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Kyläläinen! Tutustu omakotiyhdistyksen toimintaan       
lehdestä sekä nettisivuilta www.vapaala.net   ja liity 

jäseneksi! 

VUOSIKOUS 22.3.2012 KLO 18.00 (sivu 3)  

http://www.vapaala.net/
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PUHEENJOHTAJAN LUSIKOINTIA FRISUSTA  

Vuosikokousta edeltävä aika pakottaa omakotiyhdistyksen 
hallituksen menneen ja tulevan arviointiin, kun vuosikokousta 

varten on kirjoitettava toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja toiminta-
suunnitelma alkanutta vuotta varten. Tällä kerralla voimme katsella 
taaksepäin hyvillä mielin. Mieleen nousee ensimmäisenä hyvin 
onnistunut, paikallisin voimin ja Myyrmäen aluetoimikunnan 
taloudellisella tuella järjestetty Vapaala-päivä. Tavoitteenamme oli 
suunnata tapahtuma erityisesti lapsiperheille ja sehän onnistui – jopa 
niin hyvin, että muut ikäryhmät taisivat jäädä liian vähälle huomiolle. 
Mutta onhan niitä perinteisiä juhlia puheineen ja musiikkiesityksineen 
tullut aikaisemmin järjestettyäkin! Juhlan järjestäminen oli kuitenkin niin 
suuri ponnistus, että seuraava Vapaala-päivä on päätetty järjestää 
vasta kahden vuoden kuluttua. 
 
Toinen erityisesti mieleen nouseva asia viime vuodelta oli Omat kadut 
OK –hankkeen käynnistäminen Vapaalassa. Hankkeeseen on aikai-
semmin otettu useita pientaloalueita, viime vuonna Vapaala oli ainoa 
uusi ja tänä vuonna ei tietojemme mukaan ole otettu yhtään uutta 
aluetta. Ja oli viimevuotisesta asukaskyselystä jo hyötyäkin: Höylätie 
otettiin tänä vuonna suunnittelukohteeksi. Aikaisempien suunnitelmien 
mukaan tien perusparannus oli ajoitettu vuodelle 2016, mutta ehkä 
kyselyn moitevyöry aikaistaa sitä muutamalla vuodella.  
 
Viime vuonna omakotiyhdistys otti jo toisen kerran kantaa Vapaalantie 
10:n ja Hohtimien alueen kaavoitussuunnitelmiin vastustaen erityisesti 
suunniteltujen pientalotonttien suurta määrää ja vaarallisia katuliittymiä. 
Yhdistys aikoo edelleenkin seurata tiiviisti kaavoituksen kehittymistä ja 
ottaa suunnitelmiin kantaa. 
 
Aktiivinen toiminta jättää helposti taka-alalle sen, että yhdistyksen 
jäsenmäärä pysyy vuodesta toiseen ennallaan, suunnilleen 300 
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jäsenessä. Uudisrakentamisen seurauksena kylään muuttaa joka vuosi 
uusia asukkaita, mutta valtaosa vanhoistakin kyläläisistä seuraa 
yhdistyksen toimintaa vain Kyläkuulumisten välityksellä. 
Omakotiyhdistyksen hallitus toivottaa kaikki kyläläiset tervetulleiksi 
mukaan toimintaan. Tällä tavoin voimme parhaiten kehittää Vapaalaa ja 
lisätä sen viihtyisyyttä. Jäseneksi liittyminen tapahtuu helpoiten 
osoitteessa http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake . Tervetuloa myös 
yhdistyksen vuosikokoukseen 22.3. vaikuttamaan yhdistyksen 
toimintaan ja kuulemaan esittelyä keskusjärjestömme Suomen 
Omakotiliiton toiminnasta! 
 
Liisa Rajamäki 

 

OMAKOTIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

Aika: torstai  22.3.2012 klo 18.00 

Paikka:  Rajatorpan koulu 

 

Kokouksen aluksi kahvitellaan ja kuullaan järjestöpäällikkö Juha 
Saarimäen esittely Suomen Omakotiliiton toiminnasta. Tämän jälkeen 
alkaa vuosikokouksen virallinen osuus: 

 

ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen  järjestäytyminen 

3. Kokouksen laillisuus  ja  päätösvaltaisuus  

4. Kokouksen  työjärjestyksen  hyväksyminen 

5. Vuoden 2011 toimintakertomuksen käsitteleminen  ja  
hyväksyminen 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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6. Yhdistyksen  vuoden  2011 tilit,  toiminnantarkastajien lausunto  
sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja  vastuuvapauden  
myöntäminen  tilivelvollisille 

7. Vuoden 2012 toimintasuunnitelman  hyväksyminen 
8. Hallituksen  puheenjohtajan ja  muiden jäsenten  kokouspalkkioista   

sekä  toimihenkilöiden  ja toiminnantarkastajien  palkkioista  
päättäminen 

9. Vuoden  2013  jäsenmaksusta  päättäminen 
10. Vuoden  2012  talousarvion  hyväksyminen 
11. Yhdistyksen puheenjohtajan  ja  hallituksen  jäsenten  valitseminen 

 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 

 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset:  
Arto Hämäläinen, Pertti Louhula, Mervi Lankinen, Rauni 
Mononen ja Heikki Niininen 

12. Toiminnantarkastajien  (2)  ja  varahenkilöiden (2)  valitseminen  
vuodeksi 2012  

13. Muut asiat 
14. Kokouksen päättäminen 

 

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2011 
 
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. 
 
Yhdistyksen hallinto ja talous 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa Rajamäki, 
varapuheenjohtajana Rauno Leppänen, sihteerinä Arto Hämäläinen, 
taloudenhoitajana Pertti Louhula ja tiedotusvastaavana Kalevi Karling. 
Toiminnantarkastajina 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.  
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Yhdistys sai kaupungilta 1158,09 € aluerahaa Vapaala-päivän 
järjestämiskuluihin. 
Yhdistyksen talouden tulos oli 900,41 € alijäämäinen. Hallitus esittää, 
että alijäämä katetaan edellisten vuosien voitoista. Vuoden lopussa 
yhdistyksessä oli 303 maksanutta jäsentä. 
 
Lausunnot, kannanotot ja osallistumiset 

 Yhdistys antoi lausunnon Lastutien asemakaavan 
muutosehdotukseen nro 002070. Yhdistyksen mielestä 
muutosehdotuksessa esitetty tehokkuuskerroin 0,39 on alueelle 
liian korkea. 

 Lausunto asemakaavamuutoksiin nro 002111 ja 002120. 
Kaavoitusalueelle 002111 on luonnoksessa sijoitettu 22 
omakotitonttia. Yhdistyksen mielestä rakentaminen on liian 
tiivistä ja katuliittymien määrä Vanhalle Hämeenkyläntielle ja 
Kierretielle muodostuu liian suureksi aiheuttaen ongelmia mm. 
liikenneturvallisuudelle. Samoin asemakaavamuutoksessa 
002120 yhdistyksen mielestä tonttien määrä on alueelle 
(Vapaalantie 10) liian suuri. 

 Annettiin lausunto asemakaavamuutosesitykseen 002048, jossa 
nykyisen Rajatorpan ostoskeskuksen tilalle ehdotetaan kahden 
kerrostalon rakentamista ja samalla liiketiloja huomattavasti 
vähentäen. Yhdistys korosti lausunnossaan riittävien liiketilojen 
tärkeyttä, jotta päivittäistavarakaupan ja muiden lähipalvelujen 
toiminta olisi  parkkipaikkoineen mahdollista.  

 Yhdistys on aktiivisesti osallistunut ”Omat kadut ok” –hankkeen 
toteuttamiseen yhdessä kaupungin kanssa tiedottamalla 
hankkeesta ja sen yhteydessä järjestetystä asukaskyselystä 
sekä osallistumalla 3.11. asukastilaisuuden järjestämiseen 
Rajatorpan koululla. 

 Tehty kaupungille esitys Myyrmäenmetsän kunnostamisesta. 
Hallitus suoritti Myyrmäenmetsään katselmuksen kaupungin 
metsätalousinsinööri Retu Kohtasen opastuksella. 
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Edustukset 

Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry: Liisa Rajamäki ja 
Rauno Leppänen 

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan Piiri: kevätkokous 11.4.: Arto 
Hämäläinen ja Pertti Louhula,  syyskokous 22.11.: Liisa Rajamäki, Arto 
Hämäläinen ja Pertti Louhula 

 
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. Tiedottamista on hoidettu myös jäsenistön 
sähköpostiosoitteiden kautta.  
Toimintavuoden aikana on perustettu Vapaalan Facebook-ryhmä. 
 
