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INTERNET-SIVUJEMME UUTISIA  
MEILTÄ JA MUUALTA 2013  

 
Ma 30.12.  
Rikkaat pysyvät rikkaina myös vuonna 2014, mutta vähävaraiset köyhtyvät entisestään, ei siis 
hyvä. Mitä me siis olemme saaneet aikaiseksi hallituksessa työväestön ja eläkeläisten hyväksi? 
Hyvä kysymys, vastauksia vain puuttuu! MTV 
 
Ma 30.12.  
Kannattaisi myös tutkia Sveitsin pankkiholvit, ai niin, mutta eihän se käykään, kun siellä on 
pankkisalaisuus eli tallettajien nimiä ei julkisteta. Sieltä ne loput taideteokset mahdollisesti 
löytyisivät. Yle 
 
Pe 27.12.  
Mietittävää meille kaikille.  IS 
 
Ma 23.12.  
Olisikohan Suomessakin jo aika tehdä vastaavia leikkauksia? TE 
 
Ke 11.12.  
Kyllä 1962-1990 vallassaolijat Suomessa saavat hävetä. US 
 
Ti 3.12. 
Vihdoinkin jo vuosikymmeniä sitten ehdottamani asia etenee. Yle 
 
Ma 2.12. 
Tätä tämä rakentaminen Suomessa on ja on ollut jo liian pitkään. TE 
 
Ma 2.12.  
Internet-sivuihimme tutustui marraskuussa 100 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 646 kertaa viidestä eri maasta!  
 
La 30.11. 
Ei ole kehitystä ilman muutosta! IS 
 
To 28.11. 
Ei se aina vaan onnistu, Espoon Nuuksiossakaan. VS 
 
Ke 27.11.  
Näinhän se on ollut jo vuosikymmeniä! T&T  
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Su 24.11.  
Esitän jälleen kerran vaatimukseni, että yksiöitä ON rakennettava enemmän! Keinoilla millä 
tahansa. TE. 
 
La 23.11.  
Hienoa, että tännekin saatiin "rauha"  Husseinin jälkeen!? YLE 
 
La 23.11.  
Tarvitsisikohan meidänkin (SDP) katsoa peiliin ja lopettaa "suojatyöpaikat"? MTV  
 
Pe  22.11.  
Tällaisia nämä meidän johtajat vaan ovat. Oma pesämme on myös aika "likainen!"  
 
Pe 22.11. 
Onko suomalaisessakaan järjestelmässä NIIN paljon eroja, että kannattaisi kovin paljon 
ylpeillä? Yle 
 
Pe 22.11.  
Tällaisia nämä useat "Kansanedustajat"  vaan olevat, ja usein ilman puoluerajoja, ikävä 
kyllä. US 
 
To 21.11.  
Eivät he sentään mitään huippuneroja ole. Korjattavaa siis olisi ja paljon. Yle 
 
Ke 20.11.  
Mitenkähän meillä Vantaalla asiat ovat? YLE 
 
Ke 20.11.  
Tällaisia nämä puolueiden ns. Suojatyöpaikat ovat. Niistä pitäisi päästä eroon. IL 
 
Ti 19.11.  
Vuosikymmeniä olen puhunut, että se punalippujen heiluttelu voitaisiin jo pikkuhiljaa 
lopettaa. Ei sillä saada uusia jäseniä puolueeseen. Demari 
 
Ti 19.11.  
Kun rahaa on jo riittävästi, niin voi jostain eduistaan näköjään jo luopuakin. Voihan vee 
näitä meidän nykyisiä johtajia?!  
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Ke 13.11.  
On se vaan hienoa, että ko. maassa ovat britit ja jenkit (+ monet muut) valvomassa maailman 
asioita (niin kuin Vietnamissakin jenkit aikoinaan.) Nythän ne asiat ja maailman rauha 
ovatkin lähes yhtä kunnossa, kuin Irakissa nykyisin ns. sodan jälkeen?! ;) Voihan vee, sanon 
minä eli hirvee!  
 
