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LUSIKOINTIA FRISUSTA
Alkuasukkaita ja paluumuuttajia 

Niitä näkee viikoittain. Jotakin etäisesti tuttua ehkä.  Joku, jonka joskus 
tunsi paremmin. Oli vuoden kaksi ylemmällä luokalla. Tai alemmalla. Muita 
paluumuuttajia. Nyt niilläkin on lapsia ja ne ovat halunneet tulla tänne 
takaisin. Sitten näkee niitä, jotka olivat vanhempien tuttuja. Vanhoja 
naapureita, opettajia, isän pelikavereita, äidin oppilaita. Alkuasukkaita. Yhä 
täällä vaan. 

Aika tarkalleen parikymmentä vuotta ehti kulua vierailla 
postinumeroalueilla. 01650 – vuosi sitten tuntui kotoisalta kirjoittaa se 
jälleen. Ja huomaan, etten ole ainoa. Meidän sukupolvemme 
vapaalalaisten paluumuutto on käynnissä. Vapaalaan vetää paitsi 
loistosijainti kulkuyhteyksiin ja harrastusmahdollisuuksiin nähden, myös 
kylämäisyys, rauhallisuus ja – myönnettäköön: muistikuvien lapsuusidylli.

Vuoden aikana olen saanut osallistua monenlaisiin keskusteluihin ja 
muisteloihin, joissa on pohdittu ja toivottu kylämme kehittämistä yhä 
viihtyisämpään, turvallisempaan ja yhteisöllisempään suuntaan. Ideoita on 
heitelty ja ajatuksia kehitelty. Viime syksynä osoitin muutamia niistä 
omakotiyhdistykselle nettisivujen kautta. Haluan kiittää omakotiyhdistystä 
erinomaisen avoimesta ja ennakkoluulottomasta suhtautumisesta. Ideoihin 
tartuttiin ja tulostakin on jo syntynyt: kaupunki on vastikään asentanut lisää 
roskiksia kävelyteiden varsille ja tätä kirjoittaessa myös 
pulkkamäkihankkeen toteutuminen näyttää mahdolliselta, joskaan ei vielä 
aivan varmalta. 

Omakotiyhdistys on mainio juttu. Se ei ole alkuasukkaiden salaseura. Se 
voi toimia linkkinä meidän vapaalalaisten välillä ja toisaalta äänitorvena ja 
kuulokojeena esimerkiksi kaupungin suuntaan. Mutta millaiset asiat 
kiinnostavat kylämme lapsiperheitä ja nuorempaa polvea? Kaivataanko 
sähköistä foorumia informaation ja ajatusten vaihdolle tai tavaroiden 
kierrättämiselle? Nappaisiko kyläpesis keväällä? Olisiko tarvetta 
”työkalupankille”, jonka kautta löytäisi omalta kylältä edullisesti vuokralle 
klapikoneen, peräkärryn tai oksasilppurin? Ajatuksia kannattaa ihan 
rohkeasti esittää. 

Eikä hätää: jos ei briljantteja ideoita synny, ainahan voi ilmoittautua 
ylimääräiseksi käsipariksi…

Paluumuuttajan näkökulmasta Vapaalaa katsellen

Mari Harju



TERVETULOA OMAKOTIYHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUKSEEN JA KUULEMAAN ESITTELYÄ 
OMAT KADUT OK –HANKKEESTA!
Omakotiyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 22.3.2011 klo 18.00 
Friherrsin Torpalla. Tilaisuus aloitetaan kahvitarjoilulla ja sen jälkeen 
katupäällikkö Henry Westlin kertoo kaupungin Omat kadut OK –
hankkeesta, johon Vapaala on tänä vuonna päässyt mukaan. 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset:

 1  Kokouksen avaus

 2  Kokouksen  järjestäytyminen
Valitaan a. Puheenjohtaja, b. Sihteeri, c. 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 
heille varahenkilöt, d. 2 ääntenlaskijaa

 3  Kokouksen laillisuus  ja  päätösvaltaisuus   

 4  Kokouksen  työjärjestyksen  hyväksyminen

 5  Vuoden  2010  toimintakertomuksen käsitteleminen  ja  hyväksyminen

 6  Yhdistyksen  vuoden  2010 tilit,  tilintarkastajien lausunto  sekä
tilinpäätöksen vahvistaminen ja  vastuuvapauden  myöntäminen 
tilivelvollisille

 7  Vuoden 2011 toimintasuunnitelman  hyväksyminen

 8  Hallituksen  puheenjohtajan ja  muiden jäsenten  kokouspalkkioista
sekä toimihenkilöiden  ja toiminnantarkastajien  palkkioista 
päättäminen

 9  Vuoden  2012  jäsenmaksusta  päättäminen

 10  Vuoden 2011 talousarvion hyväksyminen

 11  Yhdistyksen  puheenjohtajan  ja  hallituksen  jäsenten  valitseminen
Valitaan a. yhdistyksen puheenjohtaja, b. hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle

Hallituksen erovuoroiset jäsenet: Eija Grönfors, Riitta Salminen, Eero 
Kolehmainen, Kalevi Karling ja Rauno Leppänen

 12  Toiminnantarkastajien  (2)  ja  varahenkilöiden (2)  valitseminen
vuodeksi 2011

 13  Muut asiat

 14  Kokouksen päättäminen



Hallitus toivoo runsasta osanottoa, vilkasta keskustelua ja uusia ideoita 
yhdistyksen toimintaan!

Liisa Rajamäki

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2010
Toimintakaudella Vapaalan omakotiyhdistys on toiminut tarkoituksensa 
mukaisesti jäsentensä etujen valvojana. Tavoitteena on ollut valvoa 
asuinaluetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia sekä edistää  Vapaalan 
kehittymistä ja asuinympäristön viihtyisyyttä.

Yhdistyksen hallinto ja talous

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa Rajamäki, 
varapuheenjohtajana Rauno Leppänen, sihteerinä Arto Hämäläinen, 
taloudenhoitajana Pertti Louhula ja tiedotusvastaavana Kalevi Karling. 
Tilintarkastajina ovat toimineet Jorma Kallio ja Aimo Koski, varalla Raija 
Hakola ja Aimo Herno. Hallitus on kokoontunut 10  kertaa ja pöytäkirjat 
ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta. Hallituksen jäsenten 
yhteystiedot ovat Kyläkuulumiset –lehden takakannessa. Yhdistyksen 
varainhankinta perustui pääasiassa jäsenmaksutuottoihin. Merkittävä 
tulonlähde oli myös ilmoitusmyynti Kyläkuulumisiin.

Yhdistyksen talouden tulos oli 315,05 € ylijäämäinen. Vuoden lopussa 
yhdistyksessä oli 302 maksanutta jäsentä.  Yhdistys on Suomen 
Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön jäsen. 
Yhdistyksemme on harjoittanut yhteistyötä lähialueen omakoti- ja 
asukasyhdistysten kanssa.

Lausunnot, kannanotot ja osallistumiset

* Vastattiin Myyrmäen aluetoimikunnan kyselyyn.

* Yhdistys on osallistunut aktiivisesti Vantaan vuosille 2011-20 laadittavan 
viheralueohjelman ideointiin ja valmistumisen seurantaan.

* Yhdistys antoi lausunnon asemakaavamuutoksiin 002111 ja 002120, 
joissa  Vapaalantien varteen ja Hohtimien alueelle suunnitellaan yhteensä 
28 omakotitonttia. Yhdistyksen mielestä tonttien määrä on liian suuri. 
Vapaalan asemakaavassa pientaloille asetettujen tehokkuusmääräysten 
tulee olla suunnittelun lähtökohtana. Lausunnossaan yhdistys esitti myös 
meluaidan pikaista rakentamista Vihdintien varteen.

* Yhdistys esitti kaupungille halukkuutensa osallistua ”Omat kadut ok” –
hankkeeseen. Asiasta tehtiin esitys kaupungille Vapaalan katuverkon 



kunnon kartoittamiseksi ja korjaussuunnitelman tekemiseksi. 

* Yleisten alueiden siisteyden parantamiseksi tehtiin esitys uusien roska-
astioiden sijoittamiseksi Vapaalan alueelle.

* Annettiin lausunto asemakaavaan nro 002007 (Myyrmäen urheilupuisto). 
Lausunnossaan yhdistys totesi, että asemakaavan hotellihankkeen paikka 
on sinällään sopiva, mutta lopullisessa toteutuksessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota liikenneratkaisuihin ja Myyrmäen urheilupuistoa 
ympäröivien viheralueiden ja puistojen säilymiseen ja kehittämiseen.

Tiedotustoiminta

Tärkein tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan on ollut 
Kyläkuulumiset. Lehti on jaettu neljä kertaa vuodessa kaikkiin Vapaalan 
talouksiin. Painosmäärä on 950 kpl. Tärkeänä tiedotuskanavana toimivat 
yhdistyksen omat internetsivut osoitteessa www.vapaala.net  .   
Tiedottamista on hoidettu myös jäsenistön sähköpostiosoitteiden kautta.

Tilaisuudet ja tapahtumat

• Vapaalan kirkkopyhä 21.3.

• Kevätretki Itä-Vantaalle 10.5., oppaana toimi Kati Tyystjärvi, retkeen 
osallistui 31 henkilöä

• Vapaalan kaupunkipolun esittely Vantaan kaupunkijuhlien yhteydessä 
15.5., kierroksella mukana  8 henkilöä

• Vapaalantien ja lähikatujen siivoustalkoot 6.5., mukana 17 kyläläistä

• Teatteriretki  27.10 Teatteri Vantaan esitykseen ”Ain`t Misbehavin” –
musikaaliin, teatteriesitykseen osallistui 40 henkilöä

• Turvallisuusilta 7.10.

• Kuvaamataitokilpailu Rajatorpam koulun 3. luokkien oppilaille 
lokakuussa aiheesta ”Viihtyisä ja kaunis kotipiha”

TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2011
Vapaalan Omakotiyhdistys seuraa aktiivisesti kylän kehitykseen 
vaikuttavia kaupungin tai muiden organisaatioiden suunnitelmia ja niihin 
otetaan tarvittaessa kantaa. 

Yhdistys ideoi ja tekee tarvittaessa aloitteita, joilla parannetaan 
asuinalueemme toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä  ja viihtyisyyttä.

http://www.vapaala.net/


Yhdistys kannustaa myös asukkaita ideoimaan ja tekemään ehdotuksia 
alueemme kehittämiseksi.

Yhdistys on Suomen Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten 
Keskusjärjestön jäsen. Näiden kautta vaikutetaan omakotiasujien 
edunvalvontaan valtakunnallisella ja Vantaan tasolla. 

Yhdistys tekee yhteistyötä lähialueen asukasyhdistysten kanssa tarpeen 
mukaan.

Tapahtumat ja tilaisuudet

• Vapaalan kirkkopyhä 20.3.
• Kutsutilaisuus Vapaalaan muuttaneille yhteistyössä seurakunnan 

kanssa 23.3.
• Teatterikäynti  syyskaudella
• Tutustumisretki  kevätkaudella
• Siivoustalkoot
• Mahdollinen tapahtumapäivä

Tiedottaminen  

Kyläkuulumiset –lehteä julkaistaan  4 numeroa. Ajankohtaistiedottamista 
välitetään yhdistyksen verkkosivujen kautta. Verkkosivuja pyritään 
kehittämään vuorovaikutteisiksi. Kerätään lisää jäsenten 
sähköpostiosoitteita suoran tiedottamisen parantamiseksi netin kautta.

Muu toiminta

Yhdistys toimii  yhteistyökumppanina ja tiedonvälittäjänä  ”Omat kadut ok” 
–hankkeessa kaupungin ja kylän asukkaiden välillä.

Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen. 

Jatketaan osallistumista Kuninkaankolmion alueen kehittämisfoorumiin. 

Seurataan  Vantaan kaupungin viheralueohjelman toteutumista.

FRIHERRSIN OMAKOTIYHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS 30.3.1951
Omakotiyhdistyksen vuosikokous pidettiin Kansantuvalla. Paikalla oli 38 
jäsentä.

Puheenjohtajaksi valittiin Verner Lehtonen ja sihteeriksi Holger Palonen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin rouva Helmi Wuorio ja herra Toivo 
Zetterman.



Esitettiin toimikunnan laatima toiminta- ja tilikertomus kuluneelta 
kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja 
myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

Kylätieasiasta herra V. Lehtonen teki selostuksen. Päätettiin vielä jatkaa 
nimenkeräystä, koska vielä löytyy henkilöitä, jotka eivät ole allekirjoittaneet 
tätä anomusta. 

Käytettiin useita puheenvuoroja omakotiyhdistyksen liittymisestä 
rauhankomiteaan. Koska asiasta keskustelun aikana syntyi kaksi eri 
mielipidettä oli ryhdyttävä äänestykseen. Vastakkain oli herra A. Vartiaisen 
ehdotus, että toimikunnalle annetaan täydet valtuudet liittyä 
rauhankomiteaan yleistä kokousta kuulematta sekä rouva Aino Vuorisen 
ehdotus, jota myös oli kannatettu, että omakotiyhdistyksen toimikunnan on 
aina kuultava yhdistyksen jäsenten mielipiteitä ennen liittymistä mihinkään 
muihin komiteoihin tai yhdistyksiin sekä kutsuttava omakotiyhdistyksen 
jäsenet kokoukseen ja äänestyksellä ratkaistava asia. Toimitetussa 
äänestyksessä annettiin 38 äänestyslippua, 19 ääntä annettiin A. 
Wartiaisen ehdotuksen puolesta, 13 ääntä rva A. Vuorisen ehdotuksen 
puolesta sekä 6 tyhjää äänestyslippua. Vaalin tuloksen perusteella 
todettiin, että hra A. Wartiaisen ehdotus voidaan käytännössä soveltaa. 
Rva A. Vuorio ilmoitti päätöstä vastaan eriävän mielipiteensä vietäväksi 
pöytäkirjaan.

Päätettiin jäsenmaksuna periä 100,- jäseneltä sekä 15,- mk jäsenkirjasta. 
Puheenjohtaja hra V. Lehtonen selosti Pienkiinteistöliiton toimintaa, jossa 
hän on edustanut yhdistystä sekä ilmoitti, että Pienkiinteistöliiton 
toiminnan tukemiseksi olisi syytä yhdistyksenkin taholta huomioida.

Päätettiin, että omakotiyhdistyksen rahoista lahjoittaa 25,- mk jäseneltä 
Suomen pienkiinteistöliiton toiminnan tukemiseen. Suoritettiin äänestys 
puheenjohtajaehdokkaista, joista hra V. Lehtonen tuli valituksi 19 äänellä, 
hra Erkki Lahtinen saaden 11 ääntä tullen niin ollen varapuheenjohtajaksi 
yksimielisen päätöksen perusteella.

Ehdolle asetetuista erovuoroissa olevien johtokunnan jäsenten tilalle 
valittiin seuraavat henkilöt vakinaisiksi Erkki Lahtinen 25 äänellä, Holger 
Palonen 25 äänellä, Urpo Suonpää 21 äänellä. Toimikunnan varajäsenten 
vaalissa jakautuivat äänet seuraavasti, August Wartiainen 19 ääntä, 
Soleva 18 ääntä Y. Tamminen 10 ääntä. Ollen johtokunnan kokoonpano 
edellä mainittujen henkilöiden lisäksi vakinaisina johtokuntaan kuuluvat 
herrat toivo Männistö, Toivo Zetterberg ja Johan Pakkanen.

Vakinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin herrat Vilho Wiik ja Helge Lönroth 
sekä varatilintarkastajiksi Uuno Salminen ja Leo Antikainen. Edustamaan 



yhdistystä Suomen pienkiinteistöliitossa valittiin herra Verner Lehtonen 
sekä varalle hra Erkki Lahtinen. Kokous päättyi klo 22.15

Vakuudeksi Holger Palonen, Helmi Vuorio, Toivo Zetterberg 

asiakirjojen perusteella jutun on tuottanut Pertti Louhula

MUODOSTELMALUISTELUN HUIPPUA
Vapaalassa asuvat Henna Penttilä ja Tiina 
Mäntylä ovat harrastaneet taitoluistelua 
pikkutytöstä lähtien. He aloittivat luistelun 
Etelä-Vantaan Taitoluistelijoissa, mutta uudet 
haasteet veivät tytöt Helsingin 
Taitoluisteluklubiin ja nykyiseen Rockettes-
joukkueeseen. Viime vuoden keväällä 
Rockettes saavutti muodostelmaluistelun 
maailmanmestaruuden USAn Colorado 
Springsissä. Suuri suomalainen 
kannustusjoukko Hennan ja Tiinan 
vanhempineen oli paikan päällä todistamassa 
joukkueen voittoa ja mahtavaa tunnelmaa.

Tällä kaudella Rockettesin menestys on 
jatkunut: Suomen kisoissa he ovat 
ripustaneet kaulaansa jo kulta- ja hopeamitalit. Tammikuussa Cup of 
Berlinissä Rockettes saavutti jo viidennen voittonsa. Joukkue on todellinen 
saksalaisten lemmikki, jota tulee katsomaan innostunut yleisö vuosi 
vuoden jälkeen. Helmikuun alussa järjestettyihin Talviuniversiadeihin 
(opiskelijoiden olympialaiset) Turkin Erzurumissa oli ilmoittautunut yli 3000 
urheilijaa 57 maasta. Suomen joukkueessa oli edustajia taitoluistelun 
lisäksi lumilautailussa, alppihiihdossa, free stylessä, mäkihypyssä ja 
naisten jääkiekossa. Rockettes lähti kirkastamaan edellisten Kiinan 
Harbinissa järjestettyjen Universiadien hopeamitalia ja onnistui 
tavoitteessaan, joten mielenkiintoiselta ja antoisalta Turkin reissulta tytöt 
palasivat kultaiset mitalit kaulassaan.  

Suomi on muodostelmaluistelun huippumaa, josta löytyy kolme 
kovatasoista joukkuetta. Maaliskuun SM-kilpailut ovatkin suuri haaste, sillä 
MM-paikan saavuttaa vain kaksi joukkuetta. Huhtikuun MM-kilpailut 
järjestetään tänä vuonna Helsingissä, joten luonnollisesti kotikisan 
edustuspaikka on kaikkien tavoitteena. Edes maailmanmestari ei saa 
automaattisesti uutta kisapaikkaa, vaan se pitää ansaita tämän kauden 
ohjelmillaan. 



Rockettes treenaa lähes 20 tuntia, 6 päivänä viikossa. Jääharjoittelun 
ohella ohjelmaan kuuluu kuntosaliharjoittelua ja tanssia sekä myös 
psyykkistä valmennusta. Tälla kaudella valmentaja Kaisa Niemisen ja 
joukkueen apuna koreografiassa on ollut italialainen jäätanssin 
maailmanmestari ja olympiapronssia saavuttanut Maurizio Margaglio, 
jonka opit luistelun mukana eläytymiseen ovat innoittaneet joukkuetta 
entisestään. Tiina ja Henna sanovat, että "ohjelma ei saa olla vain 
urheilusuoritus, vaan kaiken pitää näyttää helpolta, kauniilta ja 
vaivattomalta. Pitää ottaa yleisö huomioon ja esiintyä heille koko 
suorituksen ajan. Sekä lyhyt- että vapaaohjelma rakennetaan tietyn 
teeman ympärille, jota musiikki, puvut ja liikkeet tukevat. Luistelijat 
viettävät joukkueen kanssa ikimuistoisia hetkiä niin jäällä kuin sen 
ulkopuolellakin. Se on erityisen kiehtovaa. On tietysti haastavaa, mutta 
myös ihanaa jakaa matkan varrella kaikki ilot ja surut, kun tähdätään kohti 
yhteisiä tavoitteita".

Tämän jutun kirjoittaja on istunut taitoluistelukilpailujen katsomossa jo 20 
vuotta ja voin todeta, että saan nauttia sekä urheilusta että taiteesta 
samassa paketissa. Kaunista, mutta teknisesti niin vaativaa! Tälle keväälle 
riittää jännitettävää, mutta aion nauttia joka hetkestä taitoluistelun parissa 
– myös tulevaisuudessa. Joukkueen kotisivuihin voi tutustua osoitteessa 
www.rockettes.fi

Teija Penttilä, Kuva: Henna (vas.) ja Tiina 

TERVETULOTILAISUUS VAPAALAAN MUUTTANEILLE
 Viime vuoden aikana meille rakennettiin poikkeuksellisen paljon asuntoja, 
yksittäisten omakotitalojen lisäksi kerrostaloja Kierrepolulle ja pientaloja 
entisen Kansantuvan tontille Vanhan Hämeenkyläntien varteen. 
Hämeenkylän seurakunta ja Vapaalan omakotiyhdistys ovat päättäneet 
kutsua kylän uusia asukkaita keskiviikkona 23.3. klo 18.30 
tervetulotilaisuuteen seurakuntatalolle, Vanha Hämeenkyläntie 9. 
Tilaisuudessa kerrotaan alueen historiasta ja omakotiyhdistyksen 
toiminnasta sekä seurakunnan eri toimintamuodoista. Vapaalan Martat 
huolehtivat kahvituksesta ja myös muut kylässä toimivat yhdistykset 
esittelevät lyhyesti toimintaansa.

 Toivotamme kaikki uudet vapaalalaiset lämpimästi tervetulleiksi 
tutustumaan uuteen asuinympäristöön!

Liisa Rajamäki



KALLE  RAHOMÄKI  100 VUOTTA  27.1.2011
Alueemme aktiivinen toimija Kalle Rahomäki täytti 27.1.2011 

kunnioitettavat 100 vuotta 
kotonaan Pellaksessa, josta hän 
osti tontin  vuonna 1949. Hän oli 
keskeinen henkilö perustettaessa 
Pellaksen Omakotiyhdistystä 
vuonna 1959. Hän toimi 
yhdistyksen puheejohtajana  koko 
sen toiminta-ajan. Hänen 
johdollaan on Pellaksen alueelle 
kunnostettu tiestöä, avattu 
kuivatusojia, vaikutettu alueen 
kaavoitukseen, saatu tievalaistus 

kuntoon ja järjestetty postinjakelu. Pellaksen Omakotiyhdistys liitettiin 
Vapaalan Omakotiyhdistykseen 1970-luvun puolivälissä. Kalle Rahomäki 
toimi tämän jälkeen pitkään Vapaalan Omakotiyhdistyksen hallituksen 
jäsenenä.

Kunnioittavat merkkipäiväonnittelumme alueemme ahkeralle toimijalle 
kylän asukkaiden hyväksi tehdystä työstä!

Arto Hämäläinen

VAPAALAN KIRKKOPYHÄ
Vapaalan kirkkopyhää vietetään sunnuntaina 20.3. klo 10.00. Jumalanpalvelu-
ksen saarnaajaksi on lupautunut lehtori Jarmo Kiilunen ja liturgina toimii 
seurakuntapastori Jouni Salko. Omakotyhdistyksen tarjoamilla kirkkokahveilla 
on mahdollisuus jutella tutujen kanssa ja kuulla Vapaalan kuulumisia.

 Tervetuloa
  kirkkopyhään! 

 Liisa   Rajamäki



Kappale kaunista Vapaalaa kevään kynnyksellä

Hiihdosta on voinut nauttia tänä vuonna



Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net 

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 http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake 
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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