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ainakin 2021 asti
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”Kirjasto ja nuorisotila turvataan”
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on ollut muunmuassa ilmanlaatuongelmien takia.
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Mikael Konttinen
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”Työ yhteisön
hyväksi tärkeää”
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Uusi oppimisympäristö
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Mitä alueemme yrittäjät
toivovat tulevaisuudelta ja millaisia palveluja he
itse tahtovat tarjota?

Kysyimme yrittäjiltä, miltä alueemme kehitys heidän näkökulmastaan
vaikuttaa ja mitä he yrittäjinä haluavat tarjota alueemme asukkaille.
Heidän toivelistansa alueemme
kehittämiseksi sisältää mm. hyvät
koulut ja kirjastot, viihtyisän ympäristön ja yleensäkin hyvät kunnalliset ja kaupalliset palvelut.
Paikallispalveluista ja
kouluista huolehdittava
Tapio Danskin mukaan hänen kaksi kauppaansa K-Supermarket Pähkinärinne sekä K-Market Pähkinä
tahtovat tarjota kattavat päivittäistavaravalikoimat, laajoin aukioloajoin asukkaille.
Hänen mielestään alue kehittyy
suotuisasti, etenkin uudisrakentamisen ansiosta.
Entä millaista kehitystä toivoisit
jatkossa?
– Paikallispalvelujen toivomme
säilyvän laajasti, sillä alueella asuu
paljon lapsiperheitä sekä vanhuksia,
joille lähipalvelut ovat arvokkaita.
– Koulujen säilyminen on tärkeää,
myös hyvät julkisen liikenteen yhteydet ovat tärkeät. Alueen laajat virkistysalueet tulee pitää loistavassa kunnossa ympäri vuoden, sanoo Dansk.
Vantaan painopiste siirtyy
lännemmäksi
Juhana Tikkanen Myyrmäen David
Fitness Clubista sanoo, että he haluavat tarjota vaihtoehdon ruuhkaisille ja epäsiisteille halpasaleille, mutta myös tyylikkään vaihtoehdon kalleimmille kuntosaleille. – Olemme
hyvä mutta edullinen.
Miten alue mielestäsi on kehittynyt?
– Alue on kansainvälistynyt ja
muuttunut demografisesti heterogeenisemmäksi. Palvelut ovat laadukkaita varsinkin Myyrmannin
kauppakeskuksessa.
Tikkasen mukaan Myyrmäen ja
Kivistön kasvaminen muuttaa Vantaan painopistettä lännemmäksi.
– Toivoisin uutta kehäratatyyppistä junayhteyttä Myyrmäestä tai Kivistöstä Klaukkalaan ja sieltä edelleen Espooseen.

”Palvelut ja viihtyisyys
tärkeitä”
Asukkaiden kulutustottumukset eriytyvät
Kauppias Ohto Paronen K- Supermarket Herkkupähkinästä tahtoo
tarjota päivittäistavarakaupan henkilökohtaisimman palvelun ja todella pitkät aukioloajat.
Parosen mukaan lapsiperheiden
määrä ainakin heidän asiakaskunnassaan on lisääntynyt. – Lisäksi
kulutustottumukset ovat eriytyneet.
He ovat vastanneet tähän muun
muassa erikoistumalla pitempään
säilyviin elintarvikkeisiin. – Olemme paitsi olleet asiakaslähtöisempiä
niin kyenneet pitämään hintamme
edullisina.
Paronen toivoo, että kuluttajat tulevaisuudessakin tiedostaisivat sen,
että heidän valinnoistaan on kiinni, mitkä palvelut jatkuvat ja mitkä eivät.
– Me Herkkupähkinän pieni mutta sitäkin pontevampi kymmenen
hengen porukka teemme omalta
osaltamme 100-prosenttisesti parhaamme tämän lähipalvelun kehittämiseksi.
Kehitytty siistimpään ja
aktiivisempaan suuntaan
Marjaana Santalan mukaan Forever Varisto tahtoo tarjota laadukkaita liikuntapalveluja aikuisille ihmisille.
– Valikoimasta löytyvät muunmuassa kuntosali, ryhmäliikunta, personal training, ravintovalmennus,
fysioterapia ja hieronta.
Santala toivoo, että alueen eri toimijoita nostettaisiin esille ja tehtäisiin aktiivista yhteistyötä.
Miten alue mielestäsi on kehittynyt?
– Siistimpään, aktiivisempaan
suuntaan. Kehityksessä näkyy tahto kehittyä ja nostaa alueen profiilia, vastaa Santala
Yhteistyötä alueemme
puolesta
Imran “Imi” Naveedin mukaan Ravintola Vagabonda tekee parhaansa panostaakseen ihmisten viihtymiseen.

– Meille voi tulla lasilliselle tai
ruokapuolelle nauttimaan pizzaa,
leikkeitä ja pakistanilais- ja intialaistaustaisia ruokia.
– Meillä on monenlaista viihdettä ja ohjelmaa iltaisin.
Naveed toivoo, että aluetta kehitetään yhdessä. – Työ alueen kehittämiseksi on tärkeää, siksi liityin itsekin Lions Clubiin.
– Tahdon, että kehitämme yhdessä aluettamme ja sen palveluja.
Palvelujen ei saa
antaa hävitä
Hannariikka Ihantola-Parikan
mukaan Länsi-Vantaan Fysikaalisesta hoitolaitos tahtoo tarjota laajan kattauksen monenlaista fysioterapiaa, hierontaa, lymfaterapiaa,
kinesioteippausta sekä muun muassa voice massage-terapiaa. Palveluja niin terveyden ja ylläpitoon
kuin erilaisista vammoista kuntoutumiseen.
Hannariikkakin kantaa huolta siitä pysyvätkö palvelut alueella.
– Alueelle tulee uusia asuntoja ja
asukkaita koko ajan lisää, mutta osa
palveluista heikkenee.
– Muun muassa Otto-automaatti
poistettiin pikkuostarilta. Kaupungin pitäisi antaa alueellemme lisää
palveluja: toimiva kirjasto, nuorisotilat.
Hannariikka toivoo aktiviteetteja asukkaille ja viihtyisyyttä, metsien säilyttämistä eikä liian tiheää rakentamista.
___________________________
Kuvissa ylhäältä alkaen Hannariikka Ihantola-Parikka. Tapio Dansk,
Imran Naveed, Juhana Tikkanen ja
Ohto Paronen.
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Presidentin tervehdys

