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Vapaalapäivän tapahtumassa saatiin työnäyte Hembölen 
kotieläinhoidosta. Paikalla oli arviolta pari sataa osallistujaa 
TEATTERIMATKALLE  LAHTEEN 4.11.2011, ks. Sivu 4 ja myös 
http://www.lahdenkaupunginteatteri.fi/ 
OMAT KADUT OK -HANKKEESEEN liittyvät keskustelut asukkaiden kans-
sa torstaina 3.11. klo 18 Rajatorpan koulun ruokalassa, sivu 5 

LUSIKOINTIA	  FRISUSTA	  
Vapaala-päivän jälkeen 
Syyskuun alussa järjestämämme Vapaala-päivä onnistui erinomai-
sesti. Omakotiyhdistyksen hallituksen ja muiden järjestäjien toive 
siitä, että tapahtuma keräisi paikalle erityisesti lapsiperheitä, toteutui 
hyvin; harvoin kylällä näkee näin paljon lapsia yhdellä kertaa. 



 

	  
Osanottajamäärän arvioiminenkin oli vaikeaa, kun liikkuvat vieraat 
ehtivät moneen paikkaan, mutta ei se ainakaan alle kahdensadan 
jäänyt. Teini-ikäisiä nuoria ja varttuneita kyläläisiä oli paikalla 
vähemmän. Jälkikäteen tilaisuutta arvioidessaan hallitus totesikin, 
että eri ikäryhmien huomioimiseen on seuraavilla kerroilla 
kiinnitettävä suurempaa huomiota. 
Tapahtuman jälkeen haluaisin julkisesti kiittää juhlan järjestelyihin 
osallistuneita.   Suurimmat kiitokset kuuluvat ilman muuta Mari 



Harjulle, Kaisa Kauranteelle ja Sini Husulle; lähtihän koko tapahtu-
man suunnittelu liikkeelle Marin ehdotuksen perusteella. Heidän 
ideoidensa ja verkostojensa avulla saimme paikalle suuren joukon 
vapaaehtoisia juhlaa toteuttamaan. Kiitos teille! 

 

 
Vapaala-päivän suurin vetonaula oli Hembölen kotieläinpiha, jonka 



eläimiä ihastelivat niin lapset kuin aikuisetkin ja poniratsastukseen 
oli jatkuva jono. Laura Tuomen ja Sini Husun vetämät laulu- ja 
leikkihetket keräsivät suuren joukon lapsia nurmikolle 
temmeltämään. Hämeenkylän seurakunnan puuhapisteessä lapset 
voivat piirtää ja askarrella ja lähistöllä esitteli EVU lapsille ja nuorille 
tarkoitettua toimintaansa. 

 

 



Juhla tarjosi myös ”motorisoituja yllätyksiä”, joita emme uskaltaneet 
etukäteen mainostaa. Friherrsin VPK pääsi paikalle paloautolla ja 
poliisiautokin viipyi paikalla pitkään katseiden ja kyselyjen 
kohteena. Vanhempi väki saattoi verestää 1970-luvun 
autoilumuistojaan Jukka Salosen Fiatin vierellä. 

 
Aikuisvieraat voivat syventyä juhlassa Vantaan tulevaisuudennäky-
miin, kun projektipäällikkö Reijo Sandberg esitteli Kehäradan ja 
Marja-Vantaan suunnitelmia. Kehäratahan tulee jo muutaman vuo-
den kuluttua muuttamaan ja toivottavasti parantamaan vapaalalais-
tenkin liikkumismahdollisuuksia. 

 



Mikään juhla ei ole onnistunut ilman buffettia. Vapaala-päivään 
saimme Friherrsin VPK:n naiset sitä hoitamaan. Hyvin tekivät pullat 
ja piirakat kauppansa, pullia olisi varmasti 

syöty enemmänkin! 
 

Myyrmäen aluetoimikunta tuki Vapaala-päivän järjestämistä, mistä 
omakotiyhdistys on suuresti kiitollinen. Tuen avulla pystyimme 
järjestämään ilmaistapahtuman, jossa läsnäolijat saattoivat 
vapaasti osallistua kaikkeen toimintaan. 

 



Ainoa seikka, jota me järjestäjät emme voineet varmasti taata, oli 
tapahtumapäivän sää. Ennusteita tulikin tarkkaan seurattua. Juhla-
päivänä arvioitiin satavan iltapäivällä ja saimme viettää aurinkoista 
juhlaa lähes loppuun saakka. Kun sitten valmistauduimme Erick 
Ellisonin loppuvenyttelyyn, taivaalta ryöpsähti sadekuuro, joka ajoi 
kaikki sateensuojaan. Mutta ei hätää, Erickin tehokas venyttely 
voitiin suorittaa koulun juhlasalissa, jonka olimme varanneet sateen 
varalta. Ei mennyt sekään menoerä hukkaan ja juhla sai mieliin 
jäävän lopun! 
Omakotiyhdistyksen puolesta kiitokset kaikille ohjelmansuorittajille 
ja juhlavieraille! 
Liisa Rajamäki 

TEATTERIMATKALLE	  	  LAHTEEN	  
Omakotiyhdistys järjestää perjantaina 4.11. matkan Lahden 
kaupunginteatteriin katsomaan Tohvelisankarin rouvaa.  
Vallaton huvinäytelmä (Maria Jotuni v.1924) rakkauden, rahan ja 
onnen jahtaamisesta. 
Tuomo Aitan uudistetussa sovituksessa ja ohjauksessa aukeaa koko 
elämän syvyys ja kirjo. Silloin komedia muuttuu tragediaksi ja tragedia 
komediaksi. 
Yhdistys on varannut liput ja bussikuljetuksen 40 osallistujalle. 
Varaa oma paikkasi heti! 
Bussi lähtee klo 16.30 Rajatorpan ostoskeskuksesta ja ajaa 
tuttuun tapaan Vapaalantietä ja Vanhaa Hämeenkyläntietä. Kyytiin 
voi nousta bussipysäkeiltä matkan varrelta.  

 



Teatteriesitys alkaa klo 19.00.  
Väliaikatarjoilu(kahvi / tee + suolainen kahvileipä)tilataan osanottajille 
etukäteen. Matkapaketin hinta       (sis. bussikuljetus, teatteriesitys ja 
väliaikatarjoilu) on yhdistyksen jäsenille 30 € ja ei-jäsenille 40 €. 
Teatterimatkalle lähteviä pyydetään ilmoittautumaan 12.10 
mennessä Pertti Louhulalle, puh.09 - 855 5483 tai sähköposti 
pertti.louhula@luukku.com. Jos ilmoittaudut sähköpostitse, niin 
saat siitä myös vastauksen. Kerro ilmoittautuessasi 
erikoisruokavaliostasi. 
Osanottomaksu maksetaan viimeistään 21.10. yhdistyksen tilille 
143030-101156 ja käytetään viitettä 9001. 
Tervetuloa virkistymään  teatteriin! 
Rauni Mononen 

OMAT	  KADUT	  OK	  –ASUKASTILAISUUS	  3.11.	  
Kuntatekniikan keskuksen keväällä toimeenpanema kysely 
Vapaalan katujen parannustarpeista herätti kylässä suurta 
kiinnostusta. Kaupunki sai palautteita yhteensä 107 kappaletta ja 
niihin sisältyi 291 parannusehdotusta. Eniten palautteita ja 
parannusehdotuksia tuli Höylätieltä, Kierretieltä, Vapaalantieltä ja 
Vuolutieltä.  
Omakotiyhdistyksen hallituksella oli mahdollisuus tutustua 
parannusehdotuksiin, mutta kun ne olivat hyvin erilaisia, hallitus on 
tähän mennessä ainoastaan linjannut seuraavat periaatteet, joita se 
toivoo katurakennustöissä erityisesti noudatettavan: 
– katujen perusparannukset 
– hulevesien ohjautuminen 
– liikenneturvallisuuden parantaminen 
Omat kadut OK -hankkeeseen liittyvät keskustelut asukkaiden 
kanssa jatkuvat torstaina 3.11. klo 18 Rajatorpan koulun ruokalassa 
pidettävässä asukastilaisuudessa. Kuntatekniikan keskuksen 
edustajat selostavat kyselyn tuloksia ja kaupungin suunnitelmia 
Vapaalan katuverkoston parantamiseksi. 
Tervetuloa 3.11. Rajatorpan koululle! 
Liisa Rajamäki 



VAPAALAN	  FACEBOOK-‐RYHMÄ	  HYVÄSSÄ	  KASVUSSA	  
Viime keväänä perustettu ja tässä lehdessäkin jo aiemmin esitelty 
Vapaalan oma Facebook-ryhmä on kasvanut iloisesti koko kesän ja 
syksyn ajan. Tätä kirjoittaessa jäsenenä on jo komeat 108 
kyläläistä. On ollut ilo huomata, että ryhmä on paitsi houkutellut 
naapurustosta hyvin väkeä mukaan, myös toiminut kätevänä ja 
reaaliaikaisena kanavana erilaisille keskusteluille ja 
paikallisviesteille.  
Vapaala-ryhmässä on kyselty ja vaihdettu tietoja ja kokemuksia 
erilaisista paikallisista palveluntarjoajista (kauneushoitoloista 
maalareihin), ostettu/myyty/vaihdettu/lainattu/lahjoitettu yhtä sun 
toista ja tiedotettu niin kadonneista ja löytyneistä lemmikeistä, 
hämäristä hiippareista kuin paikallisista tapahtumistakin. Allekirjoit-
tanutkin pääsi kätevästi ja siististi eroon pihalla lojuneesta 
mukulakivikasasta (Kiitos Toni ja Ansku) ja pihalle löytyi upea 
sammaloitunut kaivonrengas melkein naapurista (Kiitos Riitta ja 
Tero).  
Tässä kesän ja syksyn aikana on noussut esiin kysymyksiä siitä, 
kuinka Vapaala-ryhmään voi liittyä, jos ei halua rekisteröityä 
Facebookiin. Vastaus on: rekisteröityminen on Facebookin 
käyttämisen edellytys. Vähän kuin sähköposti – sitä ei voi käyttää 
ilman omaa sähköpostiosoitetta/-laatikkoa. Mutta kukaan ei pakota 
kirjoittamaan Facebookiin mitään tai lataamaan itsestään kuvia, jos 
ei halua. Eli sen enempää ottamatta kantaa Facebookin 
yksityisyyspolitiikkaan: Mukaan vaan, jokainen haluamallaan 
tavalla. Liittyminen on helppoa: rekisteröidy Facebookiin 
(www.facebook.com), kirjoita Haku-kenttään Vapaala, klikkaa 
vaihtoehtoa ”Vapaala ryhmä” ja lopuksi klikkaa haluavasi liittyä 
ryhmään. Kun jäsenyytesi on vahvistettu, voit helposti seurata 
kylämme kuulumisia, lisätä omia ilmoituksiasi ja osallistua 
halutessasi keskusteluihin. 
Vapaalan Facebook-ryhmään kannattaa kuulua. Mitä enemmän 
meitä siellä on, sitä paremmin viestit tavoittavat naapurit, olipa 
sitten tarkoitus myydä vanha fillari, huhuilla kasaan pesisporukkaa 
tai vaikka ehdottaa luomuruokapiirin perustamista. Ryhmä on 



meidän kaikkien kyläläisten yhteinen ja vapaa kaikkien viesteille, 
kuville ja ideoille. Tervetuloa mukaan! 
Mari Harju 

AIKA	  VELIKULTIA	  
Vettä satoi, kun syyskuisena iltana saavuin 
haastattelemaan Juhani ”Jussi tai Jukka” 
Lahtista. Hän asuu omistamassaan kauniissa 
keltaisessa talossa Vapaalantien varrella. Sitä 
ympäröi hyvin hoidettu piha. Talon on 
rakennuttanut hänen isänsä Erkki Lahtinen jo 
1930-luvun lopulla. Samoilla Klubi-askin 
kanteen tehdyillä piirustuksilla, vähän mittoja 
muuttaen, on tehty myös naapurissa sijaitsevat 

vanhat Antikaisen sekä Lindholmin talot. On todella kiitettävää, että 
ne kaikki ovat edelleen jäljellä. Niihin on toki tehty suuriakin 
korjaustöitä, mutta ulkoasultaan ne ovat lähes entisenlaisia.  
Sokkelintekoporukka lintsasi vähän Lahtisen talon perustuksia 
tehdessä ja niistä tuli liian heikot. Sementtiä oli kyllä runsaasti, 
mutta sitä ei kai raaskittu käyttää niin kuin olisi pitänyt. Mutta 
myöhemmin Juhani on korjannut asian ja niinpä Lahtisen talo 
seisoo nyt ehkäpä kylän lujimmalla perustuksella. Sokkeli on peräti 
40 senttiä paksu ja siihen on käytetty lähes lujimman luokan 
betonia, jota Manninen kuljetti paikalle runsaasti.  
Erkki Lahtinen ja Leo Antikainen olivat työkavereita. Kuultuaan, että 
Friherrsissä myydään omakotitontteja, he lähtivät katsomaan 
paikkaa ja ostivat vierekkäiset tontit.  Kun sitten miehet tulivat 
vaimojensa kanssa näyttämään näille paikkoja, ei miesten 
maanitteluista huolimatta rouva Lahtinen tullut tontille, koska 
kaupunkilaistytölle ei ollut tietä perille asti. Vapaalantie, silloinen 
Valtatie, oli jonkinlainen risutie pitkän suoran päähän asti, mutta 
siitä eteenpäin ei ollut mitään.  
Juhani on paljasjalkainen frisulainen.  Koulussa monet hänen 
ikäluokastaan olivat muualta muuttaneita ja toisaalta sen aikaisista 
täällä syntyneistä toiset ovat muuttaneet muuanne, joten hänen 



ikäisiään paljasjalkaisia alkaa kylällä olla kovin vähän. 
Täyttäessään 60 vuotta Juhani kutsui kaikki vanhat kaverit mukaan 
juhlimaan. Juhlat vietettiin pihan perälle pystytetyssä juhlateltassa. 

 
Koulua käytiin Ilpolan uudessa koulussa opettaja Niemen johdolla. 
Pojat olivat poikia silloinkin ja välillä tuli tehtyä kepposiakin. Juhanin 
kaverit karkasivat  kerran jälki-istunnosta ja jättivät opettajan 
luokkaan lukitun oven taakse, mistä koulun vahtimestari hänet 
pelasti  kuultuaan opettajan avunhuudot   
Juhani ja kaverit kävivät kesäisin uimassa Pitkäjärvellä. Sinne 
ajettiin jopa pari- kolme kertaa päivässä. Pojat meloivat vanhoilla 
autonrenkailla Pitkäjärven yli, vaikka tuskin osasivat uida, mutta 
yhtään ei pelottanut. Vanhemmat eivät siitä tykänneet, mutta 
nassikat selittivät, että heillähän oli kaksi rengasta. Vaikka toinen 
olisi tyhjentynyt, niin toisella olisi tultu rantaan. Joskus käytiin myös 
uimassa Malminkartanon hiekkakuopilla. Purosta, mikä lähtee 
Lammaslammesta, käytiin keväisin kalastamassa harvoista 
säkeistä itse tehdyillä verkoilla. Ja kalaa tuli. Toki käytiin vain 
lampea lähempänä olevassa puron osassa, koska vesi oli siellä 
puhtaampaa. Alempanahan siihen puroon tuli jätevesiä myös 
meidän kylältämme. 

Juhani 



Kerran Jokisen tädin kanalan verkko-ovi ”unohtui” auki. Ja sitten 
juostiin. Kun kerran oli saatu jostain pilliklubia eli Klubi 77-tupakkaa, 
sitä piti mennä kalliolle kokeilemaan, mutta eihän siitä mitään tullut. 
Ensinnäkin tupakka oli Juhanilla väärinpäin suussa ja lisäksi siitä 
kokeilusta jäätiin kiinni. Jokisen täti näet näki ja kertoi vanhemmille. 
Vanhemmat eivät suuresti tykänneet sellaisista kokeiluista ja 
moitteita tuli. 
Siitäkään vanhemmat eivät oikein tykänneet, kun kaverukset tekivät 
”ristiretkiä” Kaivokselan vanhoille kaivoksille. Talvella, kun  vesi 
kaivoskuiluissa oli jäätynyt, pojat laskivat puunrunkoja kuiluun ja 
menivät niitä pitkin jäälle. Mutta eihän jää pettänyt. Saatuaan 50-
luvun alussa joululahjaksi Nurmikset, piti niitä heti jouluyönä kuun 
valossa päästä kokeileman suolle, mikä oli Rajatorpassa nykyisten 
Nuijatien ja Lastutien risteyksen paikkeilla. Kun vesi jäätyi, niin 
siihen muodostui kylän lapsille luistinrata. Veden pinnan yläpuolelle 
kohoavat turvepaakut haittasivat luistelua ja varsinkin pelaamista, 
Siksi kaverit patosivat suon laskuojaa saadakseen veden pinnan 
nousemaan. Rajatorpan väki ei tykännyt tällaisesta majavien 
tempuista. Oja on edelleenkin näkyvissä Lastutien vieressä olevalla 
puistoalueella. se on varmaan alun perin kaivettu juuri kyseisen 
suon kuivattamiseksi. Suo oli myös aikanaan kyläläisten 
kaatopaikka, minne vietiin jos jonkinlaista romua. 
Isänsä Erkki oli kaikessa tarkka mies, mutta jotain sai kuitenkin 
joskus ylipuhuttua vaikkapa jäätelön.  Sunnuntaisin tehtiin pihatöitä. 
Erikoisesti Juhanin mieleen on jäänyt, kun tällaisena päivänä Yrjö 
eli Ypi Airaksinen ajoi Valtatietä pitkin kolmipyöräisellä 
polkupyörällään kelloa soittaen. Ypillä oli myytävänä omatekoista 
jäätelöä ja se oli todella hyvää. Tilanne oli kuin vanhasta Aku Ankka 
sarjakuvasta.  Naapuri Leo Antikainen opetti Juhanin nikkaroimaan. 
Kun sitten Antkaisen kioski laajennettiin baariksi, oli Juhanin 
tarkoitus olla Tyynen ensimmäinen asiakas, mutta pettymykseksi 
joku pilsneriveikko oli jo ehtinyt ennen häntä. Taitaa harmittaa 
vieläkin.  
Koulun jälkeen Juhani oli kesämiehenä Helsingin mlk:n 
palokunnassa ja myöhemmin myös vakinaisena. Ambulanssi-
miehenä hän koki jo nuorena paljon sellaista, mitä me muut tuskin 



koemme koskaan. Ehkä häkellyttävin tilanne oli 18-vuotiaan 
palomiehen joutuminen avustamaan synnytyksessä, kun vanhempi 
kaveri vetäytyi tehtävästä.  Toki mukaan saatu kätilö toimi ohjaajana. 

Yrittäjänä Juhani aloitti jo 24-vuotiaana, kun hän yhdessä Huhtalan 
Olavin kanssa sai hoitaakseen Hämeenkylän Gulfin. Intoa oli 
enemmän kuin taitoa ja niinpä se yritys epäonnistuikin. Asemasta tuli 
myöhemmin Kesoil ja nykyään se on Variston Neste. Tämän 
kirjoittajakin on noina vuosina ostanut bensiinin moottoripyöräänsä 
Lahtiselta. 

Sen jälkeen kului erinäisiä vuosia tukkuliikkeessä, kunnes yrittäjyys 
houkutti uudelleen. Juhanilla on ollut aikanaan omistuksessaan 
Hämeentien, Pasilan ja Myllypuron Teboil-huoltoasemat. Sunnuntaina 
18.9.2011 televisio esitti uusintana ohjelmassa Karpon parhaat 
vuonna 2000 tehdyn ohjelman hänen Hämeentien asemansa 
lopettamisesta. Asema oli yksi Helsingin vanhimmista. Rakennus oli 
funkkistyylinen. Helsingin kaupungin johto ei silloinkaan halunnut 
säilyttää vanhaa arvokasta rakennusta, vaan kaatoi paikan. 

Nykyään hänellä on autokorjaamo Viikinrannassa. Hän työllistää siellä 
useita ihmisiä, joiden joukossa on hänen nuorempi tyttärensä. 
Parhaillaan suunnitellaan sukupolvenvaihdosta hänen tyttärensä 
hyväksi.  Sen lisäksi mukaan kuvaan tulee erinäisiä yritysjärjestelyjä ja 
niiden myötä myös lisäksi ulkopuolinen omistaja.  

Isä Erkki oli omakotiyhdistyksen perustajajäsen. Vuosia hän toimi 
erilaisissa tehtävissä yhdistyksen hallituksessa. Kuollessaan vuonna 
1960 hän oli yhdistyksen puheenjohtaja. Juhani on isänsä jälkeen ollut 
omakotiyhdistyksen jäsen. Omakotiyhdistystä enemmän hän on 
kuitenkin toiminut VPK:n piirissä. Täällä hän toimi useita vuosia 
nuorisotyönohjaajana. Valtakunnallisissa kilpailuissa Friherrsin VPK:n 
nuoriso-osasto pärjäsi noina vuosina erinomaisesti. Noihin poikiin 
hänellä on edelleen hyvät välit yhteyttäkin pidetään. 
Aika kului nopeasti ja Juhanilla oli taas kiire. Tällä kertaa satamaan 
vastaanottamaan vieraita.  
Sade ja tuuli oli yltynyt, kun kävelin kotiin kengät ja housunpuntit 
märkinä. 
Toivotamme Juhanille kaikkea hyvää edelleenkin.  

 Pertti Louhula 



 
Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan oma-
koti 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 verkkosivuil-
la osoitteessa https://www.omakotiliitto.fi/ jasenhakemus.aspx tai otta-
malla 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.  
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