Ti 12.11.  
Järkeä, kun ei pelkällä (korkea-)koulutuksella saada, se on nähty ja koettu. Jotain pitäisi 
tajutakin, muuten ovat opinnot menneet aivan hukkaan, ja monelta. MTV 
 
Ma 11.11. 
Haisee, haisee ja pahalta, mutta oheisenlaisiin poliitikkoihin on jo totuttu .  
Milloin missäkin puolueessa. Ikävä kyllä. IL 
 
To 7.11.  
Näin ns. "Helppoheikit"  toimivat ja vielä tyhmemmät tilaavat/maksavat. IL 
 
To 7.11.  
Heti, kun kyseinen firma menee/päästetään/joutuu/ajetaan konkurssiin, kuten syytä ehkä jo 
olisi, niin Norilsk Nickel firma Venäjältä ostaa sen konkurssipesän heti. Näin veikkaan, ja 
halvalla. Lue lisää: Talvivaara. Reuters 
 
To 7.11. 
Loistava saavutus sivistysvaltio Suomelta, kyllä tätä on varmasti odotettukin :) !  
 
Su 3.11.  
Terveisiä köyhille Kokoomuksesta? V 
 
Su 3.11. 
Räikkönenkin ottaa työväestön keinot käyttöön? IL 
 
La 2.11.  
No nyt on Pron Antti Rinnekin samaa mieltä kanssani, hyvä. ESS 
 
La 2.11.  
Tästä olen puhunut jo vuosikymmeniä. Mitään ei ole toistaiseksi tapahtunut. IS 
 
La 2.11.  
Aina ajankohtainen, ja ikävä kyllä, vieläkin.  
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La 2.11.  
Voi kun meilläkin (SDP) oltaisiin yhtä demokraattisia. Yle 
 
La 2.11. 
Köyhyys EI poistu maailmasta rikkaita yrityksiä tukemalla. TE  
 
Pe 1.11.  
3,8 miljardia euroa, joista ei makseta lainkaan kunnallisveroja!  
Ilmankos kunnat (320) ovat jatkuvasti valtion kassalla käsi ojossa?!  
 
Pe 1.11.  
Internet-sivuihimme tutustui lokakuussa 54 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 364 kertaa neljästä eri maasta!  
 
To 31.10.  
Hovioikeuden päätös = Käytännössä ei mitään eli "Ei korppi korpin silmää noki." IL  
 
Ti 22.10.  
Kuusijärven uudessa savusaunassa on paljon korjattavaa. VS 
 
La 12.10. 
"Tyhmä ja saamaton"  kaupunginhallituksen johdossa, ei hyvä! VS 
 
Ke 9.10. 
Tätäkin on ehdotettu jo vuosikymmeniä sitten. IL 
 
7.10.  
Mitähän se TE:n ajama rehellisyys on? AL 
 
1.10.  
Internet-sivuihimme tutustui syyskuussa 69 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 752 kertaa viidestä eri maasta!  
 
Ma 30.9.  
Mikä Suomessa EI nyt maksaisi enemmän kuin muualla EU:ssa? HS 
 
Pe 27.9.  
Jäämerelle pitää päästä. Olen puhunut tästä asiasta (esim. Petsamon palautus) jo monta 
kymmentä vuotta. Viimeksi pari vuotta sitten s-postitse asiasta europarlamentaarikko Mitro 
Revolle. Vastausta ehdotukseeni en vain ole saanut. Nyt ovat muutkin sitten heränneet. Ari 
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To 26.9. 
Kansanedustaja ei ole kansan edustaja, ei Perussuomalaisissakaan. IL 
 