”Pidetään huolta sekä ihmisistä että
omasta asuinalueestamme”
Lions Club eli ”Leijonat” on hyväntekeväisyysjärjestö, jolla ei ole mitään uskonnollisia tai poliittisia sidoksia.
Meidän mottomme on, että on monta tapaa tehdä hyvää. Tämä pitää paikkansa sekä hyväntekeväisyydessä että arkielämässä.
Klubimme toiminta sisältää monenlaista. Esimerkiksi makkaran grillaamista tai
bingon järjestämistä senioritalon asukkaille. Punainen sulka -keräyksen organisoimista. Koulukonserttien ja tapahtumien järjestämistä, minigolf-radan pyörittämistä,
edunvalvontaa alueemme hyväksi. Ja paljon
muuta!
Koska kaikilla on aina kiire, yritämme
tehdä asukkaille helpoksi osallistua hyväntekeväisyyteen.
Yksi keksintö on pullonpalautus-kuittilipas. Joissakin kaupoissa on sellainen.
Kun pudotat pullonpalautuskuittisi Leijonien lippaaseen, sen arvo menee sataprosenttisesti seurakunnan jouluavustuksiin.
Voit siis antaa lähimmäisellesi joululahjan
milloin vain, kun käyt kaupassa.
Vahva kotiseutuhenki yhdistää klubimme jäseniä. Vaikka osa asuu nykyisin muualla, haluamme tehdä töitä tämän alueen ihmisten ja yhteisön hyväksi.

Yhteisöllisyys on tärkeä asia. Se auttaa pitämään asuinalueen mukavana ja myös torjuu yksinäisyyttä. Yksinäisyys on yksi nykyajan suurista ongelmista.
Palvelut ovat tärkeitä alueemme elinvoimalle ja ihmisille. Kuten moni tietää,
klubimme on tehnyt töitä alueemme julkisten palvelujen säilyttämiseksi.
Osassa on onnistuttu paremmin, osassa heikommin. Lue lehdestämme lisää siitä,
mitä esimerkiksi kirjasto-, nuoristotila- ja
kouluasioissa tapahtuu.
Myös yksityiset palvelut ovat tärkeitä.
Palvelujen käyttäminen on paras tapa turvata se, että täällä on yksityisiä palveluja.
Kuluttaja päättää, missä kaupat, ravintolat,
kuntosalit, fysioterapeutit ja muut yksityiset palvelut menestyvät. Adressit eivät paljoan auta, jos kuluttajan lompakko äänestää
muualla olevien palvelujen puolesta.
Yhteisöllisyys, välittäminen ja oman
asuinalueen hyväksi toimiminen ovat tärkeitä asioita. Siinä tarvitaan kaikkia. Pidetään siis kaikki yhdessä huolta sekä ihmisistä että omasta asuinalueestamme.

Lauri Kaira
Presidentti 2016-2017

Lions Club Vantaa / Pähkinärinne

Erikoisosaamistamme ovat
• fysioterapia • hieronta
• voice massage
• kiropraktiikka
• kinesioteippaus
MANTELIKUJA 1
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Pähkinärinteen
koulu uudistui
Pähkinärinteen koulu on toiminut kesästä asti uuden oppimisympäristön mallilla. Koulu avattiin remontin jälkeen syyslukukauden alussa.
Pähkinärinteen asukkailla oli tilaisuus tutustua kouluun konserttitapahtuman yhteydessä.
Tutustumisiltamissa esiintyi
Mikael Konttinen yhdessä Karelia Puhallinorkesterin kanssa. Sen
avasi apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Hägrooth. Tilaisuuteen
osallistui myös perusopetuksen
johtaja Ilkka Kalo.
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Pähkinärinteen kansalaisjärjestöt.
Koska Lions Club oli avainroolissa tapahtuman koordinaattorina, orkesteri soitti myös kappaleen “Nuoret leijonat”.
Uudistunut koulu
Pähkinärinteen koulu toteuttaa
uuden oppimisympäristön mallia. Henkilökohtaiset pulpetit on

korvattu siirrettävillä kolmiopöydillä, joita ryhmitellään tarpeen
mukaan. Luokkien lisäksi käytössä
ovat koulun käytävät ja muut tilat.
– On upeaa, että Pähkinärinteen
koulu on saanut peruskorjauksen
myötä laadukkaan sisäilman uuden ilmanvaihtojärjestelmän myötä, sanoo Ilkka Kalo.
–Lisäksi uudet pinnat, valaistus
ja kalustus tuovat viihtyisän oppimisympäristön.
Uusi tapa oppia
Uudesta oppimisympäristöstä puhutaan nyt paljon. Mitä se on?
– Uusi oppiminen on oppilaskeskeistä, ilmiöpohjaista, aikaan ja
paikkaan sitomatonta, oppiainerajat ylittävää, yksilöllisyyden huomioonottavaa ja samalla yhteiseen
työskentelyyn kannustavaa, sen
tulee luoda edellytyksiä luovaan
asenteeseen ja toimintaan, vastaa
Elina Lehto-Hägrooth.
– Kaikki se vanha, johon suomalainen oppiminen perustuu,

on uuden oppimisen perustana.
Koulutuksen ja oppineisuuden
arvostus, lukeneisuus ja luovuus,
kaikkien oikeus koulutukseen ja
yksilöllisen lahjakkuuden arvostus ovat olleet relevantteja Cygnaeuksen aikana ja ovat sitä edelleen, sanoo Lehto-Hägrooth Leijona-lehdelle.
Heijastimet oppilaille
Tutustumisiltamien kahvilaa pyöritti talkoilla Pähkinärinteen koulun vanhempainyhdistys.
– Kiitos tuesta kaikille teille, jotka kävitte ostoksilla vanhempainyhdistyksen kahvilassa konsertin
yhteydessä. Kahvilassa, ja muuallakin, keräämämme raha käytetään koulun oppilaiden hyväksi, sanoo vanhempain yhdistyksen
puheenjohtaja Minna Konttinen.
– Esimerkiksi, syksyn pimeyteen tilattiin kaikille oppilaille uudet hienot heijastimet koulun logolla.

Koulun tutustumis konserttiillan kahvilatuotto käytettiin
muun muassa heijastimien
hankkimiseen oppilaille.
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Kuvat. Vasemmalla sivulla yhäältä alkaen: asukkaita tutustumassa koululuokkaan, Karelia Puhallinorkesteri esiintyy ja alinna sivistystoimien apulaiskaupuginjohtaja Elina
Lehto-Hägrooth ja perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo koulun ruokalassa. Oikealla sivulla ylhäältä alkaen: Konsertin solisti Mikael Konttinen, Lehto-Hägrooth ja Kalo konsertissa, Mikael Konttinen laulaa ja Karelia Puhallinorkesteri soittaa.

”Työ yhteisön
hyväksi tärkeää”
Lentävä laulaja Mikael Konttinen arvostaa leijonatyötä
Laulaja Mikael Konttinen arvostaa
niitä ihmisiä, jotka laittavat aikaansa Lions Clubin ja asukasyhdistysten kaltaiseen toimintaan.
– Vartuin pienellä Pylkönmäkinimisellä paikkakunnalla. Tiedän,
miten arvokasta on, että pidetään
omasta kotikylästä huolta.
– On hienoa, että löytyy ihmisiä
jotka ovat valmiita laittamaan omaa
aikaansa hyväntekeväisyyteen ja
omista kotikulmista huolehtimiseen, sanoo Mikael. – Työ yhteisön hyväksi on tärkeää ja arvokasta.
Lentävä laulaja vai
laulava lentäjä?
Mikael asuu nykyisin Helsingissä,
mutta Vantaakin on tullut tutuksi.
– Asuin yhdessä vaiheessa siskoni
luona Vantaan Rekolassa.
Konttinen esiintyi Pähkinärinteen koulun tutusmisiltamissa yhdessä Karelia Puhallinorkesterin
kanssa. – Mikäpä sen hienompaa
kuin esiintyä lentokenttäkaupungissa!
Helsinki-Vantaan lentokenttä voi
tulla Konttiselle jatkossa hyvinkin
tutuksi. Hän valmistui lentäjäksi

Suomen ilmailuopistossa vuonna
2011. Liikennelentäjän ammatti
on edelleenkin mahdollinen ura.
Linnan kutsuilta
kuuluisuuteen
Musiikki on aina ollut Mikael Konttiselle tärkeää. Vuonna 1984 Ruotsin Sollentunassa syntynyt Mikael
on harrastanut musiikkia ja laulamista pienestä pitäen.
Hän opiskeli Helsingin ammattikorkeakoulun pop/jazz-musiikin
koulutusohjelmassa. Vuonna 2006
Konttinen lauloi Seinäjoen Tangomarkkinoiden finaalissa.
Varusmiespalvelusaikanaan hän
esiintyi solistina useissa Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan esityksissä. Tätä kautta hänet
löydettiin laulamaan Suomen itsenäisyyspäivän linnan juhliin vuonna 2006.
Hän teki siellä vaikutuksen linnan kutsuvieraisiin ja noin kahteen
miljoonaan television katselijaan.
Juhlien jälkeen Konttinen sai levytyssopimuksen, ja hänen debyyttialbuminsa ilmestyi keväällä 2008.
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”Kirjasto ja nuorisotilat
Pähkinärinteessä turvataan”
Vantaan budjettiriihessä sovittiin, että “kirjasto- ja nuorisotilat Pähkinärinteessä turvataan”.
Tilaa kunnostetaan taas. Lisäksi toisena vaihtoehtona selvitetään uusien tilojen vuokraamista.
Kaupunki on päättänyt ryhtyä toimiin Pähkinärinteen kirjaston ja
nuorisotilan suhteen.
Asia sovittiin kaupunginhallituksen budjettineuvottelussa. Vuoden
2017 budjettiin kirjattiin päätös,
että asia hoidetaan kuntoon tavalla
tai toisella.
Virkamiesten budjettiesityksessä
sellaista ei vielä ollut. Esitys tuli
poliittiselta puolelta.
Pattitilanteen makua
Pähkinärinteen kirjasto on nyt ollut
pitkään suljettuna ja nuorisotila on
toiminut väistötiloissa.
Tässä on ollut pattitilanteen
makua. Kirjastotoimen mielestä
tilaa ei voi käyttää, tilakeskuksen
mielestä voi.
Tilanteen avaamiseksi Pähkinärinteen leijonat kutsui toimialajohtajat keskustelemaan asiasta
Pähkinärinteen koululle.
Keskustelun veti Leijonien presidentti, Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Lauri Kaira.
– Asukkaat tahtovat että etsiään
yhdessä ratkaisut ja saadaan palvelut taas auki, Kaira sanoi.
Miten korjattiin
Vantaan tilakeskuksen johtaja Pekka Wallenius ja kunnossapidon esi-

mies Jussi-Pekka Sojakka kertoivat,
miten tilaa oli kunnostettu. Tilasta
etsittiin kosteutta ja homeitiöitä,
rakenteita tiivistettiin ja ikkunat
uusittiin.
– Mittausten mukaan siellä ei
ollut poikkeavia kosteus- tai itiömääriä tai muita syitä tällaiseen
oireiluun, he kertoivat.
– Korjausten jälkeen tila oli meidän tietomme mukaan käyttökunnossa.
Talossa toimii myös neuvola ja
hammashoitola. Niiden henkilökunta ei ole saanut oireita.
Tilaa ei kuitenkaan otettu käyttöön. Pähkinärinneseuran puheenjohtaja Arno de la Chapelle kommentoi, että asia on asukkaiden
näkökulmasta pitkittynyt kohtuuttomasti.
Solmun purkamista
Paneelin vetäjä Kaira pyysi yksiköiden johtajia ideoimaan, millä
pattitilanne purettaisiin. Mitä voisi
tutkia, korjata tai tehdä?
Esko Nikkilä ehdotti ilmastointilaitteiden korjaamista ja ilmastointihormien nuohoamista.Wallenius
nosti esille kaksi asiaa. Ensimmäinen koski herkistymistä.
–Jos ihminen on vakavasti herkistynyt tietylle ilmanlaatu-asialle,

hän reagoi siihen jatkossa helposti.
Siksi olen miettinyt, voisiko korjausten jälkeen tilaan pyytää toisia
työntekijöitä tai vaihtaa tiloja päittäin kunnan toisen palvelun kanssa.
Toinen koski kalusteiden vaihtamista. –Koska rakennuksesta ei
löytynyt syitä ja sen muissa osissa
pystyy työskentelemään, voisiko
oireiden aiheuttaja olla tilan kalusteissa?
Kirjastopalveluiden johtaja Mikko
Vainio sanoi, että kaupunki voisi
vuokrata alueelta toiset tilat kirjastolle, jos riittävän iso tila löytyisi.
Mitä nyt?
Keskustelutilaisuuden jälkeen
asiat lähtivät etenemään.
Kaupunginhallitus ja valtuusto
tekivät alussa kerrotut päätökset.
Lisäksi vuoden vaihteessa kirjastossa alettiin uusi remontti. Ainakin lattiaa korjattiin ja kalusteet
vietiin pois.
Kysyimme tilakeskukselta, mitä
on tapahtumasssa.
– Lattiapäällysteen uusimisen
ja kalusteiden vaihtamisen jälkeen
tilat otetaan nuorisopalvelujen ja
iltapäiväkerhon käyttöön.
– Kirjastotoiminnan järjestämiseksi muualla selvitykset jatkuvat,
vastaa Pekka Wallenius.

Päättymätön taistelu?
Pähkinärinteen kirjastoa on jouduttu puolustamaan pitkään.
Vuonna 2012 Vantaan säästöohjelma TVO sisälsi kirjaston lakkauttamisen. Syntyi adressiliike,
joka onnistui torjumaan asian.
Myöhemmin ilmeni, että sama
säästöohjelma sisälsi Pähkinärinteen nuorisotilasta luopumisen.
Nuorisotilan ainoaksi pelastuskeinoksi osoittautui se, että
nuorisotila liitettiin kirjaston
yhteyteen. Vuonna 2014 avattiin
moderni hybriditila.
2014 uskottiin, että tämä turvaisi
lopullisesti sekä kirjaston että
nuorisotilan olemassaolon.
Ilo oli ennenaikaista. Kirjastoon sijoitetut uudet työntekijät
alkoivat saada ilmanlaatuoireita
ja kirjasto suljettiin keväällä 2015
tutkimuksia ja remonttia varten.
Remontoitu kirjasto avattiin
alkuvuonna 2016, mutta joudut-

tiin sulkemaan uudelleen, koska
oireet palasivat. Kirjastoa korjattiin lisää, mutta – koska syytä
oireisiin ei löytynyt – sitä ei enää
avattu.
Jonkin aikaa elettiin pattitilanteessa. Vaikutti siltä, että Vantaan
tilakeskus ja kirjastotoimi ovat eri
mieltä tilan kunnosta.
Lions Club on mm. järjestänyt
julkisen pyöreän pöydän keskustelun asiasta. Lisäksi kirjasto-adressiliikkeessä vahvimmin mukana olleet alueen valtuutetut ovat pitäneet asiaa esillä.
Kaupunginhallituksen budjettiriihessä budjettiin kirjattiin yksimielisesti, että tilat kirjastolle ja
nuorisotilalle turvataan Pähkinärinteessä.
Siihen, miten tämä toteutetaan,
päätös sisältää pari erilaista vaihteoehtoa.
ks. teksti seuraavalla sivulla
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Kaupunginvaltuuston
budjettipäätös:
”Kirjasto- ja nuorisotilat
Pähkinärinteessä turvataan.
Selvitetään mahdollisuudet
korjata nykyiset Pähkinärinteen kirjasto- ja nuorisotilat.
Samanaikaisesti etsitään korvaavia pysyviä tiloja joko yksin tai yhteistyössä yritysten
tai yhteisöjen kanssa. Ratkaisuesitys tuodaan kaupunginhallitukselle huhtikuun 2017
loppuun mennessä.”

Uusi laki parveketupakoinnista
Pähkinähoidon arkeen vaikuttavat nyt uudet
lait muun muassa remonteista ja parveketupakoinnista. Lisäksi yhtiö on mukana kerrostalon ja parkkipaikkojen rakentamisessa.

Lions Club oli käynnistämässä kirjastoadressiliikettä. Kuva
klubin lehdestä 2012.

Vaikka hallitus lupaa purkaa normeja, toimitusjohtaja Henry Engblomin mukaan isännöintialalle
niitä on tullut paljon lisää. Ne
vaikuttavat myös asukkaisiin.
– Jo pari vuotta sitten tulivat
voimaan harmaan talouden torjuntaan liittyvät määräykset yli 15
000 € (alv 0%) arvoisten urakoiden ilmoittamisesta verottajalle.
Vaikutus asukkaaseen?
Engblomin mukaan yhtiön
tilaama iso korjaushanke saattaa vaikuttaa asukkaan omaan
remonttiin, esimerkiksi niin sanotun ”yhteisen työmaan” muodossa. – Jos yhtiössä tehdään kylpyhuoneremontteja, saattaa olla,
ettei osakas voi samalla toteuttaa
haluamallaan tavalla keittiöremonttia.
Myös tuore asbestiasetus vaikuttaa asukkaan omiinkin re-

Kuvat
1 Kirjasto on toistaiseksi suljettu .
2 Keskustelutilaisuudessa kirjastopalveluiden johtaja Mikko
Vainio (vas), peruskoulun aluepäällikkö Kirsi Kolu, tilakeskuksen johtaja Pekka Wallenius, Esko
Nikkilä, Lauri Kaira, Arno de la
Chapelle ja Kari T. Piela.
3 Kirjasto/nuorisotila vuonna
2014 sai kehuja yli kuntarajojen
4 Kirjastossa oli oma nurkkaus
perheen pienimmille

montteihin. – Mikäli asunnossa
on pintoja, joita ei ole uusittu
vuoden 1994 jälkeen, on tehtävä
asbestikartoitus ennen remonttiin
ryhtymistä.
– Myös kiinteistövälittäjät edellyttävät tietoja myytävissä kohteissa tehdyistä asbestikartoituksista.
Tupakointikielto
Uusi tupakkalaki ja asetus ovat
nyt voimassa. – Lain periaatteena
on, että asuntoyhtiö voi hakea
tupakointikieltoa esimerkiksi taloyhtiöide parvekkeille, jotka ovat
teknisesti samanlaisia.
Yhtiökokous voi päättää kiellon hakemisesta enemmistöpäätöksellä. Parhaillaan odotetaan
tarkempia ohjeita.
– Toistaiseksi isännöimissämme kohteissa ei ole tullut esiin kovin runsasta halukkuutta kieltojen
hakemiseen, kertoo Engblom.

– Monella paikkakunnalla asia säilymisen ja on mukana yhdessä
on jo nostettu esille ja pyydetty lisärakentamishankkeessa Lamkutsumaan ylimääräisiä yhtiöko- masrinteen alueella.
– Samalla turvataan pysäköintikouksia koolle.
paikkoja ainakin pysäköintisuunnitelmien edellyttämä määrä eli
Sähköautoja ja koulutusta
Pähkinähoito on informoinut yh- noin 80 % asunnoista.
– Loppuvuonna tehtyjen ratkaitiöiden hallitusten puheenjohtajia
mahdollisuudesta hankkia sähkö- sujen perusteella näyttää siltä, että
autojen latauspisteitä taloyhtiöi- kaikki pysäköintipaikat sijoitetaan
maan pinnalle ja pysäköintilaitosden parkkipaikoille.
Lisäksi Engblom on mukana ta ei rakennetta.
isännöintiliiton koulutustyöryhJouluvalot kuuseen
mässä.
Alan koulutus halutaan pitää Pähkinähoito oli pääosassa hankajan tasalla. – Alalla on aloitettu kimassa uusia jouluvaloja Lamisännöitsijöiden auktorisointi, maslammen joulukuuseen. – Hamyös ammattitutkinnot täyden- lusimme osaltamme tuoda hyvää
tyvät isännöinnin erikoisammat- mieltä alueen ihmisille.
Pähkinähoito muutti syksyllä
titutkinnolla vuoden 2017 lopulla.
2015 uusiin tiloihin Ärrävaaraan,
Koivuvaarankuja 2. – Iloksemme
Mukana rakentamisessa
Engblomin mukaan Pähkinähoito olemme todenneet, että asukkaat
halunnut turvata peruspalvelujen ovat hyvin löytäneet meidät.

Vagabondan ruokapuolella voi
syödä lounaan tai illallisen ja
pubissa osallistua monenlaiseen
iltaohjelmaan.

