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Kuka on isä robert ja mikä on ekumeeninen keskus kunnarlassa?

Joku osaa vastata näihin kysymyksiin joku ei. Niin tai nain, omakotiyhdistyksen 
ryhmä lähteen etsimään vastausta kumpaankin kysymykseen huhtikuun 23. 
päivänä klo 18.00 Rajatorpan koululta, josta ajetaan yksityisautoilla Espoon 
Kunnarlaan.

Jottei illan aihe olisi aivan outo, on todettava, että Isä Robert de Caluwé on 
ennen talvisotaa Suomeen muuttanut roomalaiskatolinen pappi. Hän kuuluu 
kirkossaan niihin, jotka viettävät jumalanpalveluselämäänsä idän rituksen 
(tavan) mukaan eli joiden jumalanpalvelus näyttää luterilaisesta ortodiksien 
palvelukselta  Isä Robert johtaa pientä ekumeenista keskusta, jossa eri 
kirkkojen edustajat tapaavat toisiaan ja vahvistuvat siinä, mikä on heille 
yhteistä.

Isä Robert on hyvä ikonimaalari ja  maalauksen opettaja sekä heraldikko eli 
vaakunantekijä, jonka kädestä on myös Vapaalan kylästandaari.

Friherrsin auto siirtymässä vantaan liikenteelle eli kaupungin yhtiölle

Vapaalan kaupunginosaillassa vähän kipunoitiin, kun kylän bussiliikenteen 
edustajat eivät olleet lupauksistaan huolimatta tulleet paikalle vastailemaan 
kyläläisten kysymyksiin. Nyt on syy selvinnyt. Taisivat olla kaikki laatimassa 



esisopimusluonnoksia Friherrsin Auton myymisestä kaupungille.

 Toivoa sopii, että omistajanvaihdos merkitsee parantuvia bussipalveluja 
kyläläisille. Soittelimme Vantaan Liikenteelle ja kyselimme, mitä uutta on 
bussilla liikkumiseemme tulossa. Ystävällinen ajomestari arveli ajan oloon 
palvelujen paranevan, muttei aivan pIan. Liikennehän on kahden firman 
käsissä, mikä jonkin verran ehkä hidastaa kehittämistä. Reittejä ja vuorovälejä 
tullaan tarkistelemaan. Tavoitteena on myös päästä näyttölippuun  Se tuottaa 
kuitenkin vaikeuksia, koskei linjalla 363 ole sellaista saatu aikaan vuoden 
yrittelyistä huolimatta.

Palvelujen kehittäminen perustuu kuulemma kuluttajatutkimuksiin. Eli asioita 
kysellään bussimatkustajilta. Kysyin, miten minun tahtoni saadaan selville, kun 
käytän bussia nykyisin harvoin, mutta saattaisin käyttääkin hyvin järjestettyä 
julkista liikennettä. Ajomestari arveli olevansa realisti, kun epäili, etteivät 
tällaiset vastaamaan pyrkivät kuitenkaan käyttäisi säännöllisesti busseja, vaikka 
parannukset tehtäisiin heidän toiveittensa mukaisesti. No, voihan homma 
niinkin olla, vaikka toiselta tuntuu.

Esko Koskenvesa

Jälleenkö ryhmätyönä kiviä murskaamaan?

Jotkut ovat kuulleet, että naapurustoomme, aivan Helsingin rajan taakse, ollaan 
suunnittelemassa kivimurskaamoa. Ymmärrämme, että jossakin on murskaakin 
tehtävä, mutta eikö löytyisi paikkaa, joka ei olisi aivan lähiön kupeessa. Ei ole 
aivan helppo elää läpi vuorokauden jyrisevässä ukkosessa, jollaiseksi 
murskaamon rouhinnan tulkitsee jokainen keskiherkkä ihminen.

Kysyimme asiaa Helsingin kaupungin terveysvirastosta. Siellä murskaamosta ei 
ollut mitään tietoa, ts. lupahakemusta heille ei ole jätetty. Jos sellainen tulee, 
asiasta ilmoitetaan etukäteen lehdissä.

 Jo toinen asfalttiasema vanhan hämeenkyläntien varteen



Kaikkiko palopillin soidessa vpk:n mäelle?