To 26.9. 
Voi voi meitä. YLE  
 
Ti 24.9. 
Näin meidän rikkaat toimivat  ahneuksissaan, ikävä kyllä . HS 
 
Ke 18.9.  
Törkeää KKO . AP 
 
Ke 18.9.  
Väärin, väärin ja väärin . Näin tapetaan vapaaehtoistyö. AL 
 
Ti 17.9.  
Voihan hyvät veljet ja kukaan EI voi kuitenkaan yhtään mitään. IS 
 
La 14.9. 
Mitä nuoret edellä, sitä ....... HS 
 
La 14.9.  
Voi voi, hyvä veli (-järjestelmä.) IL  
 
Ke 4.9.  
Ainakin yksi henkilö on ollut kanssani täysin samaa mieltä eli päinvastoin kuin eräs Ulpu, 
joka tyrmäsi täysin minun eri mielipiteeni Rekolan työväentalolla aikoinaan. IL 
 
Ti 3.9. 
Kylärieha kokosi jälleen alueen yhteistyötahot. VS 
 
Ma 2.9. 
Internet-sivuihimme tutustui elokuussa 48 yksittäistä vierailijaa 
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 430 kertaa kolmesta eri maasta! 
 
Pe 30.8. 
Joo, joo. Selitykset ovat aivan samoja, kuin ennen Persianlahden sotaa. Silloinkaan ei löytynyt 
joukkotuhoaseita. Nyt niitä taas muka/ehkä löydetään, kun halutaan, mutta keiden 
toimittamia ne ehkä ovatkaan? Tulee taas vaan Mainilan laukaukset mieleen! IL 
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To 29.8. 
Tässä on meidän maanmainioille politiikoillekin ajateltavaa. Onko näin PAKKO olla? IL 
 
Ma 26.8. 
Heureka-Foorumi? 
Maan hyvätuloiset (yli puoluerajojen) kokoontuivat jälleen kerran miettimään, miten 
vähempituloisten rahat jaetaan! On heillä tosi suuria huolia? Tuskin kuitenkaan heidän omat 
tulonsa laskevat, päinvastoin! 
 
Ma 26.8. 
Samaa mieltä, säästää pitäisi kaikkien ja suojatyöpaikat pois. US 
 
Ti 20.8. 
Hyvä, että Itä-Hakkilan koulua aikoinaan laajennettiin meidänkin toimesta, virkamiesten 
vastustuksesta huolimatta. VS 
 
Pe 16.8. 
Kuusijärven päärakennuksen urakka ja Topaasiaukion suunnitelma päätettäväksi. 
Tekninen lautakunta käsittelee syksyn ensimmäisessä kokouksessaan 20.8. Kuusijärven 
päärakennuksen kokonaisurakoitsijan valintaa sekä Kivistöön rakennettavan Topaasiaukion 
rakennussuunnitelmaa. 
Kuusijärven päärakennuksen urakka painottuu talotekniikan peruskorjauksiin eli 
ilmanvaihto-, lämmitys-, vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja rakennusautomaatio uusitaan pääosin 
koko rakennuksessa. Lisäksi uusitaan kokonaan wc-tilat, pesu- ja saunatilat sekä vesikatto ja 
keittiö korjataan osittain. Uusia tiloja tehdään muun muassa siivoukselle, ilmanvaihdolle, 
sähkölle ja maalämmölle. 
 
Ke 14.8. 
Eläkepommi (ko.) IL  
 
Ti 13.8.  
Ja kuinkahan moni meistä nyt sitten osaa ruotsia, kun se on ollut pakollista? IL 
 
Ti 13.8. 
Helsinki => Vantaa. VS 
 
Ke 7.8.  
Asia on tiedetty jo vuosikymmeniä, mutta onhan se kai hyvä, että selvisi vihdoin 
Vapaavuorellekin? IL 
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Ke 7.8. 
Onhan hallituksessa mukana muitakin puolueita, vai onko? TS 
 
Ma 5.8.  
Jotain meidän kai tarttis tehdä. TS 
 
To 1.8.  
Internet-sivuihimme tutustui heinäkuussa 17 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 115 kertaa neljästä eri maasta!  
 
