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Tervehdys Nikinmäen asukkaille
ja Nikinmäessä toimiville!
Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry. täyttää komeat 40 vuotta. Kiitos siitä Teille Nikinmäen nykyiset ja menneet asukkaat. Kiitos myös
”meille”, jotka olemme NIKOn touhuissa ja asioissa mukana olleet. Ajat
muuttuvat, kaupunginosamme kehittyy ja asukaslukumme kasvaa. Nikinmäki on nykyään yhä halutumpi paikka asua monestakin syystä.
Myös NIKOn tulevaisuus on valoisa, kehitämme toimintaamme tässä
päivässä ja tulevaisuuden näkymissä. Tutustu NIKOn sivuihin, tutustu
toimintaamme, tutustu meihin ”nikolaisiin”. Meitä on moneen lähtöön ja
myös sinä sovit joukkoomme mainiosti.
Nikinmäen alueen itsensä ikää voikin olla vaikeampi arvuutella. Jos sinulla, hyvä lukija, on Nikinmäen varhaishistoriasta tietoja, tarinoita, kuvia tai karttoja, niin NIKO ry. ottaa kaikkea materiaalia
mielellään vastaan. Tekemämme historiikin täydentäminen on aina ajankohtainen tavoite. Nikinmäen menneisyys kiinnostaa varmasti myös tulevaisuuden lukijoita ja tänne muuttavia tai täällä
aikuistuvia uusia sukupolvia.
Yhtenä mielenkiintoisena tapauksena voitaisiin mainita vaikkapa Oskar Enberg, joka syntyi vuonna 1875 Viipurissa. Hän kiinnostui sittemmin työväen aatteesta ja sai karkotuksen vuonna 1897
Venäjän Siperiaan kolmeksi vuodeksi. Samassa paikassa oli omaa karkoitustaan kärsimässä Vladimir Iljits Lenin, joka ei enempää esittelyä tässä kaivanne.
Miehet ystävystyivät, ja kun Leninin puolisokin saapui paikalle karkoitettuna, sai Oskar toimia
Leninin Best-Man-roolissa heidän häissään. Oskar valmisti itse myös tarvittavat kupariset vihkisormukset hääparille. Tuomionsa kärsittyään Oskar muutti Suomeen. Myös Lenin tuli Suomeen
piileksimään Oskarin vieraaksi.
1900-luvun alkupuolella Nikinmäkeen muuttanut Oskar Enberg ehkäpä hyvinkin piilotteli Leniniä
Nikinmäessä ja myötävaikutti Leninin vuonna 1917 allekirjoittamaan Suomen itsenäisyysjulistukseen? Ainakin Oskar vaikutti pontevasti täällä Nikinmäessä mm. ollen perustamassa Jokivarren
kansakoulua vuonna 1903 ja Korson työväen yhdistystä vuonna 1906.
Veijo Leimuvirta, pj.
Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry.
www.nikinmaki.com
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Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry
keski-iässä – 40 vuotta 9.11.2017

Vantaa lopetti 1975 kaksi kansakoulua Nikinmäestä.

1979 saimme Perhotien kentän. Se oli pitkä ja ovela lob-

Syksystä 1977 ei järjestetty koulukyytiä Jokivarteen.

baus. Saimme 1980 Harrikujan vanhan koulun Nikinmäen

Kohdallamme oli päävaltatie: 4/5/E4. Se oli suunnitel-

nuorisotilaksi NIKOn vastuulle. Meillä oli virallisia Vantaan

tu 1950-luvulla Lahden moottoritieksi. Siinä perusteet

kirjaamia nuorison kerhoiltoja neljä viikossa plus juhlat,

nopeusrajoitusadressille, jonka työstin ja johon vaimo-

kokoukset ja hiihtokilpailut. Kerhoja oli vuosien varrella

ni kiersi kylämme asukkailta nimet. Tie oli 1970-luvun

yli 20: nikkari, pingis, tietotekniikka, shakki, englanti jne.

alussa ilman nopeusrajoituksia. 1977 Sipoontiestä

Pari discoa nuorisolle. Lapsille elokuvakerho. Esiintyjinä

etelään 80 ja pohjoiseen 100 km/h. Nopeusrajoitukset

nikolaiset ´Uuno Turhapuho´ sekä ´Armi ja Danny´, livenä

saimme nopeasti! Pääteillä ei ollut katuvaloja, ei kevy-

Simo Salminen jne.

en liikenteen väyliä. Kylän sisällä oli vain kapeita yksityissorateitä muutamin valotolpin.

