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

 
KYLÄKUULUMISTEN JAKELUSTA – VIELÄKIN 
Edellisessä lehdessä kirjoitin Kyläkuulumisten jakelusta niihin postilaati-
koihin,  joissa  on  ilmoitus  ”Ei  ilmaisjakelulehtiä”. 

Hallitus teki syyskuun kokouksessaan päätöksen, että lehti jaetaan myös 
niihin laatikoihin, joissa on ilmaislehtien jakelukielto. Ratkaisu ei kuiten-
kaan ollut hyväksyttävä ja asiaan jouduttiin palaamaan uudestaan. Koska 
kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemyksen mukaan jäsenlehtiäkään ei voi 
jakaa postilaatikoihin, joissa on joko mainosten tai ilmaislehtien jakelukiel-
to, hallitus päätti pyytää tällaisen jakelun kieltäneitä kyläläisiä ilmoit-
tamaan omakotiyhdistykselle, mikäli eivät halua Kyläkuulumisia. 
Siis: JOS ET HALUA KYLÄKUULUMISIA, ilmoita asiasta yhdistyksen 
verkkosivuilla osoitteessa www.vapaala.net välilehdellä Anna palautetta tai 
soita Kalevi Karlingille, p. 0500-455755. Ilmoita myös katuosoitteesi, niin 
että jakajamme osaavat toimia ilmoituksesi mukaisesti. 

Jos haluat seurata Kyläkuulumisten välityksellä omakotiyhdistyksen ja ky-
län tapahtumia, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Lehti pudotetaan postilaa-
tikkoosi edelleenkin. 

 Liisa Rajamäki 
OMAKOTITALKKARI ALOITTANUT 

Edellisessä lehdessä kerroimme omakotitalkkaritoiminnan viivästymisestä. 
Melko pian lehden ilmestymisen jälkeen alkoi tapahtua. Löytyi tehtävästä 
kiinnostunut ehdokas, hänet tavattiin, haastateltiin ja sovittiin, että Jukka 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Jääskeläinen aloittaa Vapaalan oma-
kotitalkkarina marraskuun alussa.  

Talkkaritoiminnasta on tiedotettu yh-
distyksen verkkosivuilla, sähköpostilla 
ja postilaatikkojakeluna. Työtehtäviä 
on alkanut kertyä, mutta toivottavasti 
yhdistyksen jäsenet haluavat enene-
vässä määrin käyttää omakotitalkkarin 
palveluja. Erilaisia työmahdollisuuksia-
han on runsaasti, vaikka vaaralliset tai 
ammattipätevyyttä vaativat tehtävät 
ovat kiellettyjä. 
 

Jukka Jääskeläisen tavoitat arkisin klo 9.00 – 15.00 puhelinnumerosta 
045-603 3399 

Lisätietoja omakotitalkkaritoiminnasta antavat työnjohtajat Rauni Mononen 
puh. 050-514 8321  ja Pertti Louhula p. 09-855 5483. 

Tiedotteissa on selvästi kerrottu, että talkkarin palvelut on tarkoitettu aino-
astaan yhdistyksen jäsenille. Asunto-osakeyhtiöissä asuvat voivat käyttää 
talkkarin palveluksia omassa kodissaan ja piha-alueellaan, mutta eivät 
yhtiön töihin.  

Vihje niille kyläläisille, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, mutta haluaisivat 
saada talkkariapua lähiviikkoina: loppuvuoden aikana liittyviltä jäseniltä ei 
peritä tämän vuoden jäsenmaksua. 

Jäseneksi voi liittyä osoitteessa www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ot-
tamalla yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan Pertti Louhulaan. 

Liisa Rajamäki 
VAPAALA-STIPENDI  

Vapaalan Omakotiyhdistys on perustanut  sti-
pendin, jolla on tarkoitus palkita ja huomioida 
Vapaalan alueella asuvia henkilöitä, ryhmiä tai 
yhteisöjä ansiokkaasta toiminnasta tai kunnos-
tautumisesta.  Stipendi myönnetään vuosittain 
ja sen saajasta päättää yhdistyksen hallitus. 

