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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 yhteyttä 
yhdistyksen taloudenhoitajaan.  

 

Hallitus 2013 
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 

KYLLÄ ME PYÖRÄILTÄIS MUTTA… 

Joulun aikaan meillä oli merkillisen lämmin sääjakso ajankohtaan nähden. 
Toki sen verran kylmää oli käynyt, että tiet oli kauttaaltaan hiekoitettu. Hie-
koituksesta on tietenkin huolehdittava, jotta säästytään pahojen kaatumis-
ten aiheuttamilta loukkaantumisilta ja autokolareilta. 

Tuo hiekoitus oli kuitenkin aihe, mikä meidän perheeseen loi ihmeellistä 
vipinää. On varsin tavanomaista, että lähialueiden kauppareissun teemme 
joko polkupyörillä tai liukkailla potkupyörillämme, autosta kun jo olemme 
luopuneet. Kaikki on normaalisti sujunut aivan laulellen, vaan ei tuon hie-
koitusjakson aikana. Jouduimme jo lähtiessä arvuuttelemaan, josko tällä-

kin kertaa pyörän rengas 
hajoaa ja paluureissusta 
tulee varsin vaivaloinen. 

Tähän mennessä korjauk-
sia olen tehnyt jo kahdek-
san kappaletta, joten se 
sujuu omasta ja Leenankin 
mielestä aika rivakasti. 
Korjauksiin ryhtyminen 
vaati totta kai kuokkavie-
raan löytämisen ja poista-
misen renkaasta. Vierei-
sessä kuvassa on esimerk-
ki eräästä, siis noin kuusi 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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mm pitkästä kvartsihiekkapalasta. Kaupungin virkamiehille tiedotimme 
asiasta ja saimme nopsasti heidän kannanottojaan. Hiekoitushiekan laa-
dustakin puhuttiin, mutta sillä sektorilla ei ole paljon tehtävissä. Kaupunki 
käyttää epäilemääni hienojakoista sepeliä kun taas yksityiset kiinteistöjen 
omistajat turvautuvat mieluummin isorakeiseen, joskin liukueston kannalta 
alempitehoiseen sepeliin. 

Nyt kun lunta on hieman satanut, kiusa renkaiden hajoamisesta lienee 
toistaiseksi loppunut.  

Keskustelimme kaupungin edustajan kanssa myös mahdollisuudesta jät-
tää puolet kevyenliikenteen väylästä hiekoittamatta lähinnä pulkkailijoille ja 
jopa potkukelkkailijoille. Tällaista väylää voisi myös potkupyöräilijä käyttää. 
Ehdotus ei kuitenkaan ole kuulemma kovin helppo toteuttaa. 

Nyt opimme, että kun vastaava hiekkakeli yllättää, on päätettävä siitä, 
otammeko riskin renkaan hajoamisesta, vai jätämmekö pyörät kotiin. Ja-
lankulkijoillehan hiekoitus on ehdottoman välttämätöntä autoilijoista nyt 
puhumattakaan.    

Kalevi Karling 

 

 

  VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

Aika: Torstai 27.3.2014, klo 18.00 

Paikka: Friherrsin Torppa, Vapaalantie 28 

Kokouksen aluksi kuulemme Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtajan  
Kaija Savolaisen esityksen omakotiväen ajankohtaisista asioista, mm. 
edunvalvonnasta. Näistä leh-
dessämme on erillinen Kaija 
Savolaisen artikkeli sivulla 9. 
Kaija Savolainen, KTM, BBA, 
on toiminut Suomen Omako-
tiliiton toiminnanjohtajana 
joulukuusta 2012. 

Esityksen jälkeen siirrymme 
vuosikokousasioihin: 
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ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
5. Vuoden 2013 toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyminen 
6. Vuoden 2013 tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen 

vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
7. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkioista sekä 

toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen 
9. Vuoden 2015 jäsenmaksusta päättäminen 
10. Vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen 
11. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen  

a) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
b) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Arto Hämäläinen, 

Pertti Louhula, Rauni Mononen, Heikki Niininen, Kaisa 
Kauranne) tilalle 

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varahenkilöiden (2) valitseminen vuodeksi 
2014 

13. Muut asiat 
14. Kokouksen päättäminen 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

TERVETULOA KAIKKI KYLÄLÄISET! 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 

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. 

