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Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net  on 
valtakunnallisen  Suomen Omakotiliiton jäsen. 

Liity jäseneksi: http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai 
ottamalla yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan 

. 
Hallitus 2016 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192   Tiedotus Erja Nuottimäki 050 539 935 

Varapuh.joht.  Rauni Mononen 050 514 8321   Jäsen     Eija Grönfors 0400 939542  

Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 1239647  Jäsen     Eero Kolehmainen 050 379 4700 

Talous  Pertti Louhula 855 5483  Jäsen     Sari Aulu 050 544 5598 

Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755   Jäsen     Jukka Soininen 040 5027949 

Lehti  Heikki Niininen 050 5431006   

 

 

Lusikointia Frisusta 

NAAPURISUHTEET OVAT TÄRKEITÄ 

Kevään edetessä ja päivän pidentyessä vilkastuu elämä pihoilla ja puu-
tarhassa. Itse kukin omistautuu siellä rakkaimmille harrastuksilleen ja 
toimittelee erilaisia rakentamiseen, pihan hoitoon ja kunnossapitoon 
liittyviä askareita. Ulkotyöt edistävät myös luontevasti naapureiden vä-
listä kanssakäymistä. Yhteiseloon voi kuitenkin syntyä säröjä eikä suu-
rempien tai pienempien erimielisyyksien syntymistä voi estää. 

Ärsyyntymisen aiheita voi olla monia. Möykkäävä musiikki ja käryävät 
grillit voivat olla monelle liikaa. Toiset eivät kestä katsella romahtamas-

sa olevia vajoja, autonraatoja, lehti- tai puukasoja, lepattavia pressuka-

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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toksia, naapuriin työntyviä puiden juuria ja oksia, romu- ja jätekasoja tai 
varaston virkaa toimittavaa konttia aitansa takana. Mikä toiselle on 

kauhistus, voi toiselle 
olla viihtyvyystekijä tai 
näppärä tilaratkaisu. Ra-
ja-aita rajaa tontit ja jos-

kus myös hyvät naapu-
ruussuhteet. 

Yleinen käsitys hyvästä 
asuinympäristöstä on 
vuosien mittaan muuttu-
nut. Suomalainen piha-
kulttuuri on vanhastaan 
ollut lähempänä itäistä 

kuin läntistä. Maalaiskunnasta on tullut kaupunki runsaat 40 vuotta sit-
ten ja se alkaa näkyä. Omakotialueiden tiivistyminen tonttien pienenty-
essä on osaltaan lisännyt tarvetta ottaa naapureiden mielipiteet huo-
mioon. Yleispätevää ohjetta sopivasta tai sopimattomasta, luvallisesta 

tai luvattomasta pihaelämästä on mahdotonta antaa. 

Lainsäädännössä naapuruussuhteita käsitellään naapuruussuhdelaissa 
(vuodelta 1920). Kyse on varsin vanhasta laista, jota on muokattu vuo-
den 1920 jälkeen moneen kertaan. Iästään huolimatta naapuruussuh-
delaki vastaa kuitenkin edelleen moniin nykypäivän ongelmiin. Naapu-
ruussuhteissa voidaankin puhua niin sanotusta sietämisvelvollisuudes-
ta. Toisaalta mitä tahansa ei kuitenkaan tarvitse sietää. Kyseinen laki ei 
ole suinkaan ainut laki, joka voi tulla sovellettavaksi naapuruussuhteis-
sa. Muun muassa ympäristösuojelu-, ympäristövahinko- ja terveyden-
suojelulaki säätävät eri ympäristö- ja terveyshaitoista sekä näiden eh-
käisystä. Rakentamisesta on myös useita lakeja ja asetuksia, joista 
tärkeimpinä mainittakoon maankäyttö- ja rakennuslaki. Väärin asenne-

tulla valvontakameralla voi syyllistyä rikoslain mukaan salakatseluun. 
Vaimon tai miehen voi valita, mutta ei naapuria, kuuluu vanha lakimies-
ten viisaus. 

Hyvää naapuruutta ei kuitenkaan rakenneta sääntökirja kourassa. Tär-
keintä on huomata, että sopimalla aikomuksistaan etukäteen tai vas-
taavasti reagoimalla ajoissa naapurin ”epäilyttäviin” toimiin voidaan 
helpoiten ehkäistä ristiriitojen syntymistä. .  

Rauni Mononen 
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VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

 
 
Aika:           Keskiviikko 29.03.2017 klo 18.00 
Paikka:       Friherrsin Torppa, Vapaalantie 28 
 
KOKOUKSEN OHJELMA 

- Vuosikokous aloitetaan kahvitarjoilulla 

- Jaetaan Vapaala-stipendi 
- Vuosikokous 
 
Tervetuloa kokoukseen! 
 
VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 

  1 § Kokouksen avaus 

  2 § Kokouksen järjestäytyminen 

  3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

  5 § Vuoden 2016 toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyminen 

  6 § Yhdistyksen vuoden 2016 tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä 
        tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
        tilivelvollisille 

  7 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen  

  8 § Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkioista 
        ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen 

  9 § Vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen 

10 § Vuoden 2018 jäsenmaksusta päättäminen 

11 § Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenten valitseminen 
a) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
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b) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
Erovuorossa: Eija Grönfors, Kalevi Karling, Eero Kolehmainen, 

Erja Nuottimäki ja Sari Aulu 

12 § Toiminnantarkastajien (2) ja varahenkilöiden (2) valitseminen  
        vuodeksi 2017 

13 § Kunniajäsenten kutsuminen 

14 § Muut asiat 

15 § Kokouksen päättäminen 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2016 

Toimintakaudella Vapaalan omakotiyhdistys on toiminut tarkoituksensa 
mukaisesti jäsentensä etujen valvojana. Tavoitteena on ollut valvoa 
asuinaluetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia sekä edistää Vapaalan 
kehittymistä, asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

Yhdistys seurasi tarkasti kaupungin suunnitelmia Vapaalan ja koko 
Länsi-Vantaan alueella ja otti tarvittaessa kantaa asioihin.  

Yhdistys osallistui erittäin huolellisesti Vapaalan täydennysrakentamis-
selvityksen tekemiseen ja seurantaan. Aiheesta on tehty mm. kaksi 
kannanottoa. 

Perusteellisen harkinnan jälkeen yhdistys erosi Vantaan Omakotiyhdis-
tysten Keskusjärjestön VOK jäsenyydestä. 

Vapaala-stipendi myönnettiin Friherr-
sin VPK:n naisosastolle. 

Yhdistyksen hallinto ja talous 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohta-
jana on toiminut Liisa Rajamäki, vara-
puheenjohtajana Rauni Mononen, 
sihteerinä Arto Hämäläinen, talouden-

hoitajana Pertti Louhula, Kyläkuulumisten toimittajina Heikki Niininen ja 
Erja Nuottimäki, verkkosivujen ylläpitäjänä Kalevi Karling, s-
postiryhmän yhdyshenkilönä Erja Nuottimäki.  Muina hallituksen jäseni-

nä ovat toimineet Eija Grönfors, Sari Aulu, Jukka Soininen ja Eero Ko-
lehmainen. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Jorma Kallio ja Aimo 
Koski, varalla Raija Hakola ja Aimo Herno. Hallitus on kokoontunut 11 
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kertaa ja pöytäkirjat ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta. Halli-
tuksen jäsenten yhteystiedot ovat Kyläkuulumiset –lehden sivulla 2.  

Yhdistyksen varainhankinta perustui pääasiassa jäsenmaksutuottoihin. 
Merkittävä tulonlähde oli myös ilmoitusmyynti Kyläkuulumisiin. Yhdis-
tyksen talouden tulos oli 4 525,72 € ylijäämäinen. Hallitus esittää, että 
ylijäämä merkitään yhdistyksen tileille oman pääoman lisäyksenä. Vuo-

den lopussa yhdistyksessä oli 314 jäsentä.  Yhdistys on Suomen Oma-
kotiliiton jäsen. Yhdistyksemme on harjoittanut yhteistyötä lähialueen 
omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa. Kuluneena toimintavuonna on 
eniten ollut yhteistoimintaa Rajatorppa-Seuran kanssa.  

Lausunnot ja kannanotot  

 Lähetettiin kaupungin liikennesuunnitteluun aloite, jossa esitet-tiin 
nopeusnäyttöjä Ilpolan- ja Vapaalantielle ylinopeuksien 
vähentämiseksi. 

 Pyydettiin kaupungilta selvitystä Sahapuiston saneerauksen 
hitaasta etenemisestä. 

 Annettiin lausunto Omakotiliitolle sääntömuutosesityksestä. 

 Lähetettiin hallituksen kannanotto Vapaalan täydennysrakenta-
missuunnitelmasta kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja 
varajäsenille sekä virallinen kannanotto kaupunginhallitukselle. 

Edustukset ja osallistumiset 

 Suomen Omakotiliiton liittokokous Mikkelissä 18.-20.11., yhdistyk-
sen edustajana puheenjohtaja Liisa Rajamäki 

 Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin syyskokous 23.11., Erja 
Nuottimäki ja Pertti Louhula  

 Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin kevätkokous 27.4., Liisa 
Rajamäki, Arto Hämäläinen ja Pertti Louhula 

 Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (VOK) vuosi-kokous 
14.4., Pertti Louhula 

 Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (VOK) hallituksen 
kokoukset, Liisa Rajamäki ja Pertti Louhula 

 Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (VOK) seminaari 
27.8., Pertti Louhula 

Tiedotustoiminta 

Perinteinen tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan on 
ollut Kyläkuulumiset. Lehti on jaettu neljä kertaa vuodessa kaikkiin Va-



7 
 
paalan talouksiin. Painosmäärä on 1 000 kpl. Tärkeänä tiedotuskana-
vana toimivat yhdistyksen omat internetsivut osoitteessa 
www.vapaala.net. Tiedottamista on hoidettu aktiivisesti myös jäsenistön 
s-posti-ryhmän kautta.  

Tilaisuudet ja tapahtumat 

 Siivoustalkoot 18.5. mukana 20 henkilöä.   

 Järjestettiin kevätretki Viroon Türin kukkamessuillle 21.-22.5. 
Retkelle osallistui 20 henkilöä. 

 Vapaalan kirkkopyhä 25.9., osallistujia kirkkokahvilla oli n. 50 

henkilöä. 

 Teatteriretki 12.11. Forssaan. Esityksenä nähtiin näytelmä ”Va-
riksen veli”. Retkellä oli 55 osallistujaa. 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

Vapaalan Omakotiyhdistys seuraa aktiivisesti kylän kehitykseen vaikut-
tavia kaupungin tai muiden organisaatioiden suunnitelmia ja niihin ote-
taan tarvittaessa kantaa. 

Yhdistys ideoi ja tekee tarvittaessa aloitteita, joilla parannetaan asuin-
alueemme toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuut-
ta. Alkava vuosi on Yhdistyksen 70-vuotisjuhlavuosi. 

Yhdistys kannustaa myös asukkaita ideoimaan ja tekemään ehdotuksia 

alueemme kehittämiseksi. Erityisesti pyritään aktivoimaan nuoria va-
paalalaisia mukaan tähän työhön.  

Toivotetaan tervetulleeksi äskettäin Vapaalaan muuttaneet uudet asuk-
kaat järjestämällä heille kotouttamistilaisuus. 

Yhdistys on Suomen Omakotiliiton jäsen. Sen kautta vaikutetaan oma-
kotiasujien edunvalvontaan valtakunnallisella tasolla. 

Yhdistys tekee yhteistyötä lähialueen asukasyhdistysten kanssa tar-
peen mukaan. 