Kenelle stipendi voidaan myöntää? 
Stipendi voidaan myöntää Vapaalassa asuvalle 
tai siellä toimivalle henkilölle tai ryhmälle hyväs-
tä suorituksesta, yrittämisestä, onnistumisesta 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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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 2015 loppuun mennessä. 

Stipendi luovutetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

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

              Arto Hämäläinen 
 

ATK-TUENTARVE OMAKOTIYHDISTYKSEN ALUEELLA 
Taustaa  
Vapaalan omakotiyhdistyksen alueella on noussut esiin tarve jäsenille 
järjestettävästä tietoteknisestä tuesta ja mahdollisesta koulutuksesta. On 
todettu, että erityisesti ATK-tukitarvevaatimukset lisääntyvät ikäihmisten 
joukossa ja henkilöiden keskuudessa, jotka eivät käytä tietokonetta 
päivittäin tai työssään. Yhä nopeammin uudistuvat tietotekniikan 
sovellutukset ja käytössä oleva laitekanta ovat ristiriidassa keskenään, 
hyvät neuvot ja opastus ovat toisinaan tarpeen. Kuinka oma 
yhdistyksemme voisi olla tässä yhteydessä apuna? 

Miten ATK- tukitoimet pitäisi toteuttaa? 
Paras mahdollinen ratkaisu olisi henkilö, 
johon voisi olla yhteydessä tarvittaessa, 
mutta johon yhdistyksen resurssit eivät 
valistettavasti nykyisellään riitä. Yhdistys on 
pohtinut eri vaihto-ehtoja ja päätynyt 
järjestämään keskustelutilaisuuden, jonka 
pohjalta lähdetään kehittämään tietotek-
nistä tukea ja koulutusta. 

Keskustelun aiheita 
x Yleinen tietokoneen käyttöön liittyvä opastus. Mitä käyttäjä haluaa 

tietokoneella tehdä? 
x Onko sinulla itselläsi laitteisto vai käytätkö jonkin yleisen/yhteisen 

tilan yhteiskäyttötietokonetta? 
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x Mitä tulee tietää tietoturvasta?  
x Ohjelmistot ja niiden päivitykset 
x Mitkä ovat pääasialliset ohjelmat, joita tarvitset ( tekstinkäsittely tai 

muu vastaava) 
x Tietoliikenneyhteydet  
x Sosiaalinen media – onko käyttötarvetta – mitä tällä yleensä 

tarkoitetaan  
x Laitehankinnat - pääperiaatteet 

ATK-tukitarpeen kartoittaminen ja keskustelutilaisuus 

Aiheeseen liittyy monia kysymyksiä, joihin yleispätevän vastauksen anta-
minen ei ole helppoa. Tämän johdosta Vapaalan omakotiyhdistys suunnit-
telee asiaa koskevan keskustelutilaisuuden järjestämistä kevään aikana. 
Ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan tarkemmin seuraavassa Kyläkuulu-
misissa. 

   Jouko Mäkinen ja Erja Nuottimäki 
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TEATTERIMATKA TAMPEREELLE 15.11.2014 
Teatterimatkamme alkoi Rajatorpan 
ostoskeskuksen edestä, johon ko-
koonnuimme odottamaan bussia. 
Meitä olikin  kaikkiaan 56 henkilöä. 

Ensimmäinen pysähdys retkellämme 
oli Riihimäen Lasimuseo, jossa saim-
me oppaan johdolla kuulla eri lasiteh-
taiden historiasta ja lopuksi näimme 
kattavan näyttelyn eri tehtaiden tuo-
tannosta. Vierailu oli mielenkiintoinen ja antoisa. 

Matkamme kulki Tampereen vanhaa tietä maisemia ja nähtävyyksiä ihail-
len. Kuljettajamme kertoi matkamme varrella mielenkiintoisesti eri paikois-
ta. Tampereella teimme kierroksen kaupungilla ja näimme mm. uuden Ho-
telli Tornin. Tampereen Suomalaisella Klubilla nautimme myöhäisen lou-
naan, josta jatkoimme katsomaan illan teatteriesitystä  Tampereen Työvä-

en Teatteriin. 

Illan teatteriesitys Yöllisen koiran merkil-
linen tapaus oli hyvä ja näyttelijät loista-
via. Esitys oli ajatuksia herättävä ja siitä 
riittikin keskusteltavaa paluumatkalle. 

Puolen yön aikaan olimme tyytyväisinä 
Vapaalassa ja suuntasimme kotejamme 
kohti. Taas oli hyvin järjestetty teatteri-
matka takana. 

 Erja Nuottimäki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouluiset myyjäiset 
Tervetuloa sunnuntaina 14.12.2014 klo 10 – 15 

os. Luhtimäki 2, Varistossa 
TULE jouluostoksille 
Vantaan Kutojat Kankurilaan, löydät sieltä käsin neulottuja pipoja, sukkia ja 
lapasia. Koruja sekä muita pieniä lahjaideoita kaiken ikäisille. Kotiin joulu-
tunnelman luo ovikranssi, värikäs liina tai huopa ja trikoo/ räsymatto. 

Valitse joulupakettiin aidot käsityönä tehdyt lahjat ja sisusta 
koti yksityiskohdilla joulun tunnelmaan. 

Vantaan Kutojat ry 
vantaankutojat.yhdistysavain.fi 
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Meillä Vapaalassa ja Pellaksessa on noin 1000 taloutta. 
Omakotiyhdistys toimii kaikkien näiden puolesta omakotiasu-
jan asialla. Noin 300 taloutta haluaa tukea toimintaa olemalla 
jäseniämme.  
Mielestämme yhä useammat voisivat tulla mukaan toimintaan 
jäseninä. Miten on? 

Omakotiyhdistys 
x edistää kylän yhteisöllisyyttä tiedotuksen ja yhteisten tapahtumien avulla 
x valvoo Vapaalan ja Pellaksen omakoti- ja pientaloasukkaiden etuja seu-

raa aluetta koskevia viranomaisten suunnitelmia ja ottaa niihin kantaa 
Omakotiyhdistyksen jäsenenä käytettävissäsi ovat  
x Suomen omakotiliiton jäsenedut, ks. http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu 
x Omakotiliiton Uudenmaan piirin jäsenedut, ks. 

http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja 
x Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestön jäsenedut, ks. 

http://www.vokvantaa.fi/jasenedut.html 
 
Kaiken tämän saat 25 euron jäsenmaksulla (2015). 
Liity jäseneksi nyt!  Marras-joulukuussa liittyvät uudet jäsenet saavat 
loppuvuoden 2014 jäsenyyden maksutta! 
 
Voit ilmoittautua osoitteessa http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai 
ottamalla yhteyttä taloudenhoitajaan, p. 09 855 5483. 

MUISTATHAN JOULUTERVEHDYKSIIN 
VAPAALAN OMAT JOULUKORTIT 

Kortteja on saatavana Pertti Louhulalta, Teräkuja 4 tai Fysioterapia 
Kolehmaiselta 3+3 kappaleen paketissa hintaan 5 €/paketti.  Yksiosaisia  
erikoiskortteja  saa  hintaan  0,20  €/kpl 

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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VAPAALALAINEN: KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 
Omakotiyhdistyksen toimintaa ovat tukeneet ja 

palvelujaan tarjoavat: 

 

RAJATORPAN 
HAMMASLÄÄKÄRIT 

_______ 09 853 4334    ________ 

 Nuijakuja 6 A                     01650 VANTAA 
 
 
HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Hämeenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. Lisätietoja toiminnasta 
Vantaan Lauri-lehdessä ja www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla. 

Kauneimmat joululaulut ke 10.12. klo 18 Vapaalan seurakunta-
talossa. 
 
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. 
 

 

 

Lehden toimitti  Erja Nuottimäki   erja.nuottimaki@elisanet.fi         ISSN 0786-454X 

http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla

