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Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net  on Vantaan 
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ottamalla yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan.  
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Lusikointia Frisusta 

VAPAALALAINEN TERVEHTII TUNTEMATTOMANKIN 

Viime aikoina olen ruvennut tervehtimään tuntemattomiakin vastaantulijoi-
ta. Aluksi se vähän jännitti, mutta kokemukset ovat olleet iloisia yllätyksiä. 
Olen saanut omaan hymyyn ja tervehdykseen aina vähän hämmästyneen 
mutta iloisen vastauksen. En tiedä kumpi on ollut iloisempi tervehtijä vai 
tervehditty, mutta hyvältä on tuntunut. 

Ajatus vieraidenkin tervehtimisestä virisi kokemuksista pienessä englanti-
laisessa kaupungissa. Tuntemattomat ihmiset tervehtivät minuakin asun-
tokaduilla, puistoissa ja metsissäkin. Metsäpoluilla kaikki tervehtivät ja jot-
kut kehaisivat joskus säätäkin. Tunsin oloni turvalliseksi ja itseni hyväksy-
tyksi ja tervehdin myös innolla vastaantulijoita. Tervehtiminen oli vain muu-
tama sana mutta se sisälsi tärkeän viestin. 

Kokemuksistani innostuneena ehdotin Kyläkuulumisten joulunumeroon 
aiheeksi tervehtimistä 

 

Kätelläkin saa mutta aluksi riittää esimerkiksi  

TERVE, HEI, MOI, PÄIVÄÄ, MORO … 

Kuva: Ritva Forss 

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Toki minulla on myös lapsuuteni Friherrsin ajoilta hyviä muistoja tervehti-
misestä. 

Ilpolan koulun aikaansaaja ja sen pitkäaikainen johtaja opettaja Esteri 
Niemi opetti koulun oppilaita tervehtimään kaikkia kyläläisiä ja niin teimme 
ja usein joku vanhempi ihminen kyseli kenenkäs lapsi sinä olet ja kertoi 
myös kuka hän itse on tai missä hän asui. Kylässämme oli tuolloin paljon 
vähemmän asukkaita ja paljon enemmän yhteisöllisyyttä, joka johtui var-
masti siitä, että kyläläiset tuottivat monet palvelut yhteistyöllä.  

Kylämme on laajentunut ja asukasmäärä kasvanut jatkuvasti. Elintaso on 
noussut ja palvelut ovat parantuneet. Yhteistyön tilalle on tullut verotus ja 
sillä yhteisesti tuotetut palvelut. Kehitys on kääntöpuolenaan tuonut yhtei-
söllisyyden vähentymisen. 

Vanhat ajat ovat menneet, mutta ihmiset ovat ennallaan. Maailma muut-
tuu, mutta onneksi voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa muutokseen. 
Parhaiten se käy lähiympäristössämme. Oma kylämme voisi olla kaikille 
viihtyisämpi ja turvallisempikin heti, kun haluamme ja uskallamme terveh-
tiä vastaantulijamme. Tervehtiminen ei ole tunkeutumista toisen yksityisyy-
teen. Tervehtiminen voi kuitenkin parhaimmillaan johtaa jopa ystävystymi-
seen. Vieraan tai puolitutun iloisen yllättynyt vastatervehdys hymyineen 
lämmittää mieltä monta hetkeä.  

Vähemmän ystävällisissä aikeissa olevien vastaantulijoidenkaan tervehti-
minen tuskin on vaarallista ja toisaalta se voi toimia jonkinlaisena ikävien 
asioiden ennaltaehkäisynä, koska tällöinkin henkilö on tullut nähdyksi ja 
varmasti tietää sen. 

Miksi emme sitten kaikki vielä ole tervehtijöitä?  Arvelen, että suurin osa 
meistä on vähän ujoja. Tervehtiminen on kuitenkin niin palkitsevaa, että 
kun siihen alkaa, niin siitä tavasta ei halua enää luopua.     
Me haluamme tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi, haluamme kuulua johonkin 
joukkoon. Haluamme tuntea olomme turvalliseksi, yksinäisyys pelottaa 
meistä monia. Vapaala on kyläyhteisö, jossa voimme kaikki vastata tois-
temme edellä lueteltuihin tarpeisiin ainakin tervehtimällä toisiamme. Voin 
vakuuttaa, että se todella kannattaa ja tuottaa meille kaikille iloa ja hyvää 
mieltä. Laajennetun tervehtimisen alkaminen on hieno joululahja meille 
kaikille. 

Eija Grönfors 
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LIIKENNEASIOISTA – EDELLEEN 

Viime lehdessä kirjoitin kehäradan valmistumisen jälkeen supistetusta 
bussiliikenteestä, jota monet kyläläiset ovat varmasti harmitelleet. Kirjoi-
tuksessani mainitsin myös uudet innovaatiot, lähibussilinjan 313 ja taksilla 
ajettavan linjan 335T. Kuluneiden kuukausien aikana on kertynyt jonkin 
verran kokemuksia, joko omakohtaisesti tai naapureilta kuultuna. 

Lähibussit ovat ilmeisesti entisiä palvelulinjojen busseja, sillä niissä voivat 
matkustaa eri tavoin liikuntarajoitteiset sekä rollaattoria tai lastenvaunuja 
käyttävät. Linjoilla on myös ns. virtuaalipysäkkejä, jotka sijaitsevat kauem-
pana bussin normaalireitistä. Oman kokeiluni yhteydessä Vapaalantien 
pysäkit olivat minua lähinnä, mutta varmasti esimerkiksi Peräkylältä bussia 
tilaavien kannattaa kysellä virtuaalipysäkkiä. 

Lähibussit täytyy tilata etukäteen (puhelinnumero 09 4766 4000). Myyrmä-
en suuntaan tilausajan ilmoittaminen on helppoa, mutta jos haluaa tilata 
myös paluukuljetuksen, ajan arviointi on vaikeampaa. Luultavasti on vain 
pakko varata riittävästi aikaa asiointiin. 

