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TÄMÄ KUVA ON VAPAALASTA JOULULTA 
2008. TUNNISTATKO KODIN?

Vapaalan Omakotiyhdistyksen hallitus 
toivottaa kaikille vapaalalaisille oikein hyvää 

joulua ja onnellista uutta vuotta



LUSIKOINTIA FRISUSTA - PIENTALOJA PUISTOIHIN?
Syyskuun lopulla kaupunki lähetti yllättävää postia: tiedotteet 
kaavoitustyön aloittamisesta Vapaalantien varteen, lähelle Vanhan 
Hämeenkyläntien risteystä sekä Hohtimien puistoalueelle Vanhan 
Hämeenkyläntien ja Kierretien väliin. Eikä hämmästys jäänyt pelkästään 
kaavoitettavien alueiden sijaintiin, vaan vielä enemmän suunniteltuun 
rakennustiheyteen: alustavissa luonnoksissa Vapaalantien varteen oli 
sijoitettu kuusi pientaloa, Hohtimien alueelle 22! Ei ihme, että 
suunnitelmien esittelytilaisuuksissa lokakuun alussa paikalla oli runsaasti 
kauhistuneita kyläläisiä.

Kaavoitustyön lähtökohtia kuvattiin tiedotteissa seuraavasti: ” 
Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3. Yleiskaavan tavoitteita ovat 
tiivistäminen, täydentäminen ja eheyttäminen. Kyseessä on yleiskaavan 
mukainen täydennysrakentamiskohde.”  Pientalotonttien 
kaavoittamistarvetta perusteltiin myös sillä, että kaupungin tavoitteena on 
50 omakotitontin luovuttaminen vuosittain.

Kaavoitushankkeista oli mahdollista esittää mielipiteitä lokakuun aikana. 
Omakotiyhdistyksen hallitus paneutui suunnitelmiin ja toimitti kaupungille 
omat näkemyksensä. Hallitus totesi, että suunnitellut kaavamuutokset 
merkitsevät Vapaalan puistojen supistumista. Puistot ovat asukkaiden 
ulkoilualueita ja Vihdintien liikennemelun vaimentajia eikä niitä hallituksen 
mielestä pidä vähentää.

Koska kaavoituskohteet on merkitty voimassa olevaan yleiskaavaan 
täydennysrakentamiskohteiksi, hallitus halusi tuoda esiin työlle asetettavia 
tavoitteita. Tärkeintä on kaavoitettavien pientalojen määrä, joka hallituksen 
mielestä on liian suuri. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti 
katuliittymiin, koska sekä Vapaalantie ja Vanha Hämeenkyläntie ovat jo nyt 
vilkkaasti liikennöityjä. Hohtimien alueella on maaston korkeuserojen 
vuoksi kiinnitettävä huomiota hulevesien imeyttämiseen maaperään. 
Kevyen liikenteen yhteydet Pähkinärinteeseen ja Lammaslammen 
ulkoilualueille on turvattava. Vapaalan asemakaavan 
tehokkuusmääräysten lisäksi on Hohtimien alueella lisäohjeistuksella 
huolehdittava siitä, että alueesta tulee yhtenäinen ja tasapainoinen 
kokonaisuus.

Koska Vapaalantien kaavoitushanketta koskevassa esitteessä viitataan 
Vihdintien melutasoon ja luvataan ottaa se huomioon kaavaratkaisussa, 
omakotiyhdistyksen hallitus halusi kannanotossaan tuoda uudelleen esille 
vaatimuksensa melusuojauksen pikaisesta rakentamisesta.



Omakotiyhdistys seuraa kaavoitustyön etenemistä ja ottaa aikanaan 
kantaa varsinaisiin kaavaehdotuksiin.

Liisa Rajamäki

OMAKOTIASUJAN TURVALLISUUS – MUISTILISTA
Muistilista perustuu pääosin Vapaalan Turvallisuusillan 7.10.2010 antiin. 
Illan asiantuntijana oli lähipoliisimme ylikonstaapeli Kari Hänninen. 
Paikalla oli noin 20 frisulaista ottamassa aktiivisesti osaa kokemusten 
vaihtoon ja asiantuntijamme tenttaukseen. Lisätietoja mm. alueemme 
poliisin nettisivuilta 
http://www.poliisi.fi/poliisi/ita-uusimaa/home.nsf/

TURVALLISUUTESI VUOKSI – MIETI JA TOTEUTA 
NÄITÄ
● Viedään mahdollisuuksien mukaan ulkoa tavaroita lukittuihin tiloihin

● Lukitaan ulos jätetyt arvokkaammat esineet

● Turvamerkitään omaisuutta. Usein riittää jos laitteen runkonumero 
tms. on tiedossa, poliisi tekee pyydettäessä tunnisteet 
merkitsemättömiin laitteisiin

● Valaistaan piha- ja sisääntuloalue, mahdollisesti 
liiketunnistinvaloillakin

● Murtosuojataan ovet (murtosuojalevy lukkopesän kohdalla, 
murtotapit saranapuolella). Tosin iso osa murroista tapahtuu 
ikkunoiden kautta. Tämän torjumiseksi ei yleispätevää neuvoa ole jos 
ikkunaristikkoihin ei mennä – on haettava apua muista 
suojautumiskeinoista

● Takalukitaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ovilukot

● Jos voro yllättää kotona ollessasi, ei kannata säästellä äänijänteitä, 
yleensä avunhuudot ja kovaääninen ”vastaanotto” riittävät 
karkottamaan tunkeutujan

● Varustetaan talo hälytyslaitteilla. Näitä tuotteita on viime aikoina tullut 
markkinoille paljon. Kustannushaarukka on lavea, ”muutaman euron” 
liiketunnistimella varustetuista pihavalaisimista aina systeemiin, jossa 
koko talo ja sisäänkäynnit ovat sähköisessä valvonnassa ja 
tarvittaessa hälytys menee vartiointipalveluun. Netistä, keltaisilta 
sivuilta ja lehdistä löytää tarjokkaita mm. avainsanoilla 
TURVALLISUUSTUOTTEET, -JÄRJESTELMÄT JA –PALVELUT; 

http://www.poliisi.fi/poliisi/ita-uusimaa/home.nsf/


HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT JA –LAITTEET, MURTOSUOJAUKSET, 
LUKKOLIIKKEET

● Pidetään koti asutun näköisenä (postilaatikko ei vuoda yli, nurmikot 
ovat leikatut, lumet on luotu jne.). Tähän naapuri-, tuttava- ja 
sukulaisapu on perinteinen lääke. Jos niistä ei ole saatavissa apua 
niin avainsanoilla TALONMIES-, KIINTEISTÖ, KOTI- JA 
KODINHOITOPALVELUT  löytyy hakemistoista kaupallisia palveluja.

Mutta ennen kaikkea: Yhteisöllisyys on avainasemassa. Parempaa 
turvaa ei voi saada kuin että näkee ja välittää siitä, mitä naapurustossa 
tapahtuu ja reagoi tarpeen mukaan ja näin voi luottaa saavansa samaa 
naapurien suunnasta ”vastapalveluna”. Omakotiyhdistys pyrkii 
rakentamaan tätä turvallisuustekijää

Muistiin merkitsi Heikki Niininen

AIN’T MISBEHAVIN’( EN KATSO MUITA)
Olimme ilmoittautuneet syksyn teatteriretkelle ja Omakoti-yhdistyksen 
puheenjohtaja pyysi kommentoimaan aiheesta.

Retki on tehty ja mahtava vaahteranlehtisato pihaltamme osapuilleen 
aumassa odottamassa keväistä kurpitsantaimien istutusta, joten on 
muistelun aika.

Kuulaana lokakuun keskiviikkoiltana bussi keräsi Vapaalan omakotiväkeä 
täyden lastin. Linja-autossa oli tunnelmaa. Vapaala, Pähkinärinne, Varisto 
ja Petikko näyttäytyivät iltavalaistuksessa. Kehällä metsäisemmän 
osuuden jälkeen valomerta riitti. Saavuimme Tikkurilan Silkkisaliin. 

Tila on jätetty tehdasmaiseksi tiiliseinineen, mutta baari on saanut 
seinilleen isoja kuvia ja upeita lamppuja. Näyttämön lavastus on 
yksinkertaisen tehokas: mustaa ja punaista tiilien seurana. Asetuimme 
paikoillemme intiimisti, huoneteatterimaisesti. 

