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Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net  on valtakunnal-

lisen  Suomen Omakotiliiton jäsen. 
Liity jäseneksi: http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamalla 

yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan 

Hallitus 2017 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki    040 7794192    

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     09 855 5483   Jäsen     Sari Aulu  050 544 5598 

Lehti  Heikki Niininen    050 5431006     Jäsen     Jukka Soininen 040 5027949 

Tiedotus  Erja Nuottimäki    050 539 935   Jäsen      Laura Tuomi   

 

Lusikointia Fisusta 

SEITSEMÄNKYMPPISTÄ JUHLITAAN – TULE MUKAAN! 

Kyläkuulumisissa on jo pariin otteeseen kerrottu yhdistyksen juhlavuodesta. 
Toimintakertomuksessakin on luvattu Vapaala-päivä 9.9. Nyt juhlasuunni-
telmat ovat sikäli muuttuneet, että päivä on edelleen sama, mutta tilaisuu-
den luonne on toisenlainen. Hallitus on päättänyt siirtää juhlan ”kauas” Mar-
tinlaaksoon, tarkemmin sanoen Martinus–saliin. Juhlan luonnekin on muut-
tumassa astetta juhlallisemmaksi. On puheita ja historiikkia, mutta myös 
musiikkia ja liikuntaa, vapaalalais/vantaalaisin voimin esitettynä. On asu-
kaskokemuksia ja yhteistyötahojemme, Vantaan kaupungin ja Suomen 
omakotiliiton tervehdyksiä. Ja lopuksi on mahdollisuus tavata tuttuja kahvi-
kupin ääressä. Siinä voit tavata vaikkapa entisen, Vapaalasta poismuutta-
neen luokkatoverisi; tarkoituksemme on näet kutsua juhlaan myös entisiä 
frisulaisia. 

Martinlaaksoon pääsyn helpottamiseksi hallitus suunnittelee myös yhteis-
kuljetuksia. Järjestelyjen takia juhlaan täytyy ilmoittautua etukäteen. Ohjel-
masta ja ilmoittautumisesta tiedotetaan tarkemmin elokuussa. 

Lapset ovat lämpimästi tervetulleita, mutta hallitus suunnittelee erillisen 
lapsille tarkoitetun tilaisuuden järjestämistä myöhemmin syksyllä. 

Juhlavuoden vietto vie helposti ajatukset yhdistyksen perustamisajankoh-
taan ja alkuaikoihin. Sota-aika oli takana, pula-aikaa elettiin edelleen. Hel-
singin maalaiskuntaa oli juuri kohdannut kova isku, Helsingin suuri aluelii-
tos, jossa maalaiskunta menetti hallinnollisen keskuksensa Malmin, kol-
manneksen maa-alueestaan ja kaksi kolmasosaa asukkaistaan. Maalais-
kunta kuitenkin tarjosi Friherrsiä Helsingille, mutta se ei tätä kiinnostanut.  

Friherrs pysyi maalaiskunnan ainoana läntisenä taajamana. Uusia omakoti-
taloja rakennettiin, asukasmäärä kasvoi, mutta maalaiskunta ei panostanut 
alueen kehittämiseen. Omakotiyhdistyksen perustaminen oli selvä osoitus 

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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asukkaiden yhteistoiminnasta. Ensimmäiset vuosikokouspöytäkirjat antavat 
hyvän kuvan yhdistyksen ajamien asioiden laajuudesta: mm. teiden kun-
nostamisesta ja tievalojen hankkimisesta, vesi- ja viemäröintiasioista, säh-
kö- ja puhelinasioista, linja-autovuoroista ja kunnanlääkärin saamisesta. 

70-vuotisjuhlassa voimme kuulla Friherrsin ja nykyisen Vapaalan vaiheista 
ja peilata niitä tämän hetken tilanteeseen. Voimme myös miettiä, miten me 
kehitämme omaa kyläämme, niin että se olisi myös tuleville asukkaille mu-
kava asuinympäristö. 

Merkitse juhlapäivämäärä 9.9. klo 14 jo nyt kalenteriisi! Tavataan Martinuk-
sessa! 

Liisa Rajamäki  
 

 
 
 

Päätöksiä ja huomionosoituksia 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKOUS 2017 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.3.2017 Friherrsin Torpalla. Paikalla oli 
18 henkilöä.  

Kokouksen alussa oli heti miellyttävä tapahtuma. Puheenjohtaja Liisa 
Rajamäki luovutti vuoden 2017 Vapaala-stipendin lahjakkaalle Catharina 
Zühlkelle. Myöntämisperusteluissa todettaan: ”Catharina Zühlke on 

menestynyt erinomaisesti useissa valtakunnallisissa laulukilpailuissa, 
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arvostanut haastatteluissa kotikylä Vapaalaa ja esiintynyt pyyteettömästi 
kyläyhteisömme eri tilaisuuksissa”.  

