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

kotiyhdistysten 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 
 
MITÄ HYÖTYÄ OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ? 
 
Yllä oleva kysymys nousee helposti jäsenyyttä harkitsevien mieleen. Fri-
herrsin historian alkuaikoina sellaista ei tarvinnut ajatella. Yhteisten asioi-
den hoitaminen vaati niin paljon työtä ja keskinäistä kanssakäymistä, että 
jäsenyyttä pidettiin itsestäänselvyytenä. Vastaavanlainen ”sosiaalinen 
pakko” vallitsee edelleenkin joillakin pienillä, yhtenäisillä alueilla. Meillä 
Vapaalassa kunnalliset palvelut ovat pääpiirteissään kunnossa, joten yh-
distykseen liittyminen ei ole välttämätöntä. 

 

Omakotiyhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä seuraavas-
ti: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa 
paikalliseen pientaloasumiseen ja -omistamiseen liittyviä yleisiä ja paikalli-
sia etuja, tavoittelematta kuitenkaan osallisilleen välitöntä taloudellista an-
siota, tukea kiinteistönhoitoharrastusta Vapaalassa ja Pellaksessa sekä 
valvoa ns. kestävän kehityksen huomioon ottamista aluesuunnittelussa. 

 

Käytännön toiminnassa sääntöjä ei jatkuvasti tutkita, mutta niiden pääperi-
aatteet, toiminta jäsenten yhdyssiteenä ja pientaloasumiseen liittyvien etu-
jen valvominen, ovat toiminnan keskiössä. Yhteisöllisyyttä halutaan edis-
tää yhteisillä tapahtumilla ja retkillä, esimerkiksi Vapaala-päivillä, teatteri-
matkoilla ja retkillä. Teatteriin voi tietysti mennä yksinkin, mutta kuka läh-

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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tee teatteriin Tampereelle, Kotkaan, Hämeenlinnaan tai Lahteen? Yhdis-
tyksen mukana pääsee mukavassa seurassa. 

Paikallisten etujen valvonta merkitsee ennen kaikkea kaupungin suunni-
telmien seuraamista ja kannanottoja Vapaalaa koskeviin asioihin. Yhdistys 
tekee kaupungille aloitteita havaittujen epäkohtien korjaamiseksi ja tiedot-

taa kyläläisille vireillä olevista 
asioista. Valitettavasti talou-
delliset realiteetit voivat jyrätä 
esitykset. Esimerkiksi Omat 
kadut OK – hanke kuivui 
kaupungin rahapulaan eikä 
yhdistys pystynyt muutta-
maan Hohtimien alueelle 
kaavailtua tiivistä rakentamis-
ta Vapaalan asemakaavan 
mukaiseksi. 

 

Yksittäisille jäsenille tarjottavat jäsenedut nousevat usein esille. Niiden 
suhteen kattojärjestömme Suomen Omakotiliiton tarjonta on laajaa, alkaen 
jäsenlehdestä ja eri asiantuntijoiden antamasta neuvonnasta. Omakotilii-
tolla ja sen Uudenmaan piirillä on suuri joukko yhteistyökumppaneita, jotka 
antavat neuvontaa tai alennuksia omakotiyhdistysten jäsenille. Tiedot löy-
tyvät parhaiten Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan piirin verkkosivuilta 
osoitteista http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenedut  ja 
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja. 

 
Tervetuloa jäseneksi! 

Liisa Rajamäki 

 
VAPAALA-PÄIVÄ 5. SYYSKUUTA 2015 RAJATORPAN KOU-
LULLA 
 
Tervetuloa Vapaala-päivään, katselemaan, kuuntelemaan ja osallistu-
maan.  

Ohjelma tarjoaa tänä vuonna laulua, askartelua, Hembölen ihastuttavia 
eläimiä, lisäksi kotikylämme palokunnan paloauto on tutkittavana sekä 
menneen ajan menopelejä ihmeteltävinä. 

 

http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenedut
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja
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Lapsia laulattaa Laura Tuomi sekä lapsille että vanhemmalle väelle on 
tarjolla Catharina Zuhlken viihdyttävä laulutuokio. Päivän päätteeksi omat 
iloiset liikuntatuokiot lapsille ja aikuisille. 

Päivän aikana on nautittavissa kahvia ja tuoreita leivonnaisia pientä erillis-
tä maksua vastaan ja Myyrpatio paistaa makkaraa. 

 

Omakotiyhdistyksen hallitus haluaa tarjota myös paikallisille yhteisöille ja 
yrittäjille mahdollisuuden esitellä päivän yhteydessä toimintaansa. Tänä 
vuonna eri harrasteyhteisöille on tarjottu mahdollisuutta tulla esittäyty-
mään.   

 

Toivommekin, että kyläläiset käyttävät ahkerasti tätä mahdollisuutta hy-
väkseen ja tutustuisivat kyläämme lähellä oleviin yhteisöihin ja yrityksiin. 

 

Tarkempi ohjelma Vapaala-päivästä jaetaan postin toimesta Vapaalan ja 
Rajatorpan alueelle. Ohjelmalehtinen on löydettävissä elokuun viimeisellä 
viikosta lähtien myös yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa 
www.vapaala.net/Kyläkuulumiset  

 

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan! 

    Erja Nuottimäki 

 

Catharina Zuhlke – Vapaalassa kasvanut laulaja 

Naapurini Catharina Zuhlke, jonka olen tuntenut laitokselta kannetusta 
pienestä nyytistä lähtien, Hän on asunut koko elämänsä Vapaalassa eli 
Friherrsissä. Nyt aikuisikään ehtinyt nuori nainen on kasvanut ja hänelle 
on suotu laulun lahja sekä ääni vailla vertaa.   
 
Laulu ja musiikki on aina kuulunut hänen elämäänsä. Jo pienenä tyttönä 
hän pihalla kulki laulellen ja esiintyi mielellään niin perhejuhlissa kuin kou-
lujenkin tilaisuuksissa, joita hän kävi Rajatorpassa ja Myyrmäessä. 
 
Aktiivisena ja aikaansaavana tyttönä hänen harrastuksiinsa kuului myös 
Etelä-Vantaan Taitoluistelijoissa luistelun opettelu ensin tenavaryhmissä ja 

http://www.vapaala.net/Kyläkuulumiset
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myöhemmin osallistumalla muodostelmaluisteluun, josta hänelle on jäänyt 
monta hyvää ystävää. 

 
Tämä nuori nainen on aina iloinen ja nauravainen 
ja hänet tavatessaan tulee aina hyvälle tuulelle. 
Hän on hyvin ihmisrakas ja aina valmis auttamaan 
muita, lisäksi hän on aikaansaava ja osallistuva. 

 
Vuonna 2013 Jone Nikula, joka toimi tuomarina 
Idols-kisassa, oli kuullut jossain Catharinan laula-
van, ja niin hän päätti käydä Catharinan ja Cata-
pultti-yhtyeen treenikämpällä kuuntelemassa ja 
kysymässä josko Catharina voisi osallistua Idols-
kisaan. Pitkän harkinnan jälkeen Catharina osallis-

tui kisaan lukuisten ystävien ja sukulaisten kehotuksesta. 

  
Tämän kisa toi Catharinalle uusia mahdollisuuksia rakentaa sekä uraa että 
kehittää saamaansa laulunlahjaa. 

 
Nyt hän on esiintynyt lukuisissa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, 
toiminut orkesterinsa kanssa jopa ”lämmittely”-bändinä kansainvälisille 
artisteille. Viime vuonna hän voitti Pähkinärinteessä järjestetyn Karakoke-
kisan, jossa finalistien joukossa oli mm. tangofinalisti viime vuodelta. 

 
Vapaalan omakotiyhdistys on saanut mahtavan esiintyjän Vapaala-päivien 
ohjelmistoon, sillä Catharina on lupautunut esiintymään kaikkien iloksi. 
Tule kuuntelemaan ja ihailemaan tätä oman kylän laulajaa.  

 
Toivotamme Catharinalle menestystä ja kaikkea hyvää hänen elämäs-
sään!    

Erja Nuottimäki 

VANTAAN TANSSIOPISTO  
 
Vantaan Tanssiopisto on Vantaan Tanssiopiston tuki ry:n ylläpitämä tans-
sin perusopetusta antava tanssioppilaitos Vantaalla. Tanssinopetuksemme 
tavoitteina ovat oppilaiden kasvu tasapainoisiksi, vastuullisiksi ja itsenäi-
siksi aikuisiksi sekä hyvä ymmärrys tanssista taidemuotona. Tanssia voi 
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opiskella haasteellisesti tavoitteena ammatilliset opinnot tai virkistävä har-
rastus.  

 
Tanssiopisto esittää Vapaala-päivässä 5. syyskuuta kaksi tanssiesitystä, 
joissa esiintyvät opiston oppilaita baletin 6. luokalta ja nykytanssin 7. luo-
kalta. Ensimmäisen esityksen kesto on 3 minuuttia ja toisen 5 minuuttia. 

 

 
 
Variksenpelättimet 

 
Koreografia: Eevamari Kitti 

Tanssijat: Baletin 6. luokka. Hertta Hietikko, Sade Kiiskinen, Iida Korva, 
Erika Marttinen, Rosa Myllysilta, Venla Mäyrä, Sara Seabrook, Aino Virkki, 
Ina-Linnea Ahokanto 

 
Mafia 

Koreografia: Esko Hakala 

Tanssijat: Nykytanssin 7. luokka. Eetu Hölttä, Samuli Porio, Wiljami Miet-
tunen, Joel Nurmi, Samuel Kuohukoski, Jesse Koskela, Eero Teittinen, 
Kim Wall, Andreas Bogossian, Nuutti Hämäläinen 

Anna-Maria Vainio 

MYYRPARTIO 
 
Myyrpartio järjestää ohjelmaa kaikille yli seitsemänvuotiaille, jotka ovat 
kiinnostuneita luonnosta, yhdessä tekemisestä ja uusien kokemusten 
saamisesta. Myyrpartion kokoontumispaikka Kolo sijaitsee Vantaan Myyr-
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mäessä, minne laumat ja vartiot kokoontuvat vii-
koittain. Lisäksi ohjelmassamme on lukuisia retkiä, 
partiotaitokilpailuja ja muita partiotapahtumia. Lisä-
tietoa löytyy nettisivuiltamme mypa.tainio.net ja 
kysymyksiä voi lähettää suoraan osoitteeseen 
liity.myyrpartioon@gmail.com.  

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme makkaran-
paiston merkeissä Vapaala-päivänä! 

Viktoria Eklund 

LÄHDE TEATTERIRETKELLE ESPOOSEEN 
 
Omakotiyhdistys järjestää lauantaina 14.11.2015 matkan Turun ja  

Espoon kaupunginteattereiden yhteistuontantona esittämään Brea-
king the Waves- näytelmään Espoon kaupunginteatterissa. 

 

 
    
Lars von Trierin kulttielokuvan pohjalta sovitettu ja Mikko Koukin ohjaama  

vahva draama uhrautuvasta ja rajoja rikkovasta rakkaudesta. Tarina sijoit-
tuu 1970 Skotlantiin, uskonnollisesti ahdasmieliseen yhteisöön ja öljynpo-
rauslautalle, missä roolihahmo Jan (Taneli Mäkelä) työskentelee. Nuori ja 
monin tavoin viaton Bess (Helmi-Leena Nummela) elää Skotlannin saaris-
tossa ja rakastuu itseään 27 vuotta vanhempaan Janiin. Suhdetta ei hy-
väksy kukaan. 
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Kun Jan loukkaantuu ja halvaantuu öljynporauslautalla sattuneessa onnet-
tomuudessa, on Bess valmis äärimmäisiin tekoihin rakkautensa puolesta. 
Jan yrittää työntää Bessin luotaan, mutta saa aikaan vain lisää epätoivoa 
ja lopulta Bess kokee, että ainoastaan antautumalla muille, hän voi pelas-
taa miehensä. 

 
Tunteet elävät kehossa, niitä ei ajatella. Rakkaus on yleensä ristiriitaista, 
on kaikkivoipaa rakkauden tunnetta ja yhtäaikaisesti pelkoa rakkauden 
menettämisestä. Kerrontaa lisäävät vahvat 1960-1970-luvun lempiartistien 
biisit, jopa niiden takia kannattaa käydä katsomassa tämä esitys. 
www.espoonteatteri.fi   

 
Yhdistys on varannut liput ja bussikuljetuksen 56 osallistujalle. Varaa oma 
paikkasi heti! 

 
Bussi teatteriretkellemme lähtee klo 10.30 Rajatorpan ostoskeskuksesta. 
Ajetaan tuttuun tapaan Vapaalantietä ja Ilpolantietä (Vanhaa Hämeenky-
läntietä). Kyytiin voi nousta bussipysäkeiltä matkan varrelta. Suuntaamme 
ensin EMMAan, jossa meille on noin puolen tunnin kestävä opastus. 

 
Museossa on meneillään Kosketus, joka on 
Saastamoisen säätiön (Kuopiolaislähtöinen 
kulttuurisäätiö) uudistunut kokoelmanäytte-
ly. Näyttely muodostuu kolmesta osasta ja 
sen ydinteema on ihmisyys. Nyt esillä on 
näyttelyn kaksi ensimmäistä osaa. Ihminen, 
tila ja kohtaaminen sekä toinen osa Ihmi-
nen, identiteetti ja keho. Kolmas, eli viimei-
nen vaihe avautuu yleisölle 18.11.2015. 
Taidekokoelma on kasvanut nykyiseen 

2 500 teokseen alun perin kotikokoelmasta. Joulukuusta 1999 lähtien ko-
koelma on ollut Espoon kaupungin hoivissa, kokoelmasta huolehtii EMMA, 
jossa pysyvästi on 150 teosta.   

 
Ennen teatteriesitystä, joka alkaa klo 14.00 syömme lounasta meille vara-
tussa kabinetissa. Tarjolla on ruokaisa keitto, salaatti, leipä, levite ja kah-
vi/tee, gluteenittomia ja laktoosittomia. 

 

http://www.ttt-teatteri.fi/
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Matkapaketti sisältää; bussikuljetuksen, EMMA, lounaan ja teatterilipun. 

Hinta yhdistyksen jäsenille 60 € ja ei-jäsenille 65 €. 

 
Matkalle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 20.10. mennessä Pertti 
Louhulalle, puh. 09 - 855 5483 tai sähköposti pertti.louhula@pp.inet.fi  

Jos ilmoittaudut sähköpostitse, niin saat siitä myös vastauksen.  

 
Osanottomaksu maksetaan viimeistään 4.11. yhdistyksen tilille FI80 
1430 3000 101156 ja käytetään viitettä 9001. 

 
Tervetuloa mielenkiintoiselle retkelle Rauni Mononen 

 
CITYKANIT JA ESPANJANSIRUETANAT VANTAALLA 
 

Keväällä kantautui sekä meiltä että 
Varistosta tietoja citykanien lisäänty-
misestä. Lähetin sen vuoksi kaupun-
gille tiedustelun sen toiminnasta kani-
kantojen vähentämiseksi.  Vastausta 
sain odottaa aika kauan, mutta kesällä 
ympäristösuunnittelija Sinikka Ranta-
lainen vastasi ja kertoi, että Vantaan 
kaupunki on toistaiseksi vain kerännyt 
havaintotietoja ns. citykaneista.  Kau-
punki ei ole ryhtynyt varsinaisiin hävi-

tystoimiin, koska kanit eivät ole aiheuttaneet erityisiä haittoja kaupungin 
omistamilla alueilla.  Viranomaisten käsitys on, että kaneja saalistavat pe-
dot tuntuvat pitävän kannan kurissa. 

  
Rantalaisen arvion mukaan kanit saattavat tehdä tuhoja puutarhassa, mut-
ta yhtälailla rusakot ja muutkin luonnon eläimet voivat puutarhan ja kasvi-
maan kasveja syödä. Mikäli villikanit aiheuttavat todellista haittaa, hän 
ehdotti ottamaan yhteyttä metsästäjiin tai paikallisiin riistayhdistyksiin  
(esim. Suomen riistakeskuksen Uudenmaan aluetoimisto, puh. 09 350 
7230), koska kani on meillä riistaeläin.  

 
Citykanien ohella espanjansiruetanat ja lehtikotiloetanat ovat kasvava on-
gelma. Kaupungin ympäristökeskus on laatinut tiedotteen, jossa kuvataan 

mailto:sähköposti%20pertti.louhula@pp.inet.fi
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lajin elintapoja sekä ehkäisy- ja hävityskeinoja . Hävittämisessä suositel-
laan etanoiden keräämistä astiaan ja kiehuvan veden kaatamista niiden 
päälle. Kuolleet etanat pitäisi haudata maahan, jotteivät ne jäisi ravinnoksi 
lajikumppaneilleen. Markkinoilla on myös rautafosfaattipohjaisia etanantor-
junta-aineita, jotka ovat vaarattomia muille eläimille. 

 
Espanjansiruetanoiden leviämisen ehkäisemiseksi suositellaan kasvilli-
suuden pitämistä matalana, avokompostien päälle ripoteltavaa kalkkia, 
joka tosin hidastaa kompostoitumista, sekä lehti- ja risukasojen hävittämis-
tä ennen talven tuloa, koska etanat talvehtivat niissä. 

 
Naapuruston yhteistyö on tärkeää espanjansiruetanoiden torjunnassa. 
Etanat leviävät nopeasti, joten hävitystyötä on tehtävä naapuritonteilla 
samanaikaisesti. 

Liisa Rajamäki 

 
KEHÄRATA SAATIIN – MITEN KÄVI MUUN JULKISEN LIIKEN-
TEEN? 
 
Liikennöinti kauan odotetulla kehäradalla aloitettiin heinäkuussa. Nyt meil-
lä on mahdollisuus päästä junalla lentoasemalle ja Tikkurilan kautta lähes 
joka puolelle Suomea. Omakohtaisten kokemusteni mukaan junalla Myyr-
mäkeen tultaessa VR:n automaatitkin tarjoavat nopeinta yhteyttä joko Pa-
silan tai Tikkurilan kautta. Mutta, mutta, entäs sitten yhteydet Vapaalasta 
kehäradan asemille tai suoraan Helsingin suuntaan? Tilanne näyttää huo-
nolta. 

 
Kehärataa suunniteltaessa lupailtiin tiheää liityntäliikennettä rautatie-
asemille, mutta sen valmistuessa taloudelliset realiteetit ovat iskeneet niin, 
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että liityntäliikenne on kuivunut kasaan ja myös Vihdintietä Helsingin suun-
taan ajavat bussit ovat huomattavasti vähentyneet. 

Entisen linjan 30 tilalla on linja 335, jolla tosin 
liikennöidään vain arkisin klo 6-18 kerran tun-
nissa. Ilta- ja viikonloppuyhteydeksi luvataan 
kutsutaksia (335T), joka liikennöisi kerran tun-
nissa. 

 
Elokuun alussa kerrottiin kuitenkin uusista lähi-
busseista. Linjoja on Vantaalla kuusi, joista 
yksi, 313, liikennöi väliä Myyrmäki – Hämeen-
kylä Vapaalan kautta arkisin klo 9 – 15. Lähi-
bussit korvaavat entisiä palvelulinjoja ja ne on 
tarkoitettu erityisesti ikääntyneille ja liikuntara-
joitteisille, mutta niitä voivat käyttää kaikki mat-
kustajat. Bussit kulkevat vain kutsusta ja ne on 
tilattava etukäteen. 

 
Vihdintietä Vapaalasta Helsinkiin liikennöi entisen linjan 362 tilalla linja 
332, jonka vuorovälit arkisin ruuhka-aikaan ovat 15 minuuttia, muuten 60 
minuuttia! Entisen linjan 360 reitti lyhenee Uusmäkeen, joten siitäkään ei 
ole meille apua. Suoraan Vihdintietä ajavista linjoista meitä hyödyttää 
enää linja 345, jonka vuorovälit ovat ruuhka-aikana 30, muuten 60 minuut-
tia. Nykyinen linja 324 on siirretty ajamaan Hämeenlinnanväylää. Päh-
kinärinteen suunnasta ajaa useita linjoja Helsinkiin, mutta Rajatorpantien 
pysäkeille on Vapaalasta aika pitkä kävelymatka. 

 
Uusien aikataulutietojen valossa voi sanoa, että Vapaalan osalta joukkolii-
kenteen palvelutaso on romahtanut. Minulle asia kirkastui viime vuoden 
lopulla, kun tutkin kommentoitavana ollutta Vantaan joukkoliikennelinjastoa 
2015. Arvostelin sitä reippaasti, mutta muutamien kuukausien odottelun 
jälkeen saamassani vastauksessa vähennyksiä perusteltiin paitsi taloudel-
lisilla syillä, myös sillä, että matkustajamäärät meidän linjoillamme ovat 
olleet todella alhaisia. 

 
Hallitus on kokouksissaan useaan kertaan keskustellut tyhjinä ajavista 
busseista, joten vähennys ei tullut meille mitenkään yllätyksenä. Rehelli-
syyden vuoksi on tietysti myös myönnettävä, että useimmilla Vapaalan 
pihoilla seisoo henkilöauto, monilla kaksi tai vieläkin enemmän. Mutta 
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varmasti on myös autottomia, joille vaihtoehdot liikkeelle lähdettäessä ovat 
joko taksikyyti tai tuntuva kävelymatka. Hyvät liikkumisvinkit ovatkin terve-
tulleita! 

Liisa Rajamäki 
 

VAPAALA TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN KOHTEENA 
 
Keväällä tarkastettiin Helsingin yliopis-
ton valtiotieteellisessä tiedekunnassa 
Vapaalasta kotoisin olevan Erkko Antti-
lan väitöskirja Esikaupunkien vuosisata : 
paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seu-
dun vanhoissa työväen esikaupungeissa 
1900-luvulla. 

 
Tutkimuksen lähtökohtana ovat 1900-
luvun alkupuolen esikaupungit, mm. 
Malmi, Tapanila, Pakila ja Leppävaara. 
Valtaosa esikaupungeista syntyi Helsin-
gin maalaiskunnan alueelle, mutta liitet-
tiin toisen maailmansodan jälkeen Hel-
sinkiin. Nykyisen Vantaan alueelta mu-
kana tutkimuksessa ovat Friherrs ja 
Hämevaara. Tieteellisen tausta-
aineiston jälkeen tutkimuksessa käsitel-
lään mm. esikaupunkien syntyä ja kehittymistä, asuinoloja ja paikallista 
arkea, yhdistystoimintaa, ihmisten kanssakäymistä ja huvittelua. Sotien 
jälkeistä talousbuumia ja suuren alueliitoksen vaikutuksia käsitellään laa-
jasti, samoin kuin viime vuosikymmenien kehitystä, jolloin vanhojen työvä-
en esikaupunkien miljöö muuttui nykyaikaiseksi keskiluokkaiseksi pienta-
lomiljööksi. 

 
Anttila ryhmittelee aineistonsa erilaisten teemojen mukaan, joten esimer-
kiksi Friherrsiä ei käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Teokseen sisältyy kui-
tenkin runsaasti lainauksia haastatteluista, jotka kuvaavat entisten vuosi-
kymmenien elämäntapaa paremmin kuin tieteellinen teksti. Friherrsin olo-
jen kuvauksissa ja haastatteluissa näkyy erityisesti Esko Koskenvesan ja 
Pertti Louhulan kynänjälki. Kaiken kaikkiaan 312-sivuiseen tutkimukseen 
mahtuu niin paljon mielenkiintoista tietoa, että sitä on mahdotonta kuvailla 
muutamalla sanalla.  
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Omakotiyhdistyksen hallitus onkin kutsunut Erkko Anttilan kertomaan tut-
kimuksestaan yhdistyksen seuraavan vuosikokouksen yhteydessä.  

 
Erkko Anttilan väitöskirja on luettavissa osoitteessa 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154056. 

Liisa Rajamäki 

 
LYHYESTI 
 

 Kouluevakkoja Pähkinärinteestä Ilpolan kouluun 
 

Pähkinärinteen koulun syksyllä alkava re-
montti vaatii oppilaiden sijoittamista väliai-
kaisesti muihin tiloihin. Koulun 4. luokat si-
joitetaan Ilpolan kouluun ja siellä toimineet 
Rajatorpan koulun alaluokat sijoitetaan uu-
den koulun puolelle. Viime keväänä aloitta-
nut Mummola jatkaa kuitenkin edelleen Ilpo-
lan koulun tiloissa. 

 

Oppilasmäärän lisääntyminen voi kasvattaa jonkin verran liikennettä kou-
lun läheisyydessä, erityisesti Ilpolankujalla. 

 

 Rakentaminen käynnistynyt Hohtimien alueella 
 
Rakennustoiminta entisen Hohtimet-puiston alueella on käynnistynyt hiljal-
leen.  Ensimmäiset talot ovat rakenteilla. Keväällä alueen pohjoisosasta 
kaadettiin ja tontit tulevat todennäköisesti myyntiin syksyn aikana. 

 

 Vapaalanpolun liikenneturvallisuuden parantaminen 
 
Rajatorpan koulun ohitse urheilukentälle vievällä Vapaalanpolulla keväisin 
ja kesäisin harjoitettu moporalli on ollut lähiasukkaiden riesana jo vuosi-
kausia. Välillä poliisi on omakotiyhdistyksen pyynnöstä tihentänyt käyntejä 
alueella ja saanut siten tilanteen joksikin aikaa rauhoittumaan.  

 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154056


14 
 
Tänä keväänä yhdistyksen hallitus lähetti kaupungin tekniselle lautakun-
nalle esityksen hidasteiden hankkimisesta tälle tieosuudelle. Liikenne-
suunnittelupäällikkö Leena Viilo vastasi hyvin nopeasti, mutta itse ongel-
maan ei nopeasti ole apua saatavissa. Tälle vuodelle suunnitellut uudet 
hidasteet ovat rakenteilla ja ensi vuoden kohteetkin on jo valittu, joten Va-
paalanpolku voi olla vuorossa aikaisintaan vuonna 2017. Mikäli hidasteita 
ei jostakin syystä voida rakentaa, täytyy miettiä muita keinoja moporallin 
hiljentämiseksi 

. 

Yhdistyksen kirjelmä sekä liikennesuunnittelupäällikkö Leena Viilon vasta-
us ovat yhdistyksen verkkosivuilla (www.vapaala.net) hallituksen kokouk-
sen 3.6.2015 pöytäkirjan liitteinä. 

Liisa Rajamäki 

 

Meillä Vapaalassa ja Pellaksessa on noin 1000 taloutta. 
Omakotiyhdistys toimii kaikkien näiden puolesta omakotiasu-
jan asialla.  
Haluaisitko sinä kuulua omakotiyhdistykseen ja olla vaikutta-
massa omakotiasumiseen Suomen Omakotiliiton kautta? 
 

Omakotiyhdistys 

 edistää kylän yhteisöllisyyttä tiedotuksen ja yhteisten tapahtumien avulla 

 valvoo Vapaalan ja Pellaksen omakoti- ja pientaloasukkaiden etuja seu-
raa aluetta koskevia viranomaisten suunnitelmia ja ottaa niihin kantaa 

  
Omakotiyhdistyksen jäsenenä käytettävissäsi ovat  

 Suomen omakotiliiton jäsenedut, ks. http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu 

 Omakotiliiton Uudenmaan piirin jäsenedut, ks. 
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja 

 Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestön jäsenedut, ks. 
http://www.vokvantaa.fi/jasenedut.html 

 
Kaiken tämän saat 25 euron jäsenmaksulla (2015). 
 
Liity jäseneksi nyt!  
Voit ilmoittautua osoitteessa http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai 
ottamalla yhteyttä taloudenhoitajaan, p. 09 855 5483. 

 

http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja
http://www.vokvantaa.fi/jasenedut.html
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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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. 

 

VAPAALALAINEN: KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 
Omakotiyhdistyksen toimintaa ovat tukeneet ja palvelujaan 

tarjoavat: 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin  

Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. Lisätietoja toiminnasta Van-

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

Kansanlaulukirkko su 23.8. klo 10 Lammaslammen rannalla, mini-
golfkentän laiturin luona. Jumalanpalveluksen jälkeen kahvitarjoi-
lu. 

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: Erja Nuottimäki:  erja.nuottimaki@elisanet.fi   

ISSN 0786-454X 

Fysioterapia Kolehmainen ky:ssä on tapahtunut omis-
tajanvaihdos 1.8.2015 alkaen.  

Yrityksen nimi vaihtuu Fysioterapia Kibo Oy: ksi. Yhdys-
tiedot pysyvät samoina ja vanha henkilökunta jatkaa pal-

veluksessanne. 

Elokuu-Syyskuu tarjous: 
- Fysioterapia 60 min – 60€ 

- Jalka analyysi ja pohjallisten teko – 130€ 

- Jumpparyhmä ikäihmisille alkaa vko 37. 

10€/jumppa 

Soittele ja kysy lisää! 09-8555482 

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/
http://www.vokvantaa.fi/
mailto:erja.nuottimaki@elisanet.fi