Tilaisuudet ja tapahtumat 

 Vapaalan kirkkopyhä 20.3. 

 Kutsutilaisuus Vapaalaan muuttaneille yhdessä seurakunnan 
kanssa 24.3., osallistujia n. 30 henkilöä 

 Vapaalantien ja lähikatujen siivoustalkoot 11.5. 

 Kevätretki Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan 17.5., 
mukana 29 osallistujaa 

 Vapaala-päivä 3.9., osallistujia n. 200 henkilöä 

 Teatteriretki  4.11. Lahden kaupunginteatteriin katsomaan Maria 
Jotunin komediaa ”Tohvelisankarin rouva”, osallistujia 44 

 

TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2012 

 
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. 

http://www.vapaala.net/
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Yhdistys kannustaa myös asukkaita ideoimaan ja tekemään ehdotuksia 
alueemme kehittämiseksi. Erityisesti pyritään aktivoimaan nuoria 
vapaalalaisia  mukaan tähän työhön. 
 
Yhdistys on Suomen Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten 
Keskusjärjestön jäsen. Näiden kautta vaikutetaan omakotiasujien 
edunvalvontaan valtakunnallisella ja Vantaan tasolla.  
 
Yhdistys tekee yhteistyötä lähialueen asukasyhdistysten kanssa 
tarpeen mukaan. 
 
Tapahtumat ja tilaisuudet 

 Vapaalan kirkkopyhä 18.3. 

 Tutustumisretki  toukokuussa johonkin lähialueiden luontokohtee-
seen 

 Siivoustalkoot kaupungin siivousviikolla 

 Teatterikäynti  syyskaudella 

 Ympäristön ja/tai puutarhan hoitoon liittyvä tapahtuma 
 
Tiedottaminen   
Kyläkuulumiset –lehteä julkaistaan  4 numeroa. Ajankohtaistiedottamis-
ta välitetään yhdistyksen verkkosivujen kautta. Verkkosivuja pyritään 
kehittämään vuorovaikutteisiksi. Kerätään lisää jäsenten sähköposti 
osoitteita suoran tiedottamisen parantamiseksi netin kautta.  Uutena 
tiedotus- ja keskustelukanavana käytetään perustettua Vapaalan 
Facebook-ryhmää. 
 
Muu toiminta 

 Yhdistys toimii  yhteistyökumppanina ja tiedonvälittäjänä  ”Omat 
kadut ok” –hankkeessa kaupungin ja kylän asukkaiden välillä. 

 Seurataan Vapaalan kaavoitusta ja kaupungin 
rakennussuunnitelmia alueella. 

 Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen.  

 Jatketaan osallistumista Kuninkaankolmion alueen 
kehittämisfoorumiin.  

 Seurataan  Vantaan kaupungin viheralueohjelman toteutumista.  
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VAPAALAN KIRKKOPYHÄ 

Perinteistä Vapaalan kirkkopyhää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 
18.3.2012 Hämeenkylän kirkossa. Jumalanpalveluksessa saarnaa 
kirkkoherra Jukka Nevala ja liturgina on pastori Jouni  Salko. 
Kyläläiset avustavat jumalanpalveluksen toimittamisessa ja 
omakotiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit tilaisuuden jälkeen. Kirkkokahvien 
yhteydessä yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Rajamäki kertoo Vapaalan 
kuulumisista. Päivä on kirkolliselta nimeltään ”leipäsunnuntai”. Tämän 
johdosta kirkolla myydään jumalanpalveluksen jälkeen leipää 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Tervetuloa jumalanpalvelukseen ja yhteiseen naapuritapaamiseen! 

Liisa Rajamäki 

 

Arkistojen kertomaa: Friherrsin omakotiyhdistys 60 vuotta sitten … 

VUOSIKOKOUS 1952 

Vuosikokous pidettiin 31.3.1952 klo 19.30 Kansantuvalla. Saapuvilla oli 
18 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja, 
joka myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. sihteeriksi valittiin 
Holger Palonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin herrat V. Hoivanen ja 
E. Forss. 

Puheenjohtaja selosti Suomen Pienkiinteistöliiton toimintaa sekä niitä 
lakiesityksiä ja parannuksia, jotka hyödyttävät omakotiyhdistyksen 
jäseniä ja pienkiinteistön omistajia. Esitettiin ja kuultiin yhdistyksen 
toimintakertomus vuodelta 1951. Toimintakertomuksesta käydyssä 
keskustelussa lausui herra B. Sandell rouvien H. Vuorion ja A. Vuorisen 
kannattamana evästyksen uudelle toimikunnalle, että se toimisi sillä 
tavalla, että yhdistyksen toiminta tulisi tunnetuksi laajemmassa piirissä, 
joten saisimme uusia jäseniä liittymään yhdistykseen. Kuluneen vuoden 
toiminta hyväksyttiin yksimielisesti.  

Jäsenmaksuksi päätettiin 200,- mk jäsentä kohden. 
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Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Verner Lehtonen ja varalle Erkki 
Lahtinen. Johtokunnan jäsenistä suoritetussa äänestyksessä 
annettiin17 äänestyslippua. Vakinaisiksi valittiin seuraavat henkilöt: 
Juho Pakkanen 15 ääntä, Toivo Männistö 15 ääntä, Pihonen 14 ääntä 
ja varajäseniksi T. Zeterman 13 ääntä, B. Sandell 10 ääntä ja Bertta 
Laaksonen 7 ääntä.  

Edustajat Pienkiinteistöliitossa valittiin entiset eli V. Lehtonen ja varalle 
E. Lahtinen. 

Tilintarkastajiksi valittiin Helge Lönnroth ja Vilho Viik sekä varalle rouva 
Vuorio ja E. Forss. 

Yhdistyksen kokouksista päätettiin ilmoittaa pylväsilmoituksilla. 
Keskusteltiin postinkannosta ja päätettiin anoa Postihallitukselta että 
nykyinen Friherrsin piiri jaettaisiin kahtia, koska postinkantajan 
ilmoituksen mukaan tähän on mahdollisuutta nyt, kun piiriä on 
suurennettu ja tulevan postin paino ylittää määrätyn normin. 

Kokous päättyi klo 22.00. Vakuudeksi Holger Palonen Tarkistettu V. 
Hoivanen, E. Forss 

Arkistoista uudelleen kirjasi Pertti Louhula  
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VAPAALANAUKEEN URHEILUPUISTON KOIVIKKOA 
HARVENNETAAN 

Vantaan kaupungin liikuntapalvelut on suunnitellut vastuulleen 
kuuluvan Vapaalanaukeen urheilupuiston koivikon harvennusta. Työ 
tehdään mahdollisimman aikaisin keväällä metsäosaston toimesta.  

Kaupunki voi myydä harvennusalueelta poistettuja puita polttopuiksi. 
Yhteydenottovihjeenä on kehotettu suunnistamaan harvennuksen 
aikana moottorisahan äänen mukaan paikalle polttopuita kyselemään. 

Liisa Rajamäki 

JÄSENEDUISTA 

Omakotiyhdistyksen jäsenenä voi saada jäsenetuja niin valtakun-
nallisen Omakotiliiton, sen piirien ja paikallisten yhdistysten ja niiden 
keskusjärjestöjen neuvottelemien sopimusten kautta. Alennuksiin on 
mahdollisuuksia mm. energiatoimituksissa, rautakauppojen, vakuutus-
yhtiöiden, pankkien jne. jne. palveluista ja toimituksista.  

Etuuksien kenttä on niin kirjava, että ei auta muuta kuin suositella 
surffailua mm. seuraavilla sivuilla 

 www.omakotiliitto.fi (yläpalkissa ”Jäsenyys ja edut”) 

 samaa reittiä pääsee myös näkemään Omakotiliiton piirien 
(meillä Uudenmaan piiri) neuvottelmia etuuksia 

 Vantaa omakotiyhdistysten keskusjärjestön (VOK) sivut 
www.vokvantaa.fi, jossa vasemmassa sivupalkissa ”Jäsenedut” 

 
Ajankohtainen asia etuusrintamalla on mm. VOK’in ja Helsingin 
Energian välinen sopimus. 
 
Itsekullakin on jäsenyyksiä eri suunnilla. Kannattaa käydä näiden 
suomat etuudet vertaillen läpi. Ja vielä kysyä neuvottelun  lopuksi: Vai 
onko vielä edullisempia tarjouksia …? 
 