Vantaan teatterin esitys Fats Waller-musikaali alkoi pianistin soololla johon 
yhtyivät kontrabasso ja rummut sekä myöhemmin saksofoni ja klarinetti. 
Pääsimme tunnelmaan! Lavalle tanssivat näyttelijät yksi toisensa jälkeen. 
Puvustus oli loistava: mustaa, punaista, keltaista, violettia ja vihreää. 
Laulut eri jazzin alueilta esim. bluesia  ja swingiä. Kokonaisuus oli 
mukaansatempaava. Näyttelijät ovat kyllä oma rotunsa kun pystyvät 
vauhdikkaasti tanssimaan ja samalla laulamaan ja varsinainen laulaja 
myös tanssimaan. Vauhdin pyör-teissä näytti hiki pääsevän pintaan ja 
katsojakin melkein hengästyi! Yhtään Afro-esiintyjää ei joukossa ollut 
mutta jazzin henki löytyi. 



Musikaali esittää 1920-luvun New Yorkin Harlemia, jossa  kirjallisuuden, 
kuvataiteen, musiikin ja tanssin avulla tehtiin yhteiskuntakritiikkiä. Taiteen 
avulla voi aina sanoa enemmän! Väliajalla nautimme makoisat kahvit 
baakkelsin kera.

Bussi odotteli ja kotimatka alkoi. Kettu juoksi tien yli, varmaankin viemään 
iltapalaa poikasilleen tuliaisina Tikkurilasta! Linja-auto purki lastinsa 
Vapaalassa, kulttuurielämys oli koettu.

Kiitokset järjestäjille. Jäämme odottamaan mitähän seuraavaksi keksivät! 

Terveisin Marjatta Pänttäjä

KYLÄKIRJA ETENEE VARMASTI, MUTTA HITAASTI

Friherrsin eli Vapaalan kyläkirjan toimittaminen käynnistyi kolmisen 
vuotta sitten Vapaalan Omakotiyhdistyksen ja allekirjoittaneen 
yhteistyönä. Aineiston keruu kirjaa varten oli tiiviimmillään talven 
2007–2008 aikana. Tässä vaiheessa keräsin ennen muuta tietoa 
Friherrsin suunnittelun alkuvaiheista, rakentamisesta, palveluista, 
järjestöistä sekä alueelle muuttaneista perheistä. Samaan aikaan 
keräsin aktiivisesti vanhoja valokuvia, joita on skannattu kirjaa 
varten jo lähes 700. Läheskään kaikki eivät luonnollisesti kirjaan 
mahdu, mutta arvokasta tallennustyötä on kyetty tekemään useiden 
perheiden kotialbumeista.

Aloitin kirjan kirjoittamisen elokuussa 2008. Ensimmäisessä 
vaiheessa syntyi yli 50 liuskan kuvaus Friherrsin rakentamisen 
alkuvaiheista, sen ensimmäisistä asukkaista ja vuosikymmeniin 
venyneestä omakotialueen kaavoituksesta. Matkan varrella Friherrs-
nimikin vaihtui suomenkielellä Vapaalaksi. Rakentamisen vaiheen 
on kirjattu jo 1970-luvun puoliväliin asti. Viimeisten vuosikymmenten 
selvittäminen vie toki oman aikansa, mutta painopiste tulee olemaan 
alkuvaiheissa, joista ei enää uutta muistitietoa ole saatavissa.

Toinen kirjoittamani osa liittyy oman kansakoulupiirin perustamiseen 
ja kansakoulun rakentamiseen. Koulun saaminen kylään on ollut 
suuri saavutus. Uuden koulun rakentamisen vaiheista 1960-luvulla 
on vielä kirjoittamatta.

Käsikirjoituksen laajuus on tässä vaiheessa lähes 70 liuskaa. 
Yhteistyössä kanssani toimiva omakotiyhdistyksen 
historiatoimikunta ei ole vielä saanut käsikirjoitusta luettavaksi, 



mutta sekin tapahtunee tulevan talvikauden aikana.

