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Lusikointia Frisusta 

KYLLÄ MINÄ NIIN MIELENI PAHOITIN 

Kesä alkaa olla jo mennyttä. Joutaakin, koska niin kylmä ja sateinen se 
oli. Vain räntäsade puuttui. Pellot lainehtivat. Meteorologit tulivat ilta 
toisensa jälkeen kertomaan, että epävakaista ja kuurosateista on 
tulossa. Itikkalaumat kiusasivat lomalaista mökillä. Paitaa ei voinut 
ottaa pois päältään saadakseen auringosta tärkeää d-vitamiinia. Nekin 
pitää napsia kait purkista, kun mustikoitakaan en saanut. Yritin mennä 
keräämään mustikoita, jotta saisi leivotuksi edes mustikkapiirakkaa ja 
tietenkin perinteisellä pullataikinapohjalla. Ja mitä ihmettä. Tuttu 
mustikkapaikka oli täynnä hymyileviä miehiä, jotka repivät kaikki 
mustikat varsineen säkkeihin. Kun kyselin miksi he olivat minun 
metsässäni, niin selittivät jotain jollakin oudolla kielellä ja näyttivät 
pahvilappua, jossa luki:”jokamiehen oikeus”. Kyllä  tämä nykytouhu on 
mennyt törkeäksi. Vanhuksilta viedään mustikatkin käsistä ja päättäjät 
vain levittelevät käsiään. Tiedotusvälineet toitottivat päivästä toiseen 
vain ikäviä uutisia. Talouslamakin taitaa olla tulossa. 
Toista oli ennen. Aurinko paistoi aina kesällä ja heinäsirkat sirittivät. 
Mihinkä nekin ovat nyt hävinneet, kun niitä ei näe eikä kuule. Vedet 
olivat puhtaita ja lämpimiä uida. Kalat kävivät hyvin pyydyksiin. 
Mansikat olivat makeita, eivät vetisiä ”lötkyjä”,  kuten nykyään. EU on 
pilannut kaiken, säätkin. Siellä, mihin verorahoista maksettavat 
tukiaiset viedään, näytti aurinko aina paistavan. Ateenassa on kyllä 
ollut hellettä ja aurinkoista  koko kesän. Miksi on näin 
epäoikeudenmukaista, kysyn vaan? Eivät ne vaan poliitikot tunnusta, 
että näin on. Ja sitten muka ei saisi valittaa EU:sta, siis huonojen 
säiden aiheuttajasta. Kyllä ne mepit tiesivät syy-yhteyden, kun ei niitä 
paljon Suomessa kesällä näkynyt. Kyllä meikäläistä sitten korpeaa 
tämä meno. 
Kyllä minä mieleni myös pahoitin joidenkin nuorten käyttäytymisestä 
Vapaalassa kesän aikana. Ajavat kilpaa autoilla ja mopoilla  koulun 
urheilukentällä. Urheilukenttä kunnostettiin aikanaan miljoonan markan 
kustannuksella koululaisten ja urheiluseurojen käyttöön. Ei Vapaalassa 
ennen tuollaista touhua ollut. Kunnioitettiin ohjeita kuinka piti 
käyttäytyä. Osallistuttiin urheiluseurojen toimintaan ja kenttää käytettiin 
asioihin, johon se on tarkoitettukin. Ei koneet kilpailleet urheilukentällä, 
ihmiset. Eikö nykynuoriso erota juoksurataa ja autokaistaa toisistaan.  
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Ennen piti myös tulla kotiin ajoissa eikä jäädä remuamaan mihin sat-
tuu. Miksi kaikilla pitää olla autot ja vähintäänkin mopot. Eikö polku-
pyörä riitä. Kävelemällä saa hyvää liikuntaa eikä tule ylipainoa, josta 
valitetaan terveysongelmana.  Kyllä minä ihmettelen miksi vanhemmat 
eivät puutu moiseen touhuun. Jos ulkopuoliset, kuten se Sastamalan 
koulun rehtori,  puuttuvat menoon, niin kohta apulaisoikeuskansleri 
antaa huomautuksen, että pidäppäs näppisi irti toisten kullannuppujen 
ohjailusta vapaa-aikana. Kyllä moinen toiminta ei oikein saa ymmär-
rystä meikäläisen päässä. Kentän laidalla asuvien on vaikea saada 
rauhalliset yöunet ja lähteä virkeänä aamulla töihin. Ei ole mikään 
ihme, ettei suomalaisia seiso arvokisojen palkintopalleilla. Eihän öitä 
valvomalla, kaljaa juomalla ja autoilemalla urheilukentillä mitään tulosta 
synny. Sitten huudetaan, että pitäisi yhteiskunnan satsata lisää rahaa 
moiseen toimintaan. Luulenpa, että Boltilla ei ollut aikanaan mopoa, 
harjoitteli juoksemalla villieläimiä pakoon. Kyllä se vaan on just niin. 
Arto Hämäläinen, mielensäpahoittaja 

TEATTERIMATKALLE  HÄMEENLINNAAN 

 
Omakotiyhdistys järjestää perjantaina 9.11. matkan Hämeenlinnan 
kaupunginteatteriin katsomaan Seitsemännenportaan enkeliä. Pulizer-
palkitun FrankMcCourtin omaelämäkerralliseen romaaniin perustuva 
draama kertoo IrlanninIrlannin Limerickissä ja New Yorkin Brooklynissa 
eletystä köyhästä lapsuudesta. Se on huikea tarina selviytymisestä, 
rakkaudesta, toivosta, peräänantamattomuudesta ja irlantlaisen 
musiikin aareteistosta, jotka sukupolvesta toiseen soivat ihmisten 
sydämissä, ks. nettilinkki http://hämeenlinnankaupunginteatteri.fi 
Yhdistys on varannut liput ja bussikuljetuksen 50 osallistujalle. Varaa 
oma paikkasi heti! Bussi lähtee klo 17.15 Rajatorpan 
ostoskeskuksesta ja ajaa tuttuun tapaan Vapaalantietä ja Vanhaa 
Hämeenkylän tietä. Kyytiin pääsee bussipysäkeiltä matkan varrelta. 
Teatteriesitys alkaa klo 19.00. Väliaikatarjoilu (kahvi/tee+suolainen 



 

 

4 
kahvileipä, joko gluteiiniton, laktoositon feta-parsakaalipiirakka tai 
poromoussekakku) tilataan osanottajille etukäteen. Matkapaketin hinta 
(bussikuljetus, teatteriesitys ja väliaikatarjoilu) on yhdistyksen jäsenille 
35 € ja muille 45 €. Teatterimatkalle lähteviä pyydetään 
ilmoittautumaan 8.10. 2012 mennessä Pertti Louhulalle , puh. 09-855 
5483 tai sähköposti pertti.louhula@luukku.com. Sähköposti-
ilmoittaumisesta saat kuittauksen. Kerro ilmoittauessasi kumman 
suolaisen haluat. 
Osanottomaksu maksetaan viimeistään 21.10. yhdistyksen tilille FI80 
1430 3000 101156, viitenumero 9001. Tervetuloa! 
Rauni Mononen 

VANHAN HÄMEENKYLÄNTIEN NIMI HISTORIAAN? 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan nimistöryhmä päätti 
kesäkuussa esittää kadunnimen Vanha Hämeenkyläntie 
muuttamista, koska nimi on käytössä myös Helsingissä ja 
Espoossa. Perusteluna todetaan, että sama nimi on aiheuttanut 
vakavia erehdyksiä, joten nimenvaihto on välttämätön 
pelastusvarmuuden vuoksi. 
Elokuussa kadunvarren asukkaille lähetettiin tiedote ja annettiin 
mahdollisuus sanoa mielipiteensä asiasta. Ehdotuksen mukaan 
Vanha Hämeenkyläntie jaettaisiin kahdeksi kaduksi: 
Vapaalantieltä Luhtitielle nimenä olisi Etukyläntie – 
Frambyvägen, Vapaalantieltä Rajatorpan koululle Ilpolantie – 
Ilpolavägen. Etukyläntietä perustellaan sillä, että Vapaalan 
lounaisosa on ollut kansanomaisesti Etukylä; todisteeksi esitetyt 
lähdeviitteet eivät tätä kuitenkaan osoita. Ilpolantie sen sijaan on 
kaikille ymmärrettävä Ilpolan koulun ja puiston takia. 
Omakotiyhdistykselle ei lähetetty mitään tietoa suunnitelmista, 
mutta eräs tienvarren asukas tiedotti siitä meille. Hallitus 
keskusteli kokouksessaan nimenmuutoksesta ja oli yksimielisesti 
sitä vastaan. Nimistöryhmälle päätettiin lähettää yhdistyksen 
kannanotto, joka kokonaisuudessaan on seuraava. 
Omakotiyhdistys on kuullut nimenmuutosaikeesta Vanhan 
Hämeenkyläntien varrella asuvalta asukkaalta, koska yhdistystä 
ei ole katsottu asianosaiseksi. 
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Kuitenkin, kun on kyse Vanhasta Hämeenkyläntiestä, asia 
koskee koko kylää, ei ainoastaan tien varrella asuvia asukkaita. 
Vanha Hämeenkyläntie on Vapaalan eli entisen Friherrsin vanhin 
tie, jonka olemassaolo mahdollisti koko taajaman perustamisen 
ja ensimmäisten asukkaiden muuton Friherrsiin. Asukkaiden 
työpaikat sijaitsivat valtaosin Pitäjänmäellä tai kauempana 
Helsingissä, joten Vanha Hämeenkyläntie ja sillä liikennöivät 
bussit olivat välttämättömiä. Friherrs kuului pitkään 
Hämeenkylään ja ennen oman koulun perustamista siellä käytiin 
myös kansakoulua. Näistä historiallisista syistä johtuen Vanhan 
Hämeenkyläntien nimellä on Vapaalalle aivan erityinen merkitys, 
mitä sillä Helsingissä tai Espoossa ei ole. Vastustamme sen 
vuoksi ehdottomasti nimenmuutosta. 
Nimenmuutoksen perusteluissa viitataan samoista nimistä 
pelastuslaitokselle aiheutuviin vaikeuksiin. Nykyisin 
pelastuslaitokset ovat kuitenkin alueeltaan niin laajoja, että 
minkään hälytystehtävän kohdetta ei voida identifioida 
pelkästään kadunnimen mukaan, vaan täytyy varmistaa myös 
kaupunki ja postinumero. Mikäli Vanhan Hämeenkyläntien nimi 
tästä huolimatta aiheuttaa huomattavia vaikeuksia, nimenmuutos 
voidaan mielestämme tehdä Helsingissä ja Espoossa. 
Edelleen esitämme, että nimenmuutoksia vastaisuudessa 
suunniteltaessa myös omakotiyhdistys katsotaan asianosaiseksi 
ja sille annetaan mahdollisuus ottaa kantaa muutossuunnitelmiin. 
Liisa Rajamäki 

