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Yhdistyksen vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 24 päivänä 2004 Rajatorpan 
koulun tiloissa alkaen klo 19.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat.  

Asialista: 

 Kokouksen avaustoimet 

 Kokouksen toimihenkilöiden valinta pj, siht, pöytäk. tark. (2 kpl), äänten 
laskijat (2 kpl) 

 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 Vuoden 2003 toiminnan käsittely 

     toimintakertomus, tilit, tase, tilintarkastajien lausunto 

 Vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle 

 Vuoden 2004 toiminnan käsittely 

    toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
    liittymis- ja jäsenmaksu vuodeksi 2005 

 Hallituksen valinta 

    puheenjohtaja 
    jäsenet erovuoroisten*) tilalle 

Tilintarkastajien valinta ( 2 + 2 ) 

Toimihenkilöiden palkkiot 

Muut esille tulevat asiat 

Hallitukseen jäävät: 

Eija Grönfors, Liisa Rajamäki, Riitta Salminen, Pepe Riukula, Kalevi 
Karling, Jukka Hirvikallio, 

Erovuorossa: 

*) Jari Mäkinen, Arto Hämäläinen, Pertti Louhula, Marko Kivelä 

Toimintakertomus vuodelta 2003 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Rajatorpan koululla 24.3.2003. Jäseniä 
meillä oli vuoden lopussa 303 jäsentä. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa Rauno Leppäsen toimiessa 
puheenjohtajana. Muut jäsenet olivat Eija Grönfors, Jukka Hirvikallio, Arto 
Hämäläinen, Kalevi Karling, Marko Kivelä, Pertti Louhula, Jari Mäkinen, 
Liisa Rajamäki, Petri Riukula ja allekirjoittanut. 



TAPAHTUMIA 
Perinteistä kirkkopyhää vietettiin 6.4.2003, Jarmo Kiilunen saarnasi ja 
Jukka Nevala toimi liturgina. Omakotiyhdistys tarjosi tuttuun tapaan 
pullakahvit. 

Syksyllä, 11. 10.03, retkikohteenamme oli Luopioinen ja Pälkäne. Hyvänä 
oppaanamme toimi Esko Koskenvesa. Retki oli todella onnistunut, ei edes 
jatkuva vesisade lannistanut 22 osanottajaa. Vastaavanlaista retkeä 
toivottiin lisää. 

Suunniteltu taidetapahtuma toteutui. Se pidettiin 1 Oja 11 päivä toukokuuta. 
Kävijöitä oli noin 180 ja tapahtuma sujui loistavasti sekä kävijöiden, että 
järjestäjien mielestä. 

MUU TOIMINTA 

Oma julkaisumme ilmestyi 4 kertaa, seurattiin kaavoituksia ja lähetettiin 
niihin vastineita. 

Kotisivun osoitteemme on www.kolumbus.fi/vapaalan.oky 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2004 
Tänä vuonna on tarkoitus taas järjestää keväällä taidetapahtuma. Retkeä 
suunnitellaan kesäkuun alkuun. Se suuntautuisi kirkonkylään, jossa 
tutustuttaisiin esim. vanhaan pappilaan. 

Kirkkopyhää vietettiinkin jo 7.3.2004, Marjatta Koskenvesa saarnasija Jukka 
Nevala oli tuttuun tapaan liturgina. Kirkkopyhästä jaettiinkin erilliset lehtiset. 
Yhdistys tarjosi taas perinteiset kirkkokahvit. Kaarina Kallio oli leiponut 
hyviä pikkuleipiä.. 

Lehteä pyritään kasaamaan perinteiset 4 numeroa. 

Kaavoitusasioihin otamme taas kantaa tarpeen mukaan. Tänä alkuvuonna 
olemme jo lähettäneet vastineita. 

Yhdistys toivoo edelleen asukkailta kirjoituksia lehteen ja aktiivisuutta 
kotisivuille 

Riitta Salminen. 

Kirpputori tulossa 
Rajatorpan koulun 5 B järjestää kirpputorin koululla 12.5. Sään salliessa 
ulkona, muutoin sisällä. Lähempänä ajankohtaa, tarkkaile lyhtypylväitä ja 
kauppojen ilmoitustauluja. Kirpputorin tuotto käytetään luokan leirikoulun 
järjestämiseen. 

Terhi Utriainen 

Tutustu Viettelysten Vantaaseen 
Yhdistyksemme vuosikokouksessa meillä on mahdollisuus nähdä 
kotikaupunkimme esittelyfilmi Viettelysten Vantaa. Se rakentuu kuudesta 
lyhytelokuvasta, jotka kertovat hauskasti kaupunkimme historiasta, 
muutoksesta ja menestyksestä. Filmi sai valmistuessaan vajaa vuosi sitten 
runsaasti huomiota ja kiitosta tavanomaisuudesta poikkeavana 
kaupunkiesittelynä. Viettelysten Vantaa kertoo hajanaisten asuntoalueiden 
muuttumisesta vetovoimaiseksi kaupungiksi. Se kertoo myös vantaalaisista, 
joista yhä useampi on täällä syntynyt ja tuntee ylpeyttä 
vantaalaisuudestaan. Viettelysten Vantaa kertoo vantaalaisuudesta 
sopivalla tavalla hauskasti, sopivasti pullistellen ja itseironisen tyylikkäästi." 
Filmin nähtyämme tiedämme olemmeko samaa mieltä edellisestä 
esittelytekstistä. 

Eija Grönfors 



Myyrmäen urheilupuistoa suunnitellaan 
Myyrmäen urheilupuistolle on tulossa jatkoa. Jalkapallohalli on saamassa 
seurakseen uusia suorituspaikkoja nykyisten kaavailujen pohjalta. 
Suunnitelmat eivät välttämättä ole vielä lopullisia, mutta antavat varmaankin 
melko hyvän kuvan siitä, mitä tuleman pitää. Yhdistyksen kotisivulla on 
tarkempaa tietoa kaupungin kaavailuista urheilupuiston suhteen. 

 Jalankulkijat hengenvaarassa Rajatorpantiellä 

Autoliikenne Vihdintien ja Myyrmannin kauppakeskuksen välisellä 
Rajatorpantiellä on vuosien varrella lisääntynyt moninkertaiseksi. Neste-
Shellin huoltoasemien risteyksessä on liikennevalot, samoin Rajatorpantien 
ja Raappavuorentien risteyksessä. Sen sijaan niiden väliin jäävästä 
Lastutien risteyksestä valot tai vastaavat turvajärjestelyt puuttuvat. Autoilijat 
ajavat tätä väliä hyvin reippaasti ja kiinnittämättä mitään huomiota siihen, 
että Rajatorpantien yli on merkitty suojatie, joka johtaa Myyrmäen suuntaan 
ajavien bussien pysäkille. Tätä pysäkkiä käyttävät mm. monet koululaiset. 
Lähestyvään bussiin ehtiäkseen saattaa joku jonain päivänä ottaa liian 
suuren riskin, jäädä auton alle ja kuolla. 

Ruuhka-aikoina Rajatorpantien ylittäminen pysäkille päästäkseen on siis 
hengenvaarallista. Tämä lienee ollut päättäjien tiedossa jo pitkään. 
Jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi ei kuitenkaan ole tehty 
mitään, vaikka autoliikenne on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
tuntuvasti lisääntynyt. Viimeinen 'uudistus' taitaa olla se, että Rajatorpantien 
nopeusrajoitusta korotettiin tällä kohdin 1980-luvulla 50:stä 60:een km/h.  

Toistaiseksi risteyksessä ei ole tapahtunut yhtään vakavaa onnettomuutta, 
kiitos jalankulkijoiden varovaisuuden ja valppauden. Autoilijoiden ajotyylille 
on paha tehdä mitään; yritin kerran antaa Rajatorpantien ylittäjille tietä 
pysähtymällä suojatien eteen. Neljä autoilijaa ohitti autoni pysähtymättä, 
minkä lisäksi ketjukolarin vaara oli ilmeinen. 

On kiireisten toimenpiteiden aika. Huomattavasti vähemmänkin 
liikennöityjen risteysten turvallisuutta on jo parannettu. Kun vielä on 
mahdollista kuolonuhreilta välttyä, toimenpiteisiin on syytä ryhtyä heti.  

Jalankulkijoiden turvattomuuden lisäksi risteystä vaivaa toinenkin ongelma: 
Lastutieltä on ruuhka-aikoina liki mahdotonta päästä kääntymään 
Rajatorpantielle Myyrmäen suuntaan. Tämä ongelma saataneen korjatuksi 
samanaikaisesti, kun vain toimeen tartutaan. Tietojeni mukaan Vapaalan 
Omakotiyhdistys ry on vuosien varrella tehnyt asiassa aloitteita ja tulee 
tekemään niitä vastakin tekemään. Pallo on kokonaan 
liikennesuunnittelusta ja -turvallisuudesta vastaavilla päättäjillä. 

Jukka Remes 

Omakotiyhdistys on tehnyt esityksen kaupungin KUNTATEKNIIKAN 
KESKUKSELLE liikennevalojen saamiseksi Lastutien ja Rajatorpantien 
risteykseen. 

  

 


