TUL:n Veteraanipäivät
Vantaalla
5. - 6.6.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
TUL:n Suur-Helsingin Piiri Veteraanijaosto
Paula Kaunismäki
GSM 050 453 6364
sähköposti: veteraanipaivat2017@gmail.com

Veteraanipäivien 2017 suojelijana toimii Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen.
Maanantai 5.6.2017
Klo 9-18

Kisatoimisto, Ruokailut, Tapahtumakeskus, Peltolan Koulu, Lummetie 27
Peltolan koulu, NonStop -paikka
Suosittelemme passin ostoa etukäteen, joka laskutetaan yhdessä ilmoittautumisen
kanssa noin kaksi viikkoa ilmoittautumisesta.
Passin hinta 35 euroa, sisältää 2 x ruokailu, pääjuhla ja iltamat
Passit ovat noudettavissa Kisatoimistosta.
Suosittelemme varaamaan yksittäiset ruokaliput molemmille päiville etukäteen, jotta
tiedämme varautua ruokailijoiden määrään, ruokaliput voi noutaa ja maksaa
Ruokalan sisääntulossa, vain käteinen raha.
Ruokalippu 10 € / päivä
Ruokailu

klo 12-14

Lihakeitto, salaatti, leipä ja levite & rahka
Kahvin myynti buffetista

Buffet

klo 10-18
Veteraanien hoitamana, palvelee myös Petankkipelaajia pelikentillä

Kaikkien päivien tapahtumiin ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2017.
TUL hoitaa Veteraanipäivien laskutuksen noin kahden viikon kuluessa
ilmoittautumisesta ellei muuta erikseen mainita. Maksu tulee suorittaa laskussa
olevaan eräpäivään mennessä.
Sähköisesti tehtyihin ilmoituksiin tulee heti vahvistus/yhteenveto sähköpostiin ja
tulostettaviin ilmoituksiin toimitetaan kirjallinen vahvistus.
Tulostettavat lomakkeet löytyvät TUL:n sivuilta: http://tul.fi/veteraanipaivat
Tapahtumien kartta liitteenä.
Klo 11

Avajaiset
Vantaan kaupungin talon edusta, Tikkurila
tai Lauri Lairalan aukio, kaupungin talon vieressä
Tilaisuuteen osallistujia pyydetään olemaan ajoissa paikalla runsaslukuisesti!
Ohjelma:
Musiikkiesitys
Tilaisuuden avaus, Jaakko Vastamäki
Vantaan kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Kari Nenonen
Liikuntaesitys
Musiikki -esitys

Klo 12 - 17

Petankki, Urheilupuiston hiekkakenttä
Vastuuhenkilö Harri Rinne
Ylituomari Marko Taipalvesi
Harjoittelumahdollisuus klo 10 alkaen
Pelit pelataan 4 pelikierroksena = aikapeleinä
Petankkikisoihin ilmoittautumiset viimeistään 15.5.2017.
TUL hoitaa Petankkikisojen laskutuksen noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta ellei muuta erikseen mainita. Maksu tulee suorittaa laskussa olevaan
eräpäivään mennessä.
Petankkikisojen ilmoittautumiseen merkitään: osallistuva sarja sekä seuran,
joukkueen ja pelaajien nimet, syntymävuodet sekä yhteyshenkilö, puhelinnumero ja
laskutusosoite, jos eri kuin yhteyshenkilö

Klo 13 -17

Tikkurilan Urheilutalo
Harrastelentopallo
Vastuuhenkilö Hannu Ahonen & Petri Novitsky
Istumalentopallo
Vastuuhenkilö Esko Lerssi
Harraste- ja istumalentopallokisoihin ilmoittautumiset viimeistään 15.5.2017.
TUL hoitaa harraste- ja istumalentopallokisojen laskutuksen noin kahden viikon
kuluessa ilmoittautumisesta ellei muuta erikseen mainita. Maksu tulee suorittaa
laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

Klo 13 - 17

Liikunta- ja kulttuuritapahtumat, Peltolan koulun auditorio
Vastuuhenkilö Eeva Reiman
Tilaisuuden juontaa Katariina Pyysalo
Ohjelma

