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

taan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton 
jäsen. 

Liity jäseneksi: http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai otta-

malla 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 8555482 
Talous  Pertti Louhula 855 5483   Jäsen       Sari Aulu 050 544 5598 

Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755   Jäsen        Jukka Soininen 0405027949 
Lehti  Heikki Niininen 050 5431006   

 

Lusikointia Frisusta 

MILLAISESSA VAPAALASSA HALUAMME ASUA? 

Vantaa on aloittanut Vapaalassa vanhoja omakotialueita koskevan selvi-
tys- ja kehittämistyön, jonka tarkoituksena on tukea alueemme maan-
omistajien yhtenäisiä oikeuksia ja helpottaa alueen ominaispiirteiden 
säilymistä. Selvitys- ja ohjeistustarve on käynyt tarpeelliseksi täydennys-
rakentamistarpeiden lisääntyessä. 

Kaupunki on aktiivisesti halunnut kuulla vapaalalaisia ja meillä kaikilla on 
ollut tilaisuus osallistua valmistelevaan työhön, jonka tulos etenee kau-
pungin päätöksentekoon jo tänä vuonna. Omakotiyhdistys haluaa kiittää 
kaikkia työhön osallistuneita. 

Vapaalan voimassaoleva asemakaavan pääsääntö on, että tontin raken-
nusoikeus (asuntopinta-ala) on enintään 20 prosenttia tontin pinta-alasta ja 
rakennusoikeus tulee toteuttaa enintään 15 prosentin alueelle tontista. 
Kuten olemme nähneet, uudisrakentaminen on poikennut aika usein tuos-
ta säännöstä ja perustunut virkamiesten antamiin poikkeuslupiin ja tulkin-
toihin. 

Valtuuston hyväksymää asemakaavaa ei ole nyt tarkoitus muuttaa, vaan 
kaavasta poikkeamisille halutaan antaa ympäristön, asukkaiden ja kau-
pungin taloudenkin kannalta pelisäännöt. Siis aika haastava tehtävä.  

Omakotiyhdistyksen hallitus on vuosien varrella keskustellut paljon siitä, 
kuinka paljon valtuuston hyväksymästä kaavasta voidaan poiketa. Olem-
me todenneet, että paitsi asukkailla niin myös kaupungin mailla on ollut 
tarvetta poiketa asemakaavasta. Tällä hetkellä asukkaiden toiveet ja nä-

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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kemykset ovat myös hyvin erilaisia. Vastakohtina ovat vanhan kyläympä-
ristön vaalijat ja ns. ”oma tontti täyteen ja rahaksi-rakentajat”. Kaikilla on 
omat vankat perustelunsa.  

Omakotialueen kehittäminen viihtyisänä, vihreänä ja pientalovaltaisena on 
asukkaiden enemmistön selvä yhteinen näkemys. Pihapiirien koosta näyt-
täisi kuitenkin olevan monenlaisia käsityksiä. Pihan koko ratkeaa tontin 
tehokkuusluvulla. Mikäli tehokkuutta halutaan kasvattaa, on samalla hy-
väksyttävä tarkemmat ohjeet mm. rakennusten sijoittelusta ja ulkonäöstä 
alueen yhtenäisemmän ilmeen kehittämiseksi. 

Rakennusoikeus on rahaa, mutta myös kaunis, väljä ja viihtyisä ympäristö 
on tulevaisuudessa aina vaan arvokkaampaa myös rahassa mitaten. Va-
paalan väljyyttä lisänneet kaupungin omistamat monet puistot ja puisto-
alueet ovat vuosien varrella hävinneet tai pienentyneet kaupungin kaavoi-
tettua niille tiivistä asutusta. Nyt on käynyt jopa niin, että alueellamme en-
nen niin halutut kaupungin tontit, eivät enää ole käyneet kaupaksi entiseen 
malliin juuri alueen tiiviyden vuoksi. 

Vanhat suuret tontit ovat häviämässä. Voimassaolevassa asemakaavas-
samme on kaupungin antaman arvion mukaan käyttämätöntä rakennusoi-
keutta niin paljon, että se mahdollistaa arviolta noin 700 uutta asukasta ja 
vähintään 150 uutta asuinrakennusta. Ennen lisärakennusoikeuksien 
myöntämistä on tärkeää saada tarkempi kuva nykykaavamme käyttämättä 
olevien rakennusoikeuksien toteuttamismahdollisuuksista.  

Eija Grönfors 
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VUOSIKOKOUKSESSA PÄÄTETTYÄ 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3.2016 Friherrsin Torpalla. Paikalla 
oli 21 henkilöä. Kokous aloitettiin mukavalla tapahtumalla. Puheenjohtaja 
luovutti vuotuisen hallituksen myöntämän Vapaala-stipendin Friherrsin 
VPK:n naisosastolle. Myöntämisperusteluissa todetaan: ”Friherrsin 
VPK:n naisosasto on tehnyt pyyteetöntä vapaaehtoistyötä 
vuosikymmenten ajan Vapaalan kyläyhteisön hyväksi.” Illan vieraana 
varsinaisen vuosikokouksen jälkeen esiintyi ansiokkaasti oman kylän 
tohtori Erkko Anttila. Hän kertoili väitöskirjansa aiheesta: ”Esikaupunkien 
vuosisata: paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen 
esikaupungeissa 1900-luvulla.” Friherrs on ollut tutkimuksessa mukana. 
Kokousväki kommentoi vilkkaasti esitystä ja ihasteli vanhoja valokuvia 
aiheesta.  

Vuosikokousta valittiin johtamaan Jukka Salonen ja sihteeriksi Arto 
Hämäläinen. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 
toimintakertomus ja tilit.  Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 
Alkaneelle toimintavuodelle hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio.  Kokous hyväksyi vuoden 2017 jäsenmaksuksi 25 €, joka 
sisältää myös Omakotiliiton, piirin ja Vok:n jäsenmaksut. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Liisa Rajamäki. Hallituksen 
erovuorista jäsenistä Arto Hämäläinen, Pertti Louhula, Rauni Mononen 
ja Heikki Niininen valittiin uudelleen jatkamaan hallituksessa.  Kaisa 
Kauranne ei enää asettunut ehdolle ja hänen tilalleen valittiin uudeksi 
Jäseneksi Jukka Soininen. 

 



5 
 
Toimintavuoden 2016 tavoitteita 

 Vaikuttaminen tietoliikenneyhteyksien parantamiseen Vapaalassa  

 Osallistuminen täydennysrakentamisselvityksen tekemiseen ja 
ottamaan tarvittaessa kantaa ko. suunnitelmiin 

 Omakotitalkkaritoiminnan jatkaminen, mikäli yhteiskunnan tukitoimet 
jatkuvat 

 Selvitetään ikäihmisten ATK-koulutuksen mahdollista jatkamista. 

 Valmistellaan Vapaalan omakotiyhdistyksen 70-vuotisjuhlavuotta 
tapahtumineen. 

 Selvitetään kylän liikenneturvallisuuden parantamista. 

 Tutkitaan mahdollisuutta perustaa kulttuuri- ja liikuntakerho. 
 

Hallitus määritteli tavoitteille toteuttamissuunnitelmat kokouksessaan 
6.4.2016. Esimerkiksi omakotitalkkaritoimintahan alkoi jo 1.3.2016 alkaen. 
Hallitus kannustaa kyläläisiä osallistumaan yhdistyksen toimintaan 
järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien kautta sekä tekemään 
ehdotuksia kehittämistä kaipaavista asioista.  

Yhdistyksen tiedotuskanavat jäsenille ovat: Kyläkuulumiset –lehteä 

julkaistaan  4 numeroa  vuodessa. Ajankohtaistiedottamista tehdään 

yhdistyksen verkkosivujen ja s-postiryhmän kautta.  Tiedotus- ja 

keskustelukanavana käytetään myös Vapaalan Facebook-ryhmää. 

Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 6.4.2016 seuraavasti: 

puheenjohtajana toimii Liisa Rajamäki, varapuheenjohtajana Rauni 

Mononen, sihteerinä Arto Hämäläinen, taloudenhoitajana Pertti Louhula, 

Kyläkuulumisten toimittajina Heikki Niininen ja Erja Nuottimäki, 

verkkosivujen ylläpitäjänä Kalevi Karling, s-postiryhmän 

yhdyshenkilönä Erja Nuottimäki ja facebook- Vapaalaryhmän 

yhteyshenkilö valitaan myöhemmin.  

Arto Hämäläinen 

Jukka Soininen 

HALLITUKSEN UUSI JÄSEN 

Olen sukujuuriltani savolainen, esivanhempieni ovat Juonionlahden Soini-
sia ja Juonionlahtihan on yksi Kallaveden lahdista. Olen syntynyt Helsin-
gissä olympiavuonna, nyt siis niin sanotusti ylemmässä keski-iässä, mutta 
asunut Ylä-Savossa 2 vuotiaasta 16 vuotiaaksi. 
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Opiskelin Helsingissä tietoliikenneteknikoksi. Työurani jakaantui kahteen 
pitkähkö kestoiseen jaksoon. Ensimmäinen Posti- ja Telelaitoksen palve-
luksessa. Toinen jossakin sellaisessa organisaatiossa, jossa Nokia oli mu-
kana nimessä. 

Nokia organisaatioissa en kuitenkaan koskaan ollut missään, paitsi loppu-
käyttäjänä, tekemisissä Nokia matkapuhelinten kanssa. Sen sijaan tunnen 
kyllä melkoisen hyvin Nokian puhelinkeskukset, jossain määrin logistiset 
järjestelmät ja erittäin hyvin 
tuotetiedon hallintajärjes-
telmineen. Vapaalaan muu-
timme, vaimoni ja kaksi 
lastamme noin 25 vuotta 
sitten. Tulimme Rajatorpas-
ta vanhaan rintamamiesta-
loon, johon 1960-luvulla oli 
rakennettu niin sanottu elin-
tasosiipi. On tullut tehtyä 
muutama perusparannus ja 
pienempikin remontti. Van-
han puutalon hyvä puoli on, 
että remontin teko on mah-
dollista ei ammattilaiselle-
kin. Puuta kun voi sahata ihan perussahalla. 

Remontointia voi ajatella myös harrastuksena, mutta on minulla ihan oikei-
takin harrastuksia. Kesäisin käyn pelaamassa golfia, yhteinen harrastus 
vaimoni kanssa. Ja talvisin tutkin sukuja. Tai no lähinnä omaa sukuani. 
Sukututkimushan on sellainen loputun “suo”, josta ei pääse pois kun siihen 
“hurahtaa”. 

Viime aikoina on ollut paljon puhetta Vapaalan ongelmoivista ja puutteelli-
sista tietoliikenneyhteyksistä. Asia on läheinen ja toivon pystyväni olemaan 
edes jossain määrin avuksi noiden ongelmien ratkaisemissa. 

Jukka Soininen 

PALKITUT PALOKUNTANAISET 

Vapaalan Omakotiyhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 17.2.2016 
myöntää tämänvuotisen Vapaala-stipendin Friherrsin VPK:n naisosastolle, 
joka on tehnyt pyyteetöntä vapaaehtoistyötä vuosikymmenten ajan Vapaa-
lan kyläyhteisön hyväksi. Stipendi luovutettiin naisosaston puheenjohtajal-
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le Elma Ollikaiselle Vapaalan Omakotiyhdistyksen vuosikokouksessa 
22.3.2016. 

Friherrsin VPK on perustettu jo pian kylän asuttamisen alkamisen jälkeen 
1930-luvun loppupuolella. Alkuvuosien VPK oli kylälle todella tärkeä palo-
suojelun lisäksi monessa muussakin asiassa, joita sittemmin pienviljeli-
jäyhdistys ja myöhemmin vuodesta 1947 alkaen omakotiyhdistys ovat hoi-
taneet. 

Palokunta tarvitsi tietysti rahaa tarpeellisen palokaluston hankkimiseen. 
Rahan hankkimisessa auttoivat naiset pitämällä ompeluseuroja. Myö-
hemmin ompeluseuroista tuli jaosto. Friherrsin palokuntanaisista tuli osas-
to Asolassa Kortmanin luona pidetyssä kokouksessa. Elma Ollikainen kuu-
luu perustajajäseniin ja hänet valittiin vastusteluista huolimatta sihteeriksi 
ja rahastonhoitajaksi ensimmäisessä kokouksessa. Elma on ollut Friherr-
sin VPK:n naisten puheenjohtajana vuodesta 1973 lähtien.  

Palokuntanaiset ovat keränneet rahaa lähinnä myyjäisillä. Viime aikoina 
myyjäiset on pidetty Friherrsin torpalla, jossa kävijöitä on ollut jopa 100. 
Kerättyjen rahojen käyttökohteet liittyivät aluksi luonnollisesti kaluston 
hankintoihin. Tärkeä kohde oli myös palokunnan poikaosaston kustanta-
minen leireille ja koulutukseen oppimaan palomiestaitoja. Nyt, kun palo-
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kunnalla ei enää ole poikaosastoa ja kaluston hankinnatkin hoituvat muu-
ten, ovat palokuntanaiset keränneet rahaa aluksi Medi-Helille ja viimeksi 
lastensairaalalle. Toiminta jatkuu. Uusia jäseniä toki toivotaan mukaan 
toimintaan. 

Friherrsin VPK:n naiset ovat osallistuneet erilaisiin pelastusalan 
koulutuksiin, muonituksiin, leireihin ja Vantaan Palokuntanaisten kokouk-
siin.  
Elma liittyi palokuntaan 12-vuotiaana. Tai oikeastaan hän liittyi aluksi ur-
heiluseuraan. Pitäjänmäen Tarmon alaosasto toimi silloin palokunnan yh-
teydessä. Sitä vetivät silloiset kylän puuhamiehet Sandell ja Zetterman. 
Siitä lähtien hän on ollut mukana palokunnan toiminnassa, kuten äitinsäkin 
oli aikanaan. Pakkasten talo entisellä Kanervatiellä eli nykyisellä 
Kairakujalla oli aivan palokunnan naapurissa. Elman mies Väinö Ollikainen 
toimi palopäällikkönä. Myöhemmin Elman isä Juho Pakkanen valittiin 
palopäälliköksi, missä tehtävässä hän toimi useita vuosia, joten palokunta-
aate on Elmalle hyvin tuttua.  

Hän on toiminut myös Länsi-Vantaan Eläkkeensaajissa sihteerinä 18 vuo-
den ajan. Tästä tehtävästä hän on nyttemmin luopunut. 

Toivotamme Elmalle kaikkea hyvää ja samoin toivotamme nyt palkitulle 
palokuntanaisten osastolle menestystä tulevissakin toimissa.  

Pertti Louhula  

KIITOS! 

Haluan vielä näin kylän lehdessä kiittää Vapaalan Omakotiyhdistystä Fri-
herrsin VPK:n naisosaston 22.3.2016 saamasta huomionosoituksesta. 
Kiitos! Tämä kannustaa meitä jatkamaan toimintaamme entistä uutteram-
min. 

Elma Ollikainen, puheenjohtaja 

OMAKOTITALKKARI AUTTAA 

Kuten edellisessä Kyläkuulumisissa kerroimme aloitti uuden työjakson 
ylästöläinen omakotitalkkari Jari Toukola. Toivotamme Jarin tervetulleeksi.  

 Talkkarimme auttaa vaikkapa sairauden, ikääntymisen, matkan tai yleen-
sä liian työtaakan kohdatessa.  Hän toivookin, että yhdistyksen jäsenet 
tilaisivat palveluita esim. kotisiivoukseen, vaikka huushollisi olisi kuinka 
sekaisin ja epäjärjestyksessä.  
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Puutarha- ja pihatyöt odottavat 
myös talkkarin apua. Kohta al-
kaa taas kesälomakausi ja sil-
loin, jos koska tarvitaan talojen/ 
alueiden tarkastuskäyntejä. 
Käynnin palkkiohan on ilman 
työtä 5€/kerta ja matkakorvaus 
2€/kerta.  

Omakotitalkkarilla on vaitiolo- 
velvollisuus.  

SIISPÄ  OLE  ROHKEA  JA  
TILAA  APUA JA  HYÖDYNNÄ 
TÄMÄKIN JÄSENETUSI! Tila-

tessasi työn, ilmoita, moneksiko 
tunniksi työn tilaat, koska tilattu 

tuntimäärä on laskutuksen peruste. Minimiveloitus on 18€, 2tuntia, ja 9€ 
seuraavilta tunneilta. Matkakorvaus 2€/käynti.   . 

Maaliskuun tuntimäärä osoitti, että tilauksia oli tullut jonkin verran, mutta 
hänen päivittäisiin/viikottaisiin tuntimääriinsä mahtuisi vielä lisää tunteja. 

 Toivottavaa myös olisi jäsenten antama palaute meille työnjohtajille Pertti 
Louhulalle puh. 09-8555483 tai Rauni Monoselle puh. 050 5148321, niistä 
olisimme kiitollisia. 

Jari Toukola toivoo, että jäsenistö KESKITTÄISI TILAUSSOITTONSA  
MAANANTAILLE  KLO 9-14.00, hän on luvannut ottaa myös lauantaina 
puheluita vastaan klo 9-14. 

Siis soita numeroon: 045-603 3399 

Rauni Mononen 

 

VAPAALASTA ROSKATTOMIN VANTAAN 
KAUPUNGINOSA – SIIVOTEN SIISTIKSI 

Merkitse kalenteriin: Keskiviikkona 18.5. klo 18 

Lumien sulaminen paljastaa ympäristömme tilan.  Valitettavan paljon 
näkyy roskia ym. jätteitä, jotka eivät kuulu luontoon ja pilaavat 
viihtyisyyttämme Vapaalassakin.  
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Siivouspartiot lähdössä hommiin 2015. Kohta (18.5.) mennään taas! 

Pääkaupunkiseudulla järjestetään jokavuotiset yhteiset siivoustalkoot, 
joihin yhdistyksemme on osallistunut vuosien ajan. Pääkaupunkiseudun 
yhteiset siivoustalkoot ovat osa valtakunnallista vihervuotta, jota vietetään 
nyt viidettä kertaa. Myös Vantaan Energia on heittänyt vantaalaisille 
kunnianhimoisen haasteen, jonka tavoitteena on tehdä Vantaasta Suomen 
roskattomin kaupunki. 

Lähde mukaan siivoustalkoisiin ja kantamaan vastuuta myös kotipihamme 
ulkopuolisista, yhteisistä alueista, joita ovat metsiköt, puistot, puronvarret, 
teiden pientareet jne. Talkoissa on tarkoitus kerätä yhteisiltä alueilta pois 
luontoon kuulumattomat roskat.  

Tempaisemme siis keskiviikkona 18.5. 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. Samalla, kun 
siivoillaan tavataan toisia vapaalalaisia ja tutustutaan toisiimme.  

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

Olethan mukana siistimässä kotikyläämme. Minkä esimerkin haluamme 
antaa lapsillemme? 

Arto Hämäläinen 

Lähtisitkö porukalla … 

OOPPERAAN, TEATTERIIN, JÄÄKIEKKOMATSIIN? 

Hallitus on toimintasuunnitelmassa luvannut selvittää kulttuuri- ja liikunta-
kerhon perustamista. Toiminnan käynnistäminen ja ylläpitäminen vaatii 
kerhoista kiinnostuneita osanottajia, ja siksi toivomme nyt teiltä kyläläisiltä 
ehdotuksia ja ideoita kerhojen toiminnasta ja tietoa halustanne osallistua 
kerhotoimintaan. Tässä joitakin ehdotuksia mahdollisista toimintamuodois-
ta: 

 kulttuurikerho: yhteisiä käyntejä esim. elokuvissa, teatterissa, konser-
tissa ja mahdollisesti keskustelua kokemuksista kahvi/teekupin ääres-
sä, kirjojen lukemista ja mielipiteiden vaihtamista.  

 liikuntakerho: yhteisiä kävelylenkkejä sauvojen kanssa tai ilman, pyö-
räilyä, hiihtoa ja muuta yhteistä liikuntaa. Ryhmä voisi lähteä yhdessä 
vaikka jääkiekko- tai jalkapallomatsiin, mihin ei ehkä yksin tule lähdet-
tyä.  

Molempien kerhojen toiminta olisi omakustanteista ja ryhmät sopisivat 
keskuudessaan toiminnasta ja yhteydenpidosta. 

Hallitus toivoo kiinnostuneiden kyläläisten ilmoittautuvan yhdistyksen verk-
kosivujen palautelomakkeen (www.vapaala.net) kautta tai puhelimitse hal-
lituksen jäsenille toukokuun loppuun mennessä. Toivomme, että haluaisit 
osallistua ideointiin, mutta myös tieto halustasi kerhotoimintaan osallistu-
misesta on järjestäjille tärkeää. Mikäli kiinnostusta on riittävästi, kerhojen 
suunnittelupalaveri järjestetään kesäkuun alkupuolella. 

Liisa Rajamäki 

 

EI VIELÄ TÖYSSYJÄ VAPAALANPOLULLE 

Kaupungin tekninen lautakunta teki kokouksessaan 12.4. päätöksen pie-
niin liikenneturvallisuuskohteisiin vuonna 2017 käytettävästä määrärahas-
ta. Rahaa jaettiin 11 kohteelle yhteensä 300 000 euroa. Esityksiä oli 415, 

http://www.vapaala.net/
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niiden joukossa myös omakotiyhdistyksen esitys Vapaalanpolun liikenne-
turvallisuuden parantamisesta. 

Omakotiyhdistys lähetti esityksensä kaupungille keväällä 2015 ja siitä on 
kerrottu Kyläkuulumisissa 2015:3. Kaupungin vastaus saatiin nopeasti, 
mutta siinä todettiin, että vuodelle 2016 myönnettyjen määrärahojen käyttö 
oli jo päätetty.  

Tänä vuonna omakotiyhdistyksen esitys oli mukana arvioinnissa, missä 
hakemukset pisteytettiin. Esityksemme pääsi sijalle 92. Hakemusten mää-
rään verrattuna sijoitus ei ollut huono, mutta toteutusmahdollisuudet eivät 
ehkä kuitenkaan kovin hyvät. Suunnittelurakennusmestari Hillevi Malm 
kirjoitti kuitenkin rohkaisevasti: ”Valitettavasti Vapaalanpolku ei mahtunut 
ensi vuonna toteutettavien kohteiden joukkoon, mutta on hyvissä asemis-
sa vuoden 2018 kohteita valittaessa.” Suoritettu pisteytys takaa sen, että 
Vapaalanpolku on mukana suunnitelmia tehtäessä niin kauan, kunnes 
korjaustoimenpiteitä on tehty. 

 Häiriötapauksissa kaupungin puolelta kehotettiin ottamaan yhteyttä polii-
siin, osoite  liikennepalaute.ita-uusimaa@poliisi.fi  

Liisa Rajamäki 

KIINTEISTÄ LAAJAKAISTAYHTEYKSISTÄ 

Vapaalan OKY on 01.02.2016 lähettänyt Elisa Oyj:lle kirjeen Vapaalan 
alueen laajakaistayhteyksien huonosta toimivuudesta. Kirje perustui Va-
paalan asukkailta saatuihin palautteisiin. 

Saimme Elisalta maaliskuussa vastauksen, jossa kuvattiin tilannetta ope-
raattorin kannalta. Kirjeessä luvattiin kapasiteettilaajennusta mobiiliverk-
koon sekä todettiin kupariverkossa olevan meneillään muutostyöt jotka 
toteuduttuaan mahdollistavat, että ”merkittävälle osalle alueen asiakkaista 
voidaan jatkossa tarjota 50M tai 100M yhteyksiä”. 

Tänään 25.4.2016 OKY sai Elisalta lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan 
Elisan uudistaneet kiinteän laajakaistan yhteystekniikkaa Vapaalan itä-
osassa. Tekninen toteutus siten, että operaattorin keskuksesta on tuotu 
valokuituyhteyksiä Vapaalan kaapelijakamoihin. Kaapelijakamoissa kuitu-
yhteys jaetaan oleviin talokaapeleihin. Näin mahdollistetaan VDSL2-yhteys 
jolla voidaan päästä jopa tuohon 100 Mbit/s yhteysnopeuteen. ail.com tai 
kenelle hyvänsä OKYn hallituksen jäsenelle. 

    Jukka Soininen 

 

mailto:liikennepalaute.ita-uusimaa@poliisi.fi
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PAPERIN- JA KARTONGINKERÄYKSEN TEHOSTAMI-
NEN 

Asukkaiden palautteen perusteella omakotiyhdistys lähetti kirjeen HSY:lle, 
jossa se esitti kartonginkeräysastian sijoittamista Kaavintiellä sijaitsevan 
paperinkeräysastian läheisyyteen. Vastaus saapui aikanaan, mutta nyt 
uuden pakkausasetuksen myötä kentälle on tullut Suomen Pakkauskierrä-
tys RINKI Oy, joka päättää uusista keräyspisteistä. Se edellyttää, että ne 
tulevat kauppojen yhteyteen, joten Kaavintielle lienee turha toivoa uutta 
keräysastiaa. 

RINKI Oy huolehtii myös Piikkikujan keräysastioiden tyhjennyksistä pape-
rinkeräystä lukuun ottamatta. Paperinkeräysastioiden tyhjennyksistä vas-
taa Paperinkeräys Oy. Omakotiyhdistys toivoi Piikkikujan keräysastian 
tyhjennyksen tihentämistä ja HSY välitti toivomuksen eteenpäin. Jatkossa 
voimme sitten seurata, onko sillä ollut vaikutusta. 

Liisa Rajamäki 

 

Lisää jätehuollosta … 

KONALAN SORTTI-ASEMA JA JÄTTEEN KERÄYSAU-
TOT 

Konalan Sortti-asema on avoinna ma–pe klo 7–21.   

Poikkeuksellisesti asema on avoinna myös lauantaina 7.5., 14.5. ja 
21.5.2016 klo 9–16. 
Voit tuoda kartonkia, kipsiä, lasipakkauksia eli lasipulloja ja –purkkeja, 
metallia,painekyllästettyä puuta, paperia, puuta, puutarhajätettä ja risuja, 
lajiteltua remontti- ja rakennusjätettä, sekajätettä, sähkölaitteita, kodin vaa-
rallista jätettä. Asbestia otetaan vastaan vain Ämmässuon Sortti-asemalla. 

Ongelmajätteiden keräysautot  

Keräysautot kiertävät Vantaalla 25.4 lähtien ja Länsi-Vantaalla lähimmät 
pysähdyspaikat ovat seuraavat: 

Maanantai 9.5. 
17.40–18.20 Mantelikuja/ Lammaspolku, katualue, 01710 
18.30–19.00 Viisaritie/ Viputie, 01640 
19.30–20.10 Vapaalantie 1, huoltoasema (Neste), 01650 
20.20–20.50 Raappavuorentie 10, jäähallin p-alue, 01600 
17.00–17.30 Linnaistentie/ Silatie, p-alue, 01640 
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Mitä keräysautoon voi tuoda? 

Vaarallinen jäte (ongelmajäte):  
Vaarallista jätettä ovat muun muassa energiansäästölamput, maalit, liuot-
timet, siivouskemikaalit, akut ja lääkkeet.  

HUOM! Painekyllästetty puuta EI oteta vastaan keväisin kiertävissä kerä-
ysautoissa eikä vaarallisten jätteiden konteissa. Vie HSY:n Sortti-asemille 
korkeintaan 1m3 (maksuton vastaanotto). Katso myös Kestopuu Oy:n vas-
taanottopaikat. Suuremmat erät Ämmässuon  jätteenkäsittely-keskukseen 
tai suoraan Demolite Oy:n terminaaliin. 

Sähkö- ja elektroniikkaromu 
Sähkölaiteromua ovat esimerkiksi jääkaapit, pakastimet, televisiot, kahvin-
keittimet, pesukoneet, tietokoneet ja sähkövatkaimet. Voit tuoda keräysau-
toon enintään kolme kappaletta samantyyppistä laitetta, esimerkiksi enin-
tään kolme mikroaaltouunia kerralla. Huom! Tietoturvaa ei voida taata. 

Metalliromu 
Metalliromua ovat esimerkiksi polkupyörät, puulämmitteiset kiukaat, läm-
minvesivaraajat sekä metalliastiat ja -purkit.  

Huom! Vie peräkärrylastit HSY:n Sortti-asemalle tai suoraan romuliikkei-
siin.  

Erja Nuottimäki 
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ATK TIEDONTARPEEN KARTOITTAMINEN 

Syksyllä 2015 järjestimme 4 ATK (ICT) koulutus tilaisuutta Vapaalan asi-
asta kiinnostuneelle vartuneemmalle väelle. Koulutus perustui Kyläkuulu-
miset 1/2015 lehdessä olleen kyselyn vastauksiin. 

Omakotiyhdistyksen (OKY) hallituksen tietoon on saatettu, että tarvetta 
ATK koulutukselle olisi enemmänkin. 

Syksyn 2015 tilaisuuksien jälkiarvioinnissa totesimme, että ICT koulutukset 
melkein poikkeuksetta edellyttävät ATK luokkatiloja ja omaa tietokonetta 
jokaiselle osallistujalle. OKYllä on varsin rajalliset mahdollisuudet järjestää 
ATK luokkatilaa puhumattakaan omasta tietokoneesta jokaiselle osallistu-
jalle. 

OKYllä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa Vantaan kaupungin aikuisopis-
ton ICT koulutuksien sisältösuunnitelmiin. Voidaksemme ehdottaa Van-
taan aikuisopistolle sopivan räätälöidyn kurssin järjestämistä, pyydämme 
apuasi. Kerro meille mihin ICT asiakokonaisuuksiin koet tarvitsevasi koulu-
tusta tai lisätietoa. Asiakokonaisuuksilla tarkoitan tässä esimerkiksi: säh-
köpostin käyttö, lippujen ostaminen netissä, omat terveystiedot netissä, 
yleensä sähköiset palvelut, toimisto-ohjelmien käyttö ja niin edelleen. 

Vapaamuotoiset ajatuksesi ja kommenttisi asiaan liittyen pyydämme toi-
mittamaan kuluvan vuoden kesäkuun alkuun mennessä esimerkiksi Va-
paalan nettisivujen palautelaatikon kautta http://www.vapaala.net/ tai alle-
kirjoittaneelle s-postitse jukka.sa.soininen@gmail.com tai kenelle hyvänsä 
OKYn hallituksen jäsenelle. 

Lopuksi haluaisin vielä palauttaa mieleen: http://www.entersenior.fi/enter-
opastaa/ Myyrmäen kirjastossa joka tiistai 10:00 -12:00 tietokoneen, table-
tin ja kännykän käyttöopastusta sekä 
http://www.vantaanseurakunnat.fi/tapahtumat/2016-12-14/nettikerho-
ikaihmisille. Syksyllä 2016 keskiviikkoisin klo 14-16 Lammaskuja 2b ker-
hohuoneistossa eri teemoista. Vantaan aikuisopiston koulutustarjonnan 
löydät täältä: www.Vantaa.fi, valitse sitten varhaiskasvatus ja koulutus, 
sitten aikuiskoulutus, sitten aikuisopisto, sitten kevät/syksy 2016 

Jukka Soininen 

Nyt kannattaa liittyä omakotiyhdistykseen 

JÄSENETUJA! 

Suomen Omakotiliiton henkilöjäsenet ovat kiinnostuneita oman asuinym-
päristönsä viihtyisyydestä ja hyvinvoinnista sekä sen kehittämisestä. 

http://www.vapaala.net/
mailto:jukka.sa.soininen@gmail.com
http://www.entersenior.fi/enter-opastaa/
http://www.entersenior.fi/enter-opastaa/
http://www.vantaanseurakunnat.fi/tapahtumat/2016-12-14/nettikerho-ikaihmisille
http://www.vantaanseurakunnat.fi/tapahtumat/2016-12-14/nettikerho-ikaihmisille
http://www.vantaa.fi/
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Omakotiliitto vahvana valtakunnallisena järjestönä puolustaa ja valvoo 
omakotitalon, vapaa-ajan asunnon sekä pienkiinteistön omistajien, pienta-
loasukkaiden, pienrakentajien ja asunto-osakkeenomistajien oikeudellisia, 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. 

Omakotiliitto kansalaisjärjestönä edustaa pientaloasukkaita ja vapaa-ajan 
asukkaita lainsäädännön valmistelussa ja kehittämisessä. Viime aikoina 
liitto vaikuttanut mm. energiatodistuslain uudelleen käsittelyyn, jäteve-
siasetuksen siirtymäajan pidentämiseen ja jätevesiasetuksen uudelleen 
arviointiin sekä nostanut keskusteluun myös kiinteistöveron muodostumi-
sen epäkohdat eri asumismuotojen välillä. 

Liittyessäsi nyt jäseneksi Suomen Omakotikotiliittoon saat liittymislahjaksi 
lakipalveluiden 200 euron lahjakortin 

  

Lahjakortilla voit hoitaa asiasi lakimiehen avustuksella JuriNetin toimistolla 
Uudellamaalla (Helsinki), Lahjakortin voi yhdistää jäsenalennukseen (toi-
meksiantopalkkioista alennusta 15 %, kuitenkin max. 300 €), jos tarve la-
kipalveluille on laajempi. Alennusta yhteensä jopa 500 €! 

Lahjakortti lähetetään sähköpostiisi ja lahjakortti on voimassa vuoden sen 
saapumisesta. 

Suomen Omakotiliiton jäsenyys kannattaa, koska pienellä jäsenmaksulla 
varmistat, että saat ajankohtaista ja tärkeää tietoa asumisesta ja tarvitta-
essa voit kääntyä Omakotiliiton asiantuntijoiden puoleen niin laki-, raken-
nus- ja energiakysymyksissä kuin pihanhoitopulmissakin.   

Jäsenet saavat lisäksi Omakotilehden neljä kertaa vuodessa, sähköiset 
jäsenkirjeet, alennuksia jäsenetuliikkeistä ja oman talon huoltokirjan. Huol-
tokirjaa voi ylläpitää jäsentunnuksilla sähköisesti tai pyytää liiton toimistolta 
paperisen huoltokirjan. 

Jäsenetuja tarjoavat tällä hetkellä seuraavat yritykset: Vakuutusyhtiö IF, 
Oma Koti –messut, St1, Lakimiespalvelut, Ramirent, Viking Line Oy,   Ai-
naRaikasKoti, Binja Tiivistyslista, Tuontiliike.fi – aurinkoenergia, Benders, 
Cramo Finland, EKE-kotiautomaatiojärjestelmä, Enervent, Insinööritoimis-
to Heikki Himberg, Hämeen Laaturemontti, Kotipuutarha-lehti, Nordic 
Green Energy, Pohjois-Karjalan Sähkö, RTV, RadonFix, Rantasipi-
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kylpylähotellit, SUORAA,    Sisäilmahuolto, Suomen KattoCenter, Tallink 
Silja, Verisure Oy, Vesivek  

Tarkemmat tiedot jäseneduista löydät osoitteesta 
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu. Suomen Omakotiliiton Uudenmaan Piiri 
tarjoaa lisäksi Uudenmaan alueen jäsenille etuja. Tarkemmat tiedot osoit-
teesta http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja  Käy katsomassa! 

Vapaalan Omakotiyhdistyksellä on tarjolla jäsenetuna omakotitalkkari-
palvelu, jonka avulla jäsen saa edullista apua pihanhoitoon, pienimuotoi-
siin kunnostustöihin, siivoukseen, ikkunoiden pesuun, kauppa-asiointiin 
sekä muuhun apua tarvittavaan toimintaan.  

Yhdistys järjestää keväällä kevätretken ja syksyllä teatteritapahtuman sekä 
erilaisia muita tapahtumia, mm. koulutusta ja infomaatiotilaisuuk-
sia.Jäsenyys maksaa vain 25 euroa vuodessa.Liittymällä Suomen Omako-
tiliiton jäseneksi olet myös Vapaalan Omakotiyhdistyksen jäsen!  

Liittymällä nyt osoitteessa http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake saat 
asumiseen liittyvää tietoa ja samalla osallistut Omakotiliiton vuosiarvon-
taan 2016Kaikkien marraskuun 2016 loppuun mennessä liittyneiden uusi-
en jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken arvotaan Applen iPad-
taulutietokone. Lisäksi kaikkien marraskuun 2016 loppuun mennessä säh-
köpostinsa ilmoittaneiden kesken arvotaan matkalahjakortti, arvo 500 €. 

Erja Nuottimäki 

 

 

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

AAN TARJOAVAT: 
 
 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin Hä-

meenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. Lisätietoja toiminnasta Vantaan 
Lauri -lehdessä ja  www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkylan-seurakunta. 

 
Pägyn päivä la 21.5. klo 11–15 Pähkinärinteen Mantelikujalla. Ravintola-
päivän kylätapahtuma. Musiikkia, pihapelejä ja paljon muuta ohjelmaa 

alueen toimijoiden järjestämänä. 
 

http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Nyt kulmat kuosiin ja kädet pehmeäksi  

KokoNaisessa 

Kasvohoitojen yhteydessä kulmien värjäys ja 

muotoilu tai kosteuttava käsihoito ilmaiseksi! 

Etusi on 15 -19 €. 

Tervetuloa! 

Kauneushoitola KokoNainen 0400 743663 

Nuijatie 5B, Rajatorppa 

 
 

 
 

PARTURI ADAM 
Nyt myös naisille, 

Nuijatie 12, puh. 855 5767 
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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 
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www.vapaala.net, http://www.omakotiliitto.fi/, 
http://www.vokvantaa.fi/ 
Lehden toimitti: Heikki Niininen heikki.niininen@elisanet.fi  
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