Toimintavuoden tavoitteita 

 Vaikuttaminen tietoliikenneyhteyksien parantamiseen Vapaa-lassa 

 Osallistuminen täydennysrakentamisselvityksen seurantaan ja ot-
tamaan tarvittaessa kantaa ko. suunnitelmiin 

 Omakotitalkkaritoiminnan jatkaminen mahdollisuuksien mukaan 
 Valmistellaan ja toteutetaan Vapaalan omakotiyhdistyksen 70-vuo-

tisjuhlavuoden tapahtumia: Vapaala-päivää ja muita tilaisuuksia. 

http://www.vapaala.net/
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 Harkitaan yhdistyksen omien verkkosivujen rakentamista Omakoti-
liiton nettisivualustan kautta ja oman Facebook-ryhmän perusta-
mista 

 Selvitetään kylän liikenneturvallisuuden parantamista. 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

 Vapaalan kirkkopyhä 2.4. 
 vuosikokous 29.3. 

 siivoustalkoot keväällä 
 Vapaala-päivä 9.9. 
 tilaisuus Vapaalan uusille asukkaille 

 teatteriretki syksyllä 
 puutarharetki keväällä 

Tiedottaminen   

Kyläkuulumiset –lehteä julkaistaan 4 numeroa. Tiedotetaan ”Vapaalan 
omakoti-yhdistys tiedottaa” -viesteillä sähköpostiosoitteiden kautta. Kerä-
tään lisää jäsenten sähköpostiosoitteita suoran tiedottamisen parantami-
seksi.  Ajankohtaistiedottamista tehdään yhdistyksen verkko-sivujen kaut-
ta. Verkkosivuja pyritään kehittämään vuorovaikutteisiksi.  Tiedotus- ja 
keskustelukanavana käytetään myös Vapaalan Facebook-ryhmää. 

Muu toiminta 

Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen.  

TERVETULOA VAPAALAN KIRKKOPYHÄÄN 

Tämänvuotinen Vapaalan kirkkopy-
hä pidetään pääsiäisen alla, 2.4. klo 
10. 

Jumalanpalveluksessa toimii liturgi-
na kirkkoherra Jukka Nevala ja pas-

tori Katja-Maaria Vilén saarnaa. 
Kanttorina toimii Hannu-Pekka 
Heikkilä.  

Omakotiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit perinteiseen tapaan ja kahvittelun 
lomassa kerrotaan Vapaalan kuulumisista. 

Tervetuloa jumalanpalvelukseen ja tuttuja tapaamaan! 

Liisa Rajamäki 
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ESKO KOSKENVESA (1938 – 2017) ON POISSA 

Koskenvesan perhe asui Vapaalassa, 
silloisessa Friherrsissä, 1970-luvun 
alusta lähtien ja Esko toimi aktiivisesti 
Vapaalan Omakotiyhdistyksen hallituk-
sessa aina vuoteen 1990 saakka.  

Hänen toimintansa näkyi monin tavoin 
yhdistyksen jäsenlehdessä, Kyläkuu-
lumisissa, joka perustettiin 1983. Leh-
dessä kerrottiin yhdistyksen aktiivises-
ta toiminnasta ja seurattiin lähiympäris-

tön, kaupungin ja seurakunnan kehi-
tystä.  

Kuvaaja: Johanna Lumijärvi   

Päävastuun lehden sisällöstä kantoi Esko. Tarkoituksena oli, että halli-
tuksen jäsenet olisivat osallistuneet juttujen kirjoittamiseen, mutta kun 
se jäi vähäiseksi, työhön osallistuivat Eskon sivupersoonat Tapani Aho-
la ja Heikki Huovi. Myös Marjatan kynänjälki näkyi monessa kohtaa. 
Esko kirjoitti lehteen useita artikkeleita kylän alkuajoista ja teki haastat-
teluja monista alkuperäisistä kyläläisistä.  Tällä tavoin jälkipolville tal-
lennettiin arvokasta tietoa Friherrsin historiasta. 

Toinen pysyvä muistomerkki Eskon toiminnasta on hänen ehdotukses-
taan hankittu Vapaalan vaakuna. jonka Robert de Caluwé suunnitteli 
vuonna 1983. Vaakunassa kuvattuja viittä hopealusikkaa perusteltiin 
ateriayhteydellä; pienen kylän katsottiin olevan kuin aterialle kokoontu-
va perhe. Vaakunan pohjalta tehtiin isännänviiri ja pöytästandaari. 
Omakotiyhdistys käyttää sitä myös kaikissa julkaisuissaan. 

