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

tiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. 

Liity jäseneksi Suomen Omakotiliiton verkko-sivuilla 
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamalla yhteyt- 
tä yhdistyksen taloudenhoitajaan.  
 

Hallitus 2015 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192    Lehti         Heikki Niininen 050 5431006 
Varapuh.joht.  Rauni Mononen 050 514 321    Lehti         Erja Nuottimäki 050 539 935 

Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 1239647   Jäsen       Eija Grönfors 0400 939542 

Talous  Pertti Louhula 855 5483   Jäsen        Eero Kolehmainen 8555482 

Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755    Jäsen       Sari Aulu 050 544 5598 

Facebook           Kaisa Kauranne 045 6735867  

 
LUSIKOINTIA  
 
Nyt Lusikoidaan kalentereihin !!! 

VAPAALA-PÄIVÄ LAUANTAI 5.9.2015 KLO 11-14 

Tämän palstan normaali otsikko on Lusikointia Frisusta. Kerran kahdessa 
vuodessa teemme poikkeuksen: Nyt Lusikoidaan kalentereihin syyskuun 
5. päivä klo 11-14 ! Kirjoitusväline on vapaa, mutta pakollinen.  

Vapaalalaisten, frisulais-
ten ja omakotiyhdistyk-
sen parittomien vuosien 
merkkitapaus, Vapaala-
päivä, on vuorossa taas 
kunhan kesä saadaan 
tästä paremmalle puolel-
le. Syyskuun ensimmäi-
sessä viikonvaihteessa 
kokoonnumme Rajator-
pan koulun maisemissa, 
katsomaan, kuulemaan, 
keskustelemaan ja viet-
tämään leppoisaa loppu-
kesän lauantaita.  

 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Kaikkien lasten suosikki, Hembölen kotieläinpihan isommat ja pienemmät 

lemmikit ovat silloin taas ihasteltavinamme. Kotikylän muusikoista saavat 
nauttia niin lapset kuin me vähän isommatkin. Ajankohtaisista jutuista kylil-
lämme ja kaupungissamme puhutaan, kaupungin johtoa on mukana. Ja 
perinteiseen tapaan koulun pihakentällä esittäytyvät paikalliset yrittäjät, 
järjestöt, harrastuspiirit; näytillä on vanhempaa ja uudempaa härveliä! 

Omakotiyhdistyksen ohella myös Rajatorppa-seuran edustajat ovat suun-
nittelemassa päivää. 

Elokuun Kyläkuulumiset ja kotisivumme www.vapaala.net kertovat aika-
naan Vapaala-päivän ohjelmat yksityiskohtaisemmin.  

Nyt kalenterille nopsasti ja 5.9. tavataan!  

P.S.  
Nyt kannattaa kaikkien, joita kiinnostaa esitellä omaa harrastustaan, yritys-
tään tai järjestöään tai vaikka mitä muutakin Vapaala-päivillä, ottaa yhteyt-
tä www.vapaala.net verkkosivujen kautta (Anna Palautetta vasemman 
puolen valikossa) tai ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin, ks. sivun 2 halli-
tuksen yhteystiedot. 

    Heikki Niininen 

 
 
 

http://www.vapaala.net/
http://www.vapaala.net/
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VUOSIKOKOUKSESSA PÄÄTETTYÄ 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.3.2015 Friherrsin Torpalla. Paikalla 
oli 17 henkilöä. Kokous aloitettiin mukavalla tapahtumalla. Puheenjohtaja 
luovutti ensimmäisen, hallituksen myöntämän Vapaala-stipendin Laura 
Tuomelle. Myöntämisperusteluissa todetaan: ”Laura Tuomella on taitavaa 

osaamista musiikin alueella ja hän on esiintynyt pyyteettömästi mm. Va-
paala-päivillä kyläyhteisömme iloksi.” Laura Tuomi kiitti stipendistä esittä-
mällä säveltämänsä kappaleen ”Olen nähnyt rajan”. 

Kokousta valittiin johtamaan Jukka Salonen ja sihteeriksi Arto Hämäläi-
nen. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja tilit.  
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Alkaneelle toimintavuodelle 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.  

