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NÄIN KAKSI VUOTTA SITTEN 
PISTETÄÄNKÖ TÄNÄ VUONNA VIELÄ PAREMMAKSI? 

TERVETULOA VAPAALA-PÄIVÄÄN 8.9.2013 ! 
LUE SIVUT 2-5 

 
LISÄKSI JUHLIMME 30-VUOTIASTA KYLÄLEHTEÄMME, 

KYLÄKUULUMISIA 
LUE SIVUT 6-9 

 



Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan 
omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. 

 

Liity jäseneksi Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla 
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamalla yhteyttä 
yhdistyksen taloudenhoitajaan.  
 

Hallitus 2013 
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192  Facebook  Kaisa Kauranne 045 6735867 
Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 8543484  Jäsen        Eija Grönfors 0400 939542 
Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 1239647   Jäsen      Eero Kolehmainen 8555482 
Talous  Pertti Louhula 855 5483 Jäsen         Rauni Mononen 050 5148321 
Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755  Jäsen       Riitta Salminen 050 5636271 
Lehti  Heikki Niininen 050 5431006 

 

Lusikointia Frisusta 

KOKO KYLÄN JUHLA 

Omakotiyhdistyksen parittomien vuosien voimainponnistus, Vapaala-
päivä, lähestyy. Seuraavalla aukeamalla on päivän yksityiskohtainen oh-
jelma sekä esiintyjätiedot, mutta nyt ajattelin tuoda esille vielä joitakin 
suunnittelun lähtökohtana olleita periaatteita. 

Vapaala-päivää suunniteltaessa on pyritty siihen, että se tarjoaisi jotakin 
kaikenikäisille vapaalalaisille. Edellisessä juhlassa kaksi vuotta sitten 
Hembölen kotieläinpiha saavutti suuren suosion, joten olemme pyytäneet 
sen paikalle nytkin. Myös Laura Tuomi on tälläkin kertaa paikalla kitaroi-
neen laulamassa ja lapsia laulattamassa. Sari Laakso tarjoaa lisää musiik-
kielämyksiä soitinesittelyssä, ja iloksemme saamme vieraaksi myös kylän 
musiikkimaestron, oopperalaulaja Seppo Ruohosen. Uskon, että koko juh-
lakansa saapuu häntä kuuntelemaan! 

Vapaala-päivän juhlapaikalle, Rajatorpan koululle, sopii hyvin kaupungin 
tervehdys, apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggrothin puheenvuoro. 
Hänen vastuullaan ovat juuri kouluasiat, niin että saamme ilmeisesti kuulla 
kaupungin uusimmista suunnitelmista ja toimenpiteistä. Jukka Hakon esi-
tys Länsi-Vantaan teistä on meillä hyvin ajankohtainen, koska juuri kesän 
korvalla kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esityksen Vanhan Hä-
meenkyläntien nimen muuttamisesta Ilpolantieksi ja Ilpolankujaksi. 

Omakotiyhdistyksen hallitus halusi tarjota myös paikallisille yhteisöille ja 
yrittäjille mahdollisuuden esitellä Vapaala-päivän yhteydessä toimintaansa 
ja toivomme, että kyläläiset käyttävät tätä mahdollisuutta ahkerasti hyväk-
seen. Kun termi ”lähiruoka” on voimakkaasti esillä, niin yhtä lailla meidän 
pitäisi ylläpitää ja käyttää lähipalveluita oman lähiympäristömme elinvoi-
maisuuden säilyttämiseksi. 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake


Tämän vuoden Vapaala-päivän yhteydessä juhlitaan myös Kyläkuulumis-
ten 30-vuotista taivalta. Näin pitkä taival vapaaehtoisesti ja pienellä rahalla 
on hyvinkin juhlinnan arvoinen saavutus! Pitkään mukana olleena olen itse 
monta kertaa todennut, että lehden syntyminen on aina yhtä jännittävää: 
välillä jutun aiheita on liikaa, välillä saa oikein pinnistellä kirjoitusaiheiden 
löytämiseksi. Sitäkin mukavampaa on kuulla kyläläisiltä, että lehti luetaan 
kannesta kanteen. Uskon, että teknisestä kehityksestä ja sosiaalisen me-
dian tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta Kyläkuulumisilla on edelleen 
paikkansa Vapaalassa. Kirjoitukset nykyisin syntyvät lähes yksinomaan 
hallituksen jäsenten toimesta, joten ottaisimme mielihyvin vastaan kyläläis-
ten juttuehdotuksia. 