Ma 29.7. 
Monessa asiassa samaa mieltä. HS 
 
Ti 23.7. 
Kunhan nyt pystyisi vaikuttamaan edes näihin Suomen tai Vantaan asioihin? TE 
 
Ma 1.7.  
Ei siis savua ilman tulta. 3T 
 
Su 30.6.  
Voi voi USA, mitä olet mahdollisesti mennyt tekemään?! IL  
 
To 27.6.  
Jälleen kerran ovat huippukoulutetut ja kalliit ammattilaisemme asialla. HBL 
 
To 27.6. 
Viitaten edelleenkin edellisiin kommenteihin, tällä kertaa vain Katainen. IS 
 
To 27.6.  
Viitaten edelliseen kommenttiin. HS 
 
Ke 26.6.  
" Ei korppi korpin silmää noki ", vai miten sitä sanotaankaan? IL 
 
Ke 26.6.  
Edellisen kerran ravintoloilta piti asiakkaiden loppua silloin, kun uusi tupakkalaki astui 
voimaan, mutta kuinkas kävikään? Asiakkaita on enemmän kuin aikaisemmin! 
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Ke 26.6.  
No voi hellanlettas sentään, kun ovat "kansan"edustajat joutuneet ns. töihin,  
mutta kohtahan he pääsevät "ansaitsemilleen" n. kolmen kuukauden palkallisille kesälomille. 
Hyvin ovat omat asiansa hoitaneet. Kansalaisten asiat ovat siinä tiimellyksessä tosin usein 
unohtuneet! 
 
La 15.6.  
Uusille korttelisaunoille olisi tilausta. VS 
 
To 13.6.  
Suomessa näitä riittää . IS 
 
Pe 7.6.  
Näin kansanedustaja ei olekaan kansan edustaja, vaan puolueen edustaja?!  
Ei tällainen ole oikeaa demokratiaa, ainoastaan näennäis-sellaista. IL 
 
To 6.6.  
Kaikista tuntemistaan henkilöistä, hän on luotettavin. 
Ei siis ole kovin hyvä ihmistuntemus Kataisella. IL 
 
To 6.6. 
Näin täytyisi varmaan toimia Vantaallakin. IL  
 
Ti 4.6.  
Kuusijärvellä alkaa tutkimus ... VS 
 
Su 2.6. 
Internet-sivuihimme tutustui toukokuussa 50 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 351 kertaa kahdesta eri maasta!  
 
Pe 31.5.  
Maassa maan tavalla, vai miten se menee. IL 
 
Pe 31.5.  
Torso laki, susi jo syntyessään. Laadun kun näkee, niin tekijät tiedetään. IL 
 
To 30.5.  
Kyllä on todellisia monialaosaajia, kun työpaikkoja vaihdetaan noin vaan! IL 
 
Ti 28.5.  
Kun ei ole enää tärkempää tekemistä. IL  
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La 25.5. 
Onkohan Eskolla oma lehmä ojassa? IS 
 
Pe 24.5.  
Tuskin irtisanomisilla saadaan lisää kannattajia ainakaan työväestöstä? Demari 
 
To 23.5.  
Ei ehkä niin huono idea ollenkaan. IL 
 
To 23.5. 
Itä-Hakkilan Kilvan yleisurheilu-ilta . VS 
 
Ma 13.5.  
No voihan vee. Kyllä tämä on meidän tavallisten kansalaisten tiedossa ollut jo kauan. Ei 
tarvitsisi kuin kysyä, mutta kun EI osata, eikä haluta edes oppia. IL 
 
Ti 7.5. 
Pistää tämäkin jälleen ajattelemaan! HS 
 
Ma 6.5.  
Täysin naurettava uutinen ja tilastointi! Menkää Länsisatamaan THL:n väki katsomaan 
paljonko alkoholia tuodaan maahan :DDDD 
 
To 2.5.  
Internet-sivuihimme tutustui huhtikuussa 77 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 715 kertaa!  
 
Ma 29.4. 
Onkohan Suomessa(kin) liikaa virkamiehiä? IL  
 
Su 28.4. 
Tästä on puhuttu jo kauan ja tässä aloitteessa on todella ideaa,  
vaikka se tällä kertaa oppositiolta tuleekin! IL 
 
To 25.4. 
Tätä on Kokoomus, hallituskumppanimme. IS 
 
Ke 24.4.  
Näinkö muka suomalaisten työttömyys hoituu? 
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Ke 24.4. 
Nämä tuhannet ja tuhannet turistit Vantaan kaupunki jättää täysin hyödyntämättä, kiitos 
Tilakeskuksen noudattaman erittäin huonon politiikan.  
Kuusijärvi voisi tarjota kokemuksia ja elämyksiä sekä ainutlaatuista suomalaista savusaunaa 
turisteille, mutta kun EI ole kesäkautena auki. Todella typerää! 
 
Ke 24.4. 
Tämän vielä kun näkisi siitä kun aina vain puhutaan. Karjalainen  
 
Ti 23.4. 
Mitähän tietyt ihmiset ajattelevat, jos osaavat edes ajatella? VS 
 
Ti 23.4. 
Olisivat kuunnelleet kuntalaisia, mutta kun EI KOSKAAN! IL  
 
Ma 22.4. 
Meidän edustajat eivät toimi OIKEIN!  Eli allekirjoita tämä adressi! 
 
Ma 22.4. 
Mielestäni montaa muutakin perustuslakia pitäisi muuttaa Suomessa! YLE 
 
Pe 19.4. 
Ei hyvä tämäkään päätös VS 
 
Ke 17.4. 
Tämäkin kuuluu MP:n työhön?? IL 
 
Ma 15.4.  
Sipoonkorpi, mitä tekee Vantaa? YLE 
 
Pe 12.4. 
Osataan sitä Vantaallakin VS 
 
To 11.4. 
Kouluissa kuohuu VS / Lue myös: adressit.com 
 
Ke 10.4. 
Hyväveli-järjestelmää ja sisäpiiritietoja. Koskahan aletaan jotain tekemään tätäkin 
mädännäisyyttä vastaan? TS 
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Ke 10.4. 
Onkohan kukaan tavallinen työntekijä samaa mieltä EU:n komission kanssa? IL 
 
Ke 10.4. 
Jälleen se on todistettu, hyvin menee VS 
 
Su 7.4. 
Jälleen yksi vääränlainen tilastouutinen! Toisilla ruokamenot vievät 1 % ja toisilla taas 40 %, 
(+ vuokra 50 %), mutta keskimäärin kaikkien talouksien kesken vain 12 %. Näin tilastot 
toimivat ja asiat saadaan näyttämään ihan miltä vain halutaan :( eli hyvin muka menee?! 
 
To 4.4. 
Kyllä eri mieltä oleminen hallituksenkin kanssa kannattaa IL  
 
Ke 3.4. 
Juttakin jo perääntyy ja hyvä niin YLE  
 
Ma 1.4.  
Internet-sivuihimme tutustui maaliskuussa 74 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 518 kertaa!  
 
Ma 1.4. 
Lämmintä saapuu etelästä VS 
 
La 30.3. 
Onko Zyskowiczkin jo eri linjoilla kuin Urpilainen osinkoverotuksesta? IL  
 
Pe 29.3.  
Osinkovero puhuttaa (ja on syytäkin!) 
- Farssin ainekset TE 
- Tuomiojakin tukee Arhinmäkeä IS 
- Osinkoverotus kuumentaa demareitakin US 
- Painostettiinko hallitusta osinkoveroasiassa IL 
- Osinkoveron anteliaisuus hämmästyttää, kummastuttaa asiantuntijoitakin HS  
 
Pe 29.3. 
Vantaa-lisän leikkaus ei näy hoitotarpeessa VS 
 
To 28.3.  
Vai suhmurointia: Keski-Uudenmaan liitos VS 
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Ke 27.3.  
Joka keväinen ongelma. Eivätkö ihmiset koskaan opi? 
 
Ti 26.3. 
Hakunilan kirjasto -uutisen kommenteissa syytetään Itä-Hakkilan Demareita. 
 
