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Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net  on valtakun-
nallisen  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 93954 
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     Erja Nuottimäki  050539935 
Verkkosivut+       Jukka  Soininen    0405027949     Jäsen     Laura Tuomi 
sähköposti   

 
Lusikointia Frisusta 
Yhdistyksemme 70-vuotisjuhlan viimeisenä ohjelmanumerona ennen lop-
pulaulua hallituksen jäsen Laura Tuomi esitti kaksi Vapaala-aiheista runo-
aan, jotka halusimme tähän lehteen pääkirjoitukseksi, Lusikoinniksi. Laura 
on myös musiikin saralla saavuttanut meriittejä. Niin ikään hän oli ensim-
mäinen Vapaala-stipendin saaja vuonna 2015. 
 

 

KOTONA VAPAALASSA 

  Heinäkuun vihreä 
aurinko maalaa oranssilla 

taivaan rannan 
puiden latvat 

pihassa seisovan katoksen 
mänty on kasvanut 

täyteen mittaan 
 

Elokuun hämärä ilta 
kotoisa syyskesän tuuli 

täällä Vantaan kainalossa 
lähellä kaikkea 

helppo tulla 
helppo olla 

kotona 
Vapaalassa 
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TÄÄLLÄ ON MUN KOTI  
 
Nämä kadut on tutuiksi tulleet 
Nämä talot ja korttelitkin 
Nämä maisemat on kuin ois tullut 
Kotiin 
Tänne olen mä rakentanut paikan 
Täällä mielenmaisemani 
Nämä kulmat on kuin ois tullut Kotiin 
Kerto: Kaikki on jostain kotoisin 

Minä etsin pitkään  
Ja kun tajusin 
En ole juuttunut näihin maisemiin 
Täällä on mun koti 
Tänne olen juurtunut 
Ja hyvä niin 

Täällä tutuiksi tulleet on kasvot 
Vanhamies koiraa ulkoiluttaa 
Puistossa päiväkodin lapset on 
Innoissaan 
Tuntuu hyvältä kun löytänyt on paikan 
Täältä lapseni on kotoisin 
Juuret kertoo meistä tarinan 
Olen tullut kotiin 

 LauraSofia 
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TEATTERIMATKALLE TURKUUN 

 
 Omakotiyhdistys järjestää lauantaina 25.11.2017 matkan Turun kau-
punginteatteriin katsomaan musikaalia Viimeinen laiva.  
Tuntuu osuvalta, että telakkamusikaalin Euroopan ensi-ilta nähdään Aura-
joen rannalla, laivanrakentajien kaupungissa. Tämä teos, joka on rakkaus-
tarina, sopii hyvin avaamaan uudistuneen teatteritalon ja kaupunginteatte-
rin syksyn ohjelmiston. Viimeinen laiva soi 16-kertaisen Grammy-voittajan, 
rocktähden Stingin sävelin, joka on myös sanoittanut musikaalin. Musikaali 
perustuu Stingin omiin lapsuuden-kokemuksiin laivanrakennuksesta tun-
netussa Wallsendin kaupungissa, Englannissa. Musikaali on      vuonna 
2014 esitetty New Yorkin Broadwaylla.     

Tarinan päähenkilö, nuori Gideon Fletcher unelmoi kuitenkin toisenlaisesta 
tulevaisuudesta. Hän jättää Wallsendin, telakan ja elämänsä rakkauden 
nähdäkseen maailmaa. Kun Gideon palaa kotiin 14 vuotta myöhemmin, 
hän löytää Wallsendista henkitoreissaan olevan telakan sekä toisen mie-
hen kanssa kihloihin menneen nuoruudenrakastettunsa – ja päättää pelas-
taa molemmat.  

Viimeisen laivan rooleissa nähdään muun muassa Olli Rahkonen, tuttu 
Tom of Finland-musikaalista, Taneli Mäkelä, Suurlähettiläistä tuttu Jussu 
Pöyhönen, sekä Rock of Agesissa loistaneet Anna Victoria Eriksson ja 
Mikael Saari. Kymmenen muusikon orkesteria johtaa kapellimestari Jussi 
Vahvaselkä ja esityksen ohjaa Mikko Kouki. 

