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Vapaalan Omakotiyhdistys ry 
Verkkosivut 2018 lähtien https://www.omakotiliitto.fi/vapaala 
Verkkosivut ennen 2018 http://www.vapaala.net   
Yhdistys on Suomen Omakotiliiton jäsen. 
Liity jäseneksi: http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ot-

tamalla yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan.  

Hallitus 2018 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192  Jäsen        Sari Aulu 050 544 5598 

Varapuh.joht. Rauni Mononen 050 514 8321  Jäsen       Eija Grönfors 0400 939542 

Sihteeri Arto Hämäläinen 045 1239647  Jäsen        Eero Kolehmainen 050 379 4700 

Talous Pertti Louhula 09 855 5483 Jäsen Outi Lampela 040 539 4688 

Tiedotus Jukka Soininen 04050227949 Jäsen Marja Selänne 040 754 6533 

    Jäsen        Laura Tuomi  

 

LUSIKOINTIA FRISUSTA 

Kevät tulla tupsahti ja yllättäen tänäkin vuonna! Sulaneen lumen alta löytyy 
muutakin kuin koirankakkaa. Mainittakoon vaikkapa uuden vuoden raketti-
en jäännökset ja tyhjät nuuskarasiat. Nyt on sopiva aika siivota ympäris-
töä. Toivottavasti alueen sähköverkon uusiminen saatetaan ripeästi pää-
tökseen. Haitta liikenteelle on paikoin iso. Vuolutie on erityisen haasteelli-
nen. 

Vantaan kaupunki muutti käsittämättömässä viisaudessaan Kaavintiestä 
osan Raspitieksi toukokuun alusta lukien. Eipä voi kaupungin virkahenki-
löitä tyhmiksi moittia kun pystyivät muuttamaan parillisen kadunnumeron 
parittomaksi. Lienenkö ollut ainoa, joka vastusti nimenmuutosta? Pidin 
sitä tarpeettomana; eli hyvin on pärjätty 23 vuotta. Nyt ei sitten enää saa 
sairastua äkillisesti, koska ambulanssit eivät osaa perille takseista puhu-
mattakaan. Tällaista tarinaa on totena kerrottu. Toivottavasti tilanne ei ole 
näin kehno. Omille vieraille voi antaa vanhan osoitteen. Navigaattori tun-
nistaa sen vielä vuosien päästä! 

Lautakuntakäsittelyssä oli äänestelty Frisun yleiskaavakohteista. Menette-
lyä on ihmetelty. Tuntematta Vantaan kunnallispolitiikan piirteitä sen 
enempää, voisi kuvitella, että asia kokonaisuudessaan palautettaisiin vir-
kamiesvalmisteluun jos yksimielisyyttä ei lautakunnassa löydy. Toki tämä 
on "ihan tavallisen" asukkaan mielipide. Joka tapauksessa tuntuu olevan 
kova paine kylämme "eheyttämiseen ja täydentämiseen". Antaa joutomai-
den, pusikoiden ja rämeiden muualla olla ihan rauhassa. Tulee joskus mie-
leen nuo sinänsä hauskat palstaviljelmät. Kovin paljon on käyttämättömiä 
palstoja. Voisiko myös niitä tiivistää ja eheyttää? Näin saataisiin lisää tont-
timaata. Toki palstat ovat pikantti piristys kaupunkimiljöössä. 

https://www.omakotiliitto.fi/vapaala
http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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Poikkesin Torpalla erään puolueen tilaisuudessa. Siellä valtuutetut kertoi-
vat alueemme ajankohtaisista asioista. Tuli nähdyksi ensimmäistä kertaa 
kaupunginvaltuutettu ihka elävänä! Järkevästi ja selkokielisesti puhuivat. 
Tietenkin taas tuli kerrottua "ihan tavallisen asukkaan" tarpeista. Kadut 
kuntoon, hulevedet virtaamaan jne. Ja tietysti se kaikkein tärkein: säilyte-
tään Friherrsin luonne puutarhamaisena kaupunginosana. Kuinkas on, 
kohdistuuko meihin uhkia? Kunpa pienet metsiköt/puistikot jätettäisiin ra-
kentamatta ja hyödynnettäisiin muulla tavalla. Ennen kunnallisvaaleja 
kaikki ehdokkaat ovat asukkaan asialla. Vaalien välillä on hiljaisempaa 
kunnes uudet kampanjat taas käynnistetään. Olisiko ajateltavissa, että 
kaikki Länsi-Vantaan valtuutetut yhdessä pitäisivät kerran pari vuodessa 
tilaisuuden vaikkapa Rajatorpan koululla? Voisivat kertoa mitä on tullut 
tehdyksi. Samalla asukkaat saisivat tentata kuntapäättäjiä ja esittää nä-
kemyksiään. Toivottavasti joku ottaa tästä kopin! 

Oikein hyvää kesää kaikille! Ja olkaapa tarkkana kun ovelta ovelle kauppi-
aat ovat liikkeellä. Myyntipuhetta riittää. 

Hannes Aulu 

 

VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ JA 
HUOMIONOSOITUKSIA 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2018 Friherrsin Torpalla. Kokouk-
seen osallistui 22 henkilöä. Enemmänkin olisi kokoustilaan osallistujia 
mahtunut.  

Kokouksen alussa oli heti perinteinen, miellyttävä tapahtuma. Puheenjoh-
taja Liisa Rajamäki luovutti vuoden 2018 Vapaala-stipendin Rajatorpan 
koulun vanhempainyhdistys ry:lle. Hallituksen myöntämisperusteluissa 
todetaan: ” Vanhempainyhdistyksen arvokas, yhteisöllinen toiminta Raja-
torpan koulun oppilaiden hyväksi ”.   

Jukka Soininen esitteli alkuvuodesta työstettyjä yhdistyksen uusia verk-
kosivuja.  

Vuosikokousta valittiin johtamaan Håkan Sandell ja sihteeriksi Arto Hä-
mäläinen. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus 
ja tilit.  Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Alkaneelle toiminta-
vuodelle hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Kokous hyväksyi 
vuoden 2019 jäsenmaksuksi 25 €, joka sisältää myös Omakotiliiton jä-
senmaksun. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Liisa Ra-
jamäki. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Arto Hämäläinen, Pertti 
Louhula, Rauni Mononen ja Jukka Soininen valittiin uudelleen jatka-
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maan hallituksessa. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Outi Lampela ja 
Marja Selänne. 

 

 

Yhdistys vaalii toiminnassaan Frisun yhteisöllisyyden kehittämistä, mm. yhteisten 
tapahtumien avulla. Syksyiset teatteriretket ovat ehdoton hittituote. Viimeksi kat-

sottiin Turussa Stingin musikaalia. Mihinkähän syksyllä 2018 mennään? 

Varsinaisten vuosikokousasioiden lisäksi vuosikokous teki päätöksen eri-
tyisestä huomionosoituksesta kutsumalla Kalevi Karlingin Vapaalan 
omakotiyhdistyksen kunniajäseneksi.  Kalevi Karlingin kunniajäsenyyden 
perusteluissa todetaan Kalevi Karlingin pitkäaikainen työskentely yhdistyk-
sen hallituksessa eri tehtävissä: ”Kyläkuulumiset –lehden pitkäaikainen toi-
mittaminen, tietotekninen osaaminen mm. kotisivujen ylläpitäjänä ja yhdis-
tyksen lukuisten tapahtumien ansiokkaana valokuvaajana toimiminen.” 

Toimintavuodelle 2018 hyväksyttyjä 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 ja Pellaksen alueilla. 

 Selvitetään kylän liikenneturvallisuuden parantamista. 

 Valmistellaan Vapaalan kehittämisestä pitemmän aikavälin visio, 
jonka pohjalta tehdään esityksiä päättäjille ja virkamiehille. 
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Tiedottaminen   
Julkaistaan Kyläkuulumiset –lehteä. Tiedotetaan ”Omakotiyhdistys 
tiedottaa” -viesteillä sähköpostiosoitteiden kautta. Kerätään lisää jäsenten 
sähköpostiosoitteita suoran tiedottamisen parantamiseksi.  Ajankohtais-
tiedottamista tehdään myös yhdistyksen uusien verkkosivujen  kautta.  

Hallitus järjestäytyi  
kokouksessaan 12.4.2018 seuraavasti:  
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Liisa Rajamäki, 
varapuheenjohtajana Rauni Mononen, sihteerinä Arto Hämäläinen, 
taloudenhoitajana Pertti Louhula ja omakotitalkkarivastaavana Rauni 
Mononen.  
Kyläkuulumisten toimittaminen ja tiedottaminen (verkkosivut, s-postiryhmä, 
facebook) hoidetaan tiimityöskentelynä. 

Arto Hämäläinen 

 

Uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät 

OUTI LAMPELA 
Taustaa: Olen kotoisin Kemijärveltä,joka kuuluu Perä-Pohjolaan,jota pai-
kalliset kutsuvat myös Ääri-Pohjoiseksi. Oulun yliopiston opiskeluvuosien 
jälkeen muutimme mieheni kanssa Kotkan Karhulaan ja sieltä Vantaan 
Martinlaaksoon. Vapaalaan kotiuduimme 1984,kun omakotitalomme oli 
muuttovalmis, samaan aikaan Uurrekujalle valmistui useita nuorten per-
heiden omakotitaloja. 
Osa lapsistamme kävi koulunsa lähialueen kouluissa ja he saivat hyvän 
pohjan jatko-opinnoilleen. Pai-
kalliset urheiluseurat tarjosivat 
myös hyvät mahdollisuudet 
harrastuksille aina kilpailuta-
solle asti.  

Työurani: Työvuosia kertyi yli 
neljäkymmentä vuotta suoma-
laisissa kansainvälisissä pörs-
siyrityksissä lähinnä kaivos- ja 
metallurgianalan tuotanto-ja 
teknologiayhtiöissä. Olen toi-
minut yritysten hallituksissa ja 
useassa yhdistyksessä ja ak-
tiivisena toimihenkilönä toimi-
alani yhdistystoiminnassa. 
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Tällä hetkellä: Jäätyäni eläkkeelle harrastuksiani ovat olleet kielten opis-
kelu, kuntoliikunta ja metsänhoitoon liittyvät asiat. Lapsenlapset ilahdutta-
vat myös arkeani ja Vapaala on tullut heillekin tärkeäksi paikaksi. Talvihar-
rastuksiini kuuluu hiihto,Vapaalan lähialueet tarjoavat hyvät mahdollisuu-
det, unohtamatta jokatalvisia Lapin hiihtoreissuja. 

Aktiivisena henkilönä toivon pystyväni vaikuttamaan omakotiyhdistyksen 
kautta Vapaalan yhteiseen kehittämiseen ja hyvinvointiin; puistojen käytön, 
liikenneväylien ylläpidon ja turvallisuuden ja yleisen viihtyvyyden osalta. 
Omakotiyhdistyksen tulee olla myös valveutunut tuleviin suunniteltuihin 
muutoksiin;kunta-ja maakuntahallinnot.    

    Outi Lampela 

Uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät 

MARJA SELÄNNE 

Muutimme Munkkivuoresta, jossa ehdimme asua  kolme vuotta ja esi-
koisemme oli siellä jo syntynyt, silloiseen  Friherrsiin, Käkitielle vuonna 
1963. Tien nimi oli aivan oikea, koska mäessä meidän tonttim-
me yläpuolisissa puissa se kukkui aina kesäisin ja tuo nostalginen käen-

kukunta toi mieleeni äitini kertomuksen 
siitä, kuinka viimeisen kerran Karjalasta 
lähtiessämme käki kukkui tuolloin kuin 
hyvästiksi kotitalomme päädyssä ole-
vassa männyssä 

Asumme edelleen samassa paikas-
sa mutta tien nimi on muuttunut vastoin 
tahtoamme Teräkujaksi, sain jopa Käki-
tie-kyltinkin, kun kuulin työmiesten hak-
kaavan sitä irti pylväästä tien päässä, 
antoivat "hymyillen" sen minulle, ei niillä 
mitään tee sanoivat. 

Tämä tila/tontti nimeltään Kuusisto on 
niin rakas, haluan asua luonnon keskellä 
ja puiden ympäröimänä, kaksi lapsuu-
denkotianikin olivat metsän keskellä, 
niinpä aviomieheni oli löytänyt tämän 
mökin ja tontin  läheltä Helsinkiä, jossa 
hänellä oli työpaikka  ja oma työpaik-
kanikin oli Munkkiniemessä. 
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Aluksi kotimme oli huone ja keittiö sekä lasi-ikkunainen kylmäveran-
ta, pieni vuonna 1936 rakennettu Virtasen kesämökki, jota laajensim-
me parikin kertaa. Vesi piti kantaa kaivosta sisälle ja viemäriksi mieheni 
teki   keittiön seinään reijän ja asensi Högforsin emali-kaatoaltaan, josta 
vesi johdettiin puutarhaan. Silloisen Helsingin Maalaiskunnan vesi  ja vie-
märi saatiin vuonna 1965 ensimmäisten joukossa Friherrsissä, tämän  
johdosta  laajensimme taloa sen verran, että saimme kylpyhuoneen, WC:n 
ja pannuhuoneen (keskuslämmitys) sekä lastenhuoneen. Rakennuspuut 
kaadettiin omasta metsästä ja sahautettiin lankuiksi ja laudoiksi. Vielä ker-
ran vuonna 1978--80  laajennettiin taloa 6x10 metriä, jolloin omat pojat (3) 
olivat mukana elementtitaloa pystyttämässä  ja koristevuorilautoja ja  
paanuseinää  karjalaiseen tyyliin  tekemässä ja sekä muutenkin  auttaen 
rakennustöissä. 

Vapaana on paljon muuttunut näinä vuosina, kun olemme täällä asuneet, 
ja on tullut Rajatorppaa, Myyrmäkeä ja Martinlaaksoa, jotka ennen oli-
vat hyviä hiihtomaitamme, ei ollut taloja, oli vain metsää ja pieniä pelto-
lampareita.             

 Vuosien mittaan on tullut käytyä omakotiyhdistyksen järjestämissä rien-
noissa, teatterimatkoilla, konserteissa ym ja mukavaa on ollut.  

            Marja Selänne 

VAPAALA-STIPENDI 2018 

Vapaalan Omakotiyhdistyksen hallitus valitsi kokouksessaan 21.2.2018 
useiden hakijoiden joukosta tämän vuoden Vapaala-stipendin saajaksi 
Rajatorpan koulun vanhempainyhdistyksen. Erittäin tärkeinä perusteluina 
pidettiin Vanhempainyhdistyksen arvokasta, pyyteetöntä, yhteisöllistä toi-
mintaa Rajatorpan koulun oppilaiden hyväksi. Stipendi luovutettiin saajalle 
Friherrsin torpalla pidetyn Omakotiyhdistyksen vuosikokouksen yhteydes-
sä  27.3.2018. Stipendin ottivat vastaan Vanhempainyhdistyksen puheen-
johtaja Sirpa Arvonen ja sihteeri Tiina Kangasmaa.    

Rajatorpan koulun vanhempainyhdistys on perustettu vuonna 2013. Tuol-
loin lakkautettiin aiemmin toimineet koulujen johtokunnat, joissa niissäkin 
toki oli oppilaiden vanhempien edustus. Vanhempain-yhdistykseen voisivat 
liittyä kaikki koulussa olevien lasten vanhemmat. Rajatorpan koulun van-
hempainyhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 40 perhettä. Heistä aktiivi-
sia on 17 äitiä, jotka pyörittävät yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen halli-
tukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. 
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Toiminnan perustana on kodin ja kou-
lun yhteistyön mahdollisimman laaja 
monipuolistaminen. Niinpä vanhempia 
onkin saatu käymään koululla entistä 
useammin. On myös edistetty turvalli-
suusasioita. Polkupyörällä tai potku-
laudalla kouluun tulevia oppilaita on 
neuvottu kypärän käytössä. Kypärä-
tempauksissa kypärä päässä kouluun 
pyöräileville oppilaille on annettu tikka-
ri kiitokseksi. 

Rajatorpan koulun vanhempainyhdis-
tys on lisäksi toiminut äänitorvena 
Vantaan kaupungin suuntaan. Luistin-
radan valaistus saatiin kuntoon. Van-
hempainyhdistys on myös osallistunut 
uuden koulun suunnitteluun. 

Mitään toimintaa ei voida hoitaa ihan 
ilman rahaa. Vähäisen jäsenmaksun 
lisäksi sitä on kerätty järjestämällä 
myyjäisiä ja vuosittain disko koulun oppilaille. Kerätyillä varoilla on ostettu 
liikuntavälineitä ja perustarvikkeita. On myös kustannettu koululle kirjailija-
vierailuja ja taikureiden esityksiä. Tällöin taikuri on kiertänyt luokissa teke-
mässä temppujaan. Tänä vuonna keskiviikkona ennen vappua järjestettiin 
oppilaille kevättapahtuma Wappu-Etkot.   

Koulun tiloissa toimii nykyään kolmena koulupäivänä viikossa aamuisin 
kello 7.45 – 9.00 mummola. Sekin on vanhempainyhdistyksen perustama. 
Mummolaan voivat muuten kotiin yksin jäävät lapset tulla odottamaan kou-
lun alkua. Sieltä löytyy aina jotain mukava tekemistä. Tässä toiminnassa 
on mukana 16 vapaaehtoista mummoa tai pappaa. Yhdessä touhutaan tai 
luetaan vaikkapa satuja. 

Sirpa on toiminut Rajatorpan koulun vanhempainyhdistyksessä sen toi-
minnan alusta asti. Yhden vuoden hän oli ensin sihteerinä ja siitä pitäen 
puheenjohtajana. Vapaalaan Arvoset muuttivat vuonna 2011 Hämeen-
kylästä.  

Toivotamme Rajatorpan koulun vanhempainyhdistykselle ja sen puu-
hakkaille jäsenille menestystä tehtävässään. Toivomme myös, että yhdis-
tys löytää tulevinakin vuosina nykyisen kaltaisia tarmokkaita vetäjiä. 

P. Louhula 
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UUSI KUNNIAJÄSEN: KALEVI 

Vapaalan Omakotiyhdistyksen yleinen kokous, mikä pidettiin Friherrsin 
torpalla 27.3.2018, kutsui yhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti 
Kalevi Karlingin kunniajäseneksi. 

Kunniajäsen Kalevi Karling vastaanottamassa uutta titteliään yhdistyksen 
puheenjohtaja Liisa Rajamäeltä 

Kalevi on ollut Omakotiyhdistyksen jäsen 1970-luvun puolivälistä alkaen. 
Hän on toiminut sen hallituksessa lähes 40 vuotta, josta ajasta hän oli pu-
heenjohtajana 18 vuotta. Kyläkuulumiset-lehteä hän toimitti  reilun vuosi-
kymmenenajan 2000-luvun alussa. Mutta ennen kaikkea Kalevi tunnetaan 
Vapaalan Omakotiyhdistyksen kotisivujen luojana. Kalevin hoitamilta ko-
tisivuilta on voitu lukea monenlaisista kyläämme koskevista asioista. Sieltä 
löytyy paljon kuvia historiasta ja tapahtumista sekä sieltä löytyvät myös 
kaikki yli 30 vuoden ajalla ilmestyneet Kyläkuulumiset. 

Kalevi oli paikalla, kun päätös tehtiin ja hän otti vastaan onnitteluja tuttuun 
leppoisaan tyyliinsä, missä aina välillä pilkahtaa vanhaa teekkarihenkeä. 

Onnittelemme Kalevia ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää! 

Pertti Louhula 
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P.S. Kalevista on kirjoitettu enemmän Kyläkuulumiset-lehdessä nume-
ro3/2013 (Erikoisnumero) sekä lehdessä numero 2/2017  

 

VALOKUIDUN TILANNE 

Viimeisin puhelimitse saatu päivtys Elisa Oyj:lta, joka rakentaa Vapaalaan 
valokuituverkon, juuri jatketun tarjousajan päättymispäivänä 15.4.2018 on 
lyhyesti seuraava: 

Valokuitu tilauksia on tullut hyvin. Elisa Oyj edustaja ei kuitenkaan kertonut 
mitään lukumäärää vaan totesi, että tilauksia edelleen lasketaan. 

Karkeasti kuvattuna projektin vaiheet ovat seuraavat:  

 Projektin perustaminen ja esitutkimusvaihe: Tähän kuuluu muun 
muassa tilausten vastaanotto ja laskeminen sekä tilaajien sijoitta-
minen kartalle. Tilaajien sijoittaminen kartalle on lähtökohta suun-
nittelulle. Tiedon perusteella suunnitellaan kaapelireitit ja lasketaan 
materiaali – sekä työmäärät. 

 Suunnitteluvaihe, jossa suunnitellaan runkokaapeloinnit, aluejaka-
moiden sijoitus ja laaditaan aikataulu. Tämän vaiheen päätyttyä lä-
hetetään tilaajille tilausvahvistus, joka sisältää asennusaikataulun. 
Sähköpostitse toimitettavia tilausvahvistuksia voitaneen odottaa 
noin toukokuun puolivälissä. Tilausvahvistusten toimitusten jälkeen 
valokuidun tilanneissa kotitalouksissa tulee vierailemaan suunnitte-
lija ja hänen kanssaan sovitaan tontille asennettavan valokaapelin 
reitti sekä taloon asennettavan valokaapelipäätelaitteen sijoitus. 

 Toteutusvaihe, jonka aikana asennetaan runkokaapelit, aluejaka-
mot, tonttikaapelit ja kaapelipäätelaitteet sekä siivotaan jäljet. 

 Käyttöönottovaiheessa testataan yhteydet ja käyttö voi alkaa. 

Karkea arvio on, että runkokaapelit saadaan asennettua kesän aikana ja 
tonttiasennukset tapahtuvat syksyllä. 

Projektin vaiheisiin liittyvää tietoa on luvattu päivittää web-sivulle 
www.elisa.fi/vapaala.  

Omakotiyhdistyksen hallitus pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan aktiivisesti 
seuraamaan projektin etenemistä ja  tiedottaa jäsenistölleen sekä sähkö-
postitse, kotisivujen kautta [ www.omakotiliitto.fi/vapaala ] että seuraavissa 
Kyläkuulumiset lehdissä. 

Jukka Soininen 

 

http://www.elisa.fi/vapaala
http://www.elisa.fi/vapaala
http://www.omakotiliitto.fi/vapaala
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PARANNETAAN YHDESSÄ VAPAALAN VIIHTYISYYTTÄ – 
SIIVOTAAN TALKOILLA KOTIKYLÄ SIISTIKSI ke 16.5.2018 klo 
18.00 

Lumien sulaminen paljastaa ympäristömme tilan.  Valitettavan paljon 
näkyy roskia ym. jätteitä, jotka eivät kuulu luontoon ja pilaavat 
viihtyisyyttämme Vapaalassakin. Mm. muovijätteiden haitallisuus 
luonnossa on noussut ihmisten tietoisuuteen.  
 
Pääkaupunkiseudulla järjestetään jokavuotiset yhteiset siivoustalkoot, 
joihin yhdistyksemme on osallistunut vuosien ajan.  Lähde mukaan 
siivoustalkoisiin ja kantamaan vastuuta myös kotipihamme ulkopuolisista 
yhteisistä alueista, joita ovat metsiköt, puistot, puronvarret, teiden 
pientareet jne. Talkoissa on tarkoitus kerätä yhteisiltä alueilta pois luontoon 
kuulumattomat roskat.  

 

Parhaimmillaan siivoustalkoisiin jonotettaisiin kuten tässä 2013 

Tempaisemme siis keskiviikkona 16.5. siivoustuokion merkeissä.   
Kokoonnumme klo 18 Friherrsin Torpan pihalle (Vapaalantie 28) 

aloituspalaveriin. Saamme käyttöömme kaupungin toimittamat roskasäkit 
ja keräyspihdit. Siivouskäsineistä ja sopivasta pukeutumisesta huoleh-
dimme tietenkin itse. Työskentelemme n. 1-1½ h, jonka jälkeen nautimme 
työn tuloksista ja jotain virkistävää Torpalla. Naapurikin tulee siinä samalla 
tutuksi. 
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Muistutamme vielä tontinomistajia vuonna 2005 lakiin kirjatusta kiinteistön 
omistajan ja myös vuokraajan velvollisuudesta huolehtia tonttiinsa 
rajautuvan katuosuuden siivoamisesta. Velvollisuus koskee tontin rajalta 
alkavaa mahdollista ojaa tai viheraluetta kolmeen metriin asti sekä 
jalankulku- ja/tai pyörätietä ja myös ajorataa sen puoleenväliin saakka. 

Olethan mukana siistimässä kotikyläämme. Teot ovat merkityksellisiä eivät 
pelkät päivittelyt ympäristön roskaisuudesta.  

 
HSY:n KIERRÄTYSAUTOT 
Keräysautot kiertävät joka kevät Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä, 
Vantaalla ja Kirkkonummella.  
Voit tuoda autoihin kodin vaarallista jätettä (ei painekyllästettyä puuta, 
räjähteitä tai asbestia), sähkölaitteita ja metalliromua. Jätteet otetaan 
vastaan maksutta. Katso tarkemmat ohjeet HSY:n verkkosivuilta. 
 
AIKATAULU VAPAALAN ALUEELLA 

 maanantai 14.5.2018  klo 17.00–17.30 Ilpolantie/Luhtitie, 
matonpesupaikka 

 tiistai 15.5.2018  klo 19.40–20.10 Vapaalantie 1, huoltoasema

      
Arto Hämäläinen 

 
 
Kevätretki 19.5.2018 taiteilijakoti Villa Kokkoseen ja Lottamuseoon  

ILMOITTAUTUMISAIKAA PIDENNETTY 7.5.2018 
SAAKKA 

Yhdistys on varannut paikat 55 osallistujalle. Varaa oma paikkasi! 

Bussi lähtee klo 11.30 Rajatorpan ostoskeskuksesta ja ajaa tuttuun tapaan 
Vapaalantietä ja Ilpolantietä. Kyytiin voi nousta bussipysäkeiltä matkan 
varrelta. Villa Kokkosen portille saavumme klo 12.30.   

Matkapaketti sisältää bussikuljetuksen, Villa Kokkosen vierailun esittelyi-
neen ja ruokailuineen sekä vierailun Lottamuseoon. Patapöytä no 1 on 
laktoositon ja gluteeniton, mutta kahvileipiä varten ilmoittautumisesi yhtey-
dessä kerro ruokarajoitteesi.  

Hinta yhdistyksen jäsenille 50,00 € ja ei-jäsenille 70,00 €. 

Matkalle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 8.5. mennessä Pertti Louhu-
lalle, puh.09 - 855 5483 tai pertti.louhula@pp.inet.fi Sähköposti-ilmoittau-
umisesta saat kuittauksen.    

mailto:pertti.louhula@pp.inet.fi
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Osanottomaksu maksetaan viimeistään 8.5. yhdistyksen tilille FI80 1430 
3000 101156 ja käytetään viitettä 9001. 

Vieraat voivat tuoda mukanaan villasukat, sisätossut tai vaihtojalkineet 
suojatakseen lattioita. 

Rauni Mononen 

 

OMAKOTITALKKARI LOPETTANUT – JATKOSTA 

EPÄVARMUUS 

Omakotitalkkarimme työsuhde on päättynyt huhtikuussa. Uudenmaan TE-
toimiston 100% palkkatukimäärärahat ovat loppuneet. Näin ollen yhdistyk-
semme ei voi hakea alhaisempien prosenttimäärien tukia, koska niihin 
yhdistyksellä ei ole taloudellista mahdollisuutta omakotitalkkarille makset-
tavan palkan- ja sosiaalikustannusten vuoksi. Uudenmaan TE-toimisto 
arvioi henkilötyövuosikiintiötä, ei määrärahoja. Arvioidaan kiintiön käytön 
kokonaistilannetta huhtikuun lopulla (lehti jo painossa), eivätkä vielä tiedä 
vapautuuko kiintiötä vai ei. Jos vapautuu, niin silloin yhdistyksemme voi 
hakea 100% palkkatukea. 

Olemme käyneet keskusteluja saadaksemme jatkuvuutta omakotitalkkari-
työhön. Työtä kylästä – hankkeessa kyläyhdistykset palkkaavat pitkäai-
kaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi. Kyläavustaja, jonka tehtävät ja 
tuntimäärät ovat samanlaiset kuin omakotitalkkarin. Tämänkaltainen mah-
dollisuus voisi onnistua toisen seuran tai yhdistyksen kanssa, jos kuulum-
me samaan taustajärjestöön. 

Rauni Mononen 

ATK TUKITIIMI AUTTAA TARVITTAESSA 

Alkanut vuosi on ollut ATK-tukitiimimme kannalta antoisa. Tukipyyntöjä on 
tosin ollut vain muutamia, mutta joka tapauksessa ATK-tukitiimin olemas-
saolo on huomattu. 

Olen miettinyt, miksi kyselyitä on kaikkiaan niin vähän. Mahdollisuuksia on 
monia. Voi olla, ettei ole tuen tarvetta ja tietokoneen käytössä ei ole koettu 
ongelmia ja käyttö on hallittavissa. Jos näin on, niin silloin voimme olla 
tyytyväisiä vapaalalaisten tietokoneen käytön osaamiseen tai tuki on ollut 
saatavissa lähi- ja ystäväpiiristä.. 
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On myös mahdollista, että me emme ole osanneet selittää oikein ATK-
tukitiimin tuen luonnetta. Siksi haluan kerrata ne asiat, joissa ATK-tukitiimi 
voi auttaa. Me autamme kaikissa tietokoneen käyttöön liittyvissä asioissa. 
Asia voi olla vaikka kuinka pieni, esimerkiksi kysymys: ”mistä löytyy ”Lähe-
tä” painike gmail sähköpostipalvelimessa” tai ”miten käytän googlen haku-
toimintoa”. 

Jos siis koet epävarmuutta tietokoneen käytössä, voit ottaa luottamuksella 
yhteyttä Joukoon tai Jukkaan, yhteystiedot alla. 

Henkilökohtaisesti voin myös tehdä lyhyitä kirjallisia ohjeita perusasioista 
tai opastan löytämään perustason ohjekirjoja tietokoneen käyttöön. 

Alla listattuna tiimin perustiedot. 

Kaksi vapaaehtoista henkilöä, 
jotka eivät ole ATK ammattilai-
sia vaan käytännössä oppineet 
tietokoneiden perusasioita ja 
käyttöä. Emme korjaa varsi-
naisia tietokoneiden vikoja. 
Autamme tietokoneen käytön 
perusasioissa: netti, sähköpos-
ti, sovelluspäivitykset ja - 
asennukset, valokuvat tietoko-
neeseen, tietokoneen kan-
siorakenteen hallinta ja tieto-
koneen roskien siivous muu-
tamia mainitakseni. Autamme 
myös talon tai huoneiston si-
säverkon asentamisessa ja 
suojauksessa. 

Toiminta on vastikkeetonta. Olemme Vapaalan OKY:n hallituksen jäsenten 
tuntemia henkilöitä ja auktorisoimia. Todistamme pyydettäessä henkilölli-
syyden kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. 

Sitoudumme hienotunteiseen ja luottamukselliseen toimintaan. 

Jouko Mäkinen  0440157244 
Jukka Soininen  040 502 7949 
    

Jukka Soininen 
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KUTSUMATTOMAT VIERAAT – POIS! 

Omakotiyhdistys on järjestänyt useana vuonna jättipalsamitalkoita, mutta 
kun ne ovat olleet keskellä kesää, kyläläiset ovat ilmeisesti viettäneet lo-
maa kaukana Vapaalasta. Talkoolaisten määrä on jäänyt vähäiseksi, mut-
ta se ei poista itse asiaa eli vieraslajien torjumisen tärkeyttä. Tästä syystä 
omakotiyhdistys järjestää talkoot tänäkin vuonna, mutta ajankohdas-
ta tiedotetaan myöhemmin yhdistyksen sähköpostilistan ja Vapaala-
ryhmän välityksellä. 

Viime vuosina jättipalsami on levit-
täytynyt meille Lammasojan vartta 
ja siitä eteenpäin lähemmäksi Va-
paalaa – ja tietysti meidän jäl-
keemme varistolaiset saavat osan-
sa kukkaloistosta. Viime vuonna 
sääolosuhteet tuntuivat olevan sille 
erityisen suosiollisia. Jokainen ton-
tinomistaja voi kitkeä taimistoja jo 
hyvinkin aikaisessa vaiheessa, 
mutta talkoot kannattaa ajoittaa 
siihen vaiheeseen, kun kasvit ovat 
kukassa. 

Lupiinia on viljelty Suomessa jo niin 
pitkään, että sitä ei monikaan enää 
miellä vieraslajiksi, eikä ainakaan 
haitalliseksi. Nykyisin se täyttää 
esimerkiksi tienvarret kukillaan, 
jotka ovat kukinta-aikaan kauniita, 
mutta siemenet syrjäyttävät tieltään 
kotoperäiset lajikkeet. Kasvin valloitustoiminta on ollut niin tehokasta, että 
tietokannassa www.vieraslajit.fi –olevan levinneisyyskartan mukaan se 
kattaa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta koko Suomen. Lupiinin hävittämi-
nen tuskin on enää mahdollista, mutta jokainen voi hävittää omalla tontil-
laan olevat kasvustot. 

Jättiputkien hävittämisestä Vantaan kaupungin yleisillä viheralueilla vastaa 
kaupungin viheralueyksikkö. Se antaa nettisivuillaan seuraavanlaisia hävit-
tämisohjeita: 

”Jättiputkien hävittäminen on työläämpää, mutta onnistuu sekin kotikon-
stein. Jättiputket ovat myrkyllisiä, joten tarvitaan varovaisuutta. Jättiputken 
kasvinestettä ei saa joutua iholle, sillä yhdessä auringon UV-valon kanssa 

http://www.vieraslajit.fi/
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se aiheuttaa palovamman kaltaista jälkeä. Vantaalla kasvavat jättiputket 
ovat enimmäkseen kaukasianjättiputkia, jotka kuolevat kerran kukittuaan. 
Siemenet säilyvät maassa vuosikymmeniä, joten torjuntaan on käytävä 
ennen siementen kypsymistä. 

Jättiputket voi katkaista niin syvältä maan alta, kuin lapion terä yltää. Pie-
net taimet on helppo torjua. Jos kasvi on ehtinyt kukkia, pitää kukinto kat-
kaista varresta ja laittaa sekajätteisiin, jotta uusia siemeniä ei pääse kehit-
tymään. Erityisen isojen kasvustojen hävittäminen kannattaa jättää am-
mattilaisille.” 

Yksityiskohtainen diasarja jättiputkien hävittämisestä löytyy osoitteesta 
http://www.tykkoo.com/getfile.php?file=465 

Liisa Rajamäki 

Vapaalaan kaavamuutoksia kaupunkisuunnittelulautakunnassa 

KAKSI KAAVAA HYLÄTTIIN 

Vapaalantie 2-4: päivittäistavarakauppa Lidl, Raspitie (Kaavintie 26) ja 

Vuolutie 9 b sekä Vapaalantie 10 etenivät jatkokäsittelyyn kaupunginhalli-

tukseen 23.4.2018. Uurrepuisto ja Talttapuisto kaavamuutokset asetetaan 

nähtäville. Vuolupuiston ja Naulapuiston kaavamuutokset hylättiin.  

Voit tarkemmin tutustua asiaan osoitteessa: 
www.vantaa.fi/uutisia/hallinto_ja_talous/101/0/138732/                                                                                                                  
            Rauni Mononen 

Toimittaja kiittää: 
Kauteni (2012- ) kylälehden  toimittajana on ollut minulle antoisaa aikaa: 

Kiitokset yhteistyöstä! Hyvää jatkoa Suomen parhaalle kylälehdelle!  
Toivottaa Heikki ”Hessu” Niininen 

 
KYLÄLÄINEN! KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA! 

YHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET JA  
LÄHIPALVELUJA TARJOAVAT: 

 
 

 
 

 

PARTURI ADAM 
Miehet ja naiset! Nyt hiukset juhlakuntoon! 

Nuijatie 12, puh. 855 5767 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.tykkoo.com/getfile.php?file=465
http://www.vantaa.fi/uutisia/hallinto_ja_talous/101/0/138732/
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R A J A T O R P A N                                
HAMMASLÄÄKÄRIT                                                                                                           

      _________ 09 853 4334 _________ 

Nuijakuja 6 A, 01650 VANTAA 
 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNTA 

Pägyn päivä la 19.5. klo 10-14. Pähkinärinteen oma 

kylätapahtuma Mantelikujan ympäristössä. Ravintola-
päivä ja alueen toimijoiden järjestämää hauskaa oh-
jelmaa.  
MESSU joka sunnuntai klo 10 Hämeenkylän kirkolla 

(os. Auratie 3). 
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