  Vapaalan Omakotiyhdistys muistaa Esko Koskenvesaa suurella kiitolli-
suudella.  

Liisa Rajamäki 
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Yhteinen Pöytä -
VAPAAEHTOISIA TARVITAAN 

 

 

 

Helmikuussa 2016 alkoivat Hämeenkylän kirkolla hävikkiruuasta val-
mistetut Yhteisen pöydän lounaat. 

Lounas tarjotaan joka keskiviikko klo 11 – 12.30 (kesäkuukausina pide-
tään taukoa). Lounas on kaikille avoin ja maksuton. 

Ruoka pyritään valmistamaan mahdollisuuksien mukaan hävikkiruuas-

ta. Sen lisäksi seurakunta joutuu hankkimaan elintarvikkeita. Ruokailijat 
voivat halutessaan tukea ruokailukustannuksissa vapaaehtoisella ruo-
kamaksulla. 

Lounas valmistetaan yhden emännän, vapaaehtoisten emäntien ja 
isäntien sekä Hämeenkylän koulun oppilaiden kanssa. 

Ruokailuissa kävi viime vuonna keskimäärin 138 ruokailijaa/ruokailu. 

Yhteisen pöydän ruokailujen yhteydessä on klo 12 Hämeenkylän kir-
kossa ehtoollishartaushetki. 

Yhteisen pöydän verkossa ovat mukana Vantaan kaupunki, Vantaan 
seurakunnat ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hävikkiruuat tulevat Koi-
vukylässä sijaitsevasta hävikkiruokaterminaalista. 

Verkostoon kuuluu noin 30 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat, elintarvi-

ketehtaat ja tukut). 

Yhteisen pöydän lounaissa tarvitaan jatkuvasti lisää vapaaehtoisia 
emäntiä ja isäntiä. 

Mukana voi olla joka kerta tai vain silloin tällöin. Jos kiinnostuit vapaa-
ehtoisena toimimisesta niin ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin p. 09 830 
6472 tai satu.enrold@evl.fi tai anne.puumala@evl.fi 

Satu Enrold, Rauni Mononen 

 

mailto:satu.enrold@evl.fi
mailto:anne.puumala@evl.fi
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YHDISTYKSEN KEVÄTRETKI MINIFARMI & KUKKAMESSUIL-

LE 20 – 21.05.2017 UUTEENKAUPUNKIIN  

Messuilla on esillä useita eri teemoja. 

Lomarakentaminen 

Onpa sitten suunnitelmissa isompi tai pie-
nempi hanke, pihakalusteiden ostaminen 
tai kokonaisen huvilan rakentaminen, 
rannan ehostus tai laiturin uusiminen, 
täältä löytyvät ratkaisut joka lähtöön!  

 

 

Kukkamessut 

Iki-ihanat Kukkamessut järjestetään 
tänä vuonna jo kuudetta kertaa Muka-
na on kesäkukkien ja taimien myyjiä. 
Ammattilaispuutarhojen lisäksi myy-
mässä on myös pienimpiä yrittäjiä ns. 
maalaispaikoilla. Maalaispaikkojen 
valikoimissa on taimien lisäksi käsitöitä, keramiikkaa, huovutustöitä 
yms. 

Koneet ja laitteet 

Konepuolelta esillä on mm. puutarhan 
pienkoneita, erilaisia mönkijöitä, veneitä 
sekä vesijettiä. Kuljetuskalustoa on myös 
vahvasti esillä, erilaisia kärryjä ja traile-
reilta. Ajoneuvoista esillä on sekä henki-
lölautoja, että hyötyajoneuvoja. Puun-
käsittelyyn löytyy ratkaisuja ammatti- ja 

harrastekäyttöön erilaisten sahalaitosten ja klapikoneiden muodossa.  

Farmi 

Minifarmin Farmi-alueella ihastuttavat maatilan eläimet, höystettynä 
hieman eksoottisemmillakin lajeilla kuten alpakoilla ja minipossuilla. 