Lisätietoja osoitteessa: http://www.turunkaupunginteatteri.fi  
 Yhdistys on varannut teatterilippuja ja bussikuljetuksen 56 osallistujalle. 
Varaa oma paikkasi heti! 
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Bussi teatteriretkellemme lähtee klo 10.30 Rajatorpan ostoskeskuk-
sesta ja ajaa tuttuun tapaan Vapaalantietä ja Ilpolantietä (Vanha Hämeen-
kyläntie). Kyytiin voi nousta bussipysäkeiltä matkan varrelta. Saavuttuam-
me teatteriin klo 13.00 meille on katettu noutopöytä kahvi/tee ja lohivoilei-
vän (yksi/hlö) kera. 

Teatteriesityksemme alkaa klo 14.00.  
Teatteriesityksen jälkeen menemme Kellari Ravintolat, Linnankatu 16, 
päivälliselle, jossa meitä odottaa buffetpöytä: feta-couscoussalaatti, man-
go-broilerisalaatti, sillikaviaari ruisnapilla, yrttikuorrutettuja kananmunan-
puolikkaita, vihersalaatti ja sitruunavinegretteä, maalaispateeta, talonlei-
pää) paahdettua lohta ja valkoviinikastike, ylikypsää häränrintaa ja puna-
viinikastike, punajuuripihvi ja kermaviilikastike, juuresperunoita, sekä kah-
vi/tee suklaamakeisten kera (L,G). 

Voit ilmoittaa ruoka-aineallergioistasi ilmoittautumisesi yhteydessä. 

Matkapaketti sisältää; bussikuljetuksen, kahvit, ruokailun ja teatterilipun. 
Hinta yhdistyksen jäsenille 75,00 euroa ja ei-jäsenille 100,00 euroa. 

Teatterimatkalle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 28.10.2017 men-
nessä Pertti Louhulalle, puh.09 - 855 5483 tai sähköposti             
pertti.louhula@pp.inet.fi. Sähköposti-ilmoittautumisesta saat kuittauksen.   
Osanottomaksu maksetaan viimeistään 1.11.2017 yhdistyksen tilille FI80 
1430 3000 101156 käyttäen viitettä 9001. 

Tervetuloa virkistymään Turkuun! 
 Sari Aulu ja Rauni Mononen   

 
Vapaalan omakotiyhdistys 70-vuotta 
JUHLAA LAPSILLEKIN 
Vietimme onnistunutta Vapaalan 
Omakotiyhdistyksen 70-vuotisjuhlaa 
9.9.2017 Kulttuuritalo Martinuksessa. 
Juhlaan osallistujat olivat pääasiassa 
aikuista väkeä, vaikka ei lapsia ja nuo-
ria oltu rajattu tilaisuudesta pois.  

Yhdistyksemme hallitus on juhlapää-
töksissään ottanut koko ajan huomi-
oon myös lapset ja nuoret. He ovat 
tärkeitä tulevaisuuden vapaalalaisia ja 
elävät omaa kasvutarinaansa Vapaa-
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lassa ja Pellaksessa. Hallitus päätti, että järjestämme juhlavuoden kunni-
aksi lastentapahtuman Rajatorpan koulussa kaikille oppilaille koulupäivän 
aikana. Koulu otti suunnitelmamme ystävällisesti vastaan.  Valitsimme ja 
hankimme Kiertueteatteri Taiminen esityksen Tuomas &Tero. Esityspäivä 
on keskiviikko 8.11.2017 klo 10.   

Olemme saaneet Vantaan kaupungin myöntämää aluerahaa esityksen 
hankkimiseksi. 

”Koskettava ja hauska matka alakoulun halki.” 
Näyttelijät: Oskar Silén ja CG Wentzel  
Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Tove Appelgren 

Arto Hämäläinen 
 
 
 

 
Tällä kertaa lapsille järjestetään oma Vapaala-päivä 
 
OMAKOTITALKKARI  AVUKSI 
Yhteiskunnan tavoitteena on jo pitkään ollut, että ikääntyvät asuisivat 
mahdollisimman pitkään kotona. Suurena ongelmana kuitenkin on myös 
asumismenojen jatkuva kasvu. Omakotitaloissa asuvien eläkeläisten me-
not ovat nousseet eniten viimeisen neljän vuoden aikana. 

