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Hämeenkylän uurnalehto sai uuden muistelupaikan ja 
taideteoksen 22.8.2010. Paljastustilaisuutta johti seura-
kuntamme kirkkoherra rovasti Jukka Nevala. Ks linkki

http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla/ajankohtaista/rakkaus-ei-koskaan-havia/
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LUSIKOINTIA FRISUSTA - TURISTAANPA 
TURVALLISUUDESTA

Kun perheemme parkkeerasi ensimmäisiä kertoja Frisun idyllisiin 
maisemiin 70-luvulla, niin idylli sisälsi sisäänrakennettuna turvallisuuden 
tunteen. Vuosien varrella on tilanne jonkin verran muuttunut – josko 
oman maailmakuvan käpyyntymisen tai sitten tosiasiallisten muutosten 
vuoksi?

Pieniä ukkosmerkkejä alkoi ilmaantua, kun pihastamme Naulakujalta 
yritettiin viedä 80-luvun alulla ruosteinen autonkottero, edes siinä 
onnistumatta. – Vain rikottu ikkuna ja rattilukko.

Huonojen uutisten jälkeen – niin kuin on tapana - hyviä.  Oltiin jokunen 
vuosi sitten ihan loppukeväästä Lapissa ja naapurin kanssa oli sovittu, 
että katselevat meidän postilaatikkoa ylivuotojen varalta. No mitenkäs 
kävikään, tuli ihan hiivatinmoinen lumipyry. Kun tultiin kotiin pahojen 
odotusten vallassa, niin eikö, aurausvalliin oli tehty nätti autonmentävä 
sija ja kotiovelle asti hienosti luotu ura, ihan niin kuin joku olisi asustellut 
taloa. Lapiohommissa ollut naapurin isäntä naureskeli, että 
”vähälahjaisempikin rosvo olisi muuten nähnyt että tuossa on juuri se 
oikea kohde”.

Naapuriavun, yhteisöllisyyden, ohella kansalainen voi ja hänen pitää 
uskoa yhteiskunnan turvallisuuspalveluihin. Numeroa 112 on tarvittu 
meidän perheessä kerran – kop, kop, kop - ja se on toiminut 
moitteettomasti. Poliisi tuli ja hajotti mellakoivat isänmaan toivot alta 
aikayksikön. Harmi, että meidän lisäksemme kärsijäksi joutui myös 
naapuri – autonsa takalasi kun oli heikompi kuin laskuhumalassa 
heitetty kaljapullo. ”Surullinen tapaus, sellaista on vapaus”, runoili Lauri 
Viita Betonimyllärin Kapina-runossa 60-vuotta sitten.

Lenkkipolkuni varrelle on tiivistyvään tahtiin ilmestynyt postilaatikoihin 
erilaisia turvatekniikan ja turvapalveluiden yritysten logoja. Miten 
suhteuttaa nämä uudemmat, maksulliset palvelut yhteiskunnan 
turvallisuuspalveluiden ja yhteisöllisyyden tuomaan turvaan? Näistä 
keskustelemme ”turvallisuuden tupaillassa” – katso erillinen ilmoitus 
tilaisuudesta ja tule ihmeessä keskustelemaan, kysymään ja kertomaan 
omista kokemuksistasi! Tavataan!

Heikki Niininen



VAPAALAN TURVALLISUUSILTA FRIHERRSIN 
TORPALLA TORSTAINA 7.10. KLO 18.00
Ovatko vorot käyneet kodissasi, onko Sinulla pelko että näin voi käydä? 
Tiedätkö mitä pitää tehdä, jos vaara uhkaa? Onko poliisin näkyvyys 
kylällämme riittävää? Mitä teet kun jätät kotisi tyhjilleen parin lomaviikon 
ajaksi? Onko turvallisuustilanteemme menossa parempaan vai 
huonompaan suuntaan? Oletko hankkinut turvatekniikkaa tai -palveluita 
kotiisi?

Näistä ja muista omakotiasujan turvallisuusasioista kuulemme ja 
keskustelemme

➢ torstaina 7.10. klo 18.00
➢ Friherrsin Torpalla, Vapaalantie 28

Illan vieraanamme on oma lähipoliisimme ylikonstaapeli Kari Hänninen. 
Tervetuloa!

