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SÄHKÖ- JA POLTTOÖLJYTARJOUKSET
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ja Vantaan Omakotiyhdistysten 
Keskusjärjestö VOK ry. ovat tehneet omakotiyhdistyksille sähkösopimukset 
Vantaan Energian kanssa vuosille 2009 - 2011. Kahden eri sopimuksen 
tekeminen johtuu siitä, että omakotiyhdistykset ovat järjestäytyneet 
keskusjärjestöihin eri tavoin. Omakotiasukkaiden kannalta sähkösopimukset 
ovat lähes identtiset. Täydelliset sopimustekstit ovat luettavissa osoitteessa 
http://www.vantaanenergia.fi/oky/
Samasta osoitteesta löytyy myös tilauslomake, jolla omakotiyhdistysten 
jäsenet voivat tehdä osaltaan sähkönmyyntisopimuksen Vantaan Energian 
kanssa. Sopimukseen tarvitaan tieto jäsenyhdistyksestä sekä jäsennumero.
Alla hintatiedot Uudenmaan piirin ja Vantaan Energian välisestä 
sopimuksesta; VOKin sopimuksessa hinnat ovat samansuuruiset.
Uudenmaan piiri ja Vantaan Energian välinen sähkösopimus
Sähköenergian hinnat eri tuotevaihtoehdoilla:
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan 
omakotiyhdistyssähkön hinta on sidottu Vantaan Energian julkiseen 
hinnastohintaan siten, että julkisten hintojen laskiessa tai noustessa vastaava 
hintojen alennus tai korotus (euroa/kk tai senttiä/kWh) siirretään 
sopimushintoihin. Etu hinnastohintaan verrattuna pysyy siis sopimuskaudella 
ennallaan. Yhtiön myyntihinta omakotiyhdistysten jäsenille 1.11.2008 alkaen
Yleissähkö Asiakkaalla on 1-aikamittaus

Julkinen hinta Uudenmaan piirin sopimus
Perusmaksu Sähkö Perusmaksu Sähkö

Myyntihinta 3,40 e/kk 6,20 c/kWh 3,40 e/kk 5,70 c/kWh
Aikasähkö Asiakkaalla on 2-aikamittaus

Julkinen hinta
Perusmaksu Päiväsähkö Yösähkö

Myyntihinta 3,95 e/kk 6,45 c/kWh 5,16 c/kWh 
Uudenmaan piirin sopimus
Perusmaksu Päiväsähkö Yösähkö

Myyntihinta 3,95 e/kk  6,10 c/kWh 5,16 c/kWh
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (22 %).
Hinnat ovat voimassa 1.11.2008 alkaen.
Edullisen sähkösopimuksen voivat tehdä Uudenmaan piiriin kuuluvien 
omakotiyhdistyksien jäsenet, kun sähköä ostetaan asiakkaan vakituiseen 
asuntoon. Sähkösopimusten teko onnistuu vaivattomin Vantaan Energian 
puhelinpalvelun kautta p. 010 806 050 ja jos soittaa kännykällä, niin pääsee 
halvemmalla keskuksen 09-82901 kautta pyytämällä asiakaspalveluun. 
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Vantaan Energia Oy asiakaspalvelu 010 806 050 ma 8.30-18.00, ti-pe 8.30-
16.00 www.vantaanenergia.fi
Teboil lämmitysöljytarjous
Omakotiliiton Uudenmaan piiri on tehnyt polttoöljystä sopimuksen Teboilin 
kanssa. Sopimusteksti löytyy osoitteesta 
https://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/lammitysoljy
Sopimuksessa annetaan seuraavat toimintaohjeet: Kuulet edullisen 
lämmitysöljytarjouksen, kun soitat maksutta numeroon 0800 183 300 (0800 
183 20 på svenska) ja mainitset tilauskoodin 254047. Tarjous koskee Suomen 
Omakotiliiton Uudenmaan piirin paikallisyhdistysten jäseniä. Teboilin oma 
tilauskeskus palvelee arkisin klo 7.00 - 17.00 välisenä aikana, jolloin saat 
tiedoksesi jäsenille tarkoitetun edullisen polttoöljytarjouksen. Tilauksen voi 
jättää myös iltaisin sekä viikonloppuisin mainitsemalla tilauskoodin 254047. 
Vastauspalvelu välittää tiedon Teboilin tilauskeskukseen, jossa tilaus 
hinnoitellaan sopimuksen mukaan. Tarjouksen ja tilauskoodin mukaiset 
hintatiedot ovat saatavilla klo 07.00 - 17.00 välisenä aikana yllä olevista 
numeroista.
Liisa Rajamäki
ILOINEN TYTTÖ POHJANMAALTA JA HÄNEN FRIHERRSIIN TULONSA
Syksyn päätteeksi tullut kovin lyhyt talvi oli  mennyt ohi ja lähes sulaan 
maahan satanut varsin runsas lumipeite oli juuri sulanut pois, kun saavuin 
Aino Löfmanin luo hänen kotiinsa Vanha Hämeenkyläntien varrella.  Talvi oli 
kestänyt vain muutaman alkuviikon päivän ajan, mutta lumitöihin me kaikki 
olimme  jo ehtineet, niin Ainokin, jota poikansa Tapio toki mielellään auttaa 
talon raskaimmissa töissä.  Miehensä Gunnar Löfman, joka oli syntyperäinen 
frisulainen, kuoli vaikean sairauden murtamana pari vuotta sitten.  Hänen 
vanhempansa ostivat tontin Friherrsistä  Vanha Hämeenkyläntien varrelta 
läheltä Vapaalantien risteystä, Vetelin naapurista 1930-luvun lopulla ja asuivat 
täällä jo ennen sotia.
Aino puolestaan on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta, Utajärveltä.  Perhe oli 
suuri, eikä toimeentulo ollut kovin kummoista, joten oli luonnollista, että lapset 
aikuistuttuaan hakeutuivat muualle töihin. Aino tuli vuonna 1957 
kauppiasperheen kotiapulaiseksi Huhmariin.  Kauppiaan juopottelun takia hän 
ei viihtynyt tässä paikassa kovin hyvin ja tilaisuuden tullen hän siirtyi Espoon 
Harakan  kirjakauppiaan perheeseen kotiapulaiseksi. Harakan nimi on 
nykyisin Lintuvaara. Noina vuosina oli hyvin tavallista, että nuoria naisia siirtyi 
maaseudulta Helsinkiin kotiapulaisiksi.  Siinä sai samalla kerralla asunnon ja 
vähän palkkaakin
Yleensä noissa tehtävissä ei oltu hyvin pitkään.  Tytöt joko menivät naimisiin 
tai siirtyivät paremmin palkattuihin tehtäviin, kun oli opittu tuntemaan paikkoja 
ja saatu oma asunto järjestetyksi.  Niinpä Ainonkin seuraava työpaikka oli 
Pitäjänmäellä Stockmannin ompelimossa.  täällä hän työskenteli 10 vuotta 
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ompelimon lopettamiseen asti.  Ompelimon johtajana toimi legendaarinen 
Doris Stockmann.  Ompelimossa valmistettiin Stockmannin oman malliston 
tuotteita, jotka olivat pitkälti uniikkituotteita.  Siellä ommeltiin myös monille 
kuuluisuuksille vaatteita. Esimerkiksi radiokreivi Carl-Erik Creutz tilasi aina 
paitansa Stockmannilta.  Paitoihin ommeltiin tietysti hänen monogramminsa.
Jäntin pappa oli hommannut Gunnarin töihin Strömbergille Pitäjänmäelle. 
 Nuorukainen toimi aluksi lähettinä ja sitten oppilaana sekä myöhemmin 
sähköasentajana.  Gunnar palveli samaa työnantajaa, vaikka työnantajan nimi 
välillä vaihtuikin, peräti 46 vuotta.  Aino ja Gunnar tapasivat toisensa 
Kulttuuritalon tansseissa.  Paikka oli siihen aikaan hyvin suosittu tanssipaikka. 
 Avioliitto solmittiin vuonna 1960.  Kuulutuksia hakiessaan nuoripari joutui 
kirkkoherra Weckströmin perusteelliseen haastatteluun.  moista kuulustelua ei 
varmaan Weckströmin jälkeen ole kihlapareille pidetty. 
Häät pidettiin ja Jäntin täti leipoi heille hääpullat.  Nuoripari asettui asumaan 
aiemmin Vanhan Hämeenkyläntien varrelta hankitulle tontille, jolla oli pieni 
kesämökki.  siinä oli yksi huone ja pienoiskeittiö. Gunnar rupesi parin vuoden 
kuluttua rakentamaan tontille taloa, mutta se valmistui hitaasti rahatilanteen 
mukaan.  Pääasiassa Gunnar myös rakensi talon itse iltatöinään.  Uuteen 
taloon päästiin muuttamaan vuonna 1965.  Ainolla on kaksi poikaa; Tapio ja 
Markku.  Lasten ollessa pieniä oli lähellä asuvista Gunnarin vanhemmista 
suuri apu lastenhoidossa. Monesti pojat myöhemminkin pistäytyivät 
mummolassa.     
Ainon viimeinen työpaikka oli Valion Pitäjänmäen meijeri, jossa hänen 
esimiehenään oli  niinikään nykyään vapaalalainen Esko Muhojoki, jota hän 
arvosti esimiehenä suuresti.  Työ loppui ja Aino siirtyi eläkkeelle, kun maidon 
pakkaaminen Pitäjänmäellä päättyi. 
Löfmanien joulunviettoon on kuulunut aina 48 vuoden aikana Ainon keittämä 
joulupuuro, josta tietysti löytyy myös manteli sekä sekahedelmäkeitto.  Sitä 
koko perhe kokoontuu Ainon luokse nauttimaan.  Turun joulurauhanjulistuksen 
hän kuuntelee aina tarkkaan.  Sen merkitys on kautta vuosien  ollut tärkeä. 
 Jouluateria nautitaan Markun luona Lahelassa, jonne koko perhe kokoontuu. 
 Lasten ollessa pieniä vieraili joulupukkikin Löfmaneilla, kuten muissakin 
perheissä.  Mutta nyt Aino harkitsee jopa joulukuusen pois jättämistä. 
 Joulupuuron lisäksi hän on aina pitänyt tärkeänä tehdä itse joulupiparit, tortut 
ja muut leivonnaiset.  Samoin joululaatikot ovat paistuneet hänen uunissaan 
perunalaatikkoa myöten.  Nyt saattaa kuitenkin käydä niin, että hän tekee itse 
ainoastaan porkkanalaatikon, mikä on sikäli erikoista, ettei se sisällä riisiä. 
 Huomasin myös, että hänen keittiönsä seinällä on taulu, missä luki: Ainon 
keittiö on kodin sydän.  se varmaan pitää paikkansa.
Ainon mielestä kylä alkaa olla liian tiheästi rakennettu.  Vanhat väljät tontit 
ovat paljon mukavampia puuhailla pihalla ja puutarhassa kaikenlaista.  Tosin 
kiinteistövero on liian korkea varsinkin eläkeläisen maksettavaksi.  Monet 
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uudet asukkaat eivät myöskään näytä välittävän naapureistaan.  se näkyy 
erityisesti ahtaille tonteille rakennettaessa.  Ennen välitettiin naapureista, 
tultiin kyläänkin kutsumatta juttelemaan.  Näin toki Ahlrothin Esteri onneksi 
menettelee vieläkin.  Samoin Aino kylläkin kiittelee omia hyviä naapureitaan, 
jotka ovat viime aikoina muistaneet häntä monin tavoin  Ennen toimittiin paljon 
yhdessä ja saatiin myös asioita kuntoon.  Löfmanit ovat aina kuuluneet 
omakotiyhdistykseen ja Aino jatkaa perinteitä.  Silloin tällöin hän käy myös 
Hämeenkylän kirkossa.  Ainon mielestä pappien puheisiin kirkossa olisi hyvä 
saada  vielä vähän nykyistä iloisempi ilme.
Toivotamme mielellämme tälle iloiselle kyläläiselle edelleen hyvää terveyttä ja 
pitkää ikää.
Pertti Louhula    .  
KÄVIMME TEATTERISSA
Maanantaina 17.11.2008 kokoontui iloinen joukko kyläläisiä Lilla Teaterniin.
Oli mukava nähdä tuttujen tapaavan toisiaan.  Iloisia ilmeitä näkyi kaikkialla. 
 Olimme tulleet katsomaan entisen, pitkään Vapaalassa asuneen naapurimme 
Lasse Pöystin esittämää Bengt Ahlforsin kirjoittamaa ja Lasse Pöystin itsensä 
suomentamaa yksinpuhelua: "Mies, joka kieltäytyi käyttämästä hissiä".  Liput 
jaettiin teatterin   aulassa ja pian siirryimme itse teatteriin. Paikkamme olivat 
parvella, josta oli hyvä näkyvyys ja mainio kuuluvuus.
Ahlfors on tarttunut aiheeseen, mikä on käynyt yhä ajankohtaisemmaksi 
yhteiskunnassamme.
Mies, joka kokee hissin ainoaksi ystäväkseen, nimenomaan ne persoonallisen 
kauniit vanhat veräjähissit, on todella yksinäinen.  Jo lapsuudesta tuttuun 
tekniikan ihmeeseen voi luottaa.  Se on hyvä kuuntelija. Reiluun 
puolitoistatuntiseen mahtuu koko ihmisen elämä alkaen arasta pikkupojasta ja 
päätyen syrjään jääneeseen kerrostalon asukkaaseen, jolla ei ole juttukaveria. 
 
Monologin edetessä Pöysti pohtii välillä repliikkien muistissa pitämistä ja 
taukojen merkitystä.
Mutta itse tarinassa pääsee yleisöään lähelle sen sankari, jonka Pöysti 
tulkitsee pelkistetysti, hiljaisella lämmöllä.  Se, mitä hän kertoo, on hyvin 
uskottavaa.  Vanha mies oli kiintynyt koiraansa, joka ystävänä oli hissiäkin 
tärkeämpi.  Koira kuitenkin kuoli. Hissilläkin on nimi.  Se on kirjoitettu hissin 
seinään ja näkyy peilin kautta.   Lasse Pöysti laitta tässä näytelmässä itsensä 
likoon pienen ihmisen ja hyvän tarinan puolesta.  Ei kenenkään pitäisi jäädä 
näin perusteellisen yksin.  Sitä jäimme varmaan mielessämme pohtimaan yksi 
jos toinenkin.
Olimme varanneet teatteriin kolmekymmentä lippua.  Enemmänkin olisi 
mennyt, mutta koska näytelmä tuona iltana oli ollut jo pitkään loppuunmyyty, ei 
lisäpaikkoja ollut mahdollista saada.

5



Hyvä menestys takasi kyllä sen, ettei tämä omakotiyhdistyksemme 
teatterivierailu jäänyt  ainoaksi kerraksi.  Seuratkaapa tarkkaan lehteämme 
Kyläkuulumisia, täällä tullaan kertomaan uusista teatterimatkoista.  Jotain 
kyllä keksitään. Ja muistakaa, että siinä tilanteessa nopeus palkitaan.
Pertti Louhula      
OIKAISU
Edellisessä lehdessämme sivulla 6 kerrottiin, että kylän kaupan, Elannon 
viimeisenä kaupanhoitajana oli Helvi Brofeldt.  Oikea nimi on Siiri Brofeldt. 
 Valitamme kömmähdystä ja olemme pahoillamme Siirin omaisille 
aiheuttamastamme mielipahasta. P. L.
VAPAALAN KAUPUNKIPOLKU
Kotikaupunkipolut, lyhyemmin kaupunkipolut ovat kartalle koottuja 
kävelyreittejä, jotka esittelevät kaupungin uusille ja vanhoille asukkaille sen 
historiaa ja nykyisyyttä, luontoa ja kulttuuria, arkkitehtuuria ja merkittäviä 
henkilöhahmoja. Pyrkimyksenä on kuvata urbaania elinympäristöä 
kokonaisvaltaisesti ja mielenkiintoisesti suoraan paikan päällä.
Toteuttamissani hankkeissa on koottu tähän mennessä kaikkiaan 28 
kotikaupunkipolkua sekä kaksi kotiseutupolkua yhteispituudeltaan 140 km, 
sanoo Pauli Saloranta.
Vapaalan alue on nyt työvuorossa ja hankkeen projektipäällikko Saloranta 
johdatteli pientä ryhmää vapaallaisia ja edustusta Varistosta ja 
Rajatorpastakin asuinalueemme merkillisyyksien katselmointiin. Polku on 
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tarkoitus merkata karttoihin ja kuvata polun varrella olevia kannaltamme 
tärkeitä kohteita.
Polusta näyttäisi tulevan kahdeksikon muotoinen ja se ulottuisi aina kolmen 
kaupungin rajapyykiltä ja Variston messutalojen luota Pellaksen kautta 
Vapaalan tärkeimmille kiinnekohteille. Poluista saa lisätietoa netistä 
osoitteesta http://www.kotikaupunkipolut.fi/.
Kalevi Karling
EI KUULU LUONTOON
Marraskuun lopussa joku onneton kyläläinen oli etsinyt sopivaa hävitystapaa 
käytöstä poistamilleen jousipatjoille, mutta ei ollut keksinyt muuta keinoa kuin 
kipata ne Vanhan Hämeenkyläntien ja Vapaalantien risteykseen, missä 
sijaitsevat Paperinkeräyksen paperin- ja kartonginkeräyslaatikot. Miten liekin 
autolla liikkunut kulkija väsynyt matkaansa muistamatta, että YTV:n Sortti-
asema sijaitsee vain muutaman minuutin ajomatkan päässä ja sillä on pitkät 
aukioloajat, kuorman tyhjennys maksaa muutaman euron ja kaupan päälle 
saa hyvän omantunnon ympäristöystävällisestä toiminnasta. Nyt joku oli 
"aivan oikein" kirjoittanut patjan kylkeen suurin kirjaimin EI KUULU 
LUONTOON. Toivottavasti patjojen tuoja nukkuu poistettujen tilalle 
hankkimillaan uusilla patjoilla oikein huonosti!
Omakotiyhdistyksen ja koko kyläyhteisömme näkökulmasta tällainen muista 
piittaamaton toiminta on ehdottomasti tuomittavaa. Periaatteena on ilmeisesti 
"poissa silmistä, poissa mielestä" eikä sillä ole merkitystä, kuka jätteet korjaa, 
kunhan vain itse säästää muutaman euron.  Yhteisen asuinympäristömme 
viihtyisyyden kannalta on tärkeää, että me kaikki pyrimme hoitamaan ja 
varjelemaan sitä. Olisikohan tässä uuden vuoden päätösten paikka?
Liisa Rajamäki
KUULUMISIA PÄIVÄHOIDOSTA
Remontti
Pitkään odotettu peruskorjaus alkoi Vapaalan päiväkodissa marraskuun 
alussa viime vuonna. Marras-joulukuussa remontointiin alatalon keittiö ja 
lasten pesuhuoneet. Tammikuussa 2008 alkoivat perusteelliset korjaustyöt 
ylätalossa. Vapaalan päiväkoti aloitti toiminnan vuonna 1970 ja alatalo vuonna 
1987. Ylätalossa korjattiin lähes kaikki, ilmastointi, putket ja sähköt uusittiin. 
Seiniä purettiin ja rakennettiin uusia. Varastoista saatiin pienryhmätiloja 
lapsille. Keittiö koki täydellisen muodonmuutoksen ja sinne tehtiin oma 
sisäänkäynti. Remontin jälkeen vanhemmat huomasivat että päiväkodin 
käytävän katossa on jopa kattoikkunat. Ylä- ja alatalon väliin rakennettiin 
katos, jonka alla sadesäälläkin kulkiessa säilyy kuivin vaattein.  Rakennuksen 
korjaustöiden valmistuttua kesäkuussa alkoi piharemontti. Aikaisemmin oli jo 
uusittu salaojitus ja nyt saimme pihalle uudet leikkivälineet. Ne ovat 
kiinnostaneet myös päiväkodin entisiä asiakkaita ja leikkijöitä on ollut 
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iltaisinkin. Samoin perheet ovat käyttäneet päiväkodin piha-aluetta perheen 
yhteisiin retkiin, mikä on tietysti hyvä asia. 
Nikkarin päiväkodissa odottelemme rakennuksen hankeselvitystä, joka on jo 
siirtynyt kaksi kertaa. Piha-alueen kunnostus on sidottu rakennuksen 
saneeraukseen, joten joudumme myös odottamaan uusia leikkivälineitä.
Henkilökunta oli suunnittelun alkuvaiheessa mukana esittämällä 
parannusehdotuksia ja toiveita. Samoin pihan leikkivälineistä henkilökunta teki 
ehdotuksen. Vantaa kaupungin arkkitehti Jukka Hagelberg teki 
hankesuunnitelman, korjauspiirustukset laati Arkkitehtitoimisto Marcus 
Lindroos Ky ja rakennus- ja pihaurakan toteutti Rkl Timo Rättö Oy yhdessä eri 
aliurakoitsijoiden kanssa. Yhteistyö kaikkien hankkeeseen osallistuvien 
kanssa sujui erinomaisesti vaikka piha olikin osittain myös lasten 
leikkipaikkana. Henkilökunta ja lapset ovat tyytyväisiä uutuutta hohtaviin ja 
valoisiin huoneisiin. 
Toiminta
Elokuussa toiminta alkoi täysipainoisesti kaikissa lapsiryhmässä. Alatalossa 
on kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää. Ylätalossa on 3-4-vuotiaiden ja 5-
vuotiaiden ryhmät. Esikoululaiset ovat entisen Vapaalan neuvolan tiloissa, 
Vapaalanpolku 11. Esikouluryhmä siirtyi sinne jo peruskorjauksen ajaksi ja 
tarkoitus oli että ryhmä palaa takaisin. Alle kouluikäisten lasten määrä on 
kuitenkin lisääntynyt Myyrmäen alueella ja kesäkuussa tehtiin päätös, että 
esikoululaiset jatkavat edellisen toimintavuoden tapaan neuvolan tiloissa ja 
alataloon saatiin alle kolmevuotiaille toinen ryhmä. Kaikki alueen 
päivähoitojonossa olevat lapset ei kuitenkaan mahtuneet omalle alueelle vaan 
osa sai paikan Variston päivähoidosta. Tammikuussa 2009 päivähoitoa 
tarvitsevat lapset sijoittuivat omalle alueelle.
Esikoululaiset ulkoilevat Vapaalan päiväkodin pihalla ja käyvät syömässä 
Rajatorpan koululla. Aamu- ja välipalat koulun keittiö valmistaa 
esiopetusryhmään. Eskarit ovat saaneet myös tiloja koululta käyttöönsä 
muutamana päivänä viikossa. Luokkahuoneessa harjoitellaan kirjatehtäviä ja 
koulun salissa käydään jumppamassa. Myös nuoremmat lapsiryhmät 
pääsevät vuoroviikoin kouluun isoon saliin harjoittelemaan. Päivähoidon 
siirryttyä sivistystoimeen nimi muuttui varhaiskasvatuspalveluiksi ja yhteistyö 
koulun kanssa tiivistyi entisestään vaikka Rajatorpassa se on ollut jo useita 
vuosia monipuolista ja säännöllistä. Esiopetusryhmän opettajat ja koulun 
rehtori tekevät vuosittain kirjallisen yhteistyösuunnitelman elokuussa 
esiopetusvuoden ajaksi.
Toiminnassa päivähoitoyksikön painopisteenä on edelleen leikki, liikunta ja 
luonto. Lapset oppivat edelleen leikkiessä ja arkipäivän toimissa, joita 
harjoitellaan päivähoidossa ollessa. Teemme paljon luontoretkiä 
lähiympäristöön. Rajakivelle suunnatut retket ovat kaikkien mieleen. 
Päivähoitoyksiköllä on myös oma palsta, jossa lapset pääsevät kylvämään 
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siemeniä ja istuttamaan kasveja. Palsta on myös mukava retkipaikka ja yksi 
lapsiryhmä piti siellä kevätjuhlansa. Saimme nähdä monien satujen hahmot 
kertomassa oman tarinansa. 
 Lasten kielelliseen kehitykseen kiinnitämme runsaasti huomiota, etenkin kun 
Vantaan varhaiskasvatuksessa on menossa jo toista vuotta Innostu kielestä 
hanke. Hankkeeseen liittyy henkilöstölle suunnattuja koulutuksia. Tavoitteena 
on parantaa kielen ja ilmaisullisen vuorovaikutuksen laatua toiminnassa sekä 
innostaa luomaan suotuisa oppimisympäristö lapsille ja hyödyntää arkiset 
tilanteet kielen käytössä. 
Päivähoitoyksikön opetussuunnitelma löytyy  www.vantaa.fi > Opetus ja 
kasvatus > Päivähoito
Hankkeet
Koko yksikkö on myös tutkimuspäiväkotina VKK-Metrossa 
(pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämishanke). Tutkimusaiheena 
on kuvien käytön hyödyntäminen lasten arkipäivässä ja kuvien toimiminen 
lasten oppimisprosessin vahvistajana. 
Hanke jatkuu lokakuun loppuun 2009. Hankkeessa on mukana Espoon, 
Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan päiväkoteja. 
Rajatorpan päivähoitoyksikkö on yhtenä pilottina mukana vuosina 2008-2010 
pääkaupunkiseudun päivähoidon II vaiheen yhteiskäyttökokeilussa. 
Yhteiskäyttöalueella asuvat perheet voivat hakea lapselle päivähoitoa 
kokeilussa yhteiskäyttöalueella oleviin päiväkoteihin tai perhepäivähoitoon. 
Esiopetus ja vuoropäivähoito ei ole mukana kokeilussa. Päivähoitoa haetaan 
asuinkunnan päivähoitohakemuksella. Yhteiskäyttöalueille haettaessa on 
mainittava kolme toivottua hoitopaikkaa, joista yhden tulee olla 
asuinkunnassa. Viimesijainen päivähoitopaikan järjestämisvastuu on aina 
asuinkunnalla. hakemus voidaan jättää tai lähettää asuinkuntaan tai toivotun 
päivähoitopaikan sijaintikuntaan. 
Yhteiskäyttöalueet ovat Länsi-Vantaalla Hämeenkylän, Hämevaaran, 
Linnaisten ja Vapaalan kaupunginosa-alueet. Espoossa on mukana 
Laaksolahden tilastoalue ja Helsingistä Pitäjämäen päivähoidon peruspiiri. 
Päiväkodit löytyvät internet-sivuilla olevista kartoista. Kauniainen on varannut 
ulkokuntalaisille 16 paikkaa.  
Yli kuntarajojen hakemuksia on jätetty vähän.  
Yhteiskäyttökokeilusta saa lisää tietoa www.helsinginseutu.fi
Henkilökunta
Rajatorpan päivähoitoyksikkö muodostui jo 1999 kun sekä Nikkarin että 
Vapaalan päiväkodit ja alueen perhepäivähoito yhdistyivät saman esimiehen 
alaisuuteen. Alueella on yksi kunnallinen perhepäivähoitaja. Tarvetta olisi vielä 
toiselle perhepäivähoitajalle. Nikkarissa lapsia on 49 kolmessa ryhmässä ja 
Vapaalassa  94 lasta viidessä ryhmässä sekä perhepäivähoitajalla neljä lasta. 
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Alle 3-vuotiailla on yksi kasvattaja neljää lasta kohden, yli 3-vuotiailla lapsia on 
seitsemän kasvattajaa kohden. Henkilöstöä on päivähoitoyksikössä yhteensä 
27. 
Rajatorpan päivähoitoyksikön väki esittää Lämpimät Kiitokset 
yhteistyökumppaneille ja toivottaa kaikille lukijoille 
Rauhallista joulua ja Hyvää uutta vuotta
Hanna Mustonen
RAJATORPAN KOULU 60 VUOTTA
Juhla 26.11.2008
Rajatorpan koulun lämminhenkistä 60-vuotisjuhlaa vietettiin 26.11.2008. 
Koulussa oli vietetty koko viikon ajan erilaisia juhlatapahtumia. Niihin liittyi 
myös Vanhalle koululle pystytetty näyttely ennen vanhaan käytetyistä 
havaintovälineistä ja oppimateriaaleista. Juhlapäivänä lapsilla oli oma juhla 
päivällä. Lasten juhlassa Eija Grönfors muisteli omaa kouluaikaansa 
silloisessa Ilpolan koulussa. Hänellä on paljon kokemus- ja muistitietoa koulun 
vaiheista ja toiminnasta. Iltajuhlaan  oli saapunut vieraita n. 200 henkilöä. 
Joukossa oli oppilaiden vanhempia, yhteistyökumppaneita ja suuri joukko 
koulun entisiä työntekijöitä, jotka muistelivat kouluyhteisön toimintaa 
menneiltä vuosilta. Monet heistä ovat tehneet koko työuransa Rajatorpan 
koulussa. Kaupungin edustajana juhlassa oli Vantaan perusopetuksen johtaja 
Ilkka Kalo. Juhlan ohjelma rakentui koulun toiminnan kuvauksista eri 
vuosikymmeniltä. Johtokunnan puheenjohtaja Elina Yrjänheikki toivotti aluksi 
vieraat tervetulleeksi juhlaan. Oppilaat valottivat koulutyön muutoksia 
hauskoilla kuvaelmillaan kuten vanhan ajan voimistelutunti ja  koulun 
oheistoiminnoilla häiritty oppitunti. Ohjelmissa näkyi myös tietotekniikan tulo 
koulutyöhön eri muodoissaan. Rajatorpan koulun pitkäaikainen opettaja Reijo 
Metsola kertoi juhlapuheessaan koulun syntyhistoriasta ja nosti esille 
kouluyhteisössä vuosikymmeniä säilyneen "Rajiksen hengen". Reijo Metsola 
toimi opettajana Rajatorpan koulussa 1961-1994.  Hän toi juhlaan myös 
terveisiä tapaamiltaan koulun entisiltä oppilailta, jotka antoivat myönteistä 
palautetta kouluajastaan  Rajatorpassa. Koulun entiset oppilaat Sirke 
Nieminen ja Ritva-Liisa Matilainen tervehtivät loistavilla musiikkiesityksillään 
juhlivaa lapsuutensa koulua. Rehtori Leena Hjort esitteli ja "vihki" oppilaiden ja 
opettajien yhteistyössä kutoman seinäryijyn, joka ripustetaan muistoksi 
juhlasta Vanhan koulutalon aulaan. Vantaan voimisteluseuran tytöt esittivät 
taitavan näytteen osaamisestaan. Esitys oli oiva esimerkki hyvästä 
yhteistyöstä lähialueen seurojen kanssa.
Vieraiden joukossa olivat koulun ensimmäistä rehtoria Esteri Niemeä lukuun 
ottamatta kaikki muut rehtorit: Kauko E. Waris (rehtorina 1955-88), Arto 
Hämäläinen (1988-2007), Helene Luostarinen (2007-08) ja Leena Hjort (2008-)
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Koulun historia lyhyesti
Rajatorpan ent. Ilpolan koulu vihittiin käyttöönsä 9.10.1948. Aloite 
kansakoulun saamiseksi Friherrsiin tehtiin jo Jussas-Friherrs WPK:n 
syyskokouksessa 1938. Esitys ei saanut hyväksyntää kouluviranomaisilta ja 
maaherralta. Friherrsin lapset kävivät tuolloin koulua Hämeenkylässä 4 km:n 
päässä. Kielteisestä vastauksesta ei lannistuttu, vaan kylän väki valitsi 
toimikunnan, joka laati uuden koulualoitteen 1941 toimittaen sen suoraan 
maaherralle. Sota-aika viivästytti asian käsittelyä ja vastaus saapui 
kevättalvella 1944. Maaherra kehotti toimikuntaa kääntymään kouluhallituksen 
puoleen ja esittämään uutta koulupiirijakoa. Tämä tehtiin ja tammikuussa 1945 
Friherrs sai oman koulupiirin. Syksyllä 1945 aloitti kansakoulu Friherrsissä 
kahdessa huvilassa, alakoulu Reino Sandellilla ja yläkoulu Leo Antikaisella. 
Rajatorpan koulun historia itse asiassa alkoi vuodesta 1945. Koulutaloa 
ryhdyttiin rakentamaan  keväällä 1947 ja se valmistui syksyllä 1948. Koulun 
tilat kävivät kuitenkin pian aluerakentamisen vilkastumisen vuoksi ahtaiksi ja 
puutteellisiksi mm. voimistelusalin osalta. Koulun johtokunta esitti 1955 
koulutilojen laajentamista. Päätös koulun rakentamisesta saatiin ja työt 
aloitettiin tammikuussa 1964 ja uusi koulurakennus valmistui saman vuoden 
marraskuussa. Tässä yhteydessä nousi esiin myös keskustelu koulun uudesta 
nimestä. Koulun nimeksi olisi haluttu Friherrsin koulu, Vapaala nimi ei vielä 
tuolloin ollut käytössä. Koulun nimeksi kuitenkin tuli lopulta Rajatorpan koulu. 
Nimeä perusteltiin koulun sijainnilla Rajatorpan kaava-alueella
Arto Hämäläinen
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HALLITUS
Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 779 4192 Jäsen  Jukka Hirvikallio 0400 704 631
Sihteeri Kalevi Karling 0500 455 755 Jäsen  Markku Saarinen 050 341 0781
Jäsen Eija Grönfors 855 5288 Jäsen  Jari Mäkinen 040 511 9074
Lehti/kotisivu Kalevi Karling 0500 455 755 Jäsen  Riitta Salminen 050 563 6271
Varapuh.joht. Rauno Leppänen 854 3484 Jäsen  Arto Hämäläinen 045 123 9647

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakoti 
yhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen.

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi joko Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla 
osoitteessa https://www.omakotiliitto.fi/jasenhakemus.aspx tai ottamalla 
yhteyttä yhdistyksen rahastonhoitajaan. Tiedotettamme ovat taloudellisesti 
tukeneet ja vapaalalaisia palvelevat:
FYSIOTERAPIA KOLEHMAINEN KY. Vapaalantie 2 A 8, puh 855 5482. 
Huom yhdistyksen jäsenille 5 %n alennus.
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.
FRIHERRSIN TORPPA, Vapaalantie 28, 60 hengen kokous- ja juhlatila, 
tiedustelut 045 1288577
HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin kirkossa 
Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain Vantaan Lauri lehdessä.
KYLÄLÄINEN, KÄYTÄ OMIA LÄHIPALVELUJA

Kyläkuulumisten ilmoitushinnat: 
Koko sivu 17 x 11,5 cm, 150 e. Puoli sivua 8 x 11,5 cm, 90 e. 
Kolmannes sivua 5 x 11,5 cm, 50 e. Rivi-ilmoitus, korkeintaan kolme riviä 30 e
Koonnut: Kalevi Karling ISSN 0786-454X
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