Heti 1978 alkoi NIKOn suurtyö no 1, kunnallistekniikan
saaminen kestäen 1990-luvulle. Vahvoin argumentein.

Operaatio oli henkinen reitti tulevalle NIKO ry:lle. Koko-

Nikinmäen rakennuskaava oli 1950-luvulta. Tutkitusti noin

uskutsuni vaimo hoiti kaikkiin postilaatikoihin. Saimme

puolet kaivoista oli eriasteisesti saastuneita, moni käyttö-

innokkaan ja pystyvän hallituksen. Mikä hienointa että

kiellossa. Yli 20 NIKOn delegaatiokäyntiä Tikkurilaan (1.

eri puolilta Nikinmäkeä tuli ihmisiä omin ideoin vetä-

käynti ja sanani valtuustolle: ”...Nikinmäestä...”. Valtuus-

mään erilaisia operaatioita mm. Nikinmäki-päiviä lähes

to kuhisi: ”Missä on Nikinmäki?”). Kaksi oikeusvalitusta,

20 kertaa, pikkujouluja 15. Nyt meillä on juhannusjuhlat

tuntien vesimielenosoitus Tikkurilassa, lehtijuttuja, esil-

ja laskiaiset. Aina näissä on päästy 200 osanottajaan,

lä radiossa jne. Vesi tuli joen ali 1986. Putket etenivät.

usein enempään, jopa 350. Teatteriretkiä lie yli 40. Seit-

2000-luvulla Vantaan korkea-arvoinen vaikuttaja sanoi

semisessä käyty yli yön kaksi kertaa. Omakotiliitossa

ison joukon kuullen: ”Ette olisi saaneet putkia Keravanjoen

NIKO rankattiin 1982 aktiivisimmaksi omakotiyhdistyk-

ali vielä 2000, jos NIKO ei olisi tapellut.”

seksi, yhä keulapuolella!
Suurtyö no 2 on Perhotien koulu ja päiväkoti (ja 2. päiväkoti). Minusta oli tullut sitoutumaton ”sattumavaltuutettu”
1996-vaaleissa: ”Vantaan kaupunginteatterissa” 12 vuotta. Toisella kaudella toimin opetuslautakunnassa. Aloitteeni koulun saamiseksi kyläämme sai täystyrmäyksen
(virastojen nollatietoutta!). Lisää tilastotyötäni, kahden sivun perustelupaperi ja kierros jokaisen Korson valtuutetun
kimpussa. Sain heiltä nimet valtuustoaloitteeseeni.
Päätökset muuttuivat: koulu syksyksi 2006. Kun olin 2008
vielä valtuustossa, sain työlläni yläkoulun ja nuorisotilan
rakentamiseen vihreää valoa. Optio siirtyi vuoteen 2013
budjettikirjan PTS-hankkeisiin. Mutta sitten siirtyi vuoteen
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2017 ilman että kylämme luottamushenkilöt olisivat ka-

mahdollistavat 7-8000. Tule mukaan NIKOn yhteisölli-

jonneet asiaan. Eipä näy kaivinkoneita...

seen työhön. Pieni apu on iso apu.

Rantamme saatiin uima- ja virkistyskuntoon noin 2000.

Hupiosastoa: Pienten joutsenten tanssi (äijät), kahdet

Se on ainoita virallisia uimapaikkoja Vantaalla. NIKOn

säärikilpailut (miehille), viiden hengen Miss Nikinmä-

oivallinen juhannusjuhlien pitopaikka jo noin 20 vuotta.

ki-kisa (miehille), tandemhiihto (sekaparit) ja muita es-

Nyt 2017 väkeä yli 300.

tottomia. Naisten ideoimina!

1950-luvun rakennuskaavassa oli kerrostaloalueita:

Ensio Laaksonen

Perhotien pohjoispuoli Paarmarinteelle: 3-kerroksisia

ensio.laaksonen(at)iki.fi

kerrostaloja. Pohjois-Nikinmäki: monta 5-kerroksista

[NIKOn alkuunpökkijä 1977 ja

tornia. Kun rakennuslaki muuttui 1.1.2000, rakennus-

1. pj sekä kunniapj helmikuusta 1984]

kaavamme muuttui yhdessä yössä vahvaksi asemakaavaksi. NIKOlle tuli kiire: lobbasimme uudistuvia
asemakaavoja: mm. kerrokset pois! (EL-huom: liikaa
tiivistyi.)
Kävellessäsi kauniissa Nikinmäessä näet yhä tehtäviä

Lue Nikinmäen historiikki

NIKOlle: yläkoulu, 3. päiväkoti, jl-yhteydet kuntoon,

(www.nikinmaki.com) ja NIKOn 35-vuotisleh-

monta muuta. NIKOn 10-vuotisjuhlista alkaen olen pu-

destä puolipitkä historiakuvaus: http://www.

heissani haaveillut Keravanjoen virkistyskehittämistä:

nikinmaki.com/__nikinmakelainen_35v_lehti.

pohjoisemmaksi toinen uimaranta, valoja ja penkkejä

pdf

joen vieren kävelyurille. Kerro ideoitasi.

Kun NIKO

perustettiin, väkeä oli 1100, nyt liki 4000. Kaavapohjat

Vuoden 2017 juhannuskuvia löytyy
kuvagalleriasta https://nikinmaki.kuvat.fi
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Liity NIKO ry:n jäseneksi
– saat käyttöösi monipuoliset edut!

NIKO ry.

Suomen Omakotiliitto ja
Suomen Omakotiliiton
Uudenmaan piiri

Niko vuokraa jäsenilleen edullisesti:
•

äänentoistolaitteet

•

tanssilattian

•

juhlatelttoja

•

aggregaatin

•

Omakotilehti viisi kertaa vuodessa

•

klapikoneen

•

Edullista sähköenergiaa, alennuksia

•

peräkärryn

•

oksamurskaimen

•

Paikallisyhdistyksen palvelut ja erikoisedut

•

radonmittarin

•

Vahvan liiton ajamaan pientalo- ja vapaa-ajan

•

nokkakärryn

•

kaasugrillin

•

Maksutonta lakineuvontaa, rakennusneuvontaa ja
energianeuvontaa

kuntotarkastuksista, vakuutuksista ja matkoista

asujan etuja valtakunnallisesti
•

Paikalliset olot tuntevat piirijärjestön ja
paikallisyhdistyksen valvomaan pientaloasujan

Lisäksi

olemme

tehneet

sopimuksen Tuusulan

etuja kunnissa

Pienkoneen kanssa pensasleikkurin ja nurmikon
ilmaajan edullisemmasta vuokrahinnasta NIKO ry:n
jäsenille. NIKO ry:n jäsenenä saat myös Pientalon
rakenteiden pintakosteusmittauksen edullisemmin!

Vantaan Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestö
VOK on tehnyt yhteistyösopimuksen useiden yritysten kanssa. Nämä
yritykset tarjoavat VOKin jäsenyhdistysten ja sitä kautta NIKOn
jäsenille hankintaetuja lähinnä alennusten muodossa. Suosittelemme
näiden yritysten palveluja ja tuotteita.
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Jäseneksi liittyminen on helppoa!

Liittyminen on helppoa:
1. Suomen Omakotiliiton sivuilla netissä http://www.omakotiliitto.fi/
2. Soittamalla Suomen Omakotiliittoon ja antamalla sinne heidän pyytämänsä
tiedot. Liiton puhelinnumero on (09) 680 3710.
3. Lähettämällä kirjeen osoitteeseen
Suomen Omakotiliitto ry
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 Helsinki
Otsikoksi kirjeeseen:
Liittyminen Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:hyn
ja kirjeeseen seuraavat tiedot:
•

etunimi ja sukunimi

•

syntymäaika

•

lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

•

puhelinnumero

•

sähköpostiosoite (jos haluat)
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NIKO RY 4
Tule mukaan juhlimaan

LA 2.9.2017 KLO 13–16
Juhlapaikkana on Nikinmäen koulun
parkkipaikka ja piha-alue klo 13–15 ja
koulun liikuntasali klo 15–16.
TRAMPOLIINI

POMPPULINNA

NINA-KUORON
LAULUESITYS

ANSIOMERKKIEN
JAKAMINEN

KENGITYSSEPPÄ
ESIINTYY

NIKINMÄKI-RASTIRATA
- HUIMAT PALKINNOT!

ESITTELYSSÄ
VANHOJA AUTOJA

MUKANA MYÖS
KORSON PALLOSEURA
JA KORSON
HONKAPARTIO

Lisäksi yllätysohjelmaa ja jokaiselle pieni lahja!
Tilaisuuden juontaa Simo Ervasti.
NIKO ry 2017 - s. 8

40 VUOTTA!
Tervetuloa koko perhe viihtymään –
tilaisuus on maksuton!

Tarjoamme makkaraa, mehua ja kakkukahvit!

OTA
AUKEAMA
TALTEEN!
NIKO ry 2017 - s. 9

Sirenin Kalle

teksti ja kuva: Markku Järvinen

– syntyperäisistä nikinmäkeläisistä vanhin
teksti ja kuva: Markku Järvinen

Kukapa

on

tällä

hetkellä

syntyperäisistä

nikinmäkeläisistä vanhin? Aivan oikein, hän on
Sirenin Kalle. Viralliselta nimeltään hän on Karl
Siren, mutta jo aivan lapsesta lähtien kaikki ovat
kutsuneet Kalleksi. Ensimmäisinä vuosinaan hän
oli pikku Kalle, koska lähisuvusta löytyi peräti
kolme kaimaa. Kalle syntyi 22.5.1926 eli yli 91
vuotta sitten. Syntymäpaikka oli hyvinkin yleinen
siihen aikaan eli oma sauna.

Kallen isoisä oli tullut Nikinmäkeen vuonna 1904 ja
rakentanut Silakkakujalle suuren talon. Vuonna 1917
joulukuussa Korson koulupiiri jaettiin kahtia, ja kun
Nissbackassa tai Jokivarressa ei ollut vielä koulurakennusta, vuokrasi Kallen isoisä suuren Sirenin talon
kouluksi ja rakensi viereen pienemmän talon asunnoksi. Kallen äiti halusi lapselleen kielitaitoa ja ohjasi siitä
syystä Kallen Koivumäen ruotsalaiseen kouluun.

Helsinkiin piti mennä pidemmän kaavan kautta eli ensin kävellä Korson asemalle, josta pääsi nousemaan
junaan. Junalippu tietenkin maksoi rahaa. Kalle fiksuna nuorukaisena hoksasi, että jos menee töihin Valtion
Rautateille, niin matkat pääsee työnantajan piikkiin.
Niinpä hän siirtyi VR:n palvelukseen Lähtevän Matkatavaran puolelle. Muutama vuosi kului ja työpaikaksi
vaihtui Posti, Helsingin pääposti.

Toinenkin syy löytyi. Koivumäessä sai käydä koulua
koko vuoden, kun taas Jokivarren koulussa oli supistettu opetus, jossa koulua käytiin vain osa vuotta. Kalle
oli Koivumäessä aluksi ainoa, joka ei osannut ruotsia
sanaakaan. Mutta kyllä sen kuudessa vuodessa oppi
niin hyvin, että saattoi jo puhua toisesta äidinkielestä.
Koulun jälkeen nuori mies olikin valmis töihin, 13-vuotiaana.

Sodan aikana Kalle otettiin pääkaupunkiseudun puolustukseen ja samaan putkeen tuli rippikoulukin käytyä. Sodan päätyttyä Kalle otettiin vielä sotaväkeen
1946. Siellä hän suoritti ajokortin ja nappasi itselleen
vielä parin kuukauden pestin kenraali Adolf Ehrnroothin
autonkuljettajana. Sotaväen jälkeen Kalle pääsi Suomi-Filmin palvelukseen autonkuljettajaksi ja oli niissä
töissä 13 vuotta. Vuonna 1959 Kalle ajatteli, että nyt
pitää katsoa jo lopullista ammattia ja hän siirtyi Helsingin Ulosottoviraston palvelukseen, josta työstä jäi eläkkeelle 1986 täyden työuran tehtyään. Sillä tiellä Kalle
on edelleen.

Ensimmäinen työpaikka oli helsinkiläinen apteekki, jossa odottivat juoksupojan hommat. Työvälineenä toimi
polkupyörä. Tehtävät olivat niin kiireisiä, että yhtenä
päivänä Kalle oli ajaa kumoon marsalkka Mannerheimin Ehrensvärdintiellä. Kylmäpäinen paniikkijarrutus
kuitenkin pelasti sekä nuoren juoksupojan maineen
että Mannerheimin loukkaantumiselta.

Vanhoja aikoja muistellessa palautuu mieleen myös
muutamia yksityiskohtia. Kun Kallen isoisä muutti Nikinmäkeen, ei heillä ollut kuin yksi naapuri. Kallen ollessa pikkunapero, 1930-luvulla naapureita oli jo muu-
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tama. Elämä oli rauhallista. Heillä oli kolme lehmää
ja possu. Pellolla viljeltiin perunaa ja viljaa niin paljon, että itselle ja eläimille saatiin ruoka. Etelä-Nikinmäessä Salmisen kaupassa käytiin tarvittaessa
ja lääkärissä ei tarvinnut käydä koskaan.
Sodan aikaan Nikinmäki oli rauhallisuuden tyyssija. Silloin tällöin muutama pommikone lensi yli,
muutoin oli hiljaista. Kavereita oli muutamia, juuri
sopivasti. Kalle on ylipäätään tyytyväinen elämäänsä, kavereihinsa, työpaikkoihinsa ja ennen kaikkea
omaan perheeseensä. Hänellä on vaimo ja kaksi
lasta.
Mikä on pitkän iän salaisuus – Kalle pohtii hetken.
Varmaan yksi syy ovat hyvät geenit, koska suvussa
on tätejä ja setiä, useitakin, jotka ovat eläneet pitkälle yli 90 vuotiaiksi. Tietenkin tämä maalaisympäristö, rauhallinen suhtautuminen asioihin ja läheiset
perhesuhteet auttavat asiaa.

Tule ja nauti hyvistä hinnoista
ja valtavista valikoimista.
Niko ry:n jäsenille
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