La 23.3. 
Skomarsin torppa VS 
 
To 21.3. 
- Täytyisi sitä osata neuvotellakin, eikä vain omia tavoitteita asetella. VU 
- EK:n joustamaton ideologia kaatoi sovun. VU 
- Surkea teatteriesitys EK:lta. Demari  
 
Pe 15.3. 
" Ei korppi korpin silmää noki ", mutta kyllä minä olen sitä mieltä,  
että kyllä lainsäätäjien täytyy itsekin lakeja noudattaa! 
 
To 14.3. 
Kokoomukselta takinkääntö? SK 
 
To 14.3. 
Sorry, sanoi ministeri! IL  
 
Ke 13.3. 
Nyt tarvitaan metropolihallinto  VS 
 
Pe 8.3.  
Eikö siis päätösvalta Suomessa olekaan hallituksella ja Eduskunnalla? IL  
 
Pe 8.3. 
Nyt taas VVO, F-F ja JP. HS 
 
To 7.3. 
Ei välttämättä "niin" huono lakialoite. VU 
 
Ke 6.3. 
Neljä kaupunkia. VS 
 
La 2.3. 
Suomi on kaivosyhtiöiden paratiisi. IL  
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La 2.3. 
Internet-sivuihimme tutustui helmikuussa 60 yksittäistä vierailijaa  
ja sivuja katsottiin 459 kertaa!  
 
Pe 1.3. 
Keskustelua koirista , näin keväällä. VS 
 
To 28.2. 
Tikkurilan uusi asemakeskus. VS 
 
Ke 27.2. 
Näin sitä siis on toimittu ns. Suojatyöpaikoilla. MTV3  
 
Ke 27.2. 
Hyvääkin solidaarisuutta löytyy, joskus. US 
 
Ke 27.2. 
Näin toimitaan TELAssakin. Siellähän on myös meidän edustajia?? 
 
Ke 27.2. 
Nämä(kö) ovat ainoat vaihtoehdot. VS 
 
Ti 26.2. 
Eikö nämä koskaan lopu. VS 
 
Ma 25.2. 
Tuttua Vantaalla tämäkin, ikävä kyllä! KAR  
 
La 23.2. 
Muutama tiedonjyvänen aluetoimikunnasta ja sen tehtävästä. 
Aluetoimikunnan tehtävä on määritelty kaupunginvaltuustossa 17.12.2012 hyväksytyssä 
johtosäännössä, se kumoaa aikaisemman 15.12.2008 valtuuston tekemän johtosäännön. 
Voimaantulo 1.1.2013 alkaen. 
 
Kaupunginvaltuusto valitsee aluetoimikuntaan kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan 
vähintään seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 
Aluetoimikunnan henkilöjäsenistä esitykset valtuustolle tekevät alueella toimivat puolueet. 
Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia heitä koskevissa 
asioissa. Aluetoimikunta toimii linkkinä asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen ja kaupungin 
päättäjien välillä. Se seuraa aluetta koskevaa päätöksentekoa, antaa lausuntoja tärkeissä asioissa ja 
pyrkii näin edistämään alueen hyvinvointia. Aluetoimikunta päättää käyttöönsä myönnetyn 
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aluerahan käytöstä kaupunginhallituksen yleisjaoston hyväksymien perusteiden mukaisesti. 
Päätökset aluetoimikunnan ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa tehdään viranhaltijan esittelystä. 
Esittelijänä toimii kuntalaispalveluiden tulosalueen aluekoordinaattori tai aluepalvelupäällikkö. 
 
En tässä kaikkea 10 § jotka kuuluvat johtosääntöön käy lävitse. Sen sijaan kiinnostuneita pyydän 
menemään Vantaan kaupungin nettisivuille  
 
www.vantaa.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/aluetoimikunnat_/aluekoordinaattorit   
 
Täältä löytyy koko "karderobi" kerralla.  
 
Hakunilan aluekoordinaattorina toimii Liisa Juustil a (Hakunila, Kivistö.)  
Yhteystieto: liisa.juustila@vantaa.fi puh. 050 314 5123 hän on viranhaltija joka viimekädessä 
laatii esityslistat aluetoimikunnan kokouksen käsiteltäviksi ja myös esittelee ne. 
 
Yllä muutama asia tiedoksi kiinnostuneille. Aina voi myöskin toimikunnan jäsenen "hihaan tarttua" 
alueen ongelmista / ideoista ym. jolloin asia etenee sitä kautta. 
Olen itse 8 vuoden aikana ollut toimikunnan jäsen ensin varajäsenenä usein edustamassa, sitten 
viimeiset 4 vuotta varsinaisena ja edelleen seuraavat 2 v. samoin. 
 
Toivottavasti lukijoille avautui edes hieman aluetoimikunnan tehtäväkenttää, joka sekin on 
yhteisten asioiden hoitamista tahollaan. 
 
Hyvää alkavaa vuotta toivottaa aluetoimikunnan jäsen:  
OSMO PELTONEN  
k.o.peltonen@elisanet.fi Mob. 040 413 3434 
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n johtokunnan jä sen 
Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry:n  puheenjohtaja    
 
Ti 19.2. 
Talvimarkkinat täyttää Tikkurilan . VS 
 
La 16.2. 
Antti näytti esimerkkiä . VS 
 
Ke 13.2. 
Kuusijärven Ulkoilukeskus virittäytyy talvilomatoim intaan. VS 
 
Pe 8.2. 
Isä Mitron postilla 2/2013: Visio Euroopasta 
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Pe 8.2. 
Valtuuston aloitteista: 
Miljoonan kustannukset. VS 
 
Pe 1.2.  
Internet-sivuihimme tutustui tammikuussa 115 yksittäistä vierailijaa  
ja sivuja katsottiin 856 kertaa! 
 
Pe 1.2. 
Kaupunkiin uusi maapolitiikka . VS 
 
To 31.1. 
Ei kiitos, sanoi kansanedustaja Antti Lindtman. VS 
 
To 31.1. 
Kuusijärven saunat ja uusi savusauna. VS 
 
Ke 30.1. 
Tutkintapyynnön tehnyt arkkitehti irtisanottiin Van taalla. HS 
 
Ti 29.1. 
Jukka Peltomäki <=> Forma-Futura. VS 
 
La 26.1. 
Suuret haasteet, puheenjohtajamme, kaupunginvaltuutettu  Tarja Eklund 
 
Pe 25.1. 
Koskahan meillä täällä Vantaalla (Suomessa) otetaan sama käytäntö. 
Koirien ulosteita on kävelyteillä jo aivan riittävästi kevättä odottamassa! :( 
Katso uutinen TÄSTÄ. 
 
To 17.1.  
Itä-Hakkilan uusi päiväkoti . VS 
 
Ti 15.1. 
Tikkurilan uuden asemakeskuksen työmaalla alkavat louhinta- ja räjäytystyöt . 
Tikkurilan asemalle rakentuvan uuden toimisto- ja liikekeskuksen työmaalla (Ratatie 11) 
suoritetaan melua aiheuttavaa työtä lähiviikkojen ajan Räjäytystyöt tehdään klo 9.00-15.30 välisenä 
aikana ja ne pyritään suorittamaan yhtäjaksoisesti helmikuun alkuun mennessä. Tällä viikolla työt 
käynnistyvät louhintaporauksilla ja viikoilla 4-7 on käynnissä varsinainen louhinta. 
Asemakeskuksen toteuttaa YIT Rakennus Oy. Lisätietoja räjäytystöistä: Jyrki Haka, Ilari Smura, 
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YIT Rakennus Oy,  
vaihde 020 433 111, www.yit.fi/tikkurila   
Asemalle liike- ja toimistokeskus, linja-autoterminaali sekä pysäköintitalo 
Toimisto- ja liikekeskuskokonaisuus torneineen on korkeimmillaan 12-kerroksinen ja siihen tulee 
erillinen kolmikerroksinen 500 autopaikan pysäköintilaitos. Rakennus ulottuu radan yli 
rakennettavan asemasillan välityksellä Jokiniemen puolelle. Liikekeskukseen sijoittuu 
päivittäistavarakauppa, kahviloita, ravintoloita sekä muita liiketiloja. Lisäksi keskukseen 
rakennetaan linja-autoterminaali. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi lokakuussa 2012 ja 
valmistuu loppuvuodesta 2014. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuonna 2019. Ensimmäinen 
vaihe on suuruudeltaan 16 000 kerrosneliötä. Kaiken kaikkiaan rakennusoikeutta tontilla on 28 500 
kerrosneliötä. 
Lue lisää uudistuvasta Tikkurilasta: www.vantaa.fi/tikkurilankeskusta   
Ystävällisin terveisin, 
Milla Hamari 
Viestintäsuunnittelija 
Vantaan kaupunki 
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala 
Kielotie 28, 01300 Vantaa 
p. (09) 839 23939, 043 8249615 
 
La 12.1. 
Hakunilan uimahalli avataan maanantaina 
Hakunilan uimahalli avataan yleisölle maanantaina 14.1.2013 klo 6.00. 
Viikonloppuna 12.-13.1. hallissa pidetään uintikilpailut ja kuntosalit ja saunatilat ovat asiakkaiden 
käytössä myös viikonloppuna. Syynä uimahallin sulkemiseen oli ison altaan pohjaimurijärjestelmän 
auki jäänyt venttiili, joka aiheutti kellaritiloihin vesivahingon. Avoimesta venttiilistä virtasi 
runsaasti vettä tasausvesialtaaseen. Tasausaltaan ylivuotoputkiston kapasiteetti ei riittänyt, vaan 
vettä alkoi valua kellariin. Myöskään kellarin jätevesipumppaamon teho ei riittänyt poistamaan 
vettä, vaan vesi alkoi nousta illan ja yön aikana kellarin lattialle. Aukinainen venttiili löydettiin ja 
suljettiin keskiviikkoaamuna. Selviteltävänä on, miksi venttiili jäi auki ja sen aukioloa ei huomatta 
aiemmin tasausaltaan ja teknisen tilan automaattihälytyksistä huolimatta. 
Lisätietoa uimahallin palveluista 
liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti, puh 09 8392 3632 
Lisätietoa teknisistä asioista 
Rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa, puh. 09 8392 4901 
 
To 10.1. 
Lisäuutisia Hakunilan uimahallista VS. 
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Ke 9.1. 
Hakunilan uimahalli  on toistaiseksi suljettu kellarissa sattuneen vesivahingon vuoksi. Kuntosalit 
ja saunatilat ovat asiakkaiden käytössä, allastilat on suljettu asiakkailta. Vesivuodon syy ei ole 
toistaiseksi tiedossa. Pelastuslaitos on pumppaamassa vettä pois kellaritiloista. Tilojen avaamisesta 
tiedotetaan heti, kun saadaan tarkempaa tietoa. 
Lisätietoja: 
Veli-Matti Kallislahti 
liikuntajohtaja 
050 5118636 
tai 
Jaakko Haapala 
hallimestari 
040 8657150 
 
-Ti 8.1.  
Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry:n 40 -vuotisjuhla ti  5.2. Nutalla.  
 
Su 6.1.  
Storträskin kalastuspaikan puolesta. 
Lampea uhkaa sulkeminen. Haluamme säilyttää ainutlaatuisen kalastuspaikan ja kaipaamme siinä 
apuasi. Keräämme tähän adressiin nimiä kalastuspaikan säilyttämisen puolesta. Jos olet sitä mieltä, 
että kalastuspaikka on säilytettävä, niin kirjoita nimesi tähän: Adressi Storträsk -lammen 
kalastuspaikan säilyttämiseksi.  
 
Ke 2.1.  
Internet-sivuihimme tutustui joulukuussa 65 yksittäistä vierailijaa ja  
sivuja katsottiin 193 kertaa!  
  


