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 Näin nousee koteja Vapaalantien ja Vanhan Hämeen-
 kyläntien risteykseen Kansantuvan tontille

Vapaalatien kevättalkoot 6.5 klo 18.00, sivu 7

Kevätretkelle Sotungin maisemiin 10.5.2010, sivu 4

 Opastettu kävely Vapaalan kaupunkipolulle 15.5

 Viirit myynnissä, Pertti Louhula 855 5483:
 Salkoviiri pituus 5 m hinta jäsenille 60 €, ej 70 €
 Pöytäviiri korkeus 47 sm hinta 20 €

http://vapaala.net/projektit/index.html
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LUSIKOINTIA FRISUSTA
Hallitus on päättänyt perustaa Kyläkuulumisiin , jolle hallituksen jäsenet  
kirjoittavat – vähän leikkimielisestikin – ajatuksiaan kulloinkin esille tulleista  
asioista. Jos ajatukset herättävät kylässä kiinnostusta ja miksei 
vastaväitteitäkin, julkaisemme kommentteja seuraavissa numeroissa oikein  
mielellämme. Uuden palstan alkuunpanijaksi valittiin tietysti puheenjohtaja,  
mutta uskon, että alla olevat ajatukset eivät muodosta liian korkeaa kynnystä  
seuraaville kirjoittajille.

Tämän vuoden alkupuolella silmiini osui yhden kiinteistönvälittäjän esite  
myynnissä olevasta paritalon puolikkaasta. Esitteessä oli kuvausta myös 
asuinalueestamme. Siinä hehkutettiin Vapaalaa ja kerrottiin, että se on  
vanhaa huvila-aluetta. Minun korvissani nimitys ”huvila” on aina tuntunut  
täällä oudolta ja sopimattomalta; ehkä olen alitajuisesti sijoittanut huvilat  
vesien, järvien ja meren rannoille, eikä sellaisia ole Vapaalassa näkynyt.

Tuon kiinteistönvälittäjän hymistelyn jälkeen lähdin kuitenkin tarkistamaan  
tietojani, ja kas, ihan väärässä olin. Suunnilleen koko ikänsä kylässä asunut  
hallituksen jäsen kertoi, että vielä 1950-luvulla kylässä oli taloja, joissa  
asuttiin vain kesäisin. Niitä nimitettiin huviloiksi; joku tosin puhui mökistäkin.  
Tuon ajan frisulaiset olivat kuitenkin ammattityöväestöä, eivät toimihenkilöitä.  
Ja koska tontit olivat suuria, niillä viljeltiin kaikenlaista talven aikana  
elämiseen tarvittavaa, juureksia, marjoja ja hedelmiä. 

Kovin erilainen on kylän kuva nykyisin. Kyläläisten kesämökit ovat kaukana 
täältä, nyt kai useimmiten vesien äärellä. Kesäiseen aikaan kylä on varsinkin  
viikonloppuisin hiljainen, jossain vain ruohonleikkuri pörrää. Tontit ovat  
pienentyneet niin, että puutarhanhoito supistuu koristekasveihin tai sitten  
maata peittää nurmikko, aikaisempina aikoina luullakseni melko tuntematon  
käsite. Kun omakotiyhdistyksen toiminnan yhtenä tavoitteena on kyläläisten  
yhteiselon edistäminen, toivoisin, että varsinkin kesällä voisimme olla  
enemmän yhteydessä naapureihimme, vaihtaa kuulumisia tiellä liikkues-
samme tai pihalla puuhaillessamme ja sillä tavoin luoda yhteenkuuluvuutta.  
Rentouttavaa kesää kaikille! Liisa Rajamäki