–10
%

Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 10–18 • www.k-rauta.fi/75
0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja
matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.
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Lampiprojekti omalle pihalle
Monilla on varmasti mielessä rakentaa omalle pihalle
pieni/suurehko lampi ja sen valmistuttua päästä kuuntelemaan rentouttavaa veden solinaa. Meillä tämä toteutui, kun aloitimme lampiprojektin vuonna 2010.
Aluksi mietittiin lammen paikkaa ja kokoa, lammen
yhteyteen haluttiin vielä pieni puro. Paikan piti olla
mahdollisimman lähelle oleskelutilaa ja vielä niin, että
voimme käyttää puutarhamme osittaisen kaltevuuden
ja puutarhamme kalliot hyödyksi, tämä koski erityisesti
puroa. Koska maaperä pihallamme on varsin kallioinen, ei niin montaa sopivaa paikkaa lammelle eikä purolle löytynytkään. Lisähaasteita projektillemme asetti
vielä kallioiden saaminen esille, allaskumin kiinnittäminen kallioon, veden ylimenoputki, jne.
Pihalammen rakentamisessa ja sen biologisen tasapainon löytämisessä on kolme tärkeintä asiaa, jotka
tulee muistaa. Ensiksikin on tärkeää, että lampi on sijoitettu tontille niin, ettei siihen kesällä paista aurinko
koko päivää tai jos paistaa, niin jotenkin pitää saada
varjoa lammen ylle. Toisena tärkeänä asiana on, että
lampeen istutetaan tarpeeksi hyvin happea tuottavia
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kasveja. Myös itse rakennettu soliseva puro on tehokas
hapettaja kasvien rinnalla. Kolmantena seikkana täytyy
varmistaa veden riittävä suodatus, etenkin jos lammessa
on kaloja. Pieni lampi vaatii suhteessa paljon tehokkaamman suodatuksen kuin iso.
Kantapään, kirjallisuuden ja monien Juhani Arosen
(Ogashi Oy, allastuotteet) neuvojen avulla rakennettu
lampi ja puro saatiin hyvin istutettua pihamiljööseen. Näin
pihalampiharrastus on tuonut iloa niin tekijälle kuin näkijällekin.
Jos olet kiinnostunut pihalammen rakentamisesta, voit
vapaasti kysyä kokemuksia allekirjoittaneelta.
Peter Vollner
peter.vollner@saunalahti.fi

Myydyin allas
Skandinaviassa
UIMA-ALTAAT JOKAISEEN
MAKUUN

Luotettavin Allastoimittaja
uima-altaat ja allastarvikkeet

10 VUODEN TAKUU

0500 452 367 / 09-2711005
Myös

iltaisin

www.uimari.net

ja

Omakotiyhdistyksen jäsenille 10 %
alennus kaikista Vihervimman
suursäkkituotteista.

vkl.
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teksti: Emilia Yli-Antola

Liikunnallisia vinkkejä vapaa-aikaan
Ollakseen näinkin pieni paikka, Nikinmäen lähialue tarjoaa asukkailleen paljon erilaisia mahdollisuuksia
liikuntaan ja ulkoiluun. Tekemistä löytyy niin aikuisempaan makuun, kuin koko perheellekin.
Monelle tuttu toiminnan keskus on Lahdentien varrella sijaitseva Kuusijärvi. Kuusijärvi yhdistetään usein
ensimmäisenä sen hiekkapohjaiseen uimarantaan, joka on Vantaan suurin. Siisti ranta on kesähelteillä
ahkerassa käytössä, mutta houkuttaa uimareita ympäri vuoden. Laiturit rajaavat rannasta matalan veden
altaita, joissa perheen pienimmät voivat turvallisin mielin polskia. Talvisin altaita pidetään avantona. Jäiseen veteen voi pulahtaa suoraan, vaikka perinteisestä savusaunasta, joka lämpenee joka päivä kello
13 jälkeen. Uimisen ohella Kuusijärvellä voi kokeilla vaikkapa SUP-lautailua ja noin 1.5km lenkki järven
ympäri tarjoaa kauniin liikuntaympäristön lenkkeilijöille ja talvisin hiihtäjille. Välissä voi kerääntyä nuotiopaikan ympärille makkaran paistoon. Rannan tuntumassa sijaitsee monipuolinen Cafe Kuusijärvi.
Toinen loistava ulkoilupaikka on Keinukallion urheilupuisto Keravalla. Keinukallio tarjoaa valaistut hiihtomaastot alkutalvesta pitkälle kevääseen, ja hiihtoreitit yhdistyvät myös Kuusijärven latuihin. Lumen sulettua keinukallio tarjoaa muitakin aktiviteetteja. Valaistut kuntoilureitit palvelevat ympäri vuoden lenkkeilijöitä
ja rinnepolku houkuttaa mäkiharjoitteluun. Keinukallion kukkulalle kohoavat korkeat kuntoiluportaat, jotka
avattiin vuoden 2015 syksyllä. Jo monia koukuttanut porraskävely- ja juoksu nostaa hyväkuntoisimmankin
sykkeen, ja välitasanteilla voi hengähtää nauttien maisemista. Portaita kannattaakin ehdottomasti käydä
kokeilemassa, ellei laji ole jo ennestään tuttu. Urheilupuistosta löytyy myös kaikille avoin ja maksuton
frisbeegolfrata.
Sipoonkorven kansallispuistosta löytää vehreät maisemat patikointiin ja ulkoiluun, sekä runsaat marjastus-ja sienestysmahdollisuudet. Sipoonkorpeen pääsee joko Mosabackan tai Hindsbyn tien kautta.
Myös Nikinmäen sisältä löytyy runsaasti muutakin puuhaa. Nikinmäen koululla järjestetään viikoittain erilaisia ohjattuja liikuntatunteja sekä yhteisiä pelivuoroja NIKO ry:n varaamana. Esimerkiksi suositut jumpat
toimivat kertamaksulla, joten osallistumisen kynnys on matala.
Toivottavasti löydät näiden joukosta oman juttusi vapaa-ajan viettoon!