Klo 13 – 13:15
Klo 13:15 – 14:00
Klo 14:00 – 15:00
Klo 15:00 – 15:45
Klo 15:00 – 16:00

Klo 15:45 – 16:00
Klo 16:00 – 17:00

Taukoliikunta
Vetäjinä Göran ja Esko
Veteraaniesityksiä
Rauhanlauluja, säestäjänä Reino Bäckström
Veteraaniesityksiä
Opastettu kulttuurikävely, Kati Tyystjärvi
Peltolan koululta Sokos Hotelli Vantaalta
Veininmyllylle (mahdollisuus kahvitella)
Avoin kaikille
Taukoliikunta
Vetäjinä Göran ja Esko
TUL:n elokuvia non-stopina

Klo 18 - 20

Pääjuhla
Urheilutalo, Ohjelma kulttuuripainotteinen, 10 euroa
Vastuuhenkilö Jaakko Vastamäki
Tilaisuuden juontaa Birgitta Kervinen
Ohjelma
Klo 18
Musiikkiesitys
Vantaan kaupungin tervehdys, Antti Lindtman
Rekolan Raikas, Lasten liikunta, voimisteluesitys
Runonlausuntaa, Hanna Jokela
TUL:n veteraanijaoston tervehdys, puheenjohtaja Eeva Kurki ja
kutsu seuraaville Veteraanipäiville
Työläislaulajat (kuoro) & yhteislauluna TUL:n marssi

Klo 21 - 24

TUL Iltamat ja tanssit elävän musiikin tahdissa
Puistokulma, Hiekkaharju, Talkootie 4, lippuja myös ovelta, 10 euroa
Järjestetään opastus Urheilutalolta TUL Iltamiin Puistokulmaan
Ohjelma
Iltamaohjelma ja tanssi elävän musiikin tahdissa, musiikista vastaa
Los Lacastaacs Taas -yhtye

Tiistai 6.6.2017
Klo 8 - 17

Kisatoimisto, Ruokailut, Tapahtumakeskus, Peltolan koulu, Lummetie 27
Peltolan koulu, NonStop -paikka
Ruokailu

klo 11-13

Kana ja riisi, salaatti, leipä ja levite & kiisseli
Kahvin myynti buffetista

Buffet
klo 8-17
Veteraanien hoitamana, palvelee myös Petankkipelaajia pelikentillä
Klo 9 - 17

Liikuntatapahtumia, Peltolan koulun auditorio
Ohjelma
Klo 9 – 10
Opastettu aamulenkki Peltolan koululta
Vetäjinä Jukka Sainio ja Pertti Hampinen
Arboretum – ystävyydenpuistoon, paluu Peltolan koululle,
jossa aamuveryttely
Klo 10 – 10:15
Aamuveryttely (jos ollaan ulkona, alkaa jo klo 9:45)
Vetäjä Tiia Kaukovuo
Sään salliessa ulkona, avoin kaikille

Klo 10:30 – 12:45

Veteraanin voitto -elokuva, pääosassa Tapio Rautavaara
Veteraaniesityksiä

Klo 11.00 – 12.00

Opastettu kulttuurikävely, Kati Tyystjärvi
Peltolan koululta Sokos Hotelli Vantaalta Veininmyllylle
(mahdollisuus kahvitella)
Avoin kaikille

Urheilupuiston hiekkakenttä
Petankki jatkuu klo 9-17, lounastauko klo 12-13
Palkintojenjako finaalien päättymisen jälkeen arviolta noin klo 17
Urheilutalo
Harrastelentopallo jatkuu klo 9-13
Istumalentopallo jatkuu klo 9-13

LISÄOHJELMA
Tiistaina 6.6.2017 klo 13:10 VisitFazerila, bussikuljetus Peltolan koululta klo 13:10, opastettu
kierros Fazerilan vierailukeskuksessa klo 14, kesto noin 1 tunti, paluu Peltolan
koululle. VisitFazerila -vierailu maksaa 25 euroa, sisältää bussimatkat, opastetun
kierroksen ja iltapäiväkahvit lisukkeella. Jokainen saa mukaansa pienen kassin, joka
sisältää aina jotain kivaa. Mahdollisuus ostoksiin kierroksen jälkeen. Mukaan mahtuu
60 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumiset 30.4.2017 mennessä,
jonka jälkeen toimitetaan lasku ilmoitetulle henkilölle/ilmoitettuun osoitteeseen.
Maksu tulee suorittaa laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