Vuosikokousta valittiin johtamaan Jukka Salonen ja sihteeriksi Arto 
Hämäläinen. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 

toimintakertomus ja tilit.  Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 
Alkaneelle toimintavuodelle hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.  
Kokous hyväksyi vuoden 2018 jäsenmaksuksi 25 €, joka sisältää myös 
Omakotiliiton jäsenmaksun. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Liisa Rajamäki. Hallituksen erovuorista jäsenistä Eija 
Grönfors, Eero Kolehmainen, Erja Nuottimäki ja Sari Aulu valittiin 
uudelleen jatkamaan hallituksessa.  Kalevi Karling ei enää asettunut 
ehdolle ja hänen tilalleen valittiin uudeksi jäseneksi Laura Tuomi. Kalevi 
Karling on tehnyt merkittävän työn eri tehtävissä Vapaalan 
omakotiyhdistyksen hyväksi, josta olemme kiitollisia. 

Varsinaisten vuosikokousasioiden lisäksi vuosikokous teki päätöksen 
erityisistä huomionosoituksista kutsumalla Kalle Rahomäen ja Rauno 
Leppäsen Vapaalan omakotiyhdistyksen kunniajäseniksi. 106 vuotiaan 
Kalle Rahomäen kunniajäsenyyden perusteluissa todetaan pitkäaikainen 
puheenjohtajuus Vapaalan omakotiyhdistykseen liitetyn Pellaksen 
yhdistyksen ja tiehoitokunnan puheenjohtajana sekä Vapaalan 
omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenenä.  Rauno Leppänen on toiminut 
Vapaalan omakotiyhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana, 
Kyläkuulumiset-lehden perustajana ja toimitusvastaavana sekä hallituksen 
jäsenenä. 

Toimintavuodelle 2017 hyväksyttyjä tavoitteita 

 Vaikuttaminen tietoliikenneyhteyksien parantamiseen Vapaalassa 

 Osallistuminen täydennysrakentamisselvityksen seurantaan ja 
ottamaan tarvittaessa kantaa ko. suunnitelmiin 

 Omakotitalkkaritoiminnan jatkaminen mahdollisuuksien mukaan 

 Valmistellaan ja toteutetaan Vapaalan omakotiyhdistyksen 70-
vuotisjuhlavuoden tapahtumia: Vapaala-päivää ja muita tilaisuuksia. 

 Harkitaan yhdistyksen omien verkkosivujen rakentamista 
Omakotiliiton nettisivualustan kautta ja oman Facebook-ryhmän 
perustamista. 

 Selvitetään kylän liikenneturvallisuuden parantamista. 

Tiedottaminen   

Kyläkuulumiset –lehteä julkaistaan  4 numeroa. Tiedotetaan 
”Omakotiyhdistys tiedottaa” -viesteillä sähköpostiosoitteiden kautta. 
Kerätään lisää jäsenten sähköpostiosoitteita suoran tiedottamisen 
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parantamiseksi. Ajankohtaistiedottamista tehdään yhdistyksen  verkko-
sivujen kautta.  

Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 5.4.2017 seuraavasti:  

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Liisa Rajamäki, varapuheen-
johtajana Rauni Mononen, sihteerinä Arto Hämäläinen, 
taloudenhoitajana Pertti Louhula, tiedotusvastaavana (verkkosivut, s-
postiryhmä, facebook) Erja Nuottimäki, Kyläkuulumisten toimittajina 
Heikki Niininen ja Erja Nuottimäki sekä omakotitalkkarivastaavana Rauni 

Mononen. 

Arto Hämäläinen 

Mukaan omakotiyhdistyksen toimintaan kehottaa … 

UUSI HALLITUKSEN JÄSEN: LAURA TUOMI 
Muutimme perheeni kanssa Vapaalaan reilu vuosi sitten marraskuun vii-
meisenä päivänä. Muuttomatka ei ollut pitkä kun entinen kotimme sijaitsi 

Rajatorpassa. Vapaala on siis tullut 
tutuksi jo yli kymmenen vuoden 
ajan.  

Omakotiyhdistyksen toimintaan 
olen tutustunut Vapaala – päivien 
kautta, joissa olen esiintynyt kitarani 
Arvon kanssa. Muusikkous on elä-
mätapani ja kylätapahtumat ja yh-
dessä tekeminen on parasta yhtei-
sönrakentamista. Kohtaamiset ovat 
tärkeitä. Erääseen lauluuni olen 
osannut kiteyttää yhdessä tekemi-
sen sanoman.  

