienoa, että olet valinnut Vantaan uudeksi kotikaupungiksesi – toivottavasti viihdyt pitkään. Kokosimme sinulle nettisivuillemme muuttajan muistilistan ja tietoa uuden kotikaupunkisi palveluista. Tutustu tarkemmin vantaa.fi/tervetuloa. 
	Haluatko tietää, mitä kotikulmillasi tapahtuu? Tilaa oman alueesi uutiskirje osoitteessa vantaa.fi/uutiskirjeet. 
	Olet jo varmasti ehtinyt tutkailla lähiympäristösi. Miltä sinun kulmillasi näyttää? Mitkä ovat mielestäsi parhaita paikkoja Vantaalla? Nappaa kuva ja laita se vinkiksi muillekin somessa tunnuksella #ThisIsVantaa! 
	33 
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	MITÄ MENEILLÄÄN 
	MITÄ MENEILLÄÄN 
	MITÄ MENEILLÄÄN 

	Valoisaa joulua jatalvea, vantaalaiset! 
	Valoisaa joulua jatalvea, vantaalaiset! 
	Valoisaa joulua jatalvea, vantaalaiset! 
	oronavirus näkyy jälleen kirjoituksessani, kun jo toinen koronan värittämä vuosi lähenee loppuaan. Olemme kaikki eläneet tietyllä tavalla poikkeustilassa jo pitkään. Vantaalla korona on vaikuttanut meihin kaikkiin.  Taloutemme on onneksi selvinnyt paremmin kuin synkimmät ennusteet ounastelivat. Kovaa vauhtia kasvava kaupunkimme kehittyy ja investoi, ja usean vuoden systemaattinen talouden vakauttamistyömme on saanut Vantaan talouden terveelle pohjalle. Taloudenhoidon perimmäinen tavoite on tuoda vantaalaisi
	K
	-
	-
	-

	korkean työttömyyden, vaikka työttömyysprosentti laskeekin ja 
	yritysten talous elpyy ennakoitua nopeammin. Kuitenkin pitkä
	-

	aikaistyöttömyys on poikkeuksellisen korkea, eikä ole lähtenyt 
	laskuun. Tämän parantamiseksi teemme lujasti töitä. 
	Ensi vuonna valmistaudumme suurimpaan julkisen hallin
	-

	non uudistukseen, jota Suomessa on toteutettu sataan vuoteen. 
	Reilun vuoden päästä aloittaa toimintansa Vantaan ja Keravan 
	hyvinvointialue, jolta vantaalaiset tammikuusta 2023 alkaen 
	saavat sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Hyvinvointialueelle siir
	-

	tyy myös pelastustoimi. Valmistelun tavoitteena on turvallinen 
	siirtymä, jossa asukkaiden palvelut paranevat ja siirtyvästä 
	henkilöstöstä pidetään huolta. Tärkeää on myös, että Vantaalle 
	olennaiset ja jo hankesuunnitteluvalmiit Tikkurilan hyvinvoin
	-

	tikeskus ja vanhustenkeskus rakennetaan ja Hakunilan terveys
	-

	palveluita uudistetaan. 
	Hyvinvointialueen myötä tulevat tutuksi uudet vaalit.Tammi
	-

	kuussa pääsemme kaikki äänestämään aluevaaleissa. Kannattaa 
	ehdottomasti käyttää ääntään! Aluevaltuusto määrittelee, miten 
	tärkeät resurssit käytetään.  
	Palaan vielä koronaan. Tilanne ei ole edelleenkään ohi. Kaik
	-

	kien on tärkeää noudattaa ohjeita ja rajoituksia. Rokotuksilla 
	pääsemme ulos kriisistä, ja ne ovat paras turva niin itselle kuin 
	läheisillekin.Vantaa on rokotuskattavuudessa selkeästi jäljessä 
	muuta pääkaupunkiseutua ja koko maatakin. Toivon, että roko
	-

	tuksia otetaan viimeistään nyt, ja kolmansiakin rokotuksia jo 
	jaetaan. 
	Valoa loppuvuoteen, kiitos kuluneesta vuodesta ja hienoa 
	tulevaa vuotta! l 
	RITVA VILJANEN, KAUPUNGINJOHTAJA 
	SAKARI MANNINEN 

	Palveluksessamme on yli 11 000 eri alojen osaajaa, jotka rakentavat yhdessä sujuvaa arkea Vantaalla asuville, työskenteleville ja vieraileville. Tarjoamme monenlaisiin elämäntilanteisiin sopivia töitä: vakituisia työpaikkoja, määräaikaisuuksia, sijaisuuksia, harjoittelupaikkoja sekä kesätöitä. Meillä on tälläkin hetkellä haussa useiden eri alojen osaajia. Katso kaikki Vantaan kaupungin avoimet työpaikat osoitteessa vantaarekry.fi ja liity joukkoomme! TULE MEILLE TÖIHIN! KAISA SUNIMENTO 
	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen vantaalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Hyvinvointialueen toimintaa valmistellaan tällä hetkellä virkamiesvoimin, mutta tammikuun 2022 aluevaaleissa pääset jo vaikuttamaan hyvinvointialueen suuntaan! 
	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen vantaalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Hyvinvointialueen toimintaa valmistellaan tällä hetkellä virkamiesvoimin, mutta tammikuun 2022 aluevaaleissa pääset jo vaikuttamaan hyvinvointialueen suuntaan! 
	duskunta hyväksyi kesällä 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
	duskunta hyväksyi kesällä 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
	E
	-

	järjestämistä koskevan lainsäädän
	-

	nön. Näin sote-uudistuksenakin 
	tunnetun valtakunnallisen uudis
	-

	tuksen tulevaisuus varmistui.Tämä 
	tarkoittaa sitä, että Vantaan ja Kera
	-

	van alueet muodostavat Vantaan ja 
	Keravan hyvinvointialueen, joka 
	vastaa 1.1.2023 alkaen vantaalais
	-

	ten ja keravalaisten sosiaali- ja ter
	-

	veyspalveluiden sekä pelastustoi
	-

	men järjestämisestä. 
	Uudistuksen valtakunnallisena 
	tavoitteena on parantaa perustason 
	sosiaali-, terveys- ja pelastuspalve
	-

	luiden saatavuutta ja toimivuutta. 
	Esimerkiksi hoitoon pääsyä, niin 
	terveydenhuollossa kuin hammas
	-

	hoidossakin pyritään nopeutta
	-

	maan. 
	Hyvinvointia hyvinvointialueelta 
	Hyvinvointialue on itsenäinen organisaatio, jonka tehtävä on järjestää alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Käytännössä hyvinvointialueelle siirtyvät siis nykyisten kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitokset. Vuodesta 2023 alkaen esimerkiksi Vantaan vanhustenhoidon ja terveyskeskuspalvelut järjestää Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Hyvinvointialueet tekevät monissa asioissa yhteistyötä kuntien kanssa. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Valmistelutyö vauhdissa, aluevaltuusto valitaan hyvinvointialueen johtoon 
	Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
	pelastustoimi siirtyvät hyvinvoin
	-

	tialueiden vastuulle 1.1.2023. Tätä 
	ennen hyvinvointialueen toiminta 
	tulee kuitenkin suunnitella, sen 
	organisaatio rakentaa ja sen ylin 
	johto valita. 
	Tällä hetkellä Vantaan ja Keravan 
	hyvinvointialue on jo perustettu, 
	hyvinvointialue on jo perustettu, 
	mutta sen toiminnan käynnistymistä vasta valmistellaan. Syksyllä 2021 perustettu väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) huolehtii hyvinvointialueen valmistelusta, esimerkiksi Vantaan, Keravan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ICT-järjestelmien luetteloimisesta ja vertailusta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ovat Vantaan, Keravan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen viranhaltijoita, jotka kaupunginhallitukset ovat nimittäneet tehtävään. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tällöin valmistelutyö on tehty ja hyvinvointialue on valmiina palvelemaan Vantaan ja Keravan alueen asukkaita kaikissa hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 
	-
	-

	Itsenäinen Vantaa, yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa 
	Vuodesta 2023 alkaen Vantaan alueen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen järjestää Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, mutta muut kaupungin toiminnot säilyvät ennallaan. Hyvinvointialueen ja kunnan välillä on iso ero rahoituksessa. Kunnat voivat vaikuttaa tuloihinsa esimerkiksi kunnallisverolla, mutta hyvinvointialueen rahoitus tulee toistaiseksi valtiolta. Kunnissa sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnatut varat ovat aina olleet kompromissi koko kunnan tulojen jakamisesta kaupungin eri toimialo
	-
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	-
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	-
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	Vantaa säilyy edelleen itsenäisenä ja toimivana kaupunkina jatkossakin. Vantaan kaupunki tekee toki läheistä yhteistyötä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa, jotta palveluiden saanti pysyy sujuvana ja turvattuna. Pysymme vantaalaisina jatkossakin! l MATTI KEPONEN 
	-

	VANTAAN HYVINVOI JYRI HUHTALA 

	Aluevaaleissa valitaan 69 valtuutettua ja toimikausi on neljä vuotta. Valtuutetut aloittavat työnsä 1.3.2022 ja vastaavat uuden hyvin-vointialueen toiminnasta, taloudesta ja johdosta. Päätösten mer-kitys asukkaan elämään on merkittävä, sillä jokainen meistä tarvitsee todennäköisesti jossain vaiheessa jotain sosiaali- tai terveyspalvelua. Kysyimme hyvinvointialuetta valmistelevilta henkilöiltä, mitä meidän äänestäjien pitäisi tietää aluevaaleista. Mistä vaaleissa äänestetään? – Aluevaaleissa äänestetään siit
	Figure

	Vantaalla asukkaat ovat 
	Vantaalla asukkaat ovat 
	Vantaalla asukkaat ovat 
	” 


	päässeet vaikuttamaan rokotuspisteiden sijainteihin.” 
	päässeet vaikuttamaan rokotuspisteiden sijainteihin.” 
	päässeet vaikuttamaan rokotuspisteiden sijainteihin.” 

	Figure





	Kaupunki ja asukkaat yhdistyivät rokotusten edistämisessä 
	Kaupunki ja asukkaat yhdistyivät rokotusten edistämisessä 
	Talvi on kiertävien virusinfektioiden aikaa. Lievimmillään virus saa vain nenän valumaan, mutta koronaviruspandemia on näyttänyt, miten yksi virus voi myös 
	muuttaa kaiken. 
	muuttaa kaiken. 

	ohta on kulunut kaksi vuotta siitä, kun ensimmäiset koronavirustartunnat varmistettiin 
	K
	-

	Suomessa. Sittemmin tartuntoja on 
	Suomessa. Sittemmin tartuntoja on 
	esiintynyt enemmän tai vähemmän 
	koko ajan – niin myös täällä Van
	-

	taalla. 
	Ennennäkemättömällä tieteelli
	-

	sellä yhteistyöllä saatiin käyttöön 
	tehokkaat ja turvalliset rokotteet alle 
	vuodessa. Rokotteiden valmistumi
	-

	nen ei kuitenkaan yksin riitä selät
	-

	tämään epidemiaa, vaan tarvitaan 
	laajaa yhteistyötä niin käytännön 
	rokottamisen järjestelyissä kuin tie
	-

	don välittämisessä. 
	Nyt kaikki halukkaat ovat jo usean 
	Nyt kaikki halukkaat ovat jo usean 
	kuukauden ajan voineet käydä hakemassa itselleen maksuttoman koronarokotteen. Vantaan rokotuskattavuus on kuitenkin noussut muuta pääkaupunkiseutua hitaammin ja tartuntaluvut ovat olleet suuria. Kuntalaisten terveysturvallisuuden edistämiseksi on täytynyt keksiä lisää keinoja. Niinpä Vantaan kaupunki otti aktiivisesti asukkaitaan ja Vantaalla toimivia järjestöjä mukaan rokotusten järjestämisen suunnitteluun. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Syyskuussa verkkoon avattiin kysely, jossa asukkaat pystyivät toivomaan rokotuspistettä haluamalleen alueelle. Ensimmäinen asukkaiden toivoma rokotuspiste avattiin 
	Syyskuussa verkkoon avattiin kysely, jossa asukkaat pystyivät toivomaan rokotuspistettä haluamalleen alueelle. Ensimmäinen asukkaiden toivoma rokotuspiste avattiin 
	-
	-
	-

	Martinlaaksoon.Tämän jälkeen asukkaiden toivomia pisteitä pystytettiin myös Hakunilaan ja Koivukylään. 
	-


	Kaupunki on aktiivisesti kuullut asukkaiden toiveita rokotusten järjestämisessä. Usealle rokotuspisteelle on voinut hakeutua ilman ajanvarausta ja toivottuja ilta- ja viikonloppuaikoja on järjestetty. Rokotus
	Kaupunki on aktiivisesti kuullut asukkaiden toiveita rokotusten järjestämisessä. Usealle rokotuspisteelle on voinut hakeutua ilman ajanvarausta ja toivottuja ilta- ja viikonloppuaikoja on järjestetty. Rokotus
	-
	-
	-
	-

	pisteillä ammattitaitoiset rokottajat ovat vastanneet kysymyksiin ja auttaneet rokotustodistuksen hankkimisessa. Kaupunki ja asukkaat yhdistyivät rokotusten edistämisessä. 
	-
	-
	-


	Näin joulupyhien lähestyessä, kun monet tapaavat sukulaisiaan ja ystäviään, rokotteen antaman suojan merkitys vain korostuu. l 
	-



	Etävastaanotot osana suun terveydenhuoltoa 
	Etävastaanotot osana suun terveydenhuoltoa 
	SAKARI MANNINEN 
	SAKARI MANNINEN 

	oronapandemian aikana sosiaali- ja terveyspalveluissa on toteutettu laajasti etävastaan
	K
	-
	-

	ottoa. Osassa palveluista etävastaan
	ottoa. Osassa palveluista etävastaan
	-

	otto on tullut jäädäkseen ja etäpalve
	-

	luita kehitetään Vantaalla jatkuvasti. 
	Etävastaanotto onkin joustava ja luo
	-

	tettava tapa saada yhteys ammatti
	-

	laiseen. 
	Uusi videovastaanottopalvelu 
	otettiin suun terveydenhuollossa 
	keväällä 2020 käyttöön nopeutetulla 
	aikataululla. 
	Etäpalveluilla tarkoitetaan suun 
	terveydenhuollossa videovastaanot
	-

	toja. Videovastaanotto toimii Apotin 
	sähköisen asiakasportaalin Maisan 
	kautta vahvalla tunnistautumisella. 
	Videovastaanottoaika varataan poti
	-

	laalle aina suun terveydenhuollon 
	ammattilaisen kautta. 
	– Asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä. Säästyneet matkakustannuk-
	-

	Vantaan infektiovastaanottotoiminta hajautettiin lokakuussa viidelle terveysasemalle, jotta palvelut olisivat lähellä kuntalaisia omilla terveysasemilla. 
	-

	set ja helppous päästä ammattilaisen kanssa juttusille keräävät kiitosta, kertoo suun terveydenhuollon kehittämispäällikkö Anu Ramberg. 
	-

	Videovastaanottoa tarjotaan 1- ja 3-vuotiaiden määräaikaistarkastuksiin, suun terveydentilan hoidontarpeen arviointiin ja neuvontaan ensimmäistä lasta odottaville perheille, suun terveydentilaan liittyvään neuvontaan ja ohjaukseen sekä keskeneräisiin hoitoihin liittyviin asioihin. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Suun terveydenhuoltoa ajatellaan perinteisesti toimenpidevaltaisena alana, mutta näyttää kuitenkin siltä, että etäpalveluille on paikkansa myös suun terveydenhuollossa. 
	– Voidaan sanoa, että etäpalvelut ovat jääneet perinteisten vastaanottopalvelujen rinnalle suun terveydenhuollon palveluvalikoimaan, Anu Ramberg summaa. l ELLI LAINE 
	-
	-


	nfektiovastaanotot toimivat eriytettynä muusta toiminnasta terveysturvallisuuden ja tartuntojen ehkäisyn vuoksi. Lokakuusta alkaen infektio-oireisia vantaalaisia on hoidettu viidellä eri terveysasemalla: Korsossa, Koivukylässä, Martinlaaksossa, Myyrmäessä ja Tikkurilassa. Infektiovastaanottojen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Infektiovas-
	I
	-
	-
	-
	-

	Figure
	Etävastaanotto toimii tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on kamera ja mikrofoni. 
	Etävastaanotto toimii tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on kamera ja mikrofoni. 


	taanottotoiminnan ydin on puhelimitse tapahtuva ensikontakti, jossa arvioidaan hoidon tarve ja annetaan neuvoja infektion hoidossa. Terveysasemalle ei ole tarvetta lähteä ennen kuin on ensin ottanut yhteyttä ja hoidon tarve on arvioitu. 
	taanottotoiminnan ydin on puhelimitse tapahtuva ensikontakti, jossa arvioidaan hoidon tarve ja annetaan neuvoja infektion hoidossa. Terveysasemalle ei ole tarvetta lähteä ennen kuin on ensin ottanut yhteyttä ja hoidon tarve on arvioitu. 
	-
	-
	-

	– Pääperiaate tässä on se, ettei sairastuneen ihmisen tarvitsisi kulkea kipeänä, vaan avun saisi näppärästi 
	-

	SAKARI MANNINEN 
	puhelimitse. Puheluihin on saatu vastattua hyvin, sanoo terveyspalvelupäällikkö Saara Ansamaa. 
	-

	Neuvoja puhelimitse ja netissä 
	Kuntalaisen kannattaa sairastaa kotona ja välttää kontakteja. Jos on infektio-oireita ja tuntuu, että tarvitsee terveydenhuollon apua, voi soittaa infektiovastaanottojen yhteiseen numeroon 09 839 50070, arkisin klo 8–18 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 9–16.  
	-
	-
	-

	Puhelimessa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja suunnitellaan jatkohoito, esimerkiksi annetaan kotihoito-ohjeita, kirjoitetaan sairauslomatodistus tai varataan aika vastaanotolle. Tarvittaessa voi myös hakeutua koronanäytteeseen ohjeiden mukaisesti. 
	-
	-
	-

	Yhteyttä voi ottaa myös sähköisesti Maisa-palvelun kautta. Yksi yhteydenotto riittää, ja terveysasemalta otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.    
	-
	-
	-

	Mikäli tarvitsee koronatodistuksen, sen saa kätevästi Omakantaverkkopalvelusta. Jos käytössä ei ole älypuhelinta, voi todistuksen tulostaa esimerkiksi kirjastossa.    
	-
	-
	-

	– Jos ei ole matkustamassa ulkomaille tai tarvitse koronapassia, ei varsinaista tarvetta todistukselle ole. Tavalliseen elämään, kuten esimerkiksi kaupassakäyntiin tai muuhun normaaliin asiointiin, ei tarvita koronapassia, Ansamaa kertoo. l JUSSI TURUNEN 
	-
	-
	-


	VIISI TERVEYSASEMAA HOITAA HENGITYSTIE-INFEKTIOT 

	Ehkäisevää työtätekemässä 
	Ehkäisevää työtätekemässä 
	Ehkäisevän päihdetyön yksikkö (Ehkäpä) on osa Vantaan kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluita. Teemme lakisääteistä ja monipuolista työtä päihteidenkäytön vähentämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin 
	Isa Kaurinkoski (oikealla) edessä, Kati Tervo ja Tiina Laiho 
	tunteista sekä päihteistä ja niiden vaikutuksista nuoreen. Menetelmä sisältää myös materiaaleja opettajille aiheiden jatkotyöskentelyä varten. Lisäksi tarjoamme koululuokille Ehyt ry:n päihde- ja pelitunteja, osallistumme koulujen hyvinvointiviikoille ja olemme mielellämme mukana vanhempainilloissa. 
	-
	-

	Koulutukset ja tapahtumat 
	Ehkäisevää päihdetyötä ei tehdä vain meidän yksikössämme vaan kaikkialla missä ihmisiä kohdataan. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille ja siksi koulutamme kaupungin 
	-

	Ole meihin yhteydessä!
	Ole meihin yhteydessä!
	Ole meihin yhteydessä!
	ept@vantaa.fi 
	ept@vantaa.fi 

	Tupakkatyö: Tilaa Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje: vantaa.fi/uutiskirjeet (Ehkäpän uutiset) 
	tiina.laiho@vantaa.fi 


	työntekijöitä esimerkiksi päihteiden puheeksi ottamista varten. Järjestämme myös kuntalaisille avoimia koulutustapahtumia kuten vuosittainen Päihdefoorumi.Tämän vuoden teemana on nuoret ja päihteet. Päihdefoorumia voi seurata Vantaa-kanavalla, jossa on tallenteita myös aikaisemmista päihdefoorumeista. Meitä voi kohdata myös erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä tapahtumissa ympäri kaupunkia. Silloin kannattaa tulla rohkeasti juttelemaan. Ehkäpän toimintaa pääsee seuraamaan myös tilaamalla uutiskirjeemme, jo
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 ISA KAURINKOSKI, TIINA LAIHO & KATI TERVO 
	 ISA KAURINKOSKI, TIINA LAIHO & KATI TERVO 


	Seuraa meitä somessa: 
	Seuraa meitä somessa: 
	Seuraa meitä somessa: 
	Instagram: vantaaept 
	Facebook: 
	Ehkäisevä päihdetyö Vantaa 
	Twitter: VantaaEPT 
	tukemiseksi. 
	Pakka-toiminta on yhteistyötä 

	Pakka-toimintamallin tavoitteena on yhteistyöllä asukkaiden, kauppojen, ravintoloiden ja viranomaisten kanssa varmistaa myynnin vastuullisuus, ehkäistä ikärajavalvottavien tuotteiden myyntiä ja välittämistä alaikäisille sekä ehkäistä alkoholin anniskelu alaikäisille ja päihtyneille. Pakka-toimintaa koordinoi valtakunnallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
	-
	-
	-

	Ota kantaa! 
	Ota kantaa! 

	Osana Pakka-toimintamallia toteutetaan joka toinen vuosi päihdetilannekysely, jossa kuntalaisten on mahdollisuus tuoda esille näkemyksiään ja kokemuksiaan Vantaan päihdetilanteesta ja palveluista omassa arjessaan. Päihdetilannekyselyyn 2020 osallistuttiin aktiivisesti ja kuntalaiset toivat vastauksissaan esille esimerkiksi toiveen jalkautuvan työn lisäämisestä. Moni koki myös huolta läheisen päihteidenkäytöstä. Tuloksia on viety eteenpäin ja vastauksia on käsitelty kaupungin useissa eri työryhmissä. Kysely 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Paikallinen lausunto on yhteenveto kuntalaisten näkemyksistä koskien ravintolan hakeman anniskeluluvan vaikutuksista lähialueeseen. Ehkäisevän päihdetyön tehtävänä on koota tämä yhteenveto Aluehallintovirastolle. Lausuntoa varten kuullaan esimerkiksi taloyhtiöiden hallituksia sekä päiväkoteja ja kouluja. Voit olla myös suoraan yhteydessä Ehkäisevän päihdetyön yksikköön, mikäli asuinalueen päihdetilanne huolestuttaa.  
	-
	-
	-
	-
	-

	Eroon tupakasta 
	Eroon tupakasta 

	Ehkäpässä tehdään asiakastyötä tupakasta vieroituksen osalta. Jos tupakoinnin tai nikotiinituotteiden käytön lopettaminen on ajankohtaista, mutta tuntuu yksin hankalalta, ole rohkeasti yhteydessä. Meiltä saat keskusteluapua vieroituksen tueksi tai voit vain tulla pohtimaan omaa tupakointiasi. 
	-
	-

	Mukana koulutyössä 
	Mukana koulutyössä 

	Lapsiin ja nuoriin kohdennettua ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa. Tarinallinen päihdekasvatusmenetelmä Valintojen stoori toteutetaan vuosittain kaikille kuudesluokkalaisille yhteistyössä koulujen oppilashuollon, nuorisopalveluiden sekä seurakunta- ja yhdistystoimijoiden kanssa. Valintojen stoori -tunnilla oppilaat katsovat videon ja keskustelevat siinä esiintyvistä aiheista; ihastumisen, rakastumisen ja pettymysten 
	-
	-
	-
	-
	-

	E-lasku – fiksu valinta Kolahtiko postilaatikkoosi ham-maslääkärimaksu tai aikuisopiston kurssimaksu? Otahan lasku tavallista tarkempaan syyniin! Jos laskun voi saada sähköisenä, e-laskusopimuksen tekemiseen tarvittavat tiedot löytyvät laskun tilisiirtolomakkeel-ta. Suurimman osan Vantaan kaupungin ja sen liikelaitosten lähettämistä laskuista voi saada sähköisinä. vantaa.fi/laskutus 


	VANTAA KASVAA JA KEHITTYY 
	VANTAA KASVAA JA KEHITTYY 
	TALOUS TERVEELLÄ POHJALLA KORONASTA HUOLIMATTA 
	TALOUS TERVEELLÄ POHJALLA KORONASTA HUOLIMATTA 
	Ensi vuonna Vantaa jatkaa vahvaa kasvuaan ja kaupunki on investoimassa muun muassa kahdeksaan päiväkotiin, Elmon urheilupuistoon, Kehä III:n perusparannukseen sekä ratikan ja Jokiniemen kampuksen suunnitteluun. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus valmistuu. 
	antaa on kasvanut viime vuosina erittäin nopeasti. Viime vuonna vantaalaisia saatiin lisää liki 3500. Tänä vuonna kasvu jää alle 3000:een, ja myös ensi vuonna Vantaan väkimäärä lisääntyy aiempaa vähemmän, mutta vuonna 2023 väestönkasvun ounastellaan jälleen voimistuvan. 
	antaa on kasvanut viime vuosina erittäin nopeasti. Viime vuonna vantaalaisia saatiin lisää liki 3500. Tänä vuonna kasvu jää alle 3000:een, ja myös ensi vuonna Vantaan väkimäärä lisääntyy aiempaa vähemmän, mutta vuonna 2023 väestönkasvun ounastellaan jälleen voimistuvan. 
	V
	-
	-