Merkittävin tapahtuma kuluneelta vuodelta oli onnistunut Vapaala-päivän 
järjestäminen 8.9.2013. Osanotto oli runsasta. Kaupungin tervehdyksen 
tilaisuuteen toi apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth. 
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Vapaala-päivä ja lapset kuuluvat yhteen (Kuva: Leena) 

 
Yhdistys kannusti myös aktiivisesti kyläläisiä osallistumaan Omakotiliiton 
käynnistämän kansalaisaloitteen allekirjoittamiseen koskien energiatodis-
tuslain muuttamista. 
Toimintavuonna julkaistiin ja painatettiin 4-sivuinen Vapaala-aiheinen kort-
tisarja myyntiin. 

Perustettiin vuosittain jaettava Vapaala-stipendi. 

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. Toimin-
nantarkastajina ovat toimineet Jorma Kallio ja Aimo Koski, varalla Raija 
Hakola ja Aimo Herno. Hallitus on kokoontunut 13 kertaa ja pöytäkirjat 
ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta. Hallituksen jäsenten yhteystie-
dot ovat tämän lehden sivulla 2. Yhdistyksen varainhankinta perustui pää-
asiassa jäsenmaksutuottoihin. Merkittävä tulonlähde oli myös ilmoitus-
myynti Kyläkuulumisiin.   

Yhdistyksen talouden tulos oli 559,18 € ylijäämäinen. Hallitus esittää, että 
ylijäämä siirretään yhdistyksen yleiseen rahastoon. Vuoden lopussa yhdis-
tyksessä oli 292 maksanutta jäsentä.  Yhdistys on Suomen Omakotiliiton 
ja Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön jäsen. Yhdistyksemme on 
harjoittanut yhteistyötä lähialueen omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa. 
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Lausunnot, kannanotot ja osallistumiset 

 Otettiin kielteinen kanta Vanhan Hämeenkyläntien nimen muuttamiseen 
useita kertoja. 

 Lähetettiin kannanotto kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille koskien 
(002111 Hohtimet) puistoalueen kaavoituksen uudelleen käsittelyä. 
Kirjelmässä tuotiin esille jälleen suunnitelman ongelmakohdat: liian 
korkea tonttitehokkuus, lupaukset vapaasta rakentamisesta ja 
tonttikohtaiset katuliittymät. 

 Lähetettiin kannanotto Kuntatekniikan keskukselle Vapaalantien 
suolauksesta, joka on koettu liian runsaaksi. 

Lähetettiin lisäksi lukuisia kommentteja ja tiedusteluja kaupungin toimieli-
mille käsittelyssä ja suunnittelussa olevista asioista. 

Edustukset 

Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry.: Liisa Rajamäki ja Rauno 
Leppänen 

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 internetsivut osoitteessa www.vapaala.net. Tiedot-
tamista on hoidettu myös jäsenistön sähköpostiosoitteiden kautta.  

Toimivaksi tiedotuskanavaksi on muodostunut myös Facebookissa toimiva 
Vapaala-ryhmä. 

 

Kulakuulumisia-lehti  täytti30 vuotta – on siinä tullut lehti poikineen (Kuva: Leena) 

  

http://www.vapaala.net/
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Tilaisuudet ja tapahtumat 

 Puutarhailta yhdessä Hämevaaran asukasyhdistyksen kanssa 7.3., 
asiantuntijana puutarhuri Matti Lahtinen. Osanottajia oli 32 henkilöä. 

 Vapaalan kirkkopyhä 10.3., osallistujia jumalanpalveluksessa n. 110 
henkilöä. 

 Yhdistyksen vuosikokous 14.3., läsnä 22 osallistujaa. 

 Kevätretki Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Suomen Ilmailumuseoon 
13.5., 19 osallistujaa. 

 Siivoustalkoot 22.5. 

 Jättipalsamitalkoot 5.8. 

 Teatteriretki 23.11. Kotkaan, jossa tutustuttiin Merikeskus Vellamoon. 
Kotkan kaupunginteatterissa nähtiin Dario Fon farssi: ”Näillä palkoilla ei 
makseta”.  Retkellä 57 osallistujaa 

 Vapaala-päivä 8.9.  Vierailijoita tapahtumassa oli n. 250 henkilöä 

Arto Hämäläinen 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 

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. 

