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LUSIKOINTIA FRISUSTA 
 
Vantaan kaupunki julkaisee tilastojulkaisua Vantaa alueit-
tain, jonka uusin osa, 2010, ilmestyi viime vuonna. Siinä 

esitellään kaupungin suuralueet ja niihin kuuluvat kaupunginosat, joista 
Vapaala on numero 13. Ainakin koululla äänestämässä käyneet 
kyläläiset tietävät varsin hyvin, että Rajatorppa kuuluu Vapaalan 
kaupunginosaan, joten tilastotiedotkin ovat yhteisiä. 
 
Julkaisussa verrataan kaupunginosia koko kaupungin tilastotietoihin. 
Vertailussa käy ilmi mm, että Vapaalan kaupunginosan asukkaat, 
runsas 3900 henkeä, muodostavat 2% koko kaupungin asukas-
määrästä ja että asumisväljyys on huomattavasti suurempi kuin 
kaupungissa keskimäärin. Syntyperäisiä vantaalaisia on neljännes 
asukkaista ja vieraskielisiä viitisen prosenttia. Katsauksen alussa on 
lyhyt kuvaus Vapaalan historiasta, luonnosta, väestöstä, elinkeino-
elämästä ja kehityssuunnitelmista.  Esimerkiksi asumista ja väestöä 
koskevassa osuudessa kerrotaan näin: 
 
Vapaala muodostuu kahdesta toisistaan poikkeavasta asuinalueesta: 
vanhasta Vapaalan omakotitaloalueesta ja Rajatorpan kerrostalo-alueesta. 
Vapaalan pientaloaluetta on rakennettu aina 1930-luvun lopulta lähtien. 
 
1970-luvun alussa Vapaalan rakentamisen luonne muuttui, kun alueen 
eteläreunaan nousi väljä ja suhteellisen matalien, 3-5 kerroksisten 
kerrostalojen lähiö, Rajatorppa. Rajatorpan talojen sijoittelussa on otettu 
huomioon maastonmuodot. Matalammat talot on sijoitettu alemmas rinteeseen 
ja korkeammat talot ylemmäs. 
 
Nykyisin runsaat puolet kaupunginosan asunnoista sijaitsee näissä 
aluerakentamisaikakauden kerrostaloissa. 1980-luvusta eteenpäin Vapaalaan 
on valmistunut yksinomaan pientaloja. Isot puutarhatontit on monin paikoin 
jaettu, eikä ole harvinaista, että vanhan pihan omenapuiden paikalla komeilee 
uusi omakoti- tai rivitalo. 

 
Taulukoista näkyy väestön hidas väheneminen. Syntyneitä on 
enemmän kuin kuolleita, mutta alueelta poismuutto on viimeksi 
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kuluneiden 30 vuoden aikana ollut jatkuvasti alueelle muuttoa 
suurempaa. Ikärakenteen osalta Vapaalassa näkyy selvästi 
vanheneminen: nuoremmat ikäluokat ovat pienentyneet, vanhemmat 
vastaavasti kasvaneet. Kysyin hiljan Rajatorpan koulun rehtorilta 
tämänhetkistä tilannetta. Hänen kertomansa mukaan koulun 
oppilasmäärä olisi hienoisessa kasvussa, mutta määrät vaihtelevat eri 
vuosina huomattavasti. 
 
Perheiden määrä on vuodesta 1980 noussut jonkin verran, mutta 
keskikoko vähän laskenut ja oli 2010 2,8 henkilöä. Yhden ja kahden 
hengen talouksien määrä on kasvanut reippaasti, 2010 lähes 70 % 
talouksista oli näin pieniä.  Asuntojen keskikoko on lisääntynyt jonkin 
verran ja kun asuntokunnat ovat pieniä, niin asumisväljyys on kasvanut. 
Tilastojen mukaan 2010 jokaisella meistä oli lähes 40 m2 asuintilaa. 
 
Väestön koulutusaste on Vapaalassa korkeampi kuin Vantaalla 
keskimäärin ja sen myötä myös tulotaso on korkeampi. 
 
Julkaisu Vantaa alueittain löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/prime101.aspx 
Liisa Rajamäki 
Kirjoitus perustuu Vapaalan kirkkopyhässä 18.3.2012 pidettyyn puheenvuoroon. 