Kokous hyväksyi vuoden 2016 jäsenmaksuksi 25 €, joka sisältää myös 

Omakotiliiton, piirin ja VOK:n jäsenmaksut.  

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Liisa Rajamäki. Halli-
tuksen erovuorista jäsenistä Eija Grönfors, Kalevi Karling ja Eero Ko-
lehmainen valittiin uudelleen jatkamaan hallituksessa.  Rauno Leppänen 
ja Riitta Salminen eivät enää asettuneet ehdolle ja heidän tilalleen valittiin 
uusiksi jäseniksi Sari Aulu ja Erja Nuottimäki.  

Puheenjohtaja Liisa Rajamäki kiitti hallituksen jättäviä. He ovat toimineet 
kylämme hyväksi kymmeniä vuosia. Rauno Leppänen on toiminut mm. 
puheenjohtajana ja lehden toimittajana ja Riitta Salminen monivuotisena 
yhdistyksen sihteerinä. Heille kiitokset suuresta, pyyteettömästä työ-
panoksesta Vapaalan kyläyhteisön hyväksi.  

Hallitus kannustaa kyläläisiä osallistumaan yhdistyksen toimintaan järjes-
tettävien tilaisuuksien ja tapahtumien kautta sekä tekemään ehdotuksia 
kehittämistä kaipaavista asioista. Vapaala-päivä syyskuun alussa on alka-
neen toimintavuotemme merkittävin tapahtuma. 

Yhdistyksen tiedotuskanavat jäsenille ovat:  

 Kyläkuulumiset – lehti, jota julkaistaan  4 numeroa  vuodessa.  

 Ajankohtaistiedottamista tehdään yhdistyksen verkkosivujen ja s-
postiryhmän kautta.   

 Tiedotus- ja keskustelukanavana käytetään myös Vapaalan Face-
book-ryhmää. 
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allitus järjestäytyi kokouksessaan 16.4.2015 seuraavasti: 
puheenjohtajana toimii Liisa Rajamäki, varapuheenjohtajana Rauni 
Mononen, sihteerinä Arto Hämäläinen, taloudenhoitajana Pertti Louhula, 
Kyläkuulumisten toimittajina Heikki Niininen ja Erja Nuottimäki, verkko-
sivujen ylläpitäjänä Kalevi Karling, s-postiryhmän yhdyshenkilönä Erja 
Nuottimäki ja facebook-Vapaala-ryhmän yhdyshenkilönä Kaisa 
Kauranne. 

Arto Hämäläinen 

 

HALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT  

Sari Aulu; savo-karjalainen vapaalalainen 

Nelihenkinen perheemme asui Myyrmäessä 10 vuotta ennen Vapaalaan 
muuttoamme vuonna 1995. Asuimme vuokralla tilavassa kerrostalo-
asunnossa, jonka pihapiirissä lapsilla oli paljon kavereita ja elämä muu-
toinkin sosiaalisesti aktiivista. Ajan kanssa kuitenkin haave omasta asun-
nosta voimistui ja vakaa satakuntalainen mieheni Hannes kertoi muutta-
vansa ainoastaan omakotitaloon. 

Siinäpä haastetta kerrakseen!  

Olimme tehneet kävelyretkiä perheen kanssa 
Vapaalaan ja alue tuntui kiehtovalta monimuo-
toisine taloineen ja sokkeloisine asemakaa-
voineen. 

Satuin eräänä sunnuntaiaamuna bongaamaan 
Hesarista asuntopalstalta Vapaalasssa sijaitse-
van itseni ikäisen talon, jota oitis lähdimme kat-
somaan. Sijainti oli hyvä, sillä lapset halusivat 
jatkaa samoissa kouluissa. 