TEATTERIMATKA
Omakotiyhdistys järjestää keskiviikkona 27.10. matkan Tikkurilaan 
katsomaan Teatteri Vantaan syksyn päätuotetta, musikaalirevyytä Ain`t 
Misbehavin` (En katso muihin). Musikaalirevyy kertoo Harlemin 1920- ja 
1930-lukujen elämästä mustan jazzin, swingin sekä bluesin saattelemana. 
Lisätietoja siitä on osoitteessa 
http://www.teatterivantaa.fi/teatteri/109

Yhdistys on varannut matkalle bussikuljetuksen ja liikkeelle lähdetään klo 
18.00 Rajatorpan ostoskeskuksesta. Bussi ajaa tuttuun tapaan 
Vapaalantietä ja Vanhaa Hämeenkyläntietä ja kyytiin voi nousta 
bussipysäkeiltä matkan varrelta. Teatteriesitys alkaa klo 19.00 ja 
väliaikatarjoilu (kahvi/tee + kahvileipä) tilataan osanottajille etukäteen. 
Matkapaketin hinta (bussikuljetus, teatteriesitys ja väliaikatarjoilu) on 
yhdistyksen jäsenille 35,00, ei-jäsenille 40,00 euroa.

Teatterimatkalle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 10.10. mennessä 
Pertti Louhulalle, p. 855 5483 tai sähköpostilla pertti.louhula@luukku.com. 
Osanottomaksu maksetaan ennen retkeä yhdistyksen tilille 143030-101156, 
viite 9001.

Tervetuloa viihtymään yhdessä!

Liisa Rajamäki

http://www.teatterivantaa.fi/teatteri/109


TUUMAILUJA SIIVOUSTALKOISTA
Omakotiyhdistys oli kutsunut kyläläisiä toukokuun alussa yhteisiin 
siivoustalkoisiin. Iloksemme kutsua noudatti 17 henkilöä ja näin suuri 
joukko pystyi siivoamaan Vapaalan tienvieriä laajemmalta alueelta kuin 
olimme alun perin ajatelleet. Ja kyllähän erilaista roskaakin löytyi, 
merkillisimpinä löydöksinä vaatteita, uupuneen jakajan ojaan heittämiä 
ilmaisjakelulehtiä ja rikkinäinen polkupyörä.

Talkoiden jälkeen hahmottelin mielessäni tyypillistä roskaajaa. Tällaisen 
Roope Roskaajan kulkua Vapaalan teille kuvittelin seuraavanlaiseksi: 
Roope kuljeskelee rauhallisesti tupakkaa poltellen. Tupakka loppuu ja 
Roope heittää tumpin maahan. Tupakka-aski tyhjenee ja Roope heittää sen 
tien viereen. Mahdollisen janon varalta Roope on varautunut juomapullolla 
tai –tölkillä tai jopa mäyräkoiralla, mikä tietysti lentää tyhjennyttyään 
maahan; erityisesti tyhjä mäyräkoira-pakkaus on mahdottoman raskas 
kantaa! Välillä nälkäkin pääsee yllättämään, mutta siihen löytyy apua 
kaupoista, huoltoasemilta ja pikaruokapaikoista, ja suuri roskakori on taas 
lähellä. Tällä tavoin Roope jättää jälkensä pysyvästi Vapaalan maastoon.

Hahmottelin mielessäni myös toista kulkijaa, Ulla Ulkoiluttajaa.  Hän on 
selvästi harmittomampi ja kulkee Vapaalan teillä koiraansa ulkoiluttaen 
muovipussi sievästi varattuna koiran jätöksiä varten. Pussiin jätökset 
päätyvätkin, mutta mihin pussi? Siivoustalkoolaisten ällistykseksi luontoon! 
Sieltä pusseja sitten talkoissa ongittiin ja ihmeteltiin Ullan ajatuksen 
juoksua: oikea paikka pusseille olisi tietysti roskasäiliö, mutta onko pussin 
kuljettaminen liian epäsiistiä puuhaa?

Tällaisia asioita talkoolaiset yhdessä Friherrsin Torpalla ihmettelivät. 
Täyteen kerättyjä roskasäkkejä laskeskellessa talkoot tuntuivat 
tarpeellisilta, mutta sittenkin: jokainen roska on ihmiskädestä lähtöisin. Millä 
saisimme ne ihmiskädet kuljettamaan roskat lähimpään roskikseen? Vielä 
parempi tietysti olisi, jos itse kukin kumartuisimme poimimaan myös muiden 
heittämiä roskia joko oman tonttimme vierestä tai yleisiltä paikoilta. Roska 
päivässä ei ehkä meitä suuresti rasittaisi, mutta toiminnan vaikutus voisi 
vähitellen näkyä lisääntyvänä siisteytenä Vapaalan kaduilla ja puistoissa.

