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Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan 
omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. 

Liity jäseneksi Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla 
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamalla yhteyttä 
yhdistyksen taloudenhoitajaan.  
 

Hallitus 2014 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192  Facebook  Kaisa Kauranne 045 6735867 
Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 8543484  Jäsen         Eija Grönfors 0400 939542 
Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 1239647   Jäsen        Eero Kolehmainen 8555482 
Talous  Pertti Louhula 855 5483 Jäsen          Rauni Mononen 050 5148321 
Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755  Jäsen         Riitta Salminen 050 5636271 
Lehti  Heikki Niininen 050 5431006 
 

 
Lusikointia Frisusta 

VAARAN PAIKKOJA JA HAJUHAITTOJA 

Kevät on tullut tänä vuonna aikaisemmin ja olemme päässeet kupsutta-
maan ja rapsuttamaan tonttejamme säiden suosiollisella avustuksella. 

Kevät on myös paljastanut kuolleet lehdet ja risut, joita tuivertavat tuulet 
ovat kuljettaneet. Viime talvena on ollut useita myrskyisiä tuulia ja piho-
jemme puut ovat joutuneet kovalle koetukselle. Vanhat iäkkäät puut ovat 
vaarana taloille sekä pihoissa oleville autoille, etenkin jos puiden kunto on 
huono. Olisikin syytä tarkkailla pihapuiden kuntoa ja tarpeen vaatiessa 
kaataa huonokuntoiset puut. Puissa saattaa olla lahovikaa, joka ei välttä-
mättä näy päällepäin ja tuulen repiessä myrskyisästi ne napsahtavat poikki 
kuin tulitikut. Vuosikymmenien aikana korkeiksi kasvaneet puut kaatuilevat 
juurestaan myös herkästi, varsinkin näiden nykymyrskyjen puhaltaessa 
melkoisella voimalla.  

Tarkkaillaan siis ympäristömme puustoa ja ryhdytään tarvittaviin toimenpi-
teisiin ennen kuin tuhoisia onnettomuuksia tapahtuu. 

Lumien sulaessa olemme usein havainneet Vapaalan alueella koirien jä-
tösten hajuhaittoja. Vapaalassa on useita koiranomistajia, jotka pitävät 
lemmikeistään huolta ja kantavat kortensa kekoon korjaten lemmikkiensä 
jätökset. Kiitokset heille siitä.  

Vapaalan alueella on kaksikin koirapuistoa, joita käytetään ahkerasti koiri-
en ulkoiluttamiseen. Myyrmäen alueen koirapuisto on myös varsin lähellä, 
joten sielläkin tapaa frisulaisia koiranulkoiluttajia useasti. 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Koiranomistajat, pidetään siis edelleen huolta lemmikeistä ja ympäristöm-
me siisteydestä! 

Erja Nuottimäki 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  27.3.2014 

 
Omakotiyhdistyksen toiminta kaipaa lisää kyläläisiä mukaan. Tässä kuvassa vuosikokous 
2014: 14 kyläläistä paikalla. Mitä voisimme tehdä niin että salin tuolit olisivat täynnä? 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2014 Friherrsin Torpalla. Paikalla 
oli vain 14 henkilöä, vaikka tilaisuuteen oli saatu vieraaksi Suomen Oma-
kotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen. Hän kertoi seikkaperäisesti 
Omakotiliiton käynnistämästä kansalaisaloitteesta energiatodistuslain 
muuttamiseksi. Kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 60 000 henkilöä. Olimme 
yhdistyksessämme aloitteellisia allekirjoitusten hankkimiseksi. Aloite on 
luovutettu eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle 25.3.2014. Luo-
vutustilaisuudessa oli kansanedustajia paikalla melkein kaikista puolueista. 
Savolaisen mukaan ilmapiiri oli aloitteelle myönteinen.  Aloite on edennyt 
lähetekeskusteluun 10.4. ja jatkaa edelleen Savolaisen mukaan ympäris-
tövaliokuntaan 22.4.  

