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Valon  lahja 

”Tulkoon valkeus!” huudahteli perheenjäsen lainaillen tuttua lausetta. 

Suuri metsäkone taitteli parhaillaan jyskien komeita kuusia nykysen 

kotimme vierellä ikivanhan kiviaitamme takana. Sakea kuusikko on 

vuosia varjonnut pihapiirimme koillista sivua. Kone otti kuuset kouriinsa 

kuin tulitikut ja karsia rohautti ne paljaiksi alta aikayksikön. Sitä siinä 

ihmettelimme eri-ikäisenä parvena. Naapurin isäntää rupesimme 

kiittelemään valon lisääntymisestä, ettei vain olisi luullut meidän olevan 

pahoillamme raiskion reunalla.  

Ihmeellisen ilmiön havaitsimme katsellessamme taloamme jonkun matkan 

päästä. Talo näytti leijuvan ilmassa. Se oli ennen ollut tasaisella maalla, 

nyt sen taakse oli paljastunut loivasti laskeva rinne. Taas kerran huomio 

ihmissilmän luotettavuudesta pani miettimään, mitä muuta näemme toisin 

kuin se oikeastaan on.  Luotettava on havaintomme auringon 

varhaisimmista säteistä. Kuusikko peitti meiltä auringonnousun. ”Valkeus 

tuli”. Kun päivä joulun jälkeen kukonaskel kerrallaan pitenee, arvaatte 

kiitollisuutemme. 

”Tulkoon valkeus kansalle, joka pimeydessä vaeltaa!” muisti vanha tätini 

huumorillaan höystää, kun toi pirttiin päivän postia. Joskus taisi tarkoittaa 

valon lisääntymisellä pelkkää omaa saapumistaan. Rehellistä tietoa, 

toisasioitten havaitsemista ja johtopäätöksiä niistä ei syyttä verrata valon 

lisääntymiseen. Valo myös paljastaa pimeyden kätköt. 

”Ja valkeus tuli” hihkaisen minä päinvastaisesta armollisesta ilmiöstä. 

Juuri kun tätä naputtelen, sataa ensilumi maahan pehmein hattaroin. 

Toivon sen peittävän pihapiirin roinaa ja kuloa, jota ei ole ehditty siivota. 

”Rakkaus peittää syntien paljouden” muistan Raamatun lupauksen 

anteeksisaamisesta.  Valo näyttää totuuden. Jos totuus on liian paha, 

tarvitaan rakkaus sitä peittämään. 

Lainat valkeudesta ovat Raamatusta. Ensimmäinen viittaa luomakunnan 

alkuun, Luojamme luomisjärjestykseen. Valo tarvittiin elollisen luonnon 

syntymiseen ja lisääntymiseen. Toinen laina viittaa profeetan 

ennustukseen ihmiskunnan Vapahtajasta. Maailma tarvitsi totuuden 

kuninkaan ja rakkauden ja rauhan ruhtinaan. Jeesuksen syntymä on 

merkinnyt ihmiskunnan historiassa monenlaisia muutoksia. Heikompien 

huomioonottaminen on saanut voimansa ja innoituksensa hänen 

vaikutuksestaan. Rohkeus katsoa totuutta silmästä silmään omassa 

sielussa ja lähimmäisten ajallisissa ratkaisuissa on lisääntynyt. Vapahtajan 

anteeksiantava läsnäolo on sen tehnyt helpommaksi. Totuus on tehnyt 

yksilön toisensa perään vapaaksi. 

Vapahtajan tarjoama sydänten vallankumous, muutos anteeksiantamisen 

ja rakkauden suuntaan, hänen rakkautensa vaikutuspiirissä, ei ole 

maailmassa päässyt valtaan täydellä voimallaan.  Koko ajan toimii hänen 

vastavoimansa. Itsekkyys ja keinovalo valitaan aidon asemesta. 

Uusi joulu ojentaa meille, Sinulle ja minulle, omilla perinteisillä tavoillaan 

uudistumisen maljaa. On tärkeätä ottaa Jeesus Kristus vastaan omaksi 

Vapahtajaksi ensi kertaa tai yhä uudestaan. Hän on hyvyyden ja 

rakkauden aito lähde. Valon lahjaa jouluusi! 

Marjatta Koskenvesa 



 

Vapaalan kadut valmiina vasta osittain 

Vapaalassa täydennysrakentuminen on juuri nyt varsin vilkasta. Tyhjät 

tontin saavat rakennuksensa ja osittain rakennetuille tehdään kaavan 

sallimia täydennyksiä. Saapa jotkut vanhemmat talot väistyäkin uusien 

tuliterien tieltä. 

Osa Vapaalan kaduista on rakennettu valmiiksi ja kaavan mukaisiksi, 

mutta isoa osaa odottaa vielä kaupungin toimet ehkä useitakin vuosia. 

Kaupungilla näyttää olleen se periaate, että uudet samoin kuin useat 

pintavesien kannalta ongelmalliset Vapaalan alueet on saatettu valmiiksi 

myös katujen osalta. Alueemme kokoajakadut, Vapaalantie vilkkaimmilta 

osiltaan ja Vanha Hämeenkyläntie saatiin valmiiksi kohta kaavan 

vahvistamisen jälkeen. 

Olemme pitäneet Vapaalan katuja nykyiselläänkin varsin mukavina, mutta 

voisiko olla niin, että katujemme ulkonäön eteen sittenkin kannattaa tehdä 

se, minkä kaavottaja on jo kaavaa vahvistaessaan ajatellut.  

Kaupungilla on velvoite rakentaa kaikki kadut ja sadevesiviemärit 

kuntoon, kun 80 % kaavan sallimasta rakennuskannasta on tullut 

valmiiksi. Tätä prosenttilukua ei kukaan ole laskenut, mutta on oletettu, 

että toistaiseksi siitä puuttuu vielä jonkin verran.  

Kierrellessäni Vapaalaa olen pannut merkille, että Vapaalassa on runsaasti 

viehättäviä katuosuuksia, mutta myös sellaisia, jotka voitaisiin luokitella 

korkeintaan pahasiksi kärryteiksi. On tietenkin selvää, että näillä kahden 

auton kohtaamistakin hankaloittavilla teillä on kannattajansa. Monet 

pelkäävät tonttien kaventuvan ja perusteluja on kuultu senkin puolesta, 

että paremmat kadut vain houkuttelevat kohtuuttomiin ylinopeuksiin. 

Kaupunki on nykyisin valmis kuuntelemaan asukkaiden mielipiteitä 

tässäkin katujen valmiiksi saattamisasiassa. Kaupungin rahapula tosin 

estää kaikenlaiset tällaiset toimet juuri nyt, mutta asiasta keskustelua sen 

ei tarvitsisi estää. Ehdottaisinkin, että kyläläiset vaihtaisivat mielipiteitä 

toistensa kanssa ja ne, joille asia on tärkeä, voisivat toimittaa 

mielipiteitään minulle kirjeitse, sähköpostilla tai vaikkapa soitellen. 

Seuraavassa Kyläkuulumisissa sitten palattaisiin asiaan yhteenvedon 

muodossa. 

Kannessa on yksi kuva Vapaalan uusista valmiista polkukaunottarista. 

Yhdistyksen kotisivuille olen liittänyt muutamia muista viehättävistä 

kohteista. 

Kalevi Karling 

Kamreerska 

auttaa ! 
- Kaikissa kodin siivoustöissä 

- Ruoanlaitossa ja leivonnassa 

- Pihatöissä 

Muistathan, että kotona teetetyn työn hinnasta jopa 60 % 

hyvitetään sinulle verotuksessa. Valmiiksi esitäytetty 

kotitalousvähennyslomake sisältyy hintoihin !  Soita ! 

040 - 563 53 12 

Tmi Kamreerska 

e-mail : taija.kostia-hakola@pp.inet.fi 

http://vapaala.net/vapaalankaava/vapaalan.htm


 

Vapaala Vantaan historiassa 1946-1977 

Pari vuotta sitten ilmestyi Pekka Ahtiaisen ja Jukka Tervosen kirjoittama 

Helsingin pitäjän, Helsingin maalaiskunnan, Vantaan kauppalan ja 

kaupungin historiansarjan toistaiseksi viimeisin osa.  Se käsittelee 

Vantaan kasvua, yhteistyötä ja hyvinvointia vuosina 1946 -1977, aikaa, 

jolloin väkiluku kasvoi noin 12 000:sta yli 120 000:n. Koko kirja on 

luonnollisesti luettava, jos mielii saada kuvan Vantaan kehityksestä 

maalaiskunnasta suureksi kaupungiksi. Olen tähän poiminut esille vain 

niitä kohtia, joissa hakemiston mukaan on jollakin tavalla esillä Friherrs ja 

Vapaala. Miten kylä näkyy kaupungin historiassa? Välillisesti kylä näkyy 

myös useiden teoksessa mainittujen henkilöiden välityksellä. Esimerkiksi 

Veikko Suojanen mainitaan 16 kertaa ja Aarne Toivanen on esillä 

tekstintuottajana. 

Kirjan alkuosassa Helsingin maalaiskunnan hallinnossa toimineet 

ihastelivat maalaismaisemaa ja vierastivat kaupungistumista. Siitä syystä 

oli luovuttu mm. Malmista. Keväällä 1946 Helsingin maalaiskunnan 

valtuusto esitti valtioneuvostolle, että Helsinkiin liitettäisiin sen lisäksi, 

mitä oli luovutettu jo vuotta aikaisemmin, myös Suutarinkylä, Ala-

Tikkurila sekä Friherrs. Valtuuston perustelu oli, että esikaupunkiasutusta 

oli levinnyt näille alueille, ja pääosa näiden kylien asukkaista hankki 

toimeentulonsa Helsingistä. Tämä luovutustarjous ei kuitenkaan 

toteutunut.  

Neljännesvuosisata myöhemmin vuorostaan Helsingin kaupunki halusi 

alueita Helsingin maalaiskunnasta, mm. Kaivokselan, Martinlaakson, 

Myyrmäen, Vapaalan, Hämevaaran, Pähkinärinteen, Variston, 

Vantaanpuiston, Kivistön, Askiston, Keimolan ja  Seutulan. Helsingin 

maalaiskunnalta Helsinkin kaupunki oli valmis ottamaan 69% 

maalaiskunnan silloisista alueista. Espoo olisi Helsingin toiveen mukaan 

menettänyt viidenneksen ja Sipoo runsaan neljänneksen pinta-alastaan. 

Nyt Vantaalla ei haikailtu enää vain maalaismaisemaa, vaan vastustettiin 

jyrkästi Helsingin aikeita. Historian kirjoittajat ovat esitelleet vain kunnan 

yhteisen kielteisen kannan, mutta kirjan ulkopuolelta voin todeta, että 

Ilpolan koululle 28.10.1971 kokoontunut väki kuunteli alueliitosta 

koskevan alustuksen ja käytti sen jälkeen 24 puheenvuoroa. Niistä 23:ssa 

vastustettiin liitosta ja vain yhdessä puollettiin. Puoltajan kanta oli 

mielenkiintoinen. Hän halusi liittymistä Helsinkiin, ”että saisi ainakin 100 

vuotta olla kaavoituksesta rauhassa.” Hänen toivonsa siis oli, että Helsinki 

olisi ottanut Friherrsinkin vain jonkinlaiseksi vara-alueeksi. 

Alueliitoshanke raukesi ja alkoi Pääkaupunkiseudun 

yhteistyövaltuuskunnan aika. 

Vapaalan tärkeitä kysymyksiä ovat olleet tieyhteydet, vesi- ja 

jätevesikysymykset, katuvalot ja erilaiset kunnalliset palvelut. Korson, 

Rauhallista Joulua ja Onnellista Vuotta 2005 ! 

Toivoo: Maarit  

SALON KATA’MARIN 

Koko perheen Kotikampaamo 

Joustavat aukioloajat, edulliset hinnat. 

Maarit Tolonen   p. 050 - 5325880 



Rekolan, Friherrsin, Asolan, Tikkurilan ja Fagerstan demokraattisten 

naisten yhdistykset saapuivat v. 1954 lähetystönä maalaiskunnan 

valtuuston maaliskuun kokoukseen tuomaan ”me vaadimme”-muotoista 

kirjelmää tärkeiksi katsomistaan ongelmista. Luettelo oli pitkä, kun kerran 

joukolla lähdettiin liikkeelle: 

Helsingin kaupunkiin rakennettavaan keskussairaalaan on varattava 

sairaalapaikkoja Helsingin maalaiskunnalle 

Jokaiseen asuma-alueen keskukseen on rakennettava terveystalo, 

lastenseimi, lasten päiväkoti ja leikkikenttä uima-altaineen 

Ammattikoulu omaan kuntaan 

Täystyöllisyys on taattava kaikille työntekijöille 

Kunnallisia asuntoja on rakennettava kaikille asunnontarvitsijoille 

Kunnallinen sauna ja pesutupa Tikkurilaan 

Pyykkilaitureita kuntaan 

Tievalot kuntaan 

Terveyssisar kuntaan. 

Historian kirjoittajat mainitsevat Friherrsin aina silloin tällöin muiden 

taajamien luettelossa yhtenä läntisistä. Kylälle oli tärkeä uudistus, kun 

Friherrsiin saatiin terveystalo 1955 , saman vuosikymmenen lopulla 

työväenopiston sivupiste ja v. 1969 Vapaalan lastenseimi ja –tarha. Kun 

historiassa todetaan, miten 1970-luvun alkuun mennessä saatiin moniin 

kyliin urheilukenttä, on Vapaala luettelossa mukana. Vapaalan 

liikenneyhteyksistä ei kirjassa ole kuin maininta, jonka mukaan Maaseutu-

Liikenne Oy piti sille uskottua Helsingin ja Friherrsin välistä linjaa 

”melkoisena riesana”. On varmaan lähiaikojen asia koota tieto siitä, miten 

bussiliikenne Vapaalassa kehittyi, mitä tekivät esim. Friherrsin Auto Oy ja 

Friherrsin Linja Oy ja kuka minkäkin riesaksi koki. 

Historiassa todetaan, että Vapaalan pohjavesien likaantuminen aiheutti 

hankaluuksia aina 1970-luvulle saakka. Kun maalaiskunnan omat 

pumppaamot ja vesilaitteet eivät kyenneet tyydyttämän kunnan 

vedentarvetta, maalaiskunnan oli ostettava vuodesta 1965 lähtien vettä 

Vantaanjoen vesistöä hyödyntävältä Helsingiltä. Ensimmäinen sopimus 

tehtiin Helsingin kanssa v. 1964.  Tehty sopimus kohdistui Friherrsin 

asemakaava-alueelle, mutta jo seuraavana vuonna se laajennettiin 

koskemaan koko maalaiskuntaa.  

Poliittinen toiminta on ollut osa Friherrsin ja miksei Vapaalankin luontoa. 

Siitä on näyttönä edellä ollut maininta demokraattisten naisjärjestöjen 

esiinmarssista valtuustoon v. 1954. Myöhemmältä ajalta historian 

kirjoittajat toteavat, että 1970-luvulla Vapaalassa mentiin 

”sosiaalidemokraattien komennossa”.   

Yhteen kirjaan on ollut vaikea mahduttaa sitä, mitä on tapahtunut 

Vantaalla kolmessa vuosikymmenessä. Itse olisin kaivannut esimerkiksi 

jonkinlaista katsausta asukastoimintaan koko Vantaalla. Voisi ollakin 
erilaisten asukasyhdistysten yhteinen asia koota asukastoiminnan vaiheet 

ja arvioida, miten tämä toiminta on rakentanut kaupunkia. 

Esko Koskenvesa 

Vaalien jälkeen 

Lokakuun kunnallisvaaleissa valittiin Vapaalasta kaksi valtuutettua. 

Saavutus on alueellisesti hyvä. Paikallisia ehdokkaita oli ennätyksellisen 

paljon, mikä kertoo hyvää alueemme yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. 

Kaikki ehdokkaat ansaitsevat kiitoksen panoksestaan tärkeinä kunnallisen 



demokratian toteuttajina. Ehdokkuus vaatii aina itsensä alttiiksi 

laittamista, aikaa, työtä sekä rahaa. 

Omakotiyhdistyksemme hallitus kävi vaalien alla keskustelun 

Kyläkuulumisten soveltuvuudesta maksullisille vaalimainoksille. 

Lopputulos oli, että emme nähneet lehdessämme vaalimainoksia. 

Seuraavien vaalien alla on kuitenkin mahdollista, että yhdistyksemme 

esittelee tasapuolisesti lehdessämme alueellamme asuvat 

valtuustoehdokkaat. 

Vapaalan omakotiyhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja sellaisena se 

halutaan pitää jatkossakin. Epäpoliittisuus on tärkeää siksi, että haluamme 

toimia kaikkien alueemme asukkaiden etujen ajajana tasapuolisesti. 

Omakotiyhdistys hoitaa omalla sarallaan yhteisiä asioita myös kaupungin 

päätöksentekijöihin päin ja siksi on järkevää, että se ei sitoudu mihinkään 

poliittiseen puolueeseen, kylämme etu on ykkösenä. Toisaalta on tärkeää, 

että yhdistyksellämme on toimiva yhteys myös paikallisiin valtuutettuihin, 

joita se voi tarvitessaan käyttää apunaan ja tietokanavana 

kunnallishallintoon. 

Eija Grönfors 

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. (http://www.kolumbus.fi/vapaalan.oky) Vantaan 

Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliitonjäsen 
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Kolmannes sivua  5 x 11,5 cm, 40 €. Rivi-ilmoitus, korkeintaan kolme riviä 20 €. 

Hallitus 2004 

Puheenjohtaja Rauno Leppänen  8543484 

Varapuheenjohtaja Arto Hämäläinen  8555871 
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Tiedotettamme ovat taloudellisesti tukeneet ja vapaalalaisia palvelevat: 

FYSIOTERAPIA KOLEHMAINEN KY.  

Vapaalantie 2 A 14, puh. 855 5482 

HAMMASLÄÄKÄRIT KATI NYLUND JA TIMO KAITEMO.  

Nuijakuja 6 A. Ajanvaraus puh. 853 4334. Runsaasti ilta aikoja. 

PARTURI ADAM. Nuijatie 12, puh. 855 5767 

YKKÖS URHEILU OY. Rajatorppa, Vapaalantie 2, puh. 855 5872. 

ARKKITEHTIAPUA LÄHELTÄ!  

Arkkitehtuuritoimisto Kirsti ja Markku Klami  

Kirveskuja 11, p. 8544 944 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin 

kirkossa Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikottain Vantaan 

Lauri  lehdessä. 

Kyläläinen, käytä omia lähipalveluja!  
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