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Vapaalan taidetapahtuma 
Vapaalan omakotiyhdistyksen järjestämä taidetapahtuma keräsi lähes 
200 vapaalalaista äiteinpäiväviikonlopun taidepolulle. Tasokas galleria oli 
loihdittu yhdessä illassa taiteilijoiden ja heidän tukiryhmänsä toimesta 
Rajatorpan koulun entisiin kirjastotiloihin tarjoiluineen, kukkineen ja 
sävyseinineen.   

Avajaisissa kuultiin "Cellofanien" esittämänä kansanmusiikkisikermiä, 
pidettiin puheita ja esiteltiin tasokas näyttely, joka koostui maalauksista, 
grafiikasta, huovutustöistä ja keramiikasta. Ammattitaidolla tehdyt työt ja 
esillepano muodostivat kokonaisuuden, mikä veti vertoja mille tahansa 
vastaavankokoiselle gallerianäyttelylle. Työt herättivät kävijöissä 
runsaasti mielenkiintoa ja kysymyksiä sateli tekijöille, jotka parhaansa 
mukaan yrittivät selvittää töittensä taustoja ja muutamia ostovarauksiakin 
tehtiin. 

Kahvipöydän antimien ääressä käytiin monia mielenkiintoisia 
keskusteluja ja kylä ja sen asukkaat kävivät toisilleen tutummiksi. 
Merkittävää oli myöskin todeta, että kylässämme arvostetaan 
kauneusarvoja Ja jokaisen alueella asuvan tulisi omalta osaltaan 
osallistua kylän kasvojen vaalimiseen. 

Taidenäyttely olisi ansainnut pitemmänkin aukioloajan -- löysimme 
kuitenkin taidepolun pään -- tästä on hyvä jatkaa. 

Aarre Hirsimäki  
työryhmänjäsen  
näytteilleasettaja 

Vapaalan omakotiväen syysretki Luopioisiin 11. 10. 
Mikä ihmeen Luopioinen? 
Omakotiyhdistyksen halu järjestää syysretki Luopioisiin johtaa varmaan 
yhden ja toisen kysymään, miksi ihmeessä Luopioisiin. Seuraavakin 
ajatus on saanut kysymyksen muodon: missä sellainen Luopioinen edes 
on? 
Television uutislähetyksiä tarkkaan seuraavat alkavat kuitenkin liittää 
Luopioisten nimeen muutamia piirteitä. Eikö se ole se kunta, joka myy 
avaimen käteen -periaatteella 100 neliömetrin uusia omakotitaloja 
tontteineen 106 000 -::lla? Juuri se kunta taisi ryhtyä kärjessä viime 
syksynä toimittamaan vesipusseja ja vettä ihmisten kaivoihin ja jatkanee 
sitä vieläkin? Kolmanneksi uutistiedoksi voisi nostaa vielä jalkakäytävien 
toisen puolenjättämisen hiekoittamatta kelkkoja ja lasten rekiä varten. 
Nämä kaikki ovat Luopioista koskevia pikkutietoja. 

Kunta Kukkian ympärillä , 
Pieni on Luopioisten kunta. Väkimäärältään vain jonkin verran enemmän 
kuin puolet vapaalalaisista rajatorppalaiset mukaan luettuina. Kunnan 
länsipuolella on Pälkäne ja idässä Padasjoki, pohjoispuolella Kuhmalahti 
ja Sahalahti, etelässä Lammi ja Hauho. Seurakunnallisesti nykyinen 
Luopioinen on ollut Hauhoa, muodostettu sen kappeliksi kolme 



vuosisataa sitten ja itsenäiseksi seurakunnaksi noin sata vuotta sitten. 

Luopioisten tunnetuin luontokohde on Kukkiajärvi . Voi olla, että yksi ja 
toinen vapaalalainen tuntee Luopioisen juuri kesäpitäjänä, omana tai 
tuttavien. Eino Leino ja Larin Kyösti ovat tehneet runoissaan Kukkiaa 
tunnetuksi, ehkä sillä seurauksella, että rantatontti sen rannoilla maksaa 
liki saman kuin pientalotontti logistiikkakaupungissa. 

Nämä seikat tuskin kuitenkaan saivat omakotiyhdistyksen johtokuntaa 
valitsemaan retkikohteeksi Luopioisen. Ehkä vaikuttavin syy oli se, ettei 
muista kunnista tullut kutsuja! Kun kaiken aikaa käydään keskusteluja 
siitä, miten maamme jakaantuu ruuhka- ja riista-Suomeen, on 1 hyvä eri 
tavoin pitää yhteyttä logistiikkakeskusten ja niiden välillä, joiden kirkon 
paikalla on vaihtoehtona vielä myös hevospuoml. 

Retken ohjelma 
Retkelle lähtö on bussilla aamuvarhaisella klo 9.15 Rajatorpan 
ostoskeskukselta. Bussi ajaa Nuijatietä Vapaalantielle vastapäivään, 
poimii pysäkeiltä kaikki vähänkin lähtevän näköiset, jatkaa Vanhalle 
Hämeenkyläntielle pohjoista kohti, sitten Luhtitielleja Vihdintielle, Kehä 
kolmoselle jne. Luhtitieltä vielä lähtevät ehkä osataan poimia, mutta ei 
enää sen jälkeen ilman erityisiä sopimuksia. 

Luopioisten kirkolla on aluksi tiivis kunnan esittely. Sen jälkeen siirrytään 
bussilla Pälkäneen puolelle Sappeen kylään, jossa on Hannulan talossa 
lounas. Se perästä siirrytään läheiseen Sappeenvuoren 
hiihtokeskukseen, jossa ei päästä vielä laskettelemaan, mutta voidaan 
luoda yleissilmäys seutulinja nähdä, miltä näyttää pohjoiseen aukeava 
Laipan erämaa. 

Vuorelta palataan jälleen Luopioisiin ja Aitoon kylään, joka tunnetaan 
Kirkastusjuhlistaan, Anna Tapion koulusta ja lipuntekotaidostaan. 
Kylässä on nimittäin kolme lipputehdasta. Monessako muussa kylässä 
tai kaupunginosassa on yhtä monta? 
Aitoosta siirrytään jälleen Luopioisten kirkolle, jossa on iltapäiväkahvi ja 
Luopioisten kirkon esittely. Eikä päivästä muuta olekaan sitten jäljellä 
kuin paluu Vapaalaan, jonne on tavoitteena tulla noin klo 18. 

Tältä ohjelma näyttää tällä hetkellä. Muutoksia voidaan tehdä 
mahdollisuuksien mukaan, mutta lähtö ja paluuajoista pyritään pitämään 
kiinni. Paikallisena yleisoppaana toimii Esko Koskenvesa. 

Retkelle ilmoittaudutaan Pertti Louhulalle, puh. 855 5483 tiistaihin 
7.10. mennessä. 

Yhdistyksen kotisivuilla käydään 
Tänään laskuri osoitti, että sivuilla on käynyt tähän mennessä 1265 
kävijää sitten sivun perustamisen eli 3.5.2002. Kävijämäärä voisi 
tietenkin olla suurempi, mutta hyvä näinkin. Tärkeintä antia sivuilla ovat 
joukkoliikenteen aikataulut, YTV:n reittiopas, Kyläkuulumisia parilta 
viimeiseltä vuodelta sekä yhdistyksen kokouspöytäkirjoja.  

Viimeisin uutuus on kuvagalleria Vapaalan teistä, taloista ja puistoista. 
Galleria on koottu kyläläisen Helge Grönforsin kokoelmista ja siinä kylää 
on tutkailtu muutamien viime vuosien ajalta useammastakin eri 
vinkkelistä. Kuvista paljastuu aivan normaali arkipäiväinen Vapaala sen 
omimmissa piirteissään. Kuvissa ei ole haettu henkilöitä eikä 
erityisemmin asukkaiden upeita saavutuksiakaan. Tähtäin on ollut löytää 
kiinnekohtia Vapaalan taloihin, tiestöön ja puistoihin eri vuosilta ja 
vuodenajoilta. 



Galleriaa olisi tarkoitus laajentaakin ja etsiä näkökulmia, jos mahdollista, 
vieläkin vanhemmilta ajoilta. Mikäli tunnet, että sinulla on hallussasi 
tällaisia kuvia, olisin valmis käymään keskusteluja kanssasi kuvien 
saattamiseksi kotisivuille ja monien ihailtavaksi. Kuvat voivat olla 
digitaalisia, dioja tai paperikopioita, mustavalkoisia tai värillisiä. Vähäiset 
virheet valotuksissakaan eivät haittaa. Ota yhteyttä ja katsotaan, mitä 
voidaan tehdä. 
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