Linjalla 335T halutaan selvästi tarjota linjan 335 palvelut alhaisemmilla 
kustannuksilla ja siksi sitä ajetaan iltaisin ja viikonloppuisin kahdeksan 
hengen tilataksilla. Matkustuskertomuksissa on hämmästelty sitä, että 
matka on ilmainen. Käytännössä kai matkustajat käyttävät myös jotakin 
muuta kulkuneuvoa ja taksikyyti sisältyy tämän kustannuksiin. 

Omakotiyhdistys ja Rajatorppa-Seura yrittivät syksyllä helpottaa Vapaalas-
ta ja Rajatorpasta Myyrmäen suuntaan kulkevien matkustusta ja ehdottivat 
HSL:lle, että Rajatorpantietä ajavat sisäisen liikenteen bussit koukkaisivat 
Nuijatien kautta. Ehdotus sai kuitenkin tyrmäävän vastaanoton: sen katsot-
tiin olevan liian kallis ja hidastavan bussien liikennöintiä!  

Bussiliikenteen supistuksista huolimatta meidän kannattaa käyttää tarjolla 
olevia mahdollisuuksia mahdollisimman ahkerasti ja monipuolisesti; onhan 
vaarana, että niitä edelleen supistetaan! Yksi apuneuvo julkisen liikenteen 
tehokkaaseen käyttöön on HSL:n Reittiopas. Sen ”vapaalalaisversio” löy-
tyy omakotiyhdistyksen verkkosivuilta, osoitteesta www.vapaala.net., Bus-
siaikatauluja. Sieltä löytyvät Vapaalan bussipysäkit ja nimeä klikkaamalla 
saat esiin HSL:n pysäkkiaikataulut. Kokeilehan! 

Liisa Rajamäki 

 

 

http://www.vapaala.net/
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VAPAALA-PÄIVÄ 5.9.2015  

Tänä vuonna Vapaala-päivää vietettiin sateisessa säässä. Se ei yhtään 
tahtia haitannut vaan väkeä oli mukana ainakin edellisvuosien verran jos ei 
enemmänkin. Meidänkin perheestä oli kahdeksan henkeä, nuorin vuoden 
ikäinen ja vanhin... no, joitakin vuosikymmeniä vanhempi.  

Tapahtumassa oli taas jokaiselle jotakin. Ohjelma alkoi avauspuheen-
vuorolla, jonka piti omakotiyhdistyksen sihteeri Arto Hämäläinen. Sen jäl-
keen yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Rajamäki toivotti osallistujat tervetul-
leiksi päättäen puheenvuoronsa ajatukseen ”hymyillään, kun tavataan”. 
Kaupungin tervehdyksen toi apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö. Sen 
jälkeen ohjelma sisätiloissa jatkui musiikilla. Rajatorpassa asuva Laura 
Tuomi sai taas lapset osallistumaan innolla niin lauluun, leikkiin kuin mu-
sisointiin, vaikkapa vain johtoja pureskellen kuten meidän nuorimmainen. 
Omalta kylältä oli myös toinen musiikkia esittänyt nuori nainen Catharina 
Zuhlke. Hänen lauluaan oli ilo kuunnella ja varmasti se viihdytti sekä aikui-
sia että lapsia. Vantaan Tanssiopiston tyttöjen esitys oli nimeltään Varik-
senpelättimet. Pojat esittivät tanssin nimeltä Mafia. Molemmat esitykset 
olivat loistavia ja korviini kantautui monenkin katsojan kommentti, kuinka 
hauska oli nähdä, että po-
jatkin ovat innostuneita 
tanssista. 

Sateesta huolimatta myös 
ulkotapahtumat keräsivät 
varsinkin nuorempaa vä-
keä. Lapset viihtyivät Hem-
bölen eläinten kanssa. Oli 
hauska seurata, miten pie-
nimmätkin, juuri ja juuri 
kävelytaitoiset, silmät lois-
taen riensivät eläinaitauk-
sesta toiseen yhä uudes-
taan ja uudestaan. Isom-
mat lapset saivat lopuksi jopa auttaa eläinten viemisessä kuljetusautoon ja 
se näytti olevan monelle iso asia. Paloautot kiinnostivat monen ikäisiä kä-
vijöitä ja  vähän isompia tyttöjä ilmiselvästi myös palomiehet. Itse olin suu-
rimmaksi osaksi sisällä niin etten edes tiedä mitä kaikkea ulkona tapahtui 
päivän mittaan. Ainakin siellä oli urheilua, pelejä ja leikkiä. Niin, ja vanhoja 
ajoneuvojakin siellä oli ihmeteltävinä ja ihailtavina. 
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Paikalliset yritykset ja yhdistykset esittelivät toimintaansa paitsi ulkona niin 
myös sisällä. Erityisen paljon kiinnosti tätä nykyä paljon esillä oleva ja tar-
peellinen teema eli kierrätys. Kierrätyskeskuksen esittelijällä näyttikin ole-
van kyselijöitä jonoksi asti. Mieltäni lämmitti myös nähdä miten Vapaalan 
Marttojen esittelypisteessä oli päivän mittaan paljon nuoriakin virkkaajia. 
Toivottavasti joku sai sieltä jopa kipinän aloittaa hauskan ja hyödyllisen 
käsityöharrastuksen. Paljon minulta jäi toki huomaamatta, mutta näytti 
siltä, että kukaan ei ollut tullut esittelemään toimintaansa turhaan vaan 
kaikille riitti kiinnostuneita katselijoita ja kyselijöitä. Ruoka-salissa kahvia, 
teetä tai mehua sekä maittavia leivonnaisia nauttien saattoi muun ohjel-
man lomassa kerätä perheen hetkeksi yhteen tai istua tuttavan kanssa 
vaihtamassa kuulumiset ja kenties vähän parantaa maailmaa siinä samal-
la.  

Viimeinen ohjelmanumero eli ohjattu liikuntahetki keräsi vielä lopuksi ylei-
sön. Kaikki eivät salin etuosaan tulleet, mutta pikkuhiljaa eri puolilla salia 
alkoi yhä useampi liittyä mukaan.  

Kyselin perheenjäseniltäni mielipiteitä Vapaala-päivästä. Kaikki olivat sitä 
mieltä, että siellä oli hyvä tunnelma. Nuorimmainen ei sitä tosin pystynyt 
vielä sanoiksi pukemaan, mutta ilmeistä ja menohaluista päätellen hän oli  
samaa mieltä. 

Isot kiitokset kaikille esiintyjille, vapaaehtoisille ja omakotiyhdistyksen hal-
litukselle onnistuneesta tapahtumasta. Mukavaa syksyä toivottaen  

Sirkka Saarinen 

 

TEATTERIRETKI ESPOOSEEN 

Aamupäivällä lauantaina 14. marraskuuta kokoontui 53 kyläläistä bussi-
pysäkeille odottamaan Ahvala Transin isoa, valkoista bussia lähteäkseen 
mukaan omakotiyhdistyksen järjestämälle teatteriretkelle. Lähtöhetkellä 
syksyn harmauden keskellä yöllinen sade oli lakannut ja aurinkokin pilkah-
teli. Minnan ohjaama bussi saapui ajallaan ja matka alkoi. Se suuntautui 
tällä kerralla naapurikaupunkiin Espooseen. 

Ensimmäinen kohteemme oli Tapiolan Weegee-talossa sijaitseva Espoon 
nykytaiteen museo Emma. Itse rakennus on professori A. Ruusuvuoren 
suunnittelema Weilin & Göös-yhtiön entinen painotalo. Se on jykevä beto-
nirakennus. Täällä tutustuimme pätevän oppaan Iia Palovaaran johdolla 
esillä olevaan näyttelyyn. Ilman opasta ja hänen innostunutta, katsojat 
mukaan ottavaa esitystään olisivat useimmat meistä vain kävelleen teos-
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ten ohi. Mutta nyt kierros kesti noin kolme varttia. Esillä oli Saastamoisen 
säätiön kokoelmista otsikolla Kosketus valikoituja, vaikuttavan kokoisia 
teoksia.  

Toisille meistä tarjottiin lounas ennen kierrosta ja toiselle ryhmälle sen jäl-
keen. Weegee-talon ravintola painottaa aterioissaan luomua. Niinpä mekin 
saimme lounaaksi salaattia ja kasviskeittoa, mikä oli ihan hyvää. 

Matka jatkui Espoon kaupunginteatteriin Revontulihalliin. Täällä katsoim-
me Espoon ja Turun kaupunginteattereiden yhteistuotantona tuottaman 
näytelmän ”Breaking the Waves”. Näytelmän pääosissa esiintyivät Helmi-
Leena Nummela sekä Taneli Mäkelä. Näyttelijät suoriutuivat osistaan hie-
nosti. Näytelmä oli julma draama uhrautuvasta ja rajoja rikkovasta rakkau-
desta. Teksti oli paikoin hyvin kovaa ja esitys muutenkin epätavallisen 
rankkaa. Äänitehos-
teet ja muuten hyvä 
musiikki soivat turhan 
kovaa. Tämän kirjoit-
taja olisi niiden aikana 
kuulolaitetta parem-
min tarvinnut kuu-
losuojaimet. Joillekin 
se näytti olevan liikaa. 
Edessämme istuneet 
kaksi rouvashenkilöä 
eivät palanneet pai-
koilleen väliajan jäl-
keen.  

Uskonnon varjolla on 
maailmassa tehty 
paljon pahaa. Muistamme mitä Pariisissa tapahtui. Tämä näytelmä tapah-
tuu tiukasti uskonnollisessa yhteisössä 1970-luvun Skotlannissa. Siinä 
kahden ihmisen rakkautta ei hyväksy kukaan. Tyttö suljetaan lopuksi yh-
teisön ulkopuolelle ja tämän kuoltua rikoksen uhrina pappi toivottaa hänet 
synnintekijänä helvettiin. Tosin lopuksi tapahtui vielä uusi käänne asiassa. 
Näytelmä antoi paljon ajattelemisen aihetta. Täytyy vain toivoa, että me 
ihmiset kaikkialla maailmassa oppisimme elämään paremmin ja suhtautu-
maan ymmärtäväisesti toisiimme ja toistemme tunteisiin. 

Palasimme Minnan kyydissä takaisin kotiin illan jo tummennettua.  

Pertti Louhula       
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KAAVINTIEN/VUOLUTIEN RISTEYKSESSÄ TAPAHTUU  

Vantaan kaupunkisuunnittelusta tuli heinäkuulle 2015 päivätty kirje, jossa 
ilmoitettiin, että Vantaan kaupungin yrityspalvelut hakee asemakaavamuu-
tosta omakotitonttien kaavoittamiseksi Kyseessä on Kaavintielle ja Vuolu-
tielle (Kaavintie 26, Vuolutie 9b ja Naulatie 2) suunniteltu puistoalueen 
kaavoitus ja uudet tontit (Asemakaavamuutos nro 002275,Vapaala) 

Kirjeen mukaan kaupungin tavoitteena on lisätä omakotitonttien kaavoit-
tamista. Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta. Kaavan tavoitteita ovat 
tiivistäminen, täydentäminen ja eheyttäminen. 

