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YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 24.3.2010 alkaen klo 18.30 Friherrsin 
torpalla. Myyrmäen aluetoimikunnan puheenjohtaja Tiina-Maaria Päivinen 
kertoo aluetoimikunnasta ja sen toiminnasta. TERVETULOA KUULEMAAN; 
kahvitarjoilu
 Muu sisältö:
Toimintakertomus vuodelta 2009 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 
Vapaalan kirkkopyhä 21.3.2010 klo 10.00 Hämeenkylän kirkossa
Yleiset palotarkastukset Vapaalassa
Lunta,lunta vaan
Friherrsin omakoyiyhdistyksen vuosikokous 1950
Palaute  kylätalkkaritiedustelusta
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YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  
Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 24 päivänä 
2010 Friherrsin torpalla alkaen klo 18.30. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.  

1 Kokouksen avaustoimet  
2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan 
tarkastajat (2 kpl), äänten laskijat (2 kpl) 
3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5 Vuoden 2009 toiminnan käsittely: toimintakertomus, tilit, tase, 
tilintarkastajien lausunto  
6 Vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle  
7 Vuoden 2010 toiminnan käsittely: toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksu vuodeksi 2011  
8 Hallituksen valinta - puheenjohtaja - jäsenet erovuoroisten*) tilalle 
9 Tilintarkastajien valinta (2 + 2 )  
10 Toimihenkilöiden palkkiot   

*) Erovuorossa: Jari Mäkinen, Arto Hämäläinen, Pertti Louhula, Mervi 
Lankinen ja Markku Saarinen.

Hallitukseen jäävät: Eija Grönfors, Riitta Salminen, Eero Kolehmainen, 
Kalevi Karling, Rauno Leppänen

Kokouksen alussa on kahvitarjoilu ja sen yhteydessä Myyrmäen 
aluetoimikunnan puheenjohtaja Tiina-Maaria Päivinen kertoo toimikunnan 
työskentelystä.

Tervetuloa kokoukseen! 

VAPAALAN KIRKKOPYHÄ
Vapaalan kirkkopyhää vietetään perinteisenä ajankohtana eli 
Marianpäivänä 21.3.2010 klo 10.00 Hämeenkylän kirkossa. 
Jumalanpalveluksessa saarnaa kirkkoherra Jukka Nevala ja liturgina on 
kappalainen Anna-Kaisa Inkala. Kyläläiset avustavat jumalanpalveluksen 
toimittamisessa ja omakotiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit tilaisuuden 
jälkeen. Kirkkokahvien yhteydessä yhdistyksen puheenjohtaja Liisa 
Rajamäki kertoo Vapaalan kuulumisista. 

Tervetuloa jumalanpalvelukseen ja yhteiseen naapuritapaamiseen! 

Liisa Rajamäki
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TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2009
Toimintakaudella Vapaalan omakotiyhdistys on toiminut tarkoituksensa 
mukaisesti jäsentensä etujen valvojana. Tavoitteena on ollut valvoa 
asuinaluetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia sekä edistää Vapaalan 
kehittymistä ja asuinympäristön viihtyisyyttä. Toimintavuoden aikana 
selvitettiin Vapaalan Omakotiyhdistyksen jäsenten mielipide pysymisestä 
Suomen Omakotiliiton jäsenenä tai vaihtoehtoisesti toimimisesta jatkossa 
keskusjärjestön ulkopuolella. Tulos oli selkeä. Vastanneista 69 halusi 
pysymistä liiton jäsenenä, 7 erota ja 3 ei ottanut kantaa. 

Yhdistyksen hallinto ja talous

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa Rajamäki, 
varapuheenjohtajana Rauno Leppänen, sihteerinä Arto Hämäläinen, 
taloudenhoitajana Pertti Louhula ja tiedotusvastaavana Kalevi Karling. 
Tilintarkastajina ovat toimineet Jorma Kallio ja Aimo Koski, varalla Raija 
Hakola ja Aimo Herno. Hallitus on kokoontunut 10  kertaa ja pöytäkirjat 
ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta. Hallituksen jäsenten 
yhteystiedot ovat Kyläkuulumiset –lehden takakannessa. Yhdistyksen 
varainhankinta perustui pääasiassa jäsenmaksutuottoihin. Merkittävä 
tulonlähde oli myös ilmoitusmyynti Kyläkuulumisiin.

Yhdistyksen talouden tulos oli 1037,99 € ylijäämäinen. Vuoden lopussa 
yhdistyksessä oli 303 jäsentä. Toimintavuoden aikana yhdistykseen  liittyi 
21 jäsentä ja erosi 10 jäsentä. Yhdistys on Suomen Omakotiliiton ja 
Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön jäsen. Yhdistyksemme on 
harjoittanut yhteistyötä lähialueen omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa.

Lausunnot, kannanotot ja osallistumiset

* Omakotiyhdistys antoi lausunnon raskaan liikenteen parkkialueen 
rakentamisesta Vapaalaan.  Yhdistys vaati muistutuksessaan 
suunnitelman hylkäämistä ja rakennushankkeen poistamista 
rakennusohjelmasta, koska Vapaalan alueen sisällä ei ole tarvetta 
raskaan liikenteen  pysäköintialueelle.  Lisäksi toiminnasta aiheutuisi 
ympäristöhaittoja.

* Yhdistys otti kantaa YTV:n linjastomuutossuunnitelmaan ja 
joukkoliikennesuunnitelmamuutoksiin todeten  liityntäliikenteen 
mahdollisesti parantavan yhteyksiä Helsingin keskustaan,  Myyrmäen 
palveluihin  ja vaihtomahdollisuuksien kautta Tikkurilan ja lentoaseman 
suuntaan, mutta heikentävän yhteyksiä Vihdintien varressa sijaitseviin 
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työpaikkakeskittymiin. Kannanotossa tuotiin esiin Vihdintien 
bussipysäkkien huono sijoittelu sekä Myyrmäen ja Martinlaakson asemien 
huono ja epäsiisti kunto. 

 * Yhdistys antoi lausunnon asemakaavan muutokseen nro 002070 
Vapaala, jossa kaupunki on muuttamassa asemakaavassa puistoksi 
määriteltyä aluetta täydennysrakennuskohteeksi tarkoituksella varata ko. 
alueelle kaksi erityisasumiseen kohdennettua tonttia.  Lausunnossaan 
yhdistys toi esiin sen, että alue tarjoaa lähiasukkaille  sekä yksityisyyden 
suojaa että väljyyttä ja luonnonläheisyyttä ja se pitää näitä näkökohtia 
tärkeinä ja hyväksyttävinä.  Mikäli alue otetaan rakennuskäyttöön 
yhdistyksen mielestä paikalle sopisivat parhaiten vanhusten palvelutalot.

* Esitykset YTV:lle Vapaalantien ja Vanhan Hämeenkyläntien 
keräyspisteen hoidosta ja keräyspisteen uudesta sijoituspaikasta. YTV:n 
kaavaileman uuden, laajennetun  keräyspisteen rakentamista Piikkikujalle 
yhdistys ei pidä toimivana vaihtoehtona, vaan ehdottaa sen sijoittamista 
Vapaalantien alkupäähän.

* Osallistuminen Kuninkaankolmion alueen kehittämisfoorumiin. Yhdistys 
on  osallistunut  Kuninkaankolmion kuntarajat ylittävien palvelujen 
ideointiin ja kehittämiseen.

* Perehtyminen kylätalkkaritoimintaan. Silvolan Omakotiyhdistyksen 
puheenjohtaja  Tarmo Metsälä vieraili hallituksen kokouksessa 
kertomassa oman yhdistyksensä kylätalkkaritoiminnasta. Tarvetta 
kartoitettiin Vapaalassa lehtikirjoituksen kautta.

Tiedotustoiminta

Tärkein tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan on ollut 
Kyläkuulumiset. Lehti on jaettu neljä kertaa vuodessa kaikkiin Vapaalan 
talouksiin. Painosmäärä on 950 kpl. Tärkeänä tiedotuskanavana toimivat 
yhdistyksen omat internetsivut osoitteessa www.vapaala.net.

Tilaisuudet ja tapahtumat

• Vapaalan kirkkopyhä 8.3.
• Tanssikurssi Rajatorpan koululla. Opettajina toimivat Pirjo ja 

Esa Juntunen. Osallistujia oli 8 paria.
• Retki Ämmässuon kaatopaikalle 6.5. Retkellä oli mukana yli 20 

henkilöä.
• Vapaalan kaupunkipolun valmistuminen ja esittely 16.5. 
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Polkuun oli tutustumassa 10 henkilöä.
• Vapaalan kyläjuhla 22.8. Onnistuneessa  kyläjuhlassa oli 

vieraita  n. 140 henkeä.  Puheenvuoron piti mm. 
kaupunginjohtaja Juhani Paajanen.
• Picasso -näyttely 17.10.  Näyttelyyn tutustui  30 henkilöä.
• Hämeenkylän Omakotiyhdistys kutsui vapaalalaisia Billnäsin 

retkelle 6.6.  Mukana 4 retkeläistä Vapaalasta

TOIMINTASUUNNITLEMA  VUODELLE  2010

Vapaalan Omakotiyhdistys seuraa aktiivisesti kylän kehitykseen 
vaikuttavia kaupungin tai muiden organisaatioiden suunnitelmia ja 
niihin otetaan tarvittaessa kantaa. 

Yhdistys ideoi ja tekee tarvittaessa aloitteita, joilla parannetaan 
asuinalueemme toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä  ja viihtyisyyttä.

Yhdistys kannustaa myös asukkaita ideoimaan ja tekemään 
ehdotuksia alueemme kehittämiseksi.

Yhdistys on Suomen Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten 
Keskusjärjestön jäsen. Näiden kautta vaikutetaan omakotiasujien 
edunvalvontaan valtakunnallisella ja Vantaan tasolla.

Tapahtumat ja tilaisuudet

• Vapaalan kirkkopyhä  21.3.
• Yhdistyksen vuosikokous  24.3.  Friherrsin Torpalla
• Tutustumisretki kotikaupunkiin kevätretkenä
• Teatterikäynti syyskaudelle
• Vapaalan kaupunkipolun esittely Vantaan kaupunkijuhlien 

yhteydessä 16.5.
• Järjestetään Rajatorpan koulun kahdelle vuosiluokalle, toiselle 

kuvaamataito-  ja toiselle kirjoituskilpailu palkintoineen

Tiedottaminen  

Kyläkuulumiset -lehteä julkaistaan  4 numeroa. 
Ajankohtaistiedottamista välitetään yhdistyksen verkkosivujen 
kautta. Verkkosivujen kehittämistä jatketaan. Kerätään lisää 
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jäsenten sähköpostiosoitteita suoran tiedottamisen parantamiseksi. 

Muu toiminta

Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen. 

Jatketaan osallistumista Kuninkaankolmion alueen 
kehittämisfoorumiin. 

Seurataan ja osallistutaan tarvittaessa Vantaan kaupungin 
viheralueohjelman laatimiseen.

YLEISET PALOTARKASTUKSET VAPAALASSA

Vantaan kaupungin verkkosivuilla ja Vantaan Sanomissa on kerrottu 
tänä vuonna tehtävistä yleisistä palotarkastuksista, joiden yhtenä 
kohdealueena on Vapaala. Koska tällaiset tarkastukset ovat 
harvinaisia, omakotiyhdistys halusi selvittää etukäteen niiden 
sisältöä. Palotarkastaja Kari Telaranta Vantaankosken paloasemalta 
vastasi ystävällisesti hänelle lähetettyihin kysymyksiin. Oheisena 
ovat hänen antamansa tiedot kysymyksittäin eriteltyinä.

– tarkastusten ajankohta; käydäänkö tarkastusten yhteydessä 
kaikissa asuinkiinteistöissä?

Tarkastukset painottuvat iltoihin n. 17-20 ja viikonloppuihin. 
Tarkastuksella on tavoitteena käydä kaikissa asuinkiinteistöissä. 
Tarkastuksia hoitavat palomiehet muun työn ohessa. 
Vantaankosken paloaseman palomiehillä on tänä vuonna 
tarkastettavana Ylästön ja Vapaalan alueet. erityisesti Ylästö on 
kasvanut voimakkaasti niistä ajoista, kun nykyinen tarkastuskierto 
on suunniteltu, joten tänä vuonna resurssit eivät valitettavasti 
mahdollista kaikkien kiinteistöjen tarkastamista. Palomiehet myös 
saattavat joskus joutua lähtemään hälytystehtävälle kesken 
palotarkastuksen.

– millä tavoin tarkastuksista tiedotetaan?

Tarkastuksista tiedotetaan yleistiedoksiantona alueen 
sanomalehdissä sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen www-
sivuilla www.ku-pelastus.fi. Tiedoksiantoa ei ole vielä tehty. Asiasta 
ei tämän tarkemmin etukäteen tiedoteta, vaan palomiehet kiertävät 
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alueilla käytettävissä olevan ajan puitteissa. Tarkastukset ovat 
maksuttomia.

– millä tavoin asukkaiden pitää varautua tarkastuksiin?

Asukkaiden ei tarvitse varautua tarkastuksiin etukäteen. Mikäli 
asukas ei ole paikalla kun tarkastusta yritetään, kirjataan ylös että 
kohteeseen ei päästy ja yritetään resurssien puitteissa myöhemmin 
uudelleen.

– mihin asioihin tarkastuksissa kiinnitetään huomiota?

Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota erityisesti osoitenumeron 
näkyvyyteen ja myös palovaroittimien määrään, sijoitteluun ja 
toimintakuntoon. Uusi sisäministeriön asetus palovaroittimien 
sijoittamisesta ja kunnossapidosta on tullut voimaan 1.1.2010. Sen 
mukaan asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat 
kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä 
palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 
m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Tarkastuksilla valvotaan myös esim. kattilahuoneen tai autosuojan 
palo-osastointia. Nämä tilat on oltava palo-osastoitu erilleen 
asuintiloista, jotta tiloissa syttynyt tulipalo ei pääse nopeasti 
leviämään asuintiloihin. Näiden tilojen ja asunnon välisiin seiniin tai 
kattoihin ei saa tehdä läpivientejä, joita ei ole asianmukaisesti 
paloeristetty. Näihin tiloihin johtavat ovet on myös oltava itsestään 
sulkeutuvia ja salpautuvia. Usein ovi ei sulkeudu tai salpaudu 
itsestään, jolloin palo-ovi ei välttämättä toimi oikein 
tulipalotilanteessa.

Öljylämmityslaitteistoista tarkastetaan, että valtuutettu tarkastusliike 
on tarkastanut maanalaiset öljysäiliöt. Maanalaiset öljysäiliöt on 
Vantaan ympäristönsuojelumääräysten mukaan tarkastettava säiliön 
iästä ja kuntoluokituksesta riippuvin määräajoin, pääsääntöisesti 
kuitenkin 5 vuoden välein. Niiden kiinteistöjen, joilla on maanalainen 
öljysäiliö, kannattaakin selvittää koska tarkastus on viimeksi 
suoritettu ja tarvittaessa tilata säiliölle tarkastus. 
Öljylämmityslaitteistoista tarkastetaan lisäksi, että käytettävissä on 
vähintään 6kg tarkastettu sammutin ja että öljynsyöttö on helposti 
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katkaistavissa tarvittaessa. Kattilahuoneessa ei saisi myöskään olla 
lattiakaivoa, joka johtaa suoraan viemäriverkostoon. 
Vuototilanteessa öljyä saattaa vuotaa kaivoon pitkäänkin, ennen 
kuin vika huomataan. Mikäli kaivo löytyy, kannattaa se tukkia 
sopivalla keinolla. Lisäksi muistutetaan, että öljylämmityslaitteistoja 
saa asentaa vain valtuutettu asennusliike, ja esim. öljysäiliön sijoitus 
maan alta sisätiloihin on usein rakennuslupaa edellyttävä 
toimenpide.

Tarkastuksilla valvotaan myös vaarallisten kemikaalien 
asianmukaista säilyttämistä. Esimerkiksi palavia nesteitä tai kaasuja 
ei tule lainkaan säilyttää kellari- tai ullakkotiloissa. Mikäli talossa on 
tulisija, varmistetaan että tulisija ja hormi on nuohottu, mikäli tulisijaa 
käytetään. Tarkastuksella kiinnitetään huomiota myös kattotikkaiden 
kuntoon, sillä nuohoojien tyypillinen työtapaturma on 
heikkokuntoisten tikkaiden hajoaminen ja siitä johtuva putoaminen. 
Mikäli kyseessä on kaksi- tai kolmekerroksinen talo, tulisi 
maantasoa ylemmistä kerroksista olla mahdollisuus poistumiseen 
varatien kautta hätätilanteessa, esimerkiksi kiintopainikkeella 
varustetusta ikkunasta. Pudottautumiskorkeus ei kuitenkaan saisi 
olla kohtuuton, joten joskus on syytä asentaa askelmia ikkunan 
alapuolelle mahdollistamaan laskeutumisen alemmaksi ennen 
pudottautumista.

– millä tavoin seurataan mahdollisten epäkohtien korjaamista?

Epäkohtien korjaamista ei yleensä seurata ennen seuraavaa 
palotarkastusta, ellei kyseessä ole vakava puute. Kyseessä on 
kuitenkin asukkaiden oma turvallisuus, ja asukas on loppupeleissä 
itse vastuussa omasta turvallisuudestaan. Vaikka asiat, joita 
tarkastetaan, ovat lakisääteisiä, on tarkastus kuitenkin pääasiassa 
neuvontaa ja valistusta, jonka yhteydessä asukkaat voivat esittää 
myös kysymyksiä omaan turvallisuuteen liittyen. Tarkastusta ei 
kannata pelätä, eikä sanktioita ole tiedossa vaikka asiat eivät täysin 
kunnossa olisikaan. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta, ei etsiä 
syyllisiä. 

Lisätietoa omatoimisesta varautumisesta ja paloturvallisuudesta saa 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivuilta www.ku-pelastus.fi , 
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erityisesti ohjeet ja lomakkeet -osio on tutustumisen arvoinen 
paikka, josta löytyy erityisesti omakotiasujaa hyödyttäviä ohjeita. 
Mikäli pelastuslaitoksen www-sivuilta ei löydy vastausta 
kysymykseen, voi ottaa yhteyttä myös Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen päivystävään palotarkastajaan, puh. 09-8394 
0004 (virka-aikana).

Terveisin,

Kari Telaranta/Palotarkastaja
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos/Vantaankosken paloasema

LUNTA, LUNTA VAAN

Tänä talvena olemme itse kukin ponnistelleet ahkerasti lumitöissä. 
Olemme saaneet kolata ja lapioida pihoiltamme ja teiltämme 
mahtavia määriä lunta niin, etteivät kaikilla paikat tahdo riittää. 
Lisäksi lunta näyttää aina vaan tulevan lisää. Toiset meistä ottavat 
lumityöt terveellisenä liikuntana, mutta toisia alkavat lumityöt jo 
kovasti rasittamaan niin, että apuakin tarvitaan.  Tätä kirjoitettaessa 
on päivän lehden mukaan lumen syvyys Helsingissä 61 senttiä ja 
varmaan Vantaalla ainakin saman verran.

Mutta on lunta ollut paljon ennenkin. kirjallisuudesta löytämäni 
tiedon mukaan oli joulukuun puolivälissä 1965 Etelä-Suomessa 
lunta jo 50 – 70 cm. Maaliskuun puolivälissä 1966 lumen syvyys oli 
70 – 80 cm ja kaikkein paksuimmillaan se oli maalis- huhtikuun 
vaihteessa. Tuona keväänä lunta riitti niin, että vielä vappuna saattoi 
Pellaksen pelloilla hyvin hiihtää kunhan varoi veden täyttämiä ojia. 
Oheinen kuva on otettu Louhulan pihassa kevättalvella 1966. 
Mainittakoon, että tuohon aikaan ei vielä ollut käytössä nykyisen 
kaltaisia lumikolia, vaan lumet luotiin vanerisilla lapioilla tai 
rautaisilla kovin painavilla hiililapioilla.
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Uuno Louhula on taas kerran saanut lumityöt tehtyä. Lapset 
lumipenkan päällä ovat Tuija ja Tomi Mether  

FRIHERRSIN OMAKOTIYHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS 1950

Friherrsin omakotiyhdistyksen vuosikokous 60 vuotta sitten pidettiin 
Friherrsin Kansantuvalla 28.3.1950 klo 19.30 alkaen. Saapuvilla oli 
26 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin herra Verner Lehtonen sekä 
sihteeriksi Holger Palonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin T. 
Zetterman ja T. Männistö.

Esitetyt toimikunnan laatimat toiminta- ja tilikertomukset sekä 
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tilintarkastajien lausunto hyväksyttiin ja myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Verner Lehtonen. 
Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin 
lippuäänestyksellä vakinaisiksi jäseniksi Toivo Zetterman ja Toivo 
Männistö sekä Juho Pakkanen, joka valittiin uudelleen. 
Varajäseniksi valittiin Holger Palonen, Hanna Berggren ja Helmi 
Vuorio. Tilintarkastajiksi valittiin Y. Tamminen ja E. Forss sekä 
varalle Laura Suonpää ja  V. Hoivanen.

Verner Lehtonen selosti Suomen pienkiinteistöliiton 
neuvottelukokousta mikä oli pidetty 25.3.1950. Päätettiin liittyä 
liittoon sekä valittiin Verner Lehtonen edustamaan yhdistystämme 
liitossa. Varalle valittiin E. Lahtinen

Yhdistyksen jäsenmaksuksi hyväksyttiin 100 markkaa. 
Asemakaavan muutoksesta keskusteltiin ja päätettiin, että jokainen 
palstanomistaja saa itse hakea muutosta omalta kohdaltaan. E. 
Forss kehotti evästyksenään uudelle toimikunnalle seuraavat asiat; 
että saisimme jäsenmäärän kohoamaan, toiseksi kylätieasian 
päätökseen viemiseen sekä että huomautettaisiin koiranomistajille 
jotta pitäisivät koirat kiinni

Kokous päättyi klo 21.45

PALAUTE  KYLÄTALKKARITIEDUSTELUSTA

Joulukuun Kyläkuulumisissa kerrottiin kylätalkkaritoiminnasta. 
Yhdistyksen hallitus pyysi jäseniltä mielipiteitä toiminnan 
tarpeellisuudesta ja sen mahdollisesta aloittamisesta. Palautetta tuli 
hyvin vähän. Sen perusteella ei vielä toimintaa aloiteta, mutta 
hallitus on asiassa ”kuulolla” koko ajan. 

Tämä talvi on ollut varmasti voimia vaativa runsaslumisuutensa 
takia iäkkäimmille omakotiasujille. Kylätalkkarista olisi ollut varmasti 
apua päivittäiseen selviytymiseen? Hallitus ottaa vastaan asiasta 
mielipiteitä edelleenkin ja palaa kiinnostuksen kasvaessa ko. 
toimintaan.
Arto Hämäläinen sihteeri



12

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

HALLITUS 2009
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  Jari Mäkinen 040 511 9074
Rahat ja lehti Pertti Louhula 855 5483 Jäsen  Markku Saarinen 050 341 0781
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. 
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

LET´S GO CENTER, Nuijatie 2, puh. 853 1639, http://
www.letsgocenter.fi/

YKKÖS-URHEILU OY. Rajatorppa, Vapaalantie 2, puh. 855 5872.

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin 
kirkossa Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain 
Vantaan Lauri lehdessä.

KYLÄLÄINEN, KÄYTÄ OMIA LÄHIPALVELUJA

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