Farmialueella on luvassa myös vauhdikkaita hevosaiheisia näytöksiä. 
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Sisustus ja luennot 

Messuhalliin on lisäksi koottu mm. sisustusalan yrityksiä ja toimijoita.  

Luentoja on molempina päivinä sisustusaiheista.  

Messuhallin uutuutena on Kenkäkauppa Alinan jättisuuri Alina OUT-
LET. Vierailevana tähtenä on Loviisan Aitta.  

Retkiohjelma 

Lauantai 20.5.2017 

Klo 8.30  Kevätretkemme starttaa  Rajatorpan ostoskeskukselta ja 
kierrämme Vapaalantietä Variston suuntaan, josta jat-
kamme matkaa Kehä III;lle ja sieltä edelleen Valtatie 1:lle. 
Pysähdymme Salon Piihovi-ABC huoltoasemalla ja nau-
timme kahvia/teetä ja makea/suolaista välipalaa. 

Klo 12.30  Matkamme jatkuu kohti Uuteenkaupunkia, jonne saavum-

me noin klo 12.30 aikaan. Bussissa jaetaan kaikille ran-
nekkeet, jotka toimivat pääsylippuina Minifarmi & Kukka-
messuille. 

12.30-16.45 Puutarha-alan valtakunnalliset Kukkamessut ja Minifarmi-
maaseutumessut, jäähallin ympäristössä, Koulupolku 1.  

Klo 17.00  Majoittuminen hotelli Aquariukseen,  

17.30-18.30 Lähtö matkailuoppaan johdolla opastetulle kaupunkikierto-
ajelulle tutustumaan Uudenkaupungin monivaiheiseen 
historiaan ja elinvoimaiseen nykyaikaan. Lähtö hotellilta ja 
paluu samaan paikkaan. 

Klo19.00  Buffet-tyyppinen illallinen hotelli Aquariuksen kabinetissä. 

Illallisen jälkeen vapaata aikaa. 
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Sunnuntai 21.5.2017  

Klo 9 15 Lähtö hotellilta 

Klo 9.30-  Tutustumme Wahlbergin 
museotaloon, joka on entinen 
tupakkatehtailijan porvariskoti 
ajanmukaisine kalusteineen. 

Yläkerrassa laaja meren-
kulkuaiheinen näyttely. 

Klo 10.45  Vierailemme Automuseossa, jossa voit ihastella vanhoja 
mobiileja ja tarkastella eri vuosikymmenten autokorjaamo-
toimintaa. Kolmessa suu-
ressa näyttelyhallissa on yli 
100 autoa, oma osasto 
Saab-merkille, vanhoja 
moottoripyöriä ja mopoja 
sekä kaksi lentokonetta. 
Museossa on myös ensim-
mäinen Suomessa valmistettu auto, Korvensuu, vuodelta 

1913.  

Klo 12.15 Jatkamme matkaamme Kustaviin, johon saavumme noin 
klo 13.30. Pysähdymme Parattulaan Laura Peterzenin 
vierasvenesatamaan, jossa nautimme Saaristolounaan.  
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Lounaan jälkeen mahdollisuus tehdä merellisiä ostoksia ravintolan 

välittömässä läheisyydessä olevassa myymälässä. 

Kllo 14.30 Lähdemme kotimatkalle  ja saavumme Rajatorpan ostos-
keskukselle klo 19.30 aikoihin. 

Retken hinta on 175,- euroa omakotiyhdistyksen jäsenille ja 200,- 
euroa ei-jäsenille. Hinta sisältää matkan, virvokkeet meno- ja 
paluumatkalla lisukkeineen, messurannekkeen, hotelliyöpymisen 
aamiaisineen, illallisen, museoliput opastukset ja lounaan Kustavissa. 

Ilmoittautuminen kevätretkelle tulee tehdä 19.04.2017 mennessä 
Pertti Louhulan sähköpostiosoitteeseen pertti.louhula@pp.inet.fi 
tai puhelimitse numeroon (09) 855 5483. Ilmoittautuessasi 
sähköpostitse, saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi. 

Ilmoittauduttaessa maksetaan varausmaksu 50,- euroa yhdistyk-

sen tilille FI80 1430 3000 101156 käyttäen viitettä 9001. Tällä var-
mistat paikkasi retkelle, maksu hyvitetään loppumaksussa. Osanotto-
maksun loppusuoritus tulee maksaa 15.05.2017 mennessä. Varaus-
maksua ei palauteta ilmoittautumisen peruuntuessa. 

Matkalle mahtuu 55 henkilöä. Jos tulijoita on enemmän, otamme ilmoit-
tautuneet odotuslistalle. Tässä tapauksessa emme veloita varausmak-
sua etukäteen. 

Matka toteutuu, jos lähtijöitä on 30 henkilö. 

Tervetuloa mukaan messuille ja merellisiin maisemiin! 

 

 

mailto:pertti.louhula@pp.inet.fi
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LYHYESTI 

OMAKOTITALKKARI JARI TOUKOLA LOPETTANUT 

Yhdistyksemme omakotitalkkari Jari Toukolan vuoden kestävä työso-
pimus päättyi 28.2.2017. 

Vuonna 2016 yhdistyksemme jäsenet käyttivät omakotitalkkaria huo-
mattavasti enemmän kuin vuonna 2015 ollutta talkkaria, joten talkkarin 
käyttäminen erilaisissa työtehtävissä näyttää olevan nyt vakiintunutta. 

Niinpä omakotiyhdistys on laittanut tammikuussa hakuun Te-toimistoon 
uuden omakotitalkkarin. 

Tarjonta on ollut erittäin heikkoa, mutta odottelemme, että pääsisimme 
haastattelemaan uusia ehdokkaita. 

Rauni Mononen 

 

TULISIJOJEN JA SAVUHORMIEN NUOHOUS 

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja – asetukseen. Pelastus-
lain (13§) mukaan rakennuk-
sen omistajan tai haltijan 
yleisten tilojen osalta sekä 
huoneiston haltijan hallin-
nassaan olevien tilojen osal-
ta on huolehdittava, että tu-
lisijat ja savuhormit nuoho-
taan sekä ilmanvaihtokana-

vat ja -laitteistot huolletaan ja 
puhdistetaan määrävälein. 
Lisäksi tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä 
sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. 
 
Nuohooja tarkastaa tavanomaisen käyntinsä yhteydessä silmämääräi-
sesti tulisijojen ja savuhormien kunnon ja pyydettäessä suorittaa erilais-
ten mittalaitteiden avulla tulisijojen ja savuhormien tarkastuksen. Lisäk-
si nuohooja käy lävitse rakennuksen yleiseen paloturvallisuuteen liitty-
vät asiat. Kaikissa paloturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä voi kään-
tyä nuohoojan, paikallisen pelastusviranomaisen tai rakennusvalvon-
nan puoleen. 
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Tulisijojen ja savuhormien valtuutetut tarkastajat 

Nuohousalan Keskusliitto ry on kouluttanut kokeneita nuohoojia teke-
mään erilaisten mittalaitteiden avulla tulisijojen ja savuhormien tarkas-
tuksia. Tarkastusmallin avulla tarkastusten yhteydessä voidaan kulutta-
jia neuvoa mahdollisimman turvalliseen ja energiataloudelliseen tu-
lisijankäyttöön.  

 
Valtuutetun tarkastajan tekemä kuntotarkastus varmistaa, että käytössä 
on varmasti turvallinen tulisija-savuhormi-yhdistelmä.  Koulutetun tar-
kastajan asennustarkastuksen jälkeen on varmaa, että uusi yhdistelmä 
on valmis ja turvallinen lämmityskäyttöön. 