Vagabondassa viihdytään
Vagabonda on ravintola ja pub
Pähkinärinteen II puolen ostarilla. Vieressä on K-kauppa, joka jokin aika sitten oli vielä Siwa.
–Tervetuloa lasilliselle tai syömään hyvin, toivottaa Imran
”Imi” Naveed.
Ravintolasta saa sekä leikkeitä,
pizzaa että pakistanilais- ja intialaistaustaisia ruokia.

Lounas on arkisin klo 10.3014.30. Alacarte ja pizzakeittiö on
auki muulloinkin.
Monenlaista viihdettä
– Meillä on myös monenlaista
viihdettä, kertoo Naveed.
Torstaisin on bingoa kello
18.00, lauantaisin tietovisa kello 16.00. Perjantaisin ja lauantai-

sin kello 21.00 alkaen on karaokea. Kerran kuukaudessa on live-musiikkia.
– Meille saa mielellään tulla tekemään ehdotuksia siitä, mitä toivoisi, Naveed sanoo,

lisen kokoustilansa vuonna 2014.
Tämän merkkinä Vagabondan
oven vieressä komeilee Lions tunnus.
Myös Imi Naveed on mukana
Leijonatoiminnassa. Hän kuuluu
klubin hallitukseen. – On hienoa
Leijonanluola
saada olla mukana tällaisessa toiPähkinärinteen Lions club avasi minnassa ja että oma klubimme
Vagabondan ruokapuolelle viral- voi kokoontua täällä meillä.
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Tuomelan perinteikäs koulurakennus sai jatkoajan ainakin vuoteen 2021 asti.

Tuomelan koulu jatkaa
Varisto palaa pienimpien lasten eli 1-3 luokkalaisten kouluksi.

Hämeenkylässä toimiva Tuomelan
koulu sai jatkoajan ainakin vuoteen
2021 asti.
Kaupunginvaltuusto päätti, että
syksyllä 2021 koulurakennuksen
käyttötarvetta arvioidaan uudelleen alueen kouluverkkoselvityksen yhteydessä.
Uusi päätös
Vantaan säästöohjelman takia Tuomelan koulu piti laittaa lopullisesti kiinni jo viime kevätjuhlien jälkeen. Toisin kuitenkin kävi, koulu
on nyt täynnä oppilaita.
– On hienoa ja järkevää, että päätös muuttui, sanoo kouluaktiivi Sirpa Annala. –Vanhan päätöksen
mukaan Tuomela olisi jo nyt kiinni,
mutta nyt se jatkaa koulukäytössä.
Kahdessa vaiheessa
Päätös Tuomelan jatkosta syntyi
kahdessa vaiheessa.

Ensin, kaupunginhallitus päätti,
että Tuomelaan siirretään oppilaat
purkutuomion saaneesta Hämeenkylän koulusta. Sen takia Tuomela jatkoi koulukäytössä viime kesän jälkeen.
Toinen vaihe oli syksyllä. Kaupunginvaltuusto vastaanotti lääninrovasti Jukka Nevalan johdolla luovutetun ja Hämeenkylän omakotiyhdistyksen puheenjohtajan Ville
Hurmalaisen nimissä kerätyn Tuomelan koulu -kuntalaisaloitteen.
Valtuusto päätti, että koulu toimii
väistötilana tarpeen mukaan muidenkin koulujen remonteissa ja sen
lopullinen kohtalo päätetään vuoden 2021 kouluverkkoselvityksen
perusteella.
Vääntö kulisseissa
– Tuomelan koulun käytöstä käytiin keväisenä viikonloppuna melkoinen tahtojen taistelu, koska virkamiehet eivät tahtoneet Tuomelan

käyttöä jatkaa edes väistötilana.
– Meidän onneksemme kunnallispoliitikot asettuivat asukkaiden
puolelle eli ottivat sen roolin ,mitä
me heiltä odotimme, sanoo Annala. – Tämä oli myös kuntatalouden
kannalta järkevä ratkaisu.
Minkä ikäisiä alakoululaisia?
Tuomelan opetuspiste on tulevana syksynä osa suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi
Variston opetuspiste ja puretun
Hämeenkylän koulurakennuksen väistötilana toimiva Sanomala.
Seuraavat vuodet toteutetaan
niin, että yläkoululaiset käyvät
koulunsa Sanomalassa ja alakouluikäiset Tuomelan ja Variston
opetuspisteissä.
Kaupunki pyysi oppilaiden vanhempia valitsemaan, miten he haluaisivat alakoululaisten jaettavan
Tuomelan ja Variston opetuspisteiden välillä.
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Lääninrovasti Jukka Nevala:

Isommat oppilaat
menevät Sanomalaan

”Seurakunta on
toivon yhteisö
Erityisesti epävarmoina aikoina tämä on tärkeää.
–Seurakunta jatkaa samaa
myös nyt, koska olemme tulevaisuuden ja toivon yhteisö,
sanoo Nevala

7-9 luokkalaiset muuttavat syksyllä Sanomalaan, johon rakennetaan modernit
uuden oppimisympäristön tilat.
Hämeenkylän koulun 7-9 luokat
muuttavat syksyllä Sanomalaan.
Kaupunki vuokraa ja muuttaa koululaisille sopivaksi kuusikerroksisen toimistotalon osoitteessa Sanomatie 1.
Pienemmät oppilaat jatkavat Variston ja Tuomelan kouluissa. Vantaan sivistystoimi selvitti joulukuussa vanhemmilta, miten he tahtovat sijoittaa 1-6 luokat. Yli 80 %
vastanneista kannatti sitä, että luokat 1-3 tulevat Varistooon ja 4-6
luokat Tuomelaan.
Sisäilma kohtalona
600 oppilaan Hämeenkylän koulu
on jopa kertaalleen valittu Suomen
parhaaksi kouluksi.
Vuosikausia jatkuneet sisäilmaongelmat kuitenkin johtivat päätökseen, että rakennus purettiin.
Uuden koulun valmistumiseen
otaksutaan menevän ainakin kolme vuotta.
–Purkamispäätöstä tuskin olisi tehty ilman vanhempien aktii-

visuutta, sanoo Vantaan vanhempainyhdistyksiä edustavan VANVARYn puheenjohtaja Sami Kanerva.
Hämeenkylässä asuva VANVARYn sisäilmatoimikunnan jäsen
Sirpa Annala on helpottunut, että
moniongelmainen rakennus päätettiin purkaa.
– Hämeenkylän koulun ongelmat on tiedetty vuosia. On hyvä,
että asia lopulta otettiin vakavasti.
Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ryhtyivät toimiin, kun koko karu totuus heille rakennuksen
tilanteesta valkeni, sanoo Annala.
Tilanne rauhoitetaan
Tällä hetkellä Hämeenkylän oppilaat ovat väistössä viidessä erpaikassa.
1-5 luokat ovat Tuomelassa, 6 ja
9 luokat ovat Pähkinärinteen koulun pihan paviljongeissa, 7 luokat
Martinlaakson koulussa, 8 luokat
Variston opetuspisteessä ja lisäksi pienluokkia Kilterin koulussa.

