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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 2012 

Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 0407794192  Facebook  Kaisa Kauranne 0456735867 
Varapuh.joht.  Rauno Leppänen 8543484  Jäsen        Eija Grönfors 8555288 
Sihteeri  Arto Hämäläinen 0451239647   Jäsen      Eero Kolehmainen 8555482 
Talous  Pertti Louhula 8555483  Jäsen         Rauni Mononen 0505148321 
Kotisivu  Kalevi Karling 0500455755  Jäsen       Riitta Salminen 0505636271 
Lehti  Heikki Niininen 0505431006 

 

Lusikointia Frisusta 

NYT BITTEJÄ LUSIKOIMAAN! 

 on ollut omakotiyhdistyksen (OKY) pääkeino viestiä kyläläi-
siä koskettavia asioita. Neljä kertaa vuodessa 1000 kappaleen painoksena 
ilmestyvä lehdykkä on OKY:n budjetin pääsyöppö. Kehitystyötä tehdään 
pienten askelten-politiikalla. Tässä numerossa kuvitusta on lisätty, tilaa 
käytetään entistä tehokkaammin ja perinteisten juttujen rinnalle on perus-
tettu Lyhyesti-osio. – Miltä näyttää? 

 on jo hyvän aikaa sitten saanut sähköisiä kumppaneita 
OKY:n viestintään: www-kotisivut, sähköpostijakelun ja Vapaalan Face-
book-ryhmän.  

Vaikka itse olen lehtivastaava, haluan tässä lyödä rumpua sähköisten väli-
neiden puolesta. Tämä siksi, että ko. viestintävälineet ovat ihan hyvässä 
käyttökunnossa, mutta sähköpostin ja nettisivujen käyttölukemat eivät ole 
mitenkään hurmaavia. Vai mitä sanotte 1000 talouden Frisun lukemista: 
reilu 100 henkilöä sähköpostilistalla ja www.vapaala.net sivuilla on keski-
määrin 10 käyntiä per päivä.  

Miksi näin? Syy ei löydy sähköisten yhteyksien puutteesta. Viestintäviras-
ton analyysi viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010:stä (löytyy noilla 
sanoilla googlaten) sanoo, että Uudellamaalla – Vapaala tuskin paljon 
poikkeaa -  internet-yhteys on 91%:lla kotitalouksista. Ikäryhmittäin on ero-
ja tunnetulla tavalla. 

Tämän tosiasian jälkeen yhtälössä ei olekaan enää montaa tuntematonta. 
Joko kyläläisille ei ole kerrottu riittävästi sähköisistä välineistä tai kyläläiset 
eivät halua käyttää niitä. Pääepäilyni kohdistuu vahvasti ensiksi mainit-
tuun. Peiliin katsomisen paikka meille OKY-aktiiveille. Toki sähköisistä 

http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
http://www.vapaala.net/
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välineistä on puhuttu tämänkin lehden palstoilla, mutta sittenkin aika vähän 
ja pienillä kirjasimilla. 

Nopea tiedonvälitys luo ihan uusia mahdollisuuksia yhteisöllisyyden kas-
vattamiseen. Hyvä esimerkki on Vapaalan Facebook-ryhmän toiminta. 
Ryhmä on kerännyt suht lyhyessä ajassa jo 241 jäsentä (20.11.2012). 
Siellä vaihtuvat kaivonrenkaat, siellä löytyvät kadoksissa olevat kissat ja 
pojan kitaransoiton opet. 

Lusikoinnin lopuksi -vastaava vetoaa 

 Tutustu kotisivuihimme www.vapaala.net. Sieltä löytyy mm. Palaute-
kanava Omakotiyhdistys-alasivun alta - sieltä voit lähettää terveisesi ja 
kysymyksesi OKY:lle 

 Kotisivuilta löydät myös ohjeet, miten voit liittyä Vapaalan Facebook-
ryhmään 

 OKY:n jäsenenä voit myös ilmoittautua sähköpostilistalle, jota hallinnoi 
kalevi.karling@gmail.com. Nimesi ei tule sähköposteissa näkyviin, vain 
sähköposti- ja kotisivuvastaavamme Kalevi saa sen tietää 

 -lehti tietenkin jatkaa – kehitysideasi sille? 

Hallituksen viestintävastuut on kuvattu edellä ”vaakunaruudussa”. 

Heikki Niininen 

heikki.niininen@elisanet.fi 
 

JUHLAKIRJA HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNASTA JA 
KIRKOSTA 

Hämeenkylän seurakunta perustettiin 1985 ja nykyinen kirkko valmistui 
1992. Tänä vuonna julkaistiin kirkon 20-vuotisjuhlan johdosta juhlakirja 
Kuninkaan tiellä Hämeenkylän kirkossa ja seurakunnassa, jonka on toimit-
tanut Jouko Siirilä ja esipuheen kirjoittanut kirkkoherra Jukka Nevala. Hä-
meenkylän kirkkoa sanotaan usein taidekirkoksi siellä olevien taideteosten 
vuoksi. Juhlakirjaa voi hyvällä syyllä sanoa taidekirjaksi; niin kaunis se on. 
Tummansinisessä kannessa on kehystetty ikkuna, josta aukeaa kuva kir-
kon sisäänkäyntiin. Kirjan teksti on suurikokoista ja selkeää ja siinä on 
runsaasti hyviä valokuvia sekä kirkosta että haastatelluista henkilöistä. 
Kuvien lisäksi kirjaa elävöittävät alttaritekstiilien kuva-aiheet. 

Vaikka kirja on kirkon ja seurakunnan juhlakirja, sisällön painopisteenä on 
seurakunnan vapaaehtoistyö. Kirja koostuu 24 muistelmatekstistä; useim-
missa muistelijana on seurakuntalainen, luottamushenkilö tai erilaisissa 
vapaaehtoistehtävissä toiminut. Seurakunnan työntekijöitä on vain muu-
tamia: seurakunnan perustamisesta saakka lähetyssihteerinä toiminut Riit-

http://www.vapaala.net/
mailto:kalevi.karling@gmail.com
mailto:heikki.niininen@elisanet.fi
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ta Ahonen, ensimmäinen kirkkoherra Jaakko Rantasalo ja pitkäaikainen 
vahtimestaripariskunta Maj-Lis ja Kauko Varonen. 

Suhteestaan seurakuntaan kertovat mm. entinen huippu-urheilija, nykyi-
nen pappi Arto Härkönen ja oopperalaulaja Hannu Niemelä. Mielenkiintoi-
sen matkan on tehnyt Jorma Lehtonen, joka liike-elämässä käytettyjen 
työvuosien ja sairaseläkkeelle siirtymisen jälkeen on päässyt pitkäaikaisen 
haaveensa, kuvanveiston pariin. Hänen lintuveistoksiaan on nyt ihailtava-
na Hämeenkylän kirkon hautausmaalla. Annakaisa Mörttinen on toiminut 
pitkään luottamushenkilönä, myös siihen aikaan, kun uutta kirkkoa suunni-
teltiin. Hän olisi halunnut kirkon lähemmäs Pähkinärinnettä, mutta on kotiu-
tunut nykyiseen kirkkoon hyvin. Tuula Mösön muistelmat on otsikoitu 
”Koukussa yhteisvastuukeräykseen jo 30 vuotta”, mutta Tuulan muutkin 
vapaaehtoistehtävät ovat ällistyttävän runsaita ja monipuolisia. 

Vapaalaa teoksessa edustavat Aimo Koski, Raija Saren ja nyt jo Hämeen-
kylään muuttanut Raila Kuusisto, Railaa luonnehditaan sanoilla ”kaikin 
mahdollisin tavoin kotiseurakuntansa toimintoihin jo yli viisi vuosikymmen-
tä osallistunut”. Muistelmissaan hän kertoo erityisesti pyhäkoulutyöstä. 

Aimo Koski on kuvattu 
nuorekkaasti keinussa 
istumassa ja kirjassa 
hän kertookin vierai-
luistaan kerhovaarina 
seurakunnan iltapäi-
väkerhoissa. Tämän 
lisäksi monet kyläläiset 
tapaavat Aimon tai 
hänen vaimonsa Railin 
kerran vuodessa yh-

teisvastuukeräyksen 
merkeissä. Raija Saren, jonka monet muistavat lastensa päiväkodista, 
kertoo kirjassa kokemuksistaan seurakunnan luottamuselimissä, joihin 
hänet aikanaan valittiin ”äänikuningattarena”. 

Toisaalla tässä lehdessä muistellaan tänä vuonna edesmennyttä Rajator-
pan koulun rehtoria Kauko E. Warista ja viitataan Kyläkuulumisissa aikai-
semmin julkaistuihin haastatteluihin. Vuonna 1988 tehdyssä haastattelus-
sa Kauko E. Waris luettelee myös seurakunnallisia luottamustehtäviään. 
Lopuksi haastattelija Tapani Ahola kysyy: ”Onko mielessäsi jokin sellainen 
asia, jota olet halunnut tehdä tai ajaa, mutta joka ei ole toteutunut?” ja 
Kauko E. Waris vastaa: ”Olisin mielelläni toiminut niin, että Hämeenkylän 
kirkko olisi rakennettu johonkin Martinlaaksontien (nyk. Luhtitien) ja Vihdin-
tien risteyksen tienoille.” 
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Näin toiveet aikanaan vaihtelivat, mutta kirkko on seisonut samalla paikalla 
kuin edellinen, vuonna 1966 vihitty kirkko jo 20 vuotta. 

Liisa Rajamäki 

Kirja on saatavana kirkkoherranvirastosta sekä Pertti Louhulalta, Teräkuja 4, p. 

098555483. Hinta on 15 euroa. 

KAUKO E. WARIS IN MEMORIAM 

Rajatorpan koulun pitkäaikainen rehtori, opetusneuvos Kauko E. Waris 
kuoli 9.9.2012 Vantaalla 85 vuoden ikäisenä.  Hän oli syntynyt 23.11.1926 
Pohjois-Karjalassa.  Kauko E. Waris oli vahva vaikuttaja Rajatorpan kou-
lun rehtorina, mutta erityisesti kuntapäättäjänä hyvin monissa eri tehtävis-
sä, seurakunnan luottamustoimissa, opettajien ammattijärjestötyössä sekä 
urheilujärjestöissä.  

Kauko E. Waris oli kulkenut pitkän tien eri paikkakuntien kautta synnyin-
seudultaan Pohjois-Karjalasta Vantaalle. Hän oli kokenut myös Suomen 
kohtalonvuodet sotavuosien ajalta.   Ylioppilaaksi Kauko E. Waris valmistui 

Raumalta 1947.  Innostus opettajantyö-
hön syntyi hänen ryhtyessään tienaa-
maan opiskelurahoja sijaisopettajana 
Tohmajärvellä.  Aluksi Waris oli kirjoit-
tautunut Helsingin yliopiston historiallis-
kielitieteelliseen tiedekuntaan, mutta 
sijaisopettajuus sai hänet hankkimaan 
opettajatutkinnon Helsingissä 1952.  
Samana vuonna hän kävi ensimmäisen 
kerran Friherrsissä opetusharjoittelussa 
silloisessa Ilpolan koulussa, joka oli 
Helsingin opettajakorkeakoulun harjoi-
tuskoulu. Seuraavana vuonna 1953 
Kauko E. Wariksen opettaja- ja rehto-
riura alkoi Ilpolan koulussa ja kesti aina 
eläkkeelle siirtymiseen, vuoteen 1988 
saakka. Koko Vantaan ajan Kauko E. 

Waris asui ”kotikylällä”. Ensimmäinen koti oli vanhalla Kuusitiellä ”vapaa 
kammari” parturi Raunion omakotitalosta. Suurimman ajan hän kuitenkin 
asui koulun pihapiirissä sijaitsevissa opettaja-asuntoloissa. Kunnallisissa 
tehtävissään hän varmasti tunsi Länsi-Vantaan olosuhteet ja näki kaupun-
ginosamme huiman kasvun ja kehityksen. 

Kauko E. Wariksen rehtoriaikana koulun oppilasmäärä kasvoi nopeasti ja 
ongelmaksi muodostui tilanahtaus. Rehtori Waris alkoi ajaa voimakkaasti 
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uuden koulurakennuksen saamista Friherrsiin.  Uusi koulurakennus val-
mistui 1964. Koulun nimi vaihtui Ilpolan koulusta Rajatorpan kouluksi. Hä-
nen rehtoriaikanaan siirryttiin Suomessa peruskoulujärjestelmään, joka 
edellytti kouluilta uusia toimintatapoja koulutyöhön. Koulussa vallitsi innos-
tava ja uutta kokeileva ilmapiiri. Tunnusomaisia asioita Rajatorpan koululle 
olivat jokavuotiset isot satunäytelmät, oppilaskerhot ja leirikoulut aina ul-
komailla asti. Heikoimmista oppilaista Kauko E. Waris halusi pitää huolta. 
Rehtori Waris tiesi aina koulun kehittämistrendit ollessaan itse koulupäät-
täjien näköalapaikoilla. Hän huolehti hyvin kouluyhteisön yhteisöllisyydestä 
ja hyvinvoinnista. Kouluyhteisö oli hänelle eräänlainen perheen korvike, 
koska omaa perhettä hänellä ei ollut. 

Nuorten urheiluharrastuksen tukeminen oli Kauko E. Warikselle sydä-
menasia. Hän oli perustamassa kylällemme Hämeenkylän Pirkat–
urheiluseuraa, jossa hän toimi puheenjohtajanakin peräti 45 vuotta.  Hän 
on valmentanut seurassa jääkiekkoilijoita, yleisurheilijoita sekä jalka- ja 
koripalloilijoita. 

Kauko E. Waris saattoi ensitapaamisella vaikuttaa vähän jurolta ja etäisel-
täkin, mutta sieltä ulkoisen kuoren takaa löytyi lämmin ja lähimmäisistä 
huolehtiva ihminen. Aktiivinen toimija on poissa, mutta tekemisen jäljet 
näkyvät laajasti.  

Kauko E. Wariksen mittavaan elämäntyöhön voi tutustua netissä olevien 
Kyläkuulumisten henkilöhaastatteluista osoitteesta www.vapaala.net. Leh-
tien numerot ovat: 2/1988 ja 4/2009. 

Arto Hämäläinen 

VILJASEN AUTOKORJAAMO 60 VUOTTA 

Kun kävelin haastattelemaan Markku ”Mosse” Viljasta kuljin Esko Kosken-
vesan entisen kotipaikan ohi Kierretiellä, muistin Eskon käyneen Viljasen 
korjaamolla samalla asialla neljännesvuosisata sitten. Tarkoitus olikin nyt 
palauttaa mieliin vähän vanhaa ja kysellä kuulumisia.. Viljasen korjaamo-
han täytti tänä vuonna 60 vuotta. Se on toiminut kaiken aikaa samalla pai-
kalla Vanhan Hämeenkyläntien ja Kierrekujan risteyksessä. Markun isä 
Alvari Viljanen rakensi tontille talon ja sen alakerran autotallissa hän aloitti 
korjaamotoiminnan vuonna 1952. 

Viljaset muuttivat tänne Hämeenkylästä. Viljaset ovat alkuaan Porvoon 
maalaiskunnan Suomenkylän suomalaisia. Alvarin äiti oli kuitenkin ruotsin-
kielinen. Vanha kotitalo, mikä edelleenkin näkyy moottoritieltä, oli Kerk-
koon kartanon lähellä. Ollessaan 15-vuotias pääsi Alvari töihin Lampisen 
suksitehtaalle purupojaksi. Laitoksen käyttövoimana toimi kaksi Ford-
traktoria. Alvari katseli niitä korjaamaan tulleiden asentajien työtä. Kerran 
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hän sitten ehdotti, että hän voisi korjata rikkoutuneen traktorin. Korjaus 
onnistui ja siitä pitäen se oli hänen työnsä. Hän oli siis täysin itseoppinut 
traktorin korjaaja. Myöhemmin hän toimi Porvoon traktori Oy:ssä asentaja-
na. 

Helsingin maalaiskuntaan muutettuaan Viljaset asuivat ensin Friherrsissä 
parissakin paikassa vuokralaisena. Hämeenkylän vaiheen jälkeen perhe 
muutti takaisin Vapaalaan vuonna 1952. 

Markku on ollut mukana korjaamon toiminnassa 13-vuotiaasta alkaen. Hän 
oli yleismies pesten osia ja tehden kaikenlaista pikku hommaa. Luutaa ei 
kuitenkaan korjaamolla saanut käyttää eikä työkaluja järjestellä. Mitään ei 
olisi kuulemma muuten tarvittaessa löytynyt. Isä oli aluksi huono opettaja, 
mutta vähitellen sekin alkoi sujua.  

  

Henkilöt Viljasen autokorjaamolla sen täyttäessä 60 vuotta: Vasemmalta Markku ”Mosse” 
Viljanen, Inga Viljanen (90-v), Tuula Viljanen, Mari Viljanen sekä Heikki Laakso Hessumo-
biilista. Oikeanpuoleisessa kuvassa Mosse ”Mossen” Mosse-kokoelmista. 

Markku on vetänyt yritystä lähes 40 vuotta. Tosin Marko on ollut mukana 
jo yli kymmenen vuotta ja hänellä onkin nykyisin vetovastuu firmasta. Silti 
Mosse on edelleen mukana korjaamon toiminnassa vaikkapa hakemassa 
varaosia korjattaviin autoihin. Hän onkin sanonut, että näin voisi jatkaa 
vaikka seitsemänkyppiseksi asti. Autojen korjaaminen on muuttunut vuosi-
en takaisesta. Tietokoneet ovat tulleet autoihin ja korjaamoillekin.  Nyky-
ään Viljasen korjaamolla käytetään luutaa. Paikat ovat siistit ja työkalut 
sekä tarvikkeet ovat järjestyksessä. Toimisto on pieni ja se on täynnä 
muistoja matkoilta ja tapahtumista. Ympäristöasioissa Mosse on aina ollut 
hyvin tarkka, eikä heiltä ole koskaan päässyt luontoon öljyjä tai muita hai-
tallisia aineita. 

Nykyään työt pyritään hoitamaan normaalin työajan puitteissa. Mutta vuo-
sien saatossa on autoja korjattu jopa jouluaaton aamupäivänä ja joulupäi-
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vänäkin. Onpa joskus puhelin soinut iltamyöhällä klo 23.30, kun tuttu tak-
simies tarvitsi jarrupalojen vaihtoa. Muuten hän ei olisi uskaltanut lähteä 
aamulla ajamaan koulukyytiä. Kun kello tuli 1.00 oli jarrupalat vaihdettu ja 
asiakas oli tyytyväinen.  

Asiakaskunnassa Viljasilla onkin paljon pitkäaikaisia tuttavuuksia. Sehän 
osoittaa, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä työnlaatuun ja saamaansa 
palveluun. 

Yksi Mossen mieliharrastuksista on moottoripyöräily. Hänellä on nyt musta 
1300-kuutioinen Yamaha. Viime kesänä sillä ajettiin 12000 kilometriä yksin 
tai yleensä ystävien kanssa. Joukolla voidaan käydä kauniina kesäpäivänä 
rauhallisesti pitkin vanhaa tietä ajellen Porvoon jokirannassa kahvilla. Tai 
sitten käydään pojanpojan kanssa mökillä Loviisassa. Viime kesänä oli 
myös useita kokoontumisajoja.  Pärnussa oli mukana 300 osanottajaa. 
Lisäksi käytiin myös Laukaassa ja Oulussa. Aiempina vuosina Mosse on 
tehnyt pitkiä moottoripyöräretkiä ympäri Eurooppaa yhdessä vaimonsa 
Tuulan kanssa, jolla on myös ollut oma moottoripyörä. 

Moottoripyöräilyyn liittyy myös kilpa-ajoja. Mosse on ollut mukana asenta-
jana Team Ollilaisessa, mikä oli aikanaan varsin menestyksellinen sivu-
vaunuluokassa. Itse hän on kerran osallistunut Päijänne-ajoon kilpailumie-
lessä. Se tapahtui vuonna 1993 tosin pappaluokassa. Tuloksena oli useita 
katkenneita kylkiluita, mutta kaatumisesta ja kivusta huolimatta hän ajoi 
sitkeästi maaliin.    

Toivotamme Viljasille sekä Markulle että Markolle ja heidän autokorjaamol-
leen menestystä edelleenkin. 

Pertti Louhula 

 

FRIHERRSIN TERVEHDYSKORTIT VALMISTEILLA 

Yhdistyksen hallitus on ideoinut kylän oman tervehdyspostikortin saa-
miseksi kyläläisten käyttöön. Kantava ajatus on ollut kahden valinnaisen 
kortin laadinnassa siten, että toinen kortti olisi normaali yksilehtinen ja toi-
nen taitettu kaksilehtinen.  

Kuva-aiheet valittaisiin tyypillisistä käytössä olevista aiheista siten, että 
toisaalta etsittäisiin kuvia historiasta ja toisaalta tämän päivän kuvista 
esim. vuodenaikojen kierrosta.  

Kuvien etsintä on käynnissä. On ollut haastavaa löytää kuvia, jotka osu-
vasti luonnehtisivat Vapaalaa ja joista kylämme tunnistettaisiin yleisesti. 
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Lehden kansikuvassa on pieni sikermä OKY:n raadin mielestä osuvia ku-
via.  

Mikäli sinulla on hyviä kuvia, lähettänet niitä minulle. Muista avainsana 
Vapaala, Friherrs. 

Kalevi.karling@gmail.com 

 

TEATTERIRETKI HÄMEENLINNAAN 

Iloinen puheensorina täytti bussin, kun Vapaalan omakotiyhdistyksen po-
rukkaa oli matkalla Hämeenlinnan teatteriin perjantaina 9. marraskuuta. 
Näimme paikallisten voimien Frank McCourtin romaanin pohjalta muok-
kaaman näytelmän Seitsemännen portaan enkeli.  

Ilta oli huikea tunteiden vuo-
ristorata: kurjaa ja köyhää 
lapsuutta varjosti isän holtit-
tomuus ja pienten sisarus-
ten kuolema ja toisaalta 
lohtua ja riemua toi esityk-
seen olennaisena osana 
kuuluva irlantilainen musiik-
ki.  

Oli kiintoisaa nähdä kuinka 
moneen näyttelijät ylsivät. 
Ei ainoastaan kullakin ollut 
monta roolia esitettävänään 
vaan he myös lauloivat ja 

tanssivat upeasti. Muusikoitten soitinvalikoima oli myös huikea: viulu, irlan-
tilainen harppu, tinapilli, kitara jne.  

Etukäteen pelkäsin näytelmän olevan kovin raskas, mutta näytelmän läm-
pö ja huumori auttoi monessa kiperässä tilanteessa ja tietysti laulut ja soit-
to. Oli myös mukava seurata kuinka me kolme sukupolvea tyttärentyttäre-
ni, tyttäreni ja minä nauroimme ja itkimme osittain samoille mutta myös eri 
tapahtumille. 

Kaiken kaikkiaan virkistävä ilta eikä vähiten, koska kaikki oli väliaikatarjoi-
lua myöten valmiiksi mietitty ja organisoitu.  

Suurkiitokset!  

Riitta Jokinen 
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LYHYESTI 
 

 Vapaalaan kaavoitetaan 22 uutta omakotitonttia: Vantaan kaupunki-
suunnittelulautakunta käsitteli 12.11. kahta Vapaalaa koskevaa ase-
makaavamuutosta, jotka mahdollistaisivat lähes 30 omakotitontin 
muodostamisen alueelle. Vapaalassa Kierretien ja Vanhan Hämeenky-
läntien välissä olevaan kaupungin omistamaan Hohtimet-nimiseen 
puistoon kaavaillaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa 22 
omakotitalon rakentamisen. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 
ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Lautakunta jätti pöydälle Va-
paalantie 10 C:tä koskevan asemakaavamuutoksen, joka mahdollistai-
si kuuden omakotitontin muodostamisen kaupungin omistamalla puis-
to- ja katualueelle. – Omakotiyhdistys (OKY) tulee kokouksessaan 
14.12. laatimaan kannanoton kaavamuutokseen. Yhdistys on aiem-
missa kannanotoissaan pitänyt rakentamisen tiiveyttä ongelmallisena. 

 

 Nykyiset Vantaan ympäristönsuojelumääräykset ovat vuodelta 2006. 
Määräyksiä ollaan uudistamassa (www.vantaa.fi -> Ajankohtaiset ar-
kistot ->Ympäristö ja luonto). Ehdotetut muutokset eivät toisi radikaale-
ja muutoksia tilanteeseen. - OKY kiinnitti lausunnossaan 8.10.2012 
huomiota mm. siihen että määräyksiin pitäisi sisällyttää koirien jätöksiä 
koskevia määräyksiä. 

 

 HSL laatii vuonna 2012 yhteensä neljä linjastosuunnitelmaa, jotka kat-
tavat koko Vantaan alueen. Viimeisenä näistä käynnistyi Länsi-
Vantaan linjastosuunnitelma, joka kattaa Vantaanjoen sekä Helsingin, 
Espoon ja Nurmijärven rajaaman alueen Vantaasta. Suunnittelualue 
käsittää siten muun muassa Myyrmäen, Martinlaakson, Pähkinärinteen 
ja Kivistön ympäristön sekä harvaan asutun Pohjois-Vantaan. Uusi lin-
jasto otetaan käyttöön Kehäradan liikenteen alkaessa vuonna 2015. 
Linjastosuunnitelmatyön etenemisestä kerrotaan Länsi-Vantaan linjas-
tosuunnitelma -blogissa, jossa on myös mahdollisuus kommentoida 
nykyisiä linjoja sekä työn aikana luonnosteltavia uusia linjoja 3.12.2012 
asti. – Suunnitelmaan liittyvä asukasilta pidettiin to 22.11.2012 Myyr-
mäessä Kilterin koulun ruokalassa. 

 

 OKY:n aloitteesta Vapaalantien ja Vanhan Hämeenkyläntien risteyk-
sessä ollut ilmoitustaulu tullaan uusimaan. Vanha oli rikottu. 

 Koonnut Heikki Niininen 

  

http://www.vantaa.fi/
http://lansi-vantaan-linjastosuunnitelma.blogspot.fi/
http://lansi-vantaan-linjastosuunnitelma.blogspot.fi/
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TOIMINTAAMME OVAT 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 ja huoltoa kolmannessa polvessa Friherrsissä 

 

Hyvän ilman kampaamo, SALON TC 
Monta palvelua saman katon alla: 
PARTURI, KAMPAAMO, RIPSIENPIDENNYS, GEELILAKKAUS, SOKEROINTI,       
SUIHKURUSKETUS ja TUOTEMYYNTI 
Nyt väri-leikkaus–paketit 70€/80€/95€, ripsien ja kulmien kestoväri + muotoilu 20€, 
manikyyri ja kestolakkaus 25€, sokeroinnit -50% (Tarjoukset voimassa 5.1.2013 asti) 

Opiskelijat ja eläkeläiset aina -10% 
WWW.SALONTC.FI 
Nuijatie 12/Rajatorpan ostari, puh 045-864 28 98 
Olemme avoinna: ma 10-18, ti-pe 9-18, la 9-14 ja sopimuksen mukaan.  
Meiltä myös lahjakortit pukinkonttiin.  

Lämpimästi tervetuloa! 

 

 

http://www.salontc.fi/
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AVATTU 

RAJATORPASSA 

Tarjoamme parasta nepalilaista ruokaa Suomessa, valmistettuna  

terveellisistä raaka-aineista. 

Lounaalla neljä eri vaihtoehtoa: kasvis, kana, lammas, kala. 

Muina aikoina ala carte-annoksia. 

Ruokia myös kotiin vientiin (-10%). 

Myös syntymäpäivä- ja muut juhlat! 

Liity aidon nepalilaisen ruuan ystäviin Rajatorpassa! 

www.ravintolahimnadi.fi 

TERVETULOA! 

 

Lehden toimitti Heikki Niininen  ISSN 0786-454X 

http://www.ravintolahimnadi.fi/