MARTTA PALMUA TAPAAMASSA

Tapasin Martta Palmun kauniina kevätpäivänä hänen avarassa,  
nykyaikaisessa kodissaan, mikä sijaitsee Vuolutiellä.  Talo on rakennettu  
vuonna 1971 mäelle, kuten talot perinteisesti tehtiin. Näinhän vedet eivät  
vaivaa, eikä kosteus ole ongelma niin, kuin se nykyään monesti tuppaa  
olemaan.  Vietimme oikein mukavan tuokion jutellen ja muistellen menneitä  
tapahtumia. Pääsimme niin pitkälle, että meistä tuli lähes sukulaisia. Martta  
on kotoisin Karjalan kannakselta, Antrean pitäjästä, jossa perheellä  
olimaatila Hannilan kylässä. 
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Minä puolestani olen äidin puolelta Hannisia, mutta Sokkalan kylästä.  
Martta oli kahdentoista, kun oli ensimmäisen kerran lähdettävä talven selkään  
eläimet mukana ja jätettävä rakas koti. Sillä kerralla kävelymatkaa riitti  
Joroisiin asti. Kotiin päästiin vielä palaamaan jatkosodan aikana, mutta parin  
vuoden kuluttua oli lähdettävä uudelleen. Tällä matkalla Immolan  
pommituksissa kävi niin, että perhe hajosi. Martta ja pikkuveljensä jäivät  
jatkamaan matkaa eläinten kanssa. Isä ja muu perhe joutui heiltä kadoksiin.

Kun he vihdoin pääsivät junaan, oli siihen kytketty heidän vaununsa edelle  
vainajia kuljettava vaunu ja kesähelteellä haju oli hirveä. Martta sai puhuttua  
junamiehet vaihtamaan sen vaunun paikkaa heidän vaununsa taakse. Tämä  
helpotti vähän tilannetta. Onttolassa pässi kuitenkin karkasi liikkuvasta junasta  
vihreätä ruohoa syömään.

Konduktöörin avustuksella saatiin sana seuraavalle junalle ja niin pässi saatiin  
kiinni ja se tuli perässä  Jyväskylään. Sitten oli saatu tieto, että muu perhe oli  
Jämsäs-sä. Kun heidän piti mennä laivalla Jämsään, niin samaan laivaan  
lastat-tiin jämsäläisiä katuneita. Martta päätti, että he eivät mene enää siihen  
hajuun. Niinpä he lähtivät kävelemään. Näin Martta, pikkuveli ja eläimet  
kävelivät vielä Jyväskylästä Jämsään. Oli siinä  nuoren tytön hartioille 
sälytetty paljon työtä ja vastuuta hyvin poikkeuksellisissa oloissa.

Vuonna 1957 Martta muutti Helsinkiin ja tapasi täällä tulevan miehensä. Heillä  
oli Tyynelä niminen maatila silloisessa Kaarelan kylässä Helsingin  
maalaiskunnassa. Päärakennus oli nykyisessä Myyrmäessä suunnilleen siinä, 
missä nyt on vanha terveystalo. Osa heidän pelloistaan oli Pellaksessa.  
Puutarhapalstat Pellaksen polun kahden puolen ovat näillä pelloilla.  Tänne  
kuljettiin  vanhaa Kaarelasta Hämeenkylään johtavaa hyvin huonokuntoista  
tietä pitkin.Osittain se oli varmaankin vanhaa kapearaiteisen rautatien  
penkkaa, mistä kiskot oli purettu pois 1920-luvun alussa.

Palmuilla oli seitsemän lehmää, kanoja ja muita kotieläimiä.  Monet  
friherrsiläiset, kuten Ollikaisen Elma ja muut kävivät tuolloin hakemassa heiltä  
maitoa. 

Martta jäi leskeksi vuonna 1968. Hän kävi töissä Marian sairaalan keittiössä  
yli 30 vuotta. Myyrmäestä hän käveli linja-autolle Friherrsin vanhalle  
päätepysäkille. Kotimatkalla hän poikkesi usein ostoksille Martikaisen 
kauppaan, mikä sijaitsi varsin lähellä päätepysäkkiä. Tyttärensä Anna on  
käynyt koulua Myyrmäestä Friherrsissä. Hänet toki kuljetettiin autolla Konalan  
kautta kouluun. Suoraa tieyhteyttä ei ollut..

Helsingin maalaiskunta halusi ostaa heidän tilansa 1970-luvun alussa  
Myyrmäen aluerakentamisen aikaan. Niinpä tila myytiinkin, vaikka kunta  
maksoi siitä mitä maksoi ja 1971 Martta muutti uuteen taloonsa Vapaalaan.  
Hän asuu siinä nyt tyttärensä perheen kanssa. 
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Lapsenlapset ovat jo aikuisia miehiä ja ovat muuttaneet omiin oloihinsa, mutta  
pistäytyvät ahkerasti mummoa ja vanhempiaan tapaamassa.

Martta on lapsesta asti harrastanut paljon liikuntaa. Urheilusta hiihto on ollut  
häntä lähinnä, mutta muitakin lajeja hän on harrastanut.

Asuessaan Janakkalan Turengissa hän kuului Janakkalan Janaan ja oli  
hiihdossa kunnan mestari. Myöhemmin täällä asuessaan hän harrasti hiihdon  
lisäksi pesäpalloa. Näissä harrastuksissa on ollut mukana hänen hyvä 
ystävänsä niinikään Antreasta kotoisin oleva  Salme Laaksonen. Nyt on 
kuitenkin oma urheiluharrastus vaihtunut urheilukilpailujen seuraamiseen  
televisiosta. Kesämökillä Kirkkonummella ovat kalavedet lähellä ja siellä voi  
toki vielä kalastella vaikka vävyn kanssa.

Martta on aina viihtynyt Vapaalassa hyvin. Hieman haikeana hän kuitenkin  
katselee kylän muuttumista. Talot ovat kohta toisissaan kiinni, eikä 
entisenlaisia avaria pihoja juurikaan enää ole. Pihatyöt ovat aina olleet  
Martalle tärkeä puuhailun kohde. Mainittakoon, että Martan pihapiiri on  
voittanut kylällä järjestetyn pihakilpailun vuonna 1985.  Martta ei itse enää  
kuulu omakotiyhdistykseen, mutta hänen tyttärensä mies on 
omakotiyhdistyksen jäsen, joten tietynlainen yhteys yhdistykseemme on 
säilynyt.  Martan mielestä kylällä oli ennen enemmän palveluita. Pankkikin oli  
Rajatorpassa, mutta nyt on mentävä Iso-Myyriin. Autoilun hän lopetti  
täytettyään 80 vuotta. Myyrmäkeen toki pääsee muutenkin ja usein muu  
perhe tarjoaa kyydin.Toivotamme pirteälle eläkeläiselle kaikkea hyvää ja  
pitkää ikää.
Pertti Louhula 

KEVÄTRETKELLE SOTUNGIN MAISEMIIN 10.5.2010
Omakotiyhdistys on suunnitellut kevätretkeä Itä-Vantaalle. Siellä on tosin  
käyty joskus aikaisemminkin, mutta tapahtumasta on niin paljon aikaa, että  
edelliset muistot ovat haalistuneet ja kaupungin kasvot ovat tällä välin niin  
paljon muuttuneet, että katsottavaa riittää varmasti koko retken ajaksi.

Retkelle lähdetään bussilla maanantaina 10.5. klo 17 Rajatorpan  
ostoskeskuksesta, mutta mukaan voi tulla myös Vapaalantien ja Vanhan 
Hämeenkyläntien bussipysäkeiltä. Matkan varrella voimme bussista käsin 
tarkastella Ylästön ja Kartanonkosken uudisrakennuksia ja kirkonkylässä 
rakenteilla olevaa siunauskappelia. 

Hakunilassa, Håkansbölen kartanolla tapaamme oppaamme Kati Tyystjärven  
Vantaa-seurasta. Sään salliessa kävelemme puistossa ja Kati kertoo meille  
kartanon menneisyydestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tämän jälkeen  
siirrytään Sotunkiin. Matkan varrella ovat Nissaksen kartanon rauniot, Laila  
Pullisen veistospuisto ja Hakunilan urheilupuisto.
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Kati Tyystjärvi , itsekin sotunkilainen, kertoo meille Sotungin kylämiljööstä ja  
nähtävyyksistä.  Pääsemme myös itse tutustumaan kalkkiruukkiin. Sitten 
bussin nokka suunnataan kohti Kuusijärveä.

Kuusijärvellä tutustutaan ulkoilualueeseen ja uimarantaan sekä nautitaan  
retkikahvit. Virkistäytymisen jälkeen on aika palata takaisin kotikulmille. Kotona  
Vapaalassa olemme n. klo 21.

Retkelle pyydetään ilmoittautumaan 3.5. mennessä  Pertti Louhulalle, p. 855  
5483 tai sähköpostilla pertti.louhula@luukku.com. Yhteistä kahvitilausta varten  
erikoisruokavalioista pyydetään tiedottamaan etukäteen.

Retken hinta jäseniltä seuralaisineen on 10,- euroa hengeltä, muut maksavat  
15,- euroa. Hinta sisältää matkan, opastuksen sekä pullakahvit Kuusijärvellä.  
Osanottomaksu maksetaan ennen retkeä yhdistyksen tilille 143030-101156,  
viite 9001. Vaihtoehtoisesti retken voi maksaa Pertille bussissa.

Tervetuloa yhteiselle kevätretkelle! 

Liisa Rajamäki

SÄHKÖN KULUTUSMITTAREITA LAINATTAVISSA 
KIRJASTOISTA

Sähkön kulutusmittareiden lainaaminen on ollut sähkölaitosten palvelumuotona  
jo pitkään. Niitä on ollut myös Vantaan Energialla, mutta laitteet on pitänyt  
noutaa Tikkurilasta ja tietysti myös palauttaa sinne.  Meillä kaupungin  
länsilaidalla asuvilla on vain harvoin asiaa Tikkurilaan, joten tuskin monikaan  
on vaivautunut mittaria hakemaan. Kerran, useita vuosia sitten, huomasin, että  
Tuusulassa mittarit olivat kirjastotavaraa, mikä tuntui tosi hyvältä ajatukselta.  

Asia käväisi mielessäni aika ajoin, mutta tämän vuoden puolella päätin tehdä  
Vantaan Energialle aloitteen kirjastolainauksesta. Yllätyksekseni sain nopeasti  
vastauksen, missä myyntijohtaja Ilkka Reko ilmoitti, että sama 
lainausmahdollisuus on olemassa myös meillä! Kummallista kyllä, yhtiön  
verkkosivut eivät kuitenkaan asiasta kerro, vaan edelleenkin (17.4.2010) siellä  
kehotetaan noutamaan kulutusmittarit Tikkurilasta.Lainausta kokeillakseni  
marssin Myyrmäen kirjastoon ja siellähän mittareita oli useita kappaleita,  
viivakoodilla varustettuina kuten muukin kirjastoaineisto. Laina-aikaa annetaan  
viikko ja laitteen mukana tulee käyttö- ja lainausohjeiden lisäksi taulukko  
kotitaloudessa käytettävien sähkölaitteiden normaalikulutuksesta. Sen avulla  
lainaaja voi arvioida oman taloutensa kulutusrakennetta ja mahdollista  
laitteiden uusintatarvetta. Mittauksen yhteydessähän voi tulla yllättäviä tuloksia;  
näin ainakin meillä!

Liisa Rajamäki
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UUDET HALLITUKSEN JÄSENET

Heikki Niinisen esittely:

Heikki ja Eeva muuttivat Helsingistä Frisuun Naulakuja 
10:een 1977. Melkein naapurista Naulakuja 4:ssa tuli 
1978 myyntiin rinnetontti pienine punaisine mökkeineen 
ja perunamaineen. Ei muuta kuin pankkiin ja 
kaupantekoon. Uutta taloa alettiin rakentaa 1986 ja 
hartiapankki-/talkoosysteemillä syntynyt ”Iisakin kirkko” 
tarjosi joulusaunat ensi kerran 1987. Muuttamaan 
päästiin 1988 keväällä. Jälkikasvu, Kalle (vuosimallia 
1980) ja Katri (vm. 1982), on muuttanut omiin 
huusholleihinsa jo hyvän aikaa sitten.

Heikki (63-v) on koulutukseltaan teknillisen fysiikan DI ja tehnyt reilun 35 
vuoden ammattiuransa energia-alalla ympäristö-, 
ilmasto- ja turvallisuusasioiden parissa. Oloneuvoksen 
uraa on nyt harjoiteltu vähän aikaa. Rakkaat 
harrastukset ovat vuosikymmenten läpi olleet purjehdus 
ja nyttemmin retkivauhtinen köröttely diesel-paateilla - 
sekä "maltillinen kuntoliikunta". Musiikkia ja kirjallisuutta 

menee laidasta laitaan.

Kuka: Rauni Mononen, 

Toimin yrittäjänä 30 vuotta ja jäin eläkkeelle muutamia vuosia sitten. 
Perheemme muutti Vapaalaan Myyrmäestä vuonna 1983.

Olen mukana mm: Englantilaisen koulun johtokunnassa, 
Talouspoliittisessa seurassa sekä useissa hyväntekeväisyysryhmissä. 
Erityisen lähellä sydäntäni ovat äiti-, lapsi- ja naisten asemaan kohdistuvat 
hyväntekeväisyystyöt, erilaiset avustamis- ja auttamisasiat, jotka 

suuntautuvat sekä ulko- että kotimaisiin 
kohteisiin.

Harrastuksistani: Matka-, historia- ja 
elämänkertakirjallisuus, posliinimaalaus, 
voimistelun ja tanssin eri muodot, 
murtomaahiihto sekä matkailu.Tässä yksi 
matkamme kohteista, Anchor Watt, 
Kambodzea. Watissa 3 Lootuksen kukkaa!

Terveisin, 

Rauni Mononen, Vuolutie 5 A, 01650 Vantaa
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YHDISTYKSEN  VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.3.2010 Friherrsin Torpalla. Oli mukava 
todeta, että kokouksessa oli tavallista enemmän väkeä, 17 henkilöä.  
Tlaisuuden aluksi Myyrmäen aluetoimikunnan puheenjohtaja Tiina-Maaria  
Päivinen kertoi Myyrmäen aluetoimikunnan työstä. Aluetoimikunta on  
valtuuston nelivuotiskaudeksi nimeämä toimielin, joka koostuu alueella  
asuvista poliittisista vaikuttajista. Sen toiminnan tarkoitus on edistää alueensa  
asukkaiden hyvinvointia ja alueensa kestävää kehitystä tavoitteena viihtyisä ja  
turvallinen elinympäristö sekä monipuoliset ja omaleimaiset yhdyskunnat.  
Aluetoimikunta haluaa toimia vuorovaikutuksessa  asukkaiden ja yhteisöjen  
kanssa sekä pyrkiä edistämään asukkaiden osallistumismahdollisuuksia 
omalla alueella. 

Vuosikokous valitsi yksimielisesti puheehjohtajaksi vuodelle 2010 nykyisen 
puheenjohtajan Liisa Rajamäen. Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Arto Hämäläinen, Pertti 
Louhula, Mervi Lankinen, Heikki Niininen ja Rauni Mononen.  Heikki 
Niininen ja Rauni Mononen ovat uusia toimijoita yhdistyksen hallituksessa.  
Heidän esittelynsä löytyy toisaalta tässä lehdessä.

Hallituksessa jatkavat jäsenet ovat Eija Grönfors, Riitta Salminen, Eero 
Kolehmainen, Kalevi Karling ja Rauno Leppänen.

Kokous hyväksyi vuoden 2009 toimintakertomuksen ja yhdistyksen 
taloudenpidon, josta myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Kokouksessa  
hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010.  
Jäsenmaksuksi päätettiin 20 €.  Toimintakertomus vuodelta 2009  ja  
toimintasuunnitelma vuodelle 2010 on esitelty edellisessä Kyläkuulumiset –
lehdessä.

Hallitus on järjestäytynyt kokouksessaan 8.4.2010 seuraavasti:

Puheenjohtajana Liisa Rajamäki, varapuheenjohtajana Rauno Leppänen, 
sihteerinä Arto Hämäläinen, taloudenhoitajana / Kyläkuulumisten 
toimittajana Pertti Louhula ja tiedotusvastaavana Kalevi Karling. 

Hallitus toivoo kyläläisiltä aktiivisuutta osallistua yhdistyksen toimintaan ja  
tehdä ehdotuksia oman kylämme parannusta ja kehittämistä kaipaavista  
asioista.

Arto Hämäläinen
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OPASTETTU KÄVELY VAPAALAN KAUPUNKIPOLULLE VANTAAN 
KAUPUNKIJUHLAN YHTEYDESSÄ

Lauantaina 15.5 kello 14.00. Oppaana Vapaalan omakotiyhdistys, lähtö Rajatorpan koulun 
pihalta. Tule tutustumaan alueesi historiaan, luontoon, rakennuksiin, mielenkiintoisiin 
henkilöihin ja urbaaneihin tarinoihin opastetulle kaupunkipolkukierrokselle.

Kaupunkipolut ovat noin 5 kilometrin mittaisia ja aikaa kuluu arviolta 2 tuntia osallistujien 
aktiivisuudesta  riippuen. Osallistuminen on maksutonta, ei ennakkoilmoittautumista. 
Tukevat kengät jalkaan ja säänmukainen varustus. Opasvihkosia saatavissa kirjastosta, 
yhteispalvelupisteestä ja retken aikana järjestäjiltä. Kaupunkipolut järjestää Myyrmäen 
aluetoimikunta ja Vapaalan omakotiyhdistys ry. Kaupunkijuhlien verkkosivut: http://
vantaa.kaupunkijuhla.fi/www/fi/index.php

MAKSUTON KOMPOSTOINTIKURSSI RAJATORPASSA 11.5.

HSY Jätehuolto ja Vantaan ympäristökeskus järjestävät maksut-toman kompostointikurssin 
Rajatorpan koululla (Vapaalanpolku 13) tiistaina 11.5. klo 18-20. Luennoitsijana kurssilla on 
ympäristö-neuvoja Viveka Backström. Kurssilla jaetaan HSY:n Kompostointiopasta. Ei 
ennakkoilmoittautumista.

VAPAALATIEN KEVÄTTALKOOT 6.5 KLO 18.00

Vantaan kaupunki on jälleen kutsunut kaupunkilaisia perinteisiin siivoustalkoisiin, joiden 
tarkoituksena on kerätä pois luontoon kuulumattomia roskia yhteisiltä alueilta. Koska 
Vapaalantie on kylän valtaväylä, hallitus  päätti kutsua kyläläiset Vapaalantien 
siivoustalkoisiin torstaina 6.5. klo 18. Kokoonnumme aloituspalaveriin Friherrsin torpalle 
(Vapaalantie 28), josta saamme roskasäkit roskien keräämiseen. Jakaannumme molempiin 
päihin Vapaalantietä ja kuljemme kunnes tapaamme jälleen torpalla, jonne roskasäkit 
jätetään edelleen vietäviksi. Torpalla voitaisiin vaikka hetki seurustella talkoiden lopuksi ja 
nauttia virvokkeita. Syytä varata sopivat vaatteet ja käsineet sekä harava tms roskien 
nostoon. Tervetuloa!

VANTAAN KAUPUNKIJUHLA 

Vantaan Kaupunkijuhla kutsuu mukaan kaikki vantaalaiset toimijat rakentamaan ja 
tuottamaan ohjelmaa kaupunkimme asukkaille. Tavoitteena on tuoda kaupunkitapahtuma 
kaikkien vantaalaisten ulottuville ja näin saada vantaalaiset viihtymään Vantaalla. Juhla 
järjestetään 12.-16.5.2010. Seuratkaa Vantaan lehtiä. Sunnuntaina 16.5. järjestetään 
ympäri Vantaata Maailman suurin kirppis -tapahtuma. Tarkoituksena on antaa kaikille 
asukkaille mahdollisuus tulla omalla pöydällään ilmaiseksi myymään kirppistuotteita. KK

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

HALLITUS 2010
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 779 4192 Jäsen  Eero Kolehmainen 855 5482
Varapuh.joht. Rauno Leppänen 854 3484 Jäsen  Mervi Lankinen 050 374 2622
Sihteeri Arto Hämäläinen 045 123 9647 Jäsen Rauni  Mononen 0505148321 
Rahat ja lehti Pertti Louhula 855 5483 Jäsen Heikki Niininen 0505431006  
Lehti/kotisivu Kalevi Karling 0500 455 755 Jäsen  Riitta Salminen 050 563 6271
Jäsen  Eija Grönfors 855 5288

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi joko Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.omakotiliitto.fi/jasenhakemus.aspx tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen 
rahastonhoitajaan. 
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Tiedotettamme ovat 
taloudellisesti tukeneet ja 
vapaalalaisia palvelevat:

FYSIOTERAPIA 
KOLEHMAINEN KY. 
Vapaalantie 2 A 8, puh 855 
5482. Huom yhdistyksen 
jäsenille 5 %n alennus.

HAMMASLÄÄKÄRIT KATI 
NYLUND JA TIMO 
KAITEMO. Nuijakuja 6 A. 
Ajanvaraus puh. 853 4334. 
Runsaasti ilta-aikoja.

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.

Kyläkuulumisten 
ilmoitushinnat: Koko sivu 
17 x 11,5 cm, 150 €. Puoli 
sivua 8 x 11,5 cm, 90 €. 
Kolmannes sivua 5 x 11,5 
cm, 50 €. Rivi-ilmoitus, kor-
keintaan kolme riviä 30 €


