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Tutustumaan Suomen ilmailumuseoon lauantaina 19.10  

Suomen ilmailumuseo on valtakunnallinen ilmailun erikoismuseo. 
Museon päätehtävänä on Suomen ilmailuperinteen taltioiminen. Museo 
on toiminut vuodesta 1972. Tällä hetkellä kokoelmiin kuuluu lähes 80 
siviili- sotilas- ja purjelentokonetta, sekä runsaasti muuta ilmailuun 
liittyvää esineistöä. Museotoimintaan liittyvät myös laajat valokuva- ja 
arkistomateriaalikokoelmat, sekä maamme laajin ilmailuaiheinen kirjasto, 
joka palvelee yleisöä arkipäivisin. Museokaupassa on myytävänä mm. 
kirjallisuutta, taideteoksia, postikortteja, leluja, pienoismalleja ja 
liidokkeja.  

Vapaalalaisille on järjestetty tilaisuus tutustua Ilmailumuseon 
nähtävyyksiin 19. 10. 02 iltapäivällä. Bussi lähtee Rajatorpan 
ostoskeskukselta klo 13.00. kulkien vakioreittiä Nuijatie-Vapaalantie-
Kehälle ja Aviapolikseen. Takaisin ollaan tultu ennen klo 17. Museossa 
toimii Café Cockpit.  

 Pääsyliput 5,5 euroa , lapset puoleen hintaan  
 Ilmoittautumiset: Rauno Leppänen 8543 484  
 Pertti Louhula 8555 483  

Tervetuloa mukaan!  

YTV:n keräysautot liikkeellä  

YTV:n keräysautojen syyskierros on taas menossa. Vapaalassa ja 
Rajatorpassa autot pysähtyvät seuraavasti:  

 Keskiviikkona 9.10. klo 20.20-20.50 Vanha 
Hämeenkyläntie/Luhtitie  

 Torstaina 10.10 klo 19.30-20.10 Vapaalantie 1, huoltoasema  

Perinteiseen tapaan autoja kulkee kolme, yksi kutakin jätelajia varten: 
ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua. Sähkö- 
ja elektroniikkaromu on pääosin maksullista, mutta keräysautolle 
tuominen on kuitenkin yksinkertainen vaihtoehto muihin hävitystapoihin 
verrattuna. Omakohtaiset kokemukseni viime aikojen jätteiden 
keräyksistä ovat osoittaneet, että paikalliset asukkaat käyttävät 
kiitettävästi hyväkseen keräysautojen tarjoamia mahdollisuuksia päästä 
eroon ongelmajätteistä ja rikkinäisistä laitteista. Toivottavasti näin 
tehdään tälläkin kerralla eikä jätteitä yritetä kätkeä lähimetsiin!  

Liisa Rajamäki  

Taidetta Vapaalaan  

Kylämme taiteilijat kuulkaa. Kun aikanaan kaksitoista vuotta sitten 
päädyimme ostamaan tontin Vapaalasta ja tänne rakentamaan, meille 
kerrottiin, että alue on hyvin kultturelli ja että siellä täällä kylässämme 
asuu taiteilijoita tai jotenkin muuten taiteen kanssa tekemisissä olevia 



henkilöitä. Eräänä kesäiltana juolahti mieleeni, että olisi jo korkea aika 
koota Vapaalan taiteilijat yhteen ja järjestää taidenäyttely-tapahtuma. 
Esillä voisi olla kuvataiteilijoiden töitä, avajaisia voisivat ylevöittää 
teatteritaiteen ammattilaiset ja jos löytyisi muusikoita, voisivat he 
puolestaan musisoida. Näin saataisiin aikaan Vapaalan oma 
taidetahappening. Värikästä ruskaa odotellessa, syysterveisin  

Norit Steinbock-Vatka (noritv@hotmail.com) 
  

Yhdistyksemme kotisivuasiaa  

Yhdistyksemme kotisivu on ollut nyt yli kahdeksan kuukautta omilla 
tunnuksilla käytettävissä. Käyntejä on siunaantunut joitakin jokaista 
päivää kohden. Suurempaakin kiinnostusta olisi voinut toivoa, mutta 
sehän on aina kiinni siitä kiinnostavuudesta. Yritin edellisella 
lanseerauskierroksella jo kosiskella uusia yrittäjiä kotisivun kehittelyyn, 
vaan ei vielä ole ilmaantunut. Uusia ideoita tarvitaan, jotta asiat 
edistyisivät. Erityisesti sellaiselle idealle kuin yhdistyksen oma kirpputori 
olisi kysyntää. Jos uskot vapaaehtoisuuden pohjalta kykeneväsi 
osallistumaan nettikirppiksen laadintaan, niin ilmoittaudu minulle. 
Yhdistyksemme kotisivun osoitteen löydät takakannelta. Käykää kaikki, 
jotka voitte, selaamassa omaa kotisivuamme. Ainakin pysäkkikohtaiset 
bussiaikataulut löydät sieltä varsin näppärästi. No, muitakin hyödyllisiä 
linkkejä on!  

Kalevi Karling (kalevi.karling@kolumbus.fi)  

Olen siirtänyt kampaamoni Helsingistä lähellesi Vapaalaan. 
Kotikampaamostani saat niin naisten, miesten kuin lastenkin kampaamo- 
ja parturipalvelut. Teen myös juhlakampaukset ja -meikit. 

Lokakuun tutustumistarjouksena 
miesten hiusten pesu + leikkaus 15 e  

naisten perm. + leikkaus (lyhyet hiukset) 55 e 
Salon Kata' Marin  

Maarit Tolonen  

Naulatie 10 B, Vapaala  

puh. 050 5325 880 
Teen myös koti- ja yrityskäyntejä. 

 

 

 
 