MUUT VETERAANIPÄIVIIN LIITTYVÄT ASIAT
Käsiohjelmassa mainostaminen
Veteraanipäiville tehdään Käsiohjelma, johon on mahdollisuus hankkia mainostajia.
Ilmoitussopimus löytyy netistä tai sen voi pyytää Paula Kaunismäeltä,
puhelin 050 4536364 tai sähköpostilla veteraanipaivat2017@gmail.com.
TUL:n jäsenillä on mahdollisuus tukea Veteraanipäiviä esimerkiksi rivimainoksella
Käsiohjelmassa, jonka hinta on 5 euroa/henkilö. Rivi-ilmoitukset voi toimittaa myös
oman seuran yhteisellä viestillä osoitteeseen veteraanipaivat2017@gmail.com.
Rivi-ilmoitukset maksetaan suoraan TUL:n Suur-Helsingin Piirin veteraanijaoston
tilille: NORDEA, FI24 1011 3000 2127 11, viite 12674

TUL hoitaa Käsiohjelman mainoslaskutuksen noin kahden viikon kuluessa
ilmoitussopimuksen toimittamisesta ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ellei
muuta erikseen mainita. Maksu tulee suorittaa laskussa olevaan eräpäivään
mennessä.
Muu mainostaminen
TUL:n nettisivut
Jäsenjärjestöt
Vantaan kaupungin nettisivut
Vantaan Sanomat, kumppanuussivut
Toimitsijatehtävät
Seuroja pyydetään tekemään kysely jäsenistölleen vapaaehtoisista toimitsijoista
Veteraanipäiville. Lisäksi vapaaehtoisia toimitsijatehtäviin haetaan TUL:n sivulla
olevalla mainoksella. Varmistetut seurakohtaiset toimitsijalistat toimitetaan
sähköpostiosoitteeseen veteraanipaivat2017@gmail.com
Toimitsijapalveri, jossa sovitaan vastuualueet ja tehtävät, pidetään torstaina
18.5.2017 klo 13, paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Yhteiskirje seuroille
Marjo Lehtinen toimittaa piirien ja veteraaniyhdyshenkilöiden välityksellä seuroille
yhteiskirjeen, jossa pyydetään seuroja miettimään ja suunnittelemaan
Veteraanipäiville erilaisia esityksiä. Päivien ohjelmassa on huomioitu seurojen
mahdolliset esitykset.
Esiintyjät
Järjestäjät valitsevat esitykset maanantaina 5.6.2017 klo 13 alkavaan liikunta- ja
kulttuuritapahtumaan Peltolan koulun auditoriossa, klo 18 alkavaan Pääjuhlaan
ja klo 21 alkaviin Iltamiin ilmoitetuista ohjelmista. Valituille lähetetään asiasta
erikseen tiedote.
Majoitus

Sopimushotellit: Hotelli Tikkurila, Original Sokos Hotel Vantaa ja Cumulus Airport.
Erillinen liite hotelleistä, joista selviää osoitteet, miten ottaa yhteyttä ja alustavia
huonehintoja. Hinnat ovat sitä edullisempia mitä aikaisemmin huoneet varataan!
Jokainen majoittuja vastaa itse majoituskuluistaan.

Ruokailut

Ruokailut järjestetään Peltolan koulun ruokalassa ja veteraanien pitämä Buffet on
Peltolan koulun aulatilassa, josta myös toimitetaan tarjottavat petankkipelaajille,
Urheilupuiston hiekkakentälle.
Suosittelemme passin ostoa etukäteen, joka laskutetaan yhdessä ilmoittautumisen
kanssa noin kaksi viikkoa ilmoittautumisesta

Passin hinta 35 euroa, sisältää 2 x ruokailu, pääjuhla ja iltamat
Suosittelemme varaamaan yksittäiset ruokaliput molemmille päiville etukäteen, jotta
tiedämme varautua ruokailijoiden määrään, ruokaliput maksetaan paikan päällä, vain
käteinen raha
Ruokalippu 10 € / päivä
TUL hoitaa etukäteen ostettujen passien laskutuksen noin kahden viikon kuluessa
ilmoittautumisesta ellei muuta erikseen mainita. Maksu tulee suorittaa laskussa
olevaan eräpäivään mennessä.
Kilpailut

Petankki -turnaus pelataan Tikkurilan Urheilupuiston hiekkakentällä. Peleissä
noudatetaan TUL:n veteraanien petankkimestaruuskilpailujen sääntöjä.
Osallistumisoikeus on kilpailuvuonna 50 vuotta täyttävällä. Tarkemmat tiedot
Petankkikilpailuista löytyy erillisestä kilpailukutsusta. Petankin säännöt toimitetaan
vahvistuksen yhteydessä osallistujille. Ilmoittautumiset viimeistään 15.5.2017.
TUL hoitaa Petankkikisojen laskutuksen noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta ellei muuta erikseen mainita. Maksu tulee suorittaa laskussa olevaan
eräpäivään mennessä.

T-paitatilaus T-paidoissa TUL:n logo rintapainatuksella, vihreä väri toimitsijoille (0 €) ja oranssi väri
veteraanipäiville osallistujille (8 €), erillinen tilauslomake viimeistään 30.4.2017.
TUL hoitaa T-paitatilausten laskutuksen noin kahden viikon kuluessa tilauksen
saapumisesta ellei muuta erikseen mainita. Maksu tulee suorittaa laskussa olevaan
eräpäivään mennessä.
T-paidat ovat noudettavissa Kisatoimistosta, Peltolan koululta.
Lisätietoja: Jettaset Oy, www.jettaset.fi
Arpajaiset

Suunnitelmissa pitää arpajaiset Veteraanipäivien aikana liikkuvasti eri pisteissä ja
voitot ovat noudettavissa Peltolan koululta sekä Iltamissa, jossa palkinnot annetaan
heti mukaan.
Arpajaisten toteuttamiseen tarvitaan lahjoituksia, jotka voi toimittaa
toimitsijakokoukseen torstaina 18.5.2017 klo 13 (paikka vielä sopimatta). Arpajaisten
tuotto käytetään Veteraanipäivien kuluihin.

Yhteystiedot:
Veteraanipäivien työryhmä
Jaakko Vastamäki
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi

päävastuu
puhelin 040 5116298

Eeva Reiman
eevaorvokki@kolumbus.fi

päivien kulttuuritapahtumat
puhelin 050 582 4029

Harri Rinne
harri.jarkko.rinne@gmail.com

petankki -pelit
puhelin 050 511 5164

Paula Kaunismäki
kaunipau@gmail.com

info -piste
puhelin 050 4536364

Tikkurilan Urheilutalo

Matti Savolainen
savolma@kolumbus.fi

Urheilutalo
puhelin 040 546 1923

Harrastelentopallo

Hannu Ahonen
hannu.ahonen@tul.fi

puhelin 045 7731 2429

Petri Novitsky
puhelin 0400 488 048
petri.novitsky@futurist.fi
Istumalentopallo

Esko Lerssi
puhelin 0400 507 559
esko.lerssi@kolumbus.fi

Järjestysmiehet
Jaakko Vastamäki
Pirjo Vastamäki
Harri Rinne

jaakko.vastamaki@kolumbus.fi
5560/JO027/14
pva.vastis@gmail.com
5560/JO026/14
harri.jarkko.rinne@gmail.com
TU/2015/18079

Eva Fager

TU/2016/1056

Esko Viljanen

TU/2015/20606

040 5116298
050 5810166
050 511 5164

TUL:n veteraanien marssi
Sanat: Veikko Kankkunen
Sävel: vanha sotilaslaulu ”Soi raikuen torvet ja rummut”
Tuli maahamme työväen aate,
työläisurheilu helmoissa sen.
:,: Hulmus tangoissa purppuravaate,
yhteen raatajat innostaen. :,:
Väki voimakas urheilutaidon
oppi hengessä veljeyden.
:,: Koki sortajan piinan ja vainon,
myös voittojen uljuuden. :,:
Vuoksi seuran, piirin ja liiton
vuosikymmenet kamppailtiin.
:,: Saimme aatteen ja kultaisen muiston,
juhlakentillä voimisteltiin. :,:
Kevyt askellus vielä on jalkain,
hyvä ryhti ja pystyssä päät.
:,: Riemurinnoin ja silmin niin kirkkain
veteraanien marssivan näät. :,:

TUL:n marssi
Kulje näin, kulje näin, kulje pystypäin,
silmä kirkas hehkuen,
askel varma, voitokas, ryhti uljas, uskalias.
Pelko pois, pelko pois, kuka jäädä vois.
Kutsu kuuluu luokkamme.
:,: Nuorin innoin, riemurinnoin
siskot, veljet marssimme :,:
Käsky saa, kuunnelkaa, aika odottaa
ääntä isäin seuratkaa.
Kutsu kuuluu oikeuden, yhteisvoiman, veljeyden.
Taistella, rakentaa tämä joukko saa,
valon vuoresta valloittaa.
:,: Voima nuori, valtaa vuori,
valo voita, sampo saa :,:
Isku lyö, taltta syö, kohta pois on yö.
Nuori voima voittohon,
Rinta rinnan kulkien, luomme uuden huomenen.
Ylöspäin, käsikkäin, uutta päivää päin,
ikivaloon aurinkoon.
:,: Uuden uskon, aamuruskon
lipun viemme voittohon :,:

Omatoimista ohjelmaa mm.:
Laskeudu Tunteiden kiitotielle
Kirjoittaja: Marjo Poutanen, museoamanuenssi
Vantaan kaupunginmuseossa, Tikkurilan vanhalla asemalla on esillä vaihtuvia näyttelyitä
vantaalaisista ilmiöistä ja ihmisistä. Ystävänpäivänä 2017 museossa avautui uusi näyttely
Rakkauden tiloja – Tunteiden kiitotiellä, jossa kerrotaan vantaalaisia rakkauden tarinoita
esineiden, paikkojen ja valokuvien kautta. Esillä olevaa aineistoa on kerätty vantaalaisilta kahden
vuoden ajan erilaisin kyselyin ja haastatteluin.
Rakkauden tiloja on osa neljän museon Suomi100-juhlavuoden näyttelykokonaisuutta. Muut
Rakkauden tiloja -näyttelyt ovat esillä Teatterimuseossa, Hotelli- ja ravintolamuseossa ja
Lottamuseossa. Vantaan kaupunginmuseon Tunteiden kiitotiellä -näyttelyn kummina toimii laulaja
Janna Hurmerinta.
Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on avoinna 14.2.–23.12.2017 ti–pe 10–17, la–su 11–16.
Lisätietoa: vantaa.fi/kaupunginmuseo

Sopimushotellit:
Hotelli Tikkurila, Läntinen Valkoisenlähteentie 52
Vastaanotto, puhelin (24) (09) 838 400
hostel@urheilupuisto.com
Huonekoko
Huonehinta
Lisätiedot
1 hh
64 €/huone/vrk
Huoneissa on suihku, wc ja televisio
Osa vuoteista 3-5 hengen huoneissa on seinästä
2 hh
83 €/huone/vrk
käännettäviä yläpetejä
3 hh
95 €/huone/vrk
Majoituksen hintaan sisältyy aamiainen
4 hh
114 €/huone/vrk
noutopöydästä
5 hh
136 €/huone/vrk
Tapahtumasta on tehty kiintiö, josta asiakkaat voivat varata huoneen itse ja hoitaa maksun itse
Kiintiön koodi on TUL:n veteraanipäivät
Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2
Puhelin 020 1234 600 / yksittäiset huonevaraukset
sokos.hotels@sok.fi
Huonekoko
Huonehinta
Lisätiedot
1 hh standard
99 €/huone/vrk
Jokainen majoittuja vastaa itse omista
majoituskuluistaan
2 hh standard
109 €/huone/vrk
Maksutapana hyväksytään käteinen, pankkikortti tai
2 hh standard,
119 €/huone/vrk
luottokortti
lisävuoteella
Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro, langaton
internetyhteys (WiFi) ja alv. Hotellilla on oikeus ALV muutokseen. Hinnat ovat NETTO, eivät
sisällä komissiota eivätkä vapaapaikkoja. Hinnasta ei myönnetä kansa-asiakasetuja / bonusta.
Hotellihuoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 ja lähtöpäivään klo 12 saakka.
Kiintiötunnus TULL2017 varausta tehdessä
www.sokoshotels.fi - varauskoodi netissä BTULLI
Cumulus Airport, Robert Huberintie 6
Puhelin 0200 48 112
vantaa.cumulus@restel.fi (ei huonevarauksia)
Huonekoko
1 hh standard
2 hh standard

Huonehinta
122 €/huone/vrk
137 €/huone/vrk

Lisätiedot
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse ja
mainitsee varaustunnuksen.
Erikoishintaisia huoneita on saatavilla rajoitetusti.
Käteinen tai luottokortti
Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, asiakassauna ja alv
Hotellihuoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 14 ja lähtöpäivään klo 12 saakka.
Kiintiötunnus TIKKU2017 varausta tehdessä

Vantaan kaupunki
Lehdistötiedote
1.3.2017

Kehäkukka-arkkitehtuuripalkinto Fazerin uudelle vierailukeskukselle
Vantaan kaupunki palkitsee laadukkaita ja kekseliäitä arkkitehtuurikohteita ja -tekoja Kehäkukka-tunnustuksella.
Vuoden 2017 Kehäkukka-palkinto myönnettiin 1.3. Vantaan arkkitehtuuripäivän tilaisuudessa Fazerin uudelle
vierailukeskukselle. Palkinnon lisäksi myönnettiin neljä kunniamainintaa, kaikki asuntoarkkitehtuurin saralta.
Palkintolautakunta perustelee Fazerin vierailukeskuksen valintaa muun muassa sen arkkitehtonisen ratkaisun
selkeydellä, omaleimaisuudella ja puhuttelevuudella.
- Vantaalla yritykset saavat hyvän startin, kasvavat ja kehittyvät. Niin myös Fazer, joka juhlisti 125-vuotista
yrityshistoriaansa avaamalla uuden vierailukeskuksen ovet kaikille kävijöille. Fazerin vierailu- ja kokouskeskuksen
arkkitehtuuri on kansainvälistä tasoa. Palkinto innoittanee muitakin vantaalaisia yrityksiä kertomaan historiastaan,
toiminnastaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan arkkitehtuurin keinoin, summaa palkintolautakunnan
puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.
- Uusi vierailukeskuksemme on elämys kaikille aisteille ja Suomessa ennennäkemätön kokonaisuus. Se on
mittava panostus suomalaiseen designiin ja työhön. Olemme valtavan ylpeitä, että olemme saaneet luoda yhdessä
suuren joukon huippuosaajia kanssa jotain täysin ainutkertaista, toteaa Fazerin konsernijohtaja Christoph
Vitzthum.
- Keskeisimpänä pyrkimyksenämme oli muuttaa suljetun tehdasalueen identiteetti avoimeksi ja kutsuvaksi uudeksi
Fazerilaksi. Laadukas arkkitehtuuri ei synny ilman vahvaa yhteistä tahtotilaa, vaan tilaajan halu rakentaa
yrityskuvaansa myös arkkitehtuurin kautta on keskeistä. Rakennus on yhdistelmä modernia muotoilua ja
perinteisiä materiaaleja. Inspiroiduimme etenkin Fazerin ja Vaaralan pitkästä perinteestä, toisaalta tulevaisuuteen
suuntautuvasta asenteesta. Myös Fazerin käyttämien raaka-aineiden näkyvä käyttö innosti, rakennuksen
pääsuunnittelija Mikko Summanen Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kertoo.
- Tulevaisuuden työn ympäristöiltä edellytetään hyvää arkkitehtuuria, viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä.
Vanhempien työpaikka-alueiden on uudistuttava säilyttääkseen elinvoimansa. Vierailukeskuksen rakennukset
pyöreine, leikkisine muotoineen muistuttavat ranskanpastilleja ja antavat Fazerin 1950- ja 60-luvuilta peräisin
olevalle, arkkitehti Kurt Simbergin suunnittelemalle kantikkaalle toimisto- ja teollisuusrakennuskokonaisuudelle
pienen, mutta niin makean lisän, luonnehtii palkintolautakunnan jäsen, Vantaan arkkitehtuurityöryhmän
puheenjohtaja Arja Lukin.
Kunniamainintoja rohkeille ja ennakkoluulottomille asumisen ratkaisuille
Mielenkiintoinen ja persoonallinen arkkitehtuuri luo osaltaan asuinalueesta paikan, johon voi kotiutua.
Kunniamainintoja saivat kohteet, joiden suunnittelijat ja toteuttajat ovat esittäneet erilaisia ratkaisuja asumisen
haasteisiin.
As Oy Vantaan Piccadilly Tikkurilassa tuo urbaanin asumisen uudella ja virkistävällä tavalla ydinkeskustan
ympäristöön. Rakennus täydentää luontevasti ympäröivää kaupunkitilaa, integroituu kekseliäästi vallitseviin
rakennuskokonaisuuksiin sekä vahvistaa olemuksellaan keskusta-alueen dynaamista luonnetta.
Hämeenkyläntie 75-77 asuinkortteli Hämevaarassa on erinomainen esimerkki taloudellisesti kohtuullisesta ja
monipuolisesti kestävän kehityksen mukaisesta asuinkohteesta. Massoittelultaan asuntoryhmä jäsentyy kauniisti
luonnonmuotoja mukaillen sekä eri ilmansuuntia loogisesti hyödyntäen, sekä liikenteen häiriötekijöitä vähentäen.
Omistusmuodoiltaan vaihteleva kokonaisuus edesauttaa sosiaalisesti kestävää kaupunkikehitystä.
Yksiö puutarhassa –konsepti on rohkea ja innoittava esimerkki oma-aloitteisesta ratkaisusta ajankohtaisiin
haasteisiin. Se edesauttaa omalta osaltaan kaupunkitilan tehokkaampaa ja monipuolista kehittämistä, sekä vastaa
pienten, kohtuuhintaisten ja uudentyyppisten asumismuotojen kasvavaan tarpeeseen. Taloudelliset sekä
ekologiset näkökohdat tulevat kekseliäästi esille niin tilallisissa kuin rakenteellisissa ratkaisuissa. Konseptin
ensimmäiset toteutukset on tehty Vantaalle.
As Oy Kaivosvouti Kaivokselassa on hyvä esimerkki niin esteettisesti, taloudellisesti kuin ekologisesti
onnistuneesta asuinkerrostalon korjausrakentamishankkeesta suojeluarvoltaan haasteellisessa kontekstissa. Se

on luonut rakennuskokonaisuudelle uutta arvoa alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen ja sen potentiaalia
onnistuneesti hyödyntäen.
Mikä on Kehäkukka?
Kehäkukka on Vantaan arkkitehtuuripalkinto, joka jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. Palkinto on
kunniakirja, joka myönnetään tunnustuksena hankkeelle, tapahtumalle, henkilölle tai yhteisölle, joka on
esimerkillisellä tavalla tuonut näkyväksi laadukkaan ympäristön toteutumista. Palkinnon saajaa sai viime syksynä
ehdottaa kuka tahansa vantaalaisesta arkkitehtuurista innostunut.
Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan
apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä ja jäseninä kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine sekä
arkkitehtuurityöryhmän puheenjohtaja Arja Lukin. Lisäksi palkintolautakuntaan kutsutaan vuosittain yksi
kansainvälisen tason arkkitehtuuriasiantuntija, tällä kertaa arkkitehti Toni Yli-Suvanto.
Aiemmat Kehäkukka-palkinnon saajat:
2012 Vaisalan pääkonttori, Vantaankoski
2011 Håkansbölen kartanonpuisto, Hakunila
2010 Pyhän Laurin kappeli, Helsingin pitäjän kirkonkylä
2009 DHL Business Park, Aviapolis
2008 Bäckbyn kartano, Viertola
2007 Silkinkaari, Tikkurila
Lisätietoja:
arkkitehtuurityöryhmän puheenjohtaja, projektijohtaja Arja Lukin, p. 043 825 3621
aluearkkitehti Anitta Pentinmikko, p. 040 750 7325.
Kuvia median käyttöön: www.vantaa.fi/kehakukka
Ystävällisesti,
Milla Hamari
viestintäpäällikkö
Vantaan kaupunki
Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö
Kielotie 28, 01300 Vantaa
p. 09 839 22354, 040 849 6210
milla.hamari@vantaa.fi