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Aimo Nuottimäki ja sihteerinä 
Arto Hämäläinen. Vuosikokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheen-
johtajaksi Liisa Rajamäen. Myös hallituksen erovuoroiset jäsenet Arto 
Hämäläinen, Pertti Louhula, Rauni Mononen, Heikki Niininen ja Kaisa 
Kauranne valittiin uudelleen kaksivuotiskaudelle. Hallituksessa jatkavat 
Rauno Leppänen, Kalevi Karling, Eija Grönfors, Eero Kolehmainen ja 
Riitta Salminen.   Kokous hyväksyi vuoden 2013 toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen, josta myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Kokous hy-
väksyi myös toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014. Taloutta 
hoidetaan 25 €:n jäsenmaksulla, summa sisältää myös Omakotiliiton, piirin 
ja Vok:n osuudet. 
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Alkaneen toimintavuoden tapahtumiksi ja tilaisuuksiksi hyväksyttiin: 

 Vapaalan kirkkopyhä 23.3., jota jo on vietettykin 70 osallistujan voimin. 

 Siivoustalkoot  

 Kevätretki   

 Vapaalanaukeen leikkipuiston laiteopastus  

 Jättipalsamin torjuntatalkoot 

 Teatteriretki syyskaudella 

 Joulutapahtuma, esim. yhteislaulutilaisuus joululaulujen merkeissä 

Tiedottaminen , mm. edellä kerrotuista tilaisuuksista, tapahtuu Kyläkuulu-
misten, yhdistyksen kotisivujen www.vapaala.net, jäsenten sähköpos-
tiosoitteiden ja Vapaalan Facebook-ryhmän kautta. 

Hallitus on järjestäytynyt kokouksessaan 8.4.2014 seuraavasti: 

Puheenjohtajana Liisa Rajamäki, varapuheenjohtajana Rauno Leppä-
nen, sihteerinä Arto Hämäläinen, taloudenhoitajana Pertti Louhula, leh-
tivastaavana Heikki Niininen, verkkovastaavana Kalevi Karling ja Face-
book -ryhmän yhdyshenkilönä Kaisa Kauranne.  

Arto Hämäläinen 

OMAKOTITALKKARI-KYSELYN TULOKSET 

Omakotiyhdistys suoritti kyselyn kiinnostuksesta uuteen jäsenetuun, oma-
kotitalkkaritoimintaan, maaliskuussa 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 37 taloutta. - Kiitos vastauksista! 

Vastauksissa omakotitalkkaritarpeet kohdistuivat pääosin piha-, lumi- ja 
siivoustöihin. Myös jonkin verran kiinnostusta muuhun kiinteistön kunnos-
sapitoon esiintyi. Tarpeen määrä vaihteli yhdestä kerrasta viikossa muu-
tamaan kertaan kuukaudessa/ vuodessa sekä satunnaisiin tarpeisiin. Vas-
tauksista kävi myös ilmi, että toiminta kiinnostaisi mahdollisesti osaa jäse-
nistöä myöhemmässä vaiheessa. 

Hallitus käsitteli 8.4.2014 kokouksessaan asiaa. Jatkotoimena päätettiin 
ottaa yhteyttä Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin projektipäällikköön, 
jolla on tietämys ”tilauskannan” riittävyydestä toiminnan aloittamiseksi, ja 
tehdä jatkopäätöksiä toiminnan aloittamisesta saadun informaation jälkeen. 

Omakotiyhdistys tulee kertomaan jatkotoimista tämän projektin osalta sekä 
kotisivuillaan www.vapaala.net että sähköpostijakelussaan kuten myös sit-
ten syksyn ensimmäisen Kyläkuulumisien sivuilla. 

Rauni Mononen 

http://www.vapaala.net/
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KYLÄKIRJA KESKITTYY VANHAN FRIHERRSIN     
HISTORIAAN 

Aloitin Friherrsin eli Vapaalan kyläkirjan kirjoittamisen kesällä 2008 limit-
täin aineiston keruun kanssa. Kirjallista lähdeaineistoa on kerätty ennen 
muuta Friherrsin suunnittelun alkuvaiheista, rakentamisesta, palveluista, 
järjestöistä sekä alueelle muuttaneista perheistä. Varsinaisia arkistotöitä ei 
enää tarvitse tehdä. Samaan aikaan keräsin aktiivisesti vanhoja valokuvia, 
joita on skannattu kirjaa varten jo useita satoja.  

Käsikirjoitusta on valmiina noin 70 liuskaa. Kaikki on kirjoitettu kesällä 
2008. Lukuisten luottamustehtävistäni vuoksi otin syksyllä 2009 vastaan 
osa-aikaisen työn, koska toimiminen päätoimisena tietokirjailijana ei siinä 
tilanteessa ollut mahdollista. Siksi Friherrsin kirja on edennyt vuoden 2008 
jälkeen kovin hitaasti. Valmista tekstiä ei ole syntynyt lisää, mutta uusia 
kuvia on tarjottu skannattavaksi koko ajan lisää. Tarkoituksenani on loppu-
kevään ja kesän aikana jatkaa kirjoitustyötä. 

 

Tällaista oli Frisun alkuaikoina. Kuvauspaikka Vanha Hämeenkyläntie. Kuva Pentti Novaste 

Ensimmäisessä vaiheessa syntyi yli 50 liuskan kuvaus Friherrsin rakenta-
misen alkuvaiheista, sen ensimmäisistä asukkaista ja vuosikymmeniin 
venyneestä omakotialueen kaavoituksesta.  

Toinen kirjoittamani osa liittyy oman kansakoulupiirin perustamiseen ja 
kansakoulun rakentamiseen. Koulun saaminen kylään on ollut suuri saa-
vutus. Uuden koulun rakentamisen vaiheista 1960-luvulla on vielä kirjoit-
tamatta. 

Yhteistyössä kanssani toimiva Vapaalan Omakotiyhdistyksen historiatoi-
mikunta on voinut tutustua tähän mennessä kirjoitettuun käsikirjoitukseen. 
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Kirjoitettu määrä antaa suuntaa sille, että kirjan käsikirjoitus on lopullisessa 
laajuudessa vähintään kaksinkertainen nyt valmiina olevaan osuuteen 
verrattuna. Tilaa tulevat saamaan lukuisat haastattelut, joita kylässä on 
tehty. Osa on julkaistu Kyläkuulumisissa, mutta arkistoissa on myös ai-
neistoa, jota ei vielä lainkaan ole hyödynnetty aiemmin. 

Tässä vaiheessa näyttääkin siltä, että kirjan painopiste on ensisijaisesti 
vanhan Friherrsin historiassa eli ajanjaksossa 1930-luvulta 1970-luvun 
loppuun. 

Useat kyläläiset ovat kirjoittaneet myös omia muistojaan kirjaa varten. Kir-
joittaminen on edelleen mahdollista. Minulle voi lähettää vapaamuotoisia 
muisteluita sähköpostiosoitteeseen jukka.hako@kellastupa.fi. Myös van-
hoja valokuvia skannaan edelleen mielelläni. Olen saanut useita kuvia 
vanhojen tonttien alkuperäisistä rakennuksista. Niitä toivon saavani lisää. 
Tarkoitus on julkaista jokaisesta alkuperäisestä rakennuksesta kuva, jos 
sellainen löytyy. Alkuperäisiä tontteja oli 228. Suurimmalle osalle rakennet-
tiin rakennus 1930−1950-luvulla. Kuvista voi myös soittaa minulle puh. 
050 465 0399. 

Yhteistyöterveisin                  Jukka Hako 

 

Lähde kevätretkelle 

POKROVAN KIRKKO JA VELJESYHTEISÖ 

Omakotiyhdistys järjestää lauantaina 24.5.2014 retken Pokrovan kirkkoon 
ja ortodoksiveljesyhteisöön Jorvakseen Kirkkonummelle. 