Samalla tavoitteena on muuttaa Kaavintien nimi, koska katu on kahdessa 
osassa, välissä on kävely-pyörätie. Vapaalan asukkaille järjestettiin 
12.8.2015 kuulemistilaisuus, jossa oli mahdollisuus tavata kaupungin 
aluearkkitehti Timo Kallaluoto.  Paikalle saapui parikymmentä osallistujaa.  
Arkkitehti kertoi, että alueelle on tavoitteena saada 7 tonttia, Kaavintien 
puistoon 5 tonttia ja Vuolutien puistoon 2 tonttia. Nyt alueella on paperin-
keräyspiste ja Vantaan Energian muuntaja. Keräyspisteelle tulee löytää 
uusi paikka, muuntaja puolestaan voisi jäädä paikalleen. 
Tilaisuudessa tuli myös esille, että kaikkia aiemmin eri puolilla Vantaata 
muodostettuja uusia tontteja ei ole saatu myydyksi.  

Asukkaat esittivät aktiivisesti näkökantojaan ja kysymyksiään kaupungin 
aluearkkitehdille. Tärkein näkökanta asukkaiden mielestä on Vapaalan 
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kulttuurihistoriallinen ja puutarhamainen vehreä olemus, minkä vuoksi alu-
eelle muun muassa on muutettu.  

Kaavintien nimenmuutosta Raspitieksi perustellaan sillä, että kadun lop-
puosa on jäänyt muusta Kaavintiestä erilleen. Tämä johtuu siitä, että osa 
Kaavintiestä on saatu aikoinaan asukkaiden toimesta muutettua keskeltä 
kävelytieksi. Nyt kadulla on uusia omakotitaloja, jolloin tonteille on oltava 
ajomahdollisuus. Paikalla olijat vastustivat kadun nimenmuutosta voimak-
kaasti. 

Kuulemistilaisuuden lisäksi asukkailla oli mahdollisuus esittää omia mielipi-
teitä ja tavoitteita asemakaavamuutoksesta sähköpostitse tai kirjeellä 
10.9.2015 mennessä. 

Niinpä myös Vantaan omakotiyhdistys lähetti kannanottonsa asiaan 
9.9.2015 päivätyllä kirjeellä. Se on nähtävissä omilla nettisivuillamme 
www.vapaala.net, valitse Lausunnot ja sieltä asemakaavamuutos 
20002275 

Asia on tällä hetkellä virkamiesvalmistelussa. 

Sari Aulu 

VAPAALAN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN - SELVITYS 
LÄHTENYT KÄYNTIIN 

Täydennysrakentamisselvityksen käynnistymisestä on tiedotettu maan-
omistajille lähetetyllä tiedotteella ja kaupungin asukaslehdessä julkaistus-
sa kuulutuksessa. Hankkeen infotilaisuus pidettiin 17.11 Rajatorpan kou-
lulla, missä ruokasali täyttyi asiasta kiinnostuneista kyläläisistä. Tilaisuu-
den ohjelmassa oli seuraavat alustukset: 
• Johdatus illan ohjelmaan 
• Täydennysrakentamishankkeen esittely 
• Vapaalan liikenneverkon nykytilanne ja tavoitteita 
• Paikallinen asukastoiminta täydennysrakentamisselvityksen osana 

Oma puheenvuoroni omakotiyhdistyksen puolesta ei täysin vastannut oh-
jelmaan merkittyä otsikkoa. Aloitin esitykseni Vapaalan asemakaavan laa-
timisesta ja käsittelin sitten laajemmin Hohtimien alueen kaavoitusta ja 
niitä seikkoja, joihin omakotiyhdistys otti kantaa. Me vastustimme erityises-
ti esitettyä tonttitehokkuutta, tonttikohtaisia katuliittymiä sekä sitä, että 
kaavaselostuksessa rakentajille luvattiin vapaata rakentamistapaa ”Vapaa-
lan luonteen mukaisesti”. Omakotiyhdistys on lausunnoissaan toistuvasti 
korostanut kylän yleisilmeen säilyttämistä ja pitää sen huomioimista tär-
keänä myös täydennysrakentamisselvityksen yhteydessä. 

http://www.vapaala.net/
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Toisena pääkohtana kuvasin puheenvuorossani ns. poikkeamislain (laki 
1257/2010) vaikutuksia lähiympäristön kannalta. Laki antaa kokeilussa 

mukana oleville 
kunnille lisää pää-
täntävaltaa mm. 

rakennusoikeuden 
ylityksiin. Omako-
tiyhdistyksen halli-
tus joutui erään yk-

sittäistapauksen 
yhteydessä pereh-
tymään lain vaiku-
tuksiin ja uhkiin. Se 
piti sovittuja ylitys-
mahdollisuuksia – 
jopa yli 30% - liian 
korkeina ja katsoi, 
että ratkaisuja teh-
täessä ei lainkaan 
otettu huomioon 
päätöksen vaikutuk-

sia lähiympäristöön. Yksittäiset tiivistämistoimenpiteet rikkovat alueen 
yleisilmettä entisestään.  

Poikkeamislain perusteella tehtävistä muutoksista ei tiedoteta julkisesti, 
vaan niistä kysytään ainoastaan lähinaapureiden mielipidettä. Tästä syystä 
omakotiyhdistys suhtautuu myönteisesti täydennysrakentamisselvityksen 
tekemiseen, koska työn kuluessa asukkailla on monipuoliset mahdollisuu-
det tuoda näkemyksensä julki. Omakotiyhdistyksen hallitus aikoo osallis-
tua tiiviisti tähän työhön. Asukkailla on osallistumismahdollisuuksia on mm. 
seuraavasti:  
• Suunnittelija tavattavissa Myyrmäen kirjastossa maanantaisin klo 12-

15 (14.12.2015 asti) 
• Aktiiviryhmän sähköpostikeskustelu ja tapaamiset 
• Nettikysely auki 7.12. asti 
• Mielipiteitä voi toimittaa kaupungin kirjaamoon 6.12. asti 

Tervetuloa mukaan täydennysrakentamisselvityksen laatimiseen! 

Liisa Rajamäki 
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VAPAALA-STIPENDI 

Nyt on taas aika miettiä kenelle voisi ehdottaa Vapaala-stipendiä, joka 
jaetaan nyt toista kertaa. Ensimmäinen stipendihän myönnettiin Laura 
Tuomelle. Stipendi myönnetään vuosittain ja sen saajasta päättää hallitus. 

Kenelle stipendi voidaan myöntää? 
Stipendi voidaan myöntää Vapaalassa asuvalle tai siellä toimivalle henki-
lölle tai ryhmälle hyvästä suorituksesta, yrittämisestä, onnistumisesta tai 
toiminnasta henkilön/yhteisön/ryhmän hyväksi.  

Kuka voi ehdottaa? 

Stipendin saajaehdokkaita voivat esittää yhdistyksen ja sen hallituksen 
jäsenet. Esitystä tulee perustella. 

Aikataulu 

Ehdokasesitykset tulee perusteluineen toimittaa yhdistyksen hallitukselle 
tammikuun 2016 loppuun mennessä. 

Stipendi luovutetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Katselkaamme ympärillemme. Vapaalasta löytyy varmasti stipendille koh-
teita. Näin rakennamme kylämme identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. 

Arto Hämäläinen 

OMAKOTITALKKARI LOPETTANUT 

Yhdistyksemme omakotitalkkari Jukka Jääskeläisen vuoden kestänyt työ-
sopimus päättyi 2.11.2015. 

Ennakkokyselymme osoitti, että talkkarin käyttö erilaisissa työtehtävissä 
olisi ollut suurempaa, mitä vuoden aikainen käyttö osoitti. Työsuhteen ai-
kana palvelujen käyttö oli vain keskimäärin 23 tuntia /kuukausi, kun se olisi 
voinut olla 120 tuntia kuukaudessa. Tosin työsuhteen loppua kohden ns. 
vakioasiakkaiden määrä hieman lisääntyi, mutta kuten em. huomaa kapa-
siteettia olisi ollut paljon suurempaan käyttöasteeseen. 

Yhdistyksemme hallitus on yhteydessä Omakotiliiton Uudenmaan piirin 
toimistoon saadakseen tietoa siitä, kuinka paljon valtio tulee myöntämään 
ensi vuonna määrärahoja talkkaritoimintaan ja miten ne jaetaan. Piiri etsii 
aikanaan myös sopivan kriteerit täyttävän työntekijän. 

Rauni Mononen 
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Isommat muskelit auttaisivat … 

… OMAKOTIVÄEN  EDUNVALVONNASSA 

Miten lähiympäristö kehittyy? Onko naapuritontille tulossa jotakin puistikon 
tilalle? Miten leikkipuistoa remontoidaan? Näistä lähiympäristön asioista 
on tässäkin Kyläkuulumisten numerossa monta juttua. Ja siitä miten Oma-
kotiyhdistys (OKY) pyrkii vaalimaan kylän yhteisiä lähiympäristön asioita 
edunvalvojana. 

On hyvä kuitenkin nähdä myös edunvalvonnan kokonaisuus. Iso osa siitä, 
mikä esimerkiksi lopulta käy todella omakotiasujan kukkarolle, tapahtuu 
valtakunnan tai nykyään myös EU-tasolla. Esimerkkeinä vaikkapa kiinteis-
töverojen korotusaikeet ja epäonnistuneen energiatodistuslain korjausyri-
tykset. Tässä kuvaan astuu omakotiväen kattojärjestö Suomen Omakotiliit-
to (SOKL), kaltaisiemme ”yhdistyksen yhdistys”. Ja edunvalvontatehtäviä 
sillä ja meillä sen työnantajina riittää, tässä pari esimerkkiä.  

Tiedossa on että hallitus aikoo nostaa kauttaaltaan kiinteistöverotuksen 
skaalaa. SOKL on ollut kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaostossa ja esittänyt mm. että hallitusohjelman mukaisia kiinteistöve-
rojen ala- ja ylärajoja ei korotettaisi ja että pienituloisen asujan kohtuutto-
mille kiinteistöveroille asetettaisiin katto.  

Verojaosto puolsi hallituksen esitystä. Jaoston oppositiota edustavat jäse-
net jättivät eriävän mielipiteen joka myötäili jonkin verran SOKL:n esitystä. 
Arvioni on: ei hyvältä näytä kiinteistöverotuksen raamien kannalta, loppu-
han jää sitten kuntien päätettäväksi. Kiinteistövero näyttää yhä enemmän 
muodostuvan hyväksi lypsylehmäksi kuntien taloudelle. Lisää tietoa mm.  
http://www.omakotiliitto.fi/asumistavoitteet 

Omakotiväen kansalaisaloite - me Frisussa hienosti siinä mukana - täysin 
torson energiatodistuslain muuttamiseksi johti lain palauttamiseen edus-
kuntaan. Edus-
kunta ei oiko-
päätä lähtenyt 
muuttamaan 
lakia, mutta 
evästi hallitusta 
kehittämään 
lakia siihen 
suuntaan mihin 
kansalaisaloit-
teessa pyrittiin. 

http://www.omakotiliitto.fi/asumistavoitteet
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Hallituskin tässä välillä ehti vaihtua ja muutenkin asian eteenpäin meno on 
ollut tahmeaa.  

Nyt näyttää siltä että toinen omakotiväen esittämistä isoista pääargumen-
teista saattaisi mennä jatkoon: Energiatodistuksen ensimmäiselle sivulle 
lisättäisiin rakennuksen todellinen energiankulutus. Sen rinnalle, itse asi-
assa yläpuolelle, jäisi kuitenkin edelleen ”rakennuksen laskennallinen 
energiankulutus”. Se, että saataisiin todellinen energiankulutus todistuk-
seen, olisi laihanpuoleinen lohtu. Kaivertamaan jää, että täysin absurdi 
teoreettinen kulutus varaa dominoivaan rooliin. Eihän se kuvaa rakennuk-
sen energiatehokkuutta kuin pieneltä osalta, pääosassa on rakennuksen 
ostoenergiavalinta. Tämä taas on riippuvainen asioista, jotka eivät ole pel-
kästään omakotiasujen päätettävissä. Eivät kaikki voi valita kaukolämpöä. 
Massiivinen puunpolttokaan ei oikein taitaisi ilahduttaa lähinaapureita. Ja 
miksi nyt ankarimmin rokotetaan niitä, jotka öljykriisien aikoihin julkisen 
vallan toiveen mukaisesti valitsivat sähkölämmityksen? Enemmän asiasta 
mm. http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/rakennusten-energiatodistus-
lausunnolla. 

Tämän tapaisia kysymyksiä on riittämiin ja tulevaisuudessa on varmaan 
yhä useampia.  

Yksi niistä on tietoliikenneyhteyksien turvaaminen. Monilla meistä on 
toinen toistaan kummallisempia kertomuksia tietoliikenneyhteyksien toimi-
vuudesta. Nyt jotkut Vapaalassakin ovat saaneet ilmoituksia tietoliikenne-
operaattoreilta että kiinteät kaapeliyhteydet purettaisiin. Operaattoreilla 
lienee pyrkimys siirtyä ensi sijassa kauppaamaan langattomia yhteyksiä. 
Omakotiliitto on antanut asiassa lausuman, jossa perätään mm. kiinteiden 
yhteyksien merkitystä aidon kilpailutilanteen (langalliset/langattomat) säi-
lyttämiseksi http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/julkilausuma24102015 

Niin, ja sitten nuo muskelit, joista oli otsikossa: Omakotiliitolla on n. 
75 000 jäsentä, meillä 1000 kotitalouden Frisussa ja Pellaksessa reilut 
300. Ruotsissa omakotiväen järjestäytymisaste on asukaslukuun suh-
teutettuna yli kaksinkertainen. Edunvalvonnan yksi kulmakivistä on valvo-
van tahon joukkovoiman määrä. Meillä Suomessa ja oman yhdistyksem-
mekin alueella on paljon petrattavaa. – Harkitse siis jäsenyyttä, jos et vielä 
ole toiminut! 

Heikki Niininen 

YHTEISET VESIALUE JA NIITTY 

Maanmittauslaitos kutsui kirjeellä kyläläisiä Tikkurilassa 9.10.2015 pidet-
tyyn kokoukseen, missä tarkoituksena oli vahvistaa yhteisten tilojen osa-

http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/rakennusten-energiatodistus-lausunnolla
http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/rakennusten-energiatodistus-lausunnolla
http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/julkilausuma24102015
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kasluettelo. Kyseiset tilat ovat vesialue Ådilammessa ja niitty Hämeenky-
lässä. Paikalle saapui vain kuusi asianosaista. Puheenjohtajana toimi toi-
mitusinsinööri Tuulikki Korhonen. 

Maanmittauslaitos suorittaa kiinteistörekisterin perusparannustyönä yhteis-
ten maa- ja vesialueiden osakkaiden selvittämistä. Toimituksen tarkoituk-
sena on selvittää ja ratkaista, mitkä kiinteistöt ovat maanmittaustoimituk-
sessa saaneet osuuden mainittuihin yhteisiin alueisiin sekä osakaskiinteis-
töjen osuuksien suuruudet eli osuusluvut.  

Yhteinen alue on eräs yhteisomistuksen muoto. Yhteistä aluetta omiste-
taan niin, että osuus yhteiseen alueeseen kuuluu osana kiinteistöön. 

Vesialue Ådilammessa ei ole ollut mukana Hämeenkylässä 1800-luvulla 
suoritetussa vesialueen jaossa, joten sen on katsottava jääneen yhteiseksi 
isojaossa mukana olleille Hämeenkylän taloille numerot 1 – 8. Alue on 
lähes puolet Odilammesta. Se on 
lammen itäinen, Hämeenkylän puo-
leinen osa. Kartan mukaan sinne ei 
johda tietä.   

Niitty on 20.4.1847 rekisteröidyssä 
vesialueen jakotoimituksessa annet-
tu yhteiseksi Labbaksen ja Jussak-
sen taloille. Alueeseen kuuluu nyt 
yksi palsta Pitkäjärven koillispuolella. 
Labbaksen tilan lohkomisessa 
30.6.1937 merkittiin pöytäkirjaan, 
että kaikilla tällöin lohkomisessa muodostetuilla tiloilla on oikeus yhteisiin 
vesialueisiin, mutta ei vesijättöihin. Tämän pöytäkirjan pykälän 37 perus-
teella on tulkittu tässä lohkomisessa muodostetuilla tiloilla olevan osuus 
vesialueisiin, mutta rantaniityt on tulkittu vesijättömaiksi, koska muutakaan 
vesijättöä ei vesialueeseen kuulu. Siksi kyläläisillä, joiden tontit on lohkottu 
Labbaksen kiinteistöstä ei juurikaan ole osuutta yhteiseen niittyyn. 

Niillä tontinomistajilla, jotka saivat kutsun edellä mainittuun kokoukseen on 
vähintään oikeus yhteiseen vesialueeseen Odilammessa ja toisilla on 
myös oikeus yhteiseen niittyyn.  

Pitkäjärvessä olevasta yli kolmen hehtaarin suuruisesta yhteisestä vesi-
alueesta on Kyläkuulumisissa kirjoitettu jo aikaisemmin. Samoin on kirjoi-
tettu yhteisen sannanottoalueen kohtalosta.  

