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Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net  on Suo-

men Omakotiliiton jäsen. 

Liity jäseneksi: http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai otta-

malla yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan.  

Hallitus 2018 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192 Lehti Heikki Niininen 050 5431006   

Varapuh.joht. Rauni Mononen 050 514 8321  Jäsen        Sari Aulu 050 544 5598 

Sihteeri Arto Hämäläinen 045 1239647  Jäsen       Eija Grönfors 0400 939542 

Talous Pertti Louhula 09 855 5483  Jäsen        Eero Kolehmainen 09 8555482 

Tiedotus Jukka Soininen 04050227949  Jäsen        Laura Tuomi  

 

 

Lusikointia Frisusta: Vapaalan tuhoamisen on loputtava! 

”YMPÄRISTÖ RUOKKII SIELUA”  

Vapaala on yksi Vantaan vanhimpia ja omaleimaisimpia omakotialueita. 
Tällä hetkellä on käynnissä kehitys, joka uhkaa alueen omakotimaisuutta, 
vehreyttä ja historian säilyttämistä. Alueellamme on voimassa 70-luvulla 
tehty kaava, jonka mahdollistamasta rakennusoikeudesta on vielä lähes 
neljännes toteutumatta.  

Viime vuonna Vapaalan alueelle tehtiin täydennysrakentamisohjeet, jotka 
mahdollistavat yhä enemmän lisärakentamista. Vantaa haluaa kaavoittaa 
tänä vuonna myös lähes kaikki pienemmät Vapaalan puistoalueet 
tonttimaaksi, joille saa rakentaa tehokkaammin kuin ns. vanhoille tonteille. 
Jo nyt näkee paikoitellen, kuinka ns. täydentäminen on täysin ristiriidassa 
alueemme luonteen ja myös viime vuonna hyväksyttyjen täydennys-
rakentamistavoitteiden kanssa. 

Arkkitehtien hyvä oivallus on ilmaus; ”rakennetun ympäristön tulee ruokkia 
sielua”. Viime aikoina olen testaillut näkymiä ja liian usein sieluni ruokahalu 
on muuttunut vähintään ruokahaluttomuudeksi. 

Täydennysrakentamiseen liittyviä mielipiteitä on myös selvitetty vuoden 
vaihteessa julkaistussa Helsingin ja Vantaan yhdessä teettämässä 
asukaskyselyssä. Kyselyn mukaan asukkaiden enemmistö ei puolla suurta 
lisärakentamista ns. vanhoille rakennetuille alueille. Vantaallakin on 
varmasti rakentamiseen soveltuvia rakentamattomia maita, jotka ovat 
riittävän lähellä kunnallisia palveluita. Asuntoja tarvitaan jatkuvasti lisää, 
mutta rakentaminen ei saa tapahtua jo asuttujen alueiden ympäristöä 
heikentämällä. 

Sielun ravintoa Vapaala on paitsi asujilleen, niin myös läheisten kerros-
talojen asukkaille. Olen kuullut useammankin lähialueen asukkaan pahoit-

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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televan kylämme vehreyden vähenemistä ja lähekkäisten rakennusten 
yhteensopimattomuutta. Vapaalassa kävely on ollut heidän mukaansa kuin 
käynti mielikuvitusta ruokkivassa ja hyvää oloa tuottavassa puistossa. 

Vanhojen alueiden säilyttäminen kohtuullisen ”vanhoina” ei ole mikään 
uusi idea. Esimerkkinä on Käpylän Pohjolankadun varren puutalojen 
säilyttämistaistelu melkein kohta sata vuotta sitten. Olemme varmaan 
kaikki tyytyväisiä, että siinä taistelussa vanhan säilyttäjät voittivat. Mutta 
taistelu oli ankara – olisihan siihen puutalojen paikalle saatu vaikka 
millaiset kerrostalomuurit. 

Lopuksi tähän asiaan liittyy vähän myös eläinsuojelunäkökohtia. Nyt 
valmisteilla olevan eläinsuojelulainkin yhteydessä on kiinnitetty erityistä 
huomiota eläinten elinympäristöön. Parsinavetat, häkkikanalat ja 
kettutarhat on moni todennut epäeettisiksi - vääryydeksi eläimiä kohtaan. 
Vaaditaan eläinten asumiseen ja elämiseen väljyyttä. Tuleekin mieleen, 
että eläinten hyvästä ympäristöstä kannetaan suhteellisesti enemmän 
huolta kuin meidän ihmiseläinten asuinympäristön ja asumisen hyvin-
vointivaikutuksista. 

Eija Grönfors 

 

OMAKOTIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

Aika: tiistai 27.3.2018  klo 18.00 
Paikka:   Friherrsin Torppa, Vapaalantie 28 
 
KOKOUKSEN OHJELMA 

 Vuosikokous aloitetaan kahvitarjoilulla. 

 Yhdistyksen uusien verkkosivujen esittely 

 Jaetaan Vapaala-stipendi. 

 Vuosikokous 

Tervetuloa kokoukseen! 

 

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 
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1§ KOKOUKSEN AVAUS 
2§ KOKOUKSEN  JÄRJESTÄYTYMINEN 
3§ KOKOUKSEN LAILLISUUS  JA  PÄÄTÖSVALTAISUUS  
4§ KOKOUKSEN  TYÖJÄRJESTYKSEN  HYVÄKSYMINEN 
5§ VUODEN  2017 TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELE
 MINEN  JA  HYVÄKSYMINEN 
6§ YHDISTYKSEN  VUODEN  2017 TILIT,  
 TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO  SEKÄ  
 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA  
 VASTUUVAPAUDEN  MYÖNTÄMINEN   TILIVELVOLLISILLE 
7§ VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMAN  
 HYVÄKSYMINEN 
8§ HALLITUKSEN  PUHEENJOHTAJAN JA  MUIDEN  JÄ
 SENTEN  KOKOUSPALKKIOISTA   SEKÄ  TOIMIHENKI
 LÖIDEN  JA TOIMINNANTARKASTAJIEN  PALKKIOISTA  
 PÄÄTTÄMINEN 
9§  VUODEN  2018  TALOUSARVION  HYVÄKSYMINEN 
10§  VUODEN  2019  JÄSENMAKSUSTA  PÄÄTTÄMINEN 
11§  YHDISTYKSEN  PUHEENJOHTAJAN  JA  HALLITUKSEN 
 JÄSENTEN  VALITSEMINEN   

a. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
b. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 Erovuorossa: Arto Hämäläinen, Pertti Louhula, Rauni 
 Mononen, Heikki Niininen ja Jukka Soininen  
c.   Erja Nuottimäen jätettyä hallitustyöskentelyn, valitaan hänen 
 tilalleen jäsen vuodeksi. 

12§  TOIMINNANTARKASTAJIEN  (2)  JA  VARAHENKILÖIDEN 
 (2)  VALITSEMINEN  VUODEKSI 2018 
13§ KUNNIAJÄSENEN KUTSUMINEN 
14§ MUUT ASIAT 
15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

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, asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 



6 
 

Yhdistyksen 70-v juhlatilaisuudessa saatiin nauttia monipuolisesta ja tasokkaasta 
ohjelmasta, pääosassa kotikylämme omat ihmiset 

Yhdistys vietti toimintansa 70-vuotisjuhlavuotta. Onnistuneita juhlia vietet-
tiin Kulttuuritalo Martinuksessa 9.9 ja lapsille suunnattua juhlatapahtumaa 
Rajatorpan koulussa 8.11.  

Yhdistys seurasi tarkasti kaupungin suunnitelmia Vapaalan ja koko Länsi-
Vantaan alueella ja otti tarvittaessa kantaa asioihin.  

Yhdistys pyrki vaikuttamaan vielä kuluneena toimintavuotena Vapaalan 
täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin ja tonttitehokkuuteen. 
Yhdistys on toiminut aktiivisesti koordinaattorina Vapaalan alueen valokui-
tuhankkeessa.  Myös yhdistyksen verkkosivujen uudistaminen aloitettiin 
toimintavuoden lopussa. 

Yhdistys järjesti ja toteutti omakotitalkkaritoimintaa Vapaalassa. 

Vapaala-stipendi myönnettiin Catharina Zühlkelle. Yhdistyksen kunniajä-
seniksi kutsuttiin Rauno Leppänen ja Kalle Rahomäki. 
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Yhdistyksen hallinto ja talous 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa Rajamäki, vara-
puheenjohtajana ja omakotitalkkarivastaavana Rauni Mononen, sihteerinä 
Arto Hämäläinen, taloudenhoitajana Pertti Louhula, Kyläkuulumisten toi-
mittajina Heikki Niininen ja Erja Nuottimäki, tiedotusvastaavina (verkkosi-
vut, s-postiryhmä, facebook) Erja Nuottimäki ja Jukka Soininen. Muina 
hallituksen jäseninä ovat toimineet Eija Grönfors, Sari Aulu, Jukka Soini-
nen, Laura Tuomi ja Eero Kolehmainen. Toiminnantarkastajina ovat toimi-
neet Jorma Kallio ja Raija Hakola, varalla Aimo Herno ja Riitta Salminen. 
Hallitus on kokoontunut 9  kertaa ja pöytäkirjat ovat luettavissa yhdistyk-
sen verkkosivuilta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat Kyläkuulumiset –
lehden sivulla 2.  

Yhdistyksen varainhankinta perustui pääasiassa jäsenmaksutuottoihin. 
Merkittävä tulonlähde oli myös ilmoitusmyynti Kyläkuulumisiin. Yhdistyk-
sen talouden tulos oli 1007,27€ alijäämäinen. Hallitus esittää, että alijäämä 
katetaan yhdistyksen tileiltä oman pääoman vähennyksenä. Vuoden lo-
pussa yhdistyksessä oli 316 jäsentä.  Yhdistys on Suomen Omakotiliiton 
jäsen. Yhdistyksemme on harjoittanut tarvittaessa yhteistyötä lähialueen 
omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa.  

Lausunnot ja  kannanotot  

 Lähetetty kirjelmä kaupungin liikennesuunnitteluun Ilpolantien 
liikenneturvallisuuden  parantamiseksi. 

 Lähetettiin korjausesitys Tekniselle lautakunnalle puiden juurien 
rikkoman asfaltin korjaamiseksi kevyen liikenteen väylällä 
Vapaalantiellä. 

 Raportoitiin Kuntatekniikan keskukselle Ilpolantien ja – kujan vesi- ja 
viemärisaneerauksen puutteellisista turvallisuusjärjestelyistä. 

 Annettiin Yhdistyksen mielipide 141100 Luhtitie -asemakaavaan.
  

Edustukset ja osallistumiset  

 Arto Hämäläinen toimi Omakotiliiton Uudenmaan piirin hallituksen 
jäsenenä. 

 Suomen Omakotiliiton järjestöseminaariin Hämeenlinnassa 8.9. 
osallistuivat Rauni Mononen ja Erja Nuottimäki. 

 Omakotiliiton Uudenmaan piirin kevätkokousedustajina 20.4. toimivat 
Liisa Rajamäki, Pertti Louhula ja Arto Hämäläinen 

 Omakotiliiton Uudenmaan piirin syyskokousedustajina 21.11. olivat 
Liisa Rajamäki, Arto Hämäläinen, Rauni Mononen ja Pertti Louhula  
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Tiedotustoiminta 

Perinteinen tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan on 
ollut Kyläkuulumiset. Lehti on jaettu neljä kertaa vuodessa kaikkiin Vapaa-
lan talouksiin. Painosmäärä on 1050 kpl. Tärkeänä tiedotuskanavana toi-
mivat yhdistyksen omat Internet-sivut osoitteessa www.vapaala.net. Tie-
dottamista on hoidettu aktiivisesti myös jäsenistön s-postiryhmän kautta. 
Tarvittaessa on myös jaettu tiedotteita asukkaille. 

Tilaisuudet ja tapahtumat 

 Vapaalan kirkkopyhä 2.4., osallistujia kirkkokahvilla oli 85 henkilöä. 

 Kevätretki Minifarmi & Kukkamessuille Uuteenkaupunkiin 20.-21.5. 
Retkelle osallistui 28  henkilöä. 

 Siivoustalkoot 23.5. mukana 10 henkilöä. 

 Jättipalsamitalkoot 27.7., 5 osallistujaa ja 3.8., 6 osallistujaa. Talkoot 
järjestettiin yhteistyössä kaupungin ympäristökeskuksen kanssa.  

 Teatteriretki 25.11. 
Turkuun. Esitykse-
nä nähtiin musikaali 
”Viimeinen laiva”. 
Retkellä oli 55 osal-
listujaa. 

 

Ja kyllähän taas hienon 
teatteriesityksen jäl-
keen maistui yhteinen 
illallinen … 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

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, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.  

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

http://www.vapaala.net/
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Toivotetaan tervetulleeksi äskettäin Vapaalaan muuttaneet uudet asukkaat 
järjestämällä heille kotouttamistilaisuus. 

Yhdistys on Suomen Omakotiliiton jäsen. Sen kautta vaikutetaan omako-
tiasujien edunvalvontaan valtakunnallisella tasolla.  

Yhdistys tekee yhteistyötä lähialueen asukasyhdistysten kanssa tarpeen 
mukaan. 

Toimintavuoden tavoitteita 

 Osallistutaan kaavoituksen seurantaan ja otetaan tarvittaessa kantaa 
kaavoitussuunnitelmiin. 

 Omakotitalkkaritoiminnan jatkaminen mahdollisuuksien mukaan 

 Rakennetaan yhdistykselle uudet verkkosivut Omakotiliiton 
nettisivualustan kautta. 

 Toimitaan tarvittaessa koordinaattorina valokuitukuituverkon 
toteutuksessa Vapaalan alueella. 

 Selvitetään kylän liikenneturvallisuuden parantamista. 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

 Vapaalan kirkkopyhä 8.4. 

 vuosikokous 27.3. 

 siivoustalkoot keväällä 

 kevätretki 

 tilaisuus Vapaalan uusille asukkaille 

 teatteriretki syksyllä 

 järjestetään asukasiltoja omakotiasumiseen liittyvistä aiheista 
 
Tiedottaminen   

Julkaistaan Kyläkuulumiset –lehteä. Tiedotetaan ”Omakotiyhdistys tiedot-
taa” -viesteillä sähköpostiosoitteiden kautta. Kerätään lisää jäsenten säh-
köpostiosoitteita suoran tiedottamisen parantamiseksi.  Ajankohtaistiedot-
tamista tehdään yhdistyksen verkkosivujen kautta. Verkkosivuja pyritään 
kehittämään vuorovaikutteisiksi.  Tiedotus- ja keskustelukanavana käyte-
tään myös Vapaalan Facebook-ryhmää. 

Muu toiminta 

Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen.  
 

Vuosikokousmateriaalin tuottanut Arto Hämäläinen 

 



10 
 
 
Yhdistyksen kevätretki, lauantai 19.5.2018  
TAITEILIJAKOTI VILLA KOKKONEN  

Omakotiyhdistys järjestää retken 19.5.2018 Tuusulanjärven taiteilijayhtei-
sön nuorimman talon Alvar Aallon mestariteokseen, puurakenteiseen Villa 
Kokkoseen. Talo valmistui vuonna 1969 säveltäjä Joonas Kokkosen ko-
diksi ja työtilaksi. Säveltäjä asui talossa vuosina 1969 – 1996.   

Tänä vuonna arkkitehti Alvar Aallon syntymästä tulee kuluneeksi 120 vuot-
ta. Villa Kokkonen edustaa Alvar Aallon maailmankuulun rakennustaiteen 
parhaimmistoa ollen yksi yhdeksästä talosta, jotka on valittu Suomesta 
kansanvälisesti arvostetulle www.iconichouses.org -netti-sivustolle.  

Talo on toiminut yksityisesti ylläpidettynä Aalto-nähtävyytenä ja konsertti-
järjestäjänä 1.6.2009 lähtien. Sisustuksessa on myös käytetty joitakin Joo-
nas Kokkosen kuuluisimman teoksen, Viimeiset kiusaukset oopperan la-
vasteita. Nykyisin Villa Kokkonen on ympärivuotinen nähtävyys, jonka tai-
teilija-, isäntä- ja yrittäjäparina toimii musiikin maisteri, pianisti Elina Viitaila 
sekä yhteiskuntatieteiden maisteri, oopperalaulaja Antti. A. Pesonen. Ta-
lon isäntäpari esittelee taiteilijakotia Alvar Aallon ja Jean Sibeliuksen jalan-
jäljissä. Opastuksella tutustutaan taiteilijakodin ja sen puutarhan (sadeva-
raus) muodostamaan kokonaisuuteen. Pihakierroksen jälkeen siirrytään 
taiteilijakodin upeaan ateljeehen nauttimaan musiikin ja arkkitehtuurin ih-
meellisestä yhteisvaikutuksesta. Kuulemme upeasti soivaa arvoflyygeliä, 
jonka Suomen Akatemia lahjoitti aikoinaan säveltäjä Joonas Kokkoselle. 

  

Joonas Kokkosen kotikeittiöstä tuli Eviran tarkastama elintarvikehuoneisto, 
jonka tarjoamaa patapöytä no 1 kakkukahveineen pääsemme maistele-
maan. Ruokailun jälkeen on mahdollisuus tehdä Elinan avustuksella os-
toksia kaupasta. Talossa toimii oikea kahvi- ja teekauppa Kaupasta, joka 

http://www.iconichouses.org/
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ideoitiin tyhjästä varastohuoneesta, on saatavilla muutakin, esimerkiksi 
Elinan kutomia Villa-tossuja, pikkuleipiä, suklaata, postikortteja ja kynttilöi-
tä. Villa Kokkonen on paikka, jossa nähtävyys-museo-musiikki ja ravintola-
käynnin uudenlainen perinteiset rajat rikkova yhdistelmä 
https://www.villakokkonen.fi 

Tämän kulttuuriannin jälkeen noin klo 15.30 lähdemme vierailulle Syvä-
rannassa sijaitsevaan Lottamuseoon. Syvärannan tila on ollut vuosina 
1869 – 1922 yksityisten perheiden omistuksessa. Tulipalo oli vuonna 
1947. Syvärannan nykyinen päärakennus rakennettiin vuosina 1994 – 
1995. Sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Irmeli ja Markus Visanti. ”Syväran-
nan Lottakoti” avattiin yleisölle Lotan päivänä 12.5.1996. Se oli tarkoitettu 
entisten lottien kokoontumispaikaksi ja näyttelytilaksi. 

Nykyään rakennus toimii ammatillisesti hoidettuna kulttuurihistoriallisena 
lottamuseona. Lottamuseon päärakennus muistuttaa paikalle 1800-luvulla 
rakennettua Syvärannan tornihuvilaa, joka tuhoutui tulipalossa 1.4.1947. 
Uusi päärakennus ei ole vanhan kopio. Suurin ero on materiaalissa. Van-
ha huvila oli hirsirakennus. Nykyisen rakennuksen pintamateriaalina on 
puu, mutta rakenteet on tehty betonista ja väliseinät tiilistä. Meille siellä on 
varattu opastus, joka kestää puoli tuntia ja sen jälkeen jokainen voi tutus-
tua näyttelyihin. Päänäyttely on Lotan tarina ja uusin näyttely on Evakko-
tiellä. www.lottamuseo.fi 

Yhdistys on varannut kevätretken 55 osallistujalle. Varaa oma paikkasi 
heti! Bussi lähtee klo 11.30 Rajatorpan ostoskeskuksesta ja ajaa tut-
tuun tapaan Vapaalantietä ja Ilpolantietä (Vanha Hämeenkyläntie). Kyytiin 
voi nousta bussipysäkeiltä matkan varrelta.  - Villa Kokkosen portille saa-
vuttuamme klo 12.30, josta Antti. A. Pesonen tulee meidät noutamaan ja 
näyttää samalla bussille pysäköintipaikan.   

Kevätretkipaketti sisältää bussikuljetuksen, Villa Kokkosen vierailun esitte-
lyineen ja ruokailuineen sekä Vierailun Lottamuseoon. Patapöytä no 1 on 
laktoositon ja gluteeniton, mutta kahvileipiä varten ilmoittautumisesi 
yhteydessä kerro ruokarajoitteesi. Hinta yhdistyksen jäsenille 50,00 € ja 
ei-jäsenille 70,00 €. 

Matkalle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 20.4. mennessä Pertti 
Louhulalle, puh.09 - 855 5483 tai pertti.louhula@pp.inet.fi . Sähköpos-
ti-ilmoittautumisesta saat kuittauksen.  Osanottomaksu maksetaan viimeis-
tään 30.4. yhdistyksen tilille FI80 1430 3000 101156 ja käytetään viitet-
tä 9001. 

Rauni Mononen 

mailto:pertti.louhula@pp.inet.fi
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KAUPUNKI KAAVOITTAA 

Vapaalan täydennysrakentamissuunnitelman laatimisesta on kerrottu use-
aan otteeseen, viimeksi Kyläkuulumisten numeroissa 3 ja 4/2017.  Suunni-
telma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.12.2017. Jälkeenpäin arvioi-
den tonttitehokkuuden nostaminen e=0.25:een oli ilmeisesti etukäteen 
päätetty eikä omakotiyhdistyksen vastustavilla kannanotoilla ollut vaikutus-
ta.  

Välittömästi suunnitelman hyväksymisen jälkeen kaupunki ryhtyi kaavoi-
tustoimenpiteisiin. Käsittelyyn otettiin Vapaalantie 10:n ja Raspitien (Kaa-
vintien) ja Vuolutien kaavat. Vapaalantien kaava-asia oli esillä jo 2010, 
jolloin puistosuikaleelle suunniteltuja kuutta omakotitaloa kiivaasti vastus-
tettiin. Suunnitelma hautautui vuosiksi, mutta otettiin nyt esille entisenkal-
taisena. Omakotiyhdistys vastusti alun perin suunnitelmaa eikä nytkään 
ollut syytä sitä hyväksyä. Koska kaavaluonnos ylitti täydennysrakentamis-
suunnitelman tonttitehokkuuden eikä suunnitteluperiaatteita oltu noudatet-
tu, omakotiyhdistys esitti kaavamuutoksen palauttamista uudelleen valmis-
teluun. 

Samaan aikaan nähtävillä ollut Raspitien-Vuolutien asemakaavamuutos oli 
ensimmäisen kerran nähtävillä vuonna 2015, jolloin sekä lähiasukkaat että 
omakotiyhdistys vastustivat kaavoitusta. Nyt kaavaluonnosta oli muokattu 
mm. täydennysrakentamissuunnitelman mukaan, eikä omakotiyhdistys 
pitänyt muistutuksen tekoa enää tarpeellisena. 

Pitkään vireillä ollut Luhtitien jatkaminen Pellaksesta Myyrmäkeen nousi 
esille viime vuoden lopulla. Hanketta esiteltiin asukastilaisuuksissa ja siitä 
oli mahdollista esittää mielipiteitä. Omakotiyhdistys suhtautui myönteisesti 
tien rakentamiseen, koska se muodostaisi sujuvan yhteyden Pellaksesta ja 
Vapaalan pohjoisosista Myyrmäen aluekeskukseen ja kehäradalle. Kaa-
voitusta ohjeistavassa lainsäädännössä on lähtökohtana, ettei uusien ka-
tuväylien rakentaminen vanhoille asuinalueille saa heikentää asukkaiden 
asumisolosuhteita. Tästä syystä omakotiyhdistys toi lausunnossaan esille 
sellaisia näkökohtia, jotka ovat tärkeitä erityisesti Pellaksen asukkaiden 
asumisolosuhteille. Luhtitien rakentaminen voi vähentää Vapaalan läpiajo-
liikennettä, mutta omakotiyhdistys esitti myös, että tien rakentamisen yh-
teydessä parannettaisiin Myyrmäkeen suuntautuvaa liityntäliikennettä. 

Täydennysrakentamissuunnitelman laatimisen yhteydessä arvioitiin myös 
alueen puistojen käyttömahdollisuuksia. Puistoiksi merkittyjä alueita oli 
kaikkiaan 16, joista suurimpia olivat Ilpolanpuisto, Vapaalanaukee ja Nik-
karinaukee. Valtaosa pienemmistä puistoista arvioitiin rakentamiskelpoi-
siksi.  
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Vuolupuiston luonnostelua 

Kaupunki yllätti asukkaat tämän vuoden alussa tiedottamalla Talt-
tapuiston, Uurrepuiston, Vuolupuiston ja Naulapuiston kaavoittami-
sesta omakotirakentamiseen. Esittelytilaisuuksissa lähiasukkaat vastusti-
vat suunnitelmia. Mielipiteitä voitiin toimittaa kaupungille helmikuun aikana. 
Omakotiyhdistys esitti, että puistojen kaavoittamisesta asuntotarkoituksiin 
luovutaan ja ne jätetään asukkaiden käyttöön lähipuistoiksi.  

Liisa Rajamäki 

TERVETULOA VAPAALAN KIRKKOPYHÄÄN 

Kevään korvalla on perinteisesti vietetty Vapaalan kirkkopyhää. Tänä 
vuonna sopiva sunnuntai löytyi pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina 8.4. 
Messun toimittavat seurakunnan nuoremmat papit, liturgina Jarna Wik-
ström ja saarnaajana Miika Koistinen. Omakotiyhdistys tarjoaa jälleen kirk-
kokahvit. Kahvittelun lomassa kerrotaan Vapaalan kuulumisista; muuten 
on mahdollisuus vapaaseen seurusteluun ystävien ja naapurien kanssa. 

Tervetuloa kirkkomatkalle 8.4. klo 10! 

Liisa Rajamäki 

LENKILLE SUNNUNTAI-ILTANA  

Omakotiyhdistyksen sunnuntaikävelyt jatkuvat. Lähtöpaikka on kuitenkin 
päätetty muuttaa keskemmälle kylää; kouluhan on kylän laidalla. 25.3. 
lähtien lähdemme lenkille Friherrsin Torpan luota klo 18. Paikka on var-
maankin kaikille tuttu, osoite Vapaalantie 28. Tervetuloa mukaan! 

Liisa Rajamäki 
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VALOKUITU TOTEUTUU 

Nyt vaikuttaa jo todella varmalta, että Vapaalan alueelle saadaan tämän 
vuoden kuluessa valokuituverkko. Onko verkkoja kaksikin, jää nähtäväksi. 
Ainakin Elisa Oyj on vahvasti viestittänyt rakentavansa koko alueen katta-
van valokuituverkon kaikille, jotka valokuituliittymän ovat tilanneet. Ja 
olemmehan saaneet Vapaalan alueelle jo kaksi asiasta kertovaa kylttiäkin. 
Toinen kylteistä on Ilpolantie 50 kohdalla ja toinen Vuolutie 9c kohdalla. 

Telia Avoin Kuitu on antanut ymmärtää, että ainakin Vapaala Länsi alueel-
le valokuituverkko rakennetaan. Kyseisen alueen suunnittelu näyttäisi ole-
van käynnissä, ainakin web-sivulla olevan tiedon mukaan. Mitään tarkem-
paa tietoa Telia Avoin Kuitu ei ole, 
pyynnöstä huolimatta, suostunut kerto-
maan.  

Koska molempien yritysten kampanjatar-
jousaika on päättynyt siihen mennessä, 
kun olette saaneet tämän lehden luetta-
vaksenne, niin siihen asiaan ei ole enää 
tarvetta puuttua. 

Mutta varmaankin me kaikki mietimme, 
että kuinka tämä prosessi jatkuu. Seu-
raavat asiat varmaankin tapahtuvat: 
Verkkosuunnitelmat tehdään. Siis asian-
tuntijat suunnittelevat valokaapeleiden 
reitit ja aluejakamoiden sijainnit. Alueja-
kamo on jakokaappi, missä isompi kaa-
peli haaroitetaan taloihin tuleviin pieniin 
kaapeleihin. Suunnitelman valmistuttua, 
operaattorit hakevat Vantaan kaupungin 
rakennusvirastolta toteutusluvan. Kau-
pungin viranomaiset päättävät, mihin aluejakamot saa sijoittaa ja millä 
periaatteilla valokaapelit saa asentaa. Lupaprosessin päätyttyä alkaa kaa-
peleiden asennus. Viimeisenä vaiheena ovat yhteyksien kytkennät ja tes-
taukset. 

Yritämme omakotiyhdistyksen hallituksessa mahdollisuuksiemme mukaan 
seurata hankkeen vaiheita ja kerromme niistä seuraavassa Kyläkuulumiset 
lehdessä sekä sähköisen median kautta, eli Vapaala Facebook-sivuilla ja 
sähköpostitse kaikille niille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat sähköpos-
tiosoitteensa antaneet.     

Jukka Soininen 
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OMAKOTITALKKARI TOIMII 

Olisi toivottavaa, että yhdistyksemme jäsenet käyttäisivät enemmän talk-
karipalveluja 9 kuukauden aikana työllistymisprosentti on ollut vain 32,8%, 
joka osoittaa sen, että kapasiteettia tilauksille olisi.   

Tarkastuskäynnit, asukkaan lomalla tai muuten poissa ollessa toki ovat 
jonkin verran lisääntyneet, mikä on hyvä asia talon pitämisen asutun nä-
köisenä. Mm. postilaatikon tyhjennykset, jalanjäljet lumessa, lumien pois 
luonti muutamia esimerkkejä mainitaksemme. 

Talkkarimme Jani Häkkisen tavoitatte arkisin klo 9.00 – 14.00 puhelinnu-
merosta 045-6033399. Tekstiviestin voitte jättää hänelle muunakin aikana. 

Voitte olla yhteydessä työnjohtajiimme Rauni Monoseen puh. 050 
5148321 tai Pertti Louhulaan puh. 09-8555483, odotamme palautteitanne.   

Jani Häkkisen työsuhde päättyy 25.4.2018. Hän haluaa kauttamme välit-
tää kiitoksensa kaikille vakio asiakkaille, jotka ovat olleet tyytyväisiä ja luot-
taneet häneen. 

Rauni Mononen    

ATK -TUKITIIMI 2018 

ATK-tukitiimimme on ollut toiminnassa reilut puoli vuotta. Tukipyyntöjä on 
ollut melko vähän, kaiken kaikkiaan alle kymmenen tukitarvetta. Tulos oli 
ennakoitu. On luonnollista, että tietotekniikkaongelmissa ensimmäinen 
henkilö, johon otetaan yhteyttä on oma lapsi, sukulainen tai oma läheinen 
ystävä. 

Kun perustimme tukitiimin, mietimme myös sitä, että entä jos ei tule yhtään 
tukipyyntöä. Päädyimme siihen, että jos ei tule tukipyyntöjä, niin tiimi lope-
tetaan. 

Koska tukipyyntöjä kuitenkin tuli, päätimme jatkaa tiimin toimintaa. Ainoa 
muutos tulee tiimin kokoonpanoon. Sakari Nikkanen jää, pääasiassa mui-
den tehtävien takia, pois tiimin toiminnasta. 

Perusasiat on kerrattu tähän alle. 

Tiimiin kuuluu 2 vapaaehtoista henkilöä, jotka eivät ole ATK ammattilaisia 
vaan käytännön tekemisen seurauksena oppineet tietokoneiden perusasi-
oista ja käytöstä jokseenkin paljon. Tiimi ei ota kantaa eikä yritä korjata 
varsinaisia tietokoneiden vikoja. Tiimi auttaa päivittäisissä tietokoneen 
käyttöasioissa: netti, sähköpostit, sovelluspäivitykset, uusien ohjelmien 
asennukset, valokuvat tietokoneeseen, tietokoneen kansiorakenteen hal-
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linta ja tietokoneen roskien siivous muutamia mainitakseni. Tiimi auttaa 
myös talon tai huoneiston sisäverkon asentamisessa ja suojauksessa. 

Tiimin toiminta on täysin vastikkeetonta. 

Tiimiläiset ovat Vapaalan OKY:n hallituksen jäsenten tuntemia henkilöitä ja 
toimivat yhdistyksen auktorisoimana. Tiimiläinen aina pyydettäessä henki-
löllisyytensä kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. - Tiimi sitou-
tuu hienotunteiseen ja luottamukselliseen toimintaan. 

Tarvitessasi apua, ota puhelimitse yhteyttä Joukoon tai Jukkaan. 

 Jouko Mäkinen  0440157244 

 Jukka Soininen  040 502 7949 

Jukka Soininen 

VAPAALA WEB-SIVUT UUTEEN PAIKKAAN JA AI-
KAAN 

Kattojärjestömme Omakotiliiton www-sivujen muutos saatiin onnistuneesti 
maaliin viime vuoden marraskuussa. Kun Omakotiliitto aloitti web-
sivujensa uudistus projektin omakotiyhdistyksille tarjottiin mahdollisuutta 
siirtää omat web-sivunsa Omakotiliiton vuokraamille palvelimille. 

Vapaalan omakotiyhdistyksen hallituksessa olemme seuranneet tilannetta 
melkein projektin alusta. Viime lokakuussa päätimme lähteä käytännössä 
tutustumaan tarjottuun mahdollisuuteen. 

Pikainen perehtyminen osoitti, että Omakotiliiton web-sivut on kehitetty 
erityisesti ylläpidon kannalta niin toimiviksi, että Vapaalan omakotiyhdis-
tyksen web-sivut kannattaa siirtää noille palvelimille. Omakotiliiton web-
sivuille pystymme rakentamaan liki pitäen samannäköisen sisällön kuin on 
edelleen käytössä olevilla, Kalevi Karlingin luomilla vapaala.net web-
sivuilla. Tästä asiasta olimme alun perin kovasti huolissamme, koska va-
paala.net web-sivut on tehty todella hyvin. Toisaalta olevien vapaala.net 
web-sivujen ylläpito vaatii varsin suurta tietoteknistä osaamista, jota nykyi-
sessä hallituksessa ei tällä hetkellä juurikaan ole. Lisäksi kun vapaala.net 
web-sivujen palvelin on käytännössä USA:ssa, niin sekin painoi hiukan 
vaakakupissa. 

Siis kolme syytä, miksi siirrämme web-sivut Omakotiliiton palvelimille: yllä-
pidon helppous, uusi ulkonäkö ja kotimaiset varmennetut palvelimet joilla 
kapasiteettia riittää. Lisäksi omakotiliiton henkilöstö tarvittaessa auttaa 
ylläpidossa. Jos joku nyt miettii, että mitä tuo maksaa, niin vastaus on ettei 
maksa mitään ylimääräistä. Tämä palvelu kuuluu Omakotiliiton niin sanot-
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tuihin peruspalveluihin, jotka sisältyvät jäsenmaksuun. Valmistelemme 
uusia web-sivuja siten, että voimme esitellä ne vuosikokouksessa. 
            Jukka Soininen 

 

HYVÄT VAPAALALAISET AUTOILIJAT! 
 

 
 
Rajatorpan koulun alueella vanhan museokoulun ja ns. uuden koulun vä-
liin jäävä lyhyt tieosuus on kevyenliikenteenväylä. Tästä kuitenkin harmit-
tavan moni autoilija ajaa läpi vaikka paikka on merkitty kevyenliikenteen-
väyläksi liikennemerkein. 

Koulualueella liikkuu paljon lapsia. Annetaan me autoilijat lapsille turvalli-
nen ympäristö liikkua koulurakennuksesta toiseen valitsemalla autoilijoille 
tarkoitettuja väyliä. 

Yhteistyöterveisin, 
Rajatorpan koulun vanhempainyhdistys ry 
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#VARASLÄHTÖVAPPUUN 

Hyvä Frisulainen! 

Tervetuloa viettämään keväinen hetki kansamme torstaina 26.4.2018 klo 
17.30 -19.30 ja tutustumaan muihin Frisulaisiin ja kuulemaan kylämme 
tapahtumista. Yhdessä voimme ideoida, kuinka Frisusta voitaisiin tehdä 

vieläkin parempi ja viihtyisämpi paikka asua. 

Kokoonnumme Ravintola Kotossa, Vapaalantie 2. 

Tarjolla hyvää seuraa, yhdessäoloa, musiikkia, simaa, munkkeja, teetä ja 
kahvia. 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Frisun Omakotiyhdistyksen hallitus 

 

 

KYLÄLÄINEN! KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 
YHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET JA  

LÄHIPALVELUJA TARJOAVAT: 
 
 

 
 

 

PARTURI ADAM 
Miehet ja naiset! Nyt hiukset juhlakuntoon! 

Nuijatie 12, puh. 855 5767 
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R A J A T O R P A N                                
HAMMASLÄÄKÄRIT                                                                                                           

      _________ 09 853 4334 _________ 

Nuijakuja 6 A, 01650 VANTAA 
 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN 
messu sunnuntaisin klo 10 Hämeenkylän kirkossa (Auratie 3). 

Palmusunnuntain afrikkalainen gospelmessu, perhetapahtuma 
ja lähetysmyyjäiset su 25.3. klo 10–13. Tervetuloa viettämään 
messua afrikkalaisen gospelmessun tahtiin!  Messun jälkeen lapset 
pääsevät koristelemaan virpomisoksia. Perheiden tapahtuma ja lä-
hetysmyyjäiset ovat kirkolla klo 13 asti. Lisätietoa tapahtumistamme: 
www.hameenkylanseurakunta.fi    

http://www.hameenkylanseurakunta.fi/
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