Nyt tilanne vakiinnutetaan niin,
että koulua ei tarvitse vaihtaa niin
usein. Se on VANVARYn puheenjohtajan mielestä hyvä.
–Koulu on tärkeä ympäristö
myös sosiaalisen kehityksen kannalta ja jatkuva koulun vaihto voi
aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta yläkouluikäisille nuorille, sanoo
Sami Kanerva
Uusi oppimisympäristö
Opetustilat Sanomalassa toteutetaan uuden oppimisympäristön
mallilla.
Vanhemmille on kerrottu, että
suuri osa oppiaineista opiskellaan
2-3 luokan ryhmissä.
Tämä merkitsee että välillä yhdessä on 70 oppilasta.
– En ole huolissani suuresta ryhmäkoosta, sanoo Kanerva. – Oppilaiden lukumäärää opettajaa kohti ei kuitenkaan olla kasvattamassa, vaan kyse on joustavista mahdollisuuksista toteuttaa opetusta.

Oppilaiden vanhemmat saivat osallistua
päätökseen, miten Hämeenkylän koulun
oppilaat jaetaan Tuomelan ja Variston
opetuspisteiden välillä seuraavat
kolme vuotta.

Lääninrovasti Jukka Nevalan
mukaan kirkko on tulevaisuuden ja toivon yhteisö.
–Hämeenkylän seurakunnalla on menossa yhtä aikaa
kaksi juhlavuotta, kertoo
Nevala.
– Tänä vuonna Suomi täyttää 100 vuotta ja uskonpuhdistus eli reformaatio 500 vuotta. Nämä tapahtumat antavat
sisältöä seurakunnan kaikelle
toiminnalle.
Vantaan vanhin
Nevalan mukaan usein unohdetaan, että kirkko on Vantaan
vanhin organisaatio.
– Olemme olleet täällä liki 600
vuotta.
–Kirkko on vuosisatoja tarjonnut turvaa ja mielekkyyttä
elämän haasteissa.

Leijona-yhteistyötä
Seurakunta tekee yhteistyötä
hyväntekeväisyysjärjestö Lionsien kanssa. Lionsit muun muassa keräävät rahaa seurakunnan jouluavustuksiin.
Jokainen, joka pudottaa lähikaupassa pullonpalautuskuitin Lionsien lahjoitus-boksiin,
osallistuu sillä näiden joululahjojen antamiseen.
–Yhteistyö Lionsien kanssa on ollut menestyksekästä
muun muassa Pägyn päivän,
Lammaslammen rannan jumalanpalveluksen ja joulunvalotapahtuman osalta.
Kouludelegaatiossa
Seurakunta toimii siellä missä
ihmisetkin.
Jukka Nevala oli esimerkiksi
mukana Tuomelan koulu-aloitteen toisena allekirjoittajana ja
delegaatiossa kaupungintalolla.
– Kansankirkko on mukana
kaikkialla missä jäsenemme
eli kansalaiset, sanoo Nevala.
– Osaltamme me rakennamme alueemme viihtyisyyttä ja
palveluja, ajatellen niin lapsia, nuoria, aikuisia, vanhuksia kuin hädässä olevia.

Lyhyesti

Vaihtoehtoja oli kaksi. Kummassakin koulussa voisi olla kaiken
ikäisiä alakoululaisia. Tai sitten lapset jaetaan ikäryhmittäin, jolloin
pienimmät menevät Varistoon ja
isommat Tuomelaan.

saman ikäiset lapset ovat samassa
koulussa, kaveripiirit pysyvät varmimmin koossa. Varjopuolena on
kuitenkin se, että näin osalla on
todennäköisesti pidemmät koulumatkat.

Selvä tulos
Äänestys suoritettiin joulukuussa.
Tulos oli selvä.
80,3 % vastanneista kannatti jakoa ikäryhmittäin. Siten 1-3 luokkalaiset ovat seuraavat vuodet Varistossa ja 4-6 luokkalaiset Tuomelassa.
Vain 19,7 % kannatti sitä, että
kummassakin koulussa olisi kaikkia alakoulun luokkatasoja.
Äänestysprosentti jäi hämmentävässä tilanteessa alhaiseksi: 56 %.
Se ei ollut kovin suuri, mutta suurempi kuin äänestysprosentti Vantaalla viime kuntavaaleissa.
Vanhempien kannalta voittaneessa mallissa on kaksi puolta. Kun

Vaikuttiko koulun kanta?
Äänestystulokseen vaikutti varmasti se, että perusopetuksen johdon mukaan Hämeenkylän lapset jaetaan tulevaisuudessakin kolmeen eri kouluun (Askistoon, Hämeenkylään ja Pähkinärinteeseen),
eli heitä ei automaattisesti ohjata Hämeenkylän koulun oppilaiksi siihen kouluun, joka on pienille
koululaisille lähimpänä.
Toisaalta tulokseen vaikutti osaltaan sekin, että Hämeenkylän koulun rehtori Pasi Majasaari kannatti valittua mallia julkisesti.
Hän perusteli, että tämä malli
edesauttaa laadukkaan opetuksen
järjestämistä.

Osallistu Punainen sulka
- keräykseen
Punainen Sulka 2017 – keräyskampanjan kohteena ovat Suomen nuoret. Keräys on Suomen lionsklubien lahja vuonna
2017 sata vuotta täyttävälle itsenäiselle Suomelle. Sillä kunnioitetaan myös samana vuonna 100 vuotta täyttävää kansainvälistä Lions-järjestöä.

Klubimme täyttää 35 vuotta
Lions Club Vantaa / Pähkinärinne täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Klubi juhlistaa tapahtumaa toukokuussa.

Minigolfaamaan keväällä!
Ratagolf on kiva tapa tehdä hyvää. Ratagolf tai perinteisemmin
minigolf on hauska tapa viettää päivä perheen tai tuttujen kanssa. Pienen kilpailun aikana radalla toimiva kioskimme tarjoaa
virvokkeita. Paikalla on kaikki tarvittavat pelivälineet ja henkilökunta tarvittaessa opastaa pelin saloihin. Pähkinärinteen
Ratagolf, Lammaslammen rannalla.
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David Fitness Club Myyrmanniin
Myyrmannin MyFit
muuttui joulukuun alussa
David Fitness Clubiksi.