Vaikka Vapaala-päivä järjestetään pääosin paikallisin vapaaehtoisvoimin, 
se vaatii kuitenkin enemmän varoja kuin mihin omakotiyhdistyksen resurs-
sit riittävät. Myyrmäen aluetoimikunta on tänäkin vuonna tukenut päivän 
järjestämistä, mistä haluan esittää lämpimät kiitokset. 

Tervetuloa Vapaala-päivään, katselemaan, kuuntelemaan ja osallistu-
maan! Tervetuloa laulamaan, askartelemaan ja ratsastamaan, ihastele-
maan Hembölen eläimiä ja vanhoja menopelejä! Ja tietysti tervetuloa naut-
timaan kahvia ja tuoreita leivonnaisia ja lopuksi iloiseen liikuntatuokioon 
Sirkka Kolehmaisen johdolla! 

Liisa Rajamäki, omakotiyhdistyksen puheenjohtaja 

P.S. Vapaala-päivässä voit myös liittyä omakotiyhdistyksen jäseneksi ja allekirjoit-
taa tukesi Omakotiliiton kansalaisaloitteelle energiatodistuslain muuttamiseksi 

 
                                        Kuva: Leena 

VAPAALA-PÄIVÄN OHJELMA SEURAAVALLA AUKEAMALLA    



 

VAPAALA-PÄIVÄN 8.9.2013 OHJELMA 

 
 

11.00 Päivän ohjelman esittely   
Arto Hämäläinen, yhdistyksen sihteeri 

11.10 Tervetulotoivotus    
 Liisa Rajamäki, yhdistyksen puheenjohtaja 

11.20 Kaupungin tervehdys 
Elina Lehto-Häggroth, apulaiskaupunginjohtaja, 
sivistystoimi 

11.40 Musiikkia ja yhteislaulua lapsille  
Laura Tuomi, Nainen ja kitara 

12.00 Vantaan musiikkiopisto esittäytyy 
Sari Laakso,Vantaa musiikkiopisto 

12.30 Länsi-Vantaan tiestön kehitys ja nimistö 
Jukka Hako, filosofian maisteri 

13.00 Laulutuokio 
Seppo Ruohonen, oopperalaulaja 

13.45 Liikuntatuokio aikuisille 
 Sirkka Kolehmainen, THM, fysioterapian lehtori 
 

Ohjelma toteutetaan säästä riippuen joko ulkotiloissa koulun 
päätytasanteella tai sateen sattuessa koulun sisätiloissa, juhla-
salissa, kuitenkin Sari Laakson, Jukka Hakon ja Seppo Ruohosen 
esiintymiset tapahtuvat juhlasalissa tai sen lähellä olevissa luo-
kissa 

Kahvitus-ja myyntipiste on päätytasanteella, tuki-ilmoitukset 
kansalaisaloitteelle energiatodistuslain muuttamiseksi ja liitty-
minen omakotiyhdistykseen info-pisteessä koulun käytävällä 

HEMBÖLEN kotieläintarha ja yritysten/yhteisöjen esittäytymi-
set ulkona, koulun piha-alueella  



 

PÄIVÄN ESIINTYJÄT 

 

 

 

 



 

KYLÄKUULUMISET 30 VUOTTA ! 

Näitkö tämän lehden kansisivun keltaisen pohjavärin? Minulle 70-luvulla 
Vapaalaan muuttaneena visuaalinen muistikuva Vapaalan kylälehdestä on 
vieläkin tuo (olkoonkin että se oli joku muu keltaisen värisävy), kun 1983 
alkoi lehdykkä ilmestyä postilaatikkoon. 

Joku voisi tutkia Suomen kylälehtien tarinaa tarkemminkin, mutta pinta-
puolisesti netti-studeerattuna näyttää meidän Kyläkuulumisemme olevan 
sitkeähenkisimpien joukossa ellei peräti ainutlaatuinen. 

Seuraavassa on kolmen Kyläkuulumiset-konkarin muisteloita. Ensimmäi-
nen, neljäs,  jo julkaistiinkin ”alkuruokana” edellisessä numerossamme kun 
Kuulumisten perustajajäsen Rauno Leppänen kertoi lehden syntyvaiheista. 

Esko Koskenvesa oli Rauno Leppäsen kanssa lehden moottori hyvin pit-
kään, lehden syntymästä lähes parin vuosikymmenen ajan, hänelle kuuluu 
siitä tunnustus yli muiden! Esko paitsi toimitti lehteä myös kirjoitti siitä jos-
kus puolet. Tai enemmän. Katsokaa Kalevin juttu. 

 

Kalevi Karling istui päättäjän (yhdistyksen pj.) paikalla kun lehti perustet-
tiin. Myöhemmin Kalevi on toimittanut lehteä tosi, tosi pitkään ja on uutena 
avauksena kauan sitten vienyt meidät nettimaailmaan, katsokaa 
www.vaapala.net. Loistavat nettiarkistot, loistavat nettisivut! 

Pertti Louhula on jatkanut Eskon haastatteluperinnettä ansiokkaasti. Pertin 
kylälehteä varten tekemien haastattelujen määrä lähentelee Esko Kosken-
vesan saldoa vanhan kyläkulttuurin tallennuksessa, ks. nettisivut. 



Nykyinen toimittaja kiittää ja kumartaa edeltäjiään. Samoin kiitän kaikkia 
lehden tuottamiseen osallistuneita tahoja, mm. painotaloja, nyt jo pitkään 
meille painotöitä tehnyttä OFFSET-Mannelin’ia. Taloudelliset tukijat, ilmoi-
tusten tekijät, kiitos teille! Ja lukijat, kiitos kannustuksestanne! 

Heikki Niininen, nykyinen toimittaja, heikki.niininen@elisanet.fi 

 

Toimittajat muistelevat 

ESKO KOSKENVESA: 

Ennen Kyläkuulumisten ensimmäistä numeroa Vapaalan Omakotiyhdistys 
oli toiminut jo yli kolme ja puoli vuosikymmentä. Yhdistys oli perustettu, 
jotta pystyttäisiin hoitamaan asioita paremmin yhdessä. Apua oli yhdistyk-
sestä ollutkin, mutta kun kylään muutti lisää uusia asukkaita, yhdistys ei 
enää yhdistänytkään samassa määrin kuin ennen. Omakotiyhdistys jakoi 
ensin muutaman vuoden ajan pieniä tiedotteita, joissa kerrottiin yhdistyk-
sen toimista ja tapahtumista. Niistä oli saatu melko hyvää palautetta, jonka 
vuoksi vuoden 1983 alkuviikkoina tehtiin päätös tiedotteen säännöllistämi-
sestä, niin että se ilmestyisi kerran kuussa, kesäaikaa lukuun ottamatta! 
Aika kova tavoite! Tämän päätöksen teki silloinen johtokunta, jonka pu-
heenjohtaja oli Kalevi Karling, vara-
puheenjohtaja Aarre Peltonen, sih-
teerinä Eija Grönfors, jäsensihteeri-
nä Mirjam Mustonen, rahastonhoita-
jana Esko Koskenvesa ja muina 
jäseninä Jaakko Hirvikallio, Rauno 
Leppänen, Väinö Heinonen. Kalle 
Rahomäki ja Aarne Toivanen. Tämä 
joukko sai Kyläkuulumiset liikkeelle 
ja tuon kevään aikana ehti jakoon 
neljä kyläkuulumisten numeroa. 

Perustavoitteena oli yhteisten hank-
keiden esillä pitäminen ja niihin in-
nostaminen, mutta samalla kuulumi-
siin koottiin jo pitkään kylässä asu-
neiden muistelmia. Ensimmäinen 
tällainen esitelty oli Eino Leinonen 
Kierretieltä. 

Vuoden 1983 kevään numeroissa oli myös yritys selvittää, mitä kasveja 
Vapaalasta voi löytää. Lehden välissä oli lomake, jonka vastaaja saattoi 
täyttää ja näin auttaa oman kylän kasvilistan kokoamista. Saman vuoden 

mailto:heikki.niininen@elisanet.fi


syksyllä taisimme käynnistää Vapaalan oman standaarin, kylätunnuksen 
hankinnan ja pian Vapaalaa saatettiin kutsua viiden kapustan kyläksi. He-
raldikkomme Robert de Caluwé näki lusikoiden samassa telineessä kuvas-
tavan yhteisyyttämme. Vuoden 1983 Kyläkuulumisia tekivät erityisesti 
Rauno Leppänen. Anja Kolju, Kalevi Karling, Aulikki Salmia, Eija Grönfors 
ja Esko Koskenvesa. Joskus viimeksi mainittu joutui kirjoittamaan useam-
mankin jutun, jolloin oli tarpeen allekirjoittaa nämä nimimerkillä. Vuonna 
1983 saatiin jakoon seitsemän numeroa Kyläkuulumisia. Koko 1980-luvun 
vuotuisten tiedotteiden määrä vaihteli viidestä seitsemään numeroon. Tär-
keä tuki lehdellemme olivat paikalliset yritykset, joiden yhteystiedot olivat 
lehden takasivulla. 

KALEVI KARLING: 

Silloin kauan sitten hallitukseen tuotiin ehdotus lehden perustamisesta ja 
sen säännöllisestä painamisesta kaikkin Vapaalan alueen koteihin. Ajatus 
tuntui uhkarohkealta, mutta ei kuitenkaan hassummalta. Esko ja Rauno-
han sitä lähtivät ideoimaan ja kuinkas kävikään: ensimmäsen numeron 
ehdotus saatiin tarkasteltavaksi tuotapikaa! Tavoite oli asetettu korkealle, 
mutta että vielä kolmenkymmenen vuoden päästäkin hommaa jatketaan 
ilman pienintäkään hiipumisen merkkiä. ”Uskomatonta” ovat useat vieras-
kyläläiset todenneet, noo me ollaan tällasii.  

Alkuvuosilla kirjoitusvastuu oli pääasiassa Eskolla ja taitto taas Raunolla.  

Esko usein rohkaisi muitakin kirjoittamaan ja muutoinkin lehdestä huoleh-
timaan, mutta Eskon jutut olivat niin hyviä, ettei kilpailijoita niin vaan tahto-
nut löytyä. Minulle jäi eräät Eskon rohkaisut mieleen tai ainakin näin yhden 
muistan: ”Jos muilta ei juttuja tule, niin niiden tilalle paan vanhoja saarno-
jani.” No ei tämä tuntunut uhkaukselta lainkaan, koska me aiemmin Eskon 
saarnoja kuulleina emme olisi valintaan niin huonona pitäneetkään. 

Lehteen riitti silti juttuja ja sen suosio tuntui oikein korkealta lukijoiden kes-
kuudessa, ainakin hallituksen omasta mielestä. Erityisesti haastattelut ja 
historiikit ovat olleet kovassa huudossa. 

Tekniikka on tietenkin mennyt kovasti eteenpäin näinä aikoina. Kun yhdis-
tys sai oman kotisivun, niin lehteä alettiin julkaista myös siinä. Koska 
homma hoitui aika helposti, niin lähdimme skannaus-tekniikkaan turvau-
tuen siirtämään vanhempiakin lehtiä nettiin. Nyt kaikki lehdet ovat netissä 
ja niissä olevat haastattelut historiikit helposti löydettävissä linkkien avulla. 

Lehden julkaisussa ei juurikaan ole ongelmia ollut. Painotalot ovat toimi-
neet oikein ja aikataulujen mukaisesti. Vain yksi kiemura löytyy muistista… 



Kerran lehti saatiin sivut virheellisessä järjestyksessä. En muista sitä miten 
ongelmasta selvittiin. 

