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Vapaalan taidetapahtuma 

lauantaina 15.5 klo 13.00 - 18.00 
sunnuntaina 16.5 klo 12.00 - 19.00 

Puistopuun elänkaaren pää 

Myyrmäen ja Vapaalan välisessä puistossa lähellä taloamme kuivui 
suurehko kuusipuu pystyyn arvion mukaan juurikäävän 
vahingoittamana. Puu oli selvästikin paitsi ruma myös vaaraksi 
ympäristölleen ja potentiaalisesti myös meidän talollemme. 

Hyvä naapurimme, myös metsuritaitoinen teki kaupungin kanssa 
kontrahdin puun kaatamiseksi ja siitä syntyvän polttopuun ja oksiston 
raivaamiseksi. Kuvassa näkyy puun runko jalkapallohallia vasten 

 

Puu oli kohtalaisen suuri, kannolta suurimman läpimitan ollessa 65 
senttiä. 
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Eräänä talviaamuna sitten naapurimme aloitti vaativan urakan, laati 
tarkan suunnitelman puun saamiseksi juuri haluamaansa kohtaa, jotta 
vahinkoja ei syntyisi ja jotta puun korjaaminen kävisi mahdollisimman 
helposti. Hän syynäsi ja sihtasi ja lopulta valitsi hyvin tarkan välin 
parin lepän ja haavan välistä. Valinta oli ehkä sittenkin turhan vaativa, 
koskapa puu ymmärsi valita vapaan väylän sijaa pari noista sivulla 
ollutta puuta ja ryhtyi niiden kaveriksi aikomuksena viettä 
jatkoelämänsä kuvan mukaisena konkelona. No ei hätää, 
naapurimme tunsi konkeloidenkin metkut ja rupesi purkamaan vinoa 
runkoa alhaalta päin. Pari pölliä siitä irtosikin ihan siististi, mutta 
itsepäinen puu päätti jatkaa taistelua. Runko oli ajan myötä kuivunut 
senverran kevyeksi, että se saattoi jäädä riippumaan nojaamiinsa 
puihin. 

 

Runko oli kuitenkin pelottavan suuri riippuessaan muiden puiden 
varassa ja alkoi tuntua, että tavalliset kotikonstit homman siistiksi 
hoitamiseksi alkoivat olla vähissä. Oli lämmittävää havaita, että kaikki 
ne naapurit, jotka olivat näköetäisyydellä, tulivat mukaan sen 
varmistamiseksi, että vaarallisen tuntuisessa tilanteessa kaikki olisi 
hallinnassa. 

Siinä sitten pohdittiin ratkaisuja ja lopulta päädyttiin siihen että, 
maasturilla rungon vetäminen väljemmille vesille saattaisi hyvinkin 
onnistua. Tuumasta toimeen ja valokuvaajakin saatiin nimetyksi 
raportoinnin varmistamiseksi. Touvit pantiin paikoilleen, vedettiin 
kireäksi ja sitten: ei kun hanaa ja suuren rytinän saattelemana puu 
vihdoin antoi myöden. 

 

Siinä se sitten makoili tasaisella maalla jätettyään syvän vaon 
jälkeensä. Edessä oli enää karsiminen, rungon pilkkominen ja oksien 
raivaaminen. 

 

Tässä metsurimme valmistautumassa rungon jälkihoitöihin. 
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Tätä kirjoitettaessa klapit ja pienityt oksat ovat jo siististi pinoissa 
odottamassa talven pakkasia. 

Kalevi Karling 

Jäseneksi Omakotiyhdistykseen? 

Hyvä kyläläinen! Kädessäsi oleva Kyläkuulumiset jaetaan perinteisesti 
kaikkiin talouksiin Vapaalan ja Pellaksen alueella. Tämän takia et 
ehkä ole lainkaan ajatellut omakotiyhdistykseen liittymistä. Erilaiset 
työ- ja yksityiselämän kiireet täyttävät päiväsi niin tarkkaan, että 
mihinkään ylimääräiseen harrastukseen ei enää ole aikaa. Ja ehkä 
alueen asiat tuntuvat olevan sillä tavalla mallillaan, että mitään 
omakotiyhdistystä ei enää tarvita. Vai tarvitaanko sittenkin? 

Vapaalan Omakotiyhdistys on toiminut kyläläisten yhdyssiteenä lähes 
koko Friherrsin asuinalueen olemassaoloajan. Yhdistyksen 
historiassa on ollut aktiivisempia ja hiljaisempia vaiheita; erityisen 
vilkkaana aikana vanhemmat kyläläiset muistelevat alueen 
asemakaavan valmistelua parikymmentä vuotta sitten. Nykyisin alue 
on pääosin valmis, mutta tonttien lohkomista ja 
täydennysrakentamista harjoitetaan vilkkaasti. Ilman tilastojen 
antamaa tukea, pelkästään silmämääräisesti arvioiden, vaikuttaa siltä, 
että Vapaalassa on menossa voimakas sukupolvenvaihdos. 

Omat, tosin melko harvalukuiset kokemukseni vuosien varrelta ovat 
osoittaneet, että Vapaalaan muutetaan suhteellisen läheltä. 
Muuttajien varsinaiset sukujuuret ovat ehkä kuitenkin huomattavasti 
kauempana, koskapa alueemme vaikuttaa kesäisin melko autiolta  - 
kyläläiset taitavat silloin lomailla alkuperäisellä kotiseudullaan. 

Mikä sitten voisi olla Vapaalan tai Pellaksen asema pitkää työpäivää 
tekevän kyläläisen elämässä? Onko se vain parkkipaikka ja 
investointikohde – ”arvostettu asuinalue” -  työpaikan ja kesämökin 
välissä? Jos todella haluat tutustua asuinalueeseesi, sen historiaan, 
nykyisyyteen ja osallistua sen edelleen kehittämiseen, tule mukaan 
omakotiyhdistykseen! 

Tämän lehden mukana jaetaan Suomen Omakotiliiton esite, jossa 
kuvataan keskusliittomme toimintaa. Valtakunnallisena 
keskusjärjestönä Omakotiliitolla on monia pientaloasukkaita 
hyödyttäviä jäsenetuja, joita paikallinen yhdistys ei voi tarjota. 
Omakotiyhdistyksen ominta aluetta on ennen kaikkea paikallinen 
vaikuttaminen ja yhteys kunnallisiin päättäjiin esimerkiksi 
asemakaavan muutoshakemuksissa, rakentamis- ja liikenneasioissa. 
Näiden lisäksi omakotiyhdistys toimii kyläläisten yhdyssiteenä 
erityisesti Kyläkuulumisten avulla.  Yhdistys järjestää säännöllisesti 
retkiä lähialueille ja toisinaan vähän kauemmaksikin ja tarjoaa tällä 
tavalla mahdollisuuden tutustua sekä uusiin paikkoihin että myös 
retkelle lähteneisiin naapureihin. 

Omakotiliiton esitteessä kerrotaan eri liittymistavoista. Samalla 
lomakkeella voit ilmoittautua sekä Omakotiliiton että oman 
yhdistyksemme jäseneksi. Jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. 



Tervetuloa omakotiyhdistyksen jäseneksi! Tervetuloa sen tilaisuuksiin 
tutustumaan toisiin kyläläisiin ja lähialueisiin. Yhdistys tarjoaa 
mielellään myös palstatilaa Kyläkuulumisissa kaikille 
asuinalueeseemme liittyville ajatuksille, ehdotuksille ja uusille ideoille. 
Tällä tavoin yhdistys haluaa muodostaa Vapaalasta ja Pellaksesta 
kotiseudun kaikille asukkaille. 

Liisa Rajamäki 

Vapaalan taidetapahtuma 

Vapaalan oma taidehappening omin voimin toteutetaan nyt toisen 
kerran. Tapahtuma avataan lauantaina 15.5 klo 13.00 ja se on 
maksutta avoimena lauantaina klo 18.00:aan ja sunnuntaina 16.5 klo 
12.00 - 19.00:ään. Tapahtumapaikkana on Rajatorpan koulun entisen 
kirjaston tilat. 

Tapahtuman  pääyhteyshenkilönä toimii allekirjoittanut. Yhteyksiä voi 
toki ottaa myös muihin yhdistyksen hallituksen jäseniin. 

Kalevi Karling 

Vapaalan omakotiyhdistyksen ja aluetoimikunnan 
tapaaminen 

Aluetoimikunnan tehtävänä on johtosäännön mukaan edistää 
alueensa asukkaiden hyvinvointia ja alueensa kestävää kehitystä 
tavoitteenaan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö ja omaleimaiset 
yhdyskunnat. 

Aluetoimikunta toimii vuorovaikutuksessa asukkaiden ja yhteisöjen 
kanssa sekä pyrkii edistämään asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksia alueensa yhdyskuntarakenteen, väestön 
elinolojen ja palvelujen kehittämiseen. 

Aluetoimikunta päätti tavata tänä vuonna kaupunginosaseuroja sekä 
omakotiyhdistyksiä. Kokouksessa 15.4. oli vuorossa Vapaalan 
omakotiyhdistys ja Rajatorppa-seura, joiden edustajilla oli 
mahdollisuus kertoa yhdistysten toiminnasta sekä tuoda esiin alueen 
asukkaiden näkemyksiä kehittämistarpeista. 

Rajatorpan ja Vapaalan kutsutuilla edustajilla oli luonnostaan 
yhteisiäkin kehitystarpeita ja toimenpide-ehdotuksia kaupungin 
aktiviteeteista kylämme kohdalla. 

Ykkösasia on palvelujen turvaaminen. Terveysaseman toiminta 
tulevaisuudessa, kun Myyrmäen aluekeskuksen ja asutuksen 
suunniteltu tiivistyminen on tapahtunut, lienee selvityksen mukaan 
turvattu ainakin lisätilojen rakennusoikeuden suhteen. Lisäksi 
kylämme tarvitsee kunnollisen palveluyhteyden Myyrmäkeen ja oman 
paikallisen lääkevaraston jakelua varten. Raha-automaatin lisäksi 
tarvittaisiin laskunmaksuautomaatti. 

Oman, Rajatorpan ostokeskuksen ehostusta, liikennettä ja 
pysäköintiä on tiedusteltu kaupunkisuunnittelijoilta. Olisi aika jo panna 
jotain tapahtumaan. Ostokeskuksessa olemme me kyläläiset 



havainneet kiitettävää palveluhalua, mutta Nuijatien kivikautinen 
pysäköintijärjestely osoittaa kotiin tullessa jatkamaan tai palaamaan 
vielä Myyrmäkeen. Osalle Vapaalaa ostokeskus ei ole 
kävelyetäisyydellä. Rajatorpan rakennusaikana hyväksytyn 60 % 
vajaapysäköinnin täydennys on oma asiansa, eikä liity ostokeskuksen 
pysäköintiin. 

Tuotiin esiin edellisissä Kyläkuulumisissakin todettu 
hengenvaarallinen Lastutien liittymä ja annettiin Kyläkuulumiset 
aluetoimikunnan luettavaksi myöhemmin. 

Omien urheilualueidemme kehittäminen on tärkeää, koska kuuluisalla 
Silva/Pohjolastadionilla on verkkoaidat, kovat kiellot ja 
kameravalvonta ("Urheilu kielletty!"). 

Ikivanhana asiana esitimme taas toiveet Vihdintien meluesteistä, 
muureista tms. Nyt on viimeinen hetki! Ympäristö on malliksi muureja 
täynnä! 

Kehä 11:n vaihtoehtoja on esitelty jo pitkään, mutta valmistahan ei 
tule ainakaan vuosikymmeneen. Yhdistyksemme kaupungille 
toimittama hallituksen kanta on vain Hämeenlinnantie ja vaihtoehto on 
ei mitään. Tulevat sukupolvet ratkaisevat tukehtuneen tilanteen. 
Vihdintien voi panna Vapaalan kohdalla vaikka vaivaiseen kilometrin 
mittaisen tunneliin, keinokallio päälle ja sille sammalia - ei tornitaloja, 
kuten on ehdotettu Kehä I:n alkupäähän Tapiolan tunnelin päälle. 

On hieno asia, että aluetoimikunta jalkautuu kylille: asukkailla on 
asiaakin mielessään ja näin tuntuu tosi miellyttävältä vaikuttaa. Kaikki 
ymmärtävät, että ratkaisujen on kuitenkin oltava järkeviä. 

Jatkossa yhdistyksemme seuraa edelleenkin edellä esitettyjä 
kehityskulkuja kantaa ottaen. 

Rauno Leppänen 

 PS ja toim. huom. 

 Lehden toimittajana haluan esittää vastalauseeni edelliseen. Juuri 
urheilualueiden kehittäminen on tuottanut pahimman surmanloukun 
Rajatorpan kentän kävelytielle, kun "urheilijat” kurvaavat kentälle 
autoillaan. Vastaava pommi vaanii koulujen välissä, kun jälkikasvut 
kuskataan kieltotauluista piittaamatta oven eteen aamuisin. Ettäkö 
ostari ei olisi kävelymatkan päässä? Siis autolla pitäisi päästä 
muutama sata metriä? Ja sen jälkeen urheilemaan? Miksi peltilehmät 
näyttävät kaappaavan valtaosan myös edellä raportoidussa 
keskustelussa? Onko kylämme tehty autoille vai ihmisille? 

Pepe Riukula 

 