Rintamamiestalossa oli jotain tutunomaista, se 
kenties muistutti isoemsivanhempieni taloa Hä-

mees-sä, johon he siirtokarjalaisina asettuivat lopulta asumaan. Itse olin 
lumoutunut hieman ränsistyneestä ja pikkuruisesta ”nukkekodista”. Täällä 
olemme nyt asuneet 20 vuotta ja talomme riittää vallan mainiosti meille 
kahdelle ja lapsillemme sekä sukulaisillemme heidän vieraillessa luonam-
me. 
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Olen sosiaalisena ihmisenä kiinnostunut muista ihmisistä ja asuin-
ympäristöstä. Voimme vaikuttaa kaikki omalta osaltamme alueemme kehi-
tykseen ja kulttuuriin. Pidän tärkeänä, että tunnen naapurini ja voin olla 
avuksi vanhuksille tai lapsiperheille, joiden sukulaiset asuvat kauempana. 
Pidän myös tärkeänä tervehtiä vastaantulijoita kotikulmilla ja jopa vaihtaa 
muutaman sanankin heidän kanssaan. 

Tämän vuoksi haluan kantaa korteni kekoon ja tehdä Vapaalasta hyvän 
paikan asua, viihtyä ja vieraiden tulla kyläilemään.  

                                        
Erja Nuottimäki 

Olen paljasjalkainen helsinkiläinen, joka vuonna 1969 muutti ensimmäisen 
kerran Myyrmäkeen. ”Koukkasin kesäkuussa -70 Lähderantaan muuta-
maksi vuodeksi, palatakseni takaisin Myyrmäkeen 1976, jolloin ostimme 
mieheni kanssa nuorenparin ensiasunnon.  

Asuimme kerrostalossa ja kaipuu omakotitaloon 
kaihersi mielessä. Löysimme tontin Vapaalasta 
1982 ja ryhdyimme rakentamaan seuraavan 
vuoden huhtikuussa omakotitaloamme. Myyr-
mäestä muutimme uuteen kotiin joulukuussa -
83. 

Perheemme oli kasvanut jo aikaisemmin kahdel-
la pienellä pojalla ja rakentaessamme odotin 
kolmatta lastamme, joka sitten syntyi muutettu-
amme uuteen kotiimme. 

Lapsemme ovat käyneet koulunsa lähialueen 
kouluja ja saaneet hyvän pohjan opiskelujen jatkamiseen. Koulunkäynnin 
lisäksi on harrastettu aktiivisesti urheilua; jääkiekkoa, jääpalloa, taitoluiste-
lua, jalkapalloa, judoa sekä musiikkia. 

Nyt aikani kuluu neljän lapsenlapsen aktiivisena mummina ja kahden koi-
ran hellittelijänä. Harrastuksiini kuuluvat puuhastelu talomme pihamaalla, 
marjastus ja sienestys sekä ruuanlaitto mieheni metsästämästä riistasta ja 
kalastamistaan kaloista. 

Kyläkuulumisten toimittajana ja s-postiyhdyshenkilönä toivon helpottavani 
tiedonkulkua Vapaalan asukkaiden keskuudessa ja näin luoda kylä-
yhteisöömme yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta. 

Tervehditään ja hymyillään, kun tavataan!  
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NAINEN JA KITARA 

Vapaalan Omakotiyhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2015 
myöntää ensimmäisen Vapaala-stipendin Laura Tuomelle. 

Stipendi luovutettiin saajalleen yhdistyksen vuosikokouksessa Friherrsin 
torpalla 26.3.2015.  
 

 

                                                  Kuva Jenni Natunen 

 
Laura Tuomi on perheineen asunut jo 11 vuotta Vapaalan kerrostalo-
alueella Rajatorpassa. Hän on ihastunut Vapaalaan ja sen ympäristöön 
kotiseutuna. Lauran perheeseen kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi pientä 
lasta. Lasten päiväkoti ja tulevaisuudessa koulut löytyvät kodin läheltä. 
Laura harrastaa juoksemista ja hyvät lenkkipolut löytyvät myös täältä lä-
heltä. Juoksuharrastus on ollut niin aktiivista, että vuonna 2007 hän osal-
listui maratonillekin. Vapaalasta löytyi myös kirjanpitäjä silloin, kun Lauran 
toiminimi ”Kuuntele kehoa” toimi aktiivisesti.  
 
Lauran kynästä on vuosien saatossa syntynyt satoja kappaleita. Hänelle 
laulujen tekeminen on elämäntapa. Lauluja syntyy toisinaan enemmän ja 
toisinaan vähemmän, joskus syntyy ensin vain yksi lause, joka jää odotta-
maan valmistumistaan. Laulujen syntyminen ja demoversioksi nauhoitta-
minen sekä joidenkin kappaleiden valmiiksi tekeminen on prosessi, joka 
synnyttää valtavasti energiaa ja josta Laura itse ammentaa mielenterapi-
aa. Hänen lauluissana on aina sanomaa ja maailmanparantajan henkeä.. 
Hän tahtoo lauluillaan välittää, olla siellä rajalla ja muistuttaa mielentasa-
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painon jatkuvasta vuoristoradasta, herkkyydestä ja hyvän olon löytymisen 
tärkeydestä. 
 
Laura kutsuukin itseään elämäntapamuusikoksi. Vapaala-päivillä hän on 
esiintynyt pyyteettömästi kyläyhteisömme iloksi. Seuraavan kerran häntä 
kuullaan jälleen Vapaala-päivänä 5.9.2015, jolloin Nainen ja kitara esiinty-
vät jälleen iloksemme. 

Laura on jo nuoresta alkaen osallistunut useisiin musiikillisiin kilpailuihin, 
joissa hän on saavuttanut menestystäkin. Tällaisia tapahtumia ovat olleet 
esimerkiksi ´Suomen Tähti` sekä ´Tapsan tahdit´. 

Laura on vilkas, aktiivinen nuori nainen, jonka tunnuksena voisi sanoa 
olevan ”välitetään toisistamme”. Hän on myös mukana aktiivisessa äiti-
porukassa, jossa osallistujat saavat vertaistukea toisiltaan. 

Oli todella mukava hetki haastatella Lauraa tätä juttua varten. Haastatella 
on kuitenkin väärä ilmaus, koska haastattelija teki tuskin yhtäkään kysy-
mystä. Silti tarinaa riitti. 

Toivotamme ensimmäisen Vapaala-stipendin saaneelle Laura Tuomelle 
sekä hänen perheelleen kaikkea hyvää elämässä eteenpäin. 

Pertti Louhula 

VAPAALAN KIRKKOPYHÄ 

Kuten edellisessä lehdessä kerrottiin, Vapaalan kirkkopyhä siirtyi seura-
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kunnan muun toiminnan takia myöhäiseen kevääseen eli sitä vietetään 
17.5. Jumalanpalveluksessa saarnaa kappalainen Matti Hyry, liturgina on 
seurakuntapastori Jaakko Kara ja kanttorina Hannu Lehtikangas.  
 
Omakotiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit ja niiden yhteydessä kerrotaan Va-
paalan kuulumisista. Toukokuun kolmantena sunnuntaina vietetään myös 
kaatuneitten muistopäivää. Päivä on yleinen liputuspäivä ja kirkossa se 
huomioidaan jumalanpalveluksen yhteydessä. 

Toukokuun loppupuolella mökille meno alkaa jo varmasti houkutella monia 
kyläläisiä. Omakotiyhdistyksen hallitus toivoo kuitenkin runsasta osanottoa 
kirkkopyhään ja naapureiden tapaamiseen. 

Liisa Rajamäki 

 

MUMMOLA-TOIMINTA KÄYNNISTYNYT 

Edellisessä lehdessä kerrottiin Rajatorpan koulun vanhempain yhdistyksen 
pienille koululaisille suunnittelemas-
ta Mummola- toiminnasta ja etsittiin 
tehtävästä kiinnostuneita koulu-
mummoja ja – pappoja. Etsintä 
tuotti tulokseksi seitsemän mum-
moa ja pappaa. Toiminnan valmis-
telu vei niin paljon aikaa, että se 
päästiin aloittamaan vasta 27.4.  

Kevään ajan Mummola on auki kah-
tena aamuna viikossa klo 8-9.30, 
mutta nähtäväksi jää, malttavatko 

nuorimmat koululaiset kirkkaina kevätaamuina tulla sisälle Mummolaan ja 
mitä he siellä haluavat puuhailla. Ainakin kännykät täytyy sääntöjen mu-
kaan pitää repussa! 

Varsinainen toiminta alkaa syyslukukauden alussa, jolloin uudet ekaluok-
kalaiset aloittavat koulunkäynnin. Pimeinä syysaamuina Mummola on 
varmasti tervetullut vaihtoehto ulkona oleskelulle. Ekaluokkalaisten lukujär-
jestyksestä riippuen voi olla tarpeen pitää Mummola auki useampina aa-
muina, jolloin tarvittaisiin myös useampia koulumummoja ja –pappoja. Ja 
muutenkin suurempi määrä vapaaehtoisia olisi tarpeen, niin että myös 
varahenkilöitä olisi saatavilla äkillisten poissaolojen varalta. 
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Mieti siis vielä kerran, voisitko antaa muutaman tunnin viikoistasi Rajator-
pan koulun Mummolalle ja ota yhteyttä vanhempainyhdistykseen osoitteel-
la rajatorpan.vy@gmail.com! 

Liisa Rajamäki 

 

VAPAALA SIIVOTEN SIISTIKSI KESKIVIIKKONA 20.5. 
KLO 18 

Lumien sulettua valitettavasti paljastuu roskia ym. jätteitä, jotka eivät kuulu 
luontoon ja pilaavat viihtyisyyttämme Vapaalassa.  

Pääkaupunkiseudulla järjestetään jokavuotiset yhteiset siivoustalkoot, 
joihin yhdistyksemme on osallistunut vuosien ajan. Näin yritämme kantaa 
vastuuta myös kotipihamme ulkopuolisista, yhteisistä alueista, joita ovat 
metsiköt, puistot, puronvarret, teiden pientareet jne.  

Tempaisemme siis keskiviikkona 20.5. siivoustuokion merkeissä. 
Kokoonnumme klo 18 Friherrsin Torpan pihalle (Vapaalantie 28) aloitus-
palaveriin. Saamme käyttöömme kaupungin toimittamat roskasäkit ja 
keräyspihdit. Siivouskäsineistä ja sopivasta pukeutumisesta huolehdimme 
tietenkin itse. Työskentelemme 1-1½ h, jonka jälkeen nautimme työn 
tuloksista ja jotain virkistävää Torpalla.  

Samalla, kun siivoillaan tavataan toisia frisulaisia ja tutustutaan toisiimme.  

mailto:rajatorpan.vy@gmail.com
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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. Minkälaisen esimerkin 
haluamme antaa lapsillemme? 

Arto Hämäläinen 

JÄTEAUTOT KIERTÄVÄT TAAS 

HSY:n keräysautot kiertävät jokakeväiseen tapaan, meillä Vantaalla 28.4. 
– 27.5.2015. Autoihin voi tuoda kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita 
ja metalliromua. Jätteet otetaan vastaan maksutta. 

 

Kyläkuulumisien ilmestymisen jälkeen lähimpiä jäteautojen pysähdys-
paikkoja ovat mm. 

o Vapaalantie 1, huoltoasema (Neste), ma 11.5. klo 19.30 - 20.10 
o Raappavuorentie 10, jäähallin pysäköintialue, ma 11.5. klo 20.20 – 

20.50 
o Viisaritie/Viputie, Hämevaara, ma 11.5. klo 18.30 – 19.00 
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Myöhemmin toukokuussa kierrätysautojen pysähdyspaikkoja löytyy hie-
man kauempaa; koko  ”kierto-ohjelmisto” ja muuta ohjeistusta löytyy 
HSY:n sivuilta, mm. nettiosoitteesta: 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/keraysautot/Sivut/default.
aspx     
            Heikki Niininen 

 

KEVÄÄN KOMPOSTOINTIKURSSI 

HSY järjestää maksuttoman kompostointikurssin tiistaina 19.05.2015, Ra-
jatorpan koululla, luokka 1, Vapaalanpolku 13. 

Kurssi järjestetään illalla ja alkaa klo 18.00. Kurssi on ilmainen ja sille on 
vapaa pääsy eikä ennakkoilmoittautumista ei tarvita 

Tule oppimaan kompostoinnin perusteet noin kahden tunnin leppoisassa 
ja käytännönläheisessä tilaisuudessa. 

 

LYHYESTI 
 

O  Omakotiväen kansalaisaloite myötäisessä 

Energiatodistuslain suurimpia mokia voitaneen korjata.  

Eroavan hallituksen viime metreillä kuului kohtuullisen mukavia terveisiä 
Omakotiliiton kansalaisaloitteen käsittelystä. Aluksihan ei tapahtunut mi-
tään eduskunnan edellyttämille ”pikaisille toimille” asioiden saattamiseksi 
mm. omakotiväen aloitteen ehdottamaan suuntaan. 

Asian valmisteluun perustettu työryhmä sai maaliskuun ½-välissä työnsä 
päätökseen ja ministeri Pia Viitanen ohjeisti jatkotyöhön kahden mallin 
pohjalta, joista toinen on Omakotiliiton oma malli ja toisessakaan enää 
eivät ”suurimmat pöllöydet” eli energiamuotokertoimet vaikuttaisi. Uusi 
hallitus sitten aikanaan päättää mihin mennään, mutta ainakaan ei enää 
voi sanoa, että omakotiväen aloite olisi menossa täysin hukkateille. 

Toinen myönteinen uutinen, ehkä isompikin, on, että Suomi jatkaa myös 
työtä EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamiseksi siten, 
että vanhojen pientalojen energiatodistuksesta tulisi vapaaehtoinen. Ko-
missio on huomioinut vanhojen pientalojen energiatodistuksen vapaa-
ehtoisuudesta Suomen tekemän aloitteen, ja se on otettu myös osaksi 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/keraysautot/Sivut/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/keraysautot/Sivut/default.aspx
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EU:n kuluvan vuoden norminpurkutalkoiden asialistaa. Lisäksi rakennus-
ten energiatehokkuusdirektiivin kokonaisarviointi on juuri alkanut EU:ssa. 
Vanhojen pientalojen energiatodistusten vapaaehtoisuus voidaan nyt nos-
taa esille osana näitä hankkeita. 

Heikki Niininen 

O Kiinteistöveroon ikäleikkuri? 

Omakotiliitto hakee kohtuutta kiinteistöveroon. 

Omakotiväki on lähtenyt tais-
toon kiinteistöverotuksen koh-
tuullistamiseksi. Liittomme selvi-
tysten mukaan kiinteistöverotus 
on merkittävä osa omakoti-
asumisen asumiskustannuksia 
(n. 20-25 prosenttia) ja asumi-
sen kokonaisverotusta. Kiinteis-
töveroa ei ole alun perin tarkoi-
tettu kuntien talouden pilariksi. 

Kiinteistöverotuksen käyttö ja kehittäminen valtion ja kuntien talouden 
paikkaajana on katkaistava eikä kiinteistöveroa saa enää nostaa, vaatii 
Omakotiliitto, omakotiväen edunvalvoja. – Mm. Vantaalla kiinteistöverotus 
on maamme korkeimpia.  

Kiinteistöverotusta tulee Liiton mukaan myös kehittää niin, että se tulee 
tasapuoliseksi eri asumismuodoille. Nyt omakotiasuja maksaa suhteelli-
sesti enemmän kiinteistöveroa kuin muut asumismuodot. 

Omakotiliitto esittää myös, että kiinteistöveron kehittämisessä lähtö-
kohdaksi tulee ottaa asumistalous ja sen käytettävissä olevat tulot. Kiin-
teistöveron osuus saa olla enintään 2 prosenttia ansioista ja pienituloisten 
ikääntyvien kohtuuttomille ja ylisuurille kiinteistöveroille tulee kehittää leik-
kausmekanismi, joka mahdollistaa erityisesti ikääntyvien kotona asumisen. 

Uusi hallitus joutuu näitäkin asioita punnitsemaan. Hyvä, että edun-
valvontamme on tässä tuoreeltaan osoittanut omakotiväen toiveet. 

Heikki Niininen 
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O ATK-kyselyn tulokset ja johtopäätökset 

Edellisen lehden yhteydessä jaettu ATK-kysely tuotti melko vaatimattoman 
tuloksen: yhteensä 12 vastausta. Kahdella oli niin hyvät taidot, että heillä 
ei ollut koulutustarpeita. Kymmenen toivoi koulutusta, jotkut ihan alkeista 
lähtien. Ehkä valtaosalla kyläläisistä on riittävät perustaidot, vaikka jokai-
nen atk:ta käyttänyt tietääkin, että erilaisia ongelmia tulee ”odottamatta ja 
yllättäen”. Jotkut jättivät mahdollisesti vastaamatta sen vuoksi, että lomak-
keen lopussa kysyttiin vastaajan yhteystietoja. Tarkoituksena ei ollut kui-
tenkaan arvioida yksittäisten henkilöiden tietämystä, vaan mahdollistaa 
yhteydenotot koulutusta suunniteltaessa. 