 
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.03.2012 Rajatorpan koululla. Oli 
mukava todeta, että kokouksessa oli tavallista enemmän väkeä, 19 
henkilöä. Tilaisuuden aluksi Suomen Omakotiliiton järjestöpäällikkö 
Juha Saarimäki esitteli Omakotiliiton toimintaa ja kehittämishaasteita. 
Näin rivijäsenenä voi todeta, että kuullun perusteella toiminnan 
kehittämiseen näyttäisi olevan aihetta.  
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Liisa Rajamäki ja sihteerinä Arto 
Hämäläinen. 
 

http://www.vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/prime101.aspx
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Vuosikokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodelle 2012 
nykyisen puheenjohtajan Liisa Rajamäen. 
 
Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi valittiin Arto Hämäläinen, Pertti Louhula, Heikki Niininen, 
Rauni Mononen ja Kaisa Kauranne. Kaisa Kauranne on uusi toimija 
yhdistyksen hallituksessa. Hänen esittelynsä löytyy toisaalta tässä 
lehdessä. 
 
Hallituksessa jatkavat jäsenet ovat Eija Grönfors, Riitta Salminen, 
Eero Kolehmainen, Kalevi Karling ja Rauno Leppänen. 
 
Kokous hyväksyi vuoden 2011 toimintakertomuksen ja yhdistyksen 
taloudenpidon, josta myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. 
Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2012. Jäsenmaksuksi päätettiin 20 €. 
 
Alkaneen toimintavuoden tapahtumiksi ja tilaisuuksiksi hyväksyttiin: 

 Vapaalan kirkkopyhä 18.03. Tilaisuus on jo toteutunut ja 
osallistujia oli 119 henkilöä paikalla. 

 Tutustumisretki lähialueen luontokohteeseen, Königstedtin 
luontoretkestä tarkemmin tässä lehdessä. 

 Siivoustalkoot kaupungin siivousviikolla 

 Teatteri- tai muu vierailu syyskaudella 

 Ympäristön ja/tai puutarhan hoitoon liittyvä tapahtuma 
 
Tiedottaminen tapahtuu Kyläkuulumisten, yhdistyksen kotisivujen 
www.vapaala.net, jäsenten sähköpostiosoitteiden ja Vapaalan 
Facebook-ryhmän kautta. 
 
Hallitus on järjestäytynyt kokouksessaan 02.04.2012 seuraavasti: 
Puheenjohtajana Liisa Rajamäki, varapuheenjohtajana Rauno 
Leppänen, sihteerinä Arto Hämäläinen, taloudenhoitajana Pertti 
Louhula, lehtivastaavana Heikki Niininen, verkkovastaavana Kalevi 
Karling ja Facebook-ryhmän vetäjänä Kaisa Kauranne. 
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Hallitus kannustaa kyläläisiä osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja 
tekemään ehdotuksia oman kylämme parannusta ja kehittämistä 
kaipaavista asioista. Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät 
Kyläkuulumisten viimeideltä lehdeltä. 
Arto Hämäläinen 
 
Kaisa Kauranne 

UUSI HALLITUKSEN JÄSEN ESITTÄYTYY 
 
Vuonna 1974 muutti Vapaalantielle punaiseen puutaloon nuoripari 6-
vuotiaan poikansa kanssa. Elettiin onnellisia aikoja. ”Silloin kun meitä 
oli vielä kolme ja kaikki oli hyvin” kuten veljeni sanoo. 1978 kaikki 
muuttui. Kirkuva punainen nyytti kannettiin taloon. Ikkunalasit helisivät 
eikä kukaan kuullut enää omaa ääntäänkään seuraavaan kymmeneen 
vuoteen.  Kaisa Kauranne (os. Jokinen) oli saapunut Vapaalaan. 

Vuonna 2001 muutin takaisin lapsuudenkotiini haahuiltuani muutaman 
vuoden siellä täällä. Ääntä riittää edelleenkin, ja tällä hetkellä 
ikkunalasien helinästä vastaavat erityisesti 12-vuotias Ronja, 4-vuotias 

Joska sekä kesäkuussa kolme 
vuotta täyttävä Moona. Lisäksi 
perheeseeni kuuluvat 
amerikkalaista jalkapalloa 
valmentaja puolisoni Oskari, 
Virosta ja Espanjasta 
adoptoidut koiratyttäreni Riepu 
ja Peppi, kaksi marsua sekä 
Nopsajalka-kilpikonna. 

Vanhempani rakensivat 
vuonna 1989 samalle tontille 
”vanhusten talon”, jossa he 

yrittävät nauttia leppoisista eläkepäivistään ”nuorisotalon” melskeestä 
huolimatta. 

Työkseni ompelen lastenvaatteita yhden naisen Peikkolapset-
yrityksessäni. Joska ja Moona ovat vielä kotihoidossa, mutta elokuussa 
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saan vihdoinkin muutaman tunnin työrauhaa päivässä, kun lapset 
aloittavat päivähoidon. 

Halusin mukaan omakotiyhdistyksen hallitukseen, jotta pääsisin 
vaikuttamaan asioihin ja tuomaan myös lapsiperheiden näkemystä 
paremmin esille. Hurja suunnitelmani on kasvattaa lapseni Vapaalassa 
aikuisiksi asti, joten ei ole samantekevää mitä kylällä tapahtuu. 

Kaisa Kauranne 

Olemme kaikki vastuussa Vapaalan viihtyisyydestä 

SIIVOUTALKOOT TORSTAINA 10.5. klo 17.30 

Omakotiyhdistys on jo kymmenien vuosien ajan järjestänyt ja 
osallistunut erilaisiin keväisiin siivoustempauksiin. Viime vuosina 
olemme keväisin siivonneet pääkulkureittien vieriä. Kylämme 
roskaisuus on selvästi vähentynyt, josta me kaikki olemme varmasti 
kiitollisia ja tyytyväisiä. Tänä vuonna omakotiyhdistys kutsuu kyläläisiä 
osallistumaan yleisiin alueisiin, kuten puistoihin, rajautuvien 
katuosuuksien siivoamiseen. Nämä alueet eivät kuulu tontinomistajien 
lakimääräiseen siivouspiiriin, mutta ehkä juuri siksi tahtovat olla vähän 
tavanomaista roskaisempia. 

 Päätimme varmuudeksi vielä muistuttaa viimeksi 2005 lakiin kirjatusta 
kiinteistönomistajan ja myös vuokraajan velvollisuudesta huolehtia 
tonttiinsa rajautuvan katuosuuden siivoamisesta. Velvollisuus koskee 
tontin rajalta alkavaa mahdollista oja- tai viheraluetta kolmeen metriin 
asti sekä jalankulku- ja tai pyörätietä ja myös ajorataa sen puoliväliin 
asti. Saattaa olla, että kaikki eivät ole olleet tietoisia näistä lain 
määräyksistä. Uskomme kuitenkin, että kaikki ovat halukkaita 
tekemään osansa yhteiseksi viihtyisyydeksemme. Omaa 
tontinosuuttaan kadusta voi siivota aina itselleen sopivana aikana tai 
kun tyhmä roskaaja on ollut liikkeellä. Roskan päivässä kerääminen tuo 
myös kerääjälle hyvän mielen. 

Yhteiset siivoustalkoomme alkavat siis torstaina 17.30 Friherrsin 
Torpan pihalta, jossa on varattuna  käyttöön kaupungin siivouspihdit ja 
jätesäkkejä. Noin 1,5 tunnin talkoopyräyksen jälkeen noin kello 19 
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omakotiyhdistys tarjoaa Torpalla talkooväelle kiitoskahvit ja voimme 
samalla vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä Vapaalan asioista. 

 

Ympäristömme kohentamiseen liittyy myös HSY:n keräysautojen 
aikataulu. Alueellamme autot ovat maanantaina 7.5. klo 17-17.30 
Vanhan Hämeenkyläntien matonpesupaikalla ja keskiviikkona 9.5. 
Vapaalantie 1:n huoltoasemalla. Autoihin saa viedä metalliromua, 
sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. 

Sorttiasemat ovat poikkeuksellisesti avoinna myös lauantait 12.5. ja 
26.5. klo 9-16. Muina arkipäivinä Sorttiasemat ovat auki klo 7-21. Lisää 
tietoja Sorttiasemista ja jätteiden keruusta ja kierrätyksestä saa HSY:n 
sivuilta netistä. 

Eija Grönfors 

Lähde lähelle … 

VANTAAN LUMOAVAAN LUONTOON 
 
Omakotiyhdistys kutsuu vapaalalaisia  tiistaina 15.5. keväiselle 
luontoretkelle Seutulaan Königstedtin luonnonsuojelualueelle. 
Lähdemme patikoimaan Seutulan kappelin parkkipaikalta (os. 
Solbackantie 6) kello 18 ja retki luonnossa kestää noin 2 tuntia. 
Kohteemme on tammia ja tuomia kasvava vanha metsä, jossa kukkivat 
vuokot ja mukulaleinikit. Polku vie meidät myös Vantaanjoen kuohuvan 
kosken äärelle. Maasto ja retki soveltuvat oikein hyvin myös lapsille 
kuudesta vuodesta ylöspäin.. Kokeneena luonto-oppaanamme toimii 
biologi Leena Luoto. 
 
Retkellä on hyvä olla vedenpitävät jalkineet ja tietysti myös 
säänmukainen vaatetus. Juomapullo ja pieni eväskin sopii mukaan. 
 
Toivomme ilmoittautumisia retkelle ja myös tiedon siitä, voivatko omalla 
autolla lähtevät ottaa autottomia mukaansa ja tiedon siitä, kenellä ei ole 
omaa kuljetusta. Kohteeseen pääsee myös julkisilla liikennevälineillä, 
mutta se on vähän hankalampaa. Voit katsoa mahdollisuuksia 
esimerkiksi reittioppaasta (HSL).  
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Ollaksemme kello 18 Seutulassa, jossa oppaamme meitä odottaa, 
meidän on lähdettävä Vapaalasta klo 17.30 ja ehdottomasti viimeistään 
klo 17.40. Kokoonnumme kulkemisjärjestelyitä varten Rajatorpan 
koulun pihalla ja ainakin kyyditsijöiden ja kyytiläisten on oltava koulun 
pihalla viimeistään 17.30. 
 
Ilmoittautumiset  sunnuntaihin 13.5. mennessä  Pertti Louhulalle 09- 
8555483 tai sähköpostitse Pertti.Louhula@luukku.com (kaikille 
ilmoittautuneille vastataan)  Eli ilmoittautumista toivotaan erityisesti 
omalla autolla lähteviltä sekä niiltä, jotka toivovat pääsevänsä jonkun 
autoilevan kyydissä.  
Eija Grönfors 

 
MISSÄ SINUN NUORESI ON TÄNÄ ILTANA? 
 
Jokainen vapaalalainen on varmasti törmännyt ostarilla ja 
jalkakäytävillä vellovaan kiroilevaan massaan. Jokainen meistä on ollut 
teini, suurin osa myös tehnyt tyhmyyksiä. Itsekin olen vielä ihan hetki 
sitten roikkunut Sahapuistossa käyttämässä ihan yhtä hirveää kieltä 
kuin ”ostarin jengi”. Ero oli kuitenkin siinä, että minua ja typeriä 
ystäviäni ei tarvinnut pelätä. Mopoilla ajeltiin kielletyillä reiteillä ja 
älyttömyyksiä huudeltiin, mutta jos joku katsoi pahasti tai sanoi jotain, 
meitä hävetti.  
Näiden ostarin mussukoiden aggressiivisuus on ainakin isommalla 
kokoonpanolla sitä luokkaa, että suurin osa aikuisista katsoo parhaaksi 
pitää suunsa kiinni, katseen maassa ja kävellä ripeästi ohi.  Koko kylä 
kasvattaa-periaatteesta on vaikea pitää kiinni, jos pelkää itse saavansa 
turpaan. 
Vanhin tyttäreni on jo kasvanut siihen ikään, että seuraa kiltisti äitinsä 
jalanjälkiä norkoilemalla Sahapuistossa, kirkumalla kovaan ääneen ja 
käyttämällä kieltä, joka saisi isovanhempien korvat punertamaan. Hän 
joutuu kuitenkin elämään jatkuvassa pelossa, että joka asiaan nenänsä 
työntävä äiti putkahtaa kulman takaa ja nolaa julkisesti. Tämän lisäksi 
myös ystäväni rajoittavat tyttäreni ilmaisunvapautta raportoimalla 
asiattomasta käytöksestä. 

mailto:Pertti.Louhula@luukku.com
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Tämä on juuri se, mitä kaipaisin teiltä vapaalalaiset toverini. Katsotaan 
nuortemme perään, puututaan heidän tekemisiinsä, ja tehdään selväksi 
mikä on hyväksyttyä ja mikä ei.  
 
Enollani oli aikoinaan vaikeuksia villikkotyttärensä kotiintuloaikojen 
kanssa. Mutta sen jälkeen kun enoni kerran kävi noutamassa tytön 
paikallisesta puistosta kotiintuloajan jälkeen valtava karvahattu 
päässään, ei kotiintuloajoista enää tarvinnut keskustella.  Itselläni ei ole 
karvahattua, mutta olen havainnut kukkahatun ajavan saman asian.  
Pidetään huolta tosistamme! 
Kaisa Kauranne 

 
NYT VANHOJA VALOKUVIA METSÄSTÄMÄÄN! 

 
Omakotiyhdistyksen tämän vuoden toimintasuunnitelmaan kirjattiin 
mm. ”osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen”. Teoksen kirjoittajan, 
Jukka Hakon muut tehtävät, mm. kunnalliset luottamustoimet, ovat 
valitettavasti viivästyttäneet historiikin valmistumista. Työn jatkaminen 
on kuitenkin lähiajan suunnitelmissa ja ja tätä ajatellen Jukka on 
esittänyt toivomuksen, että kyläläiset edelleenkin lähettäisivät hänelle 
kuvia Friherrsin vanhoista rakennuksista. 
Kuva-asioissa Jukan tavoittaa seuraavilla tavoilla:  p.  050-4650399; 
posti Kellastuvantie 2, 01760 Vantaa; sähköposti 
hako.kellastupa@kolumbus.fi 
Jos sinulla on kotialbumissa, piironginlaatikossa tai jossakin muussa 
hyvässä säilössä kuvia vanhasta Frisusta, ota yhteyttä Jukkaan! 
Liisa Rajamäki 

 
ARKISTOJEN KÄTKÖISTÄ 
Friherrsin kansantuvalla pidettiin Omakotiyhdistyksen kokoon kutsuma 
yleinen kokous 26.5.1952. Kokous alkoi klo 19.30. Kokouksessa oli 
läsnä 32 henkilöä. 
 

http://vapaala.net/Application%20Data/Microsoft/Mallit/hako.kellastupa@kolumbus.fi
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Puheenjohtajaksi valittiin E. Forrs ja sihteeriksi E. Lehtonen. pöytäkirjan 
tarkastajiksi valittiin rouva Aino Vuorio ja herra Paavo Vuori. 
 
Käsiteltiin uuden oikotie rakentamista uudelle pikatielle. Tällöin 
esitettiin, että vanha ns Rajatorpantie kunnostettaisiin ja luovuttaisiin 
uudesta tiestä. Käydyn keskustelun aikana esitettiin mm, että insinööri 
Sihtola on luvannut uuden tien pohjan ilmaiseksi ehdolla, että hänet 
samalla vapautetaan kakista ko. tietä koskevista rasituksista. Uuden 
tien pituudeksi ilmoitettiin n. 250 metriä. Myös esitettiin, että olisi 
anottava valtiolta ja kunnalta rahallista apua, jota on mahdollista saada 
70 % yhteensä. 
 
Vanhan tien vuotuinen ylläpito arvioitiin n. 400.000,- mk. Käydyn 
keskustelun jälkeen käytiin äänestämään, jolloin todettiin, että uuden 
tien rakentamista kannatti 20 läsnäolijaa ja 6 oli vanhan tien 
korjaamisen kannalla. 
 
Päätöksen jälkeen annettiin asian edelleen kehittäminen 
omakotiyhdistyksen johtokunnan tehtäväksi. 
 
Myös ilmoitettiin, ettei kunta ollut suostunut ottamaan vanhan tien 
hoitoa osalleen. Tämän johdosta päätettiin yksimielisesti lähettää 
kirjelmä kunnanhallitukselle, josko se myöntäisi kiireellisesti varoja 
vanhan tien väliaikaista kunnostamista varten. Vanhan tien 
kunnostamisen päätti kokous antaa Valtatien tiehoitokunnan huoleksi. 
 
Vielä esitettiin, että uusi oikotie olisi aivan riippumaton muista 
Friherrsissä olevista tiehoitokunnista, mutta kokous päätti, että 
kyseinen asia otetaan esille myöhäisemmässä vaiheessa.  
Lisäksi päätettiin, että omakotiyhdistyksen johtokunta kutsuu yleisen 
tiehoitokokouksen koolle tarpeen vaatiessa. 
Vanhasta pöytäkirjasta jutun uudelleen kirjoitti 

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

Hallitus 2012 

Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 779 4192  Facebook  Kaisa Kauranne xxxxxxxxx 
Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 854 3484  Jäsen        Eija Grönfors 8555288 
Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 123 9647   Jäsen        Eero Kolehmainen 8555482 
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 
 
Liity äseneksi Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen talousvastaavaan.  
 
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.  

VILJASEN AUTOKORJAAMO, Kierrekuja 2, puh. 854 8159 

Autonkorjausta kolmannessa polvessa Friherrsissä 

TARMON KOTIAPU  
Monipuolista avustamista kaikille, vanhuksille, perheille, 
invalideille, vammaisille. Työstä kotitalousvähennys! 
 kaikki normaalit kodin tehtävät, talonmiesapu 

 pintaremontit, maalaus, muu korjaus, muuttoapu  

 portit ja aidat tai niiden kunnostus, puutarhatyö 

 kuljetusapu lääkäriin, ostoksille, harrastuksiin  

 peräkärrykuormat, roskien ja jätteiden poisvienti 
www.tarmonkotiapu.fi, sähköposti: info@tarmonkotiapu.fi, 
 puh. 046  
 
Lehden koostanut Heikki Niininen              ISSN 0786-454X 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
http://www.tarmonkotiapu.fi/
mailto:info@tarmonkotiapu.fi
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