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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 2014 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192    Facebook  Kaisa Kauranne 045 6735867 

Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 8543484    Jäsen        Eija Grönfors 0400 939542 

Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 1239647      Jäsen         Eero Kolehmainen 8555482 

Talous  Pertti Louhula 855 5483   Jäsen         Rauni Mononen 050 5148321 

Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755    Jäsen          Riitta Salminen 050 5636271 

Lehti  Heikki Niininen 050 5431006 

Lusikointia Frisusta 

VAPAAEHTOISTOIMINTA - ILO VAI TAAKKA? 

Vuoden ensimmäinen lehti sisältää perinteisesti vuosikokousaineiston. 
Toimintakertomus kuvaa yhdistyksen viime vuoden toimintaa, toiminta-
suunnitelma sitä, mitä tänä vuonna on tarkoitus tehdä. Puheenjohtajan 
silmin tarkasteltuina molemmat näyttävät runsailta, varsinkin kun tänä 
vuonna on jälleen ohjelmassa Vapaala-päivän järjestäminen. Suuret kii-
tokset toiminnan tekijöille! Huolen aihe on kuitenkin se, että toiminta tapah-
tuu hallituksen ja pienen vapaaehtoisjoukon toimesta. Jos yhdistyksellä 
olisi suurempi joukko aktiivisia vapaaehtoisia, toiminta ei olisi niin haavoit-
tuvaista kuin se tällä hetkellä tuppaa olemaan. 

Vapaaehtoistoiminta on tällä hetkellä sellainen mantra, jota aina hoetaan, 
kun halutaan supistaa julkisen sektorin kustannuksia. Toimintoja halutaan 
siirtää järjestöille, ilman että selvästi kerrotaan, mistä järjestöt ottavat toi-
mintaan tarvittavat palkatut tai vapaaehtoiset työntekijät. Ilman käytännön 
työntekijöitä järjestötkin ovat vailla toimintamahdollisuuksia. 

Vapaalan kaltaisella alueella omakotiyhdistyksellä, muilla yhdistyksillä se-
kä erilaisella vapaaehtoistoiminnalla on selvästi kokoava ja yhteisöä rikas-
tuttava rooli. Vapaala-päivä ja omakotiyhdistyksen retket ovat viime vuosi-
na keränneet runsaasti osanottajia ja Friherrsin VPK:n naisosaston myy-
jäiset ovat vetäneet Torpan täyteen kyläläisiä. Toivon kovasti, että moni 
ikäihminen haluaa osallistua Rajatorpan koulun vanhempainyhdistyksen 
hankkeeseen pienten koululaisten aamutuntien seurana. 

Kaiken kaikkiaan: vapaaehtoistyö vie tietysti aikaa, mutta myös antaa si-
sältöä ja iloa elämään. Tule rohkeasti mukaan! 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Eduskuntavaalien läheisyys näkyy nyt myös Kyläkuulumisissa, kun en-
simmäisen kerran lehdessä on lähialueiden ehdokkaiden mainoksia. 
Omakotiyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta haluaa ilmoitus-
ten avulla innostaa kyläläisiä perehtymään puolueiden ja yksittäisten eh-
dokkaiden näkökantoihin ja pyrkimyksiin. Hallitus myös kehottaa kaikkia 
kyläläisiä käyttämään vaaleissa äänioikeuttaan. 

Liisa Rajamäki 

OSOITTEEET KUNTOON! 

Viime vuonna vastustimme ankarasti kylämme historian kannalta keskei-
sen Vanha Hämeenkyläntien nimen muuttamista, mutta niin kuitenkin kävi 
1.4.2014. Mitään sille ei mahdettu ja näin kahteen osaan jaetun tien nimi 
on osaksi Ilpolankuja ja osaksi Ilpolantie. Samalla muuttui myös talojen 
numerointi.  

Kuitenkin yhdistyksemme jäsenrekisterissä monien jäsenten osoite näyt-
tää olevan vielä korjaamatta. Vaikkei tuntuisikaan mukavalta, niin tehkää 
osoitteenmuutos mahdollisimman pian. Niinpä lehti ja muu posti liitosta 
tulee oikeaan osoitteeseen. 

Muutoksen voi tehdä sähköpostilla liittoon suvi.siltanen@omakotiliitto.fi   

Toki myös yhdistyksen taloudenhoitaja voi hoitaa asian. 

Pertti Louhula 

VAPAALAN KIRKKOPYHÄ VASTA 17.5. 

Vapaalan kirkkopyhää on vietetty perinteisesti maaliskuussa, mutta tänä 
vuonna seurakunnalla on sunnuntaipäivinä niin paljon muuta ohjelmaa, 
että meidän kirkkopyhämme on siirretty toukokuulle. Toukokuu tosin alkaa 
jo olla mökkeilyaikaa, mutta keväinen sunnuntaiaamu omassa kotikirkossa 
voi myös olla virkistävä kokemus.   

Paikallistietoja haluaville on tarjolla Hämevaaran kirkkopyhä 12.4. Sinne 
olemme myös me vapaalalaiset tervetulleita. 

Liisa Rajamäki 

 

 

 

 

mailto:suvi.siltanen@omakotiliitto.fi
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VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

Aika: 26.3.2015 klo 18.00  
Paikka:   Friherrsin Torppa, Vapaalantie 28  

Kokouksen aluksi yhdistyksen puheenjohtaja kertoo lyhyesti muutamista 
ajankohtaisista asioista, mm. ikääntyvien ihmisten ATK-taitojen kehittämi-
seen liittyvästä hankkeesta, josta myös lehdessämme myöhemmin. 

Seuraavaksi luovutetaan ensimmäinen Vapaala-stipendi. Vuosittain 
myönnettävän stipendin tarkoitus on palkita ja huomioida Vapaalan alueel-
la asuvia henkilöitä, ryhmiä tai yhteisöjä ansiokkaasta toiminnasta tai kun-
nostautumisesta. 

Tämän jälkeen siirrytään vuosikokousasioihin. 

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
5. Vuoden 2014 toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyminen 
6. Yhdistyksen vuoden 2014 tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä 

tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
tilivelvollisille 

7. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkioista sekä 

toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen 
9. Vuoden 2015 talousarvion hyväksyminen 
10. Vuoden 2016 jäsenmaksusta päättäminen 
11. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen 

 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 

 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.     
Erovuorossa: Eija Grönfors, Riitta Salminen, Kalevi Karling, Ee-
ro Kolehmainen ja Rauno Leppänen 

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varahenkilöiden (2) valitseminen vuodeksi 
2015 

13. Muut asiat 
14. Kokouksen päättäminen 
 
Kahvitarjoilu. 
TERVETULOA! 
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Saisimmepa vuosikokoukseen moninkertaisen määrän kyläläisiä edellisiin vuosiin 
verrattuna. Kuva 2012 vuosikokouksesta. Osanottajat monisti toimittaja. 

 

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2014 

Toimintakaudella Vapaalan omakotiyhdistys on toiminut tarkoituksensa 
mukaisesti jäsentensä etujen valvojana. Tavoitteena on ollut valvoa asuin-
aluetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia sekä edistää Vapaalan kehitty-
mistä ja asuinympäristön viihtyisyyttä. 

Yhdistys seurasi tarkasti kaupungin suunnitelmia Vapaalan ja koko Länsi-
Vantaan alueella ja otti tarvittaessa kantaa asioihin. Hyvin merkittävä pää-
tös  oli aloittaa omakotitalkkaritoiminta 1.11.2014 alkaen. Omakotitalkkari-
toiminnan tarpeellisuudesta tehtiin seikkaperäinen jäsenkysely, joka osoit-
ti, että tarvetta ko. toiminnalle on. Toimintavuoden aikana käynnistyi kes-
kustelu ikäihmisten atk-tuesta. Käytännön toimet asian suhteen alkavat 
toimintavuoden 2015 aikana. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa vieraili Suomen Omakotiliiton toiminnan-
johtaja Kaija Savolainen. Hän piti tilannekatsauksen Omakotiliiton toimin-
nasta ja tavoitteista. Tuolloin Liiton alulle panemaa kansalaisaloitetta 
energiatodistuslain muuttamisesta käsiteltiin juuri eduskunnassa. Yhdis-
tyksemme oli erittäin aktiivinen aloitteen allekirjoittajien hakemisessa. 

Toimintavuoden lopussa käynnistettiin perustetun Vapaala-stipendin ha-
kumenettely.  

Yhdistyksen hallinto ja talous 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa Rajamäki, vara-
puheenjohtajana Rauno Leppänen, sihteerinä Arto Hämäläinen, talouden-
hoitajana Pertti Louhula, lehtivastaavana Heikki Niininen, verkkovastaava-
na Kalevi Karling ja Facebook-ryhmän vetäjänä Kaisa Kauranne. Muina 
hallituksen jäseninä ovat toimineet Eija Grönfors, Rauni Mononen, Riitta 
Salminen ja Eero Kolehmainen. Hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi 
Kyläkuulumisten toimittamiseen on kutsuttu Erja Nuottimäki. Toiminnan-
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tarkastajina ovat toimineet Jorma Kallio ja Aimo Koski, varalla Raija Hako-
la ja Aimo Herno. Hallitus on kokoontunut 10 kertaa ja pöytäkirjat ovat luet-
tavissa yhdistyksen verkkosivuilta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat 
Kyläkuulumiset – lehden sivulla 2. Yhdistyksen varainhankinta perustui 
pääasiassa jäsenmaksutuottoihin. Merkittävä tulonlähde oli myös ilmoi-
tusmyynti Kyläkuulumisiin.   

Yhdistyksen talouden tulos oli 206,89 € alijäämäinen. Hallitus esittää, että 
alijäämä merkitään yhdistyksen tileille oman pääoman vähennyksenä. 
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli  299  jäsentä.  Yhdistys on Suomen 
Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön jäsen. Yh-
distyksemme on harjoittanut yhteistyötä lähialueen omakoti- ja asukasyh-
distysten kanssa. Kuluneena toimintavuonna on eniten ollut yhteistoimin-
taa Rajatorppaseuran kanssa. 

Lausunnot ja  kannanotot  

 Osallistuttiin Sahapuiston kunnostuksen suunnitteluun. 

 Vastattiin Myyrmäen aluetoimikunnan pyyntöön kävelyreittien 
esteettömyydenselvittämiseksi. Vastauksessa todettiin, että esim. 
vanhusten ja pyörätuolilla liikkuvien esteenä ovat risteyksissä kevyen 
liikenteen väylien ja ajoradan korkeuserot, jolloin kevyen liikenteen 
väylän käyttäjille syntyy liikkumista hankaloittava ”porrastus” ajoväylän 
ylityksissä. 

 Tehtiin muistutus Hämäläisenpuiston kaavaehdotukseen. 
Muistutuksessa tuotiin esille alueemme toistuva kaavoitusongelma, 
liian suuri tehokkuus. 

Edustukset ja osallistumiset 

 Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry.: Liisa Rajamäki ja 
Rauno Leppänen 

 Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin syyskokous 25.11.: Arto 
Hämäläinen 

 VOK:n seminaari 30.8.: Pertti Louhula 

 Suomen Omakotiliiton järjestöseminaari 12.-13.9.: Liisa Rajamäki ja 
Eija Grönfors 

Tiedotustoiminta 

Perinteinen tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan on 
ollut Kyläkuulumiset. Lehti on jaettu neljä kertaa vuodessa kaikkiin Vapaa-
lan talouksiin. Painosmäärä on 1000 kpl. Tärkeänä tiedotuskanavana toi-
mivat yhdistyksen omat internet-sivut osoitteessa www.vapaala.net. Tie-
dottamista on hoidettu myös jäsenistön sähköpostiosoitteiden kautta.  

http://www.vapaala.net/
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Toimivaksi tiedotuskanavaksi on muodostunut myös Facebookissa toimiva 
Vapaala-ryhmä. 

Tilaisuudet ja tapahtumat 

 Vapaalan kirkkopyhä 23.3., osallistujia jumalanpalveluksessa n. 70 
henkilöä. 

 Yhdistyksen vuosikokous 27.3., läsnä 14 osallistujaa. Vieraana 
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen Suomen Omakotiliitosta. 

 Ympäristökeskuksen jättipalsamitalkoot 3.5., yhdistyksestä mukana 2 
henkilöä. 

 Vapaalanaukeen laiteopastus 8.5., 11 henkilöä paikalla. 

 Siivoustalkoot 13.5., mukana 14 henkilöä. 

 Kevätretki Kirkkonummelle Pokrovan luostariyhteisöön 24.5., retkellä 
mukana 20 henkilöä. 

 Teatteriretki 15.11. Tampereelle. Menomatkalla vierailtiin Riihimäen 
lasimuseossa. Tampereen Työväen Teatterissa nähtiin näytelmä 
”Yöllisen koiran merkillinen tapaus”. Retkellä oli 56 osallistujaa. 

 
Kevätretkellä tutustuttiin Pokrovan kirkkoon ja veljesyhteisöön (kuva vasemmalla). 

Perinteisesti huippusuosittu teatteriretki suuntautui Tampereelle, matkalla poiket-

tiin Riihimäen Lasimuseoon (kuva oikealla). Kuvat:  Leena 

 

TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2015 

Vapaalan Omakotiyhdistys seuraa aktiivisesti kylän kehitykseen vaikutta-
via kaupungin tai muiden organisaatioiden suunnitelmia ja niihin otetaan 
tarvittaessa kantaa.  