Tätä on kysytty lehtemme toimitukselta eikä ole turhaan kysyttykään. 
Tiedustelimme asiaa Kunto Rosendahlilta, joka on pitkän linjan 
vapaapalokuntalainen. Hän kertoi, että Vapaalan VPK:n hälytyspilli pannaan 
soimaan keskuspaloasemalla, kun palopäällikkö toteaa tarvitsevansa 
lisävoimia. Tämä selittää sen, että kylämme WK saattaa olla jollakin 
palopaikalla sammutusautojonon loppupäässä.

 Kun siis keskusasemalta pannaan Vapaalan palopilli soimaan, se kutsuu kylän 
vapaapalokuntalaisia sammutuksen työhön. Heitä on tällä hetkellä Kunto 
Rosendahlin kertoman mukaan 20 30. Joku on kysellyt, eikö tällaista ryhmää 
voitaisi hälyttää jollakin digitaalilaitteella, joka alkaisi povitaskussa kolkuttaa 
kuin huono omatunto. Tällaisia laitteita on kyllä Vapaalan VPK:llakin, mutta vain 
muutamia. Loput on hätisteltävä palopillillä.

Normaalisti palopilli ujeltaa yhden minuutin, niin kuin sanotaan, yhtä soittoa.   
Sanonta taitaa tulla eestinkielestä ja tarkoittaa samaa kuin yhtä perää.  
Ensimmäiset valmiusasemiin ehtineet vapaapalokuntalaiset ilmoittavat 
keskuspaloasemalle radiopuhelimella, että aikeissa ollaan. Jos tällaista 
ilmoitusta ei Tikkurilaan kohtuullisessa ajassa tule, sieltä räpsähtää Vapaalan 
sireeni uudelleen ääneen, jotta täkäläinen sopimuspalokunta saataisiin 
liikkeelle.

Toimitukselta on myös kysytty, milloin sireeni kehottaa koko kylää 
kaivautumaan saastesuojaan. Rosendahl tiesi senkin. Kun kuulette sireenin 
äänen nousevan ja laskevan, on kysymyksessä kaikkia kyläläisiä koskeva 



halytys. Siis nouseva ja laskeva. Rosendahl kertoi, että tulevana kesänä 
paloasemalle asennetaan katastrofihälytin. Sen hälytykseen sisältyy myös 
ihmisäänellä annettuja ohjeita siitä, miten on toimittava. Muutaman kuukauden 
perästä siis alamme opetella tunnistamaan noiden ohjeiden ääntä ja 
erottamaan sen kovapuheisimmistä kyläläisistä.

Esko Koskenvesa

Jätteenpolttolaitos vantaalle?

Tulisiko jätteet viedä kaatopaikalle sellaisenaan, lajitella ne ja hyödyntää vaiko 
jätteenkäsittelylaitoksella "jalostaa" polttoa silmälläpitäen. (No muitakin 
vaihtoehtoja toki on.)

Yhdistys on ottanut kantaa jätteiden käsittely  ja polttolaitosta vastaan eri 
omakotiyhdistysten yhteisessä kirjeessä. Kirjeessä asetetaan kyseenalaiseksi 
uutta tekniikkaa olevan laitoksen taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys.

Yhdistyksessä asia nähdään siten, että polttolaitosten on syytä antaa kehittyä 
vielä maailmalla, koska vähäisillä tutkimusresursseillamme ei kannata 
itsenäisesti tarttua näinkin laajan ongelman "perustutkimuksiin". 
Ilmansuojelulainsäädäntö Suomessa on myös ankaran myllerryksen kohteena, 
joten on vaikea veikata, millaisia vaatimuksia laitokselle tulisi asettaa. Suomi on 
kaatopaikkojen suhteen esim. Keski Euroopan maita paljon edullisemmassa 
asemassa. Malttakaamme siis vielä muutama vuosi kaatopaikkoja täyttäen niin 
eiköhän polttolaitostenkin edullisuus tai haitallisuus ole tullut siihen mennessä 
selvitetyksi.

Kunnon viemärit vapaalaan

Vapaalan kaupunginosaillassa Aarre Peltonen valitti, että kylän keskustassa, 
Vapaalantien ja Kierretien risteyksen vaiheilla on liian heppoinen viemäri. Se on 
kuulemma tehty 1950 luvulla käsityönä ja siitä syystä kokolailla lähellä pintaa. 
Tästä on ollut vähitellen seurauksena, kun viemärin käyttäjien määrä on 
kasvanut, että osa mahdollisimman kauaksi toivotusta viemäritavarasta aikailee 
mainitulla kylän kohdalla ja uhkaa melkein tulla huoneisiin, ainakin hajun 
muodossa.

Toivomme siis kaupunginisien ja äitien pitävän huolen siitä, että viemärit vievät 
kaiken sen, minkä tuomarit tuovat   ja vähän muutakin.

 Omakotiyhdistykseni jäsenmaksu

Jäsenmaksu on tältä vuodelta 30 mk kuten viime vuodetkin. Liittymismaksu on 
10 mk, joten uudet jäsenet maksavat 40 mk. Tämän lehden mukana jaetaan 
tilillepanokortti jäsenmaksun suorittamista varten.

 

 



Vapaalan omakotiyhdistys ry johtokunta

Pj. Kalevi Karling 848 560 Rauno Leppänen 843 484
Siht. Eija Grönfors 845 288 Mirjam Mustonen 845 723
 Arvi Koppinen 845 282 Kalle Rahomäki 846 876
 Sinikka Koponen 847 859 Sirkka Liisa Saarinen 843 842
 Esko Koskenvesa 845 499 Aarne Toivanen 846 499
Tiedotettamme ovat taloudellisesti tukeneet ja vapaalalaisia palvelevat:

Oy Papyrys Ab, Vapaalantie 8, puh_848 266, merkittävä työnantaja 
kylässämme.

ISKU OY, Martinkyläntie 47, puh. 840 511.

Rajatorpan Kukka, Rajatorpan ostoskeskus, puh. 843 992, avoinna 
arkisin klo 9 18, lauantaisin klo 9 - 15 ja sunnuntaisin klo 10 - 15. 
Suoritamme kaikki alaan liittyvät sidontatyöt.

Kioski Parkkis palvelee keskeisellä paikalla Varistossa. Avoinna 
talviaikaan: arkisinklo9 - 21 ja viikonloppuisin 10 - 21, puh. 847 384. 
Meiltä löydät: elintarvikkeita, makeisia, juomia ja jäätelöt sekä 
postimerkit, lisäksi leluja ym. pikkutavaroita. Veikkaus joka päivä. 
Myydään myös Vantaan kaupungin tasatarifilippuja. Tervetuloa!

Varastovalinta, Koivuvaarankuja 2, puh. 844 782. Avoinna arkisin klo 
9 - 20, lauantaisin klo 9 - 16.

K valinta Kotitorppa, Rajatorpan ostoskeskus, Puh. 845 569, 845 
699. Avoinna arkisin klo 9 - 18, lauantaisin klo 9 -14.

K-halli Pähkinä, Pähkinärinteen ostoskeskus, Lammaslammen tie 9, 
puh. 847 942. Avoinna arkisin klo 9 - 20, lauantaisin klo 9 - 18.

Variston Ruoka aitta Oy, Luhtimäki 2, puh. 848 471 Avoinna arkisin 
klo 9 - 19, lauantaisin klo 9 15.

Kansallis Osake Pankki, Rajatorpan ostoskeskus, puh. 845 814. 
Avoinna arkisin klo 9.15 - 16.15.

Rajatorpan Kampaamo, Rajatorpan ostoskeskus, puh. 845 819. 
Avoinna arkisin klo 9 18, lauantaisin klo 8 - 14.

Union Rajatorppa. Huollot ja pesut. Varaus puh. 848 175, auto- ja 
videovuokraus puh. 848 225. Avoinna arkisin klo 6.30 21, lauantaisin 
klo 8 - 21, sunnuntaisin klo 9 - 21.

Vesijohtoliike Karvinen R. Ky, Josafatinkatu 13, 00510 Helsinki, puh. 
753 2214, 701 1542, asunto Kaavintie 15, puh. 845 352.

Kukat arkeen ja juhlaan. Hämeenkylän Kukka Vantaan Varisto, 
puh./tel. 848 160. Aukioloaika/öppet: ma – to/månd.- torsd. 13 - 19, 
pe su/fred. -  sönd. 10 - 19.

Hämeenkylän seurakunnan jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Hämeenkylän kirkossa Auratiellä klo 10. Seurakunnan toiminnasta 



viikottain Etelä-Vantaa  -lehdessä.

 

Kyläläinen käytä omia lähipalveluja

Koonneet: Kalevi Karling, Esko Koskenvesa, Rauno Leppänen ja Sirkka-Liisa Saarinen