Näistä toiveista huolimatta on varmaan edelleenkin aiheellista toivottaa: 
Tervetuloa ensi keväänä sankoin joukoin Vapaalan siivoustalkoisiin!

Liisa Rajamäki



KUTSU KEHÄKUKKA RY:N KANNATUS– TAI 
TUKIJÄSENEKSI
Kehäkukka ry on yksittäisten perheitten muodostama kolmannen sektorin 
toimija, joka vuonna 2001 sai valmiiksi kehitysvammaisille nuorille aikuisille 
tarkoitetun asumisyksikön, Kehäkukkakodin. Kehäkukka-koti sijaitsee 
osoitteessa Vapaalantie 7. Kehäkukka-kodissa on oma koti yhdeksälle 
asukkaalle ja heidän päivittäisestä hyvinvoinnistaan vastaa Kehäkukka ry:n 
palkkaama henkilökunta.  

 Nyt on Vantaan kaupunki ilmoittanut kilpailuttavansa kehitysvammaisten 
asumistoiminnan palvelu- tuotannon. Tämä tuo uuden haasteen myös 
Kehäkukka ry:lle, sillä vaikka taloudenhoidossa olemme aina eläneet tiukan 
kulubudjetin raameissa, olemme myös pyrkineet panostamaan asukkaiden 
virkistys- toimintaan ja sitä kautta koettaneet pitää heidät sosiaalisesti kiinni 
ympäröivässä yhteiskunnassa.

Jotta tämä olisi mahdollista myös  tulevassa kilpailutilanteessa on 
Kehäkukka ry päättänyt aloittaa kannatus- ja tukijäsentoiminnan , jonka 
jäsenmaksutuotot käytetään  nuorten virkistystoiminnan jatkamiseen. 

➢ kannatusjäsenyys voi olla joko yksityishenkilön (50 €/vuosi) tai 
yrityksen /yhteisön (100 €/vuosi)

➢ tukijäsenyys yrityksille tai yhteisöille 300 €/ vuosi

➢ jäsenmaksujen tuotto käytetään lyhentämättömästi ja 
”korvamerkitysti” virkistystoimintaan

➢ jäsenmaksut kerätään vuosittain loppusyksystä ja käytetään 
aktiviteetteihin seuraavana vuonna

➢ kannatus- ja tukijäsenet saavat vuosittain selvityksen 
jäsenmaksutuottojen käytöstä

➢ heidät kutsutaan vähintään kerran vuodessa Kehäkukka ry:n 
järjestämään yhteistilaisuuteen

➢  kannatus- ja tukijäsenet saavat halutessaan kunniakirjan kiitokseksi 
tuestaan

Toivottavasti  saamme tämän yhteenvetomme pohjalta uusia kannatus- tai 
tukijäseniä, tarvittaessa annamme mielellämme lisätietoja toiminnastamme 
ja kannatus- ja tukijäsenhankkeestamme!

Kehäkukka ry, Hannu Teivaala Kannatus- ja tukijäsentoiminnan koordinoija, 
gsm 0400 – 412 555, sähköposti hannu.  teivaala@elisanet.fi  . Kehäkukka 
ry:n puheenjohtaja: gsm 040 - 550 5135, sähköposti  reijo.hovi@ray.fi

mailto:hannu.teivaala@elisanet.fi
mailto:teivaala@elisanet.fi
mailto:reijo.hovi@ray.fi


RAJATORPPAAN  HSY:N  ALUEKERÄYSPISTE
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut (ent. YTV) on rakentanut 
Rajatorppaan ostoskeskuksen lähelle Piikkikujalle kierrätyksen 
aluekeräyspisteen. 

Paikalle voi tuoda paperia, kartonkia, pienmetallia, lasia, paristoja ja 
vaatteita. Aluekeräysverkoston suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa 
HSY Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut. HSY:n yhteis-
työkumppaneina aluekeräyshank-
keessa ovat pääkaupunkiseudun 
kunnat, Paperinkeräys Oy, Suomen 
Keräystuote Oy, Kuusakoski Oy, UFF 
ja Fida Lähetystorit. Parin kuukauden 
toimintaajan jälkeen ei vielä ole tietoa 
siitä, ovatko asukkaat löytäneet uuden 
keräyspisteen. Kartonginkeräyksen 
ongelmat tuntuvat kuitenkin jatkuvan 
entisenlaisina: jos pakkauksia ei 
litistetä, astia täyttyy välittömästi 
edellisen tyhjennyksen jälkeen, mikä taas lisää tyhjennystarvetta.

