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Lamantorjuntaa Vapaalassa
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
VAPAALAN KIRKKOPYHÄ
NYT TANSSIMAAN!
FRIHERSIN OKY YLEINEN KOKOUS 1949
VAPAALAN KAUPUNKIPOLKU VALMISTUNUT

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina maaliskuun 9.
päivänä 2009 Fysioterapia Kolehmaisen tiloissa Vapaalantie 2 A 8
alkaen klo 18.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
1 Kokouksen avaustoimet
2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta pj, siht, pöytäk. tark. (2 kpl),
äänten laskijat (2 kpl)
3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Vuoden 2008 toiminnan käsittely - toimintakertomus, tilit, tase,
tilintarkastajien lausunto
6 Vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle
7 Vuoden 2009 toiminnan käsittely - toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio - liittymis- ja jäsenmaksu vuodeksi 2010
8 Hallituksen valinta - puheenjohtaja - jäsenet erovuoroisten*)
tilalle
9 Tilintarkastajien valinta (2 + 2 )
10 Toimihenkilöiden palkkiot
11 Keskustelua Omakotiliiton jäsenyydestä
*) Erovuorossa: Eija Grönfors, Riitta Salminen, Kalevi Karling,
Jukka Hirvikallio, Rauno Leppänen Hallitukseen jäävät: Jari
Mäkinen, Arto Hämäläinen, Pertti Louhula, Mervi Lankinen ja
Markku Saarinen.
TARJOILUA
Tervetuloa kokoukseen!
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
Toimintakertomus vuodelta 2008
Toimintakaudella Vapaalan omakotiyhdistys on toiminut
tarkoituksensa mukaisesti jäsentensä etujen valvojana.
Tavoitteena on ollut valvoa asuinaluetta koskevia päätöksiä ja
suunnitelmia sekä edistää Vapaalan kehittymistä ja
asuinympäristön viihtyisyyttä.
Yhdistyksen hallinto ja talous

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa
Rajamäki, varapuheenjohtajana Rauno Leppänen, sihteerinä ja
tiedotusvastaavana Kalevi Karling sekä taloudenhoitajana Pertti

Louhula. Hallitus kokoontui 8 kertaa ja kokousten pöytäkirjat ovat
luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla. Hallituksen yhteystiedot ovat
lehden takakannessa.
Yhdistyksen varainhankinta perustui pääasiassa
jäsenmaksutuottoihin. Merkittävä tulonlähde oli myös
ilmoitusmyynti Kyläkuulumisiin.
Yhdistyksen tulos oli 583,35 euroa ylijäämäinen.
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 292 jäsentä. Vuoden aikana
yhdistykseen liittyi 5 jäsentä ja 18 jäsentä erosi.
Yhdistys on Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön sekä
Suomen Omakotiliiton jäsen, mutta vuoden kuluessa hallituksen
piirissä keskusteltiin Omakotiliiton jäsenyyden
tarkoituksenmukaisuudesta. Asia on keskustelukysymyksenä
tulevan vuosikokouksen esityslistalla.
Hallitus on harjoittanut aikaisempaa enemmän yhteistyötä
lähialueen omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa. Vuoden alussa
järjestettiin hallitusten yhteistapaaminen ja vuoden aikana
järjestettiin yhteisesti alla mainitut energiatilaisuudet sekä
suunniteltiin Vapaalan kaupunkipolku, joka kattaa myös Rajatorpan
ja Variston.
Lausunnot ja kannanotot

Omakotiyhdistys antoi YTV:lle lausunnon Vantaan
linjastosuunnitelmasta. Siinä pidettiin tärkeänä kehäradan pikaista
rakentamista, tiheää liityntäliikennettä Myyrmäkeen sekä
bussilinjan 362 liikennöinnin jatkamista myös ruuhka-aikojen
ulkopuolella. Yhdistys esitti myös selvitettäväksi, voisiko liityntälinja
35 ajaa Askistosta Vapaalan kautta Myyrmäkeen.
Alkuvuodesta yhdistys antoi lausunnon tekeillä olevasta Myyrmäen
suuralueen metsäsuunnitelmaluonnoksesta. Yhdistys suhtautui
pääosin myönteisesti suunnittelun lähtökohtiin sekä kaudelle 20082017 suunniteltuihin hoito- ja hakkuutoimenpiteisiin, mutta kritisoi
sitä, että suunnitelmaan oli otettu ainoastaan muutamia pieniä,
asemakaavassa puistoiksi merkittyjä alueita Vapaalan
koillisreunalta. Hallitus kutsui kaupungin viheralueyksikön
edustajat tutustumiskäynnille Vapaalan puistoihin, tarkoituksena
katsastaa puistojen tämänhetkistä kuntoa ja miettiä
tulevaisuudessa tarvittavia hoitotoimenpiteitä. Tärkeimpänä
kohteena pidettiin Ilpolanpuiston kunnostamista, mikä pyritään

saamaan kaupungin investointi- ja suunnitteluohjelmaan.
Kuluneen vuoden aikana omakotiyhdistykseen on otettu yhteyttä
eri puolilla kylää pitkään jatkuneiden postinjakeluongelmien takia.
Asiasta on oltu yhteydessä Myyrmäen postiin ja postin taholta on
luvattu kiinnittää entistä suurempaa huomiota toiminnan
virheettömyyteen.
Tiedotustoiminta

Tärkein tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan
on ollut Kyläkuulumiset. Lehti on jaettu neljä kertaa vuodessa
kaikkiin Vapaalan talouksiin. Painosmäärä on 950 kpl. Kauden
aikana ylläpidettiin yhdistyksen omaa internetsivua ja ylläpitäjän
vaihdoksella sen osoitteeksi saatiin www.vapaala.net.
Kyläkirja

Aineiston kerääminen Friherrsin kyläkirjaa varten jatkuu. Yhdistys
järjesti yhteistyössä kirjoitustyöstä vastaavan Jukka Hakon kanssa
kaksi muistelutilaisuutta kyläläisille ja yhdistyksen verkkosivuilla on
kaksi kysymyssettiä muistelun tueksi. Kylän historