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Lusikointia Frisusta 

Vuosi lähestyy loppuaan, niin myös Friherrsin puutarhakaupunginosassa. 
Syksyn lehtiä löytyy pihalta loputtomiin, osa niistä sinnittelee edelleen 
puissa. Ahkerat asukkaat haravoivat lehdet ja kuljettavat ne pois tai laitta-
vat kompostiin. Luontaisesti laiskana ihmisenä murskaan ne ruohonleikku-
rilla. Toimenpide mahdollisesti hidastaa nurmikon kasvua. Vai kuvittelenko 
vain? Sitä ainakin toivon! 

"Ovelta ovelle remonttimyyjiä" on tänä vuonna ollut liikkeellä runsaanpuo-
leisesti. Ovenraosta on tarjottu ikkunoiden vaihtoa, putkiremonttia, talon 
perustusten ympärille salaojitusta, erilaisten turvajärjestelmien asentamis-
ta, vesivuotohälyttimien asennusta ja niin edelleen. Erikoisin oli tarjous 
savupiipun hormipintojen tiivistämisestä. Hintaa operaatiolle olisi tullut 
3700 euroa, tosin kotitalousvähennys oli jo laskettu tähän summaan!  

Sattuipa sitten nuohoojan vuosikäynti viikon kuluttua. Hormit olivat kun-
nossa. Jos joskus tulisi tarvetta hormien tiivistämiselle, hän kertoi tunte-

vansa alan yrittäjiä. Veikkaan, että hintakin 
putoaisi reippaasti.  

Kaikilla kauppiailla oli varsin samanlainen 
myyntipuhe: "Meillä on meneillään kampan-
ja teidän alueella. Huomenna tulemme työ-
kohteelle aivan teidän lähelle. Voinemme 
samalla poiketa teille tekemään tarjousta." 
Sopimukset jäivät kohdallani syntymättä. 

Friherrs on jo pitempään ollut yksi kaupun-
gin kaavoitus- ja asuntorakentamispolitiikan 
mielenkiinnon kohteista. Eli tarkemmin sa-
noen täydennetään ja eheytetään, mielel-
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lään vältetään ilmaisua tiivistäminen. Toki on muustakin puhuttu kuten 
esimerkiksi hulevesistä, ne kun tuppaavat virtaamaan mihin tahansa, ellei-
vät sitten jää padon taakse. Meillä hulevedet kulkevat naapurin tontin ali. 
Asia vahvistettiin allekirjoituksin. 

Omakotiyhdistys on ollut aktiivisesti mukana muutossuunnittelussa, tästä 
voimme kaikki olla kiitollisia. Toisaalta myös kaupunki haluaa kuulla asuk-
kaita aiempaa enemmän. Maailma muuttuu ja byrokratia kevenee, toivon 
mukaan! Joku viisas on sanonut, että politiikassa ei tehdä virheitä, teh-
dään vain erilaisia valintoja. Ne sitten ovat joko parempia tai huonompia.  

Onnitelkaamme itseämme satavuotiaan Suomen kansalaisina ja vapaina 
frisulaisina! Laitetaan taas jouluvalot palamaan. 

Hannes Aulu 

 

VAPAALAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSUUNNITELMA 
PÄÄTETTY? 

Otsikon kysymysmerkki näyttää kaiketi kummalliselta, koska Kyläkuulu-
misten ilmestyessä kaupunkisuunnittelulautakunta on todennäköisesti jo 
tehnyt päätöksen omalta osaltaan. Tämän kirjoituksen laatimisaikaan lau-

takunnan kokous oli edessäpäin eikä päätöksestä ollut tietoa. - Yhdistyk-

sen sähköpostilistalla oleville jäsenille tiedotimmekin asiasta heti kokouk-
sen jälkeen.  

 Edellisessä lehdessä kerrottiin lautakunnassa olleesta päätösesityksestä, 
jossa tärkein kohta oli ehdotus tavoitteellisen tonttitehokkuuden nostami-
sesta 0,25:een. Omakotiyhdistys halusi vielä vaikuttaa lautakunnan jäse-
niin ja lähetti heille kirjelmän, jossa tuotiin esille muutamia tärkeitä näkö-
kohtia. 