Yhdistys ideoi ja tekee tarvittaessa aloitteita, joilla parannetaan asuinalu-
eemme toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä. 
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Yhdistys kannustaa myös asukkaita ideoimaan ja tekemään ehdotuksia 
alueemme kehittämiseksi. Erityisesti pyritään aktivoimaan nuoria vapaala-
laisia mukaan tähän työhön. 

Järjestetään Vapaala-päivä. 

Toteutetaan aloitettua omakotitalkkaritoimintaa ja seurataan sen toimivuut-
ta.. 

Selvitetään ikäihmisten ATK-tuen tarpeellisuus ja tukitoimet. 

Jaetaan ensimmäinen Vapaala-stipendi. 

Yhdistys on Suomen Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten Kes-
kusjärjestön jäsen. Näiden kautta vaikutetaan omakotiasujien edunvalvon-
taan valtakunnallisella ja Vantaan tasolla.  

Yhdistys tekee yhteistyötä lähialueen asukasyhdistysten kanssa tarpeen 
mukaan. 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

 vuosikokous 26.3. 

 kevätretki, vierailu jätevoimalaan 14.4. 

 Vapaalan kirkkopyhä 17.5. 

 siivoustalkoot keväällä 

 jättipalsamitalkoot kesällä 

 Vapaala-päivä syyskuussa 

 tilaisuus ikäihmisten ATK-tuesta 

 teatteriretki syksyllä 

Tiedottaminen   
Kyläkuulumiset – lehteä julkaistaan  4 numeroa. Ajankohtaistiedottamista 
tehdään yhdistyksen verkkosivujen kautta. Verkkosivuja pyritään kehittä-
mään vuorovaikutteisiksi. Kerätään lisää jäsenten sähköpostiosoitteita 
suoran tiedottamisen parantamiseksi netin kautta.  Tiedotus- ja keskuste-
lukanavana käytetään myös Vapaalan Facebook-ryhmää. 

Muu toiminta 

 Seurataan Vapaalan kaavoitusta ja kaupungin rakennussuunnitelmia 
alueella. 

 Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen. 
Arto Hämäläinen 

Lehti jatkuu sivulta 13 sivujen 9-12 kyselylomakkeen jälkeen. Irrota 
kyselysivut niteestä ja vastaa kyselyyn! 
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ATK-KYSELYLOMAKE 
IRROITA TÄMÄ (4-sivuinen lomake) NITEESTÄ JA VASTAA! 

Omakotiyhdistyksen jäsenten ja hallituksen piirissä on ollut vilkasta kes-

kustelua - kysymyksiä ja aloitteita - ikääntyvien ihmisten tietotekniikkatai-

tojen (tässä lyhyesti ATK-taidot) riittävyydestä ja kehittämisestä. Tietotek-

niikastahan on tullut tänä päivänä melkeinpä elintärkeä kysymys arjen asi-

oiden hoitamisessa: pankki-, virasto- ja monet muut asiat sujuvat paljon 

näppärämmin tietotekniikan avulla; seuraavat sivut antavat kuvaa mahdol-

lisuuksista.  

Viestinnässä painopiste on yleismaailmallisesti siirtynyt selvästi paperista 

sähköisiin ratkaisuihin. Meillä Vapaalassa kehitys takkuilee, osaltaan var-

maan kylän ikärakenteen johdosta. Yhdistyksen sähköpostilistalla on vain 

runsaat 100 osoitetta, kun jäseniä on noin 300 ja talouksia alueellamme 

noin 1000. Mainioita verkkosivujamme (www.vapaala.net) avataan valitet-

tavasti vain kymmenkunta kertaa päivässä. - Mitä ilmeisimmin mm. ikäih-

misten ATK-osaamista tarvittaisiin lisää. 

Pikalääkitystä ”ATK-osaamisongelmaan” on vaikea löytää. Yhdistys on 

päättänyt lähteä liikkeelle tyvestä: selvitetään kyläläisten ATK-taitojen tila, 

tarpeet ja halukkuus kehittää taitoja. 

Siksi tämä kysely. Vastaa kyselyyn!  

Kyselyn tulokset saatuaan yhdistyksen hallitus tekee päätökset jatkotoimis-

ta ja niistä kerrotaan seuraavassa lehdessämme. Kyselyn neljännellä sivul-

la on pari kuvitteellista esimerkkiä mahdollisista ATK-taitojen kehityspro-

jekteista. Niiden kaltaisia ja monia muita on käväissyt keskusteluissa. Ideoi 

lisää, kolmannen kyselysivun lopussa sana on vapaa! 