Allekirjoittaneella ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta täysipäiväisesti 
paneutua kirjoitustyöhön, vaikka kolmisen vuotta sitten niin luulin. 
Tulevan talven aikana työ joka tapauksessa jatkuu. Seuraavaksi 
kirjoitan koulun historian valmiiksi, paneudun mm. VPK:N historiaan, 
kirjoitan muista kylässä olleista kunnallisista palveluista jne. 

Muutamat kyläläiset ovat kirjoittaneet myös omia muistojaan kirjaa 
varten. Kirjoittaminen on edelleen mahdollista. Minulle voi lähettää 
vapaamuotoisia muisteluita sähköpostiosoitteeseen 
jukka.hako@kellastupa.fi. Myös vanhoja valokuvia skannaan 
edelleen mielelläni. Olen saanut useita kuvia vanhojen tonttien 
alkuperäisistä rakennuksista. Niitä toivon saavani lisää. Kuvista voi 
soittaa minulle puh. 050 465 0399.

Kyläkirja siis etenee, mutta hitaasti.

Yhteistyöterveisin

Jukka Hako

FRIHERRSIN VPK:N NAISOSASTO

Friherrsin VPK:n naiset on pieni virkeä ryhmä, joka osallistuu 
vapaan-pelastusalan toimintaan.

Oma toimintamme koostuu kokouksiemme lisäksi myyjäisistä oman 
toiminnan rahoittamiseksi sekä kevätmyyjäiset Medi-Helin hyväksi.

Tervetuloa Joulumyyjäisiimme

12.12. klo 12 – 14

Friherrsin Torpalle Vapaalantie 28

Osallistumme Vantaan Palokuntanaisten pitämiin muonitus- ja 
koulutustilaisuuksiin, retkiin sekä kokouksiin.

Osallistumme myös Uudenmaan Palokuntanaisten kokouksiin, 
retkiin ja mahdollisuuksien mukaan Padasjoen leirien muonituksiin.

Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, niin tule keskustelemaan 
asiasta myyjäisiimme.

Friherrsin VPK: naisosaston tytöt



PIIRUSTUSKILPAILU RA-
JATORPAN KOULUSSA
Omakotiyhdistys järjesti 
piirustuskilpailun Rajatorpan koulun 
kolmannen vuosiluokan oppilaille. 
Aiheena oli ”Viihtyisä ja kaunis 
kotipiha”.  Töistä näkyi, että lapsen 
ja aikuisen näkemykset 
viihtyisyydestä ja kauneudesta 
kotipihalla ovat erilaisia. 

Lapsella on vielä tallella tuoretta 
mielikuvitusta. Viihtyisältä pihalta 
voisi löytyä vaikkapa lenteleviä 
liskoja. Piirustuksista välittyi paljon 
ideoita ja pohdittuja yksityiskohtia. 
Nurmikon tarkka ”parturointi ” ja 
pensaiden muotoleikkaukset eivät 
aina ole lapsille ykkösasioita. 
Leikkivälineet ovat lasten mielestä 
tärkeitä.Pihalla pitää olla mahdol-
lisuus tehdä jotain kivaa. 
Vesielementti jossain muodossa 
löytyi monista töistä eikä 
majaakaan unohdettu. Myöskin 
vehreys, kasvit ja  luontomainen 
ympäristö kuuluivat lasten 
viihtyisään ja kauniiseen kotipihaan. 
Arviointiraadilla oli vaikeuksia 
poimia parhaat työt. Valitsimme 
raadin mielestä viisi parasta, joista 
kolme palkitaan asettamatta 
niitäkään paremmuusjärjestykseen.

Kirjapalkinnolla palkitut ”taiteilijat”on 
nimetty kuvien alla.

Salla Kettunen

Henrikki Partanen

Aleksi Kostiainen

Kunniamaininnan saavat: Laura Lippojoki ja Inka Pynttäri. 

Onnittelut menestyneille!
Töitä julkaistaan lehdessämme ja Omakotiyhdistyksen kotisivuilla.
Arviointiraati: Pirkko Leppänen, Marja Hämäläinen ja Arto Hämäläinen



JOULUPUKKIA MUISTELLESSA

Pikkujoulun lähestyessä, pyryisen illan hämärtyessä nousee 
mieleen muisteluksia kylän joulupukista Torsten ”Tossu” 
Waseniuksesta. Tossu, joka muutama vuosi siten siirtyi ajasta 
iäisyyteen, asui vaimonsa Kaijan kanssa appivanhempiensa 
Vuoristen rakentamassa talossa nykyisen Vapaalantien varrella. 
Tossun anoppia Aino Vuorista kutsuttiin aikoinaan myös kana 
Ainoksi, koska hän piti sodan aikana ja vähän sen jälkeenkin 
kanoja. Hän myös myi niiden munia naapureilleen.

Torsten eli suomalaisittain Torsti oli luonteeltaan iloinen veijari ja 
mainio jutun kertoja, joka löysi huumoria melkeinpä mistä asiasta 
tahansa. Jopa siitä, kun hän irrallaan juoksevaa koiraa väistäessään 
eräänä talvena 1950-luvulla kaatoi autonsa, mikä meni 
lunastukseen. Häntä voisi jopa luonnehtia Haanpään termillä 
”kuoliaaksinaurattaja”. Kun hän lisäksi piti lapsista, oli aivan 
luonnollista, että häntä pyydettiin tuuraamaan joulupukkia. 
Ensimmäinen kerta tapahtui jo jouluna 1948. Silloin hän oli 
joulupukkina Luukolla, jotka asuivat nykyisen Kierretien 
loppupäässä. Siitä joulupukin ura jatkui. Häntä pyydettiin yhä 
useampaan paikkaan. Meille Tossu tuli joulupukiksi vasta 1980-
luvulla, kun poikani oli siinä iässä, jolloin uskotaan joulupukkiin.

Meillä oli siihen aikaan ruokahuoneessa pyöreä pöytä. Sen 
ympärillä menimme koko joukko piiriä joulupukin johdolla ja laulaen 
joululauluja. Vasta tämän jälkeen jaettiin lahjat. Eräänä vuonna 
pukki toi Pekalle Stiika-rattikelkan. Sehän piti heti koota joulupukin 
kanssa. Mutta koska joulupukki oli vanha mies eikä niin tarkoin 
perillä kaikesta tekniikasta, hän yritti laittaa kelkan rattia väärään 
päähän. ”Ei se sinne kuulu, torvi” sanoi lahjan saaja. Me muut 
riensimme kilvan neuvomaan nuorta miestä puhuttelemaan 
joulupukkia kohteliaammin, mutta pukki vaan nauroi.

Kun joulupukki kaappasi anoppini Briitta Kormun syliinsä ja pyysi 
tämän miestä ottamaan nyt kuvan. Mutta kuinka ollakaan Kaukon 
kamera teki tepposet. Se meni juuri silloin rikki eikä suostunut 
laukeamaan. Siitäkös syntyi lystiä. Kyllä siitä tapauksesta sitten 
laskettiin leikkiä pitkän aikaa.  No, seuraavana jouluna kamera oli 



korjattu ja kuva otettiin, mutta se ei lopettanut vitsailua.

Vuosien saatossa Tossun joulukeikat lisääntyivät, piiri laajeni. 
Mukaan tulivat myös yhdistysten ja yritysten pikkujoulujuhlat. Niissä 
tietysti vitsit olivat vähän erilaisia. Kenties ne olivat hieman 
kovempia, kuin kotoisissa joulujuhlissa. Meillä Tossu vieraili 
joulupukkina vielä 90-luvullakin. Yleensä hän kävi meillä 
kierroksensa päätteeksi. Voisi vaikkapa sanoa, että kotimatkalla. 
Nekin olivat ihan mukavia tapahtumia meidän joulun vietossamme, 
vaikka kukaan ei enää ollutkaan siinä iässä, milloin todella 
odotetaan joulupukkia

Pertti Louhula 

PAREMPI PÖKÄLE PÖNTÖSSÄ KUIN KYMMENEN 
KADULLA

Edellisessä Kyläkuulumisia-lehdessä nostettiin esiin tuttu 
koirankakka-asia. Näin ensi kevään varalle haluaisin ottaa kantaa 
aiheeseen. Olen itse pienten lasten äiti, vapaalalainen ja 
koiranomistaja. Kakka-asia on siis tuttu monesta näkökulmasta. 

Olen keväällä päästellyt painokelvotonta tekstiä pestessäni lasten 
haalareista koirankakkaa. Ällöttävää. Olen myös kuunnellut yhtä 
painokelvotonta tekstiä seistessäni kakkapussi näkyvästi kädessä 
tarpeitaan tekevän koirani kanssa kadun varressa – satuimme 
nimittäin osumaan jonkun tontin kohdalle. Mutta kun Vapaalassa 
tontit ovat kiinni toisissaan ja koirankin on johonkin tehtävä 
tarpeensa. Yhtälö on vaikea, eikö?

Pidän itsestäänselvyytenä, että kaupungissa koiran ulkoiluttaja 
korjaa aina kakat roskikseen. Mieluiten myös ne viereiset pökäleet, 
jotka joku roisto on jättänyt keräämättä. Toivon, että näin ajattelevat 
kaikki alueemme koiranomistajat. Olisi hienoa, jos alueellamme olisi 
enemmän yleisiä roskiksia, se varmasti helpottaisi laiskempien 
kakankorjaajien tuskaa ja motivoisi heitäkin suorittamaan 
monimutkaisen liikesarjan kumarru-poimi-kiikuta roskikseen. 

Niin kauan, kun roskistilanne on mikä on, toivoisin myös 
koirattomilta kanssa-asujilta yhteistyöintoa yhteisen ympäristömme 
siisteyden nimissä. Netistä voi ilmaiseksi tilata Koirankakkaroskis-



kampanjan tarran omaan jäteastiaan liimattavaksi 
(www.koirankakkaroskis.fi). Merkitsemällä roskiksensa tarralla 
kiinteistön omistaja kertoo, että hänen roskikseensa 
koiranulkoiluttaja saa luvallisesti tipauttaa kakkapussin.

Kenenkään roskis ei pienestä pussista tai parista täyty, mutta oma 
ympäristö saattaa pysyä puhtaampana. Toistaiseksi olen nähnyt 
kyseisen tarran vain omassa roskiksessamme, mutta kenties 
piakkoin niitä on Vapaalassa enemmänkin? Tulisi nimittäin 
vähemmän sitä haalaripyykkiä.

Olisi se vaan hienoa!

Kakkavapaan Vapaalan puolesta, etukäteen lämpimästi kiittäen

Mari Harju ja Hukka

ELÄVÄ JOULUKALENTERI VALTAA JÄLLEEN 
VANTAAN
Lasten oman Joulukalenterin luukut, nuo salaperäiset puukaapit, 
avautuvat 24:ssä eri paikassa eri puolilla Vantaata. Joulukalenterin 
jokaisesta luukusta löytyy erilainen yllätys, jota voi tulla paikan päälle 
katsomaan. Luukkukaappi sisältöineen on nähtävissä avaamispäivästä 
alkaen kyseisen tilan normaalina aukioloaikana tai esitysten yhteydessä. 
Salaisuudet paljastuvat myös netissä osoitteessa www.vantaa.fi/
joulukalenteri sitä mukaa, kun luukut avautuvat. 

Painettuun Joulukalenteri-esitteeseen on paketoitu lapsille, nuorille ja 
perheille suunnattuja jouluisia kulttuuritapahtumia: tanssi- ja 
improvisaatioteatteria, askartelua, kauneimpia joululauluja, nukketeatteria, 
seikkailu tonttumetsässä, konsertteja... Joukossa on myös runsaasti 
maksuttomia tapahtumia. Joulukalenteri-esite kertoo luukkujen 
sijoituspaikat ja aukeamisajat. Kartta-aukeama auttaa suunnistamaan 
kullekin luukulle. Esite on jaossa Vantaan kirjastoissa, 
yhteispalvelupisteissä, kulttuuritiloissa sekä tapahtumapaikoissa.

Lisätietoja: lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki, p. 8392 2766, 040 
524 1403, s-postireeli.karimaki@vantaa.fi kulttuurituottaja Mirva Aalto, p. 
8393 5499, 040 525 2166, s-posti mirva. aalto@vantaa.fi 

Eija Grönfors

mailto:aalto@vantaa.fi
mailto:s-postireeli.karimaki@vantaa.fi


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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