Selvityksen mukaan Vapaalassa on edelleen alkuperäiseen asemakaavan 
perustuvaa vapaata rakennusvarantoa 24% kaavan sallimasta kokonais-
varannosta. Yhdistys esitti, että tämän huomioiden erillistalojen tonttite-
hokkuutta nostettaisiin niin, että se olisi e = 0,22. Tonttikoon pienentyessä 
peittoarvo (asemakaavassa 15 % tontin pinta-alasta) olisi edelleen määri-
tettävä ja suosittava 2-kerroksisia rakennuksia. Suunnitteluperiaatteet 
huomioiden alueen väljyyttä ja vehreyttä voitaisiin tällöin säilyttää esitettyä 
paremmin. 

Poikkeamisia ajatellen yhdistys korosti asukkaiden tasapuolisen kohtelun 
tärkeyttä. Hyvien naapuruussuhteiden säilyttämiseksi yhdistys esitti selkei- 
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tä ohjeistuksia mm. tonttiliittymistä, aidoista, rajan lähelle rakennettavista 
rakennelmista ja tontilla säilytettävistä ajoneuvoista.   

Tällä hetkellä asuntorakentamisen pääpaino on raideyhteyksien lähelle 
rakennettavissa pienissä asunnoissa. Vapaala ja monet muut Vantaan 
pientaloalueet ovat kauempana raideyhteyksistä, mutta niille hakeutuvat 
asukkaat etsivät rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Nämä ominaisuudet 
tuovat pientaloalueille arvostusta ja hyvän maineen, kaupungille taas hy-
vätuloisia, pitkäaikaisia asukkaita. Omakotiyhdistyksen mielestä nämä 
näkökohdat kannattaa huomioida myös Vapaalan täydennysrakentamises-
ta päätettäessä. 

Liisa Rajamäki 

  
 

VALOKUITU ON HYVÄ JUTTU 

Viime Kyläkuulumisissa kirjoitin Telian Avoin Kuitu konseptista. 

Vähän aikaa sitten myös Elisa Oyj ilmoitti olevansa halukas valokuidutta-
maan Vapaalan alueen. Elisa Oyj:n tarjouskirjeen, jos ei ole vielä tullut, 
pitäisi tulla koteihin näinä päivinä. 

On hyvä asia, että Vapaala alueena kiinnostaa sekä Elisa että Telia ope-
raattoreita. Kilpailu alentanee liittymän hintaa. 

En enää toista aiemmin kirjoittamiani perusteluita miksi valokuitu on hyvä 
asia. Haluan kuitenkin palauttaa mieliin, että kuituliittymässä ei ole ruuhka-
aikoja vaan liittymä on joka hetki yhtä nopea, siis käyttäjien määrä ei vai-
kuta loppukäyttäjän käytössä olevaan nopeuteen. Kuituliittymään eivät 
sääolot vaikuta. Valokuiduilla toteutettu laajakaistaverkko on ekologisempi 
kuin mobiililaajakaistaverkko. Kuituverkon sähkönkulutus on vain murto-
osa mobiiliverkon sähkönkulutuksesta. Kuituverkko on myös tietoturvalli-
nen. Valokuidussa liikkuvaa dataa (tietoa) ei voi kuunnella, peilata tai nau-
hoittaa, kuten radiotaajuuksilla tapahtuvaa tiedonsiirtoa. Kuitu on saastee-
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tonta. Siinähän siirtyy vain valoa. Niin ollen kuitu on myös turvallista kun ei 
tarvitse pelätä sähköiskua. 

Monella vapaalalaisella on nykyään kiinteä VDSL laajakaista yhteys, jonka 
siirtonopeus on 50 Mbit/s tai enemmän. Tänään tuntuu siltä, että tuo 50 
Mbit/s riittää vaikka mihin. Mutta siirrettävän tiedon määrä kasvaa häm-
mästyttävän nopeaa vauhtia. Koko ajan kehitetään uutta ja jatkuvasti suu-
rempi osa peruspalveluista siirtyy internetiin. Työn luonne muuttuu ja tieto-
liikenteen merkitys kasvaa. Muutaman vuoden päästä tuo 50 Mbit/s saat-
taa olla jo tiedon kinttupolku eikä kupariyhteyksillä hyvin paljon suurempiin 
nopeuksiin päästä jos siirtomatka keskuksesta loppukäyttäjälle  on yli parin 
sadan metrin. 