Palauta vastauksesi 31.3.2015 mennessä. Voit palauttaa vastauksesi Si-

nua lähimmän Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenen postilaatikkoon tai 

postitse: 

 Liisa Rajamäki, Höylätie 20 

 Arto Hämäläinen, Pellaksentie 3 

 Heikki Niininen, Naulakuja 4 

 Pertti Louhula, Teräkuja 4 

 

http://www.vapaala.net/
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ATK-OSAAMISENI: TILANNE JA TARPEET 

1. Oma arvio tietotasosta ja osaamisesta (selviän/en selviä):  (ympyröi 

numero) Hyvä Huono 

a. tietokoneet   5     4     3     2     1 

b. älypuhelimet   5     4     3     2     1 

c. tabletit   5     4     3     2     1 

 

2. Minulla on käytössäni 

 tietokone/kannettava tietokone 

 älypuhelin  

 tabletti 

 ei vielä, mutta harkitsen hankintaa 

3. Tällä hetkellä  

 käytän sähköpostia 

 selailen nettisivuja 

 kirjoitan tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla 

 käsittelen valokuvia 

 liikun sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook) 

 etsin yleensäkin tietoa aiheesta jos toisesta 

 muu?   

4. Haluaisin käyttää laitetta seuraaviin, mutta koen, että nykytaitoni eivät 

riitä: 

 sähköpostiin 

 nettisivujen selailuun 

 valokuvien käsittelyyn 

 kirjoitella tekstejä & tarinoita 

 sosiaaliseen mediaan esim. Facebookin käyttöön 

 etsiä tietoa mistä tahansa mielenkiintoa herättävästä aiheesta 

 nettipuheluihin (Skype) 

 tietojen tallentaminen pilvipalveluihin 

 verkko-ostoksiin 

 Muu? 
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5. Mistä aiheesta haluaisit lisää oppia: 

 Sähköposti 

 Tiedonhaku Internetistä 

 Pankkipalvelut 

 Verkkokauppa 

 Tietoturva 

 Sosiaalinen media (esim. Facebook) 

 Asiointi Kelan/Verotoimiston yms. sivuilla 

 Uutisten seuraaminen 

 Kirjaston verkkopalvelut 

 Terveydenhuollon palvelut (lääkäri, sähköiset reseptit ym.) 

 Ohjelmapäivitykset 

 Tietoliikenneyhteydet 

 Skype (nettipuhelut) 

 Kuvankäsittely 

 Taulukkolaskenta 

 Muu?  
6. Missä haluat käyttää palveluita? 

 Pääasiassa kotona 

 Kotona ja mökillä 

 Missä vain, milloin vain 
7. Sana on vapaa! Kerro yllä oleviin liittyviä ajatuksiasi tai jos jotain 

puutttui! 
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HALUAN OLLA MUKANA HANKKEESSA KOHENTAAK-

SENI ATK-TAITOJANI 

 

Yhteystiedot: 

Nimi: 

Osoite:  

Puh. 

sähköposti: 

(Nimellä vastaaminen ei sido mihinkään. Tarkoitus on että saamme vas-

taajaan yhteyden, kun jotain koulutusta tms. tulee tarjolle jne.)  

 

 

MILLAISTA MUKANAOLONI VOISI OLLA 

 ISOMPI PANOSTUS: Voisin osallistua esim. Aikuisopiston 

http://www.vantaa.fi/aikuisopisto yhdistystä varten räätälöityyn ATK-

kurssiin, joko tuoden mukanani oman kannettavan tai tabletin tai äly-

puhelimen tai käyttäen kurssipaikan pöytäkoneita. Useampia opetusti-

laisuuksia a 2-3 tuntia. Kurssimaksu haarukassa 50 - 100€.  

  

 … ideoidaan yhdessä lisää … (vapaa sana edellisen sivun lopussa!) 

  

  

 ALOITUS PIENEMMÄLLÄ PANOKSELLA: Voisin osallistua tal-
koohengessä järjestettyyn tilaisuuteen/tilaisuuksiin esim. Myyrmäen 

Arkissa, jossa on myös pöytäkoneita käytettävissä, jos omia liikutelta-

via koneita ei ole. ”Opettajina” olisivat oman kylän tai seudun ATK-

osaajat eli ”pitemmällä oleva amatööri neuvoisi alkutaipaleella ole-

via”. Katso mm. http://www.entersenior.fi/ 

 

 

 

http://www.vantaa.fi/aikuisopisto
http://www.entersenior.fi/
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Tutustutaan Vantaan Energian jätevoimalaan ja matkakeskus Dixiin 

LÄHDE KEVÄTRETKELLE! 

Omakotiyhdistys järjestää kevätretken tiistaina 14.4.2015 Vantaan Energi-
an jätevoimalaan ja Tikkurilan matkakeskukseen Dixiin.                                               
Retkelle mahtuu 45 henkilöä. Varaa paikkasi HETI! 

Yhdistys on varannut jätevoimalaan tutustumiskierroksen, joka perehdyt-
tää jätteen syntyyn, kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön, jätevoimalan 

tekniikkaan sekä laajem-
min jätteestä energiaa -
tuotantoon. Kokonaisuus 
käydään läpi kuvin ja sa-
noin, pelin, pienoismallin 
ja ainutlaatuisen ääni-
maailman avulla sekä 
lyhyellä kiertokäynnillä 
voimalaan. Kierros kestää 
1,5 – 2 tuntia, jonka jäl-
keen me nautimme kah-
vit. 

Matkamme jatkuu kahvit-
telun jälkeen Tikkurilan uuteen matkakeskukseen, Dixiin. Sen ensimmäi-
sen vaiheen valmistuminen liittyy mm. siihen, että ensi kesästä Tikkurilan 
asema on Suomen toiseksi suurin juna-asema juna- ja matkustajamääril-
tään. Matkakeskuksesta on jo hyvät yhteydet bussilla lentokentälle ja ne 
paranevat ensi kesänä Kehäradan valmistuttua. Dixissä on myös Vantaan 
sisäisen bussiliikenteen pääasema.  

Dixi on vilkas kaupallisten palvelujen keskus ja löytyypä sieltä kunnallisia-
kin palveluita eli Vantaa Info. Vaikka Dixi on jo tällä hetkellä vantaalaisit-
tain huomattavan iso, se laajenee vielä lähes kaksinkertaiseksi seuraavien 
vuosien aikana. Raken-
nustyömaa-alueena 
ovat entinen linja-
autoasema ja vanhan 
Tikkurilan asemaraken-
nuksen alueet.  

Retkibussi lähtee klo 
11.00 Rajatorpan os-
toskeskuksesta ja ajaa 
tuttuun tapaan Vapaa-
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lantietä ja Ilpolantietä (Vanhaa Hämeenkyläntietä). Kyytiin voi nousta bus-
sipysäkeiltä matkan varrelta.  

Kierros jätevoimalassa alkaa klo 12.00.  

Kahvi-/teetarjoilu(kahvi / tee + suolainen kahvileipä, tilataan osanottajille 
etukäteen. Matkapaketin hinta (sis. bussikuljetus, tutustumiskierros jäte-
voimalassa, tarjoilu, Dixiin tutustuminen) on yhdistyksen jäsenille 15 € ja 
muille 20 €. 

Retkelle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 4.4. mennessä Pertti 
Louhulalle, puh. 09-855 5483 tai sähköposti pertti.louhula@pp.inet.fi. 

Sähköposti-ilmoittautumisesta saat kuittauksen. Jos sinulla on erikoisruo-
kavalio, niin kerro siitä ilmoittautumisesi yhteydessä. Osanottomaksu mak-
setaan viimeistään 10.4.2015 yhdistyksen tilille FI80 1430 3000 101156 
käyttäen viitettä 9001. 

Tervetuloa kevätretkelle! 
Rauni Mononen ja Eija Grönfors 

OMAKOTITALKKARI TOIMII 

Omakotitalkkari Jukka Jääskeläisen koeaika umpeutui helmikuun lopussa. 
Hallitus teki 18.2.2015 päätöksen, että määräaikainen työsuhde jatkuu. 

Yhdistyksen jäsenet ovat alkaneet käyttää hänen palvelujaan erilaisiin työ- 
ja aputehtäviin. Suosiota on saavuttanut mm. alueen pitäminen asutun 
näköisenä asukkaan poissa ollessa, vaikkapa loma-aikana. Jalanjäljet 
lumessa, lumien pois luonti, postilaatikon tyhjennykset, muutamia esi-
merkkejä mainitaksemme. 

Yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen talon/alueen tarkastuskäynteihin 
liittyen. Käynnin palkkio, ilman töitä on 5 €/kerta ja matkakorvaus 2 
€/käynti. 

Jukasta olemme saaneet vain positiivista palautetta sekä henkilönä että 
työtehtävien suorittajana. Tehtäviä mahtuisi hänen päivittäisiin tuntimää-
riinsä vielä lisääkin ja olisi toivottavaa, että jäsenet tarttuisivat puhelimeen 
ja tilaisivat palveluja. Jukka Jääskeläisen puhelinnumero 045-603 3399 
arkisin klo 9.00 – 15.00.  

Rauni Mononen 

KOULUMUMMOJA JA -PAPPOJA ETSITÄÄN ! 

Olemme käynnistämässä MUMMOLA-toimintaa Rajatorpan kouluun! Nyt 
etsimmekin vapaaehtoisia KOULUMUMMOJA/-PAPPOJA! 
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Koulun pihalla värjöttelee aamuisin lapsia vailla seuraa kun vanhemmat 
lähtevät töihin aikaisin. Moni lapsi ei halua olla yksin kotona aamuisin. On 
myös lapsia, joiden isovanhemmat asuvat kaukana tai eivät vain ole lasten 
elämässä mukana. Näille lapsille koulumummojen ja -pappojen seura olisi 
arvokasta! Olemme saaneet koululta tilat, joissa lapset voisivat viettää 
arkiaamuja ennen koulua koulumummojen ja -pappojen kanssa.  

Nyt on hakusassa ne mummot, mummit, papat, vaarit ja ukit, joilla olisi 
hiukan aikaa ja paljon hyvää tahtoa toimia kaverina, seurana ja tukena 
pikkukoululaisille. Mummoille ja papoille ei ole ikärajoja, halu tehdä hyvää 
riittää! Käytännössä "työ" olisi 
olla läsnä esim. 1 krt/viikko. 
Mummola toimisi koulu-
aamuisin klo 8-9.45. Olisi 

ihana lisä, jos sattuisi 
löytymään intoa askarteluun, 
piirtämiseen tai vaikka virk-
kaamisen opettamiseen, mutta 
pääasia on aikuisen läsnäolo!  

Tällaista toimintaa on onnis-
tuttu järjestämään muutamissa 
kouluissa ja toivoisimme nyt 
saavamme oman koulumme 
samaan onnekkaaseen jouk-
koon. 

Jos tehtävä kiinnostaa niin otathan pikaisesti yhteyttä joko lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen rajatorpan.vy@gmail.com tai soittamalla 
vanhempainyhdistyksen puheenjohtajalle Sirpa Arvoselle p. 040 762 5314. 

Toiminta yritetään saada käyntiin mahdollisimman pian! Mitä useampia 
vapaaehtoisia löytyy, sitä paremmin saamme jaettua "päivystystaakkaa". 
Uskomme, että suunnitelman mukainen toiminta olisi kivaa ja antoisaa 
kaikille. Paikalla voi tietysti kerralla olla useampikin mummo tai pappa! 

Mukavia mummoja ja pappoja etsiskellen 

Rajatorpan koulun vanhempainyhdistys 

YHTEISEN SANNANOTTOPAIKAN LUNASTUS 

Keskiviikkona 18.2.2015 pidettiin Tikkurilassa Vantaan kaupungin kaavoi-
tus- ja kiinteistövirastossa kokous, mihin oli kutsuttu kaikki niiden kiinteistö-
jen omistajat, joilla on ollut oikeus Hämeenkylässä sijaitsevaan yhteiseen 
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sannanottopaikkaan. Näitä osakkaita on 258, joista osa on vapaalalaisia. 
Paikalla oli noin 30 asianomaista virkamiesten lisäksi. Kokouksen aiheena 
oli aloittaa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastustoimitus, mikä 
Vantaan kaupungin hakemuksen mukaan koskee kaupunginvaltuuston 
16.9.1991 hyväksymässä asemakaavassa lähivirkistysalueeksi varatun 
alueen lunastamista. Puhetta johti jämäkästi toimitusinsinööri Pertti Raitti-
nen Maanmittauslaitokselta. 

Tämä kohde on muodostettu isojaon yhteydessä vuonna 1825 Hämeenky-
län talojen n:ot 1 -8 yhteiseksi sannanottopaikaksi, josta sannan otto oma-
tarvekäyttöön on ollut sallittua. Oikeuden omistajien määrä on sittemmin 
talojen jakamisesta johtuen laajentunut. Alueen pinta-ala on 4700 m2. 
Alue sijaitsee Hämeenkylässä Kakolan mäen luoteispuolella Pikkujärven 

luonnonsuojelualueen sisäl-
lä, eikä sinne johda tietä. 
Alue on metsittynyt. San-
nanotto on käynyt käytän-
nössä mahdottomaksi. 

Alueen on tarkoitus säilyä 
lähivirkistysalueena. Alueel-
la on suojeltua muinaisran-
taa ja kalkkikiviesiintymä. 
Kokouksen aikana, mutta 
erillisessä kokouksessa 
kolmimiehinen lunastustoi-
mikunta teki päätöksen 

alueen lunastamisesta. Lunastustoimikunnan puheenjohtajana toimii P. 
Raittinen ja jäseninä Vantaan kaupunginvaltuuston valitsemat uskotut 
miehet Helin ja Metsälä. Lunastushinta määräytyy samanlaisten alueiden 
kauppahinnan mukaan. Lunastusta vastusti Mikko Saloranta vedoten epä-
selviin maankäyttösuunnitelmiin tulevaisuudessa ja epätietoisuuteen lu-
nastuskäytännöstä.   