Me ollaan täällä toisiamme varten 

ei kukaan yksin ihmeitä saa aikaan 

Työssä käyvän kahden lapsen äidin 
vapaa-aika täyttyy omista ja lasten 
harrastuksista. Siitäkin huolimatta 
että elämä on tällä hetkellä täynnä 
touhua ja aikatauluja lähden mu-
kaan yhdistyksen hallituksen toimin-

taan uteliaana oppilaana. Olen mukana kun oma ja perheen aikataulu sen 
sallivat.  Haluan innostaa muitakin lasten vanhempia mukaan rohkeasti 
yhdistyksen toimintaan. Yhdessä tekeminen on kivaa.  
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Vuosi sitten toukokuun alussa kävelin keväisessä metsässä. Syntyi runo 
toukokuulle. Tänään omistan sen kaikille teille lehden lukijoille 

Toukokuu 

sinua minä olen kaivannut 

sinun suloista tuultasi 

auringon paistetta 

lintujen laulua 

kesältä tuoksuvaa metsää 

alkavaa vihreyttä 

tätä on ollut ikävä 

kesän kynnystä 

toukokuun tuloa 

tulvivaa valoa 
Laura Tuomi 

VAPAALAN ADELE -  CATHARINA ZÜHLKE 

Vapaalan Omakotiyhdistyksen hallitus päätti myöntää kokouksessaan 
16.2.2017 tämänvuotisen kolmannen Vapaala-stipendin Catharina Zühlkel-
le ja perusteli päätöstään seuraavasti; Stipendin saaja on menestynyt erin-
omaisesti useissa valtakunnallisissa laulukilpailuissa, arvostanut haastatte-
luissa kotikylä Vapaalaa ja esiintynyt pyyteettömästi kyläyhteisömme eri tilai-
suuksissa. 

Stipendi luovutettiin saajalle 29.03.2017 Vapaalan omakotiyhdistyksen  
vuosikokouksessa Friherssin torpalla. 

Laulu ja musiikki on aina kuulunut hänen elämäänsä. Jo pienenä tyttönä 
hän kulki laulellen kotipihallaan ja esiintyi mielellään perheensä juhlissa ja 
myöhemmin Rajatorpassa ja Myyrmäessä käymiensä koulujen tilaisuuksis-
sa. Musiikki yhdistettiin myös liikunnalliseen harrastukseen Etelä-Vantaan 
Urheilijoiden tenavaryhmissä ja muodostelmaluistelussa, joissa hän aktiivi-
sesti oli mukana usean vuoden ajan. 

Vuosi 2013 oli Cathariinalle merkittävä vuosi, sillä Jone Nikula, joka toimi 
tuomarina Idols-kisassa, oli kuullut Cathariinan laulavan ja päätti käydä 
tapaamassa häntä ja hänen yhtyettään treenikämpällä. Jone Nikula oli 
päättänyt pyytää Cathariinaa mukaan Idols-kisaan, johon hän sitten osallis-
tui sukulaistensa ja lukuisten ystäviensä kehotuksesta. Tämä kisa avasi 
uusia mahdollisuuksia rakentaa laulajan uraa sekä kehittää saamaansa 
laulunlahjaa. 
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Viime vuoden toukokuussa julkaistiin esikoisalbumi Zuhlke ja sinkku Kau-
neimmat (feat Jore Marjaranta). Tätä seurasi lokakuussa uusi sinkku ”Haa-
ve” ja marraskuun lopulla hän pääsi mukaan UMK-laulukilpailuun, jonka 
voittaja pääsee tänä vuonna edustamaan Suomea Euroviisukisoihin Ukrai-
naan. Suomen edustaja valittiin 28.1.2017 ja tässä kilpailussa hän sijoittui 
toiseksi. Näin hänelle avautui mahdollisuus olla Suomen edustaja Euro-
viisujen varjokilpailuissa Puolassa, joka järjestetään myöhemmin tänä 
vuonna ja jossa euroviisufanien OGAE-järjestön OGAE Second Chance 
Contestin edustajat valitsevat euroviisuista karsiutuneista kappaleista par-
haan. 

Huhtikuun 21. päivä julkaistiin uusi kappale Closer, joka soi Spotifyssä ja 
toivottavasti myös monilla radiokanavilla. 

Toivotamme Catharinalle menestystä ja loistavaa tulevaisuutta artistiuralla! 

Erja Nuottimäki 

 

Catharina, Kata, ihastutti Vapaala-päivän esityksillään 2015 (vasen kuva).  

On meriittejä kertynyt ja mitä vielä näemmekään! Oikealla Vapaala-stipendiä luo-

vuttaa puheenjohtajamme Liisa Rajamäki 29.3.2017.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/OGAE
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Kalle Rahomäki 

106-VUOTIAS KUNNIAJÄSENEMME 
Yhdistyksemme kunniajäseneksi kutsuttu Kalle Rahomäki täytti 27.1.2017 
106 vuotta Kaunialassa. Hän, jos kuka tuntee alueemme kehityksen ja suu-

ren muutoksen. Työ toi hänet Pellakseen jo 
v.1947, kun Jönssaksen kartanon omista-
masta Variston tilasta lohkaistiin Pellaksen 
tila. Kalle Rahomäki teki elämäntyönsa 
maanmittausteknikkona. Hän mieltyi Pel-
lakseen 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 omako-
tiyhdistystä v.1959. Hän toimi yhdistyksen 
puheenjohtajana koko sen toiminta-ajan. 
Hänen johdollaan on Pellaksen alueelle 
kunnostettu tiestöä, avattu kuivatusojia, 
vaikutettu alueen kaavoitukseen, saatu tie-
valaistus kuntoon ja järjestetty postinjakelu. 
Pellaksen omakotiyhdistys liitettiin Vapaa-
lan omakotiyhdistykseen 1970-luvun puoli-
välissä. Kalle Rahomäki toimi tämän jäl-
keen pitkään Vapaalan omakotiyhdistyksen 

hallituksen jäsenenä. On ihailtavaa miten Kalle on ehtinyt tehdä kaiken tä-
män. Hän toimi matkatöissä ja työviikothan olivat tuolloin kuusipäiväisiä. 

Kunnioittavat onnittelumme Kallelle kunniajäsenyydestä ja erittäin pitkästä 
iästä sekä kiitokset alueemme hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä! 

Arto Hämäläinen 

RAUNO LEPPÄNEN - JOULUPUKIN PIKKUVELI 

Rauno Leppänen kutsuttiin Vapaalan Omakotiyhdistyksen kunniajäseneksi 
yhdistyksen vuosikokouksessa 29.3.2017. Rauno on muuttanut kylään 
1970 itse piirtämäänsä ja rakentamaansa taloon. Ennen sitä hän oli perhei-
neen asunut Kaivokselassa, minkä asemakaavaa hän oli ollut mukana 
suunnittelemassa. Vapaalaan hän oli ihastunut hiihdettyään tänne Myyr-
mäen peltojen yli. 

Rauno on lähtöisin Lahdesta ja koulussa hän suunnitteli opettajan uraa, 
mutta se tyssäsi ylioppilaskirjoitusten reaalikokeeseen. Niinpä hän valitsi 
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pitkän matematiikan ja päätyi Polille opiskelemaan arkkitehtuuria. Asema-
kaavojen suunnittelussa hän on ollut mukana sekä Tampereella että Lah-
dessa. Finnstroin palveluksessa hän on ollut mukana suunnittelemassa mm 
pelletointilaitosta Kostamuksessa ja edelleen hän on ollut mukana Viru-
hotellin suunnittelussa. Siellä Rauno solmi lukuisia yhteyksiä virolaisiin. 
Hänen tuttavapiiriinsä lukeutui jo 1970-luvulla mm sittemmin Viron presi-
denttinä toiminut Lennart Meri sekä kirjailija Jaan Kross, joka on vieraillut ja 
yöpynytkin Leppästen luona Vapaalassa. Rauno on myös ansioistaan 
suomalais- virolaisen kulttuuriseura Tuglaksen kunniajäsen.  

Rauno liittyi Vapaalan Omakotiyhdistykseen jo 1970-luvun alussa. Silloin 
omakotiyhdistyksen tilaisuuksissa oli todella paljon ihmisiä. Kylälle suunni-

tellut suurisuuntaiset asemakaavat saivat 
ihmiset liikkeelle ja Raunoa tarvittiin kaava-
asioiden asiantuntijana. Virkamiesten päätä 
oli vaikea kääntää, mutta se onnistui, kun 
omakotiyhdistykselläkin oli riveissään päte-
vä asiantuntija. 

Kyläkuulumisten perustaminen vuonna 
1983 oli myös suuri asia. Näin ideoitiin va-
kituinen lehti aiempien tiedotuslippusten 
tilalle. Idean isä oli Esko Koskenvesa, mut-
ta Rauno oli alusta alkaen mukana. Hän 
hoiti lehden taiton ja kuvituksen yli kymme-
nen vuoden ajan, kunnes tietokoneet tulivat 
mukaan. Ensimmäinen lehti oli valmiina 
painoon 28.2.1983. 

Rauno on pinttynyt vapaalalainen. Hän on 
suunnitellut parikymmentä pientaloa Es-
pooseen, mutta ei olisi muuttanut niistä 

yhteenkään ympäristön takia. Rauno tuli omakotiyhdistyksen puheenjohta-
jaksi Eija Grönforsin jälkeen 1998. Puheenjohtajan nuijaa hän heilutti vuo-
teen 2006. Sen jälkeen hän toimi useita vuosia varapuheenjohtajana kuten 
oli toiminut jo Kalevinkin puheenjohtajuuden aikana. Rauno on ollut yhdis-
tykselle tärkeä jäsen lukuisine yhteyksineen ja ammattitaitonsa johdosta 
kaava-asioista kirjelmöitäessä. Hallituksesta hän luopui keväällä 2016. 

Ai niin. Miksi otsikko on joulupukin pikkuveli? Rauno oli kerran tonttulakki 
päässä jakamassa karamelleja. Yksi pikkuveijari sanoi, että et sinä ole oi-
kea joulupukki. Tähän Rauno vastasi: ”En olekaan. Minä olen joulupukin 
pikkuveli”. Täydestä meni.    

Pertti Louhula 
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KALEVI - KOTISIVUJEN LUOJA 

Omakotiyhdistyksen vuosikokouksessa 29.3.2017 päättyi Kalevi Karlingin 
yli 40 vuotta kestänyt ura yhdistyksen hallituksessa, kun hän oli ilmoittanut, 
ettei ole enää käytettävissä tähän tehtävään. 

Kalevi on lähtöisin Helsingin Lauttasaares-
ta, mistä perhe muutti Vartiokylään. Kalevi 
valmistui ylioppilaaksi Kulosaaren yhteis-
koulusta ja jatkoi opiskelua Teknillisessä 
korkeakoulussa, mistä hän valmistui diplo-
mi-insinööriksi. Wärtsilän ja Agan kautta 
hän tuli Imatran Voiman, nykyisen Fortumin 
palvelukseen. Täällä hän toimi aluksi Lovii-
san ydinvoimaloiden suunnittelun, toteutuk-
sen ja käytön laadunvarmistuksen parissa. 
Myöhemmin hän toimi tutkimus- ja kehitys-
tehtävissä. Näissä hommissa vierähti 28 
vuotta.  

Vapaalaan Kalevi muutti perheineen 1970-
luvun puolivälissä. Kun oli kuultu huhuja 
IVO:n muuttamisesta Myyrmäkeen, niin 
hänen hyvä ystävänsä ja työkaverinsa ker-
toi Vapaalassa myytävänä olevasta tontis-
ta. Kalevin vaimo Marja-Leena ihastui paik-
kaan heti ja niin tehtiin kaupat. Samaisen 
työkaverin kanssa rakennettiin tälle Hanna 
Berggrenin aiemmin omistamalle, 80 vuotta 
sitten lohkotulle tontille paritalo. IVO:n sit-

temmin muutettua Myyrmäkeen oli Kalevilla todella lyhyt työmatka. 

Vapaalan Omakotiyhdistykseen Kalevi liittyi melko pian ja valittiin jo vuonna 
1979 hallituksen puheenjohtajaksi. Tästä tehtävästä hän luopui vuonna 
1997, jolloin Eija Grönfors tuli puheenjohtajaksi. 

Kalevin mielestä Omakotiyhdistyksen toiminta on ollut monessa mielessä 
kylän asukkaiden kannalta hyödyllistä. Tärkeitä asioita ovat olleet esimer-
kiksi asemakaava-asiat, joita on ollut esillä useammankin kerran. Kalevin 
puheenjohtajuuskaudella vuonna 1983 perustettiin myös kylän yhteinen 
lehti ”Kyläkuulumiset”, mikä on jatkanut säännöllistä ilmestymistään nyt jo 
yli 30 vuoden ajan. Kalevi toimi 2000-luvun alussa myös lehden toimittajana 
Pepe Riukulan jälkeen, kunnes Heikki Niininen ryhtyi jatkamaan tätä tehtä-
vää. 
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Myös 3.5.2002 perustettuja yhdistyksen kotisivuja Kalevi pitää erittäin mer-
kittävänä askeleena yhdistyksen tiedotustoiminnassa. Kotisivuille on koottu 
paljon infoa. Sieltä löytyvät tiedot kylän historiasta, tapahtumista, hallituk-
sen pöytäkirjat ja kyläkuulumisten kaikki numerot. Kalevin mielestä kyläläi-
set käyttävät tätä palvelua turhan vähän. Hän jatkaa kotisivujen ylläpitoa 
edelleenkin. 

Marja-Leenan kuoleman jälkeen Kalevi ja Koskelan Leena, joka myös on 
leski, ovat pitäneet yhtä. Aktiivisina kyläläisinä he ovat olleet yhdessä mu-
kana toimimassa kylän tapahtumissa. Usein heidät on nähty yhdessä viilet-
tävän joko yhdellä kiiturilla tai molemmat omilla kiitureillaan pitkin kylän teitä 
ja kujia. 

Pertti Louhula 

PIENI TUOKIO KOTIKYLÄMME KAUNISTAMISEKSI – 
SIIVOTAAN TALKOILLA VAPAALA SIISTIKSI ti 
23.5.2017 klo 18.00 

Lumien sulaminen paljastaa ympäristömme tilan.  Valitettavan paljon näkyy 
roskia ym. jätteitä, jotka eivät kuulu luontoon ja pilaavat viihtyisyyttämme 
Vapaalassakin.  

Pääkaupunkiseudulla järjestetään jokavuotiset yhteiset siivoustalkoot, joihin 
yhdistyksemme on osallistunut vuosien ajan.  Lähde mukaan 
siivoustalkoisiin ja kantamaan vastuuta myös kotipihamme ulkopuolisista 
yhteisistä alueista, joita ovat metsiköt, puistot, puronvarret, teiden 



12 
 
pientareet jne. Talkoissa on tarkoitus kerätä yhteisiltä alueilta pois luontoon 
kuulumattomat roskat. Tempaisemme siis tiistaina 23.5. siivoustuokion 
merkeissä. Kokoonnumme klo 18 Friherrsin Torpan pihalle (Vapaalantie 
28) aloituspalaveriin.  

Saamme käyttöömme kaupungin toimittamat roskasäkit ja keräyspihdit. 
Siivouskäsineistä ja sopivasta pukeutumisesta huolehdimme tietenkin itse. 
Työskentelemme n. 1-1½ h, jonka jälkeen nautimme työn tuloksista ja 
jotain virkistävää Torpalla. Naapurikin tulee siinä samalla tutuksi. 

Muistutamme vielä tontinomistajia vuonna 2005 lakiin kirjatusta kiinteistön 
omistajan ja myös vuokraajan velvollisuudesta huolehtia tonttiinsa 
rajautuvan katuosuuden siivoamisesta. Velvollisuus koskee tontin rajalta 
alkavaa mahdollista ojaa tai viheraluetta kolmeen metriin asti sekä 
jalankulku- ja/tai pyörätietä ja myös ajorataa sen puoleenväliin saakka. 

Olethan mukana siistimässä kotikyläämme. Teot ovat merkityksellisiä eivät 
pelkät päivittelyt ympäristön roskaisuudesta. 

Arto Hämäläinen 

 

OMAKOTITALKKARI ALOITTANUT 26.4.2017 

TE-toimistosta on yhdistyksemme saanut myönteisen palkkatukipäätöksen 
Jani Häkkisen  palkkaamiseksi ajalle 26.4.2017 – 25.4.2018.   

Palvelu on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille jäsen-
eduksi ja on siksi edullista. Asiakkaat ovat lähinnä 
ikääntyneitä tai muuten apua tarvitsevia omakoti- ja 
rivitaloasukkaita, mutta asiakkaina voi olla muitakin.  
Asiakkaita, jotka eivät ole vielä yhdistyksen jäseniä, 
pyydetään liittymään jättämällä heille jäsen-
ilmoituslomake.  

Jani Häkkisen tavoitat arkisin klo 9.00 – 14.00 pu-
helinnumerosta 045- 603 3399.Lisätietoja omakoti-
talkkaritoiminnasta antavat työnjohtajat Rauni Mo-
nonen puh.050 5148321 ja Pertti Louhula puh.09 
855 5483. 

Postilaatikoihin jaetussa esitteessä on tarkempaa 
tietoa mm. omakoti-talkkarin työtehtävistä ja perit-
tävistä tuntiveloituksista. 

Rauni Mononen 
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ATK -TUKITIIMI 

Vuoden 2015 syksyllä tehtiin yritys Vapaalan seniori väestön ATK-kerho 
toiminnan käynnistämiseksi. Toiminta kuitenkin useista syistä johtuen lop-
pui muutaman kokouskerran jälkeen. 

Monenlaisten asioiden hoito internetissä kuitenkin lisääntyy jatkuvasti ja 
myös seniori väestö alkaa olla enemmän ja enemmän netin armoilla. 

Jotta Vapaalan senioreilla olisi tarvitessaan saatavissa tukea tietokoneen 
päivittäisen käytön mahdollisissa ongelmissa, olemme perustaneet Vapaa-
laan ATK tukitiimin. 

Tiimi toimii vapaaehtoisvoimin. Tiimiin kuuluu 3 henkilöä, jotka eivät ole 
ATK ammattilaisia vaan käytännön tekemisen seurauksena oppineet tieto-
koneiden perusasioista ja käytöstä jokseenkin paljon. Koska tiimiläiset eivät 
ole ammattilaisia, tiimi ei ota kantaa eikä yritä korjata varsinaisia tietokonei-
den vikoja. Mutta tiimi auttaa päivittäisissä tietokoneen käyttöasioissa, ku-

ten netti, sähköpostit, 
sovelluspäivitykset, uu-
sien ohjelmien asennuk-
set, valokuvat tietoko-
neeseen, tietokoneen 
kansiorakenteen hallinta 
ja tietokoneen roskien 
siivous muutamia maini-
takseni. 

Kuten mainittu, tiimin 
jäsenet ovat vapaaehtoi-
sia ja vastaavat esimer-
kiksi matkakustannuksis-
taan itse. Siis tiimin toi-
minta on täysin vastik-
keetonta. 

Tiimiläiset ovat Vapaalan OKY:n hallituksen jäsenten tuntemia henkilöitä. 
Tiimi siis toimii Vapaalan OKY:n auktorisoimana. Tiimiläinen todistaa en-
simmäisen kerran tavatessanne ja aina pyydettäessä henkilöllisyytensä 
kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. 

Tiimi sitoutuu hienotunteiseen ja luottamukselliseen toimintaan. 