–David Fitness Club jatkaa tunnetun kotimaisen kuntoilubrändin
Davidin perinteitä salipuolella tarjoamalla siistejä, rauhallisia ja hyvin
varustettuja kuntosaleja, kertoo salin osakas Juhana Tikkanen.
Salia uudistetaan
–Salimme sijaitsee Myyrmannissa Iskostorilla Apteekin yläpuolella
ja toimi muutaman vuoden nimellä MyFit, ennen kuin liittyi osaksi
David Fitness Clubeja.
Vaikka Myyrmannin salia kehitetään, nykyistä kalustoa ei vaihdeta
Davidin laitteisiin.
–Nykyiset Technogymin laitteemme ovat laadukkaita, ja haluamme tarjota asiakkaillemme sitä, mistä he pitävät. Meiltä on toivottu, että nykyiset laitteet pysyisivät samoina. Vaikka toimimme Davidin brändin alla, kalusto voi olla
muunkin merkkistä.
–Salillemme lisättiin juuri kotimaisen Dinoxin toiminnallinen
harjoittelunurkkaus, joka tarjoaa
mm. puolapuut, leuanvetotangot
ja toisen kyykkytelineen. Samalla saimme pehmustetun venyttelyalueen, joka meiltä aiemmin puut-

tui. Kuuntelemme tarkasti asiakkaidemme toiveita salin toiminnan kehittämisen suhteen.
Paluu alalle
Kun Tikkanen pari vuotta sitten palasi Suomeen ulkomailla vietettyjen
vuosien jälkeen, kuntosalikärpänen
iski pitkästä aikaa kovaa.
–Halusin takaisin alalle ja nimenomaan yrittäjäksi. Kouluttauduin kuntosaliohjaajan koulutukseni lisäksi ravintovalmentajaksi, jotta voin auttaa asiakkaitamme kokonaisvaltaisemmin.
–Ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ja terveystietoisuuden lisääminen on minulle kutsumustyö, joka ei edes tunnu työltä!
Maksuton kokeilu
Tikkanen kutsuu kaikki Leijonalehden lukijat maksuttomalle kokeilukäynnille.
– Meille voi tulla aina ensimmäisen kerran tutustumaan ilmaiseksi
ja kynnys aloittaa meillä harjoittelu on matala.
– Myymme esimerkiksi kertakäyntejä asiakkaille, jotka empivät
pidempiaikaista liittymistä.
–Jäsenyysvaihtoehtomme ovat
hyvin joustavat, koska haluamme
toimia asiakkaiden ehdoilla.
–Emme ole alueen halvin sali,
mutta yleensä asiakkaamme mak-

savat mielellään muutaman euron
kuussa enemmän siitä, että meillä on
uudet ja puhtaat laitteet ja tilat, viihtyisää ja rauhallista sekä runsaasti
parkkitilaa Myyrmannin parkkihallissa, sanoo Tikkanen. –Salillemme
pääsee sieltä suoraan hissillä, joten
meille on myös helppo tulla.

Tervetuloa avajaisiimme
lauantaina 28.1. klo 10-16!

Nyt lauantaina 28.1. on avajaiset, kertoo Juhana Tikkanen

Salin yrittäjät esittäytyvät ja paikalla ovat myös Personal Trainerimme, jotka ovat asiakkaidemme
käytössä tapahtuman ajan.
Ohjelmassa myös ilmainen kehonkoostumusmittaus halukkaille, kahvia ja virvokkeita, sekä tuotemaistatuksia. Jaamme myös lipukkeita, jotka oikeuttavat kahteen
käyntiin kuntosalillamme.
Avajaispäivä osuu Myyrmannin
hyvinvointiviikonlopulle, jolla on
kauppakeskuksen puolella kaikenlaista hyvinvointiin liittyvää ohjelmaa perjantaista lauantaihin.
Tapahtumaa juontamassa lauantaina on Karita Tykkä. Kauppakeskuksen puolella arvotaan myös
perjantaina ja lauantaina yhteensä
kaksi kymmenen kerran kuntosalikorttia David Fitness Clubille, arvo
à 100 €. Tule mukaan!
www.davidfitnessclub.fi

Mikä ajankohtaista asukasjärjestöissä?
Mikä on juuri nyt ajankohtaista alueidemme asukas- ja omakotiyhdistyksille?
Kysyimme tätä yhdistysten puheenjohtajilta.
Edunvalvontalistalla on muunmuassa kaavoitus- ja liikenne-,
koulu-, kirjasto ja päiväkotiasioita. Lisäksi sekä Hämevaaraseura että Vapaalan omakotiyhdistys täyttävät tasavuosia.
Pähkinärinneseura
Pähkinärinneseuran ykkösasia
on puheenjohtaja Arno de la
Chapellen mukaan oman asuinalueen arvostaminen ja parantaminen.
– Luonto, palvelut sekä viihtyvyys pitää säilyttää. Kehitämme
vuorovaikutusta Vantaan kanssa,
jotta asukasaloitteet toteutuvat.
- Yhteydet päättäjiin ovat olemassa. Kirjaston puolesta tehdään edelleen töitä, samoin
Lammen ympäristö on kehityshankkeemme.

Hämevaaraseura

- Ajankohtaista toiminnassamme on muun muassa koulutilanHämevaaraseuran puheenjoh- teeseen vaikuttaminen sekä kaataja Mariitta Savolaisen mu- voitus- ja rakentamisasioissa jäkaan alue on mukava ja turval- senten etujen puolustaminen.
linen paikka asua. – Seuramme
täyttää 40 vuotta ja juhlimme si- Vapaalan omakotiyhdistys
tä keväällä Maatalousmuseolla.
Vapaalan omakotiyhdistys täytSavolainen listaa huoliksi mm. tää peräti 70 vuotta.
läpiajoliikenteen, joka ei noudata 30 km rajoituksia, Pähki- Puheenjohtaja Liisa Rajamäen
närinteen kirjaston, lasten kou- mukaan juhlavuoden tapahtulumatkojen pituuden ja päivävä- miin kuuluu muunmuassa Vakotitilojen tarpeen.
paala-päivä 9.9.2017.
Hämeenkylän omakoti- Ajankohtaisia asioita on muunyhdistys
muassatäydennysrakentamissuunnitelma. – Päätöksenteko,
Hämeenkylän omakotiyhdis- sen seuranta ja mahdolliset kantyksen puheenjohtaja Markus nanotot.
Lyyran mukaan yhdistys edistää
pientaloasumismuodon lisäämi- Myös liikenneasiat ovat esillä.
sen ja kehittämisen yleisiä edel- – Vapaalan tiestön kunto ja palytyksiä sekä toimii pienkiinteis- rantamistoimenpiteet sekä liitöissä asuvien yhdyssiteenä val- kennekysymykset
voen heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan.