JÄTTIPALSAMI  –  EI –TOIVOTTU VIERAS 
Jättipalsami on kotoisin Himalajan rinteiltä ja sitä alettiin tuoda 
Suomeen koristekasviksi 1800-luvun lopulla. Puutarhoista se 
pääsi karkaamaan luontoon ja tällä hetkellä se on esimerkiksi 
meillä Vantaalla yleisimpiä vieraslajeja. Kaupunki teetti 2011 
Myyrmäen suuralueella kasvillisuusselvityksen, jossa kiinnitettiin 
huomiota mm. vieraslajeihin. Jättipalsamia tavattiin 91 
esiintymää, joista suurimmissa oli tuhansia kasveja. Meille 
läheisin suuresiintymä on Rajatorpantien varrella, Energia 
Areenan ja petankkikentän välisessä metsikössä. Jättipalsameita 
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on siellä ehkä jo kymmeniä tuhansia. 
Jättipalsami viihtyy erityisesti kosteilla paikoilla, kuten purojen 
varsilla. 
Kasvi on yksivuotinen, mutta ehtii kesän aikana kasvamaan 
parimetriseksi. Siemenet leviävät tehokkaasti: kasvi poksauttaa 
ne pitkälle lähiympäristöön ja siemenet kulkevat myös virtaavan 
veden mukana eteenpäin. Muutaman viime vuoden aikana 
jättipalsamia on ilmaantunut myös Vapaalan alueelle. Maton-
pesijät ovat voineet seurata sen lisääntymistä Lammasojan 
varrella, missä tänä vuonna ojan penkat ovat olleet täynnä 
jättipalsamia. Myös Pellaksesta Myyrmäkeen vievän kevyen 
liikenteen väylän varrella jättipalsamikasvustot ovat runsaita. 
Omakotiyhdistyksessä kasvin leviämistä on seurattu 
huolestuneena. Energia Areenan vieressä sijaitsevasta 
esiintymästä tiedotettiin jo useita vuosia sitten kaupungin 
viheralueyksikköön, mutta sillä ei ollut mahdollisuuksia kasvin 
torjuntaan. Sama tilanne oli nytkin: viheralueyksikön täytyy 
suunnata kaikki liikenevät resurssit vielä vaarallisemman 
vieraslajin, jättiputken, hävittämiseen. Ainoaksi torjunta-
mahdollisuudeksi jäi yhdistyksen oma toiminta.  
Hallitus järjesti elokuun alussa jättipalsamitalkoot Lammasojan 
varrella. Talkooporukka ahkeroi pari tuntia ja jälkeä syntyi. 
Arviomme mukaan saimme kitkettyä ojan vartta n. 70-80 metriä. 
Viheralueyksikkö kuljetti kasvijätteet pois. 
Omakotiyhdistyksen talkoot olivat ympäristökeskuksen tietojen 
mukaan ensimmäiset Vantaan alueella ja niinpä saimme run-
saasti julkisuutta. Talkoista kerrottiin ympäristökeskuksen ja kau-
pungin verkkosivuilla ja Radio Suomi teki asiasta haastattelun. 
Kyseessä on kuitenkin vasta erävoitto; talkoita on järjestettävä 
useana vuonna sekä Lammasojalla että Pellaksessa. Mikäli näitä 
karkulaisia on myös muualla Vapaalassa, hallitus toivoo, että 
asukkaat ryhtyvät torjuntatoimenpiteisiin omatoimisesti. 
Kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille! 
 Liisa Rajamäki 
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UUSIA NAAPUREITA VAPAALAAN 
Vantaan Vapaalaan, osoitteeseen Lastutie 1 on varattu kaksi 
rinnakkaista rakennuspaikkaa Kiinteistö Oy RK-Asuntojen 
rakennushankkeelle. Kohteen asemakaavamuutos hyväksyttiin tänä 
vuonna, ja paikalle on tarkoitus rakentaa asuntoja kehitysvammaisille 
henkilöille. Asuntojen määrä selviää suunnitteluprosessin kuluessa. 
Asunnot ovat yksiöitä ja rakennukseen tulee myös kaikkia asuntoja 
palvelevia yhteisiä oleskelu- ja aputiloja. Rakentaminen pyritään 
aloittamaan vuoden 2013 aikana. Asuntojen paikkaa valittaessa on 
otettu huomioon asumisen palvelujen tarve ja asukkaiden tarvitsemien 
lähipalvelujen saatavuus. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille heidän 
tarvitsemansa yksilölliset palvelut, laadukkaat asunnot ja hyvä elämä. 
Hyvän elämänlaadun vaatimukset on pyritty huomioimaan kaikissa 
toimintaa ja elinympäristöä koskevissa valinnoissa. 
Rinnekoti-Säätiöllä on alueella kehitysvammaisten henkilöiden 
asuntoja mm. osoitteissa Vanha Hämeenkyläntie 9, Kierretie 25 ja 
Kierrekuja 8. Rinnekodin palvelutoiminta täyttää tänä vuonna 85 
vuotta. Säätiö on yleishyödyllinen ja se tuottaa monipuolisia palveluja 
erityisesti kehitysvammaisille henkilöille. Rinnekoti-Säätiö omistaa 
kokonaan rakennuttajana toimivan Kiinteistö Oy RK-Asunnot. 
Rinnekotisäätiö 
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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 0456735867 
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 
kirkossa 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 ! 
normaalit kodin tehtävät, talonmiesapu 
pintaremontit kuten maalaus, kalusteiden kasausapu  
portit ja aidat tai niiden kunnostus, puutarhatyö 
kuljetusapu lääkäriin, ostoksille, harrastuksiin  
peräkärrykuormat, roskien ja jätteiden poisvienti 
pienvarastotilan vuokrausta Tuusulassa sis. kuljetukset 
www.tarmonkotiapu.fi, sähköposti: info@tarmonkotiapu.fi, 
puh. 046 876 2131 
 
Lehden koostaneet Heikki Niininen ja Kalevi Karling              
ISSN 0786-454X 
 