Vantaalla nuohoavista nuohoojista löytyy luettelo Nuohousalan Keskus-
liiton sivuilta osoitteesta http://www.nuohoojat.fi/app/register/search 

http://www.nuohoojat.fi/nuohousta+koskevat+saannokset/pelastuslaitos
ten+hyvaksymat+yksikkomaarat/ 

Lähde: Nuohousalan Keskusliiton nettisivut        Erja Nuottimäki 

 

OVELTA OVELLE PALVELUT 

Ovelta ovelle myydyt palvelut ovat sisällöltään monipuolistuneet, ja 
asukkaan on miltei mahdoton nopeasti arvioida, tarvitaanko tarjottua 
remonttia tai palvelua omassa talossa lainkaan tai ainakaan juuri sillä 
hetkellä.  

Hyvä yleispätevä sääntö on siis, älä osta heti! Kilpailuta ja tee kirjallinen 
sopimus aina kaikesta! 
 
Oman talon osalta kunnossapidontarpeet on hyvä arvioida ja pitää mie-

lessä etukäteen, ettei päädy luottamaan ovelle poikkeavan myyjän ar-
vioon talon tärkeimmistä remonttikohteista. 

http://www.nuohoojat.fi/app/register/search
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Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riidoissa ollaan ensisijai-
sesti yhteydessä yritykseen ja pyritään neuvottelemaan asiasta. Jos 
valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, soita kuluttajaneuvon-
nan neuvontapuhelimeen 029 553 6901 (arkisin 9–15). 
 
Suomen Omakotiliiton sivuilta       Erja Nuottimäki 

 

”LIIKUNTAKERHO” - Sunnuntailiikuntaa 

Omakotiyhdistyksen liikuntaporukka jat-

kaa edelleen kävelylenkkejä. Lähtö suun-

nilleen tunnin kestävälle lenkille sunnun-

taisin klo 18 Rajatorpan koulun pihalta. 

Tervetuloa mukaan!            Liisa Rajamäki 

 

HSY:N JÄTEAUTOT KIERTÄVÄT 

Keräysautomme kiertävät joka kevät Espoossa, Kauniaisissa, Helsin-
gissä, Vantaalla ja Kirkkonummella.  
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Voit tuoda autoihin kodin vaarallista jätettä, sähkölaitteita ja metalliro-
mua. Otamme jätteet vastaan maksutta.  

Keräysautot kiertävät Vantaalla 8.5.–5.6.2017. 

Vapaalaa lähinnä olevat keräysautojen pysähdyspaikat ovat: 

Torstai 11.5. 

17.00–17.30 Linnaistentie/Silatie, pysäköintialue, 01640 

17.40–18.10 Mantelikuja/Lammaspolku, katualue, 01710 
18.20–18.50 Viisaritie/Viputie, 01640 
19.40–20.10 Vapaalantie 1, huoltoasema, 01650 
20.20–20.50 Raappavuorentie 10, jäähallin pysäköintialue, 01600 

Nähdään keräysautoilla!   

Lainannut HSY:n sivuilta Erja Nuottimäki 

 

YHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET JA 
PALVELUJA TARJOAVAT: 

 

PARTURI ADAM 
Miehet ja naiset! Nyt hiukset kevä- ja juhlakuntoon! 

Nuijatie 12, puh. 855 5767 

 
 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin 

Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10.  

Kärry kuntoon - Renkaidenvaihtopäivä la 1.4. klo 9-15 Hämeen-

kylän kirkon pihamaalla, Auratie 3. Minimihinta 10 e Yhteisvastuun hy-
väksi. Grilimakkaraa ja lapsille pihapelejä. Varaa aika renkaidenvaih-
toon pe 31.3. mennessä kirkkoherravirastosta, p. 09 830 6450 tai  
hameenkylan.seurakunta@evl.fi 

 
Facebook ja Ingstram: Hämeenkylän seurakunta  

Twitter: @Hamiksensrk 

 

mailto:hameenkylan.seurakunta@evl.fi
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LIITY OMAKOTIYHDISTYKSEEN, JOKA AJAA KYLÄMME 
YHTEISIÄ ETUJA. SAMALLA SAAT JÄSENETUJA, KAT-
SO www.vapaala.net, www.omakotiliitto.fi   
 

Lehden toimitti Erja Nuottimäki, erja.nuottimaki@elisanet.fi  ISSN 0786-454X 

http://www.vapaala.net/
mailto:erja.nuottimaki@elisanet.fi