Pertti Louhula 
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KANKURILA - KUTOJIEN ONNELA 

Nykyajankin ihmisillä on halu tehdä jotain konkreettista käsillään, 
vastapainoksi istumiselle päätteen edessä. Moni haaveilee kutomisesta, 
mutta heti tulee eteen ongelma. Mihin laitan ”kankaan pystyyn”. Harvasta 
kodista löytyy niin paljon tilaa. Mutta aivan kylämme laidalla Varistossa on 
paikka, jossa voi aloittaa käsityöharrastuksen. Kankurila, Vantaan kutojien 
toimitila sijaitsee Varistossa osoitteessa Luhtimäki 2. Vantaan kutojat on v. 
1991 perustettu sitoutumaton ja vapaaehtoisuuteen perustuva käden 
taitoja ylläpitävä yhdistys. Jäseniä on tällä hetkellä n. 120. 

Kankurilassa voivat harrastaa kutomista sekä aloittelijat että konkarit. 
Kangaspuita on tusinan verran, leveitä ja 
kapeita. Loimet ovat valmiina puissa ja 
opastus on aina lähellä.  

Mahdollisuuksien valikoimaan kuuluvat eri 
kuosein ja värein kudotut perinnematot, 
kuviokudotut trikoomatot, poppanat, huovat ja 
sisustamisen erilaiset pikkutavarat. Kutojalla 
on luonnollisesti vapaus suunnitella itse kuviot 
ja värit kudonnaiseensa.  

Kankurilasta voi myös tilata valmiin maton 
omien suunnitelmien ja värien mukaisena. 
Yhdistyksen konkarit kutovat sen. Hinnoittelu 
on edullista asiakkaalle. Kankurilassa pidetään 
myös myyjäisiä muutaman kerran vuodessa. 
Myyjäisistä löytyy kudonnaisten lisäksi myös 
erilaisia askartelutuotteita, sesonkitavaroita 
vuoden eri ajankohtiin. Tehtyihin tuotteisiin voi 
tutustua yhdistyksen verkkosivujen kautta. 
Sieltä löytyvät mm. kuvat Kankurilan maratonsuorituksesta viime kesältä, 
100 metriä räsymattoa catwalkille Wanhaan Satamaan. 

On totta, että Kankurila on aktiivisten harrastajien ja iloisten ihmisten 
yhteisö. Melkein vuoden jokaisena päivänä paikalla ovat mm. yhdistyksen 
puheenjohtaja Liisa Mäkinen Mandi-koiransa kanssa, sihteeri Päivi 
Hakkarainen, yhdistyksen hallituksen jäseniä ja lukuisa joukko 
kutojakonkareita. Ohjausapu on siis lähellä. Päivittäin harrastajia on 
paikalla toistakymmentä. 

Toimintaperiaatteet: 
Harrastajaksi aikova liittyy yhdistyksen jäseneksi, liittymismaksu on 30 €. 
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Yhdistyksen vuosijäsenmaksu on tällä hetkellä 25 €, joka sisältää 
kutomisoikeuden vaikka vuoden jokaisena päivänä. 
Materiaalimaksu käytön mukaan. 
 
Yhteystiedot: 

Kankurilan osoite: Luhtimäki 2, Varisto 
Verkkosivu: www.vantaankutojat.yhdistysavain.fi  
puheenjohtaja Liisa Mäkinen, s-posti: liisamakinen@elisanet.fi puh. 
040 588 7151 
sihteeri Päivi Hakkarainen, s-posti: paivi.hakkarainen@kolumbus.fi puh. 
050 434 4593 

Arto / Marja Hämäläinen 

 

YHDISTYKSEN  JÄSENTEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET 
JA KATUOSOITTEIDEN KORJAUKSET 

Vapaalan omakotiyhdistyksen lehti Kyläkuulumiset ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Omakotiyhdistyksen hallitus on todennut, että tarvitaan myös 
nopeampaa ja kohdistetumpaa tiedottamista. 

Tämän johdosta olemme lähteneet jakamaan jäsenille sähköisiä tiedotteita 
nimellä ”Vapaalan Omakotiyhdistys tiedottaa”. Tarkoitus on tiedottaa tär-
keistä ja jäsenkuntaan läheisesti vaikuttavista asioista ja erilaisista tilai-
suuksista.   

Tänä vuonna on tiedotettu mm.  

 HKL:n järjestämästä tilaisuudesta koskien  uusia kutsupohjaisia lähi-
busseja ja reittiopastusta Vantaan uusista joukkoliikenneyhteyksistä 

 omakotiyhdistyksen Vapaala-päivästä ja sen ohjelmasta 

 muistutus syksyisestä teatteriretkestä  

 jäsenille järjestettävästä ATK-kerhosta ja sen ohjelmasta. 

Tätä varten toivomme omakotiyhdistyksessä saavamme jäsenten sähkö-
postiosoitteet. Osa osoitteista on jo olemassa Karlingin Kalevin aikoinaan 
kokoamassa listassa, jota on käytetty tiedottamiseen. Tällä listalla on kui-
tenkin vain pieni osa jäsenten sähköpostiosoitteista, joten pyydämme nyt 
jäseniä täydentämään tietoja. Näin omakotiyhdistys voi tarjota jäsenilleen 
nopeampaa ja ajankohtaista tiedonvälitystä.  

Omakotiyhdistys ei käytä jäsenten sähköpostiosoitteita muuhun tarkoituk-
seen kuin tiedotukseen. Yhdistys ei myöskään myy eikä anna osoitteita 
muiden tahojen käyttöön.  
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Vanha Hämeenkyläntie on taannoin muuttunut Ilpolantieksi ja samalla 
myös talojen numerointi on muuttunut. Pyydämmekin Ilpolantiellä asu-
via omakotiyhdistyksen jäseniä ilmoittamaan osoitteensa omakotiyh-
distykselle. Näin varmistamme samalla, että Suomen Omakotiliiton jäsen-
lehti tulee oikeaan osoitteeseen. 

Tässä lehdessä on usein hyödyllistä asiaa omakotiasumisesta ja liitossa 
tehtävästä edunvalvonnasta. Näistä aiheista mainittakoon kansalaisaloite 
energiatodistuslain muutokseen tähtäävään lain muuttamineni ja viimei-
sempänä vaatimus haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen kohtuulliseksi 
ja jätevesijärjestelmien uusimiselle annetun siirtymäajan lisäaikavaatimus.  

Sähköpostiosoitteet ja katuosoitemuutokset voitte ilmoittaa osoitteeseen: 
erja.nuottimaki@elisanet.fi 

Kiitos yhteistyöstänne!   Erja Nuottimäki 

LYHYESTI 

Kuten olemme havainneet Sahapuiston remontti on lähtenyt käyntiin. 
Kaupungilta saadun tiedon mukaan ensin rakennetaan uudet käytävät ja 
kunnostetaan ja laajennetaan koira-aitaus. Tämän jälkeen vuorossa on 
isojen lasten leikkipaikka ja pienten lasten leikkipaikan perusparantami-
nen. Tänä vuonna töitä jatketaan niin kauan kuin säät sallivat. Ensi vuonna 
jatketaan, lopullisesti alue olisi valmis ensi kesään mennessä. 

Omakotiyhdistyksen ATK-kerho kokoontuu syksyn aikana yhteensä neljä 
kertaa ja aiheina ovat ATK-laitteisto ja liitännät, sähköpostiohjelmat, toi-
misto-ohjelmat sekä kuvankäsittely. Asiantuntijamme Riitta Lapinniemi, 
Jouko Mäkinen ja Jukka Soininen, ovat tehneet perusteelliset materiaalit 
kokoontumisten aiheista. Ryhmä, joka alunperinkin oli melko pieni, on syk-
syn mittaan supistunut, mutta ATK-asioista kiinnostuneet hallituksen jäse-
net ovat osallistuneet tapaamisiin ja keskustelu on ollut vilkasta ja moni-
puolista. Hallitus toivoo, että kerholaiset ovat saaneet perustiedot näistä 
ATK-toiminnan osa-alueista ja innostuvat itsenäiseen opiskeluun saatujen 
materiaalien pohjalta. Tulevien ATK-ongelmien käsittely on mietinnässä ja 
siihen hallitus toivoo ehdotuksia sekä nykyisiltä kerholaisilta että muilta 
kyläläisiltä. Omakotiyhdistys kiittää lämpimästi Riittaa, Joukoa ja Jukkaa 
tietojen jakamisesta!  

 
  

mailto:erja.nuottimaki@elisanet.fi
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OMAKOTIYHDISTYS KIITTÄÄ 
 

Arpajaisvoittoja Vapaala -päivään 5.9.2015 lahjoittivat 
 

Fysioterapia Kibo Oy 
Ipon Pizza 

Kauneushoitola KokoNainen 
Let’s Go Center Oy 

Medimal 
Parturi Adam 

Pub Rajatorppa 
Ravintola Delhi 
Ravintola Koto 

Salon TC 
Vantaan Martat ry 

Ykkös- Urheilu 
Yksityishenkilöt 

 

Paljon kiitoksia tuestanne! 

 

 

Frisulainen: KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA!  

Omakotiyhdistyksen toimintaa ovat tukeneet: 
 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin Hä-
meenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. Lisätietoja toiminnasta Vantaan 
Lauri -lehdessä ja   www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla                
Kauneimmat joululaulut Lehtikalliossa, lounasravintola Ärrävaarassa,  Koi-
vuvaarankuja 2, to 3.12. klo 18  sekä Vapaalan seurakuntatalossa ke  9.1. 
2015 

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

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

 

http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla
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LIITY OMAKOTIYHDISTYKSEEN, JOKA AJAA KYLÄM-

ME YHTEISIÄ ETUJA. SAMALLA SAAT JÄSENETUJA, 

KATSO www.vapaala.net, http://www.omakotiliitto.fi/, 

http://www.vokvantaa.fi/ 

 

 

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/
http://www.vokvantaa.fi/
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R A J A T O R P A N                                
HAMMASLÄÄKÄRIT                                                                                                           

      _________ 09 853 4334 _________ 

Nuijakuja 6 A      01650 VANTAA 

 

 

 

 

Ravintola Koto  
Ravintolan tulevat tapahtumat:  
11.12.2015 StandUp-ilta 35€/hlö 
Esiintyjinä Eeva Vekki, Jukka Haikara ja Pete Harju 
12.12. Glögi ja pipari tarjoilu veloituksetta klo 13-17.  
Joulupukki vierailee klo 13-15. Tervetuloa nauttimaan jouluisesta tunnelmasta! 
13.2.2016 Päiväkirja-klubi & Ystävänpäivä 
Merkinnät ensirakkauksista, vanhemmista ja nuoruuden ahdistuksista ovat paitsi 
liikuttavia myös käsittämättömän hauskoja, kun ne kuulee entisen nuoren luke-
mana. Tiedossa hersyvää naurua ja ennen kaikkea tunnistettavia tunteita ajalta, 
jolloin kuvittelit olevasi ajatuksiesi kanssa täysin yksin. 
18.3.2016 Yötön Yö – komedia 
Esiintyjinä Eija Vilpas, Tiia Louste ja Valdemar Virtanen 
Varaa paikkasi ajoissa! 
Tervetuloa lounaalle tai syömään A la cartea. Myös juhla- ja tilausruoat! 

Vapaalantie 2, 050 565 0944, kotoravintola@gmail.com www.ravintolakoto.fi 

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

Toimittaja : Heikki Niininen heikki.niininen@elisanet.fi    ISSN 0786-454X 

http://www.ravintolakoto.fi/
http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/
http://www.vokvantaa.fi/
mailto:heikki.niininen@elisanet.fi

