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Litterointimerkinnät 
 

Puhuja: (R. Viljanen) 
  

  
  
  

sa- sana jää kesken 
(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-)  sana, josta ei ole saatu selvää 

(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 

 

(R. Viljanen):  

 

Hyvät median edustajat, hyvät kuulijat, lämpimästi tervetuloa tähän lokakuun 

ensimmäisen päivän mediainfoon. Tämähän onkin nyt mukava päivä sitä pitää, 

koska tämä on juuri se päivä jolloin niin Vantaan kuin Suomen, käsittääkseni 

kaikkien muidenkin kaupunkien palvelurajoitukset päättyvät, eikä yksikään 

aluehallintovirasto Suomessa ole enää antanut tämän päivän jälkeen voimassa 

olevia rajoituksia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli viimeinen joka päätti eiliseen 

omat rajoituksensa. Eli Vantaallakin kaikki palvelut ovat tästä päivästä lähtien auki, 

toki suosittelemme ja toteutamme terveysturvallisia käytänteitä mutta palvelut ovat 

kuitenkin kaikki auki. Teemana tänään on ajankohtaisen koronakatsauksen lisäksi 

lentoaseman päivitetyt terveysturvallisuustoimet, sekä kaupungin talous. Eli 

eräänlainen merkkipaalupäivä on tässä käsillä tämän epidemian kanssa. 

  

Koronavirustilanne Vantaalla.  

Ilmaantuvuus on valitettavasti jäänyt meillä paikoilleen, meillä tällä hetkellä noin 40 

henkilöä päivittäin sairastuu koronaan, meidän ilmaantuvuus sahaa tossa 184:n, 

200:n tapauksien määrässä sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. 

Selkeästi kuitenkin on laskenut edelliseen seurantajaksoon, joka oli 235 ja siinä jopa 

500 lähistöllä, silti ollaan menty alaspäin, mut sellainen nopea putoaminen on 

kuitenkin päättynyt, eli ilmaantuvuus on jollain tavalla tällä hetkellä paikallaan.  

 

Mutta taudinkuva on kuitenkin toisenlainen mitä aikaisemmin, sillä tällä hetkellä 

selkeästi näemme, että sairaaloissa ja tehohoidossa ovat lähes yksinomaan 

rokottamattomat henkilöt. Tässä kuvassa näkyy erityisen selvästi se, että viime 

päivinä jopa on ilmaantuvuus lievästi lisääntynyt, tuossa tulosten loppupäässä tuo 

käyrä lähtee hiukan hiukan ylöspäin.  



Testausten määrät ovat vähentyneet olennaisesti, testauksia ei siis enää suositella 

kahdesti rokotetuille lieväoireisille henkilöille. Tämä testausten vähentyminen näkyy 

myöskin positiivisten tulosten kasvuna, elikkä nyt ollaan noin 4 %:n tasossa, kun 

me oltiin aikaisemmin jopa prosentissa, mutta tässä näkyy tämä testausprofiilin 

muutos. 

  

Rokotustilanne on valitettavasti haasteellinen. Todellinen ongelma on se että vaikka 

roket- rokotteita on helposti saatavilla, niitä ei kuitenkaan oteta. Meillä 12-34-

vuotiaat ovat jäljessä toisen rokotteen ottamisesta, erityisesti nuoret aikuiset laimin- 

laiminlyövät rokotteen ottamista tällä hetkellä. Tässä voi näkyä näkyä nyt 

välinpitämättömyys, mutta näkyy varmasti myöskin rokotevastaisuus. Meillä yli 12 

vuotta täyttäneistä on ensimmäisen rokotteen saanut 78,3 % ja toi- toisen rokotteen 

65,5 prosenttia. Siis vaikka rokotukset etenevät niin rokotuksille hakeutuminen on 

hiipunut ja olemme edelleen jäljessä Helsinkiä ja Espoota niin ensimmäisen kuin 

toisen rokotteen ottamisen osalta. Mutta samaan aikaan kaupunki on todella paljon 

panostanut siihen että rokotuksiin tuleminen olisi hyvin helppoa, se on 

aikaisempaakin helpompaa ja uusia rokotuspisteitä avataan jatkuvasti sinne missä 

ihmiset liikkuvat. Vantaalla on useita pop-up-pisteitä eri asuinalueilla 

organisaatioissa ja oppilaitoksissa. Meillä on rokotuksia, walk-in -rokotuksia ilman 

ajanvarausta.  