Valokuidun päälle rakennetussa yhteydessä ei tule siirtotekniikan rajat 
vastaan. Päinvastoin, valokuidussa tiedon siirron nopeuden oletetaan kas-
vavan nykyisestä noin ¾ valonnopeudesta noin 90 %:iin valonnopeudesta 
lähitulevaisuudessa. Valokuitu kotiin on turvallinen investointi tulevaisuu-
teen. Kuituyhteys toimii moitteetta vielä kymmenien vuosien päästä. 

Vapaala on niin pieni alue, että täällä on tilaa vain yhdelle valokuituope-
raattorille. On siis tärkeää, että kaikki valokuidun haluavat sitten aikanaan 
tekevät sopimuksen saman operaattorin kanssa. Älkää siis allekirjoittako 
sopimusta ensimmäisen tarjoajan kanssa. Meillä on henkilöitä, jotka ovat 
lupautuneet puolueettomasti analysoimaan tarjoajien tarjouksia, kunhan 
ensin saadaan varsinaisia tarjouksia nähtäväksemme.  

Yli 130 vapaalalaista kotitaloutta on tähän mennessä ilmoittanut olevansa 
kiinnostunut Telian Avoin Kuitu konseptista.  Tuplataan tuo määrä, niin 
voimme olla lähes täysin varmoja valokuitu projektin käynnistymisestä Va-
paalassa. Käy klikkaamassa ”Minullekin Avoin Kuitu” painiketta internet 
sivulla: www.avoinkuitu.fi. 

Valokuitu Vapaalan kodeissa on lisää koko alueen arvostusta. Vapaalan 
omakotiyhdistys kannattaa valokuidun rakentamista alueelle, riippumatta 
toimittajasta. 

     
  Jukka Soininen 

LASTEN VAPAALA-PÄIVÄN JUHLA 

70-vuotiasta omakotiyhdistystä juhlimme 9.9.2017 Kulttuuritalo Martinuk-
sessa, lähinnä aikuisporukalla. Juhlavuoden suunnitelman mukaan lasten 
vuoro oli 8.11.2017, tapahtumapaikkana Rajatorpan koulu. Tapahtuma oli 
osa koulupäivää, normaalin oppitunnin pituinen. Kaupungin tuella omako-

http://www.avoinkuitu.fi/
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tiyhdistys oli hankkinut tilaisuuteen teatteri Taiminen esityksen Tuomas & 
Tero. Esityksen käsikirjoittaja ja ohjaaja on Tove Appelgren. Tuomasta ja 
Teroa näyttelivät näyttelivät Oskar Silen ja CG Wentzel.  

Koulun juhlasalin lattia täyttyi koululaisista, joita opettajat ohjasivat ruo-
tuihinsa. Omakotiyhdistyksen puolelta hallituksen sihteeri Arto Hämäläi-
nen toivotti nuoret tervetulleeksi ja kertoi nuorten kielellä ”mitä se yhdistys 
oikein on ja tekee”. Näin päästiin esitykseen.  

Näytelmä johdatteli katsojat retkelle halki ala-asteen. Tuomas ja Tero oli-
vat erilaisia, Tuomas urheilullinen ja iloinen, Tero avaruutta mietiskelevä 
nörtti, jonka oli vielä kestettävä se että äiti pakotti käyttämään sukkahousu-
ja. Kuvaan mukaan tulivat koulun söpöin tyttö Jonna ja riidan haastaja, 
koulun mätämuna Jaska. Koulukiusaus, myötäeläminen, ystävyys, viholli-
suus tuotiin esille tavalla joka jätti katsojille mietiskeltävää, ei moralisoiden.  
 

 

Katsojista huomasi että näytelmän teemat eivät suinkaan olleet vieraita. 
Reippaat välihuudot, aplodit ja tömistely todistivat, että katsojat olivat ”he-
reillä” ja vastaanottavaisia. Näytelmän sanomista puhuttiin varmaan jälki-
käteenkin. Raikuvat aplodit päättivät erilaisen oppitunnin.  

Heikki Niininen 
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VAPAALAN JOULUKALENTERI 

Tervetuloa katsomaan Vapaalan joulukalenteria 1-23.12.2017. Joulukalen-
teritapahtuma on järjestyksessään kolmas. Joulukalenterin ideana on että 
luukku löytyy jokaisena päivänä eri osoitteesta. 

Alla olevasta listasta näet, mistä luukku minäkin päivänä löytyy. Luukku on 
katsottavissa aamu 9.00 - 22.30. Osa luukuista voi olla pihan puolella (eikä 
portinpielessä), joten rohkeasti vain peremmälle. 

Iloista joulun odotusta kaikille!   

Riitta Tukiainen 

 

 

Päivä Osoite Nimi 

1 Nuijatie 2, kuntosali Saarelainen 

2 Solmu 4 A Hopeataival 

3 Höylätie 20 Abrahamsson 

4  Kallionreuna 6  Toivonen 

5 Naulatie 5 A ja B Käki ja Röksä 

6 Kiilatie 9 Keskinen ja Schaper 

7     

8 Vapaalantie 59 A Tukiainen 

9 Vapaalantie 73 Harju 

10 Kierretie 18 Jaatinen 

11 Kierretie 43 B 3 Tukiainen 

12     

13  Piikkirinne 1  Kauneushoitola Kokonainen 

14 Vapaalan päiväkodin tuulikaappi  Eskarit 

15 Kaavinkuja 6 Saloranta-Kurkela 

16 Ilpolantie 3&5 Pusa 

17 Uurrekuja 11 & 13 Lehtonen 

18 Ilpolantie 16 Pesonen 

19 Vapaalantie 91 Ström 

20 Rajatorpan koulua vastapäätä oleva kasvihuone Liski 

21 Terätie 12 A Rautio 

22 Porakuja 14 Westerholm 

23 Vuolutie 6 Heinonen 

24 Kaikilla lyhdyt portin pielessä   
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ETSI JA EHDOTA VAPAALA-STIPENDILLÄ             
PALKITTAVAA 

Mitä yhteistä on Laura Tuomella, Friherrsin vpk:n naisosastolla ja Cathari-
na Zühlkellä? He kaikki ovat Vapaala-stipendillä palkittuja.  On taas aika 
löytää henkilö tai taho, joka voitaisiin palkita vuosittain myönnettävällä Va-
paala-stipendillä. Joukossamme on varmasti niitä, jotka ovat aktiivisia sekä 
osaavat ja taitavat vähän enemmän tai tekevät asioita muiden hyväksi. 
Hallitus odottaa ehdotuksia ja tekee valintapäätöksen. 

Kenelle stipendi voidaan myöntää? 

Stipendi voidaan myöntää Vapaalassa asuvalle tai siellä toimivalle henki-
lölle tai ryhmälle hyvästä suorituksesta, yrittämisestä, onnistumisesta tai 
toiminnasta henkilön/yhteisön/ryhmän hyväksi.  

Kuka voi ehdottaa? 

Stipendin saajaehdokkaita voivat esittää yhdistyksen ja sen hallituksen 
jäsenet. Esitystä tulee perustella. 

 

 



9 
 
Aikataulu: 

Ehdokasesitykset tulee perusteluineen toimittaa yhdistyksen hallitukselle 
tammikuun 2018 loppuun mennessä. 

Stipendi luovutetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Katselkaamme ympärillemme. Vapaalasta löytyy varmasti stipendille koh-
teita. Näin rakennamme kylämme identiteettiä ja yhteisöllisyyttä näin 70-
vuotisjuhlavuoden merkeissä.  