Kun nyt jatkoa pohditaan, niin mitäköhän sieltä löytyy? Luovutaanko pape-
rikopiosta ja pannaanko elävää kuvaa ja ääntä mukaan? No se näkee joka 
elää. - Paljon onnea jo varttuneelle lehdelle! 

PERTTI LOUHULA: 

Kun 30 vuotta sitten eräänä kerran postilaatikosta löytyi pieni keltaiselle 
paperille painettu aviisi, ajattelin heti, että toivottavasti tekijöillä riittää virtaa 
tehdä tällaista lehteä meille kyläläisille vielä pitkään. No, nyt se on nähty, 
että intoa on riittänyt. Toki väki lehden takana on vuosien saatossa osin 
vaihtunut. Lehden ilmestymiskerrat ovat nykyään hieman harvempia kuin 
silloin aikoinaan. 

Itse tulin mukaan yhdistyksen hallitukseen vasta vuonna 2000. Kun leh-
teen tarvittiin aineistoa, lupasin haastatella jotain vanhaa kyläläistä ja kir-
joittaa siitä jutun. Tulin näin jatkaneeksi Esko Koskenvesan aloittamaa 
haastatteluperinnettä. Ensimmäisen juttuni otsikko oli ”Joulupukki on muut-
tanut”. Se kertoi Torsten ”Tossu” Waseliuksesta, joka oli toiminut vuosi-
kymmeniä joulupukkina kylällämme. Mutta nyt hän oli myynyt talonsa Va-
paalantien varrelta ja muuttanut Myyrmäkeen. 

 
                                                                                                             Kuva: Heikki 

Kyläkuulumisten kolme konkaria. Vasemmalta Kalevi Karling, Rauno Leppänen 
(jonka muistelot olivat jo edellisessä lehdessämme) ja Pertti  Louhula 

 



Vaimoni Pirjo epäili ensimmäisen jutun aikaan, etten pääse niistä koskaan 
eroon. Olenkin näiden vuosien aikana kirjoittanut lehteen useita kymmeniä 
kirjoitelmia, joista pääosa on ollut kyläläisten muisteloita. Aluksi kirjoitin 
joka lehteen, mutta nyt tahti on huomattavasti hidastunut. Haastattelut ovat 
olleet mielenkiintoisia keskustelutuokioita, joissa on minulle ja toivottavasti 
myös lukijoille tullut paljon uutta tietoa kylän alkuvaiheista. Joskus olen 
haastatellut leskeä ja jopa istunut samalla sohvalla, millä Esko istui vuosi-
kymmeniä aikaisemmin haastatellessaan talon isäntää. Joskus kertoja on 
ollut niin innoissaan, että puhetta on tullut ensimmäisen kysymykseni jäl-
keen pari tuntia keskeytyksettä. Minä olen vain kuunnellut ja yrittänyt kir-
joittaa jotain muistiin. 

Toivon, että nämä tarinat ovat osaltaan tuoneet tietoa lukijalle siitä, miten 
kylää on aikanaan rakennettu. Kenties kyläkirjamme kirjoittakin voi hyötyä 
niistä jotenkin. Uskon, että jutut vielä jatkuvat, vaikka ehkä harvakseltaan-
kin. 

 

TOIMINTAAMME OVAT TUKENEET JA PALVELUJAAN TARJOAVAT: 

 

 



 
Löydät meidät Vanhan Hämeenkyläntien ja Kierrekujan kulmasta 

 

 
 

 

KAUNEUSHOITOLA KokoNainen, hyvänolon hoitola naisille ja miehille. 
Nuijatie 5B, 0400 743663, www.kauneushoitolavantaa.fi 
avoinna arkisin 10-18, muina aikoina sopimuksen mukaan 

PARTURI ADAM. Nuijatie 12, puh. 855 5767  

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

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

http://www.kauneushoitolavantaa.fi/


 

www.fysioterapia-kolehmainen.fi 
 

 

 

Lehden toimitti Heikki Niininen heikki.niininen@elisanet.fi       ISSN 0786-454X 

http://www.fysioterapia-kolehmainen.fi/
mailto:heikki.niininen@elisanet.fi