Omakotiyhdistyksemme talkkaritoiminta mahdollistaa osaltaan asumisen 
omassa kodissa. Palvelu on tarkoitettu yhdistyksemme jäsenille jäsen- 

eduksi. Asiakkaana voivat olla apua tarvitsevia ikääntyneitä tai muuten 
avun tarpeessa olevia omakoti- tai rivitaloasukkaita, jotka ovat yhdistyk-
semme jäseniä. 
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Hintakin on kohtuullinen 9 euroa/tunti + 
2euroa matkakorvaus, vähimmäistuntiveloi-
tus on 2 tuntia. Lisäksi työ on kotitalousvä-
hennyskelpoinen. 

On huomioitavaa näin syksyn tullen kun 
puiden lehtiä on räystäskouruissa ja ne 
tulisi puhdistaa. Talkkarimme ei saa työs-
kennellä katolla. Suurin mahdollinen työs-
kentelykorkeus on kaksi metriä. 

Talkkarimme Jani Häkkisen tavoitat arkisin 
klo 9.00 – 14.00 puhelinnumerosta 045- 
603 3399. Jani Häkkinen toivoo, että hänel-
le soitettaisiin vain työaikana, ei muulloin. 
Tekstiviestin voi lähettää hänelle muulloin-
kin. 

Lisätietoja omakotitalkkaritoiminnasta  
antavat työnjohtajat Rauni Mononen puh.050 5148321 ja Pertti Louhula puh.09 
855 5483. 

Rauni Mononen 
 

VAPAALAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSUUNNITELMA 
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNASSA 

Tekeillä olevaa täydennysrakentamissuunnitelmaa käsiteltiin 2.10. kau-
punkisuunnittelulautakunnassa, mutta se jätettiin vielä pöydälle ja lauta-
kunta tekee osaltaan päätöksen ilmeisesti seuraavassa kokouksessa 
20.11. Asia etenee sen jälkeen kaupunginhallitukseen ja mahdollisesti 
vielä kaupunginvaltuustoon. 

Syksyllä 2016 valmistuneen selvityksen ja loppuvuodesta annettujen mie-
lipiteiden jälkeen suunnitelmaluonnos ei ole paljonkaan muuttunut. Edel-
leen ehdotetaan, että erillispientalojen tavoitteellinen tonttitehokkuus olisi e 
= 0,25. Asuinrakennusten tulee kuitenkin olla vain omakoti- ja paritaloja ja 
suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Maanpäällistä kellaria ei alueella sallita. 
Suunnitteluperiaatteet ovat pääosin entiset. 

Uutta on luonnokseen liitetty toimintajärjestys, jos tulee tarve poiketa ase-
makaavan osoittamasta rakennusoikeudesta: 

– Rakennusvalvonta: vähäiset poikkeamiset 
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– Kaupunkisuunnittelu: poikkeamispäätös enintään tonttitehokkuu-
teen e = 0,25 

– Näitä suuremmat nostot edellyttävät asemakaavan muutosta. 

Omakotiyhdistyksen hallitus perehtyy huolellisesti tonttitehokkuuden nos-
ton seurauksiin ja toimittaa kannanottonsa lautakunnalle ennen sen seu-
raavaa kokousta. 

Liisa Rajamäki 
 

Vapaalan omakotiyhdistyksen 70v-juhla, Martinus-kulttuuritalo, 9.9.2017 
JOITAKIN POIMINTOJA OHJELMASTA 
Kysymys on todella ”joistakin poiminnoista”.  
Ohjelmasta iso osa oli musiikki- ja liikuntanumeroita, joihin kirjoitettu teksti 
ei ainakaan toimittajan kyvyillä riitä lisäarvoa tuottamaan. Sen voi kuitenkin 
sanoa, että saamme olla onnellisia ja ylpeitä, että kylällämme on ihan kylä-
läisinä tai kivenheiton päässä mainio taiteijakaarti, kas tässä: 

x Cantus Liberalis, teos sävelletty 1990-luvulla Vapaalalle, esittäjinä 
säveltäjä Pekka Helasvuo (viulu), Vappu Helasvuo (alttoviulu), 
säestäjänä Maria Suokas 

x Oopperalaulaja Seppo Ruohonen, säestäjänä Ilona Lamberg 
x Hämeenkylän koulun kuoro, johtajana Päivi Aarnio-Kepsu 
x Catharina Zühlke, säestäjänään Matti Kankkonen 
x Vantaa Voimisteluseura 

Tämän lehden alussa on yhdistyksen hallituksen jäsenen Laura Tuomen 
kaksi runoa, jotka halusimme tähän lehteen pääkirjoittajaksi. – Runot pu-
huvat puolestaan. 

Historioitsija, FM, Jukka Hakon ansiokas katsaus kylämme ja Vantaan 
historiaan sisälsi niin paljon tietoa, että sen minimaalinenkin referoiminen 
on ulkopuolella ainakin tämän lehden käytettävissä olevien sivujen mah-
dollisuuksia. 

Vielä toimittaja haluaa tuoda esille tilaisuuden ”seremoniamestarin”, yhdis-
tyksemme hallituksen sihteerin Arto Hämäläisen mainiot juonnokset, joihin 
kuului myös Frisun paluumuttajan Soile Abrahansson’in lupsakka haastat-
telu. 

Mutta sitten kolmen jäljelle jäävän esityksen referointiin. Toimittajan valin-
nan perusteena on se että ne liittyvät omakotiasujan murheisiin ja onnen 
hetkiin – nimenomaan kun mietitään tulevaisuutta. 
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Tervetulopuheessaan yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Rajamäki  

x Rinnasti millaista Suo, Kuokka ja Jussi- henkeä on aikanaan osoitettu 
1947 Vapaalassa kun jo muutaman vuoden kuluttua sodan traumaat-
tisten kokemusten jälkeen ryhdyttiin  hakemaan laajaa yhteistyötä 
oman seutukuntamme parhaaksi 

x Hän myös otti esille Vapaalan täydentämisrakentamisen suunnitelman 
jossa yhdistystä huolettaa liian suureen rakentamistehokkuuteen pyr-
kiminen 

Sari Multala, Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 

x Totesi mm että Vapaalassa on haettu vuosien varrella ”kohtalaisen 
vilkkaasti” lupia täydennysrakentamiseen ja tämä käynnisti työn, jossa 
selvitetään millaisin pelisäännöin rakentamisen tehokkuutta voitaisiin 
lisätä. Asia on parhaillaan lautakuntakäsittelyssä 

x Hän vakuutti että Vapaala tulee säilyttämään puistomaisen luonteensa 
ja että kaikkia osapuolia – esim. naapureita tullaan kuulemaan kaikissa 
vaiheissa ennen lupien myöntämistä 

x Hän viittasi myös muihin Vapaalan ja lähiseudun tärkeisiin hankkeisiin, 
mm. Lidl’in Vapaalantien alkupäähän, Helsingissä käynnistyneeseen 
suunnittelutyöhön Vihdintien muuttamiseksi puistokaduksi (jolla on 
luonnollisesti heijastusvaikutus myös siihen mitä Vantaa tekee), Raja-
torpantien ja Raappavuorentien risteyksessä opiskelija-asuntojen ja 
hotellin rakentamiseen 

Ari Rehnfors, Suomen omakotiliiton puheenjohtaja 

x Omakotiliitolla ja yhdistyksellämme on eräänlainen kohtalonyhteys; 
molemmat on perustettu vuonna 1947 

x Esitti todella laajan setin edunvalvontakohteita ja kattojärjestömme 
aikaansaannoksia niissä: ilmasto- ja energiakysymykset, joihin liittyy 
oleellisesti talojen energiatodistukset, kiinteistöverot, asumisen kus-
tannukset, kotitalousvähennyksen korotus, sähkön siirtohintojen koro-
tusten rajoittaminen, jätevesiasiat, postin toiminta, tulevat maakunta-
vaalit  jne. 

Seuraavan aukeaman valokuvamateriaali valottaa osaltaan tilaisuutta.. 
Myös netissä www.vapaala.net on tilaisuuden kuvamateriaalia.  

Heikki Niininen 
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Kuvat: Helge 
Editointi: Heikki 
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VALOKUITUJA VAPAALAAN? 

Olemme saaneet Telian Avoin Kuitu mainoksia sekä postilaatikoihimme 
että sähköposteihimme. 

Avoin Kuitu konsepti tarjoaa meille vapaalalaisille mahdollisuuden siirtyä 
tiedon supernopealle pikatielle, jos me vaan haluamme tuon mahdollisuu-
den käyttää hyväksemme. 

 Miksi valokuitu? Koska se on alun perin kehitetty tietoliikennettä varten. 
Koska sen kapasiteetti on liki rajaton. Koska se on nopeampi kuin mikään 
muu. Koska valokaapeli on jo riittävän vanha, ensimmäiset valokaapelit 
asennettiin maahan noin 30 vuotta sitten ja ne toimivat edelleen. Ja koska 
maailma digitalisoituu ja internetin palvelut kasvavat kiihtyvällä vauhdilla. 
Me kaikki olemme mukana tuossa kehityksessä. 

Nykyään puhutaan IoT:sta ( 
Internet of Things = esineiden 
internet) – käytännössä siis 
esim. jääkaapin, kahvinkeitti-
men ja pesukoneen varusta-
misesta SIM-kortilla - sekä 
älyliikenteestä ja operaattorit 
kertovat, kuinka olevat ja tule-
vat mobiiliverkon ratkaisut 
palvelet molempia. Miten käy 
perusihmisen tarvitsemien 
palveluiden kun mobiiliverkot 

”valjastetaan” palvelemaan älyliikennettä, IoT:ia, robotiikkaa ja ties mitä? 
Jäämmekö me ”soittelemaan lehdellä”? 

Itse en halua jäädä epävarmuuteen vaan haluan sijoittaa valokuituun, joka 
tuo tasalaatuisen symmetrisen nopean yhteyden kotiin. Ei yhteyden katkei-
lua sateen tai ukkosen takia. Ei hidastelevaa tv-kuvaa jos haluan katsoa 
elokuvan vaikkapa Yle Areenasta. Älkäämme myöskään unohtako tervey-
den – ja vanhustenhuollon etäpalveluja, jotka edellyttävät luotettavaa ja 
varmasti toimivaa tietoliikenneyhteyttä. 

Hiukan yli 100 vapaalalaista kotitaloutta on tähän mennessä ilmoittanut 
olevansa kiinnostunut Telian Avoin Kuitu konseptista. Älä enää epäröi 
vaan käy klikkaamassa ”Minullekin Avoin Kuitu” painiketta internet sivulla: 
www.avoinkuitu.fi. 

Se, että tässä artikkelissa puhutaan Telian Avoin Kuitu konseptista, johtuu 
siitä, että DNA on ilmoittanut, ettei se rakenne valokaapeliverkkoa pienta-

Tässä vedetään valokuitua 
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loalueille ja Elisa on vastannut - päiväyksellä 15.8.2017 – palaavansa asi-
aan. Vapaalan omakotiyhdistys kannattaa valokuidun rakentamista alueel-
le, riippumatta toimittajasta. 

Jukka Soininen 

 
Vapaalan omakotiyhdistyksen ATK-tukitiimi auttaa 
NEUVONTAA TIETOKONEASIOISSA 
Onko tietokoneesi päivitykset ajan tasalla? Askarruttaako jokin tietoko-
neohjelma? 

Ole rohkeasti yhteydessä omakotiyhdistyksen tiimiin kaikissa tietokonee-
seen liittyvissä asioissa.- Me autamme. 

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

Tiimiläiset ovat käytännön tekemiseseurauksena oppineet tietokoneiden 
perusasioista ja käytöstä jokseenkin paljon. Koska tiimiläiset eivät ole 
ammattilaisia, tiimi ei ota kantaa 
eikä yritä korjata varsinaisia tieto-
koneiden vikoja. Mutta tiimi auttaa 
päivittäisissä tietokoneen käyttö-
asioissa, kuten netti, sähköpostit, 
sovelluspäivitykset, uusien ohjel-
mien asennukset, valokuvat tieto-
koneeseen, tietokoneen kansiora-
kenteen hallinta ja tietokoneen 
roskien siivous jne 

Tiimin jäsenet ovat omakotiyhdis-
tyksen toimintaan osallistuvia hen-
kiöitä, joista oman tiedon jakami-
nen on arvokasta. Laskuja ei neu-
vonnasta lähetellä! Hyvä mieli 
avun annosta riittää! 
 

Laura  Tuomi, Jukka Soininen 
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HEI  VAPAALAN ASUKAS – OLETHAN SAANUT VAPAALAN 
OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENEKSI LIITTYMISLOMAKKEEN! 
Vapaalan Omakotiyhdistys valvoo omakoti- ja pientaloasukkaiden 
etuja Vapaalan ja Pellaksen alueella antaen lausuntoja Vantaan kau-
pungin viranomaisille ja muille viranomaistahoille.  

JÄSENYYDEN ETUJA: 

Omakotiyhdistyksen jäsenenä saat rahanarvoisia etuja ja edistät omakoti- 
ja pientaloasukkaiden edunvalvontaa. Mitä enemmän meitä jäseniä on, 
sitä paremmin voimme vaikuttaa omakotiasumisen laatuun ja asuinympä-
ristömme viihtyvyyteen.  

Vuotuinen jäsenmaksu on 25,- euroa ja sillä saat monia hyödyllisiä etuja.. 
Edut saat jäsenkortilla, muista siis näyttää asioidessasi jäsenkorttiasi. 

Jäsenenä saat: 

x Vapaalan omakotiyhdistyksen monipuolista toimintaa jäsenille, mm. 
kevätretki ja teatterimatka syksyllä 

x Oman kodin huoltokirjan sekä painettuna että sähköisenä. Huolto-
kirja muistuttaa, neuvoo ja toimii ennakoinnin ja kunnossapidon 
apuna!  

x Suomen Omakotiliiton jäsentiedotteen sähköpostiisi 6 – 7 kertaa 
vuodessa 

x Omakotilehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa sisältäen ajan-
kohtaista asiaa asumisesta ja asiantuntijoiden artikkeleita  

x Maksutonta energia-, laki-, rakennus- ja pihaneuvontaa Omakotilii-
ton asiantuntijoilta 

x OmaKoti-messuille kaksi lippua yhden hinnalla  
x Omakotiliiton yhteistyökumppaneilta hyviä alennuksia ja tarjouksia, 

käy tutustumassa osoitteessa 
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja;  

x Uudenmaan piiristä löytyy informaatiota osoitteesta 
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa ja jäsenetuja mm. autotallinovis-
ta, aurinkoenergiasta, keittiökalusteista, piha- ja puutarhatuotteista, 
piharakenteista, vajoista ja aidoista. Tarjoukset sähkösopimuksesta 
ja öljystä yms. 

 
 

NYT SYYS- JA LOKAKUUN AIKANA UUDET JÄSENET VOIVAT LIIT-
TYÄ VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN/SUOMEN OMAKOTILIITON 
JÄSENIKSI ILMAN JÄSENMAKSUA.  
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Tämän lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua 
vuoden 2017 vuosiarvontaan, jossa arvotaan Ap-
plen iPad-taulutietokone. 
ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI! Jäsenet, 
joilla on sähköpostiosoite, mutta eivät ole ilmoitta-
neet sitä liittyessään, mutta ilmoittavat sen marras-
kuun 2017 loppuun mennessä, osallistuvat matkalahjakortin arvontaan. 
Tämän voit tehdä lähettämällä sähköpostia Suomen Omakotiliiton toimis-

tolle toimisto@omakotiliitto.fi tai ilmoittaa 
muutoksista puhelimitse (09) 680 
3710. Arvonta suoritetaan joulukuussa 
2017 ja voittajille ilmoitetaan henkilökoh-
taisesti. 

LIITY NYT MUKAAN ja täytä jäsenha-
kemus osoitteessa 
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake 
tai jaetussa lehtisessä oleva Liittymislo-
make (postimaksu on jo maksettu). 

  
Erja Nuottimäki 

 
OMAKOTIYHDISTYKSEN KEVÄTRETKI UUTEENKAU-
PUNKIIN 20-21.05.2017 
Talvella luettiin Kyläkuulumisista, että Vapaalan omakotiyhdistys tekee 
toukokuussa kahden päivän retken Uuteenkaupunkiin, retkiohjelma vaikutti 

mukavalta ja pää-
timme ilmoittautua 
mukaan.  

Lauantaiaamuna 
kahdeksan jälkeen 
ajettiin auto parkkiin 
Rajatorppaan ja 
suunnattiin kohti ret-
kipysäkkiä. Näin 
käynnistyi meidän 
ensimmäinen Va-
paalan omakotiyh-
distyksen järjestämä 
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kevätretki Uuteenkaupun-
kiin. Reissu bussi oli mu-
kava ja kuljettaja ystävälli-
nen. Erja Nuottimäki oli 
meille entuudestaan tuttu 
ja hoiti matkanjohtajan 
tehtäviä mallikkaasti. Au-
rinko paistoi ja tunnelma oli 
odottava ja leppoisa, kun 
ajelimme kohti Saloa, jos-
sa nautittiin välipalaa.  

Uuteenkaupunkiin saavut-
tuamme bussi vei meidät 
Minifarmi & Kukkamessuille. Sieltä ostettiin mm. liljan sipuleita, saatiin 
muutama mukava idea omaan pihaan, massut täyteen pyttipannua ja au-
ringon polttamat nenänpäät.  

Majoittuminen hotelli Aquariukseen kävi sähäkästi ja päivä jatkui mukavas-
ti kaupunkikierroksella bussissa istuen. 400-vuotiaan kaupungin monivai-
heinen historia ja kiihkeä nykypäivä oli mielenkiintoista kuultavaa. Päivän 
kruunasi maistuva illallinen hotellissa.  

Hyvin nukutun yön ja aamupalan jälkeen pääsimme tutustumaan Wahl-
bergin museotaloon, jossa sijaitsee entisen tupakkatehtailijan porvariskoti. 
Opas kertoili 1800-luvun lopun elämästä, jota museon esineistö hienosti 
havainnollisti.  

Retki jatkui Uudenkaupungin autotehtaan Automuseoon, jossa kuultiin 
asiantuntevasti ja huumorilla väritetty katsaus suomalaisen autonvalmis-
tuksen historiasta. Lähtiessäsi lupasimme kertoa tästä autohistorian kei-
taasta siitä vielä tietämättömille vantaalaisille.  

Aurinko paistoi ja matka jatkui kohti Kustavia ja Parattulan vierasvenesa-
tamaa, jossa meitä odotti herkullinen saaristolaislounas ja kauniit merimai-
semat. Ostoksia tuli tehtyä ja räsymattotarjouspyyntökin jätettyä.  

Lounaan syötyämme jätimme Parattulan taaksemme ja suuntasimmekin 
bussin keulan kohti Saloa ja Design Hilliä, jossa nautittiin päiväkahvit 
omenapiirakan kera.  Toinen retkipäivämme kallistui kohti iltaa ja bussim-
me suuntasi Vapaalan.   

Tätä reissua on mukava muistella, kiitos mukana olleille ja Erjalle hienosti 
järjestetystä reissusta. 

Ekakertalaiset Katri ja Jaska 
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KORVAUKSET SANNANOTTOPAIKAN                      
LUNASTUKSESTA 
Keskiviikkona 28. kesäkuuta 2017 pidettiin Tikkurilassa kokous, missä 
jatkettiin yhteisen sannanottopaikan lunastustoimitusta. Tämä Hämeenky-
lässä sijaitseva yhteinen sannanottopaikka perustettiin 27.6.1825 kahdek-
san Hämeenkylässä sijaitsevan talon yhteisalueeksi. Edellinen kokous 
pidettiin samassa paikassa 18.2.2015. Sitä on selostettu Kyläkuulumisissa 
n:o 1/2015. Kokoukseen oli kutsuttu niiden kiinteistöjen omistajat, joiden 
oikeutta toimitus koski. Kutsuttuja oli 257, joista useat ovat vapaalalaisia. 
Paikalle tuli kuitenkin vain kuusi yksityishenkilöä ja kaksi Vantaan kaupun-
gin edustajaa. 

Puhetta johti perusteellisella tyylillään toimitusinsinööri Pertti Raittinen 
maanmittauslaitoksesta. Paikalla oli myös kaksi uskottua miestä.  

Alue oli 30.6.1992 vahvistetussa asemakaavassa merkitty lähivirkistysalu-
eeksi, mutta 14.5.2015 kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muu-
toksen, jolloin alueesta tuli luonnonsuojelualue. Vantaan kaupunki tarjosi 
alueesta korvaukseksi 1,00 euroa neliöltä. Lunastustoimikunta tutki kaikki 
mahdolliset verrannolliset kaupat, mitkä on tehty 1.1.2014 jälkeen ja päätti 
lunastushinnaksi 1,80 euroa neliöltä. Alueen pinta-ala on 4700 m2, joten 
korvaussummaksi tuli 8460 euroa.  

Lunastustoimikunta päätti, että merkittävänä korvauksena on pidettävä yli 
kymmenen euron suuruisia korvauksia. Nämä korvaukset suoritetaan. 
Edelleen toimikunta päätti, että Vantaan kaupunki lunastajana oikeutetaan 
tallettamaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 28.9.2017 mennessä 
kaikkien niiden korvauksensaajien korvaukset, mitkä ovat vähemmän kuin 
10 euroa  Korvauksen voi hakea sieltä osoittamalla asiakirjoilla olevansa 
siihen oikeutettu. 

Kirjoittajan osalta korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista 
menetyksistä on 16 senttiä, joten se jäänee hakematta. Kymmenen vuo-
den kuluttua lunastamattomat korvausrahat palautuvat Vantaan kaupungil-
le. 

Mikäli joku on kiinnostunut tietämään osuutensa korvauksista, sitä voi tie-
dustella kirjoittajalta puhelin 0400-404 287. 

Pertti Louhula 
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Tulisikohan tänä vuonna talvi?                      Kuva: Leena 

 
Hyvä vapaalalainen: Käytä lähipalveluita! 

Toimintaamme ovat tukeneet mm: alla olevat tahot 
 
 
HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntai-
sin klo 10. Hämeenkylän kirkossa (Auratie 3). 

Reformaation juhlavuoden taidenäyttely: Taiteilijat keskustelevat to-
tuudesta. Avoinna 22.10.–12.11. ti–su Kirkon aulassa juhlavuoden tee-
siovi ja Martti Luther-aiheista rekvisiittaa. Tervetuloa.     

Lisätietoa: Kirkkoherranvirastosta, p. 09 830 6450 tai hameenky-
lan.seurakunta@evl.fi. Nettisivuilta: hameenkylanseurakunta.fi 
Facebook ja Ingstram: Hämeenkylän seurakunta 
Twitter: @Hamiksensrk 
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SALIBANDYÄ LAPSILLE JA AIKUISILLE
RAJATORPAN KALLIOSUOJASSA
SALIBANDYKOULUT
• 5 – 10 –vuotiaille useita ryhmiä, tytöille myös oma ryhmä

PERHESÄHLYT (lapsi + aikuinen)
• Lapsi 3 – 6 –vuotta + aikuinen, useita ryhmiä
• tytölle  4 - 6 vuotta + aikuiselle oma ryhmä

PERHEJUMPAT (lapsi + aikuinen)
• Vauvajumppa: lapsi 3 kk – 1 v + aikuinen tiistaisin klo 10.15 - 11
• Taaperojumppa: lapsi 1,5 v  - 3 v + aikuinen ti klo 9.15 - 10

AIKUISTEN KUNTOSÄHLYT JA AIKUISTEN SALIBANDYKOULU
• Useita kuntosählyryhmiä miehille, naisille ja sekaryhmässä
• Aikuisten salibandykoulu sekaryhmänä

UUDET SALIBANDYJOUKKUEET
• V. 2007 – 2011 syntyneille pojille ja V. 2007 – 2010 syntyneille tytöille

Myös pelailuryhmiä nuorille (2000-2004 synt.) sekä monilajikerho 6-9 v.

Lisätietoja www.sbvantaa.fi tai harraste@sbvantaa.fi ,  
puhelimitse 045 350 9955 / Erika Svahn 

 
 

 

 
PARTURI ADAM 

Miehet ja naiset! Nyt hiukset syksy- ja juhlakuntoon! 
 

Nuijatie 12, puh. 855 5767 
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Lehden toimitti Heikki Niininen, heikki.niininen@elisanet.fi 


