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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 Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 8543484                  
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              Rauni Mononen 050 5148321 
Facebook Kaisa Kauranne 045 6735867 Jäsen              Riitta Salminen 050 5636271    
Lehti Heikki Niininen 050 5431006 

KYLÄKUULUMISTEN JAKELUSTA 
Kuten Kyläkuulumisten lukijat varmasti tietävät, lehti jaetaan kaikkiin 
postilaatikoihin Vapaalan alueella. Ei-mainoksia –kieltojen lisäksi on 
laatikoihin viime vuosina kuitenkin ilmaantunut myös Ei-ilmaisjakelulehtiä –
kylttejä. Oikeaa menettelytapaa ovat miettineet Kyläkuulumisten jakelijat ja 
hiljan myös omakotiyhdistyksen hallitus. Hallitus keskusteli asiasta ja 
päätyi siihen, että Kyläkuulumiset jaetaan edelleenkin kaikkiin 
postilaatikoihin. Tärkein peruste on se, että yhdistyksen jäsenillä on oikeus 
saada lehti, mutta jakelijoilla ei ole jäsenluetteloita käytettävissään. Lisäksi 
Kyläkuulumisissa tiedotetaan koko kylää koskevista asioista, joiden 
hallitus uskoo kiinnostavan niitäkin asukkaita, jotka eivät vielä ole liittyneet 
yhdistyksen jäseniksi. Lukemisen – tai vähintäänkin silmäilyn – jälkeen 
lehti on helppo laittaa paperinkeräykseen.  
            Liisa Rajamäki 

LÄHDE TEATTERIRETKELLE TAMPEREELLE 

Omakotiyhdistys järjestää lauantaina 15.11.2014 matkan Tampe-
reenTyöväenteatteriin katsomaan Yöllisen koiran merkillistä 
tapausta. Ovela tarina on Mark Haddonin bestseller-romaaniin perustuva 
draama, joka on julkaistu sekä aikuisten että nuorten kirjana. Viime 
vuonna Lontoon National Theatren kantaesitys ylsi ennätykselliseen 
menestykseen - Britannian teatterimaailma valitsi sen vuoden parhaaksi 
näytelmäksi sekä ykköseksi myös kuudessa muussa palkintokategoriassa. 
Romaani on ilmestynyt vuonna 2003 ja samana vuonna kirjan on 
suomentanut Terhi Leskinen. 

Laskukoneen lailla ajatteleva lievästi autistinen poika menee ihmisten 
kanssa helposti jumiin, koska hän ei osaa tulkita lainkaan tunteita, eikä 
huomaa vanhempiensa salaisuuksia.  

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Dekkarin tavoin etenevä draama on kaunis, ilmeikäs, maaginen, liikuttava 
ja häikäisevän kekseliäs esitys elämän ihmeistä. Lisätietoja sivuilta: 
www.ttt-teatteri.fi  

Pääroolia Tampereella esittää Jyrki Mänttäri, joka sai näyttelijäntyöstään 
Eino Salmelaisen säätiön tunnustuspalkinnon vuonna 2014. 

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

Bussi teatteriretkellemme lähtee klo 11.30 Rajatorpan ostoskeskuksesta. 
Ajetaan tuttuun tapaan Vapaalantietä ja Ilpolantietä (Vanhaa 
Hämeenkyläntietä). Kyytiin voi nousta bussipysäkeiltä matkan varrelta. 

Suuntaamme ensin Riihimäellä sijaitsevaan Suomen Lasimuseoon, jossa 
meille on noin tunnin kestävä opastus. Museossa on meneillään Nuutajärvi 
– Päättymätön tarina-näyttely. Kahvilassa on mahdollisuus nauttia 
kupposet kahvia. 

Ennen teatteriesitystä, joka alkaa klo 19.00 nautimme myöhäisen lounaan 
Tampereen Suomalaisella Klubilla. Buffet-noutopöydästä löytyy erilaisia 
salaatteja, kahta erilaista pääruokaa (liha- tai kalavaihtoehto), Teijan 
tuoreet leivät ja Heikkilän tilan voita, kahvi/tee ja pikkumakea. Kaikki ovat 
laktoosittomia ja gluteenittomia. Jos olet kasvisruokailija, ilmoitathan siitä 
ilmoittautuessasi. 

Matkapaketti sisältää; bussikuljetuksen, tutustumisen Riihimäen 
Lasimuseoon, buffeen Suomalaisella Klubilla ja teatterilipun. 

Hinta   yhdistyksen   jäsenille   55   €   ja   ei-jäsenille   70   €. Matkalle lähteviä 
pyydetään ilmoittautumaan 16.10. mennessä Pertti Louhulalle, 
sähköpostilla pertti.louhula@pp.inet.fi tai puh. 09 -855 5483  

http://www.ttt-teatteri.fi/
mailto:pertti.louhula@pp.inet.fi
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Jos ilmoittaudut sähköpostitse, niin saat siitä myös vastausvahvistuksen. 
Osanottomaksu maksetaan viimeistään 5.11. yhdistyksen tilille FI80 
1430 3000 1011 56 ja käyttämällä viitettä 9001. 
Tervetuloa mielenkiintoiselle Tampereen matkalle!  

Rauni Mononen ja Riitta Salminen 

Kylässämme  meneillään…  OMAKOTITALKKARIASIAA 
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin omatalkkariasioista vastaavan 
projektipäällikön Anu Kaipaisen mukaan yhdistyksellämme on keväällä 
tehdyn kyselyn perusteella edellytykset omakotitalkkaritoiminnan aloitta- 
miselle. 

Elokuun puolessa välissä  
Kaipainen on laittanut oma-
kotitalkkarin paikan hakuun. 
Työvoimatoimisto ei ole vielä 
löytänyt sopivia ehdokkaita 
haastatteluun, joten 
valintaprosessi on kesken. 
Toiminnan aloittaminen 
myöhästyy näin ollen 
syyskuun alusta. Palaamme 
asiaan myöhemmin. Jos 
toiminta käynnistyy ennen 
seuraavan lehden ilmestymistä, tiedotetaan asiasta jäsenille sähköpostitse 
ja postilaatikkojakeluna.    
          Rauni Mononen 

NUIJATIE–LASTUTIEN LIITTYMÄN PARANTAMINEN 
Vuonna 2011 sattuneen kuolemantapauksen johdosta alueen asukkaat 
vaativat risteyksen liikenneturvallisuuden parantamista. 

Katu on rakennettu 60-luvun aikaisella laajalla mitoituksella. Alueella on 
nopeusrajoitus 40km/h, mutta kadun nykyiset rakenteet eivät nopeus-
rajoitusta puolla. Nuijatie on asuinalueen kokoojakatu, jossa on myös 
joukkoliikennettä. Joukkoliikenne tulee kulkemaan Nuijatien ja Lastutien 
kautta myös 2015 linjastouudistuksen jälkeen. Risteyksen ajoväyliä 
kavennetaan reilusti, ottaen huomioon kuitenkin linja-autojen ajolinjat. 

Nuijatie 28 tonttiliittymän kohdalla oleva suojatie poistetaan, jolloin tontille 
/tontilta kulku mahdollistetaan liikennesääntöjen mukaan. Kohdalle tulee 
pyöreä, yliajettavin reunakivin varustettu liikenteenjakaja. 



5 
Muut suojatiet leveine suojasaarekkeineen jäävät nykyisille paikoilleen. 
Nuijatien luoteispuoleista ajolinjaa kavennetaan saarekkeen ja sille 
sijoitettavien graniittipollareiden avulla. 

Risteykseen tulee liikenteenjakaja, jonka reunat ovat graniittikiveä. 
Liikenteenjakaja ja reunasaarekkeet päällystetään sauvakivilaatoituksella. 
Liikenteenjakajan ympärille tehdään yliajettava 60 cm levyinen 
suojakaistale luonnonkivistä. Nuijatien luoteispuoleiselle kavennus-
saarekkeelle 60 cm:n etäisyydelle reunakivestä sijoitetaan pyöreitä 
halkaisijaltaan 300 mm, heijastinnauhoin varustettavia graniittipollareita. 
Suojateiden eteen tehdään valkoisesta sauvakivestä 60 cm leveä 
turvaraita. 

Liittymän suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason. 

Vantaan kaupunki, Kuntatekniikan keskus & Erja Nuottimäki 

SAHAPUISTON KUNNOSTUS 
Myyrmäen aluetoimikunta järjesti keskiviikkona 10.9. Martinlaakson 
koululla kaikille Myyrmäen suuralueen asukkaille avoimen alueneuvon-
pidon, jonka teemana ovat alueen viihtyisyys ja viheralueet. 

Illan aikana keskusteltiin mm. alueen puistoista, kaavoituksesta ja liikunta-
paikoista. 

Tilaisuudessa kerrottiin mm. Vapaalan Sahapuiston leikkialueen ja koira-
aitauksen perusparannuksen suunnittelusta ja työn aikataulusta. Leikki-
paikan aita, varusteet ja valaistus tullaan uusimaan. Leikkipaikan 
läheisyydessä olevan koirapuiston sijaintia tarkistetaan ja alueen aita sekä 
varusteet uusitaan. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä asukkaiden ja 
yhdistysten kanssa vuonna 2014. Suunnittelussa otetaan huomioon 
asukkaiden ideat ja ehdotukset. Kunnostus toteutetaan vuonna 2015.  

Odotamme kutsua asukkaiden ja kaupungin yhteiseen suunnittelu-
tilaisuuteen. Kutsu ja lisätietoja myöhemmin suunnitelmista Facebookin 
Vapaalaryhmän-sivuilla, tiedotteena Vapaalan Omakotiyhdistyksen sähkö-
postiryhmäläisille, nettisivuilla www.vapaala.net. sekä seuraavassa Kylä-
kuulumisten numerossa. 

Vantaan kaupunki, Kuntatekniikan keskus & Erja Nuottimäki 

 
 

http://www.vapaala.net/
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JÄTEVOIMALA KÄYNNISTYY, KIERRÄTYS JATKUU 
Vantaan Energian Itä-Vantaalle, Långmossabergeniin, rakentama jäte-
voimala on virallisesti käynnistymässä. Koekäyttö on ollut käynnissä useita 
kuukausia ja voimalaan on jo tänä aikana viety sekajäte koko pää-
kaupunkiseudulta. Asukkaille ei näillä näkymin ole tulossa suuria 
muutoksia, vaikka jäteautot kääntävät nokkansa toiseen suuntaan. 
Erillinen energiajätteen keräys loppuu vähitellen, mutta sitähän ei meillä 
ole ollutkaan. Muuten lajittelu ja kierrätys jatkuvat entiseen tapaan ja 

tulevat entistä tärkeämmäksi, kun jätteet menevät suoraan polttoon. Tästä 
esimerkkinä ovat kesällä tiedotusvälineissä uutisoidut jätevoimalan toimin-
tahäiriöt, jotka aiheutuivat jätteisiin heitetyistä alumiinitölkeistä. Tölkkien 
oikea osoitehan on metallinkeräys. 

Oikea lajittelu on erityisen tärkeää kaikkien vaarallisten jätteiden kohdalla, 
joita ovat mm. energiansäästölamput, paristot, lääkkeet, kemikaalit, maalit 
jne. Niillähän on jo vanhastaan omat keräyskanavat eikä näitä jätteitä pidä 
heittää sekajätteen joukkoon. 

Palautuspaikkoja: 

– energiansäästölamput ja paristot: ostopaikat 
– lääkkeet: apteekit 
– kemikaalit, maalit: ongelmajätteiden keräyspisteet, mm. Rajatorpan 
Nesteellä oleva ongelmajätekontti. 

Meillä pääkaupunkiseudun asukkailla on erinomaiset mahdollisuudet 
keräyskelpoisten materiaalien kierrätykseen. Kun Sortti-asemakin on 
suunnilleen nurkan takana, niin Vapaala on koko Vantaata ajatellen 
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hyvässä asemassa. Onhan Vantaan ensimmäinen asema valmistumassa 
vasta ensi vuonna Ruskeasantaan. Ja kuinkahan monella alueella keräys-
paperit noudetaan suoraan kotiovelta? 

Eli tästä vaan: edelleenkin kierrätystä Vapaalan ja ympäristön parhaaksi! 

Liisa Rajamäki 

VAPAALAN MARTOILLA AVOIMET 
OVET  
Aika: tiistai 30.9. klo 18 – 19.30 
Paikka: Vapaalan seurakuntalo 

Vietämme avoimien ovien iltaa teemalla myöhästyneet Martan-päivät. 
Poikkea katsomaan ja tutustumaan. Tarjolla on askartelua, kahvia ja teetä 
sekä tietoa marttatoiminnasta. 

Vapaalan Martat on vuonna 1992 perustettu länsivantaalainen martta-
yhdistys. Kuulumme maanlaajuiseen Martta-järjestöön, joka on yli 110 
vuotta vanha kotien ja perheiden hyvinvoinnin ja arjen hallinnan edistäjä ja 
vaikuttava kansalaisjärjestö. 

Kokoonnumme joka toinen tiistai (parillisina viikkoina) Vapaalan seura-
kuntatalolla klo 18.00. Suunnittelemme toimintamme jäsenten toiveiden 
mukaan noudattaen järjestön teemoja ja perustarkoitusta.  

Ohjelmassamme on niin käsityöaiheita kuin ravitsemus- ja ruuanlaittotee-
moja. Käymme teatterissa sekä näyttelyissä ja teemme retkiä. Meillä käy 
vieraita, jotka sivistävät meitä kulttuurin ja yhteiskunnan eri aloilta. Osallis-

tumme järjestömme 
hyväntekeväisyyspro -
jekteihin ja nautimme 
yhdessäolosta martta-
illoissamme 

 

Vapaalan Martat 
villivihannesretkellä 
Petikossa 
. 

 
Tervetuloa tutustumaan!              Puheenjohtaja Ritva Lantz 
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KIOSKIN KULMALLA KASVANUT  

Tapasin syyskuun alkupuolella yhden alkuperäisen frisulaisen Iso-Myyrin 
Arkki-kahviossa. Hän on Tytti Lindqvist eli Antikaisen Tytti, joka nykyään 
asuu Martinlaaksossa. Antikaiset ostivat jo vuonna 1936 tontin Friherrsistä 
silloisen Valtatien ja Pitkätien 
risteyksestä. Tontille raken-
nettuun taloon, mikä on edel-
leenkin olemassa, he muut-
tivat jo saman vuosikym-
menen lopussa ja ennen Tytin 
syntymää. Niinpä hän on niitä 
ensimmäisiä paljasjalkaisia 
frisulaisia.  

Vietimme mukavan juttutuo-
kion kahvin ja teen parissa 
vanhoja muistellen. Tytin 
vanhemmat olivat aktiivisia 
ihmisiä ja olivat mukana 
monessa toiminnassa kyläl-
lämme. Tyyne-äiti oli innok-
kaasti mukana omakoti-
yhdistyksemme eräänlaisessa edeltäjässä Friherrsin Pienviljelijä-
yhdistyksessä. Hän toimi myös koulun ensimmäisenä keittäjänä. Lisäksi 
hän hoiti kylän kirjastoa. Leo-isä puolestaan oli mukana VPK:n, 
tiehoitokunnan sekä omakotiyhdistyksen toiminnassa. Palo-kunnassa hän 
oli monta vuotta palopäällikkönä. Friherrsin oma koulu aloitti toimintansa 
vuonna 1945. Alaluokat kävivät koulua Sandellin eli Santun talossa 
Kanervatie kolmessa. ja yläluokat opiskelivat Antikaisella. Pulpetit, 
opettajan pöytä, harmoni ja musta taulu sopivat Antikaisen olohuonee-
seen. Tytin äiti Tyyne laittoi heidän keittiössään ruoan koululaisille. Ala-
koululaisille se kuljetettiin tonkassa maitokärryillä tai kelkalla Santulle. Tytti 
sai olla viisivuotiaana opettaja Niemen luvalla luokassa mukana kuuntelu-
oppilaana, kunhan oli hiljaa eikä häirinnyt opetusta. Mutta ei hän aina 
malttanut olla hiljaa. Silloin hän joutui ulos luokasta ja valitti äidilleen, että 
opettaja kiusaa häntä. 

Alakoulun Tytti kävi Santulla vuosina 1945 – 1947 ja sitten yhden vuoden 
Kansantuvalla kunnes Ilpolan koulu valmistui vuonna 1948. Sotien aikana 
ja niiden jälkeen ei juurikaan ollut mitään hedelmiä saatavana. Niinpä, kun 
koulu teki retken Kansallismuseoon, eikä Tytti päässyt sikotaudin johdosta 
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mukaan, äitinsä toi hänelle lohdukkeeksi ensimmäisen banaanin. Tytti 
sylki sen pois suustaan ja valitti, että äiti aikoo myrkyttää hänet. 

Antikaiset perustivat tontilleen kioskin jo 1940-luvulla. Tytin tehtävänä oli 
hakea kioskille tilatut lehdet linja-autolla Helsingin linja-autoasemalta 
Rautatiekirjakaupan kioskista. Vanha Hämeenkyläntie oli siihen aikaan 
huonossa kunnossa ja joskus kelirikkoaikana matkustajat komennettiin 
työntämään bussia pahimmissa paikoissa. Yksi sellainen oli Nyqvistin 
kohdalla. Talvella kioskia pidettiin heidän eteisessään. Myytävät tavarat 
olivat yläkerran portailla. Myöhemmin kioskia laajennettiin niin, että 
asiakkaat voivat tulla sisälle ja nauttia ostoksensa sisätilassa. Antikaisen 
kioski oli aikanaan kylän toinen keskipiste. 

Eräässä  VPK:n   juhlassa   Kansantuvalla   järjestettiin   ”missikisat”.   Peltosen  
Terttu voitti ja toiseksi tulivat Stoltin rouva sekä Antikaisen Tyyne. Tytti tuli 
kolmanneksi kaljapullojen repäisykorkeista tehtyine kynsineen. Mutta 
sitten kunnan palopäällikkö haki tanssiin ja siitäkös kymmenvuotias oli 
ylpeä.Tytti myös vikarjeerasi äitiään kirjastonhoitajana. Kylän kirjasto näet 
sijaitsi Antikaisen eteisessä, kunnes se sai tilat Ilpolan koulun käytävältä. 

Ikävä onnettomuus tapahtui 1950-luvun alussa, kun bussi ajoi Tytin jalan 
yli Elannon mäellä. Tytti istui potkukelkassa poikittain ja niin se sitten kävi. 
Ajan tavan mukaan ei tietenkään lähdetty lääkäriin. Jalkaa hoidettiin 
lyijyvesikääreellä ja se paranikin jotenkuten. Vuosia myöhemmin se 
vihdoin leikattiin Jorvin sairaalassa ja nyt jalka on kunnossa.  

Lapsena Tytti kävi pyhäkoulua ja piti itsekin pyhäkoulua keräämälleen 
piirille pieniä tyttöjä. He kävivät jopa Kaivokselan kalloilla paistamassa 
makkaraa. Siihen aikaan ihmisillä oli varsin pienestä pitäen taito käsitellä 
tulta. Asia ei näytä enää olevan itsestään selvää. 

Maaliskuussa 1954 Tytti aloitti työt Rauta ja Konetarve Oy:ssä, mikä oli 
rauta-alan tukkuliike Helsingissä Mikonkadulla. Hän työskenteli talous-
hallinnossa. Kirjanpito, laskutus, palkkalaskenta yms olivat hänen alaansa. 
Eläkkeelle hän siirtyi vuonna 2000 Pitäjänmäellä sijaitsevasta muovialan 
yrityksestä nimeltään MK-Tresmer Oy. 

Eläkkeelle päästyään hän on toiminut sydänsairaiden parissa. Hän 
sairastaa itsekin sepelvaltimotautia ja asuu nykyään yksin. Vuonna 2001 
hän perusti uudelleen yksin asuvien sydänsairaiden kerhon. Tässä Asutko 
yksin - Myyrmäen kerhossa oli alkujaan 20 jäsentä, mutta nyt on paikalla 
10 – 15 jäsentä, joista vanhin on tällä hetkellä 99-vuotias. Tytti on myös 
ollut mukana vertaistukikoulutuksessa. Vantaan Sydän ry:n hallitukseen 
hän kuului 12 vuotta. Hän on myös Uudenmaan Sydänpiiri ry:n hallituksen 
jäsen. Tytti tykkää kovasti toiminnasta sydänsairaiden parissa. Hän kuuluu 
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myös Länsi-Vantaan Eläkkeensaajiin, jonka puheenjohtajana toimii Helge 
Grönfors Vapaalasta. 

Tytti on lisäksi mukana Vantaankosken seurakunnan puutarharyhmässä. 
Ryhmään kuuluu kymmenkunta ihmistä. He ovat kuluneen kesän aikana 
tavanneet Pellaksessa sijaitsevalla viljelyspalstalla. Palstan hoito on sekin 
hyvin terapeuttista. Keskusteluja käydään työn ohessa aiheesta kuin 
aiheesta. Tänä kesänä sadonkorjuun kanssa kävi kuitenkin niin, että 
inhottava varas korjasi puutarharyhmäläisten sadon. 

Toivotamme Tytti Lindqvistille jatkossakin kaikkea hyvää. 
Pertti Louhula  

FRIHERRSIN VPK RY  

 
Friherrsin vapaaehtoinen palokunta ry on Vapaalassa toimiva sopimus-
palokunta. Palokunta on perustettu vuonna 1938 ja palokunnalla on 
voimassa oleva sammutus-/pelastussopimus Keski-Uudenmaan pelastus-
laitoksen kanssa. 
Harjoittelemme säännöllisesti ja osallistumme sammutus- ja pelastus-
toimintaan, sekä tarjoamme erilaisia palveluita (mm. palovartiointia, puun-
kaatoa, rännienpuhdistusta ja lumenpudotusta) yksityishenkilöille, yhtei-
söille ja yrityksille. 
Etsimme hälytysosastoomme 18 vuotta täyttäneitä miehiä ja naisia! 
Me tarjoamme toiminnan vaatiman koulutuksen, työvälineet ja asian-
mukaisen varustuksen. Sinä joka vähänkin harkitset, ota yhteyttä ja 
tule tutustumaan. Harjoituspäivämme on maanantaisin klo 18. 
Palokunnan puheenjohtaja  Palokunnan päällikkö 
Ville Linnola    Ari Tuuli 
puh. 044 578 1404  puh. 0400 933 846 
puheenjohtaja@friherrsinvpk.fi paallikko@friherrsinvpk.fi 

www.friherrsinvpk.fi 
www.facebook.com/FriherrsinVPK 

mailto:puheenjohtaja@friherrsinvpk.fi
mailto:paallikko@friherrsinvpk.fi
http://www.friherrsinvpk.fi/
http://www.facebook.com/FriherrsinVPK
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Meillä Vapaalassa ja Pellaksessa on noin 1000 
taloutta. Omakotiyhdistys toimii kaikkien näiden 
puolesta omakotiasujan 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 
x seuraa 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 (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: 

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 
kirkossa Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain Vantaan 
Lauri lehdessä. 

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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RAJATORPAN   

HAMMASLÄÄKÄRIT      
_______ 09 - 853 4334 _______ 

Nuijakuja 6 A      01650 VANTAA                                            

  

PIENTALOJEN REMONTTI  
JA KORJAUSPALVELUA  

Nyt on Vapaalassa tarjolla 
pientalojen remontti- ja korjaus-
palvelua. Rajatorpassa toimiva 
isännöitsijätoimisto IL INNO-
VATION Oy tarjoaa myös 
Rajatorpan ja Vapaalan alueen 
pientaloille kaikentyyppistä 
remontti- ja korjauspalvelua. 
Korjaustyöt voivat olla pieniä 
tai isompia rakennusteknisiä 
korjauksia, erilaisia puutyö-
korjauksia tai vaikkapa kylp-
päri- tai saunaremontteja. 

Korjaustyöt tekee tuttu vapaa-lalainen  ”remontti-reiska”  Reijo  Rajala,  jonka  
tavoitat puh. 040-864 4382 tai jota kautta voit löytää korjaustarpeisiisi 
helpon ja edullisen ratkaisun.                                                   
Remontti- ja korjauspalvelua voit tiedustella ja tilata myös IL INNOVATION 
Oy:n asiakaspalvelunumerosta 0440-465 562. Lisätietoja Seppo 
Lehikoinen, puh. 050 465 5620.   

 

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