VINKKI:
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Aurinkoisena kesäpäivänä voi
vuokrata NIKO ry:ltä kanootin tai
poiketa pelaamaan erän minigolfia
Kimalaisentiellä sijaitsevalle radalle.
Lähistöltä löytyy myös mahdollisuus
suunnistukseen, triathloniin ja
porukalla lenkkeilyyn.

Tulevan kauden liikunnat koululla
Liikunnat jatkuvat Nikinmäen koululla entiseen malliin. Pieni osallistumismaksu on kaikissa
muissa liikunnoissa paitsi perheliikunnassa, joka on ilmainen. Katso tarkemmat tiedot elokuussa Nikon sivuilta www.nikinmaki.com.

Maanantai klo 18-19 (alkaen 14.8.2017)
kevennetty bodyjumppa. Yhteyshenkilö on
Pia Jyränoja puh 050 596 1665.
Maanantai klo 19-20 (alkaen 14.8.2017)
bodyjumppa. Yhteyshenkilö on Pia Jyränoja
puh 050 596 1665.
Torstai klo 19-20 (alkaen 17.8.2017)
bodyjumppa. Yhteyshenkilö on Pia Jyränoja
puh 050 596 1665.
Sunnuntai klo 15-16 (alkaen 3.9.2017) on
koko perheille on tarkoitettu perhejumppa.
Yhteyshenkilö on Anu Jokinen puh
040 703 4148

Sunnuntai klo 18-19 (alkaen 20.8.2017) on
sekä naisille että miehille tarkoitettu Pilates
aloittelijoille ja keskitasolle. Yhteyshenkilö on
Kirsi Oinonen puh 050 536 0712.
Sunnuntai klo 19-20 (alkaen 20.8.2017)
Pilates kokeneemmille harrastajille.
Yhteyshenkilö on Kirsi Oinonen puh
050 536 0712.
Sunnuntai klo 16.30-18.00 (alkaen
20.8.2017) on lentopallo miehille.
Yhteyshenkilö on Markku Järvinen puh
050 592 2309.
Sunnuntai klo 20-21 (alkaen 20.8.2017)
on sähly miehille. Yhteyshenkilö on Tomi
Järvinen puh 040 836 9625.
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2KG
ROSKAA

135H
VALOA*
*10W led-lamppu

Jätevoimalassamme 1,5 miljoonan ihmisen roskapussit saavat
uuden elämän ympäristöystävällisenä ja edullisena Roskasähkönä.
Omakotiyhdistyksen jäsenille tarjoamme Roskasähköä entistä
edullisempaan jäsenhintaan.
Tutustu: www.vantaanenergia.fi/oky
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