Linnaisten omakotiyhdistys
Linnaisten omakotiyhdistyksen
agendalla on parhaillaan kolme
keskeistä teemaa.
- Päällimmäisenä on Linnaisten
täydennysrakennusalueen asemakaava, joka on parhaillaan
työn alla, sanoo puheenjohtaja
Jukka Mäkinen.
- Toisena tulee omakotiyhdistyksen 60 v. juhlat keväällä 2017
ja kolmantena Kulkuspuistonimsen leikkipuiston perusparannus, sanoo Mäkinen.
________________________
Kuvassa ylhäältä alkaen: Arno de
la Chapelle, Mariitta Savolainen,
Jukka Mäkinen, Markus Lyyra ja
Liisa Rajamäki.
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Ilmoitus

Herkkupähkinä tuplasi
lemmikkiosastonsa
Herkkupähkinä on joka ilta auki
klo 24 asti. –Vastaanotto on ollut
todella positiivinen, kertoo kauppias Ohto Paronen.
–Saamamme palautteen mukaan
aukioloaikapidennys on helpottanut monen asiakkaamme arkea.
Herkkupähkinä on panostanut iltojen turvajärjestelyihin. – Ennaltaehkäisevän toiminnan myötä kauppamme on paitsi turvallinen niin
myös järkevänhintainen. Anastus-

hävikkiä ei tule. Alalla kuin alalla
rehellinen asiakas maksaa viimekädessä kaiken anastetun tavaran,
korkeampien hintojen muodossa.
Kauppa tuplasi lemmikkieläinosastonsa.
–Lemmikkieläinosastomme hyllymetrien määrä kaksinkertaistui,
kun lastenruoat ja -tarvikkeet siirrettiin uuteen laajennettuun Lasten
maailmaan, joka perustettiin myymälän kulmaukseen lähelle kassoja.

Herkkupähkinän vuosi 2016 oli edellistä parempi.
Save Herkkupähkinä -kampanja, kolmanneksella
pidennetyt aukioloajat ja uudistukset eri osastoilla
antoivat kaivattua vauhtia

–Lemmikkieläinosastolla on nyt
huikeat 800 tuotevaihtoehtoa entisten noin 400 sijaan, sanoo Paronen.
–Valikoima on isoimpia koko
Vantaalla, ja hyllyistämme löytyy
muun muassa useita ruokavaihtoehtoja myös allergisille lemmikeille. Kannattaa tulla tutustumaan!
Vuosi 2016 oli Herkkupähkinälle edellistä parempi.
–Helmikuussa käynnistimme
Save Herkkupähkinä -kampanjan,

Luotettavaa
kiinteistöpalvelua
Pähkinärinteen alueella
yli 40 vuoden ajan

Koivuvaarankuja 2, Vantaa

www.pahkinahoito.fi

joka otettiin hienosti vastaan ja joka lujitti lähinaapurustomme suhdetta kauppaamme.
–Lähipalvelumme haluttiin säästää, ja jo heti helmikuussa pääsimme pitkästä aikaa edellisen vuoden
myynnin tasoihin.
–Maaliskuukin meni hyvin, kunnes uusi K-supermarket avasi vahvalla kanta-asiakasalueellamme
Niipperissä ja napsaisi meiltä kymmenisen prosenttia myynnistäm-

me, Paronen kertoo. –Mutta tästäkin iskusta toivuimme loppuvuoden aikana kovalla työllä ja uusasiakashankinnalla.
–Oikein positiivinen havainto on,
että tuotettu laatumme on jatkuvasti parantunut, Iloitsee Paronen.
–Asiakastyytyväisyystutkimustuloksemme ovat olleet viimeiset pari vuotta selvässä nousussa.

Viihtyisä ravintola/baari
tarjoaa asiakkailleen:

• Vaihtuva lounas arkisin
klo 10.30-14.30
• Bingoa torstaisin klo 18

• Tietovisa lauantaisin klo 16
• Karaokea pe ja la klo 21• Kerran kuussa live-musiikkia

Pähkinärinteen II ostari
Mantelikuja 1
Puh (09)586 3627

Tervetuloa viihtymään!
Aukioloajat su-to klo 09-02,
pe-la klo 09-03
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Elämä ei ole niin vakava paikka – miksi kuntosalin pitäisi
olla? Sinun ei tarvitse mullistaa arkesi rytmiä saavuttaaksesi
tavoitteita: kaksi kertaa viikossa riittää hyvään oloon.

Meillä on tapana

onnistua.

Tervetuloa tutustumaan. www.foreverclub.fi
HELSINKI • VANTAA • ESPOO • KERAVA • JÄRVENPÄÄ • LAHTI • HÄMEENLINNA • LAPPEENRANTA • JOENSUU • HINNAT ALKAEN 43 € / 4 VKO.



K-SUPERMARKET PÄHKINÄRINNE
Tavallista parempi Lähikauppa
Kiitos
ilmoittajille
hyväntekeväisyyshankkeeseen
osallistumisesta!
Lions Club Vantaa / Pähkinärinne on hyväntekeväisyysjärjestö.
Sen julkaisemien lehtien tuottama voitto, muut myyntivoitot
ja keräystuotot menevät lyhentämättömänä avun tarvitsijoille.
Yhdistyksen oma toiminta rahoitetaan klubin jäsenten jäsenmaksuilla. Hankkeet hoidetaan talkoohengessä.

TERVETULOA PALVELEVAAN LÄHIKAUPPAAN
PÄHKINÄRINTEEN OSTOSKESKUKSEEN

Tarjoamme teille tuntuvan alennuksen
käyttämällä oheista kuponkia

Käy minigolfaamassa Pähkinärinteen Ratagolfissa,
tuotto menee hyväntekeväisyyteen.
Hae Lions Clubin jäsenyyttä. Lisätietoja meilillä:
lions@laurikaira.fi

PÄHKINÄRINNE

Lammaslammentie 9, 01710 Vantaa
puh. 09 8553510
tapio.dansk@k-supermarket.fi

Ale-kuponki
Leikkaa talteen ja
hyödynnä heti seuraavalla
ostoskerralla

PÄHKINÄRINNE

-10%

1
2
3

Lahjoita pullonpalautuskuitti palautusautomaatin luona olevaan Lionsin keruuboksiin.

Terveisin K-Kauppiaat
Päivi ja Tapio Dansk



Osallistu hyväntekeväisyyteen.
Tässä on kolme hyvää tapaa, joilla Sinä voit tehdä hyvää:

Voimassa 28.2.2017 asti. Kertaostokseen
voi kuulua useita eri tuotteita, jotka
maksetaan samanaikaisesti. Alennus ei
koske tarjouksia, K-plussatarjouksia,
pullopantteja, äidinmaidonkorvikkeita,
tupakka-alkoholi-, nikotiinikorvaus-eikä
postin ja Veikkauksen tuotteita.
Ei voi yhdistää muihin etuihin.

Leijonalehti 2017. Julkaisija Lions
Club Vantaa/Pähkinärinne. Toimitus: Lauri Kaira (vastaava päätoimittaja), Ikka Malmivaara, Esko Nikkilä. Valokuvat: Arno de
la Chapelle, Kari Selovuo, Lauri
Kaira. Osa kuvista jutuissa esiintyviltä tahoilta.

