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Ylimääräinen vuosikokous 17. 5. 2000 

Vapaalan - Rajatorpan yhteistilaisuus ja vuosikokous olivat ja menivät 

Vuosikokouskutsua (KK1/2000) alkuvuodesta muotoiltaessa porkkanan 
asuun, kävi ilmi, että yhteistyö kaupunkisuunnittelun kanssa oli ollut sen 
verran tuloksellista, että voitiin järjestää yhteinen asukastilaisuus, jossa 
saatiin tarpeellista ja ajankohtaista tietoa kaupungin virkailijoilta samoinkuin 
uudesta naapuristamme, Kehäkukasta. Poissaolijoille on esittely toisaalla 
lehdessämme. Tilaisuus antoi selvästi uutta esikuvaa vuorovaikutteisesta 
yhdyskuntasuunnitttelusta, jota uusi lakikin edellyttää. 

Otettiin esille myös muita tulevaisuudenkuvia. Uinuva ostoskeskus herätti 
taas kysymyksiä niinkuin pitikin, rajatorppalaiset erikoisesti odottivat näitä, 
koska kutsussa ei muuta heillä mainittu. Kaupungilla vaan ei ollut 
myötätuntoa enempää resursseista tarjottavana, kuten oli odotettu. Lisäksi 
tarjotaan kannustusta asukasyhdistysten aloitteille, mikäli yhteistoimintaa 
syntyy. Tätä on tarkoitus selvittää. Toivotaan edelleen, että oman ostarin 
palvelut kiinnostaisivat yhä enemmän. Pelkkä uusi postilaatikko ei paljon 
pysäköintipaikkoja kaipaa. 

Vuosikokous yhteistilaisuuden jälkeen eli illan pääasiaksi tarkoitettu sujui 
ongelmitta, kuten ennenkin: kokoukseen jäivät juuri tarvittavat uudet jäsenet 
hallituksesta eroavien paikalle, että se kahdeksansadan kutsun porkkana 
veti. 

Rauno Leppänen 

PS: Mikäli näitä kuulumisia yleensä luetaan, voivat sähkölämmittäjien karvat 
syksymmällä nousta pystyyn, palaan asiaan - toivotaan kuitenkin ettei. 

 Ylimääräinen Yhdistyksen Kokous 17. 5. 2000 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöuudistusta, mutta se jätettiin 
pöydälle ja päätettiin, että hallitus edelleen selvittää muutamia kysymyksiä ja 
sääntömuutoksesta päätetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. 
Jatkoselvityksiä vaativia kysymyksiä oli kaksi, yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksen muotoilu ja jäsenmaksujen suuruudesta päättävän 
vuosikokouksen ajankohta. 

Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestön (VOK) ja vantaalaisten 
omakotiyhdistysten piirissä on menossa yleinen sääntöuudistusvaihe. 
Uudistusten tarkoituksena on antaa yhdistyksille ja keskusjärjestölle entistä 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa toiminta-alueensa ja niiden 
lähiympäristön suunnitteluun. Omakotiyhdistyksen sääntöehdotuksessa 
toiminnan tarkoitus ja toimintatavat on ilmaistu seuraavasti: 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa 
paikalliseen pientaloasumiseen ja -omistamiseen liittyviä yleisiä ja paikallisia 
etuja, tavoittelematta kuitenkaan yhdistykselle tai sen jäsenille välitöntä 
taloudellista ansiota, tukea kiinteistönhoitoharrastusta Vapaalassa ja 
Pellaksessa sekä valvoa ns. kestävän kehityksen huomioon ottamista 
aluesuunnittelussa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja erilaisia 
vapaa-ajan tapahtumia, harjoittaa valistustoimintaa, tekee jäsentensä 
tärkeinä pitämissä, pientaloasumiseen liittyvissä asioissa aloitteita ja 
esityksiä sekä antaa lausuntoja mm. kunnallisille, seudullisille ja valtion 



päätöksentekijöille ja osallistuu yhdyskuntasuunnitteluun toiminta-alueellaan 
ja sen lähiympäristössä. 

Kuten edellisessä lehdessä kerrottiin, hallitus on sääntöuudistuksella 
halunnut löytää ratkaisun siihen ristiriitaan, jotka nyt vallitsee jäsenmaksujen 
suuruuden päättämisajankohdassa. Edellistä ratkaisuehdotusta, tilikauden 
muuttamista kalenterivuodesta poikkeavaksi, ei vuosikokouksessa pidetty 
hyvänä, vaan asiaa päätettiin selvittää edelleen. Jäsenmaksujen perinnästä 
huolehtivan Suomen omakotiliiton kanta oli yksiselitteinen: se suositteli 
siirtymistä kahteen vuosikokoukseen, jolloin seuraavan vuoden 
jäsenmaksusta päätettäisiin edellisen vuoden syksyllä. 

Omakotiyhdistyksen hallitus ei kuitenkaan ollut halukas menemään näin 
työlääseen käytäntöön, vaan ehdottaa, että keväällä pidettävässä 
vuosikokouksessa päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun 

suuruudesta. Näin asiasta voidaan ilmoittaa hyvissä ajoin Omakotiliittoon. 
Mikäli vuoden kuluessa ilmenee yllättäviä korotustarpeita, hallitus kutsuu 
koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen asiaa käsittelemään. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous sääntöehdotuksen käsittelyä varten 
pidetään keskiviikkona 17.5. klo 18.30 Rajatorpan koululla. Mikäli 
ehdotus hyväksytään, hallitus toimittaa sen yhdistysrekisteriin 
hyväksyttäväksi. 

Tervetuloa kokoukseen! 

Liisa Rajamäki 

 Uusia asukkaita Vapaalaan 

Olemme ilolla todenneet sen sydämellisyyden, jolla asuntolamme otetaan 
vastaan joukkoonne alkuvaikeuksien jälkeen. 

Tässä Teille vähän taustatietoa hankkeestamme, tulevista naapureistanne 
ja aikataulutuksestamme. 

Vantaalla on suuri pula kehitysvammaisten asunnoista eikä kaupunki ole 
pystynyt täyttämään lakisääteisiä velvoitteitaan. Siksi perheet, joita tämä 
puute koskettaa, perustivat 5.3.1997 Kehäkukka-yhdistyksen, jonka 
päätarkoituksena on rakentaa ja ylläpitää voittoa tavoittelematonta 
asuntolaa. 

Kehäkukka- projektin tavoitteena on lähentää kehitysvammaisten asumisen 
tasoa lähemmäs muun väestön itselleen luonnollisena pitämää 
asumisstandardia. 

Kehäkukka-asuntola on tarkoitettu itsenäistyville nuorille kehitysvammaisille. 
Siihen tulee yhdeksän "yksiötä", yhteisiä tiloja ja tukiperheen asunto. 
Rahoituksemme kulmakivinä ovat Raha-automaattiyhdistys ja Valtion 
asuntorahasto lisäksi meillä on omarahoitusta. Asunnot ovat vuokra-
asuntoja ja hoitohenkilökunnan kulut katetaan kaupungin ostopalveluina. 

Kyseessä on erityiskohde, joka on suunniteltu saman ryhmän pitkä-
aikaiskäyttöön. Valitut asukkaat ovat nyt noin 20 vuotiaita ja asumistavoite 
on ainakin 50 v. He käyvät päivisin työssä ja osalla on opiskelut vielä 
kesken. 

Jokainen nuori asukkaamme asuu omassa noin 34 m2 yksiössään. 
Kehäkukassa on lisäksi yhteisessä käytössä keittiö-, pyykkihuolto- ja 
oleskelutilat sekä saunaosasto. Lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä 
huomiota viihtyvyyteen, paloturvallisuuteen, asuintilojen terveydellisyyteen 
sekä terapeuttisiin ratkaisuihin sisällä ja ulkona. Tavoitteemme on olla 
suunnannäyttäjänä kehittämässä kehitysvammaisillekin kodinomaisia 
olosuhteita, jossa yhdistyvät niin kehittymismahdollisuudet, yksityisyys kuin 
yksikön tuoma turvallisuus.  

Nuoret tuntevat toisensa pääosin jo päiväkodista lähtien ja ovat valmiit 
koettelemaan omien siipiensä kantavuutta toinen toistaan tukien. 
Tavoitteenamme on mahdollisimman itsenäiset ja vähän palveluja 



tarvitsevat asukkaat. Näin heidän elämänlaatunsa kohoaa ja yhteiskunnan 
kustannukset pysyvät kohtuullisina. 

Myös tontin muodostuksessa on ollut sama tavoite ja olemme olleet siinä 
onnekkaita huomioiden, että Vantaalla on niukasti tarjolla tontteja ko. 
rakentamiseen. Tällä Vapaalantien tontilla palvelut ovat riittävän lähellä ja 
turvallisten kulkuyhteyksien päässä. Paikka on hyvä myös, koska koulu ja 
viereinen päiväkoti ovat kiinnostuneita yhteistyöstä ja ympäristön kauneus ja 
sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä kehitysvammaisille. 

Rakennusprojektimme on edennyt, ja toivomme rakennustöiden pääsevän 
alkamaan toukokuussa. Rakennusajaksi on arvioitu noin yhdeksän 
kuukautta, joten vuoden 2001 alussa pääsevät asukkaat muuttamaan omiin 
koteihinsa. 

Voimme jo tässä vaiheessa toivottaa tulevat naapurimme tervetulleiksi 
tutustumaan asuntolaamme sen valmistuttua. Tapaamisiin avointen ovien 
merkeissä. 

Terveisin 

Reijo Hovi 

Kehäkukka ry:n puheen johtaja, puh. 040 5505135 

Ostetaan-myydään-vuokrataan  

Kyläkuulumisille on ehdotettu ostetaan myydään palstan perustamista. Idea 
on hyvä ja sitä on päätetty kokeilla. Lehtemme soveltuu vapaalalaisten 
kiinteistöjen osto-myynti tai vuokrausilmoitteluun. Edellisten lisäksi 
omakotiasumiseen liittyvien palveluiden ja tarpeettomiksi käyneiden 
tavaroiden myynti-ilmoitukset soveltuvat lehteemme. Palstatila on tarkoitettu 
pääasiassa vapaalalaisille yksityishenkilöille, koska julkaisumme 
sivumäärää ja julkaisutiheyttä (4-5 kertaa vuodessa) ei ole tarkoitus 
muuttaa. Ilmoitukset ovat rivi-ilmoituksia ja kokeiluluontoisesti tänä vuonna 
omakotiyhdistyksemme jäsenille ilmaisia ja muille ilmoitus maksaa 100 
markkaa. Seuraavat Kyläkuulumiset ilmestyvät kesälomien jälkeen. 
Halutessasi ilmoituksen Kyläkuulumisiin voit ottaa yhteyttä yhdistyksen 
hallituksen jäseniin. 

Eija Grönfors 

 Kevätsiivousta omatoimisesti 

Roskankeruukokeilu viime keväänä onnistui osittain, mutta osittain taas ei. 
ollenkaan, kun säkit katosivat tyhjinä ja paikkanumerot heitettiin sivuun, 
joten meni miettimiseksi. Kukin toimikoon YTV:n ohjeiden mukaan, koska 
roskalavarahaa ei edelleenkään löydy. Talkootoiminta ei ole ennenkään 
tarkoittanut asukkaiden oman kaatopaikkatavaran poiskuljettamista, vaan 
ympäristösiivousta. 

Otsikkotoivotuksin 

Hallitus 

 Syysmatka Tallinnaan 9. - 10. 9. 

Muutaman vuoden aikana on herännyt ajatus yhdistyksen 
tutustumismatkasta Tallinnaan. Aikaa on mennyt ihan hyvässä 
kanssakäymisessä eestiläisten kanssa jo vuosia tilanteen normalisoiduttua, 
varmaan monella on jo valmiit yhteydet olemassa. Nyt on kuitenkin noussut 
ajatus tiedustella kyläläisten kiinnostusta yhteismatkaan. 

Idea olisi lähteä individuaaliasumiseen painotetulle tutustumismatkalle 
tietysti vanha kaupunkin jaostokset mukaan lukien. Ennakkovaraustilanne 
on kuitenkin sellainen, että hotelli Viru on ryhmien osalta varattu lähes 
jouluun ja Olümpia on saatu varatuksi bussilastillista varten 9. - 10. 9. (la-
su). Lauantai olisi keskustaa ja sunnuntai bussilla omakotiasumisesta 
kiinnostuneille, nyt voi ehdottaa. 

Perusmatka käsittäisi Georg Otsin, lähtö 8.30 ja paluu su 22.15 sekä hotelli 
Olümpian aamiaisineen. Muut ruoat omin varoin kuten ostokset samoinkuin 



bussi ja mahdollinen opas, elleivät omat avut riitä. Peruspaketti ilman 
mainittuja lisiä on mk 395:-/h (2 hh). -- ei paha. 

Allekirjoittanut pitää varaukset voimassa nyt lähes toukokuun loppuun, joten 
kiinnostuksen mittaus tapahtuu ilmoittamalla allekirjoittaneelle sitovasti 
nimet, syntymävuodet ja postiosoitteet. Syntyvän kapasiteetin mukaan on 
mahdollista ryhtyä jatkotoimiin Tallinnassa ja matkatoimistossa. Tarkoitus on 
toimittaa alkutiedot ja ennakkomaksulippu hetiperään. Loppu hoituu ja 
tarkempi ohjelma tulee elokuun lopussa. Jotta matka ei menisi pelkkään 
tutustumiseen, järjestetään esim. torstaina 7. 9. ilta, jossa selvitetään tilanne 
Tallinnassa, sekä heimoveljiemme omakoti(individuaali)asumisen motiivit 
raskaan saappaan alla ja nyt sen siirryttyä rajan taakse. Tere tulemast. 

 Ilmoittautumiset 19. 5. (pe) mennessä: 

Rauno Leppänen, 854 34 84 

 Vapaalan Omakotiyhdistys ry 

Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestön ja Suomen omakotiliiton jäsen. 

TIEDOTETTAMME OVAT TALOUDELLISESTI TUKENEET JA 
VAPAALALAISIA PALVELEVAT: 

FYSIOTERAPIA KOLEHMAINEN KY. Vapaalantie 2 A 14, puh 845 482 

HAMMASLÄÄKÄRIT KATI NYLUND JA TIMO KAITEMO. Nuijakuija 6 A. 
Ajanvaraus puh. 853 4334. Runsaasti ilta-aikoja. 

YKKÖSURHEILU. Rajatorppa, Vapaalantie 2, puh. 845 872. 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin kirkossa 
Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain Vantaan Lauri -
lehdessä. 

YRITTÄJÄIN FENNIA - turvallisuuden asiantuntija. Fenniapalvelu puh. 0800 
0808 arkisin klo 8 - 20. 
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