	– Uudelle väelle tarvitaan lisää palvelutuotantoa ja investointeja. Sen vuoksi laitamme tänäkin vuonna reilusti rahaa esimerkiksi rakentamiseen.Asuntoja pitää tietysti rakentaa samaa vauhtia, joten asuntorakentaminenkin on näillä näkymin kiihtymässä jälleen vuodesta 2023, kertoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Talous pian tasapainoon 
	Kesän vaaleissa valittu uusi valtuusto aloitti työnsä elokuussa, ja valtuustosopimuksen mukaan Vantaan talouden kehittämisen perimmäisenä tavoitteena on vantaalaisten kestävä hyvinvointi. Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan. 
	-
	-
	-
	-

	– Jatkamme talouden tasapainotusta, ja vuonna 2023 on tarkoitus päästä alijäämästä. Olemme tehneet systemaattista työtä monta vuotta ja näin saaneet Vantaan talouden terveelle pohjalle – koronasta huolimatta; pahimmat uhkakuvat eivät ole toteutuneet, Viljanen toteaa. 
	-
	-


	Työttömyysluvut enemmän kuin tuplaantuivat keväällä 2020 koronan vuoksi, ja luvut ovat edelleen pysyneet korkealla. Lokakuussa työttömyys oli reilu 12 prosenttia eli suunta kuitenkin on oikea. Ennen koronaa 8,5 prosenttia vantaalaisista oli työttömiä, joten muutos on roima. Työllisyyttä pyritään parantamaan muun muassa Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilulla. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Sote ja korona vaikuttavat paljon 
	Koronaepidemia on vaikuttanut kaikkiin vantaalaisiin. Vantaa teki ensimmäisten kaupunkien joukossa toipu
	Koronaepidemia on vaikuttanut kaikkiin vantaalaisiin. Vantaa teki ensimmäisten kaupunkien joukossa toipu
	-
	-
	-

	missuunnitelman, jolla on tarkoitus käydä koronan jälkihoidon kimppuun. Ohjelmaan käytetään vuosina 2021-2023 noin 18 miljoonaa. 
	-


	Ensi vuosi on viimeinen, jolloin Vantaan kaupunki toimii nykyisessä laajuudessaan: vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueeseen liittyvä valmistelu on ensi vuonna tärkeää, jotta siirto sujuu jouhevasti. 
	Ensi vuosi on viimeinen, jolloin Vantaan kaupunki toimii nykyisessä laajuudessaan: vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueeseen liittyvä valmistelu on ensi vuonna tärkeää, jotta siirto sujuu jouhevasti. 
	-
	-
	-

	Kaupunginjohtaja esitteli budjettiehdotuksensa marraskuun alussa, ja kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista joulukuun puolivälissä. l 
	-
	-

	LAURA KLEFBOHM 

	Tutustu kaupungin talouteen yksityiskohtaisemmin kaupungin verkkosivuilla vantaa.fi/talousarvio ANNI HAAPARANTA 
	Tulot 
	Tulot 

	Talousarvio 
	2 088 
	2 088 
	2 088 
	2 088 
	628 


	2022 
	2022 

	Myyntituotot 105 009 Maksutuotot 79 
	Myyntituotot 105 009 Maksutuotot 79 
	147 

	Tuet ja avustukset 33 
	Tuet ja avustukset 33 
	501 

	Muut toimintatuotot 255 
	Muut toimintatuotot 255 
	882 

	Kunnallisvero 974 000 
	Kiinteistövero 102 000 Yhteisövero-osuus 85 000 
	Valtionosuudet 282 000 
	Lainat ja muut rahoitustuotot 165 
	Lainat ja muut rahoitustuotot 165 
	214 

	Investointitulot 6 
	Investointitulot 6 
	875 


	KASVATUS JA OPPIMINEN Toimialalla keskitytään hyvinvointi-ja oppimisvajeen paikkaamiseen. Varhaiskasvatuksessa kehitetään johtamista, lasten tunne- ja kaveriasioita ja henkilökunnan digiosaamista. Peruskoulussa lisätään oppilaiden saamaa tukea, ja toisella asteella paikataan hyvinvointivajetta huomioimalla erityisesti ryhmäytyminen. 
	KASVATUS JA OPPIMINEN Toimialalla keskitytään hyvinvointi-ja oppimisvajeen paikkaamiseen. Varhaiskasvatuksessa kehitetään johtamista, lasten tunne- ja kaveriasioita ja henkilökunnan digiosaamista. Peruskoulussa lisätään oppilaiden saamaa tukea, ja toisella asteella paikataan hyvinvointivajetta huomioimalla erityisesti ryhmäytyminen. 

	KAUPUNKI-YMPÄRISTÖ Toimialalla on merkittävät, 139,5 miljoonan euron investoinnit rakentamiseen. Kaupunki rakentaa ja korjaa kouluja, päiväkoteja ja muita kaupungin tiloja, rakentaa katuja ja puistoja sekä suunnittelee ratikkaa. Kaupungin tavoitteena on, että Vantaalle toteutuu vuosittain pari tuhatta uutta asuntoa, mitä tuetaan esim. kaavoituksella ja rakennusluvin. Kaupunki edistää uusia kodikkaita kaupunkipientaloalueita. Kaupungistuminen halutaan tehdä kestävästi. 
	Käyttötalouden toimintatuotot 473 539 Verotulot 1 161 000 Valtionosuudet 282 000 KAUPUNKI-KULTTUURI Koronan vaikutuksia paikataan erityisesti vapaa-ajan palveluiden tarjonnalla ja yhteisöllisyyden tukemisella. Hakunilaan avataan uusi lastenkulttuurikeskus, jalkautuvaa nuorisotyötä lisätään, ja vakiinnutetaan hyvinvointimentorointia. Sote-uudistuksen jälkeen kaupungille jää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, josta vastaa jatkossa kaupunkikulttuurin toimiala. 
	Käyttötalouden toimintatuotot 473 539 Verotulot 1 161 000 Valtionosuudet 282 000 KAUPUNKI-KULTTUURI Koronan vaikutuksia paikataan erityisesti vapaa-ajan palveluiden tarjonnalla ja yhteisöllisyyden tukemisella. Hakunilaan avataan uusi lastenkulttuurikeskus, jalkautuvaa nuorisotyötä lisätään, ja vakiinnutetaan hyvinvointimentorointia. Sote-uudistuksen jälkeen kaupungille jää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, josta vastaa jatkossa kaupunkikulttuurin toimiala. 
	Menot 

	Henkilöstökulut -4 059 
	Palvelujen ostot -21 049 
	2 088 628 

	Aineet, tarvikkeet ja tavarat -411 Avustukset -4 637 Muut toimintakulut -3 861 
	Yleishallinto -34 018 Henkilöstökulut -49 056 Palvelujen ostot -62 207 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 505 Avustukset -25 337 Muut toimintakulut -10 271 
	Henkilöstökulut -164 661 
	Henkilöstökulut -164 661 
	Palveluiden ostot -543 058 
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 145 Avustukset -20 573 Muut toimintakulut -25 585 

	Henkilöstökulut -282 475 
	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos -40 188 Kasvatus ja oppiminen -494 357 Kaupunkiympäristö -259 396 Suun terveydenhuollon liikelaitos -25 112 Rahastot -1 996 Lainat ja muut rahoituskulut -82 783 Investointimenot -156 940 Kaupunkistrategia ja johto -150 376 Sosiaali- ja terveydenhuolto -770 022 

	Palveluiden ostot -65 442 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 024 Avustukset -31 873 
	Palveluiden ostot -65 442 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 024 Avustukset -31 873 
	Muut toimintakulut -101 543 

	Kaupunkikulttuuri -73 439 
	Henkilöstökulut -31 264 Palveluiden ostot -8 356 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 295 Avustukset -4 220 Muut toimintakulut -26 349 
	Henkilöstökulut -31 264 Palveluiden ostot -8 356 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 295 Avustukset -4 220 Muut toimintakulut -26 349 
	Henkilöstökulut -30 046 
	Palveluiden ostot -108 223 
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 303 Avustukset -219 Muut toimintakulut -93 604 

	Luvut tuhansina euroina. 
	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Ensi vuosi on viimeinen, jona kaupunki tarjoaa asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelut. Vuoden 2023 alusta palvelut saa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Heti vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa 2022 pidetään aluevaalit, joissa kaupunkilaiset pääsevät päättämään itselleen keskeisten palveluiden järjestämisestä. Vuonna 2022 Vantaa jatkaa koronaepidemian hoitoa ja purkaa hoito- ja palvelujonoja, parantaa palveluiden saatavuutta ja yleisesti väestön hyvinvointia. Ensi vuonna e
	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Ensi vuosi on viimeinen, jona kaupunki tarjoaa asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelut. Vuoden 2023 alusta palvelut saa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Heti vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa 2022 pidetään aluevaalit, joissa kaupunkilaiset pääsevät päättämään itselleen keskeisten palveluiden järjestämisestä. Vuonna 2022 Vantaa jatkaa koronaepidemian hoitoa ja purkaa hoito- ja palvelujonoja, parantaa palveluiden saatavuutta ja yleisesti väestön hyvinvointia. Ensi vuonna e


	VANTAAN UUSI KAUPUNGINVALTUUSTO ON TOIVOTETTU TERVETULLEEKSI 
	VANTAAN UUSI KAUPUNGINVALTUUSTO ON TOIVOTETTU TERVETULLEEKSI 
	SAKARI MANNINEN 
	SAKARI MANNINEN 
	Vantaan uusi valtuusto aloitti toimikautensa 
	1. elokuuta. 
	untavaalit järjestettiin 13. kesäkuuta 2021 erityisjärjestelyin. Vantaan kaupunginvaltuus
	K
	-
	-

	toon nousi 67 valtuutettua, joista 
	31 oli uusia. Kaupunginvaltuustoon 
	äänestetyt päättäjät tekevät seuraa
	-

	van neljän vuoden ajan valintoja siitä, 
	millaisia palveluita Vantaa ylläpitää 
	ja mihin suuntaan kaupunkia halu
	-

	taan kehittää. 
	Vantaan vaaleissa suurimmaksi 
	puolueeksi nousi kokoomus 18 val
	-

	tuutetulla sosiaalidemokraattien 
	jäädessä toiseksi 16 valtuutetulla. 
	Perussuomalaiset lisäsivät paik
	-

	kojaan eniten; heillä on valtuus
	-

	tossa nyt 12 valtuutettua kahdeksan 
	sijaan. Vastaavasti vihreät menetti 
	kolme paikkaa jääden valtuustossa 
	neljänneksi suurimmaksi puolueeksi 
	yhdeksällä valtuutetulla. Valtuustoon 
	nousi myös uusi puolue Liike nyt kah
	-

	della paikalla.  
	Vaalien ääniharavat Vantaalla 
	olivat SDP:n Antti Lindtman (5118 
	ääntä), kokoomuksen Sari Multala 
	(3384 ääntä) ja perussuomalaisten 
	Mika Niikko (1684 ääntä).  
	Kaupungin päätöksenteko pähkinänkuoressa 
	-

	Kaupunkilaiset valitsevat vaaleilla 
	luottamushenkilöitä edustamaan 
	itseään kaupunginvaltuustossa. 
	Luottamushenkilöitä toimii myös val
	-

	tuuston valitsemissa kaupunginhal
	-

	lituksessa, lautakunnissa ja muissa 
	luottamustehtävissä. Luottamus
	-

	henkilöt hoitavat tehtäväänsä oman 
	palkkatyönsä ohessa. 
	Kaupunginvaltuusto on Vantaan 
	kaupungin korkein päättävä elin. 
	Valtuustolle kuuluu kaupungin stra-

	Figure
	Sect
	Figure

	Vantaan kaupungin uusi kaupunginvaltuusto kaudelle 2021-2025. 
	tegiasta, toiminnasta ja taloudesta päättäminen. Valtuusto nimittää jäsenet kaupungin muihin toimielimiin, kuten kaupunginhallitukseen. Kaupunginvaltuusto ja valtuuston varajäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävissä kunnallisvaaleissa.Vantaan 67 valtuuston jäsentä kokoontuvat lähes kuukausittain kaupungintalolle kokoukseen tai selostustilaisuuteen, joita asukkaat voivat seurata Vantaa-kanavalla.  
	tegiasta, toiminnasta ja taloudesta päättäminen. Valtuusto nimittää jäsenet kaupungin muihin toimielimiin, kuten kaupunginhallitukseen. Kaupunginvaltuusto ja valtuuston varajäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävissä kunnallisvaaleissa.Vantaan 67 valtuuston jäsentä kokoontuvat lähes kuukausittain kaupungintalolle kokoukseen tai selostustilaisuuteen, joita asukkaat voivat seurata Vantaa-kanavalla.  
	-
	-

	Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginvaltuusto valitsee heidät eri puolueista kahden vuoden toimikaudeksi. Vantaan kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Seuraa valtuuston lähetyksiä 
	vantaakanava.fi/category/kaupunginvaltuusto 

	Valtuuston ja hallituksen lisäksi kaupungissa toimii lautakuntia, jotka hoitavat ainoastaan tiettyjä toimialoja koskevia tehtäviä. Lautakunnat ovat asiantuntijatoimielimiä, jotka toimivat lähellä palvelutuotantoa ja vahvistavat asukasnäkökulmaa tuotantoa kehitettäessä. Kaupunginvaltuusto päättää lautakuntien määrän ja tehtävän sekä nimeää lautakuntien jäsenet.Vantaalla on seitsemän lautakuntaa. Lautakuntien toimikausi kestää neljä vuotta. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien lisäksi kaupungin toimielimiä ovat muun muassa johtokunnat, jaostot ja toimikunnat, joihin sekä kaupunginhallitus että ulkopuoliset voivat nimetä jäseniä ja edustajia. 
	-
	-

	Lisäksi Vantaalla on toiminut jo yli 20 vuoden ajan nuorisovaltuusto, joka valvoo nuorten etuja ja nostaa esille nuorille tärkeitä asioita. Nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla 20 varsinaista ja 10 varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
	-
	-

	Jokaisessa kaupungissa on oltava 
	Jokaisessa kaupungissa on oltava 
	kaupunginjohtaja, joka hoitaa tehtävää kokopäiväisesti ja saa työstään palkkaa. Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa hallintoa, taloudenhoitamista ja kaupungin muuta toimintaa yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa. Kaupunginjohtajan valitsee valtuusto l
	-
	-
	-
	-
	-


	 VILMA KÖLHI 
	 VILMA KÖLHI 

	VANTAAN KAUPUNGINVALTUUSTO 2021–2025 
	VANTAAN KAUPUNGINVALTUUSTO 2021–2025 
	VANTAAN KAUPUNGINVALTUUSTO 2021–2025 
	• Kokoomus 18 (+1) • SDP 16 (-2) • Perussuomalaiset 11 (+3) • Vihreät 9 (-2) • Vasemmistoliitto 4 (-1) • Keskusta 2 (-1) • Kristillisdemokraatit 2 (0) • Liike nyt 2 (+2) • RKP 2 (0) • Sitoutumattomat 1 

	KUNTAVAALIT 2021 • Äänestysprosentti 48,4 %  • 2017 äänestysprosentti 52,3 % • Uusia kaupunginvaltuutettuja 46 %  • 2017 uusia 58 % • Valtuustoon valituista naisia 55 %  • 2017 valituista naisia 49 % • Valtuustoon valittujen keski-ikä 47 v.  • Nuorin 21 v. ja vanhin 77 v. • Vantaan aktiivisin äänestysalue oli Ylästö, jossa 67 prosenttia alueen äänioikeutetuista äänesti. 

	Päätöksentekoa yhdessäasukkaiden kanssa 
	Päätöksentekoa yhdessäasukkaiden kanssa 
	Kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua kaupungin toimintaan. Valtuuston ja toimialojen on huolehdittava, että asukkaat voivat 
	vaikuttaa oikea-aikaisesti ja vuorovaikutteisesti. Päätökset vaikuttavat kaikkiin kaupungin palveluihin, kuten päiväkotien ja koulujen toimintaan, kaupunkisuunnitteluun ja ympäristön hoitoon, terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin ja kulttuuripalveluihin. 6 MUUTOKSENHAKU Kaupungin päätöksiin tyytymättömällä asukkaalla on muutoksenhakuoikeus tehtyihin päätöksiin. Päätöksestä riippuen muutoksenhakukeinona on yleensä joko virallinen oikaisuvaatimus tai valitus. Tee virallinen oikaisuvaa
	Figure



	APUA TYÖNHAKUUN – YHDESSÄ SE ON HELPOMPAA 
	APUA TYÖNHAKUUN – YHDESSÄ SE ON HELPOMPAA 
	Tervetuloa juttusille
	Tervetuloa juttusille
	Tule paikan päälle tai soita – mikä vain on sinulle kätevintä! 
	Ohjaamo Vantaa 
	Nuorten monitoimitila Liito, Lummetie 2 b avoinna ma–pe klo 12–16 
	Vantaan työllisyyspalveluiden asiointipiste 
	Vernissakatu 1, 4. kerros avoinna ma–pe klo 9–15 
	tyollisyyspalvelut.asiakaspalvelu@vantaa.fi 

	Valtakunnallinen TE-palveluiden henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu 
	0295 025 500 avoinna ma–pe klo 9–16.15 
	Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden henkilö-asiakkaiden puhelinpalvelu 
	-

	Palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 09 8395 0120 avoinna ma–pe klo 9–16 
	Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden henkilö-asiakkaiden monikielinen puhelinpalvelu 
	-

	09 8395 0140 avoinna ma–pe klo 9–16 
	mavalmentajat ja monipuoliset neuvontapalvelut auttavat kaikenikäisiä työnhakijoita. 
	mavalmentajat ja monipuoliset neuvontapalvelut auttavat kaikenikäisiä työnhakijoita. 
	O
	-

	–
	–
	–
	 Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta! sanovat Vantaan Ohjaamon omavalmentajat Suvi Tiihonen ja Hanna Kuivalainen, kun heiltä kysytään, missä tilanteessa Ohjaamon neuvontaan kannattaa tulla. Kehotus kuvaakin hyvin Ohjaamon tarjoamaa monipuolista tukea. Palvelut on tarkoitettu vantaalaisille 15–29-vuotiaille nuorille. 
	-
	-
	-


	–
	–
	 Ohjaamoon voi tulla yksin tai kaverin kanssa. Toiminta keskittyy pääasiassa työnhaku- ja koulutusneuvontaan. Autamme myös nuoria sopivien palveluiden piiriin. Voimme esimerkiksi ottaa yhteyttä sosiaalityöhön, jos nuori on vaikkapa asunnoton tai hänellä on asunnottomuuden uhka, Tiihonen kertoo. 
	-
	-
	-
	-



	Usein asiakkaan kanssa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja seuraaviksi askeleiksi sekä työllistymiseen ja koulutukseen liittyviä tekijöitä. 
	-

	” 


	Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!” 
	Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!” 
	– Nuori päättää aina itse, kuinka tilanteessaan haluaa edetä, Kuivalainen painottaa. 
	– Nuori päättää aina itse, kuinka tilanteessaan haluaa edetä, Kuivalainen painottaa. 
	-

	Omavalmentajat auttavat myös yli 29-vuotiaita 
	Ohjaamo on osa Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilua, joka starttasi tämän vuoden maaliskuussa. Kokeilun keskeinen ajatus on, että jokainen asiakas saa omavalmentajan, jonka kanssa pyritään löytämään sopivia polkuja työllistymiseen, opintoihin tai muuhun yksilölliseen tilanteeseen sopivaan palveluun. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Työllisyyspalvelut tarjoavat neuvontapalveluita ilman ajanvarausta myös aikuisille. Kasvokkain tapahtuvan palvelun lisäksi neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi sähköisen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta voi lähettää sähköisen yhteydenottopyynnön suoraan omalle omavalmentajalle. Hänen 
	Työllisyyspalvelut tarjoavat neuvontapalveluita ilman ajanvarausta myös aikuisille. Kasvokkain tapahtuvan palvelun lisäksi neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi sähköisen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta voi lähettää sähköisen yhteydenottopyynnön suoraan omalle omavalmentajalle. Hänen 
	-
	-
	-
	-

	kanssaan voi omaa työllistymistä tai palveluntarvetta pohtia tarkemmin. 

	– 
	– 
	– 
	Aikuisten neuvonnassa asiakkaat kysyvät etenkin toimeentuloon, lausuntoihin ja selvityksiin liittyviä asioita. Myös koulutukset, työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuudet sekä kuntouttava työtoiminta kiinnostavat, listaa omavalmentaja Johanna Jutila, jolla on pitkä kokemus neuvontapalveluista. 
	-
	-
	-
	-


	– 
	– 
	Kasvokkain tapahtuva neuvontapalvelu on erittäin tärkeää asiakkaille, joilla ei ole pankkitunnuksia tai jotka eivät muista syistä pysty hyödyntämään sähköistä asiointia, Jutila jatkaa. 
	-
	-



	Tapahtumia, tietoa ja vaikka uusi CV-kuva! 
	Sekä Ohjaamossa että aikuisten palveluiden neuvontapisteessä voi tiettyinä aikoina esimerkiksi tavata oppilaitosten opinto-ohjaajia, osallistua rekrytointi-infoihin ja käydä CVkuvauksessa. Lisäksi neuvonnan toimipisteillä on käytössä tietokoneita, joilla asiakkaat voivat hoitaa asioitaan. Paikan päällä voi myös pyytää neuvoja ansioluettelon tai työhakemuksen tekoon. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Haastava asiakastilanne ja korona ovat näkyneet myös neuvontapalve
	Haastava asiakastilanne ja korona ovat näkyneet myös neuvontapalve
	-

	luissa. Omavalmentajat tekevät kuitenkin parhaansa edistääkseen asiakkaiden asioita. Nyt näyttää siltä, että osa ongelmista on selätetty: neuvontaan saapuneita asiakkaita ehditään palvelulla ja puhelinpalvelun vastausprosentti on hyvä ja takaisinsoitot toteutuvat viimeistään seuraavana päivänä. Muita viiveitä pyritään jatkuvasti kirimään umpeen. 
	-
	-
	-
	-
	-


	Koronarajoitusten purun jälkeen asiakkaat ovat löytäneet hyvin aikuisten neuvontapalvelun toimipisteelle. Korona-aika kuitenkin näkyy vielä tietyissä asiakasryhmissä. 
	-

	–Vaikkaasiointi itse toimipisteessä olisikin turvallista, monet välttävät edelleen julkisen liikenteen käyttöä, Jutila kertoo asiakkaiden sanoneen. 
	Vantaan Ohjaamon Suvi Tiihonen kannustaa myös nuoria liikkeelle. 
	– Ohjaamossa on ollut toistaiseksi aika hiljaista kävijämäärien osalta. Toivommekin, että nuoret tulevat rohkeasti paikalle! 
	-

	Jutila puolestaan muistuttaa, että neuvontapalveluissakin työntekijät ovat paikalla asiakkaita varten: – Me työntekijät haluamme kohdata asiakkaita ja auttaa heitä löytämään itselleen sopivia vaihtoehtoja edetä kohti työllistymistä. On hienoa, että asiakas on itse aktiivinen, saapuu paikalle ja haluaa edistää asioitaan. l ELISA LIPPONEN 
	-
	-
	-
	-


	JAANAÅBERG MEIDÄN HAVUKOSKI VÅRT HAVUKOSKI OUR HAVUKOSKI MEIDÄN MIKKOLA VÅRT MIKKOLA OUR MIKKOLA MEIDÄNLÄNSIMÄKI VÅRT VÄSTERKULLA OUR LÄNSIMÄKI 

	Havukosken, Mikkolan ja Länsimäen osallistuvan budjetoinnin tulokset selvillä 
	Havukosken, Mikkolan ja Länsimäen osallistuvan budjetoinnin tulokset selvillä 
	avukoskella, Mikkolassa ja Länsimäessä on ollut keväästä lähtien meneillään osallistuva 
	H

	budjetointi -prosessi, jossa alueiden 
	budjetointi -prosessi, jossa alueiden 
	asukkaat ovat olleet vaikuttamassa 
	kaupungin rahojen käyttöön. Osal
	-

	listuvassa budjetoinnissa asukkaat 
	saavat päättää, miten kutakin aluetta 
	kehitetään 50 000 eurolla. 
	Ohjelma alkoi huhtikuussa ide
	-

	ointivaiheella, jossa asukkaat esit
	-

	tivät ideoita alueen kehittämiseksi, 
	ja huipentui äänestykseen valitta
	-

	vista ehdotuksista syys-lokakuussa. 
	Ehdotuksista toteutetaan kullakin 
	alueella äänestyksessä eniten ääniä 
	saanut sekä seuraavaksi eniten ääniä 
	saaneista ehdotuksista järjestyk
	-

	sessä niin monta muuta ehdotusta 
	kuin budjettiin mahtuu. 
	Ääntään käytti noin neljä prosent
	-

	tia äänioikeutetuista, joita olivat 
	kaikki alueiden asukkaat. 
	– Hienoa, miten aktiivisesti asukkaat kaikilla alueilla ovat osallistuneet prosessin eri vaiheisiin aina ideoinnista äänestykseen, kiitos kaikille yhteistyöstä! Ensi vuonna päästään nauttimaan tuloksista, kiittelee osallisuuskoordinaattori Laura Lettenmeier. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Kukkia, puita ja tapahtumia 
	Toteutettavien kohteiden lista on tietysti joka alueella erilainen, mutta yhteistä kaikilla alueilla oli, että asukkaat äänestivät toteutettaviksi 
	Toteutettavien kohteiden lista on tietysti joka alueella erilainen, mutta yhteistä kaikilla alueilla oli, että asukkaat äänestivät toteutettaviksi 
	-

	tapahtumia ja kukkien ja puiden istutuksia. 
	-


	Havukoskella kunnostetaan Hanabölen myllynraunioiden ympäristö, lisätään roska-astioita kulkureittien varrelle, istutetaan kukkia ja kirsikkapuita, pensaita ja niittykasveja, kunnostetaan kävely- ja pyöräreittejä, järjestetään siivoustalkoot ja ohjattua puistojumppaa, tehdään katutaidetta ja lisätään ajoesteitä Havukoskenkadun kävely- ja pyörätielle. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Länsimäessä lisätään roskiksia puistoihin ja kulkureittien varsille, istutetaan kirsikkapuita, järjestetään toritapahtuma, pelitapahtuma ja puistojumppaa, asennetaan frisbeegolfkoreja, istutetaan kukkia, siistitään ja kohennetaan kaupan edustaa Maalinauhantiellä, siivotaan juoksuhaudat talkoilla ja tehdään juoksuhautojen historiasta kertova kyltti sekä istutetaan marjapensaita tai muita hyötykasveja ja kukkaniitty hyönteisille. 
	-
	-
	-
	-

	Mikkolassa istutetaan kukkivia puita, hyönteisystävällinen kukkaniitty ja kukkia katujen varsille, järjestetään kyläjuhlat ja puistojumppaa, lisätään roska-astioita kulkureiteille ja viheralueille, lisätään penkkejä ja parannetaan katuvalaistusta. Valitut ehdotukset toteutetaan vuoden 2022 aikana.Tutustu valittuihin ehdotuksiin tarkemmin osallistu. vantaa.fi-sivustolla. l SONJA LINDROOS 
	-
	-
	-
	-
	-

	SAKARI MANNINEN 


	Kasvua kansainvälisistä osaajista 
	Kasvua kansainvälisistä osaajista 
	Talent Vantaa -toiminnalla lisätään väyliä vantaalaisten 
	yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseen. 
	rityksille tarjotaan tukea ja ratkaisuja kansainvälisiin rekrytointeihin ja osaajien löytämiseen. Osaajat puolestaan saavat tukea asettautumiseen, työllistymiseen ja oman osaamisen kasvattamiseen. Palvelut ovat ilmaisia ja niihin voi tutustua tarkemmin businessvantaa. fi-sivuilla. Osaan toiminnoista mahtuu rajattu määrä osallistujia. 
	rityksille tarjotaan tukea ja ratkaisuja kansainvälisiin rekrytointeihin ja osaajien löytämiseen. Osaajat puolestaan saavat tukea asettautumiseen, työllistymiseen ja oman osaamisen kasvattamiseen. Palvelut ovat ilmaisia ja niihin voi tutustua tarkemmin businessvantaa. fi-sivuilla. Osaan toiminnoista mahtuu rajattu määrä osallistujia. 
	Y
	-
	-
	-
	-

	Tässä neljä esimerkkiä Talent Vantaa -mahdollisuuksista. Pysy kuulolla ja vinkkaa palveluista myös muille! 
	-

	KITOS-peli 
	Kansainvälisille osaajille kehitetty lautapeli oivalluttaa pelaajia huomaamaan, minkälaisia asioita he voisivat pohtia oman työllistymisensä edistämiseksi. Pelissä käydään läpi osa-alueita kuten kieli ja kulttuuri, luottamuksen ja verkostojen rakentaminen, ammatillisen profiilin vahvistaminen sekä suomalaisessa ”systeemissä” navigointi. Peliä pääsee kokeilemaan peli-illoissa, joita pilotoidaan joulukuusta alkaen. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Vainu-klinikka 
	Vainu-klinikka auttaa vieraskielisiä työnhakijoita löytämään potentiaalisia työnantajia, joihin ottaa yhteyttä työnhaussa. Osallistuja täyttää lomakkeen, jossa hän listaa työllistymistoiveitaan vastaavia toimialoja ja työtehtäviä. Talent Vantaa räätälöi osallistujan toiveita vastaavan listan potentiaalisista yrityksistä, joista hän voi etsiä piilotyöpaikkoja. 
	-
	-

	Newcomer’s Guide – Saapujan opas 
	Opas on tarkoitettu ulkomailta Suomeen muuttavalle osaajalle helpottamaan asettautumista ja kotoutumista. Oppaasta löytyy tietoa pääkaupunkiseudulle muuttamisesta, asumisesta ja työskentelystä. 
	-
	-
	-
	-

	Design Sprint 
	Design Sprint on viisipäiväinen kehittämisprosessi, jonka tavoitteena on vantaalaisten yritysten ja kansainvälisten osaajien verkostoitumisen edistäminen. Design sprint -menetelmässä ryhmä osaajia kehittää testatun ratkaisun osallistuvan yrityksen kehitysideaan. Osallistuminen antaa osaajille mahdollisuuden saada referenssi suoma laisen liiketoiminnan kehittämises tä ja tuoda esiin omaa osaamistaan. l 
	-
	-
	-
	-

	LOTTA BJÖRN 

	Vaikuta Vantaan ratikan suunnitteluun! 
	Figure
	Ratikan suunnittelu etenee katusuunnitelmien ja asemakaavoituksen osalta. 
	atussuunnitelmaluonnoksia on alettu jo esitellä asukkaille. Tavoitteena on, että ratikan ase
	K
	-

	makakaavaehdotukset ja niitä vas
	makakaavaehdotukset ja niitä vas
	-

	taavat katusuunnitelmaehdotukset 
	tulisivat nähtäville yhtä aikaa alku
	-

	vuodesta 2022 alkaen. Vantaan rati
	-

	kan ensimmäiset katusuunnitelma
	-

	luonnokset valmistuivat Tikkurilan ja 
	Hakunilan suuralueilla lokakuussa. 
	Ratikan katusuunnitelmaluonnok
	-

	sia esitellään vaiheittain reitin var
	-

	relta. Katusuunnitelmaluonnoksiin 
	voi tutustua verkossa  > Asu
	vantaa.fi
	-

	minen ja ympäristö > Kadut ja viher
	-

	alueet > Asiakaspalvelu > Valmisteilla 
	olevat katusuunnitelmat.  
	Viihtyisyys ja kaupunkikuva keskiössä 
	Katusuunnitelmaluonnoksissa varataan tilaa kadun toiminnoille. Kaduille suunnitellaan raitiotien lisäksi ajoneuvoliikenteen järjestelyt, ja tärkeässä osassa ovat myös pyöräilyn ja jalankulun yhteyksien kehittäminen. Viihtyisyyden ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä 
	Katusuunnitelmaluonnoksissa varataan tilaa kadun toiminnoille. Kaduille suunnitellaan raitiotien lisäksi ajoneuvoliikenteen järjestelyt, ja tärkeässä osassa ovat myös pyöräilyn ja jalankulun yhteyksien kehittäminen. Viihtyisyyden ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä 
	-
	-
	-

	osa suunnittelua on katuympäristön suunnittelu viheralueineen ja istutuksineen sekä hulevesien luonnonmukainen käsittely. Katusuunnittelun luonnoksien pohjalta saadaan asemakaavaan määritettyä tarvittavat katualueet. 
	-
	-
	-
	-


	Katusuunnitelmaluonnoksista voi jättää mielipiteitä kahden viikon ajan, kun luonnokset ovat esittelyssä. Mielipiteiden pohjalta tehdään mahdollisia muutoksia ja sen jälkeen katusuunnitelmaehdotukset valmistuvat. Mielipiteistä julkaistaan vuorovaikutusraportit katusuunnitelmaluonnosten yhteydessä. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Ratikan katusuunnitelmien aikataulu 
	Ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esitellään vaiheittain syksyn 2021 ja talven 2022–2023 aikana. Seuraavana esittelyyn on tulossa Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueen katusuunnitelmaluonnoksia talven 2021–2022 aikana. l 
	-

	HANNAKAISA MARKKANEN 

	Figure
	Figure
	Katusuunnitelmaluonnosten alustavat aikataulut ovat ratikan syysinfon 23.9.2021 tilanteen mukaisia. Katu- ja puistosuunnitelmien luonnoksien esittelyn aikatauluun saattaa tulla muutoksia. 
	Asemakaavaehdotukset ja katusuunnitelmaehdotukset nähtäville yhtä aikaa 
	Myös ratikan asemakaavaehdotuksia on tulossa nähtäville vaiheittain. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset tulisivat nähtäville yhtä aikaa alkuvuodesta 2022 alkaen, jotta vantaalaiset voisivat paremmin vaikuttaa ratikan suunnitteluun. Asemakaavaehdotukset ovat myös nähtävillä Vantaan kaupungin verkkosivuilla: Vantaan kaupunki > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus ja maankäyttö > Ajankohtaiset kaavat > Nähtävillä olevat kaavat 
	Seuraa ratikan suunnittelua päivittyvältä kartalta 
	Ajankohtaista ratikan suunnittelutilannetta voi seurata verkossa päivittyvältä kartalta Matti-järjestelmästä osoitteesta: gis.vantaa.fi/ratikka. Järjestelmään ei tarvitse kirjautua erikseen. Kartta helpottaa asukkaiden osallistumista suunnitteluun, sillä kartalta voi tarkistaa esimerkiksi, milloin vireille tulleisiin asemakaavoihin voi halutessaan vaikuttaa. Klikkaamalla kartalta haluttua kohtaa saa selville oman alueen suunnittelutilanteen. Vantaan ratikan reitti kulkee Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapolikse
	Osallistuminen ja vaikuttaminen ratikan suunnitteluun 
	Katusuunnitelmaluonnoksista voi jättää mielipiteen kahden viikon aikana, jonka katusuunnitelmaluonnokset ovat esittelyssä. Mielipiteen voi jättää suoraan katusuunnitelmaluonnoskyselyyn, jotka avataan kahdeksi viikoksi tai sähköpostitse . Kyselyyn ei tarvitse kirjautua. Sähköpostilla mielipiteen jättäessä viestin otsikossa tulee mainita mielipidettä koskevan katusuunnitelman nimi. Lisäksi ratikan kaavarungon luonnos on tulossa asukkaiden kommentoitavaksi alkuvuodesta 2022.   
	-
	ratikka@vantaa.fi

	Asemakaavaehdotuksista ja katusuunnitelmaehdotuksista voi jättää muistutuksia neljän viikon nähtävillä olon aikana sähköpostitse . 
	kirjaamo@vantaa.fi

	Ratikan asukasinfot syksyisin ja keväisin 
	Ratikan suunnittelusta tullaan järjestämään infotilaisuuksia asukkaille syksyisin ja keväisin. Ensimmäinen syysinfo pidettiin 23.9. ja keväällä 2022 on tulossa seuraava asukasinfo. Infot taltioidaan, ja ratikan syysinfon tallenne on katsottavissa Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla. 
	Sect
	Figure

	Uudistatko kodin pintoja? - Muistamaalausvälineiden oikeaoppinen 
	puhdistus 
	puhdistus 

	SAKARI MANNINEN 
	oni innokas sisustaja ja remontoija maalaa, öljyää ja lakkaa itse huonekaluja ja muita kodin pintoja. Monet käytetyt aineet ovat 
	M

	ympäristölle haitallisia aineita, joiden ei tulisi pää
	-

	tyä viemäriin eikä sekajätteeseen. Osa kemikaa
	-

	leista tulee viedä vaarallisen jätteen keräyspistee
	-

	seen hävitettäväksi. 
	seen hävitettäväksi. 

	Muista viemärietiketti, kun peset maalausvä
	-

	lineitä: Pyyhi ylimääräinen maali pensselistä tai 
	muusta maalausvälineestä esimerkiksi maalipur
	-

	kin reunaan tai paperiin. Liota ja pese välineet aina 
	erillisessä astiassa, ei juoksevan veden alla. Anna 
	maalin sakkautua astian pohjalle. 
	Pyyhi pensseli paperiin. Jos käytetty maali on 
	vesiohenteista, huuhdo työväline tarvittaessa vielä 
	hanan alla. Liuottimella pestylle työvälineelle ei 
	hanapesua. Kun käytät liuotinohenteista maalia, 
	pesuneste ja sakka kuuluvat vaarallisen jätteen 
	keräykseen. Niitä ei saa kaataa viemäriin! 
	Jos käytät vesiohenteista maalia, kaada liotuk
	-

	sessa kirkastunut vesi viemäriin ja ota laskeutunut 
	sakka talteen. Kuivuneen maalisakan voi laittaa 
	sekajätteeseen, märkä sakka on vaarallista jätettä. 
	Jos käytät veden sijasta pensselinpesuainetta, se 
	on vaarallista jätettä. 
	on vaarallista jätettä. 

	Vinkkinä kirkkaan erottuneen pesuaineen (myös 
	liuotin) voi käyttää uudelleen. Lue lisätietoja HSY:n 
	sivuilta osoitteesta hsy.fi/maalipensseli. 
	Lähimmän vaarallisen jätteen keräyspisteen löy
	-

	dät osoitteesta kierratys.info. Muista merkitä pur
	-

	kin sisältö! l 
	kin sisältö! l 

	Figure
	Kehä III:n parantaminen Askiston kohdalla etenee 
	VÄYLÄVIRASTO 
	VÄYLÄVIRASTO 

	Figure
	Kehä III Hämeenkylän kohdalla lokakuussa 2021. 
	Kehä III Hämeenkylän kohdalla lokakuussa 2021. 


	Vantaankoski–Pakkala-välin työt moottoritiellä on jo saatu valmiiksi. 
	lkuvuodesta käynnistynyt Kehä III:n parannushanke etenee aikataulussa. Ensimmäisenä valmistuivat Vantaankosken ja Pakkalan välille rakennetut lisäkaistat, jotka helpottavat ruuhkautumista vilkkaalla tieosuudella. Askiston ympäristössä ahkeroidaan tien pohjarakenteiden kunnostamisen, uusien liittymäjärjestelyjen ja siltatöiden parissa. 
	A
	-
	-
	-
	-

	Hankkeen tavoitteena on muun muassa sujuvoittaa pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä ja parantaa Vantaan työpaikka- ja palvelukeskittymien saavutettavuutta. Samalla varaudutaan Kehä 
	-
	-

	III:n kasvaviin liikennemääriin Askiston kohdalla sekä Vantaankoski–Pakkala-välillä. 
	Kolmannet kaistat vähentävät ruuhkia Vantaankosken ja Pakkalan välillä 
	Vantaankosken ja Pakkalan välille rakennetut lisäkaistat otettiin liikenteelle lokakuun lopussa. Kol-
	-

	Kierrätä joulun rasvat ja ruoantähteet oikein 
	-

	Ethän tee jouluista juhlakattausta viemärin asukkaille? 
	asvat ja ruoantähteet eivät kuulu viemäriin tai wc-pyttyyn. Ne toimivat rottien ravintona viemäriverkostossa. Kun 
	R
	-
	-

	ravintoa on saatavilla, rotat pääsevät lisään
	-

	tymään pääviemärien sivuputkissa. 
	Rasvat myös tarttuvat kiinteistöjen, tont
	-

	tien ja viemäriverkoston putkiin. Rasva ja sii
	-

	hen tarttuvat muut roskat aiheuttavat tukok
	-

	sia. Pahimmillaan tukos huomataan vasta 
	silloin, kun jätevettä on ympäristössä tai 
	oman kiinteistön lattialla – 10 cm jätevettä 
	lattialla ei ole mukava jouluyllätys. 
	Näin lajittelet jouluruokien rasvat ja lauta
	-

	selle jääneet ruoantähteet. Laita biojätteeseen 
	kiinteäksi hyytynyt paistorasva tai muut kiin
	-

	teät rasvat, sekä ruoantähteet. Nestemäisen 
	rasvan voi säilöä esimerkiksi kananmunaken
	-

	noon tai talouspaperiin paperiin imeytettynä. 
	Sekajätteeseen kuuluvat suuremmat määrät 
	nestemäistä rasvaa tiiviisti suljetussa pak
	-

	kauksessa. l 
	hsy.fi/viemarietiketti 
	mannet kaistat helpottavat ruuhkia Kehä III:n vilkkaimmin liikennöidyllä tieosuudella, missä liikkuu jopa 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäkaistat rakennettiin noin kolmen kilometrin matkalle. Osana hanketta on korjattu myös Nuolitien länsipuolella sijaitsevan sillan penkereen painuma ja parannettu joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä Kehä III:n läheisyydessä. 
	-
	-
	-
	-

	Askistossa siltatyöt ovat jo pitkällä 
	Kehä III:n parannushankkeen toinen osa ulottuu Espoon rajalta Vihdintielle. Tällä noin 2,5 kilometrin tieosuudella tehdään runsaasti siltatöitä, kun Vihdintien huonokuntoiset sillat uusitaan, minkä lisäksi rakennetaan peräti kahdeksan uutta siltaa. Samalla uusitaan tien vaurioitunut pohjarakenne. 
	-

	Askiston nykyiset tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä ja linja-autoille rakennetaan erilliset rampit. Kehän rinnakkaistieksi tehdään uusi Uudenkyläntie. 
	-
	-

	Tärkeä osa hanketta on myös melusuojauksen parantaminen Askiston pientaloalueen kohdalla. Myös tällä osuudella parannetaan joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä sekä jalankulun sekä pyöräilyn yhteyksiä. 
	Siltatöistä yli puolet on saatu jo tehtyä. Myös tien pohjarakenteiden kunnostaminen etenee aika-taulussa.Askiston kohdalla työt valmistuvat joulukuussa 2023, jolloin koko hanke valmistuu. l MILLA HAMARI 
	-

	vayla.fi/keha3-parantaminen 
	facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe 

	18 UUDET VALMIUSASEMAT NOPEUTTAVAT AVUN PERILLEPÄÄSYÄ 
	Väestömäärän kasvu laajentaa tiheästi asuttuja asuinalueita Vantaalla. Neljän valmiusaseman rakentamista suunnitellaan lähivuosien aikana toimintavalmiuden parantamiseksi. 
	udet valmiusasemat ovat suunnitteilla Myyrmäkeen, Tikkurilaan, Korsoon ja Hakunilaan. Näistä ensimmäisenä on valmistumassa Tikkurilan valmiusasema vuonna 2023; muut kolme järjestyksessä Hakunila, Myyrmäki, Korso, vuoden 2026 loppuun mennessä. 
	U
	-
	-
	-
	-

	–
	–
	–
	–
	–
	 Paloasemaverkoston suunnitteluperusteet pohjautuvat riskiluokitteluun, joka tehdään muun muassa asukasluvun, rakennuskannan ja onnettomuuksien lukumäärän mukaan, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen. 
	-
	-
	-


	Ensimmäisen riskiluokan kohteista puolet on saavutettava kuudessa minuutissa, siitä hetkestä, kun hälytys on vastaanotettu. Nyt toimintavalmiusaika ei täyty, sillä ensimmäisen riskiluokan ruutujen määrä on noussut asukasluvun kasvun ja rakentamisen tiivistymisen vuoksi. 
	-
	-
	-
	-


	– 
	– 
	Liikennemäärien kasvu on myös hidastanut ajoaikoja, Rahikainen lisää. 


	Myös Aluehallintovirasto on puuttunut toimintavalmiusajan puutteisiin. Aluehallintovirasto edellyttää, että pelastustoiminnan palvelutasossa olevat epäkohdat korjataan ja pelastustoimen palvelutaso saatetaan pelastuslain edellyttämälle tasolle. 
	-
	-
	-

	Asukkaat mukana suunnittelussa 
	Myyrmäen valmiusaseman osalta järjestettiin asemakaavamuutoksen takia asukastilaisuus syyskuussa. Tilaisuudessa nousi esiin asukkaiden huolet esimerkiksi puistoalueen pienenemisestä, liikenteen lisääntymisestä sekä lisääntyvistä hälytysajoneuvojen äänistä. 
	-
	-
	-

	– Paloasemarakennus itsessään ei aiheuta meteliä, ääntä syntyy mahdollisesti hälytysajosta, huomauttaa Rahikainen. 
	-

	Hälytysääniä ei valmiusasemalta lähtevissä ajoneuvoissa käytetä muulloin, kun pitää varoittaa muuta liikennettä. Sireenejä käytetään esimerkiksi lähestyttäessä isoja risteyksiä, jolloin niillä varoitetaan autoilijoita, joille palaa vihreä valo. 
	-
	-
	-

	Kaikki asemat rakennetaan samalle konseptille ja pohjalle. Valmiusasemalla on kahden pelastajan kärkiyksikön lisäksi ensihoitoyksikkö eli ambulanssi, sekä tilat sopimuspalokunnan yksikölle. Asemalla työskentelee vakituisesti neljästä viiteen pelastuslaitoksen palomiestä ja ensihoitajaa vuorokauden ympäri. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Toimintavalmiutta parannetaan monin keinoin 
	Kärkiyksikkö on pakettiauton kokoinen paloauto, jonka tarkoitus on tavoittaa kohde nopeasti alueilla, joilla varsinainen paloasema on kauempana. Yksikkö voi toimia itsenäisesti tai sen avuksi voidaan hälyttää muita pelastusyksiköitä. Yksikkö kykenee esimerkiksi tehokkaaseen alkusammutukseen sekä ensivastetoimintaan. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Uusien asemien lisäksi toimintavalmiusaikoja pyritään parantamaan myös muilla keinoin. Yksi on HALIliikennevaloetuusjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmä ohjaa liikenne-
	-
	-
	-

	FELIX SIIVONEN 
	valot automaattisesti vihreäksi, kun hälytysajossa oleva ajoneuvo lähestyy valo-ohjattua risteystä. Vantaalla HALI 2.0 järjestelmän pilotointi aloitetaan marraskuussa Havukosken paloaseman ympäristössä. Vuonna 2022 aloitetaan järjestelmän asentaminen muualle Vantaalle. 
	-
	-
	-

	Tärkein asia uusien asemien rakentamisessa on se, että apu tulee perille entistä nopeammin. Hätätilanteessa jokainen minuutti on tärkeä, jopa ratkaiseva. Myös väestön ikääntyminen lisää avun tarvitsijoiden määrää. 
	-
	-
	-

	– Onnettomuudet sattuvat siellä missä on ihmisiä. Mitä tiiviimpi alue on kyseessä, sitä tärkeämpää on, että apu on lähellä, toteaa Rahikainen. l KATI KOTTILA-ETUARO 

	Vanha Sahatie 2 Ruunikkokuja 5 Raappavuorentie 9 Maakotkantie 1 (mahdollinen paikka) 4 valmiusasemaa 
	MARIANNA SIMO 
	MARIANNA SIMO 

	Varian odotettu peruskoulukiertueoli menestys 
	Figure
	Varian oppilaitosnuorisotyöntekijät Paula Jääskeläinen ja Joni Tuominen kannustivat ysiluokkalaisia pyöräyttämään onnenpyörää. 
	Varian oppilaitosnuorisotyöntekijät Paula Jääskeläinen ja Joni Tuominen kannustivat ysiluokkalaisia pyöräyttämään onnenpyörää. 


	Ammatillinen koulutus kiinnostaa monia ysiluokkalaisia. Vantaan ammattiopisto Varian neljässä toimipisteessä voi opiskella yli 30 ammattiin. 
	Ammatillinen koulutus kiinnostaa monia ysiluokkalaisia. Vantaan ammattiopisto Varian neljässä toimipisteessä voi opiskella yli 30 ammattiin. 
	aria vieraili loka-marraskuussa 20 vantaalaiskoulussa. Peruskoulukiertue jalkautui Vantaan kouluihin suurempana kuin koskaan. 
	V
	-

	–
	–
	–
	 Peruskouluilta toivottiin esittelykiertuetta. On hienoa, että saimme viimein mahdollisuuden vastata toiveeseen ja järjestää esittelytilaisuudet kaikille ysiluokille Vantaan peruskouluissa, toisen asteen koulutuksen projektiasiantuntija ja peruskoulukiertueen järjestelyistä vastaava Antti Siltanen Vantaan kaupungilta sanoo. 
	-
	-
	-
	-
	-


	–
	–
	 On hienoa huomata, että Varian koulutusalat kiinnostavat ysiluokkalaisia. Moni nuori kertoi kiertueen tilaisuuksissa harkitsevansa Variaan hakemista, Siltanen kertoo. 
	-



	Koulutustarjonta on laaja 
	Vantaalla on 2 500 yhdeksäsluokkalaista, joiden on hakeuduttava jatkoopintoihin kevään 2022 yhteishaussa tai muutoin ennen peruskoulun päättymistä. 
	-
	-
	-

	– Vantaan toisen asteen koulutustarjonta on laaja. Siitä löytyy varmasti kiinnostavia opintovaihtoeh
	– Vantaan toisen asteen koulutustarjonta on laaja. Siitä löytyy varmasti kiinnostavia opintovaihtoeh
	-
	-
	-

	toja aivan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille,Vantaan kaupungin toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki sanoo. 
	-


	– 
	– 
	– 
	– 
	Ammattiin opiskelevan on mahdollista suorittaa myös kaksoistutkinto eli suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinto, Ranki muistuttaa. 
	-
	-
	-


	Ammatillinen koulutus sopii etenkin heille, jotka pitävät käytännönläheisestä opiskelusta ja työnteosta,Varian rehtori Pekka Tauriainen sanoo. 
	-


	–
	–
	–
	 Meillä opiskelija pääsee ihan oikeisiin töihin jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Ammatillinen perustutkinto tarjoaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään, Tauriainen sanoo. 
	-
	-


	Vantaalainen Tommy Peldán valmistuu pian it-tukihenkilöksi. Peldán opiskelee Variassa kolmatta vuotta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa. 
	-
	-


	– 
	– 
	– 
	Työharjoittelut ovat kaikkein mielenkiintoisimpia, Peldán sanoo. 
	-


	Tommy Peldán on päässyt hyödyntämään osaamistaan Varian Helpdeskissä. Se tarjoaa it-tukea opiskelijoille ja henkilökunnalle kaikissa Vantaan kaupungin lukioissa ja ammattiopisto Varian toimipisteissä. Helpdeskissä palvelevat Varian tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat. 
	-
	-
	-


	– 
	– 
	Lukiolla me päästiin muun muassa korjailemaan tietokoneita, Peldán kertoo. 


	Tieto- ja viestintätekniikan Peldán valitsi, koska ala nousi hakuvaiheessa vahvimmin mieleen. 
	-

	– Ei ole ollut kyllä mitään valit
	-

	tamista. Valmistuttuaan Peldánille riittä
	tamista. Valmistuttuaan Peldánille riittä
	-

	nee töitä. Maailma digitalisoituu, ja uuden teknologian osaajille ja ongelmanratkaisijoille on kysyntää. Peldán pitää työnteosta mutta on kiinnostunut myös jatko-opinnoista. 
	-
	-


	– Saatan hakea ammattikorkeakouluun. 
	-

	Väyliä opintoihin 
	Variassa voi opiskella korkeakouluopintoja jo ammatillista perustutkintoa tehdessään monella alalla, muun muassa tieto- ja viestintätekniikassa. Väyläopinnoiksi kutsuttuja opintoja voi tehdä Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Opinnot nopeuttavat jatko
	Variassa voi opiskella korkeakouluopintoja jo ammatillista perustutkintoa tehdessään monella alalla, muun muassa tieto- ja viestintätekniikassa. Väyläopinnoiksi kutsuttuja opintoja voi tehdä Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Opinnot nopeuttavat jatko
	-
	-
	-
	-
	-

	opintoja ja niihin hakemista. 


	Figure
	Mutta mistä 15-vuotias sitten voi tietää, mikä ala olisi häntä varten? 
	Mutta mistä 15-vuotias sitten voi tietää, mikä ala olisi häntä varten? 
	– Kannattaa miettiä vähän, mihin aikaan haluaa tehdä töitä. Siinä voi ratkaista samalla vähän ammatinvalintaa. Raksalle mennään aina kello seitsemän – meidän opiskelijatkin menevät sinne aina silloin, Varian opinto-ohjaaja Heli Toivonen sanoo. 
	-

	Entä mitä it-tukihenkilöksi pian valmistuva Tommy Peldán sanoisi Vantaan yhdeksäsluokkalaisille Varian tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta? 
	– Jos tykkäät ongelmanratkonnasta, niin hae sinne. l MARIANNA SIMO 
	-

	ELLINOORA ALA-KARVIA 

	Oppivelvollisuus koskeekaikkia alle 18-vuotiaita 
	Laajennettu oppivelvollisuus alkaen 8/2021: 
	• 
	• 
	• 
	Perusopetuksen päättävät nuoret ovat velvollisia hakemaan perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin yhteishaussa. 
	-


	• 
	• 
	Välttämättömät opiskelumateriaalit ovat oppivelvollisille opiskelijoille maksuttomia, kunnes hän täyttää 20. 

	• 
	• 
	Huoltajan tulee seurata oppivelvollisen nuoren opintojen etenemistä. Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa, opintojen ohjaaja auttaa etsimään sopivan koulutuksen. Kaikille oppivelvollisille löytyy opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen. 



	Opiskelemaan peruskoulunjälkeen – yhteishaku lähestyy 
	Opiskelemaan peruskoulunjälkeen – yhteishaku lähestyy 
	SAMI LIEVONEN 
	SAMI LIEVONEN 

	Figure
	Peruskoulun jälkeiseen koulutukseen haetaan yhteishaussa. Kevään 2022 yhteishakuaika on 22.2.–22.3.2022. Koulutukset alkavat syksyllä 2022. 
	Peruskoulun jälkeiseen koulutukseen haetaan yhteishaussa. Kevään 2022 yhteishakuaika on 22.2.–22.3.2022. Koulutukset alkavat syksyllä 2022. 
	hteishaussa voi hakea lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, TUVAkoulutukseen, TELMA-koulutukseen sekä kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille. 
	Y
	-
	-
	-
	-
	-

	Opiskelemaan Vantaalle 
	Vantaalla voi hakea kuuteen suomenkieliseen lukioon (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 luonnontieteisiin, urheiluun, mediaan, draamaan, teatteriin tai musiikkiin ja tanssiin. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ammatillista koulutusta on tarjolla yhteishaussa hakeville monipuolisesti. Vantaan ammattiopisto Variassa voi opiskella yli 30 eri ammattiin neljässä eri toimipisteessä. Variassa voit vaikuttaa itse opintojesi toteutukseen. Opiskelu on käytännönläheistä ja sitä tehdään paljon myös 
	Ammatillista koulutusta on tarjolla yhteishaussa hakeville monipuolisesti. Vantaan ammattiopisto Variassa voi opiskella yli 30 eri ammattiin neljässä eri toimipisteessä. Variassa voit vaikuttaa itse opintojesi toteutukseen. Opiskelu on käytännönläheistä ja sitä tehdään paljon myös 
	-
	-
	-
	-

	työpaikoilla. Variasta valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. Ammatillista koulutusta on Vantaalla myös Mercuria kauppaoppilaitoksessa, Careeriassa sekä Työtehoseurassa.  
	-
	-


	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 toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Tässä uudessa koulutuksessa yhdistyvät aikaisemmat kymppiluokka, lukioon valmistava koulutus ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. TUVA:ssa voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia. Voit lukea lisää TUVA/koulutuksesta sivulta 23. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hakutoiveiden määrä ja järjestys 
	Merkitse lomakkeelle kaikki 7 hakutoivetta. Järjestyksellä on merkitystä: Hae ensimmäisenä hakutoiveena paikkaan, johon eniten haluaisit opiskelemaan. Järjestä myös muut hakutoiveet tärkeysjärjestykseen. Vaikka hakupisteesi riittäisivät kaikkiin valitsemiisi opiskelupaikkoihin, voit tulla valituksi vain yhteen: hakutoiveistasi ylimpään, johon pisteesi riittävät. l 
	-
	-
	-
	-
	-

	SATU VELASCO 
	Lue lisää sivistysvantaa.fi/yhteishaku ja . Tsemppiä hakemiseen! 
	opintopolku.fi

	YHTEISHAUN AIKATAULU 

	• 
	• 
	• 
	22.2.–22.3.2022 Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 

	• 
	• 
	22.3. klo 15.00 Takaraja nettihakemuksen jättämiseen osoitteessa 
	opintopolku.fi 


	• 
	• 
	16.6. julkaistaan aikaisintaan opiskelijavalinnat  

	• 
	• 
	30.6. Viimeinen päivä opiskelupaikan vastaanottamiseen 

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



	TERVETULOA TUTUSTUMAAN OPPILAITOKSIIN! 
	LUKIOT 
	LUKIOT 
	LUKIOT 

	• 
	• 
	• 
	ma 24.1. Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 -> Yleislinjan esittely klo 13, 14 ja 15. Huoltajille klo 18 -> IB-linja klo 15 

	• 
	• 
	• 
	ti 25.1. Lumon lukio, Urpiaisentie 14 Hakijoille klo 13, huoltajille klo 18–20 

	• 
	• 
	ke 26.1. Vaskivuoren lukio, Virtatie 4 Hakijoille klo 14, huoltajille klo 18 


	• 
	• 
	ke 26.1. Helsinge gymnasium, Övitsbölevägen 3 kl. 18.30 för ungdomar och deras vårdnadshavare 

	• 
	• 
	to 27.1. Martinlaakson lukio, Martinlaaksontie 36 Hakijoille klo 13, huoltajille klo 18 

	• 
	• 
	to 27.1. Sotungin lukio, Sotungintie 19 Hakijoille klo 13.30, huoltajille klo 18 



	AMMATILLINEN KOULUTUS 
	AMMATILLINEN KOULUTUS 
	AMMATILLINEN KOULUTUS 

	• ti–ke 1.–2.2. Vantaan ammattiopisto Varia ti 1.2.2022, klo 9–14 Hiekkaharju ja Koivukylä, (Tennistie 1, Talvikkitie 119) ke 2.2.2022, klo 9–14 Aviapolis ja Myyrmäki, (Rälssitie 13, Ojahaantie 5) 
	YKSITYISET TOISEN ASTEEN KOULUTUSTA VANTAALLA TARJOAVAT OPPILAITOKSET 
	• 
	• 
	• 
	ti 11.1. Mercuria Kauppaoppilaitos, Martinlaaksontie 36 Hakijoille klo 10–14, huoltajille klo 18 

	• 
	• 
	pe 14.1. Vantaan Steinerkoulun lukio, klo 9–13 (Satakielentie 5) 


	• Careeria:
	• Careeria:
	 katso careeria.fi 


	Tuki opiskelupaikan valinnassa on tärkeää 
	oni ysiluokkalaisen vanhempi pohtii parhaillaan nuoren kanssa tulevia opiskelupaikkoja. Vantaan lukioiden ja Varian opiskelijat kertovat saaneensa apua valinnassa huoltajien lisäksi sisaruksilta, ystäviltä ja sukulaisilta sekä koulussa opoilta ja opettajilta. 
	oni ysiluokkalaisen vanhempi pohtii parhaillaan nuoren kanssa tulevia opiskelupaikkoja. Vantaan lukioiden ja Varian opiskelijat kertovat saaneensa apua valinnassa huoltajien lisäksi sisaruksilta, ystäviltä ja sukulaisilta sekä koulussa opoilta ja opettajilta. 
	M
	-
	-
	-
	-

	–
	–
	–
	 Sain apua 9. luokan opolta, erityisopettajalta sekä vanhemmilta, kertoo Varian sähkö- ja automaatioalan opiskelija Sini. 
	-
	-


	–
	–
	 Jos miettii koulua, niin opintoohjaaja. Hän oli yks isoimmista tekijöistä ja kotipuolessa totta kai vanhemmat, vinkkaa Iiris Sotungin lukiosta. 
	-
	-


	–
	–
	 Kyllä tiesin ysillä todella hyvin. Oli selkeät suunnitelmat. 


	Minä haluan olla peruskoulun kemianopettaja. Ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, kertoo Hedie Vaskivuoren lukiosta. 
	-

	– En tiennyt vielä ysillä mikä ammatti tai ala minua kiinnostaa, enkä ole siitä vieläkään aivan varma, mutta uskon, että se selviää seuraavan muutaman vuoden aikana, kuvailee Lumon lukion opiskelija. 
	-
	-

	Osalle nuorista valinnat ovat 9.-luokalla jo melko selkeitä. Toisille taas koulutuspaikka ja tulevaisuuden työ ovat vielä avoin kysymys. Nuoret toivovat vanhemmilta tukea valintoihin, mutta lopullisen päätöksen he haluavat tehdä itse.l 
	-
	-
	-


	”Hyvä ilmapiiri ja ihmisetovat hyvin auttavaisia.Opettajien kanssa onhelppo kommunikoida.” Miko, Tikkurilan lukio ”Mun mielestä Lumossa yleinentunnelma on tosi avoin ja kiva. Olensaanut täältä paljon uusiakavereita, ja olenoppinut paljontässä muutaman kuukauden aikana.” Lumon lukion opiskelija ”Pystyy tekemään jaetenemään omaan tahtiin.” Sini, Varia, sähkö-ja automaatioala ”Yhtenäinen ilmapiiri jaopettajia oikeesti kiinnostaamiten meil menee. Meillä ei myöskään ole syrjintää erivuosiluokkien välillä. Jengit
	”Moni-puoliset opiskelu-mahdollisuudet.” Jessika, Varia, ravintola-ja catering-ala ”Det är ett litet gymnasium där manfår bra med hjälp avlärarna. Dessutom är det en kiva atmosfär i Hegy.” Roni-Casper, Helsinge gymnasium ”Hyväyhteishenki japaljon tekemistä.Hyvät opettajat.” Hedie, Vaskivuoren lukio ”Luokkahenki on varmaankin isoin plussa.” Niklas, Varia, ravintola- ja catering-ala 
	OPISKELIJOIDEN NEUVOJA YSILUOKKALAISILLE VALINTAAN 
	1) Valitse oma kiinnostuksenkohde. 
	1) Valitse oma kiinnostuksenkohde. 

	”Kaikista tärkein on se, ettei mee massan mukana, vaan hakee just sellaiseen paikkaan, mikä itseä kiinnostaa. Kannattaa mennä oman sydämen mukaan ja ajatella omaa parastaan.” 
	2) Tutustu, ota selvää. 
	2) Tutustu, ota selvää. 

	”Käykää läpi kaikki alat, mitkä kiinnostaa ja kirjatkaa vaikka hyvät ja huonot puolet paperille.” ”Tutustu eri vaihtoehtoihin, ja jos sinulla on tuttuja, jotka ovat esimerkiksi lukiossa tai amiksessa, kysy heiltä mielipiteitä ja tietoa heidän opiskelupaikoistaan.” 
	3) Selvitä kulkeminen. 
	3) Selvitä kulkeminen. 

	”Jos tavoittelet opiskelupaikkaa kauempana, kannattaa käydä kokeilemassa bussi- tai junamatkaa tms. sinne. On tärkeä miettiä tuleeko jaksamaan pidempiä matkoja opiskelun lisäksi.” 
	4) Asiat järjestyy! 
	4) Asiat järjestyy! 

	”Älä stressaa yhteishaussa, koska loppujen lopuksi pääset johonkin kouluun ja muutenkin kaikki järjestyy, kunhan apua löytyy. Ole itse oma suurin vaikuttaja eli mieti oman mielen mukaan opiskelupaikkaa sekä jatko-opintoja.” 
	OPISKELIJOILTA YSILUOKKALAISILLE 
	Lukioiden ja Varian opiskelijat kertoivat, mikä tekee heidän opiskelupaikastaan kivan. Nuoret antoivat myös vinkkejä 9.-luokkalaisille yhteishakuun. Miksi sun mielestä nykyinen opiskelupaikkasi on hyvä? 
	”Koululle on hyvätliikenneyhteydetja koulurakennuson puhdas. Olenseurannut netin kautta Martinlaakson lukion tapahtumia, jotka ovatkuulostaneet kivoilta.” 
	Dekan, Martinlaakson lukio 
	Oppilaanohjaus Vantaanperuskouluissa 
	EMMI HANNUKSELA 
	EMMI HANNUKSELA 

	Figure
	Viertolan koulun 6. luokan oppilaat opotunnilla tunnistamassa omia vahvuuksiaan. 
	Viertolan koulun 6. luokan oppilaat opotunnilla tunnistamassa omia vahvuuksiaan. 


	Oppilaanohjaus tukee koulupolulla esiopetuksesta toiselle asteelle. Peruskouluissa keskitytään oppimisen edistämiseen, itsetuntemukseen, työelämään ja koulutusmahdollisuuksiin. 
	eruskouluissa opettajat, oppilaanohjaajat eli opot sekä koulun muu henkilöstö ohjaavat oppilasta koulunkäynnissä, oppiaineiden 
	P
	-

	opiskelussa sekä opintoja koskevien valintojen ja 
	tulevaisuuden suunnittelussa. Opot pitävät oppi
	-

	laanohjauksen oppitunteja ja tapaavat oppilaita 
	ohjauskeskusteluissa. Ohjausta tehdään yhteis
	-

	työssä huoltajien kanssa. 
	työssä huoltajien kanssa. 

	Oppilaanohjauksen avulla tuetaan oppilaita 
	myös erilaisissa opetuksen nivelvaiheissa. Oppilai
	-

	den siirtyessä perusopetuksen sisällä alakoulusta 
	yläkouluun tuetaan tätä siirtymää 6. luokan ohja
	-

	uskokonaisuudella. Kokonaisuuden tavoitteena on 
	tukea 6.-luokkalaisten siirtymistä alakoulusta ylä
	-

	kouluun sekä vahvistetaan oppilaiden itsetunte
	-

	musta ja kykyä ymmärtää eri oppiaineiden merki
	-

	tystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta. 
	– Opon näkökulmasta 6. luokkien ohjaustunnit ovat mainio tapa päästä jo ennakkoon tutustumaan tuleviin yläkoululaisiin. Oppilailla on vähintään yksi tuttu kasvo yläkoulun puolella ja he kuulevat tarkemmin millainen uusi oppiaine eli oppilaanohjaus on. Opo tuo myös omaa asiantuntemustaan Koko koulu ohjaa -mallin mukaisesti, selittää Peltolan koulun oppilaanohjaaja Emmi Hannuksela. 
	-
	-

	Viertolan koulun luokanopettaja Tuulia Pakarisen mukaan 6. luokkien ohjauskokonaisuus saattaa yläkoulua jännittäviä oppilaita rohkaisevasti kohti uutta: 
	-
	-

	– Aiempaa isompaa vastuuta omasta oppimi
	– Aiempaa isompaa vastuuta omasta oppimi
	-

	sesta sekä vahvuuksien ja keskeisten taitojen pohtimista aiempaa pidemmälle tulevaisuuteen. Ohjauskokonaisuus vahvistaa oppilaiden luottamusta tulevaan yläkoulussa ja siitäkin eteenpäin. Luokanopettajan ja oppilaanohjaajan yhteistyössä luokanopetus ja oppilastuntemus, tutustuminen ja oppilaanohjauksen asiantuntemus yhdistyvät rakentavalla tavalla kaikkien eduksi. 
	-
	-
	-


	Uuden oppivelvollisuuslain myötä 8.–9. luokan oppilailla on mahdollisuus saada tehostettua oppilaanohjausta, jossa korostuu oppilaan jatkoopintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Teho-ohjauksen muodot vaihtelevat, ja ne mietitään sopiviksi jokaisen oppilaan kohdalla. Yksi teho-ohjauksen muoto on työelämäpainotteinen opetus, jota Vantaalla kutsutaan TEPPO- tai JOPO-opetukseksi. l PIA KUMMOLA, MARIA LAUKKA, MARI NILSEN & KIRSI VIITAILA 
	-
	-
	-
	-

	Vantaan perusopetus pähkinänkuoressa 
	• oppilaita perusopetuksessa noin 24 000, 
	9. luokkalaisia vuosittain noin 2650 
	• 
	• 
	• 
	ylä- ja yhtenäiskouluja 19 

	• 
	• 
	perusopetuksessa 45 opoa, joista osalla työelämäpainotteisen perusopetuksen (TEPPO) ohjausvastuu 


	MARIA LAUKKA 
	MARIA LAUKKA 

	Figure
	Entiset TEPPO-oppilaat Roosa Järvenpää (vas.) ja Sajjad Masaoodi sekä heidän TEPPO-oponsa Mari Nilsen. 
	Entiset TEPPO-oppilaat Roosa Järvenpää (vas.) ja Sajjad Masaoodi sekä heidän TEPPO-oponsa Mari Nilsen. 


	Oppilaiden kokemuksia TEPPO-opiskelusta 
	Haastattelussa Roosa Järvenpää, toisen vuosikurssin opiskelija Töölön yhteiskoulun lukiossa, ja Sajjad Masaoodi, sosiaali- ja terveysalan opiskelija Variassa tavoitteenaan sairaanhoitajan ura. 
	Mitä hyötyä TEPPO:sta oli sinulle? 
	Mitä hyötyä TEPPO:sta oli sinulle? 
	Roosa: Teppoilu on ehdottomasti lisännyt uskoa omaan tekemiseeni. Tavallisen koulunkäynnin ohelle minulle tarjoutui uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia soluttautua inspiroiviin ja motivoiviin työympäristöihin. Lisäksi TEPPO voimisti tukiverkostoa koulussa ja antoi huiman etumatkan kesä- ja viikonlopputöiden hakuun. Sajjad: Tepposta sain paljon hyötyä, mm. itseluottamusta, rohkeutta, asiakkaan kohtaamista ja kehitin suomen kielen taitoani. 

	Mikä oli paras työelämäkokemuksesi? 
	Mikä oli paras työelämäkokemuksesi? 
	Roosa: Koin kaikissa TEPPO-työpaikoissa arvokkaita onnistumisia! Jakso PR- ja viestintätoimisto Sugar Helsingillä poiki edelleen jatkuvan viikonlopputyön, Helsingin yliopiston filosofian osastolla sain esimakua tulevaisuuden jatko-opintonäkymistä, Marimekon pääkonttorilla näin pörssiyhtiön rautaista meininkiä, ja Second hand -liike sekä kahvila Relovessa opituista käytännön taidoista on ollut hyötyä muissa kesätöissä. Sajjad: Kävin TEPPO-jaksoilla 10 eri työpaikassa. Olin Sokos Hotel Vantaassa ja hotelli Ma
	Mitä terveisiä haluat lähettää peruskouluikäisille? 
	Roosa: Ei tarvitse tietää vielä (jos milloinkaan) mikä tai kuka on, mutta mieli kannattaa pitää aina vähän villinä ja uteliaana. Sajjad: Kannattaa olla TEPPOssa, koska silloin kehität omia vahvuuksia ja saat tietoa, missä voisit jatkaa opiskelua, varsinkin jos et vielä tiedä. 

	Mikä TEPPO? 
	Mikä TEPPO? 
	• 8.–9.-luokkalaisten työelämäpainotteista 
	opetusta • oppilaat 4–7 viikkoa kouluvuoden aikana 
	työssäoppimassa työpaikoilla 
	• 
	• 
	• 
	muutoin oppilaat opiskelevat koulussa oman lukujärjestyksensä mukaisesti 

	• 
	• 
	• 
	tavoitteena yksilölliset polut ja tuki jatko
	-


	opintoihin hakiessa • oppilashaku aina keväisin omalla koululla 

	• 
	• 
	14 koulussa, TEPPO-opo ohjaa 


	Figure
	TUVA-koulutuksen kautta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen 
	UVA eli uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus alkaa elokuussa 2022. Siinä yhdistyvät aikaisemmat perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja lukioon valmistava koulutus (LUVA). 
	T
	-

	TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Tavoitteena on saavuttaa TUVA-koulutuksessa sellaiset opiskeluvalmiudet, joilla opiskelija suoriutuu toisen asteen tutkintoon johtavasta koulutuksesta. 
	-
	-
	-
	-

	TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia. Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa 
	TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia. Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa 
	-
	-
	-
	-
	-

	ja osaamistarpeidensa mukaisesti. Sen jälkeen hän voi siirtyä joustavasti lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. 
	-


	TUVA-koulutukseen haetaan yhteishaussa 
	Kun hakeudut koulutukseen sinun ei vielä tarvitse tietää, haluatko jatkaa sen jälkeen lukiokoulutuksessa vai ammatillisessa koulutuksessa. Haku tutkintokoulutukseen valmentavaan (TUVA) koulutukseen tapahtuu yhteishaussa 22.2.-22.3.2022 sähköisellä lomakkeella osoitteessa opin. Voit muuttaa hakutoiveitasi ainoastaan hakuaikana. Hakuaika päättyy 22. maaliskuuta kello 15.00. 
	-
	-
	topolku.fi
	-

	TUVA-koulutukseen haetaan samalla lomakkeella kuin lukioon ja ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Hakujärjestyksellä on väliä. Valitse mieleisin vaihtoehto ensin! l ENNI NORDMAN 
	-
	-

	Leppäkorven yhtenäiskoulu täyttää Korsonkasvanutta koulutarvetta 
	Figure
	Leppäkorven koulussa on laajennettu ja korjattu rakennuksia. 
	Leppäkorven koulussa on laajennettu ja korjattu rakennuksia. 


	Suuri korjaus- ja laajennusprojekti on valmistumassa. Tilat otetaan käyttöön kalustuksen jälkeen kevätlukukauden alussa. 
	eppäkorven yhtenäiskoulu on saanut kaksikerroksisen laajennusosan, ja vanhat tilat on korjattu. Entinen alakoulu kasvaa laajennuksen myötä 1–9-luokkalaisten yhtenäiskouluksi. Samalla oppilasmäärä tuplaantuu 450 oppilaasta 900:aan. Hanke on erittäin tärkeä Korson alueen perusopetukselle, sillä 
	L
	-
	-
	-
	-

	JAANA ÅBERG 
	JAANA ÅBERG 
	talousluokat. Keittiötä on laajennettu oppilasmäärän kasvua vastaavaksi. Aiemman liikuntasalin lisäksi laajennukseen on rakennettu 200 neliömetrin kokoinen monitoimisali. 
	-
	-

	Rakennuksissa on tehty samalla sisäympäristöolosuhteet varmistavia korjauksia ja poistettu aiemmin rakentamisessa käytettyjä haittaaineita kuten asbestit. Materiaalit ja huonekalut ovat vähäpäästöisiä, ja mahdollisia pölyjä ja hajuja huuhdellaan tiloista tehostetusti rakennusten ilmanvaihdon avulla. 
	-
	-
	-

	Puukoulun korjaus jatkuu 
	Korjausprojekti jatkuu pihapiirissä vielä vanhan, vuonna 1904 rakennetun puukoulun remontilla. Korjaus alkaa keväällä 2022 ja kestää arvion mukaan loppusyksyyn. Tilamuutoksia ei tehdä, vaan hirsirakenteinen puukoulu korjataan perinteitä kunnioittaen 1–2-luokkalaisten käyttöön. Vantaan kaupunginmuseo on hankkeessa myös mukana.  
	-
	-
	-
	-


	laajennus tekee alueen kouluverkosta jotka mahdollistavat uusien opetus-Osa väistötiloista jätetään käyttoimivamman ja selkeämmän. Nykyi-suunnitelmien mukaisen toiminnan. töön puukoulun korjaustöiden ajaksi. sen Korson koulun oppilaat muutta-Muun muassa luokkatilojen keski-Muut väistötilat poistetaan viimeisvat Leppäkorpeen. näisiä yhteyksiä voidaan avata siir-tään alkuvuodesta 2022. Pihan perustoseinin. parannuksessa ja laajennuksessa on Kooltaan noin 4 300 neliömetrin myös uusittu ja lisätty välineistöä, 
	-
	-
	-

	Tilat uusittu moderneiksi 
	Tilat uusittu moderneiksi 

	laajennusosa sisältää monikäyttöi-minkä lisäksi urheilukentälle on Päärakennuksessa on tehty vanhan siä yleisopetuksen tiloja sekä aine-varusteltu kokonaan uusi piha-alue. l rakennuksen ehdoilla tilamuutoksia, luokkia, kuten fysiikka-kemia ja koti-JAANA ÅBERG 


	“JOS OLISIN TIENNYT, ETTÄ TÄMÄON NÄIN KIVAA... 
	“JOS OLISIN TIENNYT, ETTÄ TÄMÄON NÄIN KIVAA... 
	...olisin tullut kurssille jo 10 vuotta sitten!” 
	...olisin tullut kurssille jo 10 vuotta sitten!” 

	ielen opiskelu on tehokasta ja hauskaa jumppaa aivoille. On sanottu, että siinä missä 
	K

	sudoku vastaa yhtä kuntosalin lai
	sudoku vastaa yhtä kuntosalin lai
	-

	tetta, kielen opiskelu vastaa kierrosta 
	kaikilla kuntosalin laitteilla.Vierasta 
	kieltä opiskellessa aktivoituvat aivo
	-

	jen kaikki osat. 
	Kielenopiskelu Aikuisopistossa 
	on myös löytöretkeilyä uuteen kult
	-

	tuuriin yhdessä kurssikavereiden 
	kanssa. 
	– 
	– 
	– 
	– 
	Opin kattavasti monenlaista kielestä ja kulttuurista, sekä niitä kanavia, joiden kautta voisin löytää kielen pariin - se oli kiinnostavaa ja helpotti kielen opettelua ja asioiden ymmärtämistä. 
	-
	-
	-


	Kun osaa kieltä, myös kulttuuria on helpompi ymmärtää. 

	–
	–
	 Maailma avartuu, kun tietoa pystyy hankkimaan myös muilla kielillä. 
	-



	Vantaan aikuisopistossa opetetaan tällä hetkellä noin 20 kieltä. Meillä voit opiskella englantia, ranskaa, espanjaa, italiaa, venäjää, saksaa tai ruotsia, mutta myös harvinaisempia kieliä, kuten turkkia, kreikkaa, japania, viroa, koreaa, kiinaa, hepreaa tai hollantia.  
	-

	Aikuinen oppii kieliä siinä missä lapsikin. Oppimista helpottaa se, että meillä on aiempaa tietoa, jota oppimisessa voi käyttää hyväkseen, sekä motivaatio oppimiseen. On vain tunnistettava tapa, joka itselle parhaiten sopii. Opiston kielten tunneilla huomioidaan erilaiset oppijat. Toinen oppii puhumalla, toinen kuuntelemalla tai kirjoittamalla, toinen liikkuessaan ja toinen musiikin kautta. Kaikki tavat oppia ovat yhtä hyviä. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	–
	–
	–
	–
	 Minulle sopi kielenopetuksen tyyli, jossa painotetaan oivaltamista ulkoa opettelun sijaan. 

	Opiston kursseja on sekä verkossa että lähiopetuksena. 

	–
	–
	 Olen erittäin ihastunut kielten nettiopiskeluun. Ei tarvitse lähteä mihinkään ja löytyy omaa tasoa ja kiinnostusta vastaava kurssi helposti, kun valinnan varaa on muualtakin kuin lähiympäristöstä. 
	-
	-
	-
	-



	Lainaukset ovat opiskelijoiden ajatuksia kieltenopiskelusta. 
	-

	Aikuisopiston kevätlukukauden kurssit löydät osoitteesta . Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa 7.12. klo 13.00 ja jatkuu koko kevään. l 
	Ilmonet.fi

	ELINA VIENAMO JA KIRA SIDOROV 
	MIKKO EKQVIST 

	Figure
	SATU VELASCO 
	SATU VELASCO 
	ierumäen koulu on useamman vuoden koostunut pääkoulusta ja Kulomäen opetuspisteestä. 
	V

	–
	–
	–
	–
	 Nyt kouluille kaivattiin tasavertaisemmat nimet ja halusimme oppilaat, opettajat ja huoltajat mukaan nimien pohtimiseen, rehtori Jukka Ihalainen kertoo. Koska alueella on paljon lintujen nimiä osoitteissa, linnut valittiin myös nimi-ideoinnin teemaksi. 
	-
	-
	-
	-


	Nimiä ideoitiin luokissa ja karsittiin oppilaskunnassa. Opettajainkokouksessa ehdotuksista jätettiin pois vielä ne, joita oli hankala taivuttaa tai jotka olivat jo muualla yleisessä käytössä. Finalisteista avattiin huoltajille sähköinen äänestys, johon saatiin yli 100 vastausta.Voittajiksi nousivat Riekko (Vierumäen opetuspiste) ja Metso (Kulomäen opetuspiste). Miltä uudet nimet nyt tuntuvat? 
	-
	-
	-
	-


	– 
	– 
	– 
	Vähän oudolta tuntuu puhua linnuista, kun puhuu koulusta, mutta muuten ihan kivat, vitosluokkalainen Milla summaa. 
	-


	Ellin (2.luokka) ja Millan mukaan koululla on päässyt vaikuttamaan aika moneen muuhunkin juttuun. Ympäristötiimi toteutui oppilaskunnan aloitteesta. Luokkavaltuustossa taas käydään läpi kaksi kertaa kuussa aloiteboksin ideoita. 
	-
	-


	–
	–
	 Lisäksi siellä kerrotaan oppilaskunnan terveiset, toteaa oppilaskunnassa mukana oleva Elli. l 
	-
	-



	SANNA IRANTA 
	JYRI HUHTALA 

	Matkalla lapsiystävälliseksi Vantaaksi 
	Matkalla lapsiystävälliseksi Vantaaksi 
	Suomen UNICEF hyväksyi Vantaan kaupungin mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin tämän vuoden alussa. 
	ulunut vuosi on työstetty tuustossa kommenteilla. Lapsiystävällinen Vantaa Lapsiystävällinen Vantaa -toi-toimintasuunnitelmaa. Kau-mintasuunnitelman tavoitteet punginhallitus hyväksyy suunni-liittyvät lasten ja nuorten osallitelman joulukuun kokouksessaan. suuden edistämiseen arjessa, kiu-Suunnitelma on tehty laajan nyky-saamisen, väkivallan, häirinnän tilan kartoituksen pohjalta. Kar-ja syrjinnän ehkäisyyn, lapsen toitukseen ja suunnitelman työs-oikeuksiin perehdyttämiseen, laptämiseen ovat osallistuneet n
	K
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Vierumäessä oppilaat pääsevät vaikuttamaan moneen muuhunkin asiaan. Vierumäen koulun opetuspisteilleuudet nimet 
	Vierumäen koulun opetuspisteen nimeksi äänestettiin Riekko. Elli ja Milla olivat mukana miettimässä nimivaihtoehtoja. 
	Vierumäen koulun opetuspisteen nimeksi äänestettiin Riekko. Elli ja Milla olivat mukana miettimässä nimivaihtoehtoja. 


	Lapsen ei tarvitse valmiiksi osata näitä taitoja.” ” 
	VUOROVAIKUTUSTA JA TOISTEN HUOMIOONOTTAMISTA HARJOITELLAAN PÄIVÄKODISSA JO VARHAISVUOSISTA LÄHTIEN 
	SANNA HENRIKSSON 
	SANNA HENRIKSSON 

	Figure
	vaan vuorovaikutusta, itseymmär
	Kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelu on osa 
	-

	rystä ja tunteiden säätelyä eletään 
	rystä ja tunteiden säätelyä eletään 

	todeksi joka ikinen päivä. Jokainen 
	varhaiskasvatuksen laadukasta pedagogiikkaa. 

	Vantaan Nikinmäen päiväkodissa tunnetaito
	-

	kasvatukseen panostetaan paljon. 
	arhaiskasvatuksessa on viime vuosina puhututtanut paljon kaveri- ja tunnetaitojen merkitys. Nikinmäen päiväkodissa tunnetaitokasvatus ja hyvän tunneilmaston ylläpitäminen ovat olleet tärkeitä teemoja jo pitkään. Nikinmäen päiväkodin johtaja Sanna Kanerva pitää tärkeänä, että tunnetaitoja harjoitellaan jo pienien kanssa: 
	arhaiskasvatuksessa on viime vuosina puhututtanut paljon kaveri- ja tunnetaitojen merkitys. Nikinmäen päiväkodissa tunnetaitokasvatus ja hyvän tunneilmaston ylläpitäminen ovat olleet tärkeitä teemoja jo pitkään. Nikinmäen päiväkodin johtaja Sanna Kanerva pitää tärkeänä, että tunnetaitoja harjoitellaan jo pienien kanssa: 
	V
	-
	-
	-
	-
	-

	– 
	– 
	– 
	– 
	Toimintamuodot toki vaihtelevat iän ja kehitystason mukaan, mutta ajatus toiminnan taustalla on sama. 1–3-vuotiaiden kanssa tunnetaitojen harjoittelu lähtee toisen lapsen kohtaamisesta; miten ollaan vuorovaikutuksessa toiseen. 
	-
	-


	Usein varhaiskasvatuksessa aloittavat pienet lapset tulevat ensimmäisen kerran osaksi isoa ryhmää, ja se voi olla hyvin hämmentävää monelle. Kanerva kertoo, että hän lähtee tunnekasvatuksessa liikkeelle aivan pienimpien kanssa siitä, että opetellaan tuntemaan toiset lapset. 
	-
	-
	-
	-


	–
	–
	–
	 Hymyilemme toisillemme, tervehdimme, opettelemme nimet – se on perusta, mistä kaikki alkaa. Harjoittelemme vuorottelun periaatteita ja luottamuksen rakentamista. On ihana nähdä, kun lapset halaavat toisiaan, hymyilevät toisillensa ja lähettelevät lentosuukkoja. He laittavat hyvän kiertämään, kuvailee Kanerva. 
	-
	-
	-


	Korona-aikana monet lapset eivät välttämättä ole olleet kontaktissa paljon muihin kuin ehkä ihan läheisimpiin perheenjäseniin. Ennakkoajatus Nikinmäessä oli, että syksyn aloitus olisi monelle lapselle haastava: 
	-
	-
	-


	–
	–
	 Odotimme, että lapset olisivat alkuun itkuisia, mutta tilanne olikin oikeastaan päinvastainen. Monet lapset olivat selvästi saaneet viettää enemmän aikaa vanhempiensa kanssa, ja he ovat levollisia ja rohkeita. Jos perheissä on ollut haastavampaa korona-aikana, kaikki lapset eivät välttämättä voi hyvin vaan reagointi korona-aikaan tulee viiveellä. Se voi näkyä lapsen käytöksessä muun muassa kiukkuna, itkuisuutena, arkuutena tai tunnesäätelyn harjoittelun tarpeena. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Taidot karttuvat ryhmässä 
	Ryhmissä harjoitellaan aktiivisesti tunne- ja kaveritaitoja sekä hyviä käytöstapoja. Leikki vahvistaa lasten keskinäisiä suhteita ja vuorovaikutustaitoja, ja vaihtelevien leikki- ja pienryhmien avulla luodaan mahdollisuuksia monipuolisten vertaissuhteiden luomiselle. Isompien ryhmissä lapsille järjestetään tunnetaitoharjoituksia, joissa esimerkiksi harjoi
	Ryhmissä harjoitellaan aktiivisesti tunne- ja kaveritaitoja sekä hyviä käytöstapoja. Leikki vahvistaa lasten keskinäisiä suhteita ja vuorovaikutustaitoja, ja vaihtelevien leikki- ja pienryhmien avulla luodaan mahdollisuuksia monipuolisten vertaissuhteiden luomiselle. Isompien ryhmissä lapsille järjestetään tunnetaitoharjoituksia, joissa esimerkiksi harjoi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	tellaan rauhoittumaan ja tasaamaan levottomuuden tunteita. 

	– 
	– 
	– 
	– 
	Kasvattajien tehtävä on tukea ja ohjata lapsia tunne- ja itsesäätelytaitojen harjoittelussa. Kun olemme näitä aikamme harjoitelleet, osa lapsista osaa jo pyytää aikuista auttamaan häntä rauhoittumisessa esimerkiksi sanomalla ”laita käsi minun rintakehäni päälle”. Osa vanhemmista lapsista taas osaa jo itse tasata omia tunnetilojaan esimerkiksi hengittämällä syvään, selittää Kanerva edelleen. 
	-
	-
	-
	-


	Lasten kanssa käydään keskustelua vaihtoehtoisista tavoista kohdata toinen lapsi, jos oikein kiukuttaa: 
	-


	– 
	– 
	– 
	Olemme ottaneet käyttöön ”kiukun säännöt”, eli minkälaisia asioita saan tehdä, kun oikein suutun, ja mitkä ovat kiellettyjä asioita. Kiukun säännöt ovat myös kuvina, joten niihin on helppo palata suuttumustilanteiden jälkeen. 
	-
	-
	-


	Kanerva muistuttaa, että lasten tunne- ja kaveritaidot karttuvat iän myötä. Toinen tarvitsee enemmän harjoittelua, kun joku toinen. 

	–
	–
	 Kenenkään lapsen ei tarvitse valmiiksi osata näitä taitoja. Taitojen kehittyminen riippuu ihan siitä, että millaisia tilanteita kohtaamme elämässä. 
	-



	Tunnekasvatuksen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa 
	Sanna Kanervan mielestä tunnekasvatukseen panostaminen kannattaa. Hyvän tunneilmaston luominen ryhmässä on aikuisten tehtävä, ja se on äärimmäisen tärkeää, kun puhutaan tunnekasvatuksesta: 
	-
	-

	–
	–
	–
	–
	 Olemme huomanneet, että jo varhain aloitettu tunnekasvatus auttaa jatkossa monta muuta asiaa sujumaan paremmin. Kun siihen jaksetaan laittaa paukkuja ja miettiä yhdessä, että mitä tämä meillä oikeasti tarkoittaa ihan käytännössä, se kantaa hedelmää. 
	-
	-
	-


	Perheiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä tunnekasvatusasioissa, ja vinkkejä jaetaan puolin ja toisin. Varhain aloitettu tunnetaitojen harjoittelu antaa paremmat edellytykset omien tunnetilojen ymmärtämiseen ja säätelyyn myös jatkossa. 
	-


	– 
	– 
	Myös koulumenestys on joissain tutkimuksissa linkitetty itsesäätelytaitoihin. Lapsi tai nuori, joka osaa sanoittaa tunteitaan, oppii helpommin oppimaan ja osaa pohtia, mitä hän voi itse tehdä esimerkiksi keskittyäkseen paremmin, kertoo Kanerva. 
	-
	-
	-



	Tunne- ja kaveritaitojen opettaminen on siitä haastavaa, että se ei ole mikään erillinen oppiaine varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelmassa 
	Tunne- ja kaveritaitojen opettaminen on siitä haastavaa, että se ei ole mikään erillinen oppiaine varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelmassa 
	-
	-

	kasvattaja tekee tunnekasvatusta omalla persoonallaan ja omasta osaamisestaan käsin. 
	-


	– Lapsi ei aina osaa välttämättä sanoa, että miksi hän itkee, kuten emme me aikuisetkaan aina osaa. Onhan siinä välillä semmoinen salapoliisityö käynnissä, että oppii tunnistamaan lapsen tunteen sen reaktion takana ja pystyy auttamaan lasta. Mutta lopputulos on äärimmäisen palkitsevaa.  
	-
	-
	-
	-

	Omat ja toisten rajat selväksi 
	Tunnetaitojen lisäksi varhaiskasvatuksessa keskustellaan turvataidoista. Nikinmäessä turvataitoja harjoitellaan heti syksyn alussa. 
	-
	-
	-

	– Toisen lapsen kehoa ja itsemääräämisoikeutta opetellaan kunnioittamaan. Käymme läpi uimapukusäännöt; mitkä ovat minun omat alueeni, miten minä osaan rohkeasti sanoa ei ja miten on hyvä kuunnella sitä toisen lapsen viestiä. Lisäksi ohjaamme lapset hakemaan aikuisen apuun, jos säännöt ovat vielä harjoitteluasteella. Näiden taitojen harjoitteluun käytämme tarinoita, draamaa ja erilaisia tunnetaitokortteja. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nikinmäen päiväkodin henkilökunta osallistuu Vantaan kaupungin ja Metropolian koko lukuvuoden kestävään tunne- ja turvataitokoulutukseen, joka on suunnattu lasten kanssa työskenteleville. 
	-
	-
	-

	– Olemme koko Mikkolan varhaiskasvatusalueella halunneet panostaa tunnekasvatukseen ja positiiviseen pedagogiikkaan osallistumalla erilaisiin aihetta käsitteleviin koulutuksiin. l PIPSA TILLI 
	-
	-
	-
	-

	iedonjyvän toimintayksikön rinnakkaisjohtajat Silja Rahkamo ja Johanna Möttönen astuivat ensimmäistä kertaa virallisesti päiväkodin tiloihin maanantaina 2.8.2021. Hankintoja, rekrytointia ja muuta valmistelutyötä uuteen päiväkotiin tehtiin koko kevät. Lapset saapuivat 3.8. 
	T
	-
	-
	-
	-

	– 
	– 
	– 
	– 
	Toiminta on lähtenyt sujumaan hienosti, etenkin hyvä yhteistyö perheiden kanssa on ollut merkittävässä roolissa. Paljon on vielä asioita, joita pitää ratkaista, mutta henkilökunta on motivoitunutta ja osaavaa, joten asiat varmasti lutviutuvat. Toimintakulttuurin rakentaminen on pitkä prosessi ja nyt olemme vasta alkumetreillä, Silja tuumaa. 
	-
	-
	-


	Tiedonjyvän päiväkodissa on 90 lasta tällä hetkellä ja osa tiloista odottaa vielä tulijoita. Vaikka kolmikerroksinen talo tarjoaakin upeat tilat lapsille leikkimiseen ja oppimiseen, se on myös haastanut Siljaa ja Johannaa pohtimaan toimivia käytänteitä. 
	-
	-
	-


	–
	–
	 Oppimisympäristöjä on mahdollista muokata aina kunkin lapsiryhmän tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Esimerkiksi lepotilat voidaan jakaa väliseinien avulla, joka mahdollistaa esimerkiksi joustavat päiväunikäytännöt: pidemmät tirsat ottavat lapset saavat nauttia hiljaisuudesta samalla, kun päiväunta vähemmän kaipaavat pääsevät leikkimään, Johanna sanoo. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-




	UUSI TIEDONJYVÄN PÄIVÄKOTI HURMAA EKOLOGISUUDELLAAN 
	Päiväkodissa tilojen muunneltavuus ja käytännöllisyys yhdistyvät lämminhenkiseen tunnelmaan. 
	Lisäksi piharakennusta komistaa viherkatto. 
	Lisäksi piharakennusta komistaa viherkatto. 
	– Sisätiloissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan luonnonmateriaaleja, kuten puuta, ja panostamme laadukkaisiin materiaalivalintoihin myös hankinnoissa. Ryhmätilojen kiintokalusteissa on huomioitu hienosti lajittelun tarpeet, mikä helpottaa kierrätystä, Johanna sanoo. 
	-
	-
	-
	-

	Päiväkotiin perustetaan ensi vuoden puolella myös ekotiimi. Mallia otetaan Ruokopillistä ja Jokiniemestä, joissa ekotoiminta on jo hyvässä vauhdissa. 
	-
	-
	-

	Päiväkodin arkeen kuuluu myös luonnollisesti lähiympäristössä retkeily ja ympäristöä arvostava puhe jokapäiväisessä arjessamme, Silja täydentää. 
	-

	Rinnakkaisjohtajuus jäsentää työntekoa 
	Silja ja Johanna ovat kaiken muun ohella myös hyvin innostuneita uudesta työnkuvastaan rinnakkais-
	Vanhemmat ovat ilahtuneita uudesta päiväkodista. 
	– Vanhemmilta on tullut palautetta hienosta pihasta, osaavasta henkilökunnasta ja upeista, uusista ryhmätiloista. Myös kehittämisehdotuksia on tullut, ja ne liittyvät mm. ruokalakäytäntöihin. Lapset ovat innostuneita jumppasalista, pihan leikkivälineistä, uusista oppimismateriaaleista ja ennen kaikkea uusista kavereista. Myös eskariryhmän ryhmässä olevat puolapuut ovat olleet huippusuosittuja, Silja kertoo. 
	-
	-
	-
	-

	Suunnittelussa on huomioitu yksityiskohdat 
	Ekologisuus on huomioitu rakennuksessa monin tavoin. Päiväkotia reunustaa laaja piha-alue, jossa riittää temmellyskenttää pienille ja vähän isommillekin. Suunnittelussa on otettu huomioon lukuisten leikkivälineiden lisäksi myös pihamateriaalien mahdollinen vaikutus lasten omalle mikrobistolle ja puolustusjärjestelmälle; yksi alue on päällystetty turvahakkeella lasten luontaisen vastustuskyvyn lisäämiseksi. Turvahakkeen mikrobit harjoittavat immuunijärjestelmää, jolloin riski sairastua sen häiriöihin voi pie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	johtajina. Vaikka töitä on paljon, selkeämpi työnkuva auttaa työtehtävien priorisoinnissa. Ison yksikön haasteena Silja ja Johanna näkevät tiedottamisen, vaikka siinäkin mennään parempaan päin koko ajan. Myös rekrytoinnissa on ollut haasteita. 
	-
	-
	-
	-

	– Rinnakkaisjohtajana toimiminen on ollut ihan loistava juttu! Työtehtävien ja vastuun jakaminen selkiyttää työnkuvaa ja parantaa työhyvinvointia. Haluan hehkuttaa Jokiniemen ja Ruokopillin henkilökuntaa, sillä ilman näitä hyvin toimivia yksiköitä olisi uuden päiväkodin käynnistäminen ollut mahdotonta, Johanna iloitsee. 
	-
	-
	-
	-

	Tiedonjyvän toimintayksikköön kuuluu upouuden Tiedonjyvän päiväkodin lisäksi Jokiniemen ja Ruokopillin toimipisteet, jotka nekin on peruskorjattu. Toimintayksikössä työskentelee yhteensä noin 60 työntekijää. l PIPSA TILLI 
	-
	-
	-

	PIPSA TILLI 
	SAKARI MANNINEN 

	Turvallista arkea joka kotiinja kaupunginosaan 
	Turvallisuuteen vaikuttaa moni asia siististä ympäristöstä valaistukseen ja yleiseen asenneilmapiiriin. Turvallisuuskyselyyn vastasivat ahkerimmin Myyrmäen, Tikkurilan, Martinlaakson, Länsimäen ja Rajakylän sekä Hakunilan ja Korson asukkaat. 
	Turvallisuuteen vaikuttaa moni asia siististä ympäristöstä valaistukseen ja yleiseen asenneilmapiiriin. Turvallisuuskyselyyn vastasivat ahkerimmin Myyrmäen, Tikkurilan, Martinlaakson, Länsimäen ja Rajakylän sekä Hakunilan ja Korson asukkaat. 


	On iso juttu, että saa asua, työskennellä ja liikkua vailla huolta. Vantaalaisten turvallisuuden eteen tehdään käytännöllisiä tekoja. 
	On iso juttu, että saa asua, työskennellä ja liikkua vailla huolta. Vantaalaisten turvallisuuden eteen tehdään käytännöllisiä tekoja. 
	antaa selvitti keväällä asukkaidensa kokemuksia ja näkemyksiä muun muassa rikoksista ja järjestyshäiriöistä, turvattomuudesta sivulla toteutettuun kyselyyn saatiin reilut 1500 vastausta. Edellisen kerran vastaava kysely toteutettiin vuonna 2017. 
	V
	-
	-
	ja tapaturmista. Osallistuvavantaa.fi
	-

	-

	–
	–
	–
	 Näkyvästä päihteidenkäytöstä ja arjessa koetusta häiriköinnistä raportoitiin nyt aiempaa enemmän, Vantaan turvallisuuspäällikkö Markus Hammarström kertoo. 
	-


	–
	–
	–
	 Etenkin radanvarsiseutuja, asemaalueita ja asemanseudun ostoskeskuksia oli merkitty kyselyssä olevaan karttaan paikkoina, joita koettiin turvattomiksi, turvallisuusasiantuntija Samu Iiskola täydentää. 
	-
	-
	-


	Huolta aiheuttivat erityisesti päihtyneet, asemilla kokoontuva nuoriso ja yleinen levottomuus. 
	-


	– 
	– 
	Korona-aikaan nuorisotilat ovat olleet kiinni, ja harrastustoimintaa ei ole ollut, mikä on näkynyt nuorison 


	kokoontumisena esimerkiksi asemilla ja ostoskeskuksissa, Iiskola sanoo. 
	Syrjäytymiseen ja huumeisiin liittyvät huolet kasvaneet 
	Siinä missä neljä vuotta sitten huumeiden myynti ja käyttö huolettivat noin kolmasosaa vastaajista, nyt jo puolet vastaajista koki sen ongelmalliseksi. Vantaalaiset pitivät huolestuttavina myös tunnetta poliisien näkyvän valvonnan vähenemisestä, ihmisten syrjäytymistä sekä rasismia tai suvaitsemattomuutta. 
	-
	-
	-

	Myös ääriliikkeet huolettivat. Vastaajat arvioivat kuitenkin, että ääriliikkeiden toimintaa tai siihen liittyvää aatteellista tai uskonnollista toimintaa ei tapahdu heidän omalla asuinalueellaan. 
	-
	-
	-

	Vantaan tämänhetkiset turvallisuushaasteet liittyvät usein syrjäytymiseen ja koronaan. Pandemia näkyy rikosten ja häiriöiden siirtymisessä koteihin. 
	-
	-

	Turvallisuussuunnitelma päivitettiin 
	Turvallisuuskyselystä saatua tietoa hyödynnettiin heti kesän ja syksyn aikana, kun Vantaa päivitti omaa turvallisuussuunnitelmaansa. Lisäksi suunnitelman päivittämisessä hyödynnettiin kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen tilastoja, muiden hyvinvointiin liittyvien kyselyiden tuloksia sekä kaupungin toimijoiden 
	Turvallisuuskyselystä saatua tietoa hyödynnettiin heti kesän ja syksyn aikana, kun Vantaa päivitti omaa turvallisuussuunnitelmaansa. Lisäksi suunnitelman päivittämisessä hyödynnettiin kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen tilastoja, muiden hyvinvointiin liittyvien kyselyiden tuloksia sekä kaupungin toimijoiden 
	-
	-

	hiljaista tietoa ja havaintoja turvallisuustilanteen muutoksista. 
	-


	Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä muun muassa onnettomuuksia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuudentunnetta. Marraskuussa hyväksytty suunnitelma on rajattu neljään pääteemaan: lähisuhdeväkivalta, päihteet, nuoriso ja liikkumisen turvallisuus. Lisäksi siinä on kaksi koko suunnitelman läpileikkaavaa päämäärää: sukupuolitietoisuus ja hyvä turvallisuusjohtaminen. 
	-
	-
	-

	Turvallisuus syntyy teoista 
	Sekä nyt että vuonna 2017 turvallisuuskyselyyn vastasivat etenkin naiset. He saattavat joutua miettimään turvallisuutta miehiä enemmän. Turvallisuusasioissa sukupuolella on suuri merkitys muun muassa eroissa turvallisuuden kokemisessa, erityyppisten rikosten tekijöiden ja uhrien sukupuolijakaumassa ja väkivallassa sekä vihapuheen kohdistumisessa. Siksi sukupuolitietoisuuden näkökulma on myös turvallisuuden kannalta tärkeä. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hyvä turvallisuusjohtaminen taas nostettiin päämääräksi, sillä turvallisuutta halutaan Vantaalla kehittää mahdollisimman käytännönläheisin ja arkiseen tekemiseen juurrutetuin ohjein. Turvallisuussuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat konkreettisia, jotta niitä olisi koko ajan helppo seurata. 
	-
	-

	–
	–
	–
	 Suunnitelma nostaa esiin myös turvallisuutta lisäävät keinot, jotka ovat jo käytössä. Asioita voidaan tarvittaessa käynnistää hyvinkin nopealla aikataululla, Markus Hammarström toteaa. 
	-


	–
	–
	 Esimerkiksi liikenneturvaa ollaan lisäämässä automaattisella kameravalvonnalla. Poliisi, kaupunkiturvallisuuden tiimi ja liikennesuunnittelu ovat valmistelleet asiaa yhdessä, ja ensimmäiset tolpat ovat tulossa Vantaalle ensi vuonna, poliisikoordinaattori Kari-Pekka Raulahti kertoo. 
	-
	-
	-
	-



	Turvallisuus on yhteinen asiamme 
	Ajantasainen ja kattava kokonaiskuva on turvallisuuteen liittyvien asioiden parantamisessa olennainen. Myös kansalliset kyselyt, kuten päihdekysely ja kouluterveyskysely, auttavat sen muodostamisessa. Kaupunkiturvallisuuden tiimi kannustaakin kaikkia vastaamaan kyselyihin ja auttamaan kokonaiskuvan rakentamisessa. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Vantaan väestöstä 21,6 prosenttia on vieraskielisiä, mutta turvallisuuskyselyn vastaajat olivat lähinnä kantasuomalaisia. Jotta kysely antaisi kattavan kokonaiskuvan Vantaan tilanteesta, jatkossa myös vieraskielinen väestö olisi hyvä tavoittaa. l ANNA-LEENA PYYKÖNEN 
	-
	-
	-

	vantaa.fi/turvallisuus 

	Nya vindar i gymnasiet – de nya ämnesövergripande studierna inspirerar studerande och lärare 
	Gymnasierna har tagit i bruk en ny läroplan i augusti 2021 med första årets studerande. 
	Gymnasierna har tagit i bruk en ny läroplan i augusti 2021 med första årets studerande. 

	ärarna i Vanda har jobbat tillsammans med andra lärare och sedan skolvis med den nya läroplanen. Nytt är bland annat de ämnesövergri
	L
	-
	-

	pande studierna. 
	pande studierna. 
	Ali Grönqvist som är lärare i 
	matematik och kemi har varit läro
	-

	planskoordinator för Helsinge gym
	-

	nasium. Han berättar att de nya 
	ämnesövergripande studierna hjäl
	-

	per att se kopplingar mellan olika 
	ämnen. Gymnasierna har valt att 
	skapa vissa större studiehelheter 
	som är tvärvetenskapliga. Det bety
	-

	der att det finns studieavsnitt som är 
	ämnesövergripande och omfattar två 
	eller flera olika läroämnen. Ämnesö
	-

	vergripande studieavsnitt i Helsinge 
	gymnasium är exempelvis ”Demokra
	-

	tins möjligheter och krav” (filosofi, 
	samhällslära, globalkunskap), ”Stu
	-

	diefärdigheter och språklig identi
	-

	tet” (modersmål och litteratur, finska, 
	engelska) och ”Naturvetenskapens 
	grunder” (biologi, fysik, kemi). 
	Sofie Dahlbacka som är lärare i 
	biologi, hälsokunskap och geogra
	-

	fi berättar att samarbetet mellan 
	naturvetenskaper varit nyttigt. Till 
	exempel fotosyntesen som behandlas 
	i biologin har sammankopplats med 
	kemin så att man även gått igenom 
	fotosyntesens kemiska reaktion. 
	Rektor för Helsinge gymnasium Johanna Blomstedt ger ett annat exempel på hurudan nytta man kan ha av de ämnesövergripande studierna. 
	-

	– 
	– 
	– 
	– 
	Andra året kommer de studerande att jobba med ekologi och hållbar framtid i ett ämnesövergripande studieavsnitt inom biologi och engelska. Att använda det engelska språket på ett mer fördjupat sätt inom naturvetenskap och att bekanta sig med aktuell forskning på engelska ger en bra grund för fortsatta högskolestudier, då engelskan är ett språk som behövs till exempel i studier i naturvetenskaper. 
	-
	-
	-
	-
	-


	Tessa Kokko som är första årets studerande i Helsinge gymnasium känner inte ännu till den nya läroplanen så bra men har hört om de ämnesövergripande studierna. Hon berättar att de på språktimmen fick välja på vilket språk de skrev en nyhetsartikel. 
	-


	–
	–
	 Det var trevligt att kunna välja språket som man jobbar på och utmana sig själv. Jag valde att skriva nyhetsartikeln på engelska. 
	-



	Hon tycker det bästa med Helsinge gymnasium är att man kan läsa språk som spanska och kinesiska i skolan. Helsinge gymnasium bjuder på tre profileringar: global profil, företagsamhet och dubbelexamen till merkonom samt sportprofil. 
	-
	-

	Grönqvist tycker att det som är speciellt fint med Helsinge gymnasium är att skolan är så liten. De studerande har fått ha samma lärare i 
	Grönqvist tycker att det som är speciellt fint med Helsinge gymnasium är att skolan är så liten. De studerande har fått ha samma lärare i 
	-
	-

	exempelvis matematik igenom hela gymnasiet, vilket gör att lärarna bättre kunnat hjälpa de studerande i lärandet. Även samhörigheten och den goda andan i skolan får tack av både lärare och studerande. 


	ANN-MARI BERLIN 
	Lärarna Ali Grönqvist och Sofie Dahlbacka. 
	Lärarna Ali Grönqvist och Sofie Dahlbacka. 


	–
	–
	–
	–
	–
	 Det som är bra är att man lär känna alla, både lärare och studerande, och man får bra stöd här, säger första årets studerande Selma Sandström. 
	-


	Det som är nytt med den nya läroplanen är att studerande erbjuds mer övergripande och långvarig studiehandledning än tidigare. 
	-
	-


	–
	–
	 De som behöver får stöd. De studerande sätter upp egna målsättningar och vi följer upp tillsammans hur de uppnåtts. Det har också blivit mer samarbete med högskolor, berät-
	-
	-



	ANN-MARI BERLIN 
	tar Ali Grönqvist. 
	På frågan hur den nya läroplanen syns i den studerandes vardag berättar Grönqvist att det synligaste är att man i stället för att räkna kurser nu räknar studiepoäng. I stället för minst 75 kurser ska gymnasiestuderande nu läsa minst 150 studiepoäng. Studierna delas in i nationella eller skolvisa studieavsnitt, som vanligtvis består av 1–4 studiepoäng. Den nya läroplanen betonar också mångsidig kompetens och hjälper studerande att utveckla sina färdigheter med tanke på fortsatta studier, arbetslivet, företag
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	STUDIER EFTER GRUNDSKOLAN - DEN GEMENSAMMA ANSÖKAN NÄRMAR SIG 
	ill utbildning efter grundskolan söker man valde att studera vid Helsinge gymnasium. Han är genom den gemensamma antagningen. Tid-speciellt nöjd att gymnasiet är litet och att man punkten för den gemensamma ansökan inkom-lätt får hjälp av lärarna om man behöver. Dessutom mande vår är 22.2-22.3.2022. Utbildningarna bör-tycker han att atmosfären är trevlig. jar på hösten 2022. I den gemensamma ansökan – Ifall du är osäker vad du vill arbeta med så kan man söka till gymnasieutbildning, yrkesskola, lönar det si
	T
	-

	I Vanda kan man söka till det svenskspråkiga ma ansökan. I Vanda yrkesskola Varia kan man Helsinge gymnasium samt sex finskspråkiga gym-studera till 30 olika yrken på fyra olika undernasier (Lumon, Martinlaakson, Sotungin, Tikkuri-visningsställen. Det finns yrkesutbildning också lan och Vaskivuoren lukio samt den privata Steiner-i handelsläroverket Mercuria och Careeria och skolans gymnasium). På gymnasiernas speciallinjer Arbetseffektivitetsföreningen rf. Det är möjligt kan man ta internationella IB-examen
	-
	-

	Abiturienten Roni-Casper "Ronde" Rahkola studier. l 

	Tidtabell för gemensam ansökan 
	Tidtabell för gemensam ansökan 
	• 
	• 
	• 
	Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 22.2-22.3.2022 

	• 
	• 
	• 
	Webbansökan ska registreras i systemet

	 senast 22.3 kl. 15.00 på adressen 
	opintopolku.fi 


	• 
	• 
	Resultaten från den gemensamma ansökan offentliggörs tidigast 16.6.2022 

	• 
	• 
	Studieplatsen tas emot senast 30.6.2022 

	• 
	• 
	Mer information om gemensam ansökan och antagningsgrunder: och sivistysvantaa.fi/sv/yhteishaku/ 
	opintopolku.fi 



	Välkommen att bekanta dig med läroanstalterna! 
	JYRI HUHTALA 
	JYRI HUHTALA 

	Vad röstar man om i välfärdsområdesvalet? 
	et första välfärdsområdesvalet i Finland förrättas i januari. I valet röstar man på ledamöter till full
	D
	-

	mäktige för de välfärdsområden som 
	inrättats i social- och hälsovårdsreformen. 
	Ett välfärdsområde är ett offentligt sam
	-

	fund självständigt gentemot kommunerna 
	och staten, som ansvarar för organisering
	-

	en av social- och hälsovårdstjänster samt 
	räddningsväsendets tjänster i sitt eget 
	område. Vandabornas framtida välfärds
	-

	område är Vandas och Kervos välfärdsom
	-

	råde och tjänsterna överförs från kommu
	-

	nerna till välfärdsområdet 1.1.2023. 
	nerna till välfärdsområdet 1.1.2023. 

	Det välfärdsområdesfullmäktige som 
	väljs i områdesvalet ansvarar för det nya 
	välfärdsområdets verksamhet, ekonomi 
	och ledning. Besluten spelar en betydande 
	roll i invånarnas liv, eftersom var och en av 
	oss sannolikt kommer att behöva social- 
	eller hälsovårdstjänster vid något tillfälle. 
	Reformens nationella mål är att förbätt
	-

	ra tillgången och servicenivån hos social-, 
	hälsovårds- och räddningstjänsterna på 
	basnivå. Ett viktigt mål är till exempel att 
	basnivå. Ett viktigt mål är till exempel att 
	man snabbt ska få vård. I praktiken beslutar vi nu om hur vi får mun- och tandvård eller var vi går till rådgivningen. 
	-


	En av den största skillnaden mellan välfärdsområdet och kommunen ligger i finansieringen. I kommunerna har de medel som riktats till social- och hälsovårdstjänsterna alltid varit en kompromiss mellan olika verksamhetsområden såsom fostran och lärande eller gatuunderhållet när det gäller fördelningen av inkomsterna i hela kommunen. 
	-
	-
	-

	I det här valet, jämfört med andra val, vet väljaren mer exakt vilka frågor ledamöterna i områdesfullmäktige beslutar om. Detta gör det lättare att hitta en kandidat som har samma åsikter om de frågor som är allra viktigast för dig. 
	-
	-

	Nu har du en möjlighet att påverka utvecklingen av dina social-, hälsovårdsoch räddningstjänster. Vi uppmuntrar alla Vandabor att bekanta sig med vårt framtida välfärdsområde och rösta i områdesvalet i januari. l MATTI KEPONEN 
	-
	-
	-

	Figure
	Planeringen av Vandaspåran fortskrider 
	tkastet till Vandaspårans gatuplan har redan bör-trafik på gatorna och utvecklingen av cykel- och gångförjat presenteras för invånarna. Utkastet till gatupla-bindelserna är också väsentlig. En viktig del av planeringnen kommer att presenteras etappvis under hösten en vad gäller bekvämlighet och stadsbild är utformningen 2021 och vintern 2022–2023. Därefter kommer utkasten till av gatumiljön med dess grönområden och planteringar. gatuplanerna för Aviapolis och Dickursby områdena att Åsikter om utkastet får l
	U
	-
	-
	-
	pre-ratikka@vantaa.fi
	-

	Resultaten från medborgarbudgeten i Havukoski,Mikkola och Västerkulla är klara 
	et har pågått en medborgarbudgetpro-i ordningsföljd de förslag som fått näst mest cess sedan våren i Havukoski, Mikko-röster, dvs. så många förslag som ryms inom la och Västerkulla, där invånarna fått budgeten. påverka hur stadens pengar ska användas. Listan över de projekt som ska förverk-I medborgarbudgetprocessen får invånarna ligas är förstås olika i varje område, men besluta hur respektive område ska utvecklas gemensamt för alla områden var att invåför 50 000 euro. narna röstade på evenemang och plante
	D
	-

	Processen inleddes i april med en idéjakt ar av blommor och träd. där invånarna fick komma med förslag om De utvalda förslagen kommer att förverkhur områdena kunde utvecklas, och kulmine-ligas under år 2022. Bekanta dig närmare rade i september-oktober i en omröstning om med de utvalda förslagen på webbplatsen förslagen. Det förslag som fått mest röster i . l respektive område förverkligas och därefter SONJA LINDROOS 
	-
	osallistu.vantaa.fi

	ALISAKAUKIO MEIDÄN HAVUKOSKI VÅRT HAVUKOSKI OUR HAVUKOSKI MEIDÄN MIKKOLA VÅRT MIKKOLA OUR MIKKOLA MEIDÄNLÄNSIMÄKI VÅRT VÄSTERKULLA OUR LÄNSIMÄKI 
	WHAT ARE COUNTY ELECTIONS ALL ABOUT? 
	JYRI HUHTALA 
	JYRI HUHTALA 
	The very first county elections in Finland will take place in January. 
	he elections will choose the councilors for the wellbeing services counties set up in accordance with the health and social services reform. A wellbeing services county is a public corporation, independent of municipalities and the state, which is responsible for arranging health and social services, as well as search and rescue (SAR) services in its own area. Vantaa residents’ future wellbeing services county will be the Vantaa and Kerava wellbeing services county, and the services will transfer from the m
	T
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	The county council selected in the county elections will be responsible for the operations, finances, and management of the new wellbeing services county. The decisions made will have a considerable impact on the residents’ lives, because each one of us is likely to need some health or social service at some point in their lives. 
	The national goal of the reform is to improve the accessibility and functioning of basic health, social, and rescue services. One key goal is the fastness of getting care. 
	-

	– Voting at the county elections impacts all of us. The decisionmakers selected in the elections will dictate organizations worth around €900 
	– Voting at the county elections impacts all of us. The decisionmakers selected in the elections will dictate organizations worth around €900 
	-
	-

	million and employing 4,500 employees, says Timo Aronkytö, deputy mayor at the City of Vantaa. 
	-



	Figure
	–
	–
	–
	–
	 In practice, we are now deciding on how to access oral health care or where our counseling bureau is located, states Olli Huuskonen, head of the department of social and health services of the City of Kerava. 
	-


	– 
	– 
	There’s a big difference in financing between a wellbeing services county and a municipality. In municipalities, the assets directed at social and health services have always been 
	-
	-



	a compromise between a city’s different sectors such as education and instruction, or street maintenance, Huuskonen elaborates. 
	-

	Why should you vote at the county elections? 
	– In these elections more than in the other ones, the voters know more specifically the issues the county councilors will be deciding on.This makes it easier to find the most like-minded candidate, Huuskonen characterizes. 
	-
	-

	– Now is your chance to have a say on how your social, health and rescue services will be developed. I encourage all Vantaa residents to familiarize themselves with our future wellbeing services county, to challenge the candidates in issues important to you, as well as to cast your vote in the county elections in January. Now you can genuinely influence what the new Vantaa and Kerava wellbeing services county will be like, Aronkytö concludes. l 
	KATARIINA KURONEN 

	Vantaa included its citizens in planning of the vaccinations 
	t is almost two years since the first coronavirus infections were detected in Finland. Since then, the scientific community has brought both safe and effective vaccines to combat this new disease. Now everyone above the age of twelve has had the chance to get vaccinated free of charge. Since the vaccination coverage did not reach the target percentage as quickly as it could have,Vantaa has included its citizens in planning of the vaccinations to ensure 
	I
	-

	the health and safety of our citizens. 
	the health and safety of our citizens. 

	Vantaa opened a questionnaire in Finnish, Swedish and English where citi
	-

	zens could suggest where they wanted to have a new vaccination point. The 
	first vaccination point that our citizens wished for opened in Martinlaakso 
	and the next two in Hakunila and Koivukylä. Several vaccination points have 
	also been open without appointment as citizens requested. Vantaa has acti
	-

	vely listened to its citizens in the organizing of vaccinations and will conti
	-

	nue to do so. l 
	nue to do so. l 


	vantaa.fi/coronavirus 
	vantaa.fi/coronavirus 
	vantaa.fi/coronavirus 
	PEKKO VASANTOLA 

	Figure
	Street planning of VantaaLight Rail progressing 
	raft street plans have already begun to be presented to residents. Draft street plans will 
	D
	-

	be presented in stages during the 
	be presented in stages during the 
	autumn of 2021 and the winter of 
	2022-2023. Next, draft of the street 
	plans for Aviapolis and Tikkurila 
	major areas will be presented during 
	the winter of 2021-2022. The local 
	detailed plan proposals for the Van
	-

	taa Light Rail are also to be pre
	-

	sented in stages. The aim is for the 
	MEIDÄNLÄNSIMÄKI 
	Figure

	VÅRT VÄSTERKULLA OUR LÄNSIMÄKI 
	Results of Havukoski, Mikkola, and Länsimäki participatory budgeting 
	ince the spring, participatory budgeting – a process where the residents can influence how to spend city-allocated funds – has been going on in Havukoski, Mikkola, and Länsimäki. In participatory budgeting, the residents get to decide on how to spend €50,000 on developing each district. 
	S
	-

	The process began in April with the idea-generation stage where the residents submitted their proposals for developing their own district and reached its climax in the proposals that were voted on in September– October. The proposal that got the 
	The process began in April with the idea-generation stage where the residents submitted their proposals for developing their own district and reached its climax in the proposals that were voted on in September– October. The proposal that got the 
	local detailed plan proposals and the corresponding street plan proposals to be presented for residents at the same time from the beginning of 2022. 
	-


	Comfortable and welcoming urban environment 
	In addition to the light rail route, arrangements for vehicular traffic are planned for the streets, and the 
	MEIDÄN HAVUKOSKI 
	Figure

	VÅRT HAVUKOSKI OUR HAVUKOSKI 
	MEIDÄN MIKKOLA 
	Figure

	VÅRT MIKKOLA OUR MIKKOLA 
	most votes will be implemented in each district, as well as the proposal with the second biggest number of votes, etc., until the allocated sum of money is reached. 
	The list of projects to be implemented is, of course, different in each district, but the common factor in all the districts was that the residents voted for events to be arranged, as well as flowers and trees to be planted. 
	-

	The selected proposals will be implemented in the course of 2022. Check the selected proposals in more detail online at: . l SONJA LINDROOS 
	osallistu.vantaa.fi

	WSP FINLAND OY 
	development of cycling and pedestrian connections is also essential. An important part of the planning in terms of urban landscape and comfortable and welcoming environment is the design of the street environment with its green areas and plantations, as well as the natural treatment of stormwater. Based on the draft street plans, the necessary street areas can be determined in the local detailed plans. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Welcome to the shared multicultural Independence Day celebration! 
	he multicultural Independence Day celebration - to be arranged already for the 15th time - invites all Vantaa residents to come and celebrate at Cultural House Martinus on Monday, December 6, at 13:00.  
	T
	-
	-

	For the first time, the event celebrates those who have this year been granted Finnish citi-
	Current Planning on an online map 
	The current planning and its progression can be followed on an online map from the Matti system at: gis.vantaa.fi/ratikka. Log in to the system is not required. The Map facilitates the participation of residents in the planning, as the map can be used to check, for example, when the initiated local detailed plan proposals can be influenced. Language of the map is Finnish. 
	-
	-
	-

	Participate and influence planning 
	Opinions on draft street plans may be submitted for a period of two weeks while the drafts are being presented. The opinion can be submitted directly to the draft street plan survey which will be opened for two weeks or by e-mail . 
	ratikka@vantaa.fi

	Information events on the planning of Vantaa Light Rail will be held in Finnish for residents in the autumn and in the spring. The next event is coming in the spring of 2022. The events are recorded, and a video can be viewed on Youtube channel: Vantaan kaupunkiympäristö. Follow Vantaa Light Rail on Social Media! l HANNAKAISA MARKKANEN 
	-
	-

	young, performing art by Maria Baric Company, Sabrina and Saarter daughters’ choir performance, as well as Persian and Kurdish music. 
	-

	In addition, the recipient of the Vantaa Kulttuuriseppä prize will be announced. The oration will be given by the chair of City Executive Board, member of parliament, Sari Multala. Free coffee and cake will be served after the event. l 
	-


	zenship. The free-of-charge celeb-ration offers, among other things, Russian-language dance and song performances to children and the Vantaa celebrates new Finnish citizens 
	Mitä on vantaalainen elämä? 
	VANTAAN KAUPUNGINMUSEO 
	VANTAAN KAUPUNGINMUSEO 
	” 

	Figure
	Matkustajia Myyrmäen asemalla 1970-luvun lopulla. M-juna alkoi kulkea Martinlaaksoon vuonna 1975. 
	Matkustajia Myyrmäen asemalla 1970-luvun lopulla. M-juna alkoi kulkea Martinlaaksoon vuonna 1975. 


	Mie asun tässä kylää kaupungiksi kutsutussa nähnynnä oon sen kasvun vuosiloihen vieriessä mikäpä täällä on elellä palvelut ulottuvilla monet edut tarjosalla." 
	Millaista on elämäsi Vantaalla juuri nyt? Kuuluuko arkeesi työtä tai sen puutetta, koti-iltoja, urheilu- tai kulttuuriharrastuksia vai jotain ihan muuta? Tutkijat ovat kiinnostuneita kokemuksistasi ja 
	muistoistasi. 
	muistoistasi. 
	uomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Vantaan kaupunginmuseo toteuttavat Vantaalainen elämä -muistitietokeruun alkuvuonna 2022. Keruu on osa Vantaa50-historiahanketta, jossa tutkitaan Vantaan kaupungin historiaa vuodesta 1974 tähän päivään.Tutkijat pyrkivät tavoittamaan muun muassa vantaalaista elämää ja vantaalaisuu
	S
	-
	-
	-
	-
	-

	den erityispiirteitä. 
	Aiemmin samankaltainen muis
	-

	titiedon tallennus on tehty vuonna 
	1978. Silloin innokkaita vantaalai
	-

	sia vastaajia oli 137. Iältään he oli
	-

	vat 12-vuotiaasta lähes kahdeksan
	-

	kymppiseen kirjoittajaan. Keruu oli 
	osa suomalaista elämäntapaa käsi
	-

	tellyttä laajaa tutkimushanketta. 
	Aineistoa on käyttänyt muun muassa sosiaalipolitiikan professori 
	J. P. Roos tutkimuksessaan Suomalainen elämä. Vantaalla näkyi siis tutkimustenkin mukaan jo 1970-luvulla koko suomalaisen elämän kirjo, kaikkine sävyineen! 
	-
	-
	-

	Kalevalamittaa ja kirsikkapeijaisia 
	SKS:n kirjoituskeruihin voi vastata kirjoittajan omalla kielellä ja tyylillä, niin pitkästi tai lyhyesti kuin haluaa. 
	Vuonna 1978 eräs elämäntarina oli kerrottu kalevalamitassa: 
	Mie asun tässä kylää kaupungiksi kutsutussa nähnynnä oon sen kasvun vuosiloihen vieriessä mikäpä täällä on elellä palvelut ulottuvilla monet edut tarjosalla. 
	Toinen vuodatti paperille koko teiniikäisen sielunsa: 
	-

	–
	–
	–
	–
	 Martinlaakson oppikoulu oli hieno koulu, ja minulta meni aikaa totutellessani sen hienouksiin ja kaikkeen uuteen. Kaikki meni hyvin, koulussa meni kivasti, minulla oli ystäviä, mutta silti jotain puuttui. Rakkaus. 