Vastaajien pieni määrä hel-
pottaa omakotiyhdistyksen 
jatkotoimenpiteitä. Opetuk-
sen järjestäminen tällaiselle 
pienryhmälle on suhteellisen 
helppoa, vaikka toiveet ero-
sivatkin huomattavasti toisis-
taan. Hallitus päättikin yh-
dessä kylässä asuvien atk-
alan asiantuntijoiden kanssa 
käynnistää vastaajien tar-
peiden mukaisen koulutus-
kokonaisuuden suunnittelun 
ja käytännön koulutus pyri-

tään käynnistämään syksyllä. 

Tavoitteena on saada aikaan työpajatyyppistä toimintaa, jossa osanottajat 
voivat oppia toinen toisiltaan ja käytännön harjoitusten avulla.  

Liisa Rajamäki 

 
NYT JÄTTIPALSAMIA HÄVITTÄMÄÄN! 
 

Jättipalsami on kotoisin Himalajan vuoristoalueilta Intiasta. Suomessa 
kasvia on käytetty koristeena ja mehiläiskasvina puutarhoissa, joista se on 
levinnyt luontoon. Jättipalsami leviää tehokkaasti siementen avulla.  Monet 
kasvustot ovat saaneet alkunsa, kun puutarhajätettä on kuljetettu luon-
toon. Rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla jättipalsami on erittäin kilpailuky-



15 
 

kyinen ja valloittaa alaa alkuperäisiltä kasvilajeilta. Erityisen helposti se 
leviää joen- ja puronvarsia pitkin. 

Jättipalsamin torjunta onnistuu parhaiten kitkemällä kasvit ennen pois en-
nen siementen kypsymistä. Harmillista kyllä, kitkeminen täytyy tehdä sa-
moilla paikoilla useina vuosina peräkkäin. Lisäksi virtaavien vesien äärellä 
uusia siemeniä tulee veden mukana. Jättipalsamin torjuntaa voi verrata 
keväisiin siivoustalkoisiin: kukaan ei kuvittele, että tämänvuotiset talkoot 
estäisivät roskaantumisen lopullisesti, talkoot on uusittava taas ensi vuon-
na! 

Omakotiyhdistys on järjestänyt jättipalsamitalkoita parina viime vuonna, 
mutta toimintaa on syytä jatkaa edelleen. Oikean ajankohdan valinta on 
vaikeaa, koska Kyläkuulumiset ilmestyy paljon aikaisemmin. Nyt otamme 
riskin; talkoot järjestetään tiistaina 9.6. klo 18 ja työ aloitetaan Kierre-
tie 47:n kohdalta Varistoon johtavan kevyenliikenteen väylän ojan 
varresta. 

 

MERKITSE AIKA KALENTERIISI! Sataa tai paistaa, vedä saappaat jal-
kaan ja tule mukaan!              

Liisa Rajamäki 
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VAPAALALAINEN: KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 

Omakotiyhdistyksen toimintaa ovat tukeneet ja palvelu-

jaan tarjoavat: 
  

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin Hä-

meenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. Lisätietoja toiminnasta Vantaan 

Lauri -lehdessä ja www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla.   

Vapaalan oma kirkkopyhä 17.5. klo 10. 

 

 

PARTURI ADAM, nyt myös naisille, Nuijatie 12, puh. 855 5767  

FYSIOTERAPIA KOLEHMAINEN KY. Vapaalantie 2 A 8, 
puh 855 5482.  Huom! yhdistyksen jäsenille 5 %n alennus.  

YKKÖS-URHEILU OY. Rajatorppa, Vapaalantie 2, puh. 855 5872. 

 
 

 

R A J A T O R P A N                                
HAMMASLÄÄKÄRIT                                                                                                           

      _________ 09 853 4334 _________ 

Nuijakuja 6 A      01650 VANTAA 
 

 

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