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Vapaalan taidetapahtuma 

 
Vapaalan oma taidehappening omin voimin on löytämässä hahmonsa. 
Tapahtuma avataan Äitienpäivän aattona lauantaina 10.5 klo 13.00 ja se 
on maksutta avoimena lauantaina klo 18.00:aan ja sunnuntaina 
Äitienpäivänä klo 12.00 – 19.00:ään. Tapahtumapaikkana on Rajatorpan 
koulun entisen kirjaston tilat. Paikalle on viitoitus. 

Esillä on omien kuvataiteilijoiden ja muotoilijoiden töitä. Avajaisissa meitä 
saattaa kohdata jokin makoisa esityksellinen yllätys. Viime tiedot 
viittaavat Vapaalan Sellofaaneihin. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä 
vuosittain toistuva, joten palaute ja uudet ideat ovat järjestäjille tarpeen. 

Tapahtuman  pääyhteyshenkilönä toimii Norit Steinbock-Vatka, 
(noritv@hotmail.com) puhelin 8544725. Yhteyksiä voi toki ottaa myös 
yhdistyksen hallituksen jäseniin. 

Tervetuloa 

 

Miten Sri Lankassa asutaan 

 
Sri Lanka on monin tavoin vastakohtien maa. Päivän kuluessa matkaaja 
voi käydä kolmessa ilmastossa: Colombon aamun paahtavasta 
auringosta ehtii iltapäiväksi melko viileään vuoristoon ja illaksi itärannikon 
kaatosateeseen.  

Tämä havainto tuli mieleeni, kun pohdin vastausta Kyläkuulumisten 
toimituksen kysymykseen asumisesta. Vaihtoehtoja on laidasta laitaan. 
Kehitysmaan piirteisiin kuuluvat suuret tuloerot ja se näkyy myös 
asumisessa. Colombon varakkaiden asuma-alueilla talot ovat suuria ja 
pihaa ympäröi korkea aita. Tällä hetkellä näyttää olevan muodikasta 
pyrkiä uuteen kerrostaloon, joita nyt rauhanneuvottelujen edistyessä 
nousee kuin sieniä sateella. Varusteisiin kuuluu huippumoderni keittiö, 
jokaiseen makuuhuoneeseen kylpyhuone ja ilmastointi joka huoneessa. 
Paitsi tietenkin keittiössä, jossa apulaisen on sinniteltävä saunaa 
lähentelevässä kuumuudessa. 

Kuvaavaa on, että apulaisen usein ikkunaton soppi on keittiön perällä.  

Keskiluokankin, josta esimerkiksi sopinee toissavuoden 
vuokraisäntämme ekonomiopettaja perhe, taloissa on tilaa 100- 150 
neliön verran. Tilaa toki tarvitaankin, sillä usein kaksi sukupolvea asuu 
yhdessä ja perheeseen saattaa kuulua aikuisia sisaruksia. Yksin asuvaa, 
sinkkua, eivät lankalaiset tunne.  

Vastakohtana on sitten suuren enemmistön, ruumiillista työtä tekevien 
kodit, joissa sähkö on vielä ylellisyyttä ja joista osa on vain pellistä ja 
jätepuusta kyhättyjä hökkeleitä.  

Rantakaistale on jostain syystä ehkä veden saannin vuoksi suosittu 
rakennuspaikka, vaikka monsuunisateet usein vievät asunnot 

http://www.vapaala.net/kylakuulumisia/2003/vptt1.htm


mennessään.  

Unohtaa ei myöskään sovi, että "hyvän" kaupunginosamme kaduilla oli 
vakituiset asukkaansa: temppelin portilla vanha nainen koiransa kanssa 
ja vilkasliikenteisen kadun varrella kokonainen perhe, joiden kodin 
varaston muodostivat kottikärryt. Illalla piti muistaa kiertää nukkujat, jotta 
ei aiheuttanut turhaa hämminkiä. Sri lankalaiset rakastavat puhtautta ja 
joskus näkee hauskoja näkyjä, kun kadun vesipostin alla pestään 
vaikkapa perheen isoäitiä ja lapsilaumaa. Siinä tahtovat unohtua jo tarkat 
sopivaisuussäännötkin, jotka estävät naista näyttämästä polviaan tai 
olkapäitään!  

Katuasukkaineenkin pääkaupunki Colombo antaa väärän - liian valoisan 
- kuvan Sri Lankan 19 miljoonan asukkaan arjesta. Pohjoisen ja idän 
sotatoimialueilla, joissa rauhantarkkailijamme työskentelevät, on sähkö 
vielä ylellisyyttä ja puhtaasta vedestä pääsevät osalliseksi vain harvat. 

Maja Liisa Toivanen 

Vapaalalainen kirjoittaja on toiminut vuosina 2001-2003 konsulttina Sri 
Lankan opetusministeriössä. 

Kylätalkkariasiaa 

Kyläkuulumisten 4/2002 kylätalkkaritarjoukseen on vasta nyt tullut 
ilmoittautumisia. Vuoden vaihteessa tuli vain yksi. Katsotaan, mitä on 
tehtävissä, koska toimintaan olisi saatava jatkuvuutta. Rauno Leppänen 
p.8543484 

Kevään risuista ja puutarhajätteestä eroon 

Kevät on jo nyt tullut tämän tarinan ilmestyessä ja Vapaalan myöhäänkin 
syttyvien omakotiasukkaiden on päästävä syksyn runsaasta risu- ja 
lehtisadosta eroon. Tapoja tietenkin on useita ja alla taas kerrataan 
tärkeimmät 

Hävittäminen 

Jotkut aikovat polttaa risut ja lehdet avonuotiolla . Vantaan kaupungin 
järjestyssäännön mukaan kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus 
kuivien oksien tai risujen polttamiseen valoisana vuorokauden aikana 
olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta noudattaen, mikäli polttaja on 
tehnyt ilmoituksen pelastuslaitokselle  

p: 09-8392 2494 ja polttamisesta ei aiheudu haittaa naapureille.  
 
HUOM!! Edellä mainittu ei koske mm. rakennusjätteiden hävittämistä 
polttamalla. Näiden hävittämisestä voi tiedustella: YTV:n Vantaa 
jäteneuvoja p: 09-8392 2411 tai YTV:n jäteneuvonta p: 09-1561 631 

Hyödyntäminen 

Mutta, mutta, .... 
Kaikkihan me tiedämme, että polttaminen ei suinkaan ole ainoa eikä 
ainakaan paras tapa risujen tai etenkään lehtien eliminoimiseksi. 
Haketus ja kompostointi ovat egoloogisen hyödyntämisen ja 
naapurisovun kannalta ehdottomasti parhaita vaihtoehtoja. 
Hyvänä vaihtoehtona voidaan pitää myös puutarhajätteen ja risujen 
(molemmat lajiteltuina) toimittamista YTV:n käsittelyyn. Vantaa: Seutulan 
jäteasema, Hanskallionkuja 1, Katriinantien varressa, puhelinluettelon 
karttalehti 96, ruutu 95/85, p. 897 608. Ajo Kehä 3:lta Tuupakan liittymän 
kautta.  



Avoinna  

ma - to klo.8.00- 17.45 ja pe klo. 8.00- 15.30, Kesäaikana 1.6. - 15.8. 
avoinna ma -pe klo 9.00 - 15.30. 
lauantaina  26.4., 3.5. ja 10.5.  klo 8.00 - 15.00.  
Suljettu pe 20.6. ja ke 24.12.  

Netissä osoite on http://www.ytv.fi/jateh/vastotto/kaskespient.html 

Kalevi Karling 

Kiertävien keräysautojen aikataulu 

Keräysautot kiertävät keväisin huhti- ja toukokuussa sekä syksyisin syys- 
ja lokakuussa erillisen aikataulun mukaan. Samalle keräyskierrokselle 
osallistuu yhtä aikaa kolme eri autoa: yksi ongelmajätteille, yksi 
metalliromulle ja yksi sähkö- ja elektroniikkaromulle. Kotitalouksien 
sähkö- ja elektroniikkaromun sekä kodin kylmäkoneiden vastaanotto on 
maksullista. Niitä saa tuoda enintään 2 kpl / laitetyyppi/ tuoja. Pienet 
SER-laitteet otetaan vastaan maksutta. Pieniksi laitteiksi luetaan 
tavallisen kokoista videonauhuria (noin 10 l) pienemmät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet. 

Maanantai 12.5. 20.20 - 20.50 Vanha Hämeenkyläntie/Luhtitie, Vapaala 
Keskiviikkona 14.5. 19.30 - 20.10 Vapaalantie 1, huoltoasema, Vapaala 

Vapaala-aiheinen valokuvagalleria yhdistyksen 
kotisivuille 

On herätetty ajatus oman valokuvagallerian keräämiseksi aiheena 
vaikkapa Friherrsistä Vapaalaksi halki vuosikymmenten. Sisältönä voisi 
olla maisemaa, teitä, rakennuksia, ihmisiä ja vaikka mitä, jolla voidaan 
kuvitella olevan yleisempää kiinnostusta kylässämme. Olen itse valmis 
viemään kuvat sivustolle. Materiaaliksi kelpaa lainaksi annettavat 
paperikopiot tai valmiiksi skannattu digi-versiot. 

Yhteystietoni ovat Ruuvikuja 9B puh 8548560; 
kalevi.karling@kolumbus.fi 

Kalevi Karling 
 
 
 
 