Vahvistetun osakasluettelon pitäisi näkyä Maanmittauslaitoksen nettisivuil-
la osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi. Kohteen rekisterinumero on 92-
405-878-8. Kaikki, jotka saivat kutsun kokoukseen 18.2.2015, ovat osak-
kaita. Korvausvaatimukset on esitettävä maaliskuun 31. päivään mennes-
sä tänä vuonna ja vastineet tämän vuoden huhtikuun 30. päivään men-
nessä. Vaatimukset voi esittää vapaamuotoisena kirjeessä tai sähköpostil-
la. Kuitenkin on mainittava toimitusnumero, mikä on 2015-495539. Osoite 
on Maanmittauslaitos / Pertti Raittinen, Linnankoskenkatu 28 A, 06100 
Porvoo. Sähköpostiosoite on pertti.raittinen@maanmittauslaitos.fi. Korva-

http://www.maanmittauslaitos.fi/
mailto:pertti.raittinen@maanmittauslaitos.fi
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ukset riippuvat tietenkin lunastushinnasta ja osakkaan osuuksista aluee-
seen. Mistään rahasammosta ei todellakaan ole kysymys, vaan kappa-
leesta seutumme historiaa. 

P. Louhula 

LYHYESTI 

O     Parittomina vuosina vietettävä Vapaala-päivä on suunniteltu syys-
kuun alun viikonvaihteeseen la 5. tai su 6. syyskuuta. Kumpi päivistä 
valitaan kuten myös ohjelma täsmentyy kevään kuluessa ja siitä kerromme 
tulevissa Kyläkuulumisissa, verkkosivuillamme www.vapaala.net ja jäsen-
sähköpostilla. Kalenteriin! 

O     Omakotiliitto järjestää jäsenistönsä kannalta tärkeistä kysymyksistä 
vaalipaneeleja ympäri Suomea. Puolueiden ehdokkaita tentataan mm. 
asumisen kustannuksista, energiatodistuksista, jätevesiasetuksesta ja 
kiinteistöverotuksesta. Tilaisuudet ovat avoimia yleisölle. Meitä lähin pa-
neeli on Helsingin Messukeskuksessa Oma Koti-messujen yhteydessä la 
28.3.2015 klo 14-16 

O     Kuluttajaliitto on varoittanut varsinkin vanhuksia aggressiivisista 
kotimyyjistä, jotka pyrkivät saamaan sitkeällä painostamisella allekirjoi-
tuksen nopeasti erilaisiin ylihintaisiin remontti- ym. sopimuksiin. Liitto us-
koo, että ilmiön syynä on kuluttajasuojalain muutos. Sen mukaan koti-
myynnissä yksilöllisesti tehdyillä tuotteilla ei ole enää 14 vuorokauden pa-
lautusoikeutta. Kuluttajaliitto varoittaa allekirjoittamasta sopimusta ilman 
harkinta-aikaa. Remontin tarvetta kannattaa miettiä rauhassa, vertailla 
hintoja ja keskustella asiasta omaisen tai jonkun muun luotetun kanssa 

O      Omakotiliiton kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi 
ei johtanut välittömiin tuloksiin, mutta eduskunta edellytti ryhdyttäväksi 
pikaisiin toimiin, joilla asiaa olisi voitu viedä kansalasialoitteessa vaadit-
tuun suuntaan. Ympäristöministeriöstä, jossa jatkovalmistelu tapahtuu, ei 
ole kuulunut mitään, homma näyttää junnaavan paikallaan. Ettei vain olisi 
syy siinä, että sama taho joka valmisteli epäkelvon lain on ehkä vastentah-
toinen muuttamaan mitään. ”Minkä kirjoitin, sen kirjoitin!” 

Heikki Niininen 

 

 

 

http://www.vapaala.net/


18 
 

VAPAALALAINEN: KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 

Omakotiyhdistyksen toimintaa ovat tukeneet ja palve-

lujaan tarjoavat: 
  

Myyjäiset kello 12 - 14 

Sunnuntaina 22.3.2015 

Friherrsin torpalla 

Vapaalantie 28 

 

Tervetuloa! 

Järj. Friherrsin VPK:n naisosasto 
 
 

 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin 

Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. Lisätietoja toiminnasta 

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

Koko perheen vapputapahtuma 30.4. klo 15-18 kirkon pihalla 

 

 

 

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. 

 

http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla
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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/  

 

Lehden toimitti: Heikki Niininen heikki.niininen@elisanet.fi 
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