Bussi lähtee klo 12.30 Rajatorpan ostoskeskuksesta. Bussi ajaa entiseen 
tapaan Vapaalantietä ja Vanhaa Hämeenkyläntietä ja kyytiin pääsee pysä-
keiltä matkan varrelta. Perillä meillä on ensin opastus klo 13.30, jonka jäl-
keen siirrymme päärakennukseen Villa Dannebrogiin lounaalle. Meille on 

mailto:jukka.hako@kellastupa.fi
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tarjolla borssikeittoa, smetanaa ja kaalipiirakkaa, Pokrovan makeaa kahvi-
leipää ja kahvi/tee. 

Ruokailun jälkeen on mahdollisuus vierailla pienessä putiikissa, jossa on 
veljestön itsensä kerättyjä, säilömiä, kuivattuja ja valmistettuja luonnon 
tuotteita lehmuksenkukka-teestä, mehuista, sienisäilykkeistä erilaisiin hil-
loihin 

Retkelle lähtijöitä pyydetään ilmoittautumaan 12.5. mennessä Pertti 
Louhulalle, puh. 09-855 5483 tai sähköposti pertti.louhula@pp.inet.fi. 
Ilmoita myös ruoka-allergia. Retkelle mahtuu 24 henkeä. Osanottomaksu, 
joka on 25 € ja johon sisältyy kaikki, maksetaan viimeistään 19.5. yhdis-
tyksen tilille 143030-101156 ja käytetään viitettä 9001. 

Rauni Mononen ja Riitta Salminen 
 

SIIVOUSTALKOOT  TIISTAINA  13.5. klo 18.00 

Omakotiyhdistys on jo kymmenien vuosien ajan järjestänyt ja osallistunut 
erilaisiin keväisiin siivoustempauksiin. Viime vuosina olemme keväisin sii-
vonneet pääkulkureittien vieriä. Kylämme roskaisuus on selvästi vähenty-
nyt, josta me kaikki olemme varmasti kiitollisia ja tyytyväisiä.  

Tänä vuonna omakotiyhdistys kutsuu kyläläisiä osallistumaan yleisten alu-
eiden kuten puistojen ja katuosuuksien siivoamiseen. Nämä alueet jäävät 
usein unohduksiin ulkona tehtävistä kevättöistä. Muistuttaisimme tontin-
omistajia vielä vuonna 2005 lakiin kirjatusta kiinteistön omistajan ja myös 
vuokraajan velvollisuudesta huolehtia tonttiinsa rajautuvan katuosuuden 
siivoamisesta. Velvollisuus koskee tontin rajalta alkavaa mahdollista oja- 
tai viheraluetta kolmeen metriin asti sekä jalankulku- ja tai pyörätietä ja 
myös ajorataa sen puoliväliin asti. Saattaa olla, että kaikki eivät ole olleet 
tietoisia näistä lain määräyksistä. Uskomme kuitenkin, että kaikki ovat ha-
lukkaita tekemään osansa yhteiseksi viihtyisyydeksemme. Omaa tont-
tiosuuttaan kadusta voi toki siivota aina itselleen sopivana aikana tai ros-
kaajan oltua liikkeellä. Roskan päivässä kerääminen tuo myös kerääjälle 
hyvän mielen. Muistutamme tonttien omistajia myös omien tonttiensa sii-
voamisesta, sillä ylimääräisen rakennusjätteen, puunoksien ja –risujen 
säilyttäminen tonteilla  ei ole sallittua.  

Yhteiset siivoustalkoomme alkavat siis torstaina 18.00 Friherrsin Torpan 
pihalta, jossa on varattuna käyttöön kaupungin toimittamat siivouspihdit ja 
jätesäkkejä, johon tarvikkeet palautetaan siivouksen jälkeen. Talkoisiin 
osallistuvien toivotaan varustautuvan sopivalla vaatetuksella. 

mailto:pertti.louhula@pp.inet.fi
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Noin 1 tunnin talkoopyräyksen jälkeen eli kello 19 omakotiyhdistys tarjoaa 
Torpalla talkooväelle virvokkeita kiitokseksi aherruksesta ja voimme sa-
malla vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä Vapaalan asioista. 

Ympäristömme kohentamiseen liittyy myös HSY:n keräysautojen liikkumi-
nen alueellamme.  Alueellamme autot ovat maanantaina 5.5. klo 17 .00- 
17.30  Vanhan Hämeenkyläntien matonpesupaikalla ja keskiviikkona 7.5. 
Vapaalantie 1:n huoltoasemalla. Autoihin saa viedä metalliromua, sähkö-
laitteita ja vaarallisia jätteitä. 

Konalan Sorttiasema on poikkeuksellisesti avoinna myös lauantaisin 
10.5, 17.5 ja 24.5 klo 9.00 – 16.00. 

Muina arkipäivinä Sorttiasemat ovat auki klo 7- 21. Lisää tietoja Sorttiase-
mista ja jätteiden keruusta ja kierrätyksestä osoitteesta www.sortti.fi 

Erja Nuottimäki 

LIHASKUNTOA VAPAALANAUKEELTA 

Vapaalanaukeelle on rakennettu leikki- ja kuntoilupuisto. Laitteet on Lapp-
set –firman tuotantoa.  

Laitteiden käyttöön opastetaan  

to 8.5.2014 klo 18.00-19.00 Vapaalanaukeella.  

Kannattaa tulla jalan, joten alkulämmittely laitekokeiluun on suoritettu ja 
samalla tulee hyvä iltalenkki. 

Tervetuloa tutustumaan laitteisiin! 

Ohjaajina toimivat Eero ja Sirkka Kolehmainen Fysioterapia Kolehmai-

nen ky:stä. 

 

http://www.sortti.fi/


9 
 

PARTURI ADAM 

Tarja Hintriikka Metsärinne oli parturiammattikoulusta valmistumisensa 
jälkeen töissä Pihlajamäessä, kun siskonsa kertoi Rajatorppaan valmistu-
vasta ostoskeskuksesta ja mahdollisuudesta avata siellä parturinliike. ”En 
tule sinne korpeen” oli Tarjan vastaus sillä kerralla. Mutta pian oli lehdessä 
Saton ilmoitus Rajatorpan ostarissa vuokrattavista liiketiloista ja näin kiin-
nostus kuitenkin heräsi. Hän vuokrasi tilan, missä ei ollut edes tarpeeksi 
pistorasioita eikä lainkaan lavuaaria. Tarvittiin sekä sähkö- että putkimies-
tä. Tarjan mielestä noihin asioihin pitäisi voida vaikuttaa ja rakennusvai-
heessa, jolloin kaikki olisi paljon yksinkertaisempaa. Siskon mies, joka oli 
puuseppä, teki liikkeeseen ensimmäiset kalusteet. Niinpä uusi parturinliike 
avattiin vuonna 1972. Nimen Adam Tarja keksi sille entisen työnantajan 
nimestä.  

Tarja on kotoisin Hartolasta. Hä-
nen vanhemmat sisarensa olivat jo 
aikaisemmin muuttaneet tänne 
pääkaupunkiseudulle. Sisko tarvit-
si lastenhoitajaa ja äiti sanoi, että 
siskoa pitää auttaa. Tarja ei ollut 
ajatellut muuttoa, mutta niinpä hän 
kuitenkin tuli 15-vuotiaana siskol-
leen lastenhoitajaksi. Sitä kesti 
puolitoista vuotta, minkä jälkeen 
hän työskenteli kampaajaoppilaa-
na  Pihlajamäessä, missä lapsuu-
den ystävä piti liikettä. Silti Tarjan 
haaveena oli somistajan työ. Oma 
ala löytyi kuitenkin, kun hän pääsi 
parturiammattikouluun, mkä tuol-
loin oli kolmevuotinen. 