Heikki Niininen  

http://www.omakotiliitto.fi/
http://www.vokvantaa.fi/
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OMA KOTI AUTTAA PÄÄSEMÄÄN JALOILLEEN 

Kaksi vuotta sitten Rajatorppaan perustettu puolimatkakoti Sahapuisto 
tarjoaa oman kodin niitä eniten tarvitseville. Sininauhasäätiön tuetun 
asumisen yksiköstä löytyy ihmisarvoiset puitteet yli viidellekymmenelle 
pitkäaikaiskodittomalle.    

Sahatien päässä sijaitseva asumisyksikkö on monelle pitkään ilman 
vakinaista asuinpaikkaa olleelle ensimmäinen askel kohti normaalia 
elämää. Talon sydämenä toimii kaikille avoin päiväkeskus, joka on koko 
talon yhteinen olohuone. Asukasvetoisessa päiväkeskuksessa katsotaan 
yhdessä televisiota, asioidaan verkkopalveluissa ja keitetään aamupuurot. 
Monien päiväkeskuksen käyttäjien mielestä tärkeiden päivittäisten rutiinien 
opettelun sivussa luodaan myös sosiaalisia kontakteja muihin samassa 
elämäntilanteessa oleviin. Vaikka Sahapuiston asukkailta ei edellytetä 
päihteettömyyttä omissa asunnoissaan, on alkoholin tuominen 
päiväkeskuksen tiloihin ehdottomasti kielletty.  

Asumisyksikkö Sahapuiston asukkaat saavat tukea asumiseensa myös 
virka-ajan ulkopuolella jolloin sosiaaliset talonmiehet pitävät huolta 
asumisyksikön viihtyvyydestä ja arjen sujumisesta. Samassa talossa 
asuvat sosiaaliset talonmiehet huolehtivat myös pihapiirin turvallisuudesta 
ja puuttuvat mahdollisiin häiriöihin välittömästi. 

Sininauhasäätiö on aloittanut viime vuonna aktiivisen yhteistyön 
naapuruston taloyhtiöiden edustajien kanssa ja paikalle on kutsuttu myös 
paikallisia kuntatason päättäjiä. Yksikön vetäjänä toimivan Rolf Rautiaisen 
mukaan asumisyksikön sijoittuminen Rajatorppaan on huomattu ja sen 
asuinympäristölle tuomiin haasteisiin tullaan aktiivisesti vaikuttamaan 
paikallisella tasolla. Säännöllisin määräajoin pidetyt naapurustotapaamiset 
ovatkin täyttäneet Sahapuiston tilat toiminnasta kiinnostuneista ihmisistä ja 
uusia ideoita toiminnan kehittämisestä otetaan vastaan jatkossakin.  

Sininauhasäätiö on merkittävä asumispalveluiden tarjoaja Vantaan lisäksi 
koko pääkaupunkiseudun alueella. Säätiön tavoitteena on kehittää 
pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen tähtäävää toimintaa niin 
alueellisella kuin myös kansallisella tasolla.  Rautiainen tiivistää toiminnan 
perusidean yhteen lauseeseen – Kaikilla tulee olla oikeus omaan kotiin! 

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

 

Hallitus 2011 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 779 4192  Jäsen  Eija Grönfors 855 5288 
Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 854 3484  Jäsen  Eero Kolehmainen 855 5482 
Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 123 9647 Jäsen  Mervi Lankinen 050 374 2622  
Talous  Pertti Louhula 855 5483  Jäsen  Rauni Mononen 0505148321 
Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455 755  Jäsen  Riitta Salminen 050 563 6271 
Lehti  Heikki Niininen 0505431006 

 
Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi joko Suomen Omakotiliiton verkko-
sivuilla osoitteessa http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamal-
la 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  

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

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin kir-
kossa Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain Vantaan 
Lauri lehdessä.  

 

KYLÄLÄINEN, KÄYTÄ OMIA LÄHIPALVELUJA! 
 

Kyläkuulumisten ilmoitushinnat:  

Koko sivu 17 x 11,5 cm, 200 €.  

Puoli sivua 8 x 11,5 cm, 100 €.  

1/3 sivua 5 x 11,5 cm, 50 € 

Rivi-ilmoitus, korkeintaan kolme riviä 30 € 

 

Lehden koostaneet Heikki Niininen ja Kalevi Karling 

ISSN 0786-454X 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

