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Tuleva kolmannen polven mökkiläinen kokeilee miltä räystäs maistuu! Kuva 

vuodelta 1965, Rauno. 

 
Hauskaa Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta 2012 



 

OMAKOTIYHDISTYKSEN	  KANNANOTOT	  VAPAALAA	  
KOSKEVIIN	  ASEMAKAAVAMUUTOKSIIN	  

Kaupunkisuunnittelussa on työstetty edelleen Vapaalaa koskevia 
asemakaavamuutoksia, Vapaalantie 10:een ja Hohtimien puistoalueelle 
suunniteltuja pientaloja sekä Lastutien erityisasumiskohdetta. Suunnitte-
lun kohteeksi on otettu myös Rajatorpan ostoskeskuksen tilalle esitetyt 
uudisrakentamishankkeet. Suunnitelmia esiteltiin lokakuun alussa Raja-
torpan koululla järjestetyssä asukastilaisuudessa ja niihin oli mahdollista 
ottaa kantaa lokakuun aikana. 
Omakotiyhdistyksen hallitus toimitti kaupungille jo vuosi sitten ensim-
mäiset kannanottonsa ja perehtyi myös nyt esiteltyihin versioihin. Suun-
nitelmat olivat pääpiirteissään entisen kaltaisia, mm. tonttitehokkuus oli 
täysin sama.  
Asemakaavamuutos 002111 koskee Hohtimien puistoaluetta eli Vanha 
Hämeenkyläntie 4 d ja Kierretie 15-17 välistä aluetta. Omakotiyhdistyk-
sen kannanotto oli seuraava: 
Kaavoitusalueelle 002111 on luonnoksessa sijoitettu yhteensä 22 oma-
kotitonttia. Tonttien määrä oli sama jo vuosi kaavoitustyötä aloitettaes-
sa. Tuolloin omakotiyhdistys piti tonttien määrää liian suurena ja se vas-
tustaa edelleen näin tiivistä rakentamista, varsinkin kun Vapaalan ase-
makaavan mukaan tehokkuus saa olla 0,20. Tilaa tarvitaan tonteilla 
myös mm. autopaikoille, jätehuollolle sekä talvisin lumenkasausta 
varten. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen katuliittymiin. Luonnoksen mu-
kaan valtaosalla tonteista olisi oma katuliittymä joko Vanhalle Hämeen-
kyläntielle tai Kierretielle. Vanha Hämeenkyläntie on vilkkaasti liikennöi-
ty, mutkainen ja mäkinen ja sillä on jo nykyisin paljon tonttiliittymiä. 
Suunnitelluilta pieniltä tonteilta täytyisi ilmeisesti peruuttaa Vanhalle 
Hämeenkyläntielle, mikä aiheuttaisi vaaratilanteita sekä kadulla että sen 
vieressä sijaitsevalla kevyen liikenteen väylällä, jota käyttävät mm. 
koululaiset. Yhdistyksen mielestä katuliittymien määrää Vanhalla Hä-
meenkyläntiellä tulee vähentää.  
Kaavoitusalueella on suuret korkeuserot ja hulevedet tulisivat virtaa-
maan kohti notkelmassa sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää. Hule-
vesien imeyttämiseen maaperään tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
Vapaalan Omakotiyhdistys on jo pitkään esittänyt melusuojausta 
Vihdintien varteen. Kaavoitusalue 002111 sijaitsee niin lähellä 



 
Vihdintietä, että suojauksen rakentaminen on välttämätöntä. 

 Asemakaavamuutos 002120 koskee Vapaalantie 10:n alueelle suunni-
teltuja pientaloja. Omakotiyhdistys otti kantaa suunnitelmiin seuraavasti. 
Vapaalan Omakotiyhdistys otti jo vuosi sitten, 24.10.2010, kantaa 
Vapaalantie 10:een suunniteltuihin pientaloihin. Sen jälkeen suunnittel-
utyötä on jatkettu, mutta edelleenkin alueelle halutaan rakentaa kuusi 
pientaloa. Määräyksissä esitetään tonteille varattavan kaksi autopaikkaa 
kullekin, mutta se näyttää vaikeasti toteutettavalta. Myös jäteastiat ja 
talvisin satava lumi täytyy pystyä sijoittamaan pienille tonteille. 
Suunniteltu tonttien määrä on omakotiyhdistyksen mielestä liian korkea. 
Kaavoitettava alue on suikalemainen, kummastakin päästä hyvin kapea 
ja varsinkin lähellä Vanhan Hämeenkyläntien risteystä kallioinen alue, ja 
siksi yhdistys esittää tonttien määrän rajoittamista neljään. 
Luonnoksen mukaan kultakin tontilta olisi katuliittymä Vapaalantielle. 
Vapaalantie on kuitenkin alueen kokoojakatu, jolla on runsaasti 
liikennettä. Omakotiyhdistys esittää tonttien käyttöä suunniteltavan niin, 
että katuliittymien määrää voidaan vähentää. 
Lastutie 1:n osalta suunnittelu on edennyt niin, että Rinnekoti-Säätiö on 
rakentamassa sinne asumisyksiköitä kehitysvammaisille. Asukastilai-
suudessa hankkeeseen suhtauduttiin myönteisesti eikä myöskään 
omakotiyhdistyksen hallitus pitänyt kannanottoa tarpeellisena, vaikka 
olikin aikaisemmin toivonut paikalle vanhusten palvelutaloja. 
Rajatorpan ostoskeskuksen paikalle suunnitellut rakennushankkeet ovat 
herättäneet suurta vastustusta. Omakotiyhdistyksen hallitus korosti 
kaupungille toimittamassaan kannanotossa paikalle suunniteltujen 
liiketilojen tärkeyttä, onhan päivittäistavaroiden ja muiden lähipalvelujen 
saatavuus tärkeää myös Vapaalan pientaloalueen asukkaille. Palvelujen 
saatavuus on turvattava myös rakentamisaikana. Kauppapalveluihin 
liittyvät paikoitustilat ovat tärkeitä erityisesti lapsiperheille ja 
ikääntyneille. Hallituksen mielestä riittävät paikoitustilat pitää sijoittaa 
liiketilojen välittömään läheisyyteen.  
Omakotiyhdistyksen hallitus tulee seuraamaan kaavoituksen 
etenemistä, ottamaan siihen kantaa ja tiedottamaan siitä jäsenistölleen. 
Liisa Rajamäki 

SÄHKÖSOPIMUKSET	  
Vantaan Energialla on useiden vuosien ajan ollut 

sähkösopimukset sekä Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin että 



 
Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (VOK) kanssa. 
Uudenmaan piiri ja Vantaan Energia ovat solmineet jatkosopimuksen 
vuosiksi 2012–2014. Sopimuksenmukaiset hinnat ovat tulleet voimaan 
14.9.2011 ja asiakkaat voivat tehdä sopimuksen toistaiseksi 
voimassaolevana tai yhden tai kahden vuoden määräaikaisena. 
Tarkemmat tiedot sopimuksesta löytyvät osoitteesta 
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/sahkosopimus 
VOKin sopimuksen jatkamisesta ei marraskuussa ollut vielä tietoa, joten 
Vantaan Energian asiakkaat voivat harkita liittymistä Omakotiliiton 
Uudenmaan piirin sopimukseen. Liittymisen voi hoitaa ottamalla yhteyttä 
Vantaan Energian puhelinpalveluun 09-8290225. 
Suomen Omakotiliitto on solminut sähkösopimukset Kymenlaakson 
Sähkön ja Turku Energian kanssa. Näistä saa lisätietoja Omakotiliiton 
sivuilta osoitteesta http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/sahkosopimukset 
Liisa Rajamäki 

JOULU VAPAALASSA 
Olemme viettäneet joka vuosi perinteistä Joulua lapsuuden-

kodissani Vapaalassa. Jouluvalmistelut on aina tehty yhdessä äidin ja 
isän kanssa. Jouluvaloja on laitettu sekä ulos että sisälle ikkunoihin. 
Sisarteni kanssa olemme pieninä lapsina askarrelleet lumihiutaleita 
jotka vanhemmat ovat kiinnittäneet ikkunoihin. Myös joulukuusi on joka 
vuosi hankittu ja me lapset olemme saaneet koristella kuusen. Olen 
jopa muutaman kerran päässyt isän mukaan valitsemaan kuusta olo-
huoneeseen. Se oli hauskaa vaikka ulkona taisikin olla pakkasta jonkin 
verran. Joulukuusi oli pienempänä merkki, ettei ole enää montaa yötä 
kun joulupukki tulee ja tuo lahjoja. Meillä kuusi hankittiin yleensä muuta 
päivä ennen jouluaattoa. Myös suklaakalenterit äiti ja isä ostivat meille 
kaikille. Silloin tällöin tuli avattua kerralla luukku jos toinenkin. Toisinaan 
harmitti kun ei sitten ollutkaan jonkin päivän kohdalla suklaata. 
Jouluaattona meille tuli aina sukulaisia viettämään joulua. Äiti ja isä 
olivat laittaneet paljon hyviä jouluruokia. Isän homma on aina ollut 
hoitaa kinkun paistaminen. Isän äiti on tehnyt aina paljon lanttulaatik-
koa, sillä se on meidän perheessä monen herkkua. Myös kalaa, 
perunoita ja muita laatikoita on ollut tarjolla.  
Ensin tulee käytyä Joulu-saunassa, jonka jälkeen on ruokailun aika. 
Vähän vanhempana on tullut lähdettyä mukaan käymään haudalla 
sytyttämässä kynttilät mummin haudalle. Joulupukki on yleensä ollut 
aina hyvin täsmällinen meille tulemisen kanssa. Yleensä oveen on 



 
koputeltu klo 18 aikoihin ja me lapset olemme innoissaan juosseet 
avaamaan oven. Lahjathan ne olivatkin Joulussa kaikkein 
mielenkiintoisimmat jutut, niiden koko ja määrä. Paras joululahjani 
taisikin joskus olla Barbie matkailuauto. 
Joulupukille kirjoitetusta kirjeestä tuo tuskin puuttui. 
Hyvin selkeästi muistan talon, jonka nimitimme siskojeni kanssa 
piparkakkutaloksi. Talo muistutti todella paljon piparkakkutaloa hienojen 
valojen ansiosta. Joka vuosi tulikin innolla odotettua sitä hetkeä kun 
talon väki laittoi valot paikoilleen ja laittoi ne päälle. 
Nyt kun minulla on jo omia lapsia, niin Joulut tulee edelleen vietettyä 
Vapaalassa mummin ja vaarin luona. Joulupukin ja lahjojen odotus on 
siirtynyt itseltäni omille lapsilleni, jotka odottavat jo joulupukkia ja 
kuusen koristelua innolla. 
Nina Kallio 

VAPAALALAISET VALPPAINA KATUASIOISSA 
Vantaalla katuasioita kehitetään mm. kaupungin Omat Kadut 

OK-hankkeella, jossa tähtäin on vanhojen asuntoalueiden perusparan-
nuksissa. Vapaala saatiin Omakotiyhdistyksen esityksestä kohde-
alueeksi mukaan tälle vuodelle. Aiemmin vastaavia hankkeita lähtien 
vuodesta 2008 on kuusi, mm. Kivistö lähistöltämme viime vuodelta. 
Vantaan kaupungin edustajat, kadunsuunnittelupäällikkö Olli 
Lappalainen ja suunnitteluinsinööri Eero Kupari Kuntatekniikan 
keskuksesta olivat selostamassa kyläläisille Vapaalan hankkeen 
taustoja, tavoitteita ja nykytilaa 3.11.2011 Rajatorpan koululla 
järjestetyssä tilaisuudessa.  Kiinnostus katuasioihin on suuri, paikalla oli 
noin 50 frisulaista. Linkki tilaisuuden laajaan esitysmateriaaliin on alla 
olevan kuvan yhteydessä. 
Esittelytilaisuuden aluksi käytiin läpi hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita. 
Kohtalaisen tuttujen seikkojen joukosta panin itse merkille pari 
myönteistä kehitystä osoittavaa asiaa. Ensinnäkin, nyt voimme odottaa 
että koordinaatio kadunrakentajien ja ”putkenkaivajien ja muiden kadun 
aukirepijöiden” (vesi- ja viemäriasiat, energia-asiat, liikenneasiat) välillä 
pitäisi kulkea paremmin, yhteistyökuviot eri suuntiin ovat hankkeen 
lähtökohtana. Toiseksi ”hulevesien” (sade/valumavesien) ohjaaminen 
yritetään jatkossa saada tapahtumaan enemmän periaatteella ”ei 
kaikkea sadevesiputkeen, vaan imeytetään maastoon mahdollisuuksien 
mukaan”. Tämähän pienentää vesistöihin tulevaa kuormitusta, koska 



 
maaperä on suodattimena mitä parhain. 
Mitä Omat Kadut OK-hankkeessa Vapaalan osalta on tehty tähän 
mennessä? Päällimmäisenä kaksi asiaa:  

• Kevään	  ja	  kesän	  aikana	  kaupungin	  virkamiesten	  tekemä	  Vapaalan	  
katualueiden	  ja	  ympäristön	  inventointi	  sekä	  	  

• Vapaalan	  asukkaille	  suunnattu	  kysely	  katuasioista	  huhti-‐kesäkuussa 
Molemmista on kattavat selostukset kokouksen esitysmateriaalissa. – 
Näiden pohjalta alueen katuasioiden yleissuunnittelu on nyt käynnissä. 
 

 
Ote Vapaalan katuverkoston inventointikartasta. Kartta 
kokonaisuudessaan selityksineen löytyy tilaisuuden koko laajassa 
esittelymateriaalissa, katso linkki www.vantaa.fi ja sitten selaa => 
Kadut ja liikenne => Katujen suunnittelu ja rakentaminen => Omat 
kadut OK => Vapaala eli 
http://www.vantaa.fi/fi/kadut_ja_liikenne/katujen_suunnittelu_ja_rakentaminen_/omat_kadut_ok/vapaala 
Katu- ja ympäristöasioiden inventoinnissa tarkasteltiin mm. seuraavia 
seikkoja  

• rakennetun	  katuverkon	  olemassa	  olevat	  suunnitelmat	  (tällä	  kohdin	  
huomioitava	  että	  Pellas	  on	  uudempine	  katuverkostoineen	  hankkeen	  
ulkopuolella)	  

• katujen	  toiminnallinen	  luokitus	  (pääteistä	  kevyen	  liikenteen	  reitteihin)	  
ja	  katuleveydet	  

• puistot	  ja	  viheralueet	  
• vesijohto-‐	  ja	  jätevesiverkosto,	  hulevesiviemäröinti	  ja	  maaperätiedot	  

vesien	  imeyttämisen	  suhteen	  
• palvelut	  ja	  liikenne,	  ml.	  onnettomuustilastot	  

Asukaskyselyyn Vapaalan katujen parannustarpeista palautteita tuli 123 
kappaletta ja niihin sisältyi n. 300 parannusehdotusta. Eniten palauttei-



 
ta ja parannusehdotuksia tuli Höylätieltä, Kierretieltä, Vapaalantieltä ja 
Vuolutieltä. Kaikkiaan kommentit olivat varsin kirjavia ja osin ristiriitaisia 
ja Omakotiyhdistyksen hallituskin tyytyi tässä vaiheessa korostamaan 
hankkeen eteenpäin viejille katujen perusparannusten merkitystä, 
hulevesien oikeaa ohjautumista ja liikenneturvallisuuden parantamista. 
Tämän vuoden kadunrakennustöitä Vapaalassa on Naulatiellä ja Kir-
veskujalla; myöhemmin Sahakujalla. Tilaisuuden esittelijät eivät – ym-
märrettävästi - voineet ottaa kantaa millä vauhdilla katujen 
saneerausMarraskuisen perjantai-illan hämärtyessä jatkossa menee 
eteenpäin. Kaikki kun on kiinni rahasta ja siinä pisin tähtäin edes 
raamina on viisi vuotta. Vapaalassa on vielä kaupungille kuulumattomia 
yksityisteitäkin, joiden kohtalosta ei tilaisuudessa sen enempää saatu 
tietää. Kuulijakunta esitti lukuisia katukohtaisia kysymyksiä ja 
ehdotuksia. Muistiin merkityiksi tulivat, lupauksia ei juuri herunut. 
Seuraavaksi jäämme odottamaan nyt tehtyjen inventointien ja asukas-
kyselyn perusteella yleissuunnitelmaa jatkotoimenpiteistä. Alustajat 
myös lupasivat, että suunnitelmien edetessä asukkaita aina kuunnellaan 
herkällä korvalla. Yllä olevan kuvan yhteydessä olevasta nettilinkistä voi 
seurata hankkeen edistymistä. Tietenkin myös Omakotiyhdistys omalta 
puoleltaan seuraa tilannetta ja tiedottaa kyläläisille. 
Heikki Niininen 

OMAKOTIYHDISTYKSEN TEATTERIMATKA LAHTEEN 
Marraskuisen perjantai-illan hämärtyessä Vapaalan Omakoti-

yhdistyksen kulttuuriaktiivit pakkautuivat teatteribussiin suuntana Lahti 
ja sen arvostettu teatteri. Heti alkumatkasta saattoi havaita, että kuljet-
tajamme oli poikkeuk-
sellisen fiksu ja tilan-
teen tasalla. Pienenä 
yllätyksenä koimme, 
että bussi kääntyikin 
Tampereen suuntaan ja 
kuljettaja höysti tilan-
netta hyvin ominta-
keisella huumorillaan” 
meillähän on aikaa, 
joten koukataan Tam-
pereen kautta.” No, 
ohitimme pahimmat 



 
ruuhkat ajamalla Hanko-Porvoon tien kautta Mäntsälään ja olimmekin 
hyvissä ajoin Lahden teatterilla ja nopeimmat ehtivät nauttia 
teatteriaulan virvokkeista ennen huvinäytelmän alkua. Lisää kuvia 
http://vapaala.net/ajankohtaisetkuvat/teatteri2011/alku.html. Maria 
Jotunin Tohvelisankarin rouva asetti meille mukavia väreitä ja 
odotuksen tunteita, onhan Jotuni yksi suomalaisen kirjallisuuden 
suurista naishahmoista. 
Tämäkin näytelmä osoitti, että Jotuni oli aikaansa edellä ja uskalsi 
rikkoa sen ajan arvomaailmojen rajoja. Uskallan sanoa, että hyvin 
näytelmä piti meitä mukanaan, tosin aluksi oli totuttelemista 1920-luvun 
kielelliseen ilmaisuun. 
Ihmissuhteiden kuvaus oli ajoittain niin vauhdikasta, että olisi ehkä 
kaivannut hieman pelkistetympää tarinaa, mutta mikä hämmästyttävintä 
20-luvun näytelmä kuvasi hyvin tätä päivää: maailma ei ole sadassa 
vuodessa juurikaan muuttunut. Ihmisen ahneus ja itsekkyys sai ilmiasun 
tohvelisankarin rouvan egoistisessa hahmossa. Tämän vastapainona 
tietty elämän ja olemisen suurempi ymmärrys oli koko ajan läsnä 
tarinassa. Näytelmässä oli myös nuorten ihmisten elämän kuvausta ja 
aitoja raikkaita tunteita. Ajan saatossa nuoruuden idealismi ja uskallus 
ei ole mihinkään kadonnut, onneksi näin! 
Roolisuorituksesta parhaan arvosanan voi antaa Taneli Mäkelälle, joka 
kypsällä tavalla esitti Tohvelisankarin roolin. Hän ilmensi vahvasti 
elettyä elämää ja sen kaikkia vivahteita. Nuoremmat näyttelijät olivat 
vielä selvästi kehitysuralla. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti häirinnyt 
kokonaisuutta. 
Suuri kiitos matkasta lankeaa Omakotiyhdistyksen hallitukselle ja sen 
aktiivihenkilöille. 
Matkaseurueesta pidettiin hyvää huolta. Saimme nauttia väliajalla 
kahvitarjoilusta karjalanpiirakoineen. 
Paluumatkalla oli vielä hauskat arpajaiset runsaine palkintoineen. 
Teatteribussista purkautui tyytyväisiä matkalaisia, näin rohkenen arvata! 
Oikein mukavat fiilikset jäi tästä retkestä! Reissussa mukana olleena  
Sari Aulu  

MUSIKAALI PUNAINEN NEILIKKA VALMISTUU 
VASKIVUOREN LUKIOSSA 

Vantaan Vaskivuoren lukiossa harjoitellaan suurella innolla sekä 
oppilasmäärällä vuoden 2012 musikaalia Punainen neilikka. Punainen 



 
neilikka on Vaskivuoren lukion 
musikaaliperinteen 21. teos. 
Punainen neilikka on kymmenisen 
vuotta sitten kirjoitettu ja sävelletty 
musikaali, joka sijoittuu Ranskan 
vallankumouksen verisimmille 
vuosille. Suomessa se nähdään 
nyt toista kertaa. Tammikuussa 
tämä historiallinen 
seikkailumusikaali rantautuu ja 
lähtee liitoon konserttitalo 
Martinuksen lavalla.  
Emmuska Orczyn romaaniin 
perustuva musikaali kertoo 
salaperäisen sankarihahmo 
Punaisen neilikan tarinan Frank 
Wildhornin mahtipontisin sävelin. 
Eletään vuotta 1792. Aatelistoa 

murhataan, giljotiinit käyvät 
taukoamatta, kunnes englantilainen 
Punainen neilikka perustaa 
ystävineen salaseuran, joka alkaa 
toimia tätä julmuutta vastaan. 
Musikaalissa nähdään Ranskan 
vallankumouksen kahdet kasvot; 
niin alemman kuin ylemmän luokan 
kärsimys ja taistelu. Ennen kaikkea 
Punainen neilikka kertoo 
rakkaudesta, ystävyydestä, 
luottamuksesta ja rohkeudesta, 
ihmisen neuvokkuudesta suurien 
asioiden äärellä.  
Musikaalissa näyttelee ja tanssii 
yhteensä 45 Vaskivuoren lukion 
opiskelijaa ja orkesterin riveissä 
soittaa 26 opiskelijaa. Musikaalin 
ympärillä työskentelee yhteensä 12 

eri alojen ammattilaista tuottajasta laulucoachiin ja lavastajasta 

Sir Percival Blakeney - 
Henri Piispanen 

Chauvelin - Sami Arvonen 



 
valosuunnitteluun. Tammikuun 7. päivän ensi-illassa nähdään upea 
kokonainen musikaali, jossa nuoret lahjakkuudet pääsevät näyttämään 
kaiken osaamisensa. Musikaalin tekeminen koulutyön ohessa on 
unohtumaton kokemus, jonka kaikki osalliset muistavat loppuelämänsä. 
Harjoittelu on aloitettu elokuussa 2011 ja opiskelijoista on hitsautunut 
tiivis, toisiaan kannustava ja rohkea ryhmä. Lavalla tullaan näkemään 
vahvoja tanssinumeroita, upeaa laulua, herkkiä ihmiskohtaloita ja 
seikkailua! Punaisessa neilikassa on jokaiselle jotakin!  
Ohjaus: Leena Gardiner 
Musiikinjohto: Matti Suomela 
Koreografi: Virpi Juntti 
Liput lippupisteestä www.lippu.fi 
Arto Hämäläinen 

 
se alkuperäinen lumilyhty, kuva Rauno 

 
  



 
Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan 
omakoti yhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. 
Hallitus 2011 
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 verkko-
sivuilla osoitteessa https://www.omakotiliitto.fi/ jasenhakemus.aspx 
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 €. Puoli sivua 8 x 11,5 cm, 90 €.  
Kolmannes sivua 5 x 11,5 cm, 50 €. Rivi-ilmoitus, korkeintaan kolme 
riviä 30 € 

JOULUMYYJÄISET 
Sunnuntaina 11.12. 

klo 12 - 14 
Käsitöitä, 

Leivonnaisia, Kahvia, Teetä 
Arpajaiset 

Järjestää Friherrsin VPK:n naisosasto 
Vapaalantie 28, Vantaa 
Friherrsin Torppa 
	  


