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Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net  on Vantaan 
omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja 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  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 

SAHAPUISTON KUNNOSTUS VALMISTUMASSA 

Elokuun puolivälissä sain kaupungilta viheraluesuunnittelija Satu Nätyn-
giltä viestin, että Sahapuiston leikkialue on – lopultakin – käytettävissä. 
Kaksi vuotta kestänyt suunnittelu- ja rakentamistyö on päättymässä. Kos-
ka tällaisia hankkeita on meillä Vapaalassa suhteellisen harvoin, tapahtu-
mien kulkua on hyvä kerrata ja dokumentoida, kun niihin sisältyy myös 
runsaasti asukkaiden aktiivista vaikuttamista. 

Puiston perusparannuksen 
suunnittelu alkoi syksyllä 
2014 ilman, että meillä oli 
mitään tietoa asiasta. Satuin 
kuulemaan siitä Martinlaak-
sossa järjestetyssä alueneu-
vonpidossa ja lähetin kyse-
lyn Satu Nätyngille. Aloitus-
tiedote saatiin kaupungin 
verkkosivuille ja asiasta tie-
dotettiin myös Kyläkuulumi-
sissa 4/2014. Kunnostus-
suunnitelma valmistui ke-
väällä 2015 ja asukkailla oli 
mahdollisuus kommentoida 

sitä. Erityisen aktiivisesti keskusteluun osallistui Mari Harju, joka jo vuoden 

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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2014 puolella keräsi lapsiperheiltä ehdotuksia puistoon hankittavista lait-
teista ja muutenkin seurasi aktiivisesti suunnittelun etenemistä. Myös 
omakotiyhdistyksen hallitus otti kantaa suunnitelmiin, lähinnä asukkaiden 
näkemyksiä tukien.  

Sahapuiston kunnostus oli alun perin kaupungin rakennusohjelmassa 
vuodelle 2015, mutta se viivästyi ja lopullisesti työn ilmoitettiin valmistuvan 
syyskuussa 2016. Ohikulkijan silmin katsottuna työ eteni hitaasti, miehiä ja 
autoja oli vain harvoin paikalla eikä heillä silloinkaan tuntunut kiirettä ole-
van.  Kesällä omakotiyhdistyksen hallitus lähettikin kaupungille kirjelmän 
vaatien töiden pikaista loppuun saattamista. Vastausta ei saatu, mutta - 
taas ohikulkijan silmin katsottuna - työtahti parani ja valmista alkoi tulla. 
Niinpä 15.8. Satu Nätynki ilmoitti, että leikkialue on käytettävissä, vaikka 
puisto muuten oli jonkin verran keskeneräinen. 

Kunnostuksen jälkeen Saha-
puistossa on leikkialue pienil-
le lapsille, liikuntavälineitä 
isommille sekä kaksi koira-
aitausta, pienille ja isoille 
koirille. Korkeiden metalliai-
tojen ympäröimät alueet ei-
vät vaikuta kovin viihtyisiltä, 
mutta ovat turvallisia. Kun-
nostuksen yhteydessä pois-
tettuja vanhoja puita korva-
taan entistä monipuolisem-
malla puustolla ja Vapaalan-

polun puoleiseen rinteeseen on luvassa kukkaketo. Mari Harjun ehdotta-
maa ja myös omakotiyhdistyksen lämpimästi kannattamaa pulkkamäkeä ei 
saatu, mutta uskon, että Sahapuiston leikkialueet ja koira-aitaukset tulevat 
olemaan vilkkaassa käytössä. 

Monet kiitokset kaupungille ja erityiskiitos Satu Nätyngille hyvästä yhteis-
työstä! 

Liisa Rajamäki 
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LÄHDE TEATTERIRETKELLE FORSSAAN  

 

Omakotiyhdistys järjestää lauantaina 12.11.2016 matkan Forssan te-
atteriin. Forssan teatteri on ammattijohtoinen harrastajateatteri. 

Forssan Teatteri on saanut vierailevaksi ohjaajakseen elokuvista tutun 
näyttelijätähden, Kati Outisen. Hän ohjaa teatterin päänäytelmän, Variksen 
veli, joka pohjautuu Sirkku Peltolan tekstiin. Variksen veli on mustaa ko-
mediaa, hauska ja surullinen fantasia arjen oudosta maailmasta. Se kertoo 
marginaalijoukosta, jotka syntyivät tähän outoon maailmaan olettaen heitä 
varten olevan varattuna jotain parempaa, enemmän. Kertomus on maalta 
kaupunkilähiöön muuttavasta perheestä, äidistä ja hänen kahdesta aikui-
sesta pojastaan. Kerrostalossa eletään kennoelämää, jossa kaikki odotta-
vat kiihkeästi jotakin, yksi vauvaa, yksi arpajaisvoittoa, yksi työtä, yksi 
naista ja jokainen hämärää täyttymystä, onnellista elämää. Mutta nurkan 
takana odottaa jotain muuta. www.forssanteatteri.fi   

Yhdistys on varannut liput ja bussikuljetuksen 55 osallistujalle. Varaa oma 
paikkasi heti! 

Bussi teatteriretkellemme lähtee klo 11.00 Rajatorpan ostoskeskuksesta. 
Ajetaan tuttuun tapaan Vapaalantietä ja Ilpolantietä (Vanhaa Hämeenky-
läntietä). Kyytiin voi nousta bussipysäkeiltä matkan varrelta. 

http://www.ttt-teatteri.fi/
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Suuntaamme ensin Humppilan Lasitorniin kahville. Nautittuamme kahvit 
kiiruhdamme Atelje Heljään, jossa kuulemme professori, keramiikka-
taiteilija Heljä Liukko-Sundströmin historian kerrontaa. Voimme tutustua ja 
tehdä ostoksia hänen myyntinäyttelyssään, sieltä löytyvät kirjat, taulut, 
kortit, julisteet sekä tietenkin uniikkituotteita. Vietettyämme aikaa ateljees-
sa suuntaamme kohti Urpolan Kartanoa. 

Kartanossa meitä odottaa Sinisen salin Kartanon menu noutopöydästä ja 
kuulemme Urpolan Kartanon historiaa talon isännän Mikon kertomana. 
Noutopöydässä on tarjolla kolmea erilaista salaattia, täytetyt palvirullat, 
kananmunan puolikkaat, lämpiminä ovat kala-, liha- ja kasvisruoka, leipä-
lajitelma, voi, maito, kotikalja sekä vesi, kahvi/tee ja pipari. Ruokailun jäl-
keen voimme tehdä ostoksia ”aarreaitta” Tilkkutexissä, tutustua Urpolan 
Kutomoon ja jos Galleria ja Taidemakasiini Itu, joka on tehty vanhaan vil-
jamakasiiniin, ovat avoinna, tutustutaan myös niihin. 

Teatteriesityksemme alkaa klo 19.00. 

Matkapaketti sisältää; bussikuljetuksen, kahvit, Atelje Heljän, Kartanon 
ruokailun ja teatterilipun. 

Hinta yhdistyksen jäsenille 55 € ja ei-jäsenille 65 €. 

Matkalle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 19.10. mennessä Pertti 
Louhulalle, puh. 09 - 855 5483 tai sähköisesti pertti.louhula@pp.inet.fi 
Jos ilmoittaudut sähköpostitse, niin saat siitä myös vastauksen. 

Ilmoitathan samalla ruoka-aineallergioistasi.   

Osanottomaksu maksetaan viimeistään 27.10. yhdistyksen tilille FI80 
1430 3000 101156 ja käytetään viitettä 9001. 

Tervetuloa mielenkiintoiselle Forssan retkelle! 

 Rauni Mononen ja Sari Aulu 
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TERVETULOA VAPAALAN KIRKKOPYHÄÄN 

Vapaalan oma kirkkopyhä on ollut vuosikym-
meniä omakotiyhdistyksen keväinen tapahtu-
ma. Tänä vuonna sitä ei saatu sovitettua ke-
vääseen, vaan se päätettiin siirtää syksyyn, 
syyskuun viimeiseen sunnuntaihin 25.9. Ju-
malanpalveluksessa toimii liturgina Miika 
Koistinen ja saarnaajana on Matti Hyry. Kant-
torina on Hannu-Pekka Heikkilä. 

Omakotiyhdistys tarjoaa jälleen kirkkokahvit ja 
niiden lomassa on mahdollisuus kuulla ja kes-
kustella Vapaalan kuulumisista. 

Tapaamisiin kirkkopyhässä! 
Liisa Rajamäki 

 

KOULUMUMMOJA JA -PAPPOJA ETSITÄÄN ! 
Rajatorpan koulussa on toiminut Mummola huhtikuusta 2015 alkaen. 
Mummola on paikka koulun tiloissa jossa pienet  1-3-luokkalaiset koulu-

laiset voivat viettää aikaa aamuina, 
joina koulu alkaa myöhemmin ja 
omat vanhemmat ovat jo lähteneet 
töihin. Mummola-toimintaa pyörittää 
Rajatorpan koulun vanhempain-
yhdistys ja Mummolassa ovat 
valvojina/kaverina alueemme kah-
deksan vapaaehtoista KOULU-
MUMMOA JA -PAPPAA.  

Nyt etsimme joukkoomme lisää vapaaehtoisia. Hakusessa ovat ne 
mummot, mummit, papat, vaarit ja ukit, joilla olisi hiukan aikaa ja paljon 
hyvää tahtoa toimia kaverina, seurana ja tukena pikkukoululaisille. 
Koulumummo tai -pappa ei ole ”kerho-ohjaaja” - pelkkä läsnäolo ja halu 
tehdä hyvää riittää. Mummoille ja papoille ei ole ikärajoja! Mummola toimii 
kahtena kouluaamuna viikossa klo 7.45-9.45.  Käytännössä Mummola-
vuoroja voi olla esim. 1-3 aamua kuukaudessa riippuen omasta toiveesta. 
Mummolassa on aina kaksi mummoa/pappaa yhdessä vuorossa.  
Jos tehtävä kiinnostaa niin otathan yhteyttä joko lähettämällä sähköpostia 
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osoitteeseen rajatorpan.vy@gmail.com tai soittamalla vanhempain-
yhdistyksen puheenjohtajalle Sirpa 
Arvoselle p.040 762 5314. 

”Tule mukaan kokemaan Mummolan 
muka-vaa touhua. Mummot ja papat ja 
pienet iloiset touhuavat lapset tuovat ilon 
tunteen aamuisin ja kaupan päälle 
pääset kokemaan koulun elämää, joulun 
juhlaa ja Suvivirren soinnut. Suosittelen.”       

            Tuula-koulumummo 
Rajatorpan koulun 

vanhempainyhdistys 

 
RAJATORPAN KOULUN KUULUMISIA 
Kulunut kesä on Rajatorpan koulussa ollut remontintäyteinen. Nykyinen v. 
1964 rakennettu pääkoulu on todettu teknisesti ja toiminnallisesti olevan 
tiensä päässä. Meneillään on tarveselvitys, jossa tarkastellaan kahta eri-
laista vaihtoehtoa uuden koulutalon koosta ja käytettävistä tiloista, jossa 
toisessa vaihtoehdossa vanha koulu säilyisi edelleen koulukäytössä. Rat-
kaisu löytynee vielä tämän syksyn aikana. Pääkoululla on nyt tehty pitkään 
kaivattua osittaista peruskorjausta, niin että koulussa voidaan jatkaa toi-
mintaa vielä muutamia vuosia ennen uuden koulutalon rakentamista. 

Pääkoululla tehdyn korja-
uksen yhteydessä oppilaat 
saivat vihdoin wc:t sisätiloi-
hin sekä ala- että yläkäytä-
välle. Vanhat kellaritason 
wc:t ehostettiin maalaamal-
la seinät, vaihtamalla sei-
näkkeet ja istuinsuojat. 
Suihkutilojen pinnat uusit-
tiin. Vanhat ilmoitustaulut 
vaihdettiin uusiin. Merkittä-
vin muutos oli ilmastointi-
työt. Koululla on ollut heik-
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ko ilmanvaihto. Nyt koulu sai uudet ilmastointikoneet, ilmastointiputket 
nuohottiin ja niitä jatkettiin pidemmälle luokkahuoneisiin tuomaan raikasta 
ilmaa. Ilmanvaihdon parantumisen huomaa selkeästi. 

Ulospäin näkyvä merkittävä muutos oli vanhan väliaikaiseksi v. 1983 ra-
kennetun parakin purku ja uuden pystyttäminen. Uusi parakki rakennettiin 
vanhoille perustuksille, sillä tilaa oli niukasti ja tilaa piti jättää uutta raken-
nettavaa koulutaloa varten, sillä nykyiset koulutilat jatkuvat koulukäytössä 
uuden valmistumiseen saakka. Uusi parakki tuntuu kodikkaalta ja valoisal-
ta uusien pintojen ja kahteen suuntaan avautuvien ikkunoidensa ansiosta. 
Koulussa sitä kutsutaankin Funparkiksi. 

Remontit jatkuvat vielä tästä eteenpäinkin. Vanha koulu eli museokoulu 
remontoidaan kellaritilojen osalta. Kellaritilojen kosteus on aiheuttanut 
pulmia ja tilat ovat olleet poissa käytöstä koko alkuvuoden, tilat on  tiivistet-
ty ja alipaineistettu ilmavuotojen estämiseksi. Ylempien kerrosten luokkati-
lat ovat olleet käytössä. Museokoulun peruskorjauksessa parannetaan 
pohjakerroksen tilan käyttöä ja olosuhteita, mm. alapohja puretaan ja ra-
kennetaan uudelleen, pohjakerroksen porras 1. krs:een uusitaan ja ker-
roksiin rakennetaan oppilaswc:t. Remontti käynnistyy syyskuussa ja sen 
pitäisi olla valmis helmikuun 2017 lopussa. Museokoulun remontti aiheut-
taa koulun oppilaille väistötarpeen. Koulun vanhimmat 6. lk oppilaat siirty-
vät Kivimäen kouluun remontin ajaksi.  

Museokoulu täyttää pian 70 
vuotta ja pääkoulu on jo yli 
viisikymppinen. Vaikka remon-
tit ovat vain osittaista peruskor-
jausta, niiden myötä koulu saa 
uutta ilmettä ja lisää elinvuosia.  

 Rehtori Leena Hjort 
 

VAPAALAN KIINTEISTÄ LAAJAKAISTAYHTEYKSISTÄ 

Elisa Oyj on toteuttanut alkukesästä aloittamansa kupariverkon muutos-
työt. Vapaalantie 55 ja Ilpolankallion kohdalle sekä matonpesupaikalle on 
ilmestynyt harmaat peltipömpelit. Pömpeleissä on VDSL2 sovittimia, joilla 
sovitetaan valokuidussa liikkuvaa dataa kuparikaapeleissa siirrettäväksi. 
Viimeiset muutokset toteutettiin 6.7.2016. 
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Elisa Oyj:n internet sivuilla olevaa työkalun ”Kiinteät laajakaistat”, 
http://elisa.fi/huippunopeus/ perusteella kiinteän laajakaistan saatavuus 
Vapaalan OKY:n alueella näyttää seuraavalta: 

Yhteystyyppi        % osuus:       Yhteystyyppi             % osuus 

 10 Mbit/s               3,49           20 Mbit/ 16,55 
 30 Mbit/s             11,17           50 Mbit/s 44,55 
100 Mbit/s             13,19           Mobiili  11,04 
 
Piikkikujalle lienee tullut 4G-LTE tukiasema sekä Martinlaakson vesitorniin 
on tulossa 3G-UMTS laajennus, jotka omalta osaltaan parantanevat mobii-
lilaajakaistan ja matkapuhelinten toimivuutta. 
 

Tilanne ei siis ole toivoton, mut-
ta voisi olla parempikin. Elisa ei 
asenna kuituyhteyksiä vanhoi-
hin kiinteistöihin ilman erillistä 
korvausta. Kuituliittymä on saa-
tavissa joko Saunalahti Talokui-
tu saatavuuden mukaisesti tai 
tarvittaessa Fiber On Demand 
prosessin mukaisesti. Sauna-
lahti Talokuitu lienee käytän-

nössä mahdollinen vain uudisrakennuksiin. Saatavuuden voi tarkistaa 
osoitteessa http://elisa.fi/kiinteistoille/pientalot/. 

5G julkaisun kaupalliseen käyttöön ennakoidaan tapahtuvan noin 5 vuo-
den kuluttua. Siihen mennessä IoT (Internet of Things) esineiden internet 
lienee suuri matkapuhelin liikenteen käyttäjä. Niinpä, täysin henkilökohtai-
sena mielipiteenä koen, että olisi erityisen tärkeää saada joka kotiin kiinteä 
laajakaistayhteys. Luotettava kiinteä laajakaista yhteys mahdollistaa tule-
vaisuudessa esim. kotona asuvan vanhuksen kuvallisen etävalvonnan ja 
vastaavan tyyppiset palvelut.   

Jukka Soininen 
 
 

 

http://elisa.fi/huippunopeus/
http://elisa.fi/kiinteistoille/pientalot/
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VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN MATKA 21. - 
22.5. TARTTOON JA TYRIIN 

Kokoonnuimme aurinkoisena toukokuun lauantaiaamuna Rajatorpan osta-
rille kukonlaulun aikaan. Vapaalantien varrelta poimittiin mukaan vielä lo-
put n. 20 puutarhanhoidosta kiinnostuneista osallistujista. Kaunista säätä 
oli luvattu, joten sadevaatteet jäivät kotiin. Bussikuski hoiti hienosti laivali-
put kaikille ja sujuvasti siirryimme laivaan ja matkaan kohti Tallinnaa. 

Tallinnasta bussimme suuntasi kohti Tarttoa. Puolimatkassa lounastimme 
upeassa entiseen tuulimyllyyn 
rakennetussa ravintolassa. Ilta-
päivällä saavuimme Tarttoon ja 
majoituimme hienoon vanhasta 
tehdasrakennuksesta kunnostet-
tuun keskustassa sijainneeseen 
hotelliimme. Meille oli varattu 
opas iltapäivän kaupunkikierrosta 
varten. Eläkkeellä oleva Tarton 
yliopiston opettaja esitteli meille 
todella asiantuntevasti ja yksi-
tyiskohtaisesti Tarton ydinkes-
kustaa ja yliopiston kampusta 

sekä historiaa. Kieroajelulla tutustuimme Tarttoon laajemmin ja kävimme 
katsomassa kohta valmistuvaa vanhalle sotilaslentokentälle rakennettua 
arkkitehtuuriltaan maailman kuulua Viron uutta kansallismuseota. 

Illalla monet meistä suuntasivat askeleensa ydinkeskustaan, joka oli täyn-
nä lukuvuoden päättymistä juhlivia yliopiston opiskelijoita sekä uusine että 
neuvostoaikaisine ylioppilaslakkeneen. Illan kohokohtana olivat lukuisat 
tori- ja puistokonsertit mahtavine kuoro- ja musiikkiesityksineen. 

Tartto on todella kaunis kevät- ja kesäkaupunki kukkivine pihoineen ja 
puistoineen. 

Varhennetun sunnuntaiaamiaisemme jälkeen suuntasimme bussillamme 
kohti Tyrin kukkamarkkinoita. Alue oli pinta-alaltaan suuri ja myyntikojuja 
oli runsaasti. Kukkien ja kasvien lisäksi tarjolla oli käsitöitä, kalastustarvik-
keita ja kaikkea muuta maan ja taivaan väliltä. Teimme niin runsaasti kas-
viostoksia, että bussin alaosasto oli kokonaan kasvien peitossa. 
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Paluumatkalla Tallinnaan lounastimme upeassa maalaisravintolassa. 
Ruoka oli poikkeuksellisen hyvää ja tarjoilu pelasi. Vielä Tallinnassa poik-
kesimme viime hetken ostoksille mitä bussin tilat antoivat myöten. Leppoi-
san laivamatkan jälkeen saavuimme myöhään Illalla bussillamme turvalli-
sesti Vapaalaan. 

Haluamme vielä erityisesti kiittää matkan järjestäjiä upeasta matkasta ja 
kaikkia matkalaisia mukavasta seurasta. Toivottavasti Vapaalan omako-
tiyhdistys järjestää vastaavan typpisiä retkiä myös jatkossa. 

Eija ja Urpo Gröhn Ruuvitieltä 

TUNNELMIA KEVÄTRETKELTÄ VIROON 

Puutarhasta kiinnostuneena henkilönä aika ajoin käyn puutarhamessuilla 
tai markkinoilla katsastamassa uusia 
trendejä ja ideoita. Olen myös facebookin 
puutarharyhmässä ja siellä moni ryhmä-
läisistä on kehunut Türin kukkamarkkinoi-
ta, joten itsellänikin heräsi innostus käydä 
siellä.  Kuinka ollakkaan, kohta postilaa-
tikkoon ilmestyi Kyläkuulumiset-lehti ja 
siinä ilmoitus  kevätretkestä Tarttoon ja 
Türin kukkamarkkinoille. Innostuin tieten-
kin ja mikä parasta, hyvä ystäväni naapu-
rista lähti mukaan matkalle kaveriksi. 

Tutustuimme Tarttoon, joka on todella 
viehättävä kaupunki. Opastettu kierros 
Tartton merkittävimmissä paikoissa, tietoa 
historiasta loistavan paikallisen oppaan 
johdolla. Illalla oli sattumoisin entisten yliopiston opiskelijoiden 
tapaamisjuhla ja saimme nauttia mm. loistavasta kuoromusiikista 
yliopiston edustalla.  Toisena päivänä jatkettiin matkaa kohti Türin 
markkinoita. Tarjolla oli niin paljon kaikkia ihania kasveja, joten ostoksia tuli 
tehtyä aika paljon, vaikkei olisi tarvinnutkaan, mm. kärhöjä ja sireeneitä. 

Omakotiyhdistyksen järjestämä matka oli kaikin puolin antoisa, sai tutustua 
oman kylän väkeen ja kuulla heiltä mielenkiintoisia tarinoita Vapaalan 
historiasta. 
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Matkan ohjelma oli monipuolinen ja kaikilla oli hauskaa, leppoisa fiilis. 

Suurkiitos matkan järjestäjille eli Vapaalan omakotiyhdistykselle! 

Satu Toivio 

LAHJOITUKSIA SAHAPUISTON ASUKKAILLE 
Rajatorpassa on toiminut jo 
viitisen vuotta Sininauhasäätiön 
omistama asumispalveluyksikkö 
Sahapuisto, johon valitaan 
asukkaiksi Vantaan sosiaalipal-
velujen asunnottomia asiakkai-
ta. Asukkailla on erilaisia elä-
mänhallintaan liittyviä ongelmia 
ja Sahapuistossa heitä tuetaan 
ympärivuorokautisesti uuden 
elämän alkuun. Uusille asukkail-

le tarvitaan mm. liinavaatteita, ruoanvalmistusastioita ja ruokailuvälineitä ja 
tällaisia lahjoituksia otetaan kiitollisuudella vastaan. 

Jos sinulla on tarpeettomia ehjiä ja puhtaita liinavaatteita ja kotitaloustar-
vikkeita, vie niitä Sahapuistoon, osoite Sahatie 1. Lisätietoja saat puhelin-
numerosta 046 601 9105. 

Liisa Rajamäki 

 

LISÄOPPIA NETIN TIEDONHAKUMAHDOLLISUUKSIIN 
Omakotiyhdistyksen viime syksyisen ATK-kerhon vähäinen osanottaja-
määrä on hillinnyt kerhotoiminnan jatkosuunnittelua, mutta siitä ei ole luo-
vuttu. Seurakunnan nettikerho, josta on jo aikaisemmin ollut puhetta, tarjo-
aa käytännön tiedonhakumahdollisuuksia ja tilaisuuden esittää myös omia 
kysymyksiä. 

Osaavana netissä - nettikerho ikäihmisille kokoontuu parillisten viikkojen 
keskiviikkoisin klo 14-16. Lammaskuja 2 B:n kerhohuoneessa. Kerhoa 
vetää informaatikko Riitta Sivenius.  
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Syksyn 2016 aiheet ovat: 21.9. terveydestä, sairauksista ja lääkkeistä ne-
tissä, 5.10. sää- ja ympäristötiedon lähteillä, 19.10. lähiliikenne ja muutok-
set, 2.11. ostaisinko ja myisinkö netissä, 16.11. koulujen opetuksesta ne-
tissä, 30.11. tekijänoikeuksista netissä, 14.12. sähköiset jouluterveiset. 

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon, p. 09 - 8306450. 
Liisa Rajamäki  

LYHYESTI 
OMAKOTITALKKARI 
Muistathan, JÄSEN, että omakotitalkkarimme, Jari Toukola, ottaa tilauksia 
vastaan puhelinnumerolla  045- 603 3399 maanantaisin klo 9.00 – 14.00. 

Tee työtilaus ajoissa!  

Palautteita otamme vastaan puh. 09-8555483 Pertti Louhula tai puh. 050 
5148321 Rauni Mononen. 

 

”LIIKUNTAKERHO” 
Lähde nyt mukaan liik-
kumaan. Omakotiyhdis-
tys on käynnistänyt ”lii-
kuntakerhon”, joka aloitti 
4.9.2016 klo 18.00 ko-
koontumalla Rajatorpan 
koulun parkkipaikalla. 

Lenkki kestää noin tunnin ja vauhti määräytyy osallistujien kunnon mukai-
sesti. Kokoonnumme lenkkeilemään  sunnuntaisin klo 18.00 samassa pai-
kassa.  

Tervetuloa kaikki mukaan iloiseen reippailuun! 

 

PORUKALLA KULTTUURIRIENTOIHIN? 
Käykö joskus mielessäsi, että olisi kiva lähteä teatteriin, oopperaan, taide-
näyttelyyn tai museoon, mutta lähellä ei ole samanhenkistä kaveria? 
Omakotiyhdistyksessä on ideoitu tällaista ryhmää, joka voisi yhdessä so-
pien hankkia uusia kulttuurielämyksiä.  
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Jos asia kiinnosta sinua, ota 30.9. mennessä yhteyt-
tä joko Liisaan, p. 040 779 4192 tai Anna-Kaisaan, p.  
050 302 8120, niin järjestämme lokakuun alkupuolel-
la yhteisen ideointipalaverin 
   .  

Liisa Rajamäki ja Anna-Kaisa Kuronen 

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 

Vapaalan täydennysrakentamisselvitys ja luonnos suunnitteluperiaatteista 
löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/101/0/119687. Suunni-
telma oli käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.9. ja tulee näh-
täville sen jälkeen. Omakotiyhdistyksen hallitus ottaa kantaa asiaan nähtä-
villä oloajan puitteissa. 

 

LAHJAPULMIA? 
Pitäisikö sinun keksiä jokin lahja Omakotiyhdistyksen jäsenel-
le, jolla on jo kaikkea? ’Ratkaisu voisi olla Oky:n pöytästan-
daari. 

Niitä myy yhdistyksen taloudenhoitaja Pertti Louhula, jonka 
osoite on Teräkuja 4. 

Pöytästandaarin hinta on 20,- euroa. 

 

 
FRISULAINEN! KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! YHDISTYK-
SEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET JA PALVELUJA 

TARJOAVAT: 
 

PARTURI ADAM 
Nyt myös naisille, 

Nuijatie 12, puh. 855 5767 

 

http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/101/0/119687


15 
 

Pinjan ja Pekan klubi-illat jatkuvat taas Ravintola  
Kotossa Show and Dining-hengessä 
 
7.10 Pinja ja Pekka feat Catharina Zûhlke – Vapaalan oma upea 
ääninen laulaja 
4.11 Pinja & Pekka feat, Anna Hanski – Pinjan iki-ihana sisko 
2.12 Pinja & Pekka feat. Tom Eklund . Myyrmäen oma rokkikukko 

Liput maksavat 25 € sisältäen illallisen ja keikan. 
Ruokailu alkaa klo 18 ja soitto soi klo 20. 

Klubit pidetään aina kuukauden ensimmäisenä perjantaina ja mu-
kana on Pinjan ja Pekan lisäksi joku artistivieras. 

Pöytävaraukset ja tiedustelut: 050 565 0944 tai kotoravinto-
la@gmail.com 
 
Lounas ma-pe klo 10.30- 14.30   

A la Carte lauantaisin klo 13-18 (20) 

Tervetuloa nauttimaan maukkaasta ruoasta ja iloisesta meiningistä!  

 
HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin 

Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. 
Lisätietoja toiminnasta Vantaan Lauri -lehdessä ja  

www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkylan-seurakunta. 
 

Hävikkiruokalounas keskiviikkoisin klo 11-12.30 Hämeenkylän kirkon  
seurakuntasalissa. Lounas on maksuton ja kaikille avoin. 

 
Facebook ja Ingstram: Hämeenkylän seurakunta  

Twitter: @Hamiksensrk 
 
 

 
 

 

mailto:kotoravintola@gmail.com
mailto:kotoravintola@gmail.com
http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkylan-seurakunta
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R A J A T O R P A N                                
HAMMASLÄÄKÄRIT                                                                                                           

      _________ 09 853 4334 _________ 
Nuijakuja 6 A     01650 VANTAA 

 
 
 

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