	Ja miltä kuulostaa erään rouvan kertomus idyllisestä elämästä Vaaralassa: 
	-


	– 
	– 
	Asun mielelläni Vaaralassa. On peltoa ja metsää, pieni suokin. Ikkunoista näkyy kuusi- ja koivikkorinteitä. Täällä on linnunlaulua jokaisena vuodenaikana. Kuin laulavat lintuset, ovat ihmiset pitäneet Martinsatoa onnellisena lehtona, josta voi iloita. Talkoissa tarjotaan haravanpitelijöille ja kottikärryntyöntäjille juomat miestä myöten. Yhtiön alkuvuo
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	sina juhannussalko oli koko alueen kaunistus. Ei täältä puutu yhteisiä rapujuhlia, kirsikkapeijaisia, uudenvuodenvastaanottajaisia eikä railakkaita syntymäpäiviä. 
	-
	-

	Onko Vantaa muuttunut? 
	Vantaa oli 1970-luvulla lapsiperheiden ja uutuuttaan kiiltävien kerrostaloasuntojen kaupunki. Mutta millainen on 2020-luvun Vantaa? Onko Pähkinärinne edelleen ”vapaa-ajan suhteen täysin virikkeetön” kuten vuoden 1978 vastauksessa? Voisiko 2020-luvun vantaalaisuudesta kertoa kalevalamitan sijaan rapin tai videoviestin keinoin? 
	-
	-
	-
	-

	Omaelämäkertakeruiden kautta tutkijoille avautuu kurkistusaukko ihmisten aitoon elämään, hyvine ja huonoine puolineen. Myös Vantaalainen elämä -keruun tarkoituksena on paljastaa tutkijoille vantaalaisen elämän todelliset kasvot, asukkaiden itsensä kertomana. 
	-

	Lisäksi tutkijoita kiinnostaa kaupunkilaisten vuorovaikutus kaupunkinsa kanssa. Olitko sinä mukana Vernissan valtauksessa? Miten 1990
	Lisäksi tutkijoita kiinnostaa kaupunkilaisten vuorovaikutus kaupunkinsa kanssa. Olitko sinä mukana Vernissan valtauksessa? Miten 1990
	-
	-
	-

	luvun lama näkyi sinun Vantaallasi? Miltä tuntui, kun Kehärata avattiin? 

	Näin osallistut 
	Vantaalainen elämä -keruu on tarkoitettu kaikille entisille, nykyisille ja tuleville vantaalaisille. Keruuaika on 10.1.–15.6.2022. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ottaa mielellään vastaan myös valokuvia, äänitteitä ja aikaisempia muistelutekstejä – kunhan sinulla on oikeus aineiston lähettämiseen. 
	-
	-
	-
	-

	Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja sähköisen lomakkeen löydät osoitteesta finlit.fi/fi/arkisto/ vastaa-keruisiin. SKS:n nettisivuilla voit myös tutustua arkiston keruuohjeisiin ja tekstien käyttöön tutkimuksessa. 
	-
	-
	-
	-

	Vantaalainen elämä -keruuseen lähetettyjä tekstejä käytetään aineistona Vantaa 50 -tutkimushankkeessa ja juhlakirjassa, mutta kirjoittajien nimiä ei julkaista. Tekstit tallennetaan SKS:n kansanrunousarkistoon, jossa ne ovat myös tulevien tutkijoiden käytettävissä. l EEVA KOTIOJA 
	-
	-
	-

	VANTAAN KAUPUNGINMUSEO 

	Figure
	Nuorisoa on kokoontunut Tikkurilan keskustaan 1970-luvun alussa. Taustalla rakennetaan Vantaan kauppalantaloa eli kaupungin virastotaloa, joka valmistui 1974. 
	Nuorisoa on kokoontunut Tikkurilan keskustaan 1970-luvun alussa. Taustalla rakennetaan Vantaan kauppalantaloa eli kaupungin virastotaloa, joka valmistui 1974. 


	DIGIPULMIA, PUUTTUUKO LAITTEET,TÖKKIIKÖ VERKKOASIOINTI? 
	Vantaalla saa tukea verkkopalveluiden, tablettien ja älykännyköiden käyttöön. 
	SAKARIMANNINEN 
	inun ei tarvitse jäädä yksin digipulmasi kanssa. Vantaalla monet toimijat tarjoavat tukea laitteiden ja verkkopalveluiden käyttöön.Vantaa-infoissa ja asukastiloissa saat maksutonta neuvontaa kaupungin sähköisissä palveluissa ja tukea viranomaispalveluiden löytämiseen. Lisäksi voit käyttää asiakaskoneita, skannata ja tulostaa.Vantaa-infoissa päivystäviltä pilviagenteilta saat tukea laitteiden käyttöön. 
	S
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Jos verkkoasiointi sujuu, voit pyytää etäopastusta Oma Vantaan käyttöön ja lupapiste.fi-palvelun neuvontapyynnön tekemiseen. Opastuskanavina toimivat Teams, puhelin ja sähköposti. 
	Vertaisopastusta, vieraskielistä tukea ja kursseja 
	Senioreille on tarjolla ENTER ry:n järjestämää henkilökohtaista ja maksutonta opastusta. Opastusta annetaan tietokonei
	Senioreille on tarjolla ENTER ry:n järjestämää henkilökohtaista ja maksutonta opastusta. Opastusta annetaan tietokonei
	-
	-

	den, tablettien ja kännyköiden käytössä. ENTER ry:n vertaisopastajina toimivat seniorit, joten opastustahti on rauhallinen. 

	Vieraskielisille opastusta tarjoavat järjestöt. Järjestöstä riippuen opastusta annetaan somaliksi, venäjäksi, viroksi, englanniksi, ranskaksi, dariksi, farsiksi ja pashtuksi. 
	-

	Oletko kenties älykännykän tai netin uusi käyttäjä? Aikuisopiston kursseilla voit aloittaa digilaitteiden ja netin käytön aivan alkeista. 
	Digituen laaja verkosto 
	Digitukea antavat myös monet muut toimijat. Lisätietoa toimijoista, opastuspaikoista ja -ajoista saat osoitteesta vantaa.fi/digituki tai soittamalla numeroon 09 83911. Palvelemme puhelimitse ma-pe klo 8–15.30. Ota rohkeasti yhteyttä 
	-
	-
	-

	– ratkaistaan digipulmasi yhdessä! l 
	ANU SALMELA 
	VANTAA-INFON JA ASUKASTILOJEN AJANKOHTAISET KUULUMISET 
	VANTAA-INFO PALVELEE 
	•  
	•  
	•  
	puhelimitse p. 09 83911, ma-pe klo 8–15.30 

	•  
	•  
	sähköpostilla: 
	vantaa-info@vantaa.fi 


	•  
	•  
	•  
	chatissä: vantaa.fi/vantaainfo 



	VANTAA-INFON ASIOINTIPISTEET 
	VANTAA-INFON ASIOINTIPISTEET 


	Vantaa-info, Myyrmäki 
	Vantaa-info, Myyrmäki 
	Vantaa-info, Myyrmäki 

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


	Vantaa-info, Tikkurila 
	Vantaa-info, Tikkurila 
	Vantaa-info, Tikkurila 

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


	Vantaa-info, Korso 
	Vantaa-info, Korso 
	Vantaa-info, Korso 

	Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa Korson Vantaa-info suljettu 9.1.2022 asti. 
	Tarkista joulun ajan poikkeusaukioloajat Vantaa-infon sivulta vantaa.fi/vantaainfo. 
	-

	VANTAA-INFON NEUVONNAT 
	VANTAA-INFON NEUVONNAT 


	Seniorineuvonta 
	Seniorineuvonta 
	Seniorineuvonta 

	Kaipaatko tekemistä ja seuraa? Tarvitsetko tukea pärjätäksesi kotona? Tule juttelemaan elämäntilanteestasi tai läheisesi elämäntilanteesta vanhustyön ammattilaisen kanssa. 
	-

	Tikkurilan Vantaa-infossa tiistaisin klo 14–16 ja Myyrmäen Vantaa-infossa keskiviikkoisin klo 14–16. 
	Vammaisneuvonta 
	Vammaisneuvonta 

	Vammaisten asiakasohjausyksikön asiantuntija neuvoo vammaispalveluiden palveluissa ja antaa vinkkejä näiden käytössä. 
	Tikkurilan Vantaa-infossa keskiviikkoisin klo 13–15 ja Myyrmäen Vantaa-infossa torstaisin klo 13–15. 
	Somalin-, venäjän- ja vironkielistä palveluneuvontaa 
	Palveluneuvoja auttaa maahanmuuttoon ja kaupungin, valtion viranomaisten sekä järjestöjen palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Hän myös neuvoo lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä. Neuvonta toteutetaan yhteistyössä Neuvova Vantaa -hankkeen kanssa. 
	-
	-
	-

	Torstaisin ja perjantaisin Tikkurilan Vantaa-infossa aukioloaikojen mukaisesti. 
	Digi-infot 
	Digi-infot 

	Kaupungin omat Pilviagentit opastavat laitteiden ja sähköisten palveluiden käytössä: 
	Myyrmäen Vantaa-infossa tiistaisin klo 12–15 ja Tikkurilan Vantaa-infossa torstaisin klo 12.30–15. 
	-

	Tarkista neuvontojen joulutauot ja ajankohdat Vantaa-infon sivuilta vantaa.fi/vantaainfo 
	ASUKASTILAT 
	Nyt joulun lähestyessä asukastiloilla järjestetään joulupajoja ja glögihetkiä. Voit tutustua oman alueesi toimintaan nettisivuilta tai asukastilojen omista somekanavista. Tervetuloa mukaan askartelemaan ja fiilistelemään jouluntunnelmaa. 
	-

	Asukastilojen tarkemmat joulupajojen ajankohdat löydät vantaa.fi/asukastilat ja asukastilojen Instagramista @asukastilatvantaalla sekä Facebookista asukastilan nimellä. 
	-

	Asukastila Myyrinki Koivukylän asukastila Katrinebergin kartano Tikkurilan asukastila Korson asukastila Mikkolan asukastila Hakunilan asukastila (Skomarsin torppa) Länsimäen asukastila 

	Asukastilat ovat kiinni 23.12.2021-2.1.2022. 
	Asukastilat ovat kiinni 23.12.2021-2.1.2022. 
	Vantaa-info ja asukastilat toivottavat rauhaisaa joulun aikaa! 
	LÄMPIMÄSTI TERVETULOA NUORISOTILOILLE 
	Nuorisotilojen merkitys nuorten kohtaamispaikkoina korostuu koronarajoitusten jälkeen. 
	Nuorisotilojen merkitys nuorten kohtaamispaikkoina korostuu koronarajoitusten jälkeen. 
	-

	antaalla on 14 nuorisotilaa sekä kulttuuriseen nuorisotyöhön keskittynyt Kulttuuritehdas Vernissa. Nuorisotilat ovat turvallisia ja päihteettömiä vapaaajan viettopaikkoja, joihin ovat tervetulleita kaikki 4.luokkalaiset-17-vuotiaat nuoret. 
	V
	-
	-
	-
	-
	-

	Nuorisotiloilla on avointa toimintaa sekä harrastustoimintaa, ja lisäksi niissä järjestetään erilaisia tapahtumia, leirejä ja retkiä. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. 
	-
	-
	-

	Nuorisotiloilla voi luoda uusia ystävyyssuhteita yhteisen tekemisen, kuten pelaamisen tai kokkaamisen lomassa. Nuorisotyöntekijät tukevat nuorten sosiaalisia suhteita ja kaveritaitoja. 
	-

	– Täällä voi tehdä monipuolisesti kaikkea ja kun mä olen täällä, äiti ei ole huolissaan, kertoo Hakunilan nuorisotilalla käyvä 13-vuotias nuori. 
	antaan Kortteliliigan toiminta on palannut nopeasti raiteilleen ja aktivoitunut koronarajoitusten jälkeen. Syksyn aloituslajina oli nelinpelitennis, jossa pelattiin peräti 100 ottelua. Sitä seurasivat marraskuussa startanneet ja yhä käynnissä olevat sulkapallo-, kaksinpelitennis- ja salibandysarjat. 
	V
	-
	-
	-
	-

	Suosittu salibandysarja peruuntui viime vuonna koronan vuoksi, joten kortteliliigan pelit ovat olleet pitkään odotettuja. Tammi-helmikuussa luvassa ovat jälleen viime kerralla runsaasti kiinnostusta keränneet pipolätkä- ja korttelikiekkosarjat. 
	-
	-
	-

	Vähintään 15-vuotiaille tarkoitettu kortteliliigatoiminta on löytänyt paikkansa Vantaalla. 
	-
	-

	– Olemme iloisia, että vantaalaiset ovat lähteneet innolla mukaan toimintaan. Kaikkien lajien ja sarjojen ottelutapahtumat ovat olleet hyvähenkisiä ja liikuttaneet porukkaa monipuolisesti. Kortteliliigassa kenenkään ei tarvitse puristaa mailaa, vaan meillä pelataan pilke silmäkulmassa, kertoo kortteliliigan toiminnan koordinoinnista vastaava Sami Kaalikoski. l PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI 
	-
	-
	-
	-
	-

	vantaa.fi/kortteliliiga 
	Tukea ja kannustusta 
	Nuorisotiloilla työskentelee koulutettuja ja turvallisia nuorisotyön ammattilaisia. Heidän tärkeimpinä tehtävinään on kohdata, tukea ja kannustaa nuoria heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. 
	-
	-
	-

	– Nuorisotilalla saa jutella kaikista asioista ja täällä tulee hyvä mieli, kehuu Hakunilan nuorisotilalla käyvä 17-vuotias nuori. 
	Nuorisotyöntekijään voivat olla yhteydessä niin nuoret kuin nuorten huoltajatkin. Tavoitteena on hyvä yhteistyö nuoren parhaaksi. 
	-

	Vantaalla on kerätty toiminnassa mukana olleilta nuorilta Storytelling-menetelmällä tietoa siitä, miten nuorisotyö on vaikuttanut heidän elämäänsä: 
	-
	-

	– Muistan että vaikuttavinta oli siinä tilanteessa se että nuorisotyöntekijä oikeesti soitti mulle ja sanoi että tuu juttelee. Se että oikeesti häntä kiinnosti. 
	-

	Nuorisotyön vaikutukset näkyvät yksittäisten nuorten elämässä tänään, mutta voivat kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. l ANNIKA BÄCK, PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI JA KATRI WALLIN 
	-

	MARKUS KETOLA 

	Figure
	Nuorisotilalla voi luoda uusia ystävyyssuhteita yhteisen tekemisen lomassa. 
	Nuorisotilalla voi luoda uusia ystävyyssuhteita yhteisen tekemisen lomassa. 


	Sect
	Figure

	Katso nuorisotyöntekijä Juuson tarina osoitteesta 
	vantaakanava.fi/arjensankarijuuso 
	Kortteliliiga pyörii jälleen usean lajin voimin 
	JYRI HUHTALA 
	JYRI HUHTALA 

	Figure
	Kortteliliigassa on pelattu myös futista. Palloa potkitaan varmasti jälleen ensi kesänä. 
	Kortteliliigassa on pelattu myös futista. Palloa potkitaan varmasti jälleen ensi kesänä. 


	37 KAUPUNGIN VIRTOJEN ASUKIT KIIKARISSA Katso videojuttu Vantaan virtavesien kuduntarkkailusta osoitteessa vantaakanava.fi/kuduntarkkailu JYRIHUHTALA 
	Vantaalla on ainutlaatuiset mahdollisuudet meritaimenien kuduntarkkailuun. Tikkurilankosken padon purku on tuonut kalojen syysnäytöksen keskelle vilkkainta 
	kaupunkikeskusta. 
	kaupunkikeskusta. 

	uskeansamea vesi kiihdyttää vauhtiaan Kuninkaantien sillan yläpuolisella Tikkurilankosken 
	R

	niskalla. On lokakuun loppu, eli meri
	niskalla. On lokakuun loppu, eli meri
	-

	taimenien kutuaika, ja olemme kuvaa
	-

	jan kanssa bongaamassa kaloja. 
	Aiemmin epäilin, voiko Keravan
	-

	joen maitokahvin värisessä vedessä 
	edes elää lohikaloja, mutta jo muuta
	-

	mana syksynä tarkkailukäynnit kos
	-

	ken rannalla ovat osoittaneet epäilyni 
	turhiksi. 
	Hetken maltti palkitaan myös tällä 
	kerralla, kun heiluva pyrstö rikkoo 
	vedenpinnan kolmen kiven rajaa
	-

	massa tyvenessä. Taimen on paljas
	-

	tanut olinpaikkansa, ja kuten usein 
	täällä Tikkurilankoskella, kyseessä 
	on isokokoinen, 60–70-senttinen, 
	kutukala. 
	Naarastaimen kaivaa kutusoraik
	-

	koon kuopan ja laskee siihen mätinsä, 
	jonka koiras sitten hedelmöittää. 
	Lopuksi naaras jälleen peittää kutukuopan, ja mätijyvät jäävät soran sisään kehittymään poikasiksi. 
	-

	Mutta miksi tämä kaikki tapahtuu juuri täällä, keskellä Vantaan vilkkainta kaupunkikeskusta? 
	-

	– Tikkurilankoskella on paljon kutusoraa ja sopiva virtaus, perustelee Vantaan kaupungin kalastuksenvalvoja Markku Tiusanen. 
	-
	-

	Kiitosta päättäjille 
	Soraikkoja on rakennettu talkoovoimin, mutta paljon hyviä kutualueita on syntynyt luonnostaan sen jälkeen, kun Tikkurilankosken pato purettiin kesällä 2019. Myönteinen vaikutus näkyi heti seuraavana syksynä, kun taimenet hakeutuivat kutemaan aiemman patoaltaan alueelle vapautettuun virtaan. 
	-
	-
	-
	-

	Tiusanen kiittelee kotikaupunkinsa 
	Tiusanen kiittelee kotikaupunkinsa 
	viime vuosien ratkaisuja virtavesiluonnon hyväksi: 
	-


	– Täällä on tehty hyvää työtä. Padon purku osoittaa, että päättäjät arvostavat luonnon monimuotoisuutta. 
	-

	Hyvät päätökset auttavat luontoa, mutta niistä on iloa myös vantaalaisille ihmisille: kaupungin alueella on koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen mahdollisuus tarkkailla meritaimenen kutua. 
	-
	-

	Vantaan- ja Keravanjoen pääuoman lisäksi taimenet nousevat syksyisin lisääntymään sivupuroihin, kuten Kylmäojaan, Kirkonkylänojaan, Rekolanojaan ja Pakkalanpuroon. 
	-

	– Kuduntarkkailu on harrastus, ihan niin kuin lintujen bongaus. Ympäristötietoisuus lisääntyy, kun ihmiset käyvät katselemassa kaloja. Se osoittaa, että Vantaanjoki ei ole mikään jäteviemäri, vaan täällä elää arvokkaita eläimiä. 
	Varovasti ja maltilla 
	Me lähdemme seuraavaksi Kylmäojalle. Koisotien ylä- ja alapuolella on kutusoraikkoja, mutta tänään täällä on hiljaista. Ehkä taimenet ovat jo saaneet urakkansa valmiiksi ja lähteneet vaeltamaan takaisin kohti merta. Tai sitten ne vain piileskele
	Me lähdemme seuraavaksi Kylmäojalle. Koisotien ylä- ja alapuolella on kutusoraikkoja, mutta tänään täällä on hiljaista. Ehkä taimenet ovat jo saaneet urakkansa valmiiksi ja lähteneet vaeltamaan takaisin kohti merta. Tai sitten ne vain piileskele
	-
	-
	-

	vät puron syvänteissä ja reunavallien suojissa. Iso taimen voi piiloutua yllättävän pieneen koloon. 
	-


	Kalojen tarkkailu onnistuukin yleensä varmimmin taskulampun valossa iltapimeällä. Silloin kutevat taimenet eivät ole yhtä säikkyjä kuin päivällä ja antavat seurata touhujaan, kunhan lampun valokeila ei heilu holtittomasti niiden yllä. 
	-

	Varovaisuus ja maltti ovat siis valttia kuduntarkkailussa. 
	-

	Kävelemme läpi vielä Kylmäojan pohjoishaaran, joka virtaa putkea pitkin Koivukylänväylän ali. Yksi taimen huomaa kuokkavieraiden lähestymisen ja poistuu paikalta jättäen jälkeensä vain vanan ja laineet puron pintaan. 
	-
	-

	Jos kaikki menee hyvin, taimenen poikaset kuoriutuvat soraikoista keväällä ja aloittavat elämänsä Vantaan virtavesissä, ennen kuin parin vuoden ikäisenä osa niistä lähtee merivaellukselle. 
	-

	Kalat, jotka onnistuvat selvittämään kaikki ihmisen asettamat esteet ja haasteet, pääsevät palaamaan mereltä takaisin jokeen ja puroihin. Niiden ansiosta saamme ihailla jokasyksyistä kutunäytöstä Vantaalla. l PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI 
	-
	-


	Figure
	ANTTI AHONEN 
	ANTTI AHONEN 

	Performanssi ja miten se tehdään 
	Näyttelyssä on mukana Antti Ahosen dokumenttivalokuvia performanssitaiteesta Suomessa vuosilta 2001–2021. 
	Kuvassa Jack Pavlikin teos Ikeaball, 2014. 
	Kuvassa Jack Pavlikin teos Ikeaball, 2014. 

	Huokoinen ele -näyttely Artsissa luo katsauksen tämän hetken performanssitaiteeseen. 
	antaan taidemuseo Artsin syksyn näyttely käsittelee performanssitaidetta Suomessa viimeisen 20 vuoden ajalta. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Taideyliopiston LAPS maisteriohjelman kanssa, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Artsi on vuodesta 2016 lähtien erikoistunut muun toimintansa ohella katu-, graffiti- ja performanssitaiteeseen. 
	antaan taidemuseo Artsin syksyn näyttely käsittelee performanssitaidetta Suomessa viimeisen 20 vuoden ajalta. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Taideyliopiston LAPS maisteriohjelman kanssa, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Artsi on vuodesta 2016 lähtien erikoistunut muun toimintansa ohella katu-, graffiti- ja performanssitaiteeseen. 
	V
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2000-luvun alusta alkaen taide-

	Ikiliikkujat tukeeikääntyvien hyvinvointia 
	letko jo tutustunut Senioripaku-toimintaan tai ikäihmisten Korttelikerhoihin? 
	letko jo tutustunut Senioripaku-toimintaan tai ikäihmisten Korttelikerhoihin? 
	O
	-
	-

	Ne kuuluvat Vantaan Ikiliikkujahankkeeseen, joka on osa Aktiivinen elämänkaari -hanketta. Ikiliikkujat tarjoaa hyvinvointi- ja aktivointipalveluja ikääntyville, joiden toimintakyky on heikentynyt. Syksyn pilottivaiheen tavoitteena on ollut edistää ikääntyvien toimintakykyä ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Senioripaku pysähtyy säävarauksella vielä loppuvuoden ajan tiistaisin Tammiston Numeropuistossa kello 11–12 ja torstaisin Länsimä
	Senioripaku pysähtyy säävarauksella vielä loppuvuoden ajan tiistaisin Tammiston Numeropuistossa kello 11–12 ja torstaisin Länsimä
	-
	-
	-

	essä kirjaston edessä kello 11–12. Tikkurilan Ikiliikkuja-korttelikerho kokoontuu tänä vuonna vielä 15.12. Lumo-areenalla järjestetään 14.12. seniorien pelipäivä, jossa luvassa on kaikille sopivaa kevyttä liikuntaa. 

	Pilottivaiheessa on lisäksi toteutettu henkilökohtaista ohjausta samaan tapaan kuin koululaisten Sporttikaveri-toiminnassa. Ensi vuonna hankkeen tavoitteena on laajentaa ja vakiinnuttaa toimintaa. Kysy lisätietoja Projektikoordinaattori Kiia Haapasalolta, p. 040 352 1506, ja projektityöntekijä Miia Liukkoselta p. 040 701 9903. l 
	-
	-

	kentällä on tapahtunut murros, jossa performanssitaide on siirtynyt toimimaan uusissa ympäristöissä, kuten sosiaalisessa mediassa. Tarkkoja määritelmiä pakeneva ja itseään uudistava performanssitaide on astunut taidemaailman reunoilta sen valokeilaan, instituutioiden ulkopuolelta suurten taidemuseoiden näyttelysaleihin. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Huokoinen ele -näyttely esittelee sekä vanhempia että uusia teoksia, 
	Huokoinen ele -näyttely esittelee sekä vanhempia että uusia teoksia, 
	erityisesti viimeisten vuosien ajalta. Mukana on lähes kolmekymmentä taiteilijaa opiskelijoista alan konkareihin. Näyttelyn ovat kuratoineet Taideyliopiston LAPS maisteriohjelman professori Tero Nauha ja Artsin näyttelyamanuenssi Christine Langinauer.  
	-
	-
	-


	– 
	– 
	– 
	Artsin näyttely pohtii, mitä kaikkea performanssi voikaan olla? kertoo Christine Langinauer. 
	-
	-


	–
	–
	 Miten sitä voi esitellä museossa? Miten hetkellinen taide esitellään itseään pidemmässä näyttelyssä? 

	–
	–
	 Performanssitaide ei ole toimintaa, jossa etsitään tai ylitetään sopi-
	-




	Koivukylän lapset ja nuorettekijöinä julkisen taiteenvalokuvateoksessa 
	oivukylän uuden asukastilan julkisivun ikkunapintaa koristaa pian lasten ja nuorten valokuvateos. Sen tekijöinä ovat Kytöpuiston koulun 4-luokan oppilasryhmä sekä Koivukylän koulun valinnaisen kuvataiteen 8-luokan oppilaat. Ryhmät ovat tutustuneet syksyn aikana kuvataidetunneilla taiteilija Saara Malmströmin ohjauksessa valokuvaukseen. Nuoremmat oppilaat toteuttivat kuvat valomaalauksen tekniikkaa lähiluonnossa hyödyntäen. Yläkoululaiset tutustuivat omakuvaan tutkimalla valokuva
	oivukylän uuden asukastilan julkisivun ikkunapintaa koristaa pian lasten ja nuorten valokuvateos. Sen tekijöinä ovat Kytöpuiston koulun 4-luokan oppilasryhmä sekä Koivukylän koulun valinnaisen kuvataiteen 8-luokan oppilaat. Ryhmät ovat tutustuneet syksyn aikana kuvataidetunneilla taiteilija Saara Malmströmin ohjauksessa valokuvaukseen. Nuoremmat oppilaat toteuttivat kuvat valomaalauksen tekniikkaa lähiluonnossa hyödyntäen. Yläkoululaiset tutustuivat omakuvaan tutkimalla valokuva
	oivukylän uuden asukastilan julkisivun ikkunapintaa koristaa pian lasten ja nuorten valokuvateos. Sen tekijöinä ovat Kytöpuiston koulun 4-luokan oppilasryhmä sekä Koivukylän koulun valinnaisen kuvataiteen 8-luokan oppilaat. Ryhmät ovat tutustuneet syksyn aikana kuvataidetunneilla taiteilija Saara Malmströmin ohjauksessa valokuvaukseen. Nuoremmat oppilaat toteuttivat kuvat valomaalauksen tekniikkaa lähiluonnossa hyödyntäen. Yläkoululaiset tutustuivat omakuvaan tutkimalla valokuva
	K
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	vuuden rajoja, vaan paremminkin kyse siitä, miten tuo ylitys tai muutos tehdään, jatkaa toinen kuraattori Tero Nauha. 
	-


	Näyttelyyn liittyy pysyvän esittelyn lisäksi useita performanssitapahtumia.Tapahtumia järjestetään 11.11, 12.11, 25.11, 4.12, 22.1. ja 23.1. Performanssitapahtumista tiedotetaan tarkemmin Vantaan taidemuseo Artsin nettisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Näyttely on avoinna 12.11.2021.– 23.1.2022. Vantaan taidemuseo Artsi, Myyrmäkitalo, Paalutori 3. l EEVA HYTÖNEN 
	usta peilejä hyödyntäen omassa ympäristössä. Valokuvateos on toteutettu kaupungin myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman hankkeena yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Saara Malmström kokoaa valokuvista teoksen, joka koristaa lähes puolet asukastilan ikkunapinnasta päästäen silti päivänvalon sisään viihtyisään asukastilaan. Teoksen avajaisia juhlitaan Koivukylän asukastilan avajaisten yhteydessä 20. joulukuuta klo 17–19. Lämpimästi tervetuloa! l 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ULLA VISKARI-PERTTU 

	Nuorten toiveita kuultiin – ibe keikalle Martinukseen 
	Kovassa nousukiidossa oleva rapartisti ibe keikkailee Kulttuuritalo Martinuksessa 9.4.2022. 
	-

	Figure
	TAPAHTUMIA 
	TAPAHTUMIA 

	ukupolvensa ääneksi tituleerattu rap-artisti ibe nähdään Kulttuuritalo Martinuksen lavalla ensi keväänä. Artistin tuotanto on kuin päiväkirja, jossa avoimuus ja henkilökohtaisuus näyttelevät tärkeää roolia. Iben perkele! -albumi palkittiin vuoden 2021 Emma-gaalassa Vuoden Rap/R&B-kategoriassa.  
	S
	-

	Iben keikan lämmittelijänä nähdään hyvästä flowstaan tunnettu Turisti, joka on tuonut perinteisen räppäämisen rinnalle myös melodisempaa ilmaisua JuiceWRLD:n hengessä. 
	-

	Keikkaidea paikallisilta nuorilta  
	Kulttuuritalo Martinuksessa kuultiin nuorten toiveita, kun talon takapihalle tuotiin kesällä 2021 kontti, joka mahdollisti tapahtumien järjestämisen. Kontin ja tapahtumapuiston yhteiseksi nimeksi tuli Martinus Backstage. Ohjelmaideoita kysyttiin Martinlaakson nuorisotilalta.   
	-
	-

	– Nuorisotilan työntekijät ovat olleet meille upea yhteistyökumppani. Heidän kauttaan meille on avautunut hieno tilaisuus tavoittaa alueen nuoria, iloitsee Kulttuuritalo Martinuksen tuottaja Riikka Kampara. 
	Nuoret laativat listan mieleisistä artisteista yhdessä työntekijöiden kanssa, ja osa nähtiin Martinus Backstagella jo elokuussa 2021. Keikalla olivat muun muassa Madboiali, Cavallini, Hassan Maikal sekä muita paikallisia rap-artisteja. 
	-
	-

	– Ibe on meille isompi satsaus, ja siksi päätimme toteuttaa keikan Kulttuuritalo Martinuksen salissa. Keikka on ikärajaton, joten kaikilla on mahdollisuus tulla nauttimaan musiikista, Kampara jatkaa.   
	-
	-
	-

	Nuorten ääni kuuluviin  
	Nuorten toiveita kuullaan Kulttuuritalo Martinuksessa myös lähitulevaisuudessa. Kukunori ry on tehnyt syksyn 2021 aikana laajempaa kyselyä alueen nuorille ja järjestänyt kaksi työpajaa, joiden avulla nuorten toiveita on selvitetty. Martinuksella on myös oma nuorille suunnattu Discord-kanava nimeltä Martinus Backstage, jonka kautta keskusteluun voi osallistua.   
	-
	-
	-

	– Tavoitteenamme on järjestää toimintaa, jota kaupunkilaiset haluavat nähdä ja kokea. Toivomme, että alueen ihmiset jättävät meille ideoita ja palautetta nettisivujemme kautta. Näin saamme järjestettyä kaupunkilaisten näköistä kulttuuritoimintaa, toteaa Kampara.   
	-
	-

	Martinus Backstage -tapahtuma jatkuu elokuussa 2022, ja sitä varten avataan jälleen avoin haku. Kulttuuritalo Martinus kannustaa kaikkia kaupunkilaisia ja vantaalaisia taidetoimijoita osallistumaan hakuun ja tuomaan omia ideoita esille. l LEELA JOHANSEN 
	-
	-

	Rap-keikkoja Kulttuuritalo Martinuksessa vuonna 2022:  
	Figure

	• 9.4. klo 19 ibe ja Turisti  • 15.5. klo 19 F  • 23.9. klo 19 Yeboyah 
	Vantaalla järjestetään monenlaisia tapahtumia, tutustu niihin tapahtumakalenteristamme osoitteessa tapahtumat.vantaa.fi 
	Vantaalla järjestetään monenlaisia tapahtumia, tutustu niihin tapahtumakalenteristamme osoitteessa tapahtumat.vantaa.fi 
	Link
	Figure

	-
	-

	LASTENKULTTUURIA 
	Valotaidepaja lapsiperheille 4.12. KaKsi ryhmää,Klo 10 ja Klo 11.15 Skomarsin Torppa, Ratsumiehenpolku 1, 01200 Vantaa. Valotyöpajoissa jokainen osallistuja pääsee itsenäisesti tekemään valotaidetta. Paja koostuu varjoasetelmista ja valomaalaamisesta. Varjoasetelmissa tehdään led-avaimenperillä varjokuvioita pienoisnäyttämölle. Valomaalaamisessa jokainen pääsee piirtämään valaisimilla valojuovia. Taidepajan ohjaa Jukka Laine. Kesto 45 min/ryhmä, max. 10 henkilöä. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	omaKuVia - ValoKuVausta ja maalausta yhdisteleVä Kurssi lapsille aiKuisen Kanssa 4.12. Klo Vantaan kuvataidekoulu, Orvokkitie 15, 01300 Vantaa. Poseeraa hauskasti! Kurs
	-
	-
	11–13.15 
	-
	-
	-


	silla otamme ensin valokuvan jokaisesta osallistujasta ja yhdistämme sen helpolla green screen -tekniikalla itse maalattuun taustaan. Taustaan saat maalata huvipuiston, fantasiametsän tai talvimaiseman! Lopullinen teos on digivalokuva sinusta maalaamassasi taustassa. Hauska idea vaikkapa joulukortiksi. Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10€. Ilmoittautumislomake osoitteessa . 
	-
	-
	-
	-
	-
	vkk.eepos.fi

	satuhetKi 7.12. ja 21.12. Klo 9–10.30 Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa. Kirjaston satuhuoneessa järjestetään avoimia satuhetkiä tiistaisin. Tuokiot on suunnattu kolme vuotta täyttäneille. Ilmoittautuminen: 
	-
	-
	-
	anneli.outinen@vantaa.fi 

	nuKKeteatteri sampo 9.12. Klo 10 Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa. Mukaansatempaava jouluinen nukketeatterikonsertti, joka on luonut joulumieltä jo vuosien ajan. Yhdessä hellyttävän Duppaduulix-koiran, tonttuystävien ja muusikoiden seurassa valmistaudutaan joulun tunnelmaan. Tässä konsertissa viihtyvät kaikenikäiset musiikin ja nukketeatterin ystävät. Liput 12 €. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Koronan takia muutokset tapahtumissa ovat mahdollisia. Tarkista ajankohtaiset tiedot tapahtumanjärjestäjän verkkosivuilta. 
	lumisadepallo -työpajaperheille 10.12. Klo 9.30– 
	10.15Suunnistajankuja 2, 01280 Vantaa. Tule talviseen perhepajaan tekemään lumisadepalloja! Lumisadepallon sisälle tehdään koriste hamahelmistä. Koriste voi olla vaikka lumiukko, tähti, talo tai eläin. Jokainen lapsi voi tehdä yhden lumisadepallon. 
	 ja 10.30–11.15 
	-
	-
	-
	-

	teatteri heVosenKenKä: pippuridinon joulu 11.12. Klo Lastenkulttuurikeskus Pessi, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Luvassa on hauska, vauhdikas ja hellyttävä tarina ystävyydestä ja ennakkoluuloista. Iloisia lauluja, veikeitä hahmoja ja jännittäviä takaaajoja. Lapsille 3 v. ylöspäin. Kesto noin 45 min, liput 6 €. 
	11–11.45 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	tuiKi joulupuu -nuKKeteatteriesitys 18.12. Klo Tikkurilan kirjasto, Lummetie 4, 01300 Vantaa. Nukketeatteri Pikkukulkuri esittää jouluaiheisen esityksensä Tuiki Joulupuu Tikkurilan kirjaston lukutila Laguunissa. 
	-
	10–10.30 
	-
	-

	piKKuKinonäytöKset / taikanavigaattori hajoaa ja lasKorVa-tunturin Katastrofi ten lahjat heräävät henkiin. Saa
	-
	-

	14.12. Klo 9 ja 10.15 Martin-daanko kone korjattua ennen laaksontie 36, 01620 Vantaa. joulua ja löytävätkö lahjat peril-Korvatunturin katastrofi -eloku-le? Entä mitä tekee Kiusa-tonttu? va on Suzukifamilies ry:n lasten Tarinaa elävöittävät perinteiset ja aikuisten esittämä jännittä-joululaulut. Näytösten kesto on vä joulutarina. Korvatunturilla noin 40 minuuttia ja näytöksiin tapahtuu kummia. Joulupukin on vapaa pääsy. 
	Sect
	Figure

	Itsenäisyyspäivänä juhlitaan myös uusia Suomen kansalaisia 
	15. kertaa järjestettävä monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla kutsuu kaikki vantaalaiset Kulttuuritalo Martinukseen maanantaina 6.12. kello 13. Tilaisuudessa juhlistetaan ensimmäistä kertaa heitä, jotka ovat tänä vuonna saaneet Suomen kansalaisuuden. Mukana on mm. tanssi- ja lauluesityksiä Maria Baric Companylta, Sabrina ja Saarten tyttäret -kuoroesitys sekä persialaista & kurdimusiikkia Road Ensemblelta. Lisäksi julkistetaan Vantaan Kulttuuriseppäpalkinnon saaja. Juhlapuhujana kaupun-ginhallituksen puhee
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	lue minut -näyttely 10.2. martinuKsen ystäVän-finnair pilot's BiG he muistelevat yhteisiä aiko-jasto saa 14.12. klo 18 kirjailija2022 asti Lastenkulttuurikes-päiVän eloKuVanäytös: Band 11.12. Klo 17-19 Suo-ja hauskoilla tarinoilla vuosien vieraakseen Tiina Torpan, joka kus Toteemi, Myyrmäentie 6, romeo + julia 14.2. Klo men Ilmailumuseo, Karhumä-varrelta. saapuu kertomaan uudesta 01600 Vantaa. Lue minut -Kulttuuritalo Marti-entie 12, 01530 Vantaa. Vuonna tietokirjastaan, Kylmä kutsuu – tely on oodi kirjoill
	-
	näyt-18–20.30 
	-
	-
	-

	Shakespearen Romeo + Julia. nat la 18.12.2021 Klo 9.00– Näytökseen on vapaa pääsy. miKKo harju – ilouuti-URHEILUA JA LIIKUNTAA 16.00 Paalutori, 01600 Van-Pakollinen ennakkoilmoittautu-nen jouluun la 11.12. Klo 
	taa. Myyrmäen Joulumarkkinat 
	taa. Myyrmäen Joulumarkkinat 
	TEATTERIA JA ELOKUVIA 

	minen:19 Tikkurilan kirkko. Mikko Har-Paalutorilla. Tule jouluostoksille 
	 kulttuuriliput.vantaa.fi. 

	ju levittää joulun ilosanamaa senioripaKun pysäKKi tam-torille Myrtsiin. syKsyn matineaeloKuVa Bio kirkkokiertueellaan, joka saa-misto 7.12. Klo 11–12 Nume-Grandissa: yhdet Vielä la MUSIIKKIA puu myös Vantaalle. Ilouuti-ropuisto, Unnamed Road, 01520 raKenna ja remontoi -mes4.12., Ke 8.12. ja to 9.12. Bio 
	-

	nen jouluun -kiertue lupaa tun-Vantaa. Senioripakun pysäkillä sut 28.–30.1. Myyrmäki-hal-Grand, Kielotie 7, 01300 Van-nelmallisia iltoja, joissa joulun on kevyttä kaikille sopivaa lii-li. Tapahtuma kokoaa yhteen rakentamisen ja remontoinnin 
	taa. Oscarin parhaasta vieras-ptixiBand 75 Vuotta 5.12. tunnelmaan pääsee uppou-kuntaa, mukavaa yhdessäoloa 
	taa. Oscarin parhaasta vieras-ptixiBand 75 Vuotta 5.12. tunnelmaan pääsee uppou-kuntaa, mukavaa yhdessäoloa 
	eturivin yritykset ja tietotaidon. 

	kielisestä elokuvasta voittanut Klo 18–20 Kulttuuritalo Mar-tumaan voimaannuttavista sekä muuta hyvinvointia tukeelokuva kertoo neljästä keski-tinus, Martinlaaksontie 36, kappaleistaan tunnetun Mik-vaa toimintaa. Mukaan voi tulla Kattava edustus näytteilleaset
	-
	-

	ikäisestä ystävyksestä, jotka 01620 Vantaa. TixiBand polkai-ko Harjun koskettavien tulkin-apuvälineiden kanssa tai ilman. tajia esittelee alan uusimmat päättävät alkaa elää elämään-see puhallinlivekeikkojen uuden tojen parissa. Liput alk. 29 € Mukaan säähän sopivat varus-sä täysillä. Pääosassa nähdään aikakauden käyntiin upealla Ticketmaster. teet ja vesipullo. Toimimme sää-telmät ja ratkaisut. Messuilta karismaattinen Mads Mikkelsen. 75-vuotisjuhlakonsertilla. Solis-varauksella vuoden loppuun Liput. 7,50 €
	tuotteet, palvelut, työmene
	-

	löydät ideat ja keräät kaiken 
	en stämninGsfull musiK-
	tarpeellisen tiedon omaan 
	-

	, Vantaan Sanomien mat Mikael Konttinen ja Hanna 
	biogrand.fi

	nycKel och Vandas eGen maastohiihdon suomen ten uuden rakentaminen tai 
	Ahponen. Luvassa on unohtu-

	keskiviikon numero tai Helsingin Sanomien NYT-liite. maton ilta ison viihdeorkeste-lucia 13.12. Klo 18–20 Kult-cup 18.-19.1.2022 Hiihdon rin matkassa, elävän puhallin-tuuritalo Martinus, Martinlaak-Suomen Cupin kauden neljäs 
	vanhan saneeraaminen. 


	tanssien tähtiin 
	tanssien tähtiin 
	tanssien tähtiin 

	onnellisin Kansa ti 7.12. musiikin aalloilla. Tule mukaan, sontie 36, 01620 Vantaa. Kom osakilpailu hiihdetään Vantaan 

	show 17.2. Klo 18–20 Kult-
	show 17.2. Klo 18–20 Kult-
	show 17.2. Klo 18–20 Kult-

	Klo 19.00 | pe 10.12. Klo 19.00 anna elävän musiikin pyörtei-och njut av det finlandssvenska Hakunilassa 18.-19.1.2022. 
	tuuritalo Martinus, Martin
	tuuritalo Martinus, Martin
	-


	| la 11.12. Klo 17.00, to 16.12. den viedä mennessään niin folkpopbandet Mandys Nyckel Klo 19.00 | pe 17.12. Klo 19.00, vuosikymmenten taakse kuin som spelar bl.a. bekanta julsån-Vantaa BoxinG niGht laaksontie 36, 01620 Vantaa. 
	to 13.1.2022 Klo 19.00 | pe tulevaisuuden siiville! ger i fräscha arrangemang. 2022 5.2. Klo 15–22 Myyr-
	Tanssien tähtiin Show -2022 

	14.1. Klo 19.00 | su 16.1. Klo Efter musikstunden som tar cir-mäen urheilutalo, Myyrmä-kiertueella mukana nähdään 17.00, ti 18.1. Klo 19.00 | to lämpiön musiiKKimatinea, ka 45 minuter kommer Vandas enraitti 4, 01600 Vantaa. 
	suomen tämän hetken tun
	-


	20.1. Klo 19.00 | la 22.1. Klo pietilä-salomaa duo 8.12. egen Lucia med följe och sprider Ammattinyrkkeily-ilta Myyr-netuimmat ammattitanssijat: 
	17.00(Viimeinen esitys) Van-Klo 14–15 Teatteri Vantaa, ljus och glädje i vintermörkret. mäen Urheilutalolla 5.2.2022 Ansku Bergström, Marko Kerätaan näyttämö, Vantaan näyt-Teatteri Vantaa Silkkisali, Tik-klo 15–22. Tilaisuuden ikäraja nen, Kia Lehmuskoski, Jurijs tämö, Oraskuja 1, 01370 Vantaa. kurilantie 44, 01300 Vantaa. funKy finns Goes 18-vuotta. Trosenko, Jutta Helenius, Sami Kantaesitys, jossa musiikki-Musiikillinen iltapäivä lämpi-xmas! 17.12 Klo 18 Lobby Helenius, Saana Akiola, Mikko näytelmän käsik
	-

	kun samalla jaamme yhdistettynä huikeisiin laulusosessa mediassa yksityiskohtia listeihin ja virtuoottisiin sooloi-jouluBasaari onnellisuudestamme. Eri yhteis-soiVa joulusirKus: päh-hin täyttää suuremmankin fun-Klo 9–17 Kielotie 11, Terveyskuntaluokista kertovaa tarinaa KinänsärKijä ja hiiriKu-kin nälän! aseman lasikattoaula. viedään eteenpäin musiikin ja ninGas 9.12. Klo 9.30 ja burleski-esitysten siivittämänä. 18 18.12 Klo 15 Monitoimi-Vernissa 30 V KluBi: heart-tiKKuraitin joulu, eri päi
	sosiaali-netticket.fi 
	-
	7.12.-21.12.21 
	-
	-

	keskus Lumo, Urpiaisentie 14, hill, marjo leinonen & Vinä VieraileVia KauppiaisyKsyn matineaeloKuVa 01450 Vantaa. Soiva joulusir-Viranomaiset, lunK 17.2. ta Bio Grandissa: sound of kus on sirkustaiteen, musiikin Klo 19 Vernissa, Tikkurilantie 
	-
	7.12.-21.12.21 Klo 9-17 

	metal 11.12. ja 15.12. Bio ja taiteen perusopetuksen juh-36, 01300 Vantaa. Vernissa juh-Vapaa pääsy! Tervetuloa jou-Grand, Kielotie 7, 01300 Vantaa. laa parhaimmillaan! Tikkurilan listaa 30-vuotista taivaltaan luostoksille ja tapaamaan jou-Kaksi Oscaria voittanut elokuva sirkuskoululaisten ja Vantaan juhlaklubin merkeissä. Touko-lupukkia 4.12.! 
	Tulosta 
	Tulosta 

	kertoo Rubenista ja Lou’sta, jot-Musiikkiopiston puhallinoppi-kuussa 1985 vantaalaiset nuo
	-

	ka matkustavat ympäri Ame-laiden Sointu-ryhmä valmistaa ret valtasivat vanhan vernissa-KuusijärVen perinteinen rikkaa keikkaillen loputtomalla yleisölle huikean joulushow’n tehtaan Tikkurilan jokirannassa joulutapahtuma 11.12. Klo kiertueellaan. Liput 7,50 €. Katso klassisen joulusadun Pähki-ja vaativat rakennusta nuor-11–15 Cafe Kuusijärvi, Kuusijär-koristeesi esitysajatnänsärkijä ja hiirikuningas tah-ten kulttuuritilaksi. Rakennus ventie 3, 01260 Vantaa. Kuusijär-
	omat joulu
	-

	 biogrand.fi, Vantaan 

	Sanomien keskiviikon numero deissa. Liput ennakkoon 10 €, kunnostettiin ja ensimmäinen vi järjestää jälleen koko perheen tai Helsingin Sanomien NYT-liite. ovelta 12 €. Ennakkomyynti: konsertti pidettiin syyskuussa ulkotapahtuman lauantaina nallisia joulukoristeita tai netticket.fi/tikkurilanteatteri, 1990. Vernissa, Velmu ry ja . Tarjolla mm. jouluinen lou-Vanhoja poiKia -näytelmä Vantaa-infoista sekä Stock-kurilan Teatteri juhlistavat tätä nas, joulupukki, talutusratsas-Lumon kirjaston pajassa 
	Haluatko luoda persoo 
	Tik-11.12
	uniikkeja joululahjoja? 

	6.2. KloKulttuu-mann-tavarataloista. merkkihetkeä syksyn tapahtu-voit käyttää 3D-tulostinta, ritalo martinus, mar-missa ja erityisesti juhlaklubin ompelukonetta ja saumuria 
	 15–16.30 
	tusta ja joulumyyjäiset. 


	tinlaaKsontie 36, 01620 miesKuoro operamenton merkeissä. omiin projekteihin. Tee ilmai-
	tinlaaKsontie 36, 01620 miesKuoro operamenton merkeissä. omiin projekteihin. Tee ilmai-
	K-pop! party 14.12. Klo 

	Vantaa Suomen eturivin jouluKonsertit 10.12. ja 18 Tikkurilan kirjasto, Lummetie näyttelijöiden ja. KloTeatteri old story liVe - jore mar-4, 01300 Vantaa. K-Pop! Party 
	nen laitevaraus omatoimi
	-

	 nelihenki-11.12
	 16–17.30 

	seen käyttöön osoitteessa sen liveyhtyeen tähdittämäs-Vantaa, Tikkurilantie 44, 01300 jaranta ja Ben Gran-Tikkurilan kirjastossa (Lumme . 3D-tulos sä esityksessä tarina kulkee Vantaa. Mitä olisi joulun odo-felt 17.12. Klo 20 Ravintola sali), 14.12.2021 klo 18.00. Esiin
	varaamo.hel.fi
	-

	timen käyttöön saa myös 
	timen käyttöön saa myös 

	parinkymmenen Junnun laulun tus ilman uljaita mieslaulajia? Old Story, Tikkuraitti 17, 01300 tymässä tanssiryhmät: WOLA, voimin. Huumori ja haikeus lyö-Äänet tenorista bassoon täyttä-Vantaa. Legendaarisista yhty-Orphic, Caution! ja Cluster, kirjaston henkilökunnalta, vät komeasti kättä - ja jossain vät Silkkisalin tutuilla jouluklas-eistä tunnetut Jore Marjaranta lauluduo: Anastasia Kiskonen p. 043 825 1305. kääntää norppakin kylkeään. sikoilla ja myös uusilla lauluil-ja Ben Granfelt soittavat duo-ja Karoli
	opastusta. Kysy lisätietoa 
	 operamento.net. 

	Lumon kirjasto, 
	Lumon kirjasto, 

	Roine, Tume Uusitalo ja Punt-Liput alk. 32 / 30 €, . lyhyen soolosetin ja lisäksi KirjailijaVieraana tiina 
	netticket.fi

	Urpiaisentie 14 
	Urpiaisentie 14 
	Urpiaisentie 14 

	ti Valtonen sekä liveyhtyeenä yhden pitkän setin Guitar Slin-torppa 14.12. Klo 18–19 Tik
	-


	aukioloajat: 
	aukioloajat: 
	aukioloajat: 

	Antti Paalanen ja Kiharakolmio. gers sekä Leningrad Cowboys kurilan kirjasto, Lummetie 4, 

	helmet.fi/lumonkirjasto 
	helmet.fi/lumonkirjasto 
	helmet.fi/lumonkirjasto 

	Liput: 37/32 € -materiaalia. Biisien väleissä 01300 Vantaa. Tikkurilan kir
	lippu.fi 
	-

	Sect
	Figure