Arto Hämäläinen 

REHTORI SIIRTYY ELÄKKEELLE 

Etelä-Pohjanmaalta, Kurikasta kotoisin oleva Rajatorpan koulun eläkkeelle 
siirtyvä rehtori Leena Hjort sai asunnon Myyrmäestä, kun hän tuli opiske-
lemaan Helsingin Yliopistoon. Hän 
teki usein kävelyretkiä ympäristöön 
ja näillä retkillä hän löysi Vapaalas-
ta Rajatorpan koulun. Hänestä 
tuntui myös hyvältä ajatukselta 
hakeutua töihin lähelle kotia. Var-
sinkin, kun hänen ensimmäinen 
työpaikkansa valmistumisensa 
jälkeen sijaitsi Kontulassa. 

Opiskelunsa aikana hän oli jo ker-
ran ollut sijaisena Rajatorpan kou-
lulla ja täällä oli ollut niin lämmin 
vastaanotto, että hän päätti jossain 
vaiheessa hakeutua tänne töihin. 
Ensimmäisen kerran se toteutui 
vuonna 1980, tosin silloin vain äitiyslomalaisen sijaisena. Vakituisesti Lee-
na aloitti Rajatorpan koululla vuonna 1988. Kaksikymmentä vuotta myö-
hemmin vuonna 2008 keväällä hän aloitti rehtorina, kun silloinen rehtori 
siirtyi Helsinkiin. 

Leenan mielestä Rajatorpan koulu on mukavan pieni ja täällä on aina ollut 
hyvä työskennellä, vaikka tosin tilat ovat vanhat ja epäkäytännölliset. Kou-
lu on vuosien aikana saanut vanhemmista hyviä yhteistyökumppaneita. 
Kodit ovat nykyjään kiinnostuneita lasten kouluasioista.  

Koulutyön Leena toteaa muuttuneen hänen työhistoriansa aikana valtavan 
paljon. Ennen riitti, kun opettaja suunnitteli ja toteutti opetuksen. Nyt teh-
dään aktiivista yhteistyötä moneen eri suuntaan, laaditaan suunnitelmia, 
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tiedotetaan ja kannetaan vastuuta hyvin laajasti. Samaan aikaan kehite-
tään koulua ja otetaan haltuun uusia asioita. Kodin kanssa tehtävä yhteis-
työ on laajentunut ja koteja tiedotetaan lapsen asioista entistä enemmän ja 
tavataan perheitä kasvokkain. Tämä, jos mikä onkin ollut Leenan mielestä 
sekä vaativinta että parasta rehtorin työssä. 

Leena toteaa edelleen, että käsitys oppimisesta ja opettamisesta on mul-
listunut. Uusien opetussuunnitelmien mukaan oppilas nähdään aktiivisena 
toimijana oman opiskelunsa suunnittelijana ja toteuttajana. Oppilaita ohja-
taan nyt osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Erilaiset tietotekniset välineet 
ovat koulun arkea ja mahdollistavat opetuksen erilaisia toteutustapoja ja 
oppilaiden mahdollisuuksia näyttää omaa osaamistaan entistä monipuoli-
semmin. Suurimmat haasteet koulutyölle ovat kiire sekä yhteiskunnan no-
pea muuttuminen ja polarisoituminen. 

Leena kertoi, että Rajatorpan koulussa on valmistava luokka , jonka oppi-
laat ovat lähtöisin muista kulttuureista. Samoin lähes jokaisella perusope-
tuksen luokalla on tällaisia oppilaita, mutta vantaalaisen mittapuun mukaan 
vielä varsin vähän. 

Rajatorpan koulu ei ole homekoulu, mutta koulu on käynyt vanhanaikai-
seksi ja siksi suunnittelussa on parhaillaan menossa arkkitehtitoimistojen 
kilpailutus. Nykyisten suunnitelmien mukaan uusi koulu valmistuu vuoden 
2020 alussa 

Leena Hjort haluaa lausua isot kiitokset yhteistyöstä ja kaikesta siitä, mitä 
hän on saanut kokea niin opettajana, rehtorina, johtokunnan jäsenenä ja 
puheenjohtajana sekä vanhempainyhdistyksen aktiivisena yhteyshenkilö-
nä. Vanhemmat tukevat lapsensa koulunkäyntiä huolehtimalla siitä, että 
lapsen perustarpeet on hyvin tyydytetty, riittävä maarä unta ja lepoa, ravin-
toa, harrastuksia ja ystäviä. Vapaala on Leenan mielestä sinänsä ihana 
kasvuympäristö lapsille. Täällä hän on itsekin kasvattanut omat lapsensa. 

Nyt siirtyessään eläkkeelle Leena aikoo nauttia elämästä, mökkeillä, mat-
kustella ja golfata miehensä kanssa sekä viettää enemmän aikaa lastensa 
lasten kanssa. Hän uskoo toki, että hänelle jää aikaa myös vapaaehtois-
työhön ja lukemiseen. 

Ja lopuksi Leenan mietelause: - Älä pelkää sitä, mikä voi mennä pieleen, 
vaan ole myönteinen sen suhteen, mikä voi onnistua. 

Pertti Louhula 

P.S. Tein haastattelua rehtorin kansliassa. Tietysti piti kertoa rehtori Leena 
Hjortille, että ollessani ensimmäisen kerran rehtorin kansliassa 1950-
luvulla, olin siellä tuomittavana. Olin näet poistunut kavereiden kanssa 
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luvatta koulualueelta. Tuomio oli yksi tunti jälki-istuntoa. Se suoritettiin 
lauantai-iltana. PL 

 

KALLE RAHOMÄKI  –  IN MEMORIAM  

Kyläämme kantautui suru-uutinen yhdistyksemme kunniajäsenen Kalle 
Rahomäen poismenon johdosta. Melkein 107 vuotiaan Kallen poismeno 
vei jotain ainutlaatuista. Vietämme tänä vuonna Suomi 100-juhlavuotta. 
Kalle Rahomäen elämään mahtuivat kaikki isänmaamme itsenäisyyden 
ajan vaiheet: lapsuuden elinolojen niukkuus 10-lapsisessa perheessä, 
kaikki sodat, kova työ ja suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan nousu. Kalle otti vastaan 
ja toteutti kaikki hänen kohdalleen tulleet 
haasteet ja velvoitteet nurkumatta. 

Kalle uurasti myös pyyteettömästi kotiseudun 
Pellaksen ja Vapaalan hyväksi. Hän, jos kuka 
tuntee alueemme kehityksen ja suuren muu-
toksen. Työ toi hänet Pellakseen jo v.1947, 
kun Jönssaksen kartanon omistamasta Varis-
ton tilasta lohkaistiin Pellaksen tila. Kalle Ra-
homäki teki elämäntyönsa maanmittaustek-
nikkona. Hän mieltyi Pellakseen niin, että osti 
sieltä tontin jo v.1949. Rauha-puolisokin 
myöntyi kauppaan, koska Kalle poimi tontilta 
hänelle tuliaisiksi vaimon lempikukkia, kieloja.  

Kalle oli keskeinen henkilö perustettaessa Pellaksen omakotiyhdistystä 
v.1959. Hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana koko sen toiminta-ajan. 
Hänen johdollaan on Pellaksen alueelle kunnostettu tiestöä, avattu kuiva-
tusojia, vaikutettu alueen kaavoitukseen, saatu tievalaistus kuntoon ja jär-
jestetty postinjakelu. Pellaksen omakotiyhdistys liitettiin Vapaalan omako-
tiyhdistykseen 1970-luvun puolivälissä. Kalle Rahomäki toimi tämän jäl-
keen pitkään Vapaalan omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenenä. On ihail-
tavaa miten Kalle on ehtinyt tehdä kaiken tämän. Hän toimi matkatöissä ja 
työviikothan olivat tuolloin kuusipäiväisiä. 