 

Rokotuspisteitä on tehty ihmisten päivittäisasioinninpisteisiin kuten Dixiin. 

Rokotuksia tarjote- tarjotaan eri tapahtumissa, viimeksi meidän rokotustiimimme oli 

iloisesti mukana Korson markkinoilla. Uusi rokotuspiste avattiin myöskin Jumboon 

viime viikolla ja osallistuva vantaa.fi -sivuilla on voinut ehdottaa uusia pop up -

rokotuspisteitä ja on ollut hienoa että ehdotuksia on tullut 40 ja niitä parhaillaan 

työstetään myöskin, että me tulemme rokot- rokotustiimin kanssa helposti paikalle, 

lähelle, sinne mihin ihmiset toivovat toivovat. Mutta nyt on tärkeätä, että todella että 

rokotuksiin mennään ja niitä otetaan. Taudinkuva on niin selkeästi eroava siihen 

nähden jos henkilö on saanut kaksi rokotetta kuin siihen että hän ei ole ottanut 

rokotteita lainkaan. 

  

Vantaa on alkanut antaa myöskin kolmansia rokotuksia. Niitä jaetaan niille 12 vuotta 

täyttäneille ja vanhemmille jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti 

immuunipuutteisia, sekä henkilöille jotka ovat saaneet rokotuksen 

rokotusjärjestyksessä ensimmäisten joukossa, korkeintaan kuuden viikon 

annosvälillä kolmas rokote anastus voidaan antaa tähän ryhmään kuuluville siinä 

tilanteessa, kun toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. 

Kolmannella annoksella vahvistetaan ja pidennetään kahden annoksen antamaa 

suojaa niillä, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen lyhyellä 

annosvälillä. Kouluissakin tilanne on mennyt hyvään ku- suuntaa meillä on tällä 

hetkellä kouluissa karanteenissa 150 henkeä, kannattaa muistaa et meillä on siis 

32000 oppilasta kaiken kaikkiaan, ja tota koulujen avaaminen on mennyt hyvin, 

mitään mitään isoja ryppäitä ei ole tullut. 

  



Lentoaseman tilanne meni tiukilla tarkastussäännöksillä täysin tukkoon siitä 

huolimatta, että meidän matkustajamäärät ovat vielä kaukana normaalista. Viime 

viikolla kokonaismatkustajamäärä oli yli 116000 ihmistä, joista ulkomailta saapuvia 

matkustajia ja Suomeen tulevia oli 39500. Näytteitä otettiin yhteensä 1540, sitä 

kasvatti hieman MM-sulkapalloilijat, joita hakeutui lentoasemalla testiin. 

 

Lentoasemalle muutostyötkin vaikeuttavat tilannetta, koska toinen Schengen-

terminaali sulkeutui niin että koronatodistustarkastuspistettä ei laajennustöiden 

vuoksi voitu siellä ylläpitää ja meidän ainoa todistustarkastusalue ruuhkautui niin 

pahoin, että vaikka matkustajat sinänsä etenivät hyvässä tahdissa itse 

tarkastuspisteellä, niin sinne tuli todella pitkät, satojen metrien jonot ja tilanne- 

tässä näkyy just sitä rokotusjonoa, joka menee moneen suuntaan tässä 

edestakaisin, et tilanne oli aivan kauhea, kaaosmainen. Kun lennot saapuu tiiviissä 

aikaikkunassa, matkustajamassat ovat niin suuret, että kulun estyessä tai 

hidastuessa jonoutuminen ja liki kaaosmainen tilanne oli aivan väistämätöntä. Näin 

keskiviikkona 22. päivä syyskuuta linjattiin, että nyt tämä on muutettava, näin ei 

voida kerta kaikkiaan enää jatkaa, ja olimme odottaneet siihen asti hallituksen 

tartuntatautilain muutosesitystä ja olimme toki kovin pettyneitä siitä että hallitus 

linjasi, että mitään muutosta ei tapahdu, vaan jatketaan entiseen malliin jouluun 

saakka.  

 

Meillä oli kuitenkin pakko siirtyä pistokoemalliseen tarkastukseen ja se alkoi 

perjantaina 24. päivä ja ennen iltapäiväruuhkaa. Ja nyt uusi toimintamalli on tuonut 

paljon sujuvuutta tähän toimintaan. Henkilöt jaetaan siis kahteen tai kolmeenkin eri 

maahantulojonoon, vihreälle linjalle pääsevät kaikki ne, mistä maasta tahansa on 

henkilö tullut, jolla on kaksi rokotetta ja pääosa matkustajista matkustaa tällä 

hetkellä 80-90 prosenttia matkustajista matka- matkustaa niin että heillä todella on 

kaksi rokotetta. Heihin kohdennetaan ainoastaan pistokokeita. Niukat sosiaali- ja 

terveydenhuollon resurssit kohdennetaan sitten henkilöihin jotka esittävät 

todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta, sekä henkilöihin jotka saapuvat 

maahan kokonaan ilman ilman todistusta. Matalan ilmaantuvuuden maista saapuvia, 

ei tarkasteta heitä niin ikään muutenkaan, muuten kuin pistokokeilla.  

 

Vantaa katsoo, että ei ole enää mitään perusteita sille, miksi Suomen tulisi poiketa 

ilmaantuvuusrajoista ja EU:n suosituksista. Tämä maaluokitus joka on annettu, joka 

on kymmenen tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa, 

on aivan liian matala kun EU:n neuvosto suosittelee 50-75:tä sataatuhatta asukasta 

kohden. Nykyistä alhaista rajaa ei voida perustella riskillä epidemian kiihtymisestä, 

kun Suomen oma rokotekattavuus on noussut korkealle. Esitämme myöskin 

harkittavaksi sitä, että maahantuloa koskevat rajoitukset perustuisivat jatkossa 

lähtökohtaisesti vain rokotuksiin. Helsingin ja Vantaan kaupunki kaupungit sekä HUS 

ovatkin siis siksi kehittäneet tämän yhteisen pistokoemalliin perustuvan maahan- 

maahantulon, jossa henkilöt jaetaan eri linjoille sen perusteella millainen 

koronatodistus heillä on mukanaan. Erillistä lähtö- ja kauttakulkumaiden 

selvittämistä ei voida pitää enää tarpeellisena ja jokaisen matkustajan 



pysäyttäminen haastatteluun on käytännössä näilläkin matkustajamäärillä 

mahdotonta.  

 

Viime viikolla Helsinki-Vantaan lentokentällä siis testattiin vähän yli 9 000 

matkustajaa ja siellä positiivisia näytteitä löydettiin vain 0,9 prosenttia. Me 

käytännössä löysimme siis, löydämme siis positiivisia näytteitä enää noin 10–12 kpl 

viikossa ja siinäkin mielessä täytyy ottaa huomioon että tämän todella tiiviin 

tarkastuksen kustannukset, joka on Helsinki-Vantaan lentoasemallakin miljoona 

euroa viikossa, niin siitä saavutettu terveyshyöty, kustannukset ovat kohtuuttomat 

siihen saatavaan terveyshyötyyn nähden.  

Kun muukin yhteiskunta avautuu, muitakin rajoituksia poistetaan, on tärkeätä 

myöskin että maahantulon rajoituksia samaan aikaan kevennetään. Ja nyt puhutaan 

Suomelle erittäin tärkeästä asemast- asiasta, koska Suomen talous on hyvin 

riippuvainen, meidän työpaikat ovat hyvin riippuvaisia kansainvälisistä yhteyksistä, 

lentoliikenteestä, pelkästään lentoliikenteeseen voidaan todeta, että 140000 

työpaikkaa Suomessa on riippuvainen siitä että meidän lentoyhteydet pelaavat 

hyvällä tavalla. 

  

Eli siis siinä mielessä toivon että nyt kun asiaa käsitellään eduskunnassa niin otetaan 

huomioon tämä muuttunut tautitilanne, Suomen mittava rokotuskattavuus, 

siirrytään eurooppalaisiin käytäntöihin ja kevennetään silloin samassa suhteessa 

kuin yhteiskunnassa muutoinkin palveluita avataan, niin myöskin maahantuloa ja 

matkailua pitäisi samaan aikaan avata.  

 

Hallitus on linjannut, että etätyötä jatketaan lokakuun puoleen väliin ja olemme 

käsitelleet tätä niin Vantaan omassa häiriötilannejohtoryhmässä, kuin PKS 

yhteisesti. Samalla tavalla linjaamme tämän hallituksen suosituksen mukaisesti, että 

laaja etätyö päättyy meillä 15.10. elikkä käytännössä 18.10. lähtien niin siirrytään 

meillä, tullaan takaisin yhä enemmän tänne kaupungintalolle ja meidän omiin 

tiloihin. Mutta kyl meille tulee vastaan se uusi normaali eli siirrytään tämmöiseen 

monipaikkaisen työn käytäntöihin. Vantaa on tehnyt etätyön uudet linjaukset. 

Palataan väljempään, mutta etätyötä ei kuitenkaan tehdä pitkiä, ei yli viikon 

lähtökohtaisesti yli viikon se koskee lähinnä muutamia päiviä viikossa. Vaatii aina 

esimiehen luvan, olemme linjanneet, että salaisia arkaluonteisia rekisteritietoja ei 

saa käsitellä kotona, vaan ne vaatii valvotut olosuhteet. Jos koko työyhteisön, henk- 

palvelualueen tai tiimin, työyhteisön työ on sellaista et se edellyttää läsnätyötä, niin 

silloin esimiehenkin tulee läsnä olla pääsääntöisesti. Esimiehen tehtävä on kuitenkin 

olla tavoitettavissa ja tukea omaa työyhteisöään. Olemme linjanneet myöskin, että 

pääsääntöisesti kehityskeskustelut ja johtoryhmät, kehittämispäivät, vaikeat asiat, 

käsitellään läsnä tapaamisina. Mutta nämä uudet etätyön linjaukset Vantaalla kyllä 

ovat meillä iso työelämän muutos ja tämä mahdollistaa monipaikkaisen työn ja 

joustavuutta ja uskon et meidän ihmiset toivoivat juuri tämän tyyppisiä uudenlaisia 

ohjeita. 

  



Eilen iltapäivällä saimme kuulla THL:n uuden suosituksen maskien käytöstä ja me 

olemme jo aikaisemmin, PKS yhteisesti, linjanneet että tulemme noudattamaan 

näitä THL:n maskisuosituksia. Nehän eivät koske kasvatuksen ja oppimisen 

toimialaa meillä vielä, vaan siitä vielä odotetaan, että THL:n yhdessä opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa linjaa maskien käyttöä. Käsittelemme näitä pikaisesti 

yhdessä ja kaupunki tulee antamaan tarkemmat suositukset tämän THL:n 

suosituksen mukaan, koska meillä on kuitenkin työtehtäviä, joissa on perusteltua 

edelleen hyvin tarkka terveysturvallisuus, varmaankin sosiaali- ja terveystoimi 

esimerkiksi tulee käyttämään maskeja vielä hyvin pitkään. 

  

Mutta hyviä uutisia, yhteenvetona voi todeta että kaikki kaupungin palvelut ovat 

vihdoin auki, eli tätä päivää, tätä lokakuun ensimmäistä päivää on todella odotettu 

ja kuten tuossa alussa jo totesin, myös valtakunnallisella tasolla tänään on 

historiallinen päivä eli kaikki AVIen tekemät rajoitukset päättyivät eilen. Ainoastaan 

rajaturvallisuussäännökset ja alueelliset ravintolarajoitukset jotka nekin hieman 

lievenivät täällä leviämisalueen alueilla, niin ovat edelleen voimassa ja ne ovat siis 

hallituksen päättämiä. Mutta muistaa tulee, et hyvä terveysturvallisuus on edelleen 

tärkeä käsidesit, hyvä hygienia, näistä pidetään kiinni varmasti jatkossa aina ja vain 

terveenä tullaan töihin ja harrastuksiin. 

  

Hyvistä uutisista huolimatta niin täytyy muistaa että tilanne ei ole kuitenkaan vielä 

ohitse. Epidemia jatkuu ja meidän tartuntatautiylilääkäri on todennut moneen 

kertaan että tämä virus ei tule jättämään Suomea, eikä maailmaa, eli se tulee 

jatkamaan kuitenkin näistäkin päivästä monia vuosia eteenpäin. Meillä 

tartunnanjäljitys on hallinnassa, tartuntamäärät ja (-)[16:29] ovat siis hienoisessa 

nousussa, mutta rokotuskattavuus jos vetää yhteen, ei ole vielä toivotulla tasolla ja 

ja sitä painotamme ja se on se meidän keskeinen terveinen meidän asukkaille että 

ottakaa rokotteet, nyt se on erittäin, erittäin tärkeää. Meidän varovaisuus ja hyvä 

terveysturvallisuus on siis tärkeää edelleen ja myöskin kaupungin oma 

häiriöjohtoryhmä jatkaa ja seuraa tilanteen kehittymistä. 

  

Seuraavaksi vielä muutama ajankohtainen nosto kuntataloudesta. Nythän on 

eduskunnassa alkaneet juuri nää keskustelut hallituksen budjettiesittelystä. Näin 

kaupungin näkökulmasta voi todeta että hallituksen budjettineuvotteluissa oli varsin 

vähän uusia avauksia kunnille. Meille pettymys oli se, että valtio ei tehnyt 

kustannustenjaon tarkistus- tarkistusta, eli ei tarkistanut sitä, että meidän tulisi 

saada meidän lakisääteisiin tehtäviin ja uusiin tehtäviin täysimääräiset korvaukset 

ja tämä kustannustenjako tarkistetaan vuodesta. Se olisi edellyttänyt koko 

kuntakentälle lisärahoitusta 562 000 000 euroa. 

  

Hallitus sen sijaan nosti erikseen valtionosuuksia 246 000 000 eurolla ja jätti siis 

kustannusten tarkistuksen tekemättä, eli kunnat menettävät kaiken kaikkiaan 316 

000 000 euroa kevään päätösten seurauksena ja tämä on tullut ehkä väärässä 

sävyssä joissakin julkisissa ulostuloissa, että kunnille ikään kuin lisättiin 

valtionosuuksia kuin kokonaisuutena meiltä kuitenkin valtion tuki väheni 316 000 



000 euroa. Kaupungin verotulot tulevat pienenemään jatkossa, koska yhteisöveron 

ylimääräinen korotus, 10 prosenttia, peruutetaan niin ikään ensi vuonna. Vantaan 

osalta on merkittävää se, että me olemme myöskin omin toimin tehneet ison 

talouden tasapainotusohjelman koronan vuoksi, se tasapainotus viime vuonna oli 28 

000 000 € ja tänä vuonna kokonaiset 41 000 000 € ja me tulemme siinä 

onnistumaan. Ensi vuonna tasapainotuksen määrä on 10,5 miljoonaa euroa ja me 

tulemme tekemään tänä vuonna ja ensi vuonna näiltä näkymin negatiivisen 

tilinpäätöksen, mutta meillä on tavoitteena, että tästä koronan aiheuttamasta 

taloushaasteesta päästään ohitse niin, että vuonna 2023 meidän oman toiminnan ja 

toivottavasti valtion tuen avulla päästään talouden tasapainoon. 

  

On ollut erittäin tärkeää ja olen iloinen siitä että pääministeri on todennut tämän, et 

koronakulut korvataan kunnille täysimääräisesti, pidän siitä huolta, on todennut 

meidän pääministerimme. Näin tulee tehdä ja tässähän puhutaan ylimääräisistä 

koronakuluista me emme siis ole sairaaloista terveyskeskustemme 

henkilönsuojauksia tähän näihin kuluihin laskemassa mut kysymys on 

rokottamisesta tartunnanjäljityksestä ja testauksesta sekä lentokenttätoiminnasta, 

joka on aiheuttanut meille isot kuuluvat. Me olemme laskeneet että se on 

kokonaisuudessaan 50 000 000 euroa pelkästään tänä vuonna Vantaan kaupungille. 

Edelleen on valitettavasti kuitenkin on epäselvää, miten täysimääräiset 

kustannukset lasketaan. Kaupungille jossa on korkea kustannustaso, kaikki 

keskiarvot ovat epäedullisia. Kun lasketaan keskiarvokuluilla, niin niille joilla on ollut 

korkeat kustannukset ja paljon kustannuksia niin se on heille aina epäedullinen, ja 

niille joilla kustannukset ovat olleet vähäisiä se on heille hyvin edullinen. Eli edelleen 

kysyn että miksi kustannuksia ei ole mahdollista korvata todellisten kustannusten 

mukaan. Eihän kunnista tule kuin 309 rahoitushakemusta niiden käsittelyn 

keskushallinnossa pitäisi olla mahdollista varsin joutuisasti. Vantaan osalta kysymys 

on siis 50 000 000 euron ylimääräisten kustannusten korvaamisesta.  

 

Toinen asia johon toivomme että hallitus nyt puuttuisi, me, Vantaan kaupunki haluaa 

seistä kulttuuritoimijoittensa tukena, vaikka ne eivät olisi kaupungin omia museoita, 

niin kuin esimerkiksi ilmailumuseo, joka on valtiorahoitteinen museo, 

valtakunnallinen vastuumuseo, haluamme tukea kuitenkin sitä. Ilmailumuseon 

nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja 

maanvuokrasopimus kiinteistöllä päättyy vuonna 28, miksi asialla on kuitenkin nyt 

kiire, tämä täytyisi ratkaista, koska museon pitää päästä muuttamaan uusiin tiloihin, 

ennen kuin tämä vuokrasopimus päättyy ja he menettävät nykyiset tilansa ja se tila 

pitäisi siis rakentaakin. Ja tavoitteena on tarjota kansainvälisen tason elämyksiä, 

toivottavasti sitten uusi museo olisi valmis jo 25, yli 100 000:lle kävijälle vuosittain 

tämä uusi museorakennus ja museon uudistuva toiminta edellyttää sekä valtion, että 

Vantaan kaupungin taloudellista tukea. Jotta vauhditetaan ja Vantaan sitoutuminen 

tulisi selkeäksi, niin Vantaa teki hyvin ainutlaatuisen ja poikkeuksellisen päätöksen, 

eli teimme ennen jo varsinaista rahoituspäätöstä periaatepäätöksen siitä, miten 

tulemme tätä uutta museota tukemaan. Tämä päätös tehtiin viime kesäkuussa, se 

oli varsin poikkeuksellinen, mutta haluttiin kiinnittää kaupungin tuki ja edistää 



hanketta. Siinä määriteltiin miten annamme takuuta tälle lainalle, siinä määriteltiin 

muun muassa se, että tulemme oman käyttötaloustukemme 

kahdeksankertaistamaan uudelle museolle, jotta se pärjää ja muutenkin avustamme 

siinä, että uusi museo saadaan rakennettua, hankimme sille myöskin tontin 

käyttöön. Mutta nyt on ratkaisevaa se, että valtio tekee sen oman osansa ja valtion 

rahoituspäätös tulisi tässä ensi vuoden budjetissa. Se puuttuu edelleen, neuvottelut 

ovat käynnissä ja tapaamme ministeri Kurvisen tästä asiasta muun muassa ensi 

viikolla.  

 

Sitten muutamia hauskoja tapahtumia Vantaalla, tervetuloa tänne mukaan, tässä 

näkyy kuvassa sulkapallon MM-kisat, eli Sudirman Cup -nimellä tunnettu MM-kisa, 

joka tarjoaa kahdeksan päivää sulkapallospektaakkelia täällä Vantaan energia 

areenalla, eli 26.9.–3.10. välisenä aikana. Viikonloppuna siis vielä hyvin ehtii. Se on 

ainutlaatuinen tapahtuma, sillä MM-kilpailut pelataan nyt ensimmäistä kertaa 

koskaan Suomessa ja Euroopassakaan kisaa ei ole ollut neljääntoista vuoteen. 

Vaikka totta kai sulkapallo on meillä myös tunnettu, mutta kyllä se on huikeasti 

enemmän tunnettu tuolla Aasiassa, sen kansainvälinen tv-lähetys tavoittaa puoli 

miljardia kotitaloutta ympäri maailmaa. Energia-areenalle on rakennettu täysin 

ainutlaatuiset puitteet valoista ja yhdeksän kameran tv-tuotannosta lähtien. Suomen 

joukkueessa on mukana myös paikallinen edustaja kun vantaalainen Joonas 

Korhonen selvitti tiensä maajoukkueeseen. Rajakylän ja Länsimäen seudulta kotoisin 

oleva Korhonen kilpailee ensimmäisissä MM-kisoissaan kuvassa on Joonas Korhonen 

ja maajoukkueen päävalmentaja Ville Lång, sitten tänä viikonloppuna on myöskin ilo 

taas vähän esitellä Suomen pimeyttä, kuinka siitä tehdään meillä iso vahvuus.  

 

Reflektor Vantaa esittelee kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden valotaideteoksia 

30.9.–3.10. Martinlaaksossa ja Korsossa, elikkä ensi viikonloppuna vielä hyvin ehtii. 

Nähtävillä on yhteensä yhdeksän taiteilijan teoksia sisä- ja ulkotiloissa, hyvät kengät 

jalkaan, kävellä pitää noin kaksi kilometriä. Se on 2 kilometrin mittainen 

valotaidereitti, se alkaa Martinlaakson viherpuistosta ja kulkee puiston läpi 

Kulttuuritalo Martinukseen. Reitin lisäksi taidetta pääsee näkemään Korson 

lumosalissa, jossa esillä on saksalaisen videotaiteilijan Frederik Preuschoftin 

videoteoksia. Tätä todella suosittelen, se on lumoava tapahtuma, jossa Suomen 

pimeydestä tulee aivan ehdoton vahvuus. 

  

Lisäksi kehotan myöskin äänestämään osallistuvaa budjetointia, meillä on vireillä 

Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan asukkaat voivat äänestää miten kutakin aluetta 

kehitetään 50 000 eurolla. Se äänestys on osa osallistuvaa budjetointia, jossa 

kaupunkien asukkaat kehittävät alueita yhteistyössä. Äänestys alkoi tässä syyskuun 

puolella, jatkuu aina seitsemänteentoista päivään lokakuuta saakka jokaisella 

alueella on 20 erilaista suunnitelmaa, joiden toteuttamisen puolesta voi äänestää. 

Suunnitelmat pohjautuvat aiemmassa osallistuvan budjetoinnin vaiheessa asukkailta 

tulleisiin ideoihin, joita on työstetty eteenpäin työpajoissa asukkaiden ja kaupungin 

asiantuntijoiden kesken. Kaupungin asiantuntijat ovat toki määrittäneet näille 

hankkeille myöskin hinnat ja jokaisella alueella on omat suunnitelmansa, mutta 



kaikilla alueilla voi äänestää esimerkiksi uusien kukkaistutusten ulkokuntosalin 

penkkien ja roska-astioiden puolesta. Siellä on myöskin tapahtumia, puistojumppaa, 

monenlaisia hauskoja ehdotuksia. 

  

No niin, nyt on aika sanoa kiitoksia. Lämmin kiitos, että olitte mukanamme. Oikein 

hyvää viikonloppua ja seuraavan kerran Vantaa on jälleen äänessä 14.10. kello 

12:30, tervetuloa silloin mukaan. 