Tarvitessasi apua tietokoneesi kanssa, ota puhelimitse suoraan yhteyttä 
joihinkin tiimimme jäseneen. 
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Tiimin jäsenet yhteystietoineen ovat: 

Jouko Mäkinen 0440157244 
Sakari Nikkanen 040 547 3366 
Jukka Soininen 040 502 7949  
     Jukka Soininen 

 

LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN NOPEUS 

Niin kiinteän kuin mobiililaajakaistayhteyden moitteetonta toimintaa on suo-
siteltavaa seurata muutenkin kuin mutu-tuntumalla. Yhteyden nopeuson-
gelmat kyllä havaitsee visuaalisestikin esim. katsottaessa elokuvaa suora-
toistopalvelusta (Areena tms). Jos kuva muuttuu epäselväksi, tekstitykset 
tulevat silloin tällöin ja 
erityisesti jos näkyy 
latauksen symboli, 
siirtoyhteys ei ole 
riittävän hyvä. Katse-
lulaitteen muistinmää-
rä voi myös vaikuttaa 
laatuun oleellisestikin. 
Latauksen symbolin 
näkyminen kokemuk-
seni mukaan liittyy 
liian pieneen muisti-
määrään. 

Hyvä tapa seuraami-
seen on nopeustesti. 
Kaikilla kotimaisilla operaattoreilla on internet sivuillaan jonkinlainen nope-
ustesti työkalu. Operaattoreiden nopeustestit ovat hiukan ongelmallisia eri-
tyisesti siksi, että niiden tulos kertoo numeroarvona testin huippuarvon. 
Laajakaistan toimivuuden kannalta mielenkiintoisempi asia on miniminope-
us. 

Siksi, samalla kun lämpimästi suosittelen nopeustestin suorittamista sään-
nöllisin välein, suosittelen käyttämään jompaa kumpaa seuraavista: 
https://sourceforge.net/speedtest/ tai http://testmy.net/. Tulosten muistiin-
merkitsemisestä on hyötyä, jos on tarve reklamoida operaattorille huonosti 
toimivasta yhteydestä. 

https://sourceforge.net/speedtest/
http://testmy.net/
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Testmy.netissä on myös mahdollisuus automaattisen testaukseen. Huo-
maattehan, että ennen testausta olisi hyvä varmistua oman laitteiston ja 
verkon toimivuudesta. 

Lataus (download) nopeutta tulisi verrata operaattorin nopeus lupaukseen, 
joka esimerkiksi mobiililaajakaistan 4G verkossa on min. 4 Mbit/s. Jos mi-
tattu nopeus jää toistuvasti alle tuon nopeuslupauksen, kannattaa käydä 
operaattorin toimipisteessä keskustelemassa asiasta. Operaattoreilla on 
velvollisuus pitää verkko kunnossa ja operaattorit suhtautuvat asiallisesti 
loppukäyttäjän ongelmiin. Verkon kunnollinen toiminta on operaattoreiden-
kin etu. - Omakotiyhdistyksen nettisivuilla on tietopaketti kolmesta testaus-
työkaluista.         

Jukka Soininen 

 

LYHYESTI 

Ilpolantien ja - kujan vesihuollon saneeraus:  

Graniittirakennus Kallio (GRK) Oy on 24.3.2017 vesisaneerauksen lähivai-
kutus alueelle jakamassaan tiedotteessa todennut seuraavaa: ”Saneeraus-
työ on haasteellista syvien kaivantojen vuoksi ja oleva liikenne lisää haas-
teellisuutta. GRK:n intressi on tehdä laadukasta työtä ripeällä aikataululla 
turvallisuudesta tinkimättä. Kaivuutyöt saadaan päätökseen huhtikuun ai-
kana, jonka jälkeen ennallistetaan kadut: Työ valmistuu kokonaisuudes-
saan 30.6.2017 mennessä. GRK pyytää mahdollisuuksien mukaan välttä-
mään työalueen läpi kulkua ja siis suosittelee käyttämään vaihtoehtoisia 
reittejä.” 

Nimitysuutisia: 

Omakotiliiton Uudenmaan piirihallituksessa kokouksessa 20.4.2017 piirihal-
lituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtaja Lasse Laak-
sonen. Piirihallituksen tähänastinen puheenjohtaja Ari Rehnfors valittiin 
viime syksynä koko Omakotiliiton puheenjohtajaksi. Laaksosen tilalle ehdo-
tettiin piirihallituksen varsinaiseksi jäseneksi meidän yhdistyksemme sihtee-
riä Arto Hämäläistä ja hänet valittiin yksimielisesti. Hieno päätös meidän 
syntymäpäivällemme … 

… Nyt tarkkana me kaikki Frisun ”millivillet”: 

Edellinen uutinen sisälsi mystisen lausahduksen ”meidän syntymäpäiväs-
tämme” . Ja tottahan se on, että omakotiyhdistykselläkin pitää olla ”oikeesti” 
syntymäpäivä. Ei vain syntymävuosi. Ja miten ollakaan meidän virallinen 
70-v syntymäpäivä oli juuri tuo 20.4.2017. Menkää ihmeessä katsomaan 



16 
 
meidän upeita verkkosivujamme www.vapaala.net , sieltä käy ilmi monta 
muuta mielenkiintoista asiaa. Esim. miten yhdistyksen perustava kokous 
eteni ennen näitä allekirjoituksia. 

 

 

Maksuton kompostointikurssi: 

Myyrmäkitalossa (Paalutori 3, Vantaa) pidetään HSY:n tarjoama kaikille 
avoin kompostointikurssi 9.5 klo 18-20. Kurssi sopii niin aloittelijalle kuin 
kokeneelle kompostoijalle.  

Järjestämme avoimia kompostointikursseja keväisin ja syksyisin yhteis-
työssä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja alueen kaupunkien 
kanssa. Tule oppimaan kompostoinnin perusteet noin kahden tunnin lep-
poisassa ja käytännönläheisessä tilaisuudessa. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Päivittäistavarakauppa Vapaalantielle (Vapaalantie 2-4): 

Hiukan puskista tuli ainakin toimittajalle tuo otsikon asia. Lisäinfo löydät 
linkistä thttp://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/101/0/131562 

Suunniteltava alue on osa Vihdintien varren työpaikka-aluetta. Siihen kuu-
luu Vapaalantie 4 tontti, joka on rakentamaton ja Vapaalantie 2 tontti, jossa 
sijaitsee 1980-luvulla rakennettu toimistotalo.  

Alueella halutaan keskisuuri päivittäistavarakauppa palveluitten parantami-
seksi, joten Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut kaavamuutosta. 
Kaupunki kilpailuttaa ja myy tontin päivittäistavarakaupan toimijalle kaava-
työn edetessä. Samalla Vapaalantie 2 tontin käyttöä tarkistetaan. 

http://www.vapaala.net/
http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/101/0/131562
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Omakotiyhdistys tulee todennäköisesti ottamaan kantaa asiaan. Mielipi-
teen ilmaisulle on taas kerran hyvin tiukka aikataulu, 19.5.2017 men-
nessä. 

 
 

 

Viikon anekdootti: NAAPURISOPUA 

Lehdessä n:o 1/2017 Rauni kirjoitti hyvän kirjoituksen naapurisovusta. Ker-
ron tässä pienen anekdootin asiasta. 

Vuosikymmeniä sitten eräänä keväänä lumien sulaessa löysin silloiselta 
mansikkamaaltamme pari henkilöauton iskunvaimenninta. Niissä oli merkki 
FoMoCo. Silloisella, nyt jo edesmenneellä naapurillamme oli Ford Cortina 
henkilöauto. Kuljetin iskarit autotalliimme. Kerran sitten naapurimme tuli 
katsomaan, mitä minä puuhailen tallissa. Sanoin Sulolle (nimi saattaa olla 
vaihdettu): ”Siitä saat autoosi iskarit”. Tähän Sulo vastasi nopeasti: ”Ei niillä 
tee mitään. Ei niissä pysy öljyt”. Sattuuhan sitä. Iskarit menivät meiltä aika-
naan romikseen ja naapuruussuhteet pysyivät ennallaan. 

Pertti Louhula 

 

LIITY OMAKOTIYHDISTYKSEEN, JOKA AJAA KYLÄMME 
YHTEISIÄ ETUJA. SAMALLA SAAT JÄSENETUJA, KATSO 
www.vapaala.net, http://www.omakotiliitto.fi/,   

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/
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YHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET JA  
LÄHIPALVELUJA TARJOAVAT: 

 
 

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

Nuijatie 12, puh. 855 5767 
 

Kodikas ja viihtyisä JUHLA- JA KOKOUSTILA max. 60:lle  
on Friherrsin Torppa, Vapaalantie 28 .  

Tiedustelut ja näytöstä sopiminen puh. 045 1288577. 
 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin   

Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. 

Helatorstain kevätjuhla to 25.5. klo 10-13 Hämeenkylän kirkon piha-
maalla. Perhemessu, Yhteisen pöydän maksuton lounas, näytelmä Mikael 

Agricolasta ja suomen kielen synnystä sekä paljon muuta. 

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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R A J A T O R P A N                                
HAMMASLÄÄKÄRIT                                                                                                           

      _________ 09 853 4334 _________ 

Nuijakuja 6 A     01650 VANTAA 

 

 

 

Kauneushoitola KokoNaisen tarjoukset  

touko-kesäkuu 2017 
CALLUS PEELING jalkahoito ja kosteuttava kasvohoito  

yhteensä 112 € (norm. 124 €) 
Meiltä saat myös lahjakortit kevään ja kesän tärkeisiin juhliin. 

Tervetuloa hemmotteluun! 
Kauneushoitola KokoNainen 

0400743663 
Nuijatie 5 B, Rajatorppa 
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