Minulla oli ilo ystävystyä Kallen kanssa. Tapasimme monta kertaa Pellak-
sessa ja loppuaikana Kaunialan sairaalassa. Unohtumattomasti on jäänyt 
mieleeni Kallen luona käynti Kaunialassa 2015. Kalle käski ottaa mukaani 
urheiluvarusteet, koska lähdimme kuntoilemaan talon kuntosaliin. Siellä 
sain häneltä 104 vuotiaan antaman ohjeen liikunnan merkityksestä: ”Se 
mikä tekee hyvää kropalle, tekee sitä myös päälle”.  Kalle Rahomäen 
muistoa kunnioittaen!                                                     Arto Hämäläinen 
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OMAKOTIYHDISTYS PALVELEE 

Yhdistyksen tehtävä on palvella jäseniään. Kaikkien yhdistystoimin-
nan osa-alueiden tehtävä on lopulta tämä, olkoon sitten kysymys kyläläis-
ten edunvalvonnasta kaavoitus- tai katuasioissa, yhteisistä teatteriretkistä, 
Kyläkuulumisien julkaisusta, verkkosivujen ylläpitämisestä jne.  

Hiukan suppeammin ymmärrettynä palvelu merkitsee palvelutuotteita. 
Kaksi esimerkkiä: Omakotitalkkarin saimme kylälle kolmisen vuotta sitten. 
ATK-tukipalvelu on tuoreempi ilmiö tältä vuodelta. 

Näiden palveluiden kysyntä on ollut hyvinkin ”maltillista”, ATK-avun koh-
dalla tosi vähäistä. Jonkinlainen ujous kysyä palvelua voi olla yksi syy? 
Ehkä emme ole tiedottaneet tarpeeksi? 

Oli syy mikä tahansa, selvää on, että paras motivaatio järjestää tämän-
tyyppisiä palveluita edelleen on palveluiden riittävä käyttö. – Toivotaan, 
että saamme pitää nuo palvelut jatkossakin käynnissä. 

Heikki Niininen 

 
Omakotiyhdistys palvelee … 

ASIAA OMAKOTITALKKARISTA  

 Omakotitalkkarimme, Jani Häkkinen, on lomalla 27.12.2017 – 5.1.2018, 
jonka jälkeen häntä odottavat toivon mukaan runsaat työtehtävät. Tilauksia 
voi mieluusti tehdä jo ensi vuodeksi, ennen hänen lomalle jäämistään. Te, 
hyvät yhdistyksemme jäsenet olette tuossa asiassa ensi sijaisen tärkeitä. 

Muutama asia muistin virkistämiseksi; talkkarimme ei saa työskennellä 
katolla, ei siis lumia pudottamassa. Suurin mahdollinen työskentelykorkeus 
on kaksi metriä. 

Työn hinta on 9 euroa/tunti +2euroa matkakorvaus, vähimmäistuntiveloitus 
on 2 tuntia.  Ei käteisveloitusta, maksut suoritetaan 
ainoastaan talkkariltamme saadulla pankkisiirrolla. 

Talkkarimme Jani Häkkisen tavoitat arkisin klo 9.00 – 
14.00 puhelinnumerosta 045- 603 3399. Lisätietoja 
omakotitalkkaritoiminnasta antavat työnjohtajat Rauni 
Mononen puh.050 5148321 ja Pertti Louhula puh.09 
855 5483. Jani Häkkinen toivoo, että hänelle soitettaisiin 
vain työaikana, ei muulloin. Tekstiviestin voi lähettää 
hänelle muulloinkin. 

Rauni Mononen 
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Omakotiyhdistys palvelee … ATK-tukitiimi auttaa … 

NEUVONTAA TIETOKONEASIOISSA 

Onko tietokoneesi päivitykset ajan tasalla? Askarruttaako jokin tietoko-
neohjelma? 

Ole rohkeasti yhteydessä omakotiyhdistyksen tiimiin 
kaikissa tietokoneeseen liittyvissä asioissa. - Me au-
tamme. 

Jouko Mäkinen 044 015 7244  
Sakari Nikkanen 040 547 3366 
Jukka Soininen 040 502 7949 

Tiimiläiset ovat käytännön tekemisen seurauksena 
oppineet tietokoneiden perusasioista ja käytöstä jokseenkin paljon. Koska 
tiimiläiset eivät ole ammattilaisia, tiimi ei ota kantaa eikä yritä korjata varsi-
naisia tietokoneiden vikoja. Mutta tiimi auttaa päivittäisissä tietokoneen 
käyttöasioissa, kuten netti, sähköpostit, sovelluspäivitykset, uusien ohjel-
mien asennukset, valokuvat tietokoneeseen, tietokoneen kansiorakenteen 
hallinta ja tietokoneen roskien siivous jne 

Tiimin jäsenet ovat omakotiyhdistyksen toimintaan osallistuvia henkiöitä, 
joista oman tiedon jakaminen on arvokasta. Laskuja ei neuvonnasta lähe-
tellä! Hyvä mieli avun annosta riittää! 

Laura Tuomi, Jukka Soininen 
 

HALUATKO OSALLISTUA KYLÄKUULUMISTEN      
JAKELUUN? 

Lehtemme Kyläkuulumisia ilmestyy neljä kertaa vuodessa (maaliskuussa, 
huhti-toukokuun vaihteessa, syyskuussa ja marraskuussa) ja jakelu hoide-
taan vapaaehtoisvoimin. Jakajat ovat pääosin hallituksen piiristä, mutta 
toivoisimme mukaan myös muita jakajia. Voisitko sinä tulla mukaan?  
Kyläkuulumisten jakajana saat tilaisuuden seurata kylän kehittymistä ja 
samalla saat liikuntaa ja virkeyttä itsekin. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä! 

 Liisa Rajamäki 
liisa.rajamaki@pp.inet..fi 
040 779 4192 

 
 
 

mailto:liisa.rajamaki@pp.inet..fi
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Lyriikkaa             
Joulusaunaan 

 
 

Sauna on elämän onnea varten, sauna on lahjana jumalatarten. 
 Löylyä lissää, löylyä lissää, löylyä lissää kiukaaseen! 
 Nakatkaas löylyä lissää, täähän ei tunnu missään! 
 Löylyä lissää, löylyä lissää, löylyä lissää kiukaaseen. 
Saunasta kuuluu se vastan hutke, siellä se lähtee seljästä kutke. Löylyä lissää… 
Saunassa tehty on kuninkaita, herroja suuria, ruhtinaita. Löylyä lissää… 
Saunassa käydään lauantaina, silloin ei arvot ja panssarit paina. Löylyä lissää… 
Saunassa siististi kylpeä pittää, tuhmuutta tehdä ei saa siellä mittään! Löylyä 
lissää… 
 Saunassa paikat ne pannaan kuntoon, mustaa ei jää edes omatuntoon. Löylyä 
lissää… 
Saunassa ei pidä pittää kiirett’, saunass’ on oltava hiljaa kuin hiiret. Löylyä lis-
sää… 
Ei sinun myös pidä nahkaasi polttaa, kiukaalle heittää viinaa ja oltta! Löylyä 
lissää… 
Saunasta löydät paikan sä parhaan, luuletpa tulleesi Eedenin tarhaan. Löylyä 
lissää… 
Siinä on riemua, rauhaa ja rattoo, lauteilla koipes kun nostat sä kattoo’. Löylyä 
lissää… 
Hangata muista sä naapuris selkää, jäähyllä käyntiä myös älä pelkää! Löylyä 
lissää… 
Hyvin on taas sinun vointisi laita, päälläös kun sitten on puhtoinen paita. Löylyä 
lissää … 
Jos viina ja terva ja sauna ei auta, armotta eessäsi silloin on hauta. Löylyä      
lissää … 
Löyly se sen kuin kiihtyy, vieraatkin lauteilla viihtyy. 

Löylyä lissää, löylyä lissää, löylyä lissää kiukaaseen 
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KYLÄLÄINEN! KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 

YHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET JA  
LÄHIPALVELUJA TARJOAVAT: 

 
 

 
 
 

PARTURI ADAM 
Miehet ja naiset! Nyt hiukset juhlakuntoon! 

Nuijatie 12, puh. 855 5767 

 

 

 
 

 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN messu sunnuntaisin klo 10 Hämeen-
kylän kirkossa (Auratie 3). Koko perheen Adventtitapahtuma su 3.12. klo 
10-13 Hämeenkylän kirkolla. Perhekirkko, myyjäiset, nukketeatteriesitys ja 
paljon muuta. Lisätietoa: hameenkylanseurakunta.fi. 
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