Sato yhtiöitti myöhemmin omistamansa ostarin ja niinpä Tarjakin osti liik-
keen omakseen. Tilassa on kyllä ollut paljonkin valittamista. Talvella se on 
ilman lisälämmitystä kylmä. Viranomaisetkin ovat valittaneet henkilökun-
nan sosiaalitilojen puutteista, mutta minkäs niille tekee. Seinät ovat siinä, 
missä ne ovat. Asiakkaat sen sijaan ovat aina olleet ihania, joten heille 
kaikille Tarja haluaa lausua lämpimät kiitokset. Vuosikymmenien aikana 
vain yhden ainoan kerran hän joutui kutsumaan poliisin apuun hankalan 
asiakkaan poistamiseen liikkeestä. Viime vuodenvaihteessa oli kuitenkin 
42 vuoden jälkeen tullut aika luopua. Niinpä Kati Niklander jatkaa nyt kylän 
parturina. Toivotamme hänelle menestystä. 
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Tarja asui perheineen 30 vuotta Vapaalassa, Kaavintiellä neljän perheen 
rivitalossa. Asunto myytiin neljä vuotta sitten ja uusi hankittiin Myyrmäestä. 
Vapaalassa vietettyjä vuosia hän kuitenkin muistelee kaihoisasti. Toivo-
tamme mahtavan päivätyön tehneelle kylän parturille pitkää ikää ja terveyt-
tä sekä tietenkin mukavia eläkepäiviä. Saatamme kuitenkin vielä ehkä 
joskus nähdä hänet Katin liikkeessä tuuraamassa. 

Pertti Louhula 

 

LYHYESTI 

o Kaupunki on kaavoittamassa Vapaalantien ja Vapaalankujan 
risteyksessä olevaa pientä Hämäläispuistoa asuntorakentamiseen. Tontti 
on osa korttelia 13029, jossa on ennestään rivitalo ja kolme erillistaloa. 
Kaavaehdotuksessa tontille annetaan rakennusoikeutta 600 kerros-m² ja 
esitetään kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakentamista. 
Omakotiyhdistys lähetti kaupungille kaavaehdotuksesta muistutuksen, 
jossa se hyväksyi kyseisen kohteen täydennysrakentamisen, mutta 
edellytti, että rakentaminen ei saa pilata nykyisten asukkaiden 
asumisolosuhteita. Yhdistys piti ehdotettua tonttitehokkuutta liian 
korkeana ja esitti Vapaalan asemakaavan tehokkuuden 0,2 
noudattamista. Muistutus on luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla. 
 

o Hohtimien alueelle kaavoitetulta pientaloalueelta on poistettu puustoa ja 
12 tonttia on tulossa myyntiin vielä tämän vuoden aikana. 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaan tontit ovat 
kiinteähintaisia ja ostajat valitaan pisteytyksellä. 
 

o Kaupungin ympäristökeskus järjestää jättipalsamitalkoot Myyrmäessä ja 
Pellaksessa lauantaina 3.5. klo 11-13. Tarkoituksena on kitkeä 
kasvustoja, mutta osittain käytetään etikkahappopohjaista torjunta-
ainetta. Talkoista on tiedotettu omakotiyhdistyksen sähköpostilistalla ja 
Vapaala-ryhmässä. Yhdistyksen omat talkoot järjestetään myöhemmin 
kesällä ja niistä tiedotetaan samoilla listoilla. Yhdistys kehottaa asukkaita 
hävittämään jättipalsamit myös omasta lähiympäristöstään. 

Liisa Rajamäki 
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…………………………………………………………………………. 

 
 

FRISULAINEN! KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 
OMAKOTIYHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET JA 

PALVELUJAAN TARJOAVAT: 

 
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. 
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