Aluekeräyspisteiden lisäksi pääkaupunkiseudun asukkaita palvelee noin 70 
ongelmajätekonttia, joihin kotitaloudet voivat toimittaa maksutta 
ongelmajätteitä. Tavallisimpia kodin ongelmajätteitä ovat esimerkiksi 
energiansäästölamput ja loisteputket, paristot ja akut sekä maalit ja 
liuottimet. Vapaalassa lähin ongelmajätekontti löytyy Rajatorpan Nesteeltä 
(Vapaalantie 1).

Rajatorpan aluekeräyspisteen ja Nesteellä olevan ongelmajätekontin ohella 
kannattaa muistaa Konalan Sorttiaseman olemassaolo lähes nurkan 
takana. Kierrätyksen laiminlyömisestä ei meillä voi syyttää ainakaan pitkiä 
etäisyyksiä kierrätyspisteisiin!

Liisa Rajamäki

KIITOS VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN 
KEVÄTRETKESTÄ

Keväisenä vaikkakin vielä viileähkönä maanantaina lähti melkein 
täysi bussillinen vapaalalaisia kevätretkelle, joka tällä kertaa 
suuntautui kaupunkimme itäiseen osaan. Vaikka alkumatkalla ei 



mitään varsinaista uutta ollutkaan niin oli hauska huomata, miten 
erilaiselta kaikki näytti korkeasta bussista katsellessa. Ajeltiin ensin 
Ylästön läpi Kartanonkosken uudelle asuinalueelle, jota kuului yksi 
jos toinenkin ihastelevan. Se onkin viehättävää aluetta erivärisine 
taloineen ja hauskoine pikku yksityiskohtineen kuten esimerkiksi 
pikkuruiset veräjät ulko-ovien edessä tai ojien yli johtavat sillat. Pitäisi 
tehdä sinne vielä retki oikein ajan kanssa kävellen.

Helsingin pitäjän kirkonkylän läpi matka sitten jatkui kohti Hakunilaa, 
josta saimme mukaan paikallisen oppaan. Hän kertoi alueen 
historiasta ja johdatti bussimme Håkansbölen kartanon alueelle. 
Siellä joukkomme jalkautui ja kartanon portaiden juurella värjöteltiin 
kuuntelmassa opastamme. Tosin kylmää ei edes huomannut, niin 
mielenkiintoisesti hän kertoi kartanon ja sen lähialueiden historiasta. 
Tuli mieleen ajatus siitä kuinka vähän itse asiassa tuntee omia 
lähialueitaan ja miten upeita paikkoja siellä on. Ja historiaa! Luulen, 
että moni muukin päätti siinä Håkansbölen puiston polkuja kävellessä 
tutustua lisää Vantaan historiaan. 

Sotunki oli elämys monessakin mielessä. Se nyt ei missään nimessä 
tuonut mieleen kaupunginosaa vaan maalaiskylän laajoine pelto-
aukeamineen, joiden katselemiseen ei väsy koskaan. Oppaamme, joka 
itsekin asuu Sotungissa, kertoi kyläläisten yhteisestä toiminnasta ja siitä 
miten kaikki tuntevat toisensa. Täytyy myöntää, että pieni kademieli 
pääsi yllättämään sillä kohtaa. Sotungissa jalkauduttiin toistamiseen ja 
käytiin katsomassa yli sata vuotta sitten toimintansa lopettanutta 
kalkkilouhosta. Historian havinaa oli taas sielläkin kuultavissa. Auton 
ikkunasta kurkimme Risto Vilhusen veistospuiston viinapiruveistoksia.

Viimeisin käyntikohde oli Kuusijärven ulkoilualue ja suureksi yllätyk-
sekseni kuulin monenkin eri ihmisen sanomana, että käynti Kuusi-
järvelle oli ensimmäinen. Luulin ihan tosissani olevani ainoa, joka ei ollut 
siellä käynyt. Kahvi ja pulla maistuivatkin hyvältä, olihan retkeä takana 
jo monta tuntia. Kotiin palaava retkeläisjoukko vaikutti kokemaansa ja 
näkemäänsä tyytyväiseltä. Kiitos omakotiyhdistyksen hallituksen 
jäsenille, jotka olivat meille näin antoisan retken suunnitelleet. 

Sirkka Saarinen



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.

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.

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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