Yhdistys kannustaa myös asukkaita ideoimaan ja tekemään ehdotuksia 
alueemme kehittämiseksi. Erityisesti pyritään aktivoimaan nuoria vapaala-
laisia mukaan tähän työhön. 

Yhdistys alkaa jakaa vuosittaista Vapaala-stipendiä, josta tiedotetaan 
syyskauden ensimmäisessä lehdessä. 

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  

 Vapaalan kirkkopyhä 23.3. 

 vuosikokous to 27.3.; vieraana Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja 
Kaija Savolainen 
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 siivoustalkoot keväällä 

 kevätretki 

 Vapaalanaukeen leikkipuiston laiteopastus, toukokuu 

 jättipalsamitalkoot kesällä 

 teatteriretki syksyllä 

 joulutapahtuma, esim yhteislaulutilaisuus joululaulujen merkeissä 

 Tiedottaminen   

Kyläkuulumiset – lehteä julkaistaan 4 numeroa. Ajankohtaistiedottamista 
tehdään yhdistyksen verkkosivujen kautta ja sähköpostin välityksellä. 
Verkkosivuja pyritään kehittämään vuorovaikutteisiksi. Kerätään lisää jä-
senten sähköpostiosoitteita suoran tiedottamisen parantamiseksi netin 
kautta.  Tiedotus- ja keskustelukanavana käytetään myös Vapaalan Face-
book-ryhmää. 

Muu toiminta 

 Kartoitetaan omakotitalkkaritoiminnan tarpeellisuus Vapaalassa. 

 Yhdistys toimii yhteistyökumppanina ja tiedonvälittäjänä ”Omat kadut ok” 
– hankkeessa kaupungin ja kylän asukkaiden välillä. 

 Seurataan Vapaalan kaavoitusta ja kaupungin rakennussuunnitelmia 
alueella. 

 Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen.  

 Seurataan Vantaan kaupungin viheralueohjelman toteutumista. 

Arto Hämäläinen 

 

Syksyiset teatteriretket ovat olleet menestys – aina bussi täynnä! Viimeksi oltiin Kotkassa, 
mihinkähän tänä vuonna mennään? (Kuva: Leena) 
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Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen: 

TARVITAAN MONITASOISTA EDUNVALVONTAA 

Omakotitaloasukkaan arjen haasteet voivat yksittäisinä tuntua pieniltä ja 
vähäpätöisiltä. Pientaloasukas törmää esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 
tarvitsenko rakennusluvan, mistä tiedän millainen korjausratkaisu on kus-
tannustehokas, mistä saisin puolueetonta neuvontaa tai apua arjen aska-
reisiin, puhumattakaan siitä mitä asuminen perheelle maksaa. Kokonai-
suudessa kuitenkin liki puolet suomalaisista asuu pientaloissa. Tällöin pu-
hutaan laajasta ilmiöstä, johon tarvitaan apua sekä edunvalvontaa joka 
tasolla: kotona, paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti. 

Asuminen on meille keskeinen elämän osa-alue: sitä rajaa noin 75 eri la-
kia, se vie keskimäärin neljänneksen viidenneksen kotitalouden tuloista ja 
rakennukseen on sitoutunut suurin osa perheen varallisuudesta. Ylipää-
tään kodin tulee olla turvallinen, toiminnoiltaan viihtyisä ja mukava. Silti 
yhä useammin moni 
asukas kokee asumisen 
liian kalliiksi, kosteus- ja 
homeongelmat aiheut-
tavat terveysriskejä ja 
uudet EU-tason ja kan-
salliset määräykset 
koetaan byrokraattisina, 
kustannuksia lisäävinä 
ja jopa epäoikeuden-
mukaisina. Tästä esi-
merkkinä voidaan käyt-
tää paljon puhuttu ra-
kennuksen energiato-
distusta.  

Omakotiasukkaan apuna ovat paikalliset omakotiyhdistykset, piirit ja valta-
kunnallinen Omakotiliitto, jotka kukin omalla tontillansa pyrkivät ratkaise-
maan omakotiasumisen epäkohtia. Yksilötasolla suoran avun voi saada 
kuulumalla paikalliseen yhdistykseen, joka tarjoavat monipuolisia palvelui-
ta: omakotitalkkaripalvelua, laitevuokrausta, neuvontaan ja yhteisöllisistä 
toimintaan sekä ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. Omakotiliitto vuorostaan 
puolustaa ja valvoo omakotiasukkaan oikeudellisia, taloudellisia ja yhteis-
kunnallisia etuja vaikuttamalla lainsäädäntöön niin kansallisesti kuin EU-
tasoilla. Omakotiliiton piirit pyrkivät huolehtimaan liiton edunvalvonnan 
järjestämisestä alueellisesti sekä rakentavat yhteydenpitoa jäsenyhdistyk-
siin.  
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Keskeisenä vaikuttamisen elementtinä olet Sinä, hyvä omakotiasukas. Me 
yhdessä muodostamme yhteisön ja mitä enemmän meitä on, sitä vaikutta-
vampia me olemme! Tuo siis osaamisesi ja ystäväsi mukaan toimintaam-
me. Rakennetaan yhdessä parempaa tulevaisuutta ja pientaloasumista! 

Osallistutaan yhdessä! 
Kaija Savolainen 

 

Omakotiliitto on 1.1 miljoonan kotitalouden ja 2.7 miljoonan perheenjäsenen asialla. 

Uusimmat jutut aina nopeimmin sosiaalisessa mediassa 
https://www.facebook.com/Omakotiliitto ja https://twitter.com/omakotiliitto 
 

 

Vanhan Hämeenkyläntien nimenmuutos toteutuu 

OMAKOTIYHDISTYKSENKÄÄN VASTUSTUS EI     
RIITTÄNYT 

Vanhan Hämeenkyläntien nimenmuutosasiasta ja omakotiyhdistyksen 
vastustuksesta on kerrottu Kyläkuulumisissa useaan kertaan. Nyt se kui-

tenkin toteutuu: tienvarren 
asukkaat ovat saaneet ilmoi-
tuksen 1.4. voimaan astuvasta 
uudesta osoitteestaan. Vapaa-
lantien ja Luhtitien välinen 
osuus muuttuu Ilpolantieksi, 
Vapaalantieltä koululle kulje-
taan Ilpolankujaa pitkin. 

Uudistus tuskin ilahduttaa ke-
tään Vanhan Hämeenkyläntien 
varrella asuvaa, ei liioin frisulai-
sia yleisemminkään, koska nyt 

puututaan Frisun perinteisiin. Lisäksi muutoksesta eri tahoille ilmoittami-
nen vaatii paljon työtä ja erilaista postinkulun ja muutakin sotkua on var-
masti odotettavissa.  

Monikin ehkä kysyy: Mitähän omakotiyhdistys on tässä asiassa tehnyt? 

Vastauksena kyselijöille haluan tässä kertoa omakotiyhdistyksen kannan-
otoista, joita kertyi syksystä 2012 kesään 2013 poikkeuksellisen runsaasti. 

 9.9.2012 kirjelmä kaupunkisuunnittelulautakunnan nimistöryhmälle 

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
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 20.12.2012 kannanotto Hohtimien puistoa koskevan kaavamuutoksen 
yhteydessä 

 18.2.2013 kannanotto nimistöryhmän toisen ehdotuksen johdosta 

 12.5.2013 sähköpostiviesti kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille 

 10.6.2013 sähköpostiviesti kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille 

Vanhan Hämeenkyläntien nimenmuutosta on perusteltu sillä, että sama 
kadunnimi on Helsingissä ja Espoossa, minkä lisäksi Vantaalla on myös 
Hämeenkyläntie, ja nämä ovat aiheuttaneet vaikeuksia pelastuslaitokselle. 
Omakotiyhdistyksen hallitus on johdonmukaisesti vastustanut nimenmuu-
tosta vedoten erityisesti Vanhan Hämeenkyläntien historiaan ja merkityk-
seen Friherrsin synnyn ja kehityksen kannalta. Yhdistys ei myöskään hy-
väksynyt nimistöryhmän ensimmäistä ehdotusta Etukyläntie välille Vapaa-
lantie – Luhtitie. Tätä perusteltiin sillä, että kylässä on aikaisemmin puhuttu 
peräkylästä ja etukylästä. 

Vanhan Hämeenkyläntien nimenmuutos sisältyi myös Hohtimien alueen 
kaavaluonnokseen, joten yhdistys toisti vastustavan kantansa lausuntonsa 
yhteydessä. Vastustavia kannanottoja oli ilmeisesti tullut niin runsaasti, 
että nimistöryhmä teki uuden esityksen. Se ehdotti nyt, että Vapaalantien-
Luhtitien välinen osuus nimettäisiin Ilpolantieksi, Vapaalantieltä koululle 
johtava osuus Ilpolankujaksi. Omakotiyhdistyksen hallitus piti vanhaa ni-
meä edelleenkin parhaana, mutta myöntyi kuitenkin toteamaan: ”Jos ni-
menmuutosta pidetään Omakotiyhdistyksen ja monien muiden vapaala-
laisten tahojen vastustuksesta huolimatta välttämättömänä, Omakotiyhdis-
tys hyväksyy vähiten huonona ratkaisuna nimen Ilpolantie”. Hallitus esitti 
kuitenkin, että nimestä Ilpolankuja luovutaan kokonaan, jolloin kiinteistöjen 
numerointi olisi säilynyt entisellään. Viimeisestä ehdotuksesta, koko tien 
nimeämisestä Ilpolantieksi, hallitus lähetti viestejä useaan otteeseen suo-
raan kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille, mutta valitettavasti ehdo-
tuksemme ei saavuttanut vastakaikua. 

Nyt on sitten asukkaille jaettu kartta uusista numeroista. Niitä onkin tullut 
runsaasti, kun kaikille kiinteistöille on annettu oma numero. Kartta paljas-
taa myös todellisen syyn nimenmuutokseen: Vanhan Hämeenkyläntien 
varteen Hohtimien alueelle kaavoitetuille uusille kiinteistöille ei muuten olisi 
saatu numeroita! Toivottavasti pelastuslaitos nyt selviää uusista numerois-
ta…  

Liisa Rajamäki  

Tiedoksi jäsenille: Ilmoittakaa uusi osoitteenne Pertti Louhulalle, 
pertti.louhula@elisanet.fi, p. 09-8555483, jäsenrekisteriin muutetta-
vaksi! 

mailto:pertti.louhula@elisanet.fi
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Kylässämme meneillään … tärkeätä että nyt otetaan kantaa 

OMAKOTITALKKARIN TARVETTA KYSYTÄÄN 

Samaan aikaan tämän lehden kanssa omakotiyhdistys on jaellut postilaa-
tikoihin kyselyn TARVITSETKO OMAKOTITALKKARIA?  

Mistä talkkaritoiminnassa on kysymys? 

Kun omakotiasujan voimat ylläpitää kotia ja kartanoa ikääntymisen tai 
muun syyn johdosta ovat hupenemassa, apu on tarpeen. Läheisten (niin 
omaisten, ystävien kuin naapureidenkin) apu ja ”lakisääteiset avut” astuvat 
kuvaan mukaan, ehkä myös kaupalliset palvelut. Ja … 

… hyvän lisän tähän voi tuoda omakotitalkkaritoiminta, joka on Suomen 
Omakotiliiton vuonna 2002 aloittama hanke. Sen perusidea on, että pitkä-
aikaistyöttömien työllistämiseen suunnattuja varoja voidaan käyttää tuke-
maan ikääntyvien ihmisten asumisen jatkumista omissa kodeissaan mah-
dollisimman pitkään. 

Mitä talkkari tekisi? 

Omakotitalkkari voi tehdä tavanomaisia omakotitalon hoitotöitä kuten pi-
han hoitoa, lumitöitä, hiekoitusta, nurmen leikkuuta ja kastelua, haravoi-

mista, pensasaidan leikkaamista, oksien 
silppuamista, tavallista kotisiivousta, pie-
nimuotoista kiinteistön kunnostusta sekä 
asiointia. 

Omakotitalkkarille kiellettyjä töitä ovat 
tuli-, sähkö- ja putkityöt, katolle kiipeämi-
nen, työskentely katolla, polttomoottorilla 
varustetun sahan käyttö ja raivaussahan 
käyttö. Ammattiosaamista vaativaa työtä 
ei tehdä, vaan ajatuksena on antaa naa-
puriapua ja jokamiestyötä asiakkaan 
omilla työvälineillä. 

Mitä se maksaa? 

Työn kustannukset omakotiasujalle eivät 
ole päätä huimaavia vaan päinvastoin, 
juuri johtuen siitä että toimintaa tuetaan 
voimakkaasti työllisyysmäärärahoista. 

Palvelusta omakotiasujalle veloitetaan omakotiyhdistyksen jäseniltä 8-10 
euroa tunnilta. Tuntiveloitus em. haarukassa ja mahdolliset matkakorvauk-
set täsmennetään talkkarin palkkausvaiheessa ja niistä tiedotetaan kylä-
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läisille. - Talkkarityön kustannukset ovat kotitalousvähennykseen oikeutta-
via. 

Miksi ihmeessä toimintaa ei ole käynnistetty Frisussa aiemmin? 

Hyvä kysymys, koska koko maassa yli sadalla yhdistyksellä talkkaritoimin-
taa jo on. Vantaalla on talkkareita tätä nykyä seitsemällä yhdistyksellä. 

Rehellinen vastaus on että kun silloin ei ole talkkaritoimintaa haluttu. Vuo-
sina 2002 ja 2009 yhdistyksemme teki asiasta kyselyä ja tulos masentava, 
mielenkiintoa oli tosi vähän jos ollenkaan. 

Ajat ovat muuttuneet ja ikäännymme. On todella tärkeätä, että nyt saa-
daan nykytilannetta vastaava näkemys kyläläisiltä mahdollisimman katta-
vana. Toimintaa ei voi käynnistää, jos ”tilauskanta” ei ole riittävä 

Heikki Niininen 

P.S. Jos postilaatikkoon jaettu kysely on joutunut hukkateille, niin verkosta 
osoitteesta www.vapaala.net löytyy kopio kyselystä, samoin yhteyshenki-
löltämme Rauni Monoselta ja Pertti Louhulalta, joiden puhelinnumerot ovat 
sivun 2 taulukossa. 

VAPAALAN KIRKKOPYHÄ 23.3.2014 

Vapaalan kirkkopyhää vietetään perinteiseen tapaan marianpäivänä 23.3. 
klo 10 Hämeenkylän kirkossa.  

Jumalanpalveluksessa saarnaa pastori Jaakko Kara, liturgina on pastori 
Katja-Maaria Vilen ja kanttorina Hannu-Pekka Heikkilä.  Musiikkia esittää 
Catharina Zühlke. Omakotiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit ja niiden yhtey-
dessä kerrotaan Vapaalan kuulumisista.  

Tervetuloa kirkkopyhään!                                                     Liisa Rajamäki 

 

                                           

  

http://www.vapaala.net/
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LYHYESTI 

O     Viime vuoden lopulla Myyrmäen aluetoimikunnassa keskusteltiin 
alueen kävelyreittien esteettömyydestä ja päädyttiin esittämään 
yhdistyksille esteettömyyskävelyjen järjestämistä ja niiden yhteydessä 
havaittujen ongelmien kirjaamista. Omakotiyhdistyksen hallitus ei 
kuitenkaan lämmennyt kävelyajatukselle. Syynä oli se, että Vapaalan 
katuverkoston ongelmat tulivat jo Omat kadut OK -hankkeen 
asukaskyselyn yhteydessä riittävästi kartoitetuiksi. Nyt puuttuu ainoastaan 
rahaa niiden korjaamiseen, mutta kaupungin taloudellisen tilanteen takia 
katujen perusparannus on siirtynyt useita vuosia eteenpäin.  

 O    Omakotiyhdistyksen hallitus on usean vuoden ajan tehnyt kaupungille 
esityksiä Ilpolanpuiston kunnostamisesta ja hanke olikin aikaisemmin 
ajoitettu tälle vuodelle. Nyt se on kuitenkin pyyhitty suunnitelmista, syynä 
tietysti kaupungin kireä taloudellinen tilanne, mutta myös se, että viime 
vuonna kunnostettiin Vapaalanaukeen leikkipuisto ja ensi vuonna on tar-
koitus käynnistää Sahapuiston leikkialueen ja koirapuiston kunnostaminen. 
Omakotiyhdistyksen hallitus aikoo kuitenkin vielä harkita, millä tavoin Ilpo-
lanpuistossa voitaisiin tehdä ainakin jotakin pienimuotoista kunnostustyötä. 

O     Pari vuotta sitten kylän ainoa, Vapaalantien ja Vanhan Hämeenkylän-
tien risteyksessä sijainnut ilmoitustaulu koki kovan kohtalon, kun ilkival-
lantekijät rikkoivat sen. Kaupungille tehtyyn uuden taulun hankintaesityk-
seen suhtauduttiin ensin suopeasti, mutta käytännössä mitään ei ole ta-
pahtunut. Nyt läntistä tiemestaripiiriä on taas muistutettu asiasta. Tiedo-
tushan toimii nykyisin pääosin verkossa, mutta kyllä vanhalla kunnon tau-
lullakin on käyttäjänsä. Odotamme mielenkiinnolla, löytyykö kaupungin 
varastoista yhtä ilmoitustaulua frisulaisten käyttöön, sellaista kun luvattiin 
etsiä. 

 O    Kuten ilolla saatiin jo kertoa viime vuoden viimeisessä Kyläkuulumi-
sissa, nimienkeräys kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muut-
tamiseksi päättyi omakotiväen erävoittoon. Me frisulaiset olimme ansiok-
kaasti mukana tuen ilmaisuissa – kiitos vielä kerran! Aloite sai kuuden 
kuukauden vireilläoloaikanaan loppujen lopuksi 62.821 kannatusilmoitusta 
eli reilusti yli vaaditun 50 000. Kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset jätet-
tiin Väestörekisterikeskukselle tarkistettavaksi 15.11.2013 ja tarkistuksen 
jälkeen kansalaisaloite luovutetaan eduskuntaan vuoden 2014 alkupuolis-
kolla. Eduskunnan on otettava laki uuteen käsittelyyn. – Kuulemme tästä-
kin asiasta varmasti yhdistyksen vuosikokouksessa – tulkaa kuulemaan! 

Koonnut toimittaja 
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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 mu-
kaan toimintaan jäseninä. Miten on? 
 

Omakotiyhdistys 

 edistää kylän yhteisöllisyyttä tiedotuksen ja yhteisten tapahtumien avulla 

 valvoo Vapaalan ja Pellaksen omakoti- ja pientaloasukkaiden etuja 

 seuraa 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 (2014). Liity jäseneksi nyt!  
Voit ilmoittautua osoitteessa http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai 
ottamalla yhteyttä taloudenhoitajaan, p. 09 855 5483. 

 
 

 
 

FRISULAINEN: KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 
OMAKOTIYHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET 

JA PALVELUJAAN TARJOAVAT: 
 
 

R A J A T O R P A N                                
HAMMASLÄÄKÄRIT                                                                                                           

      _________ 09 853 4334 _________ 

Nuijakuja 6 A      01650 VANTAA 
 

 

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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KokoNaisen Erikoiskasvohoito ravitsee, kosteuttaa ja heleyttää ihoasi 

talven jälkeen. 

Erikoiskasvohoito, silmänympäryshoito ja käsihoito yhteensä 85 € 

Kauneushoitoja opiskelijoiden tekemänä n. 40% alennuksella, 
esimerkiksi jalkahoito 30 € (50 €), Ihonpuhdistus tai kosteuttava kasvohoi-

to 39 € (65 €). 

Lisätiedustelut: 
Kauneushoitola KokoNainen 0400 743663 

Nuijatie 5B, Rajatorppa Vantaa 

 

 

FYSIOTERAPIA KOLEHMAINEN KY. Vapaalantie 2 A 8,  

puh 855 5482. Huom! yhdistyksen jäsenille 5 %n alennus. 

PARTURI ADAM. Nuijatie 12, puh. 855 5767  

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

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin kirkos-
sa Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain Vantaan Lauri 
lehdessä. 

Lehden toimitti Heikki Niininen heikki.niininen@elisanet.fi            ISSN 0786-454X 

mailto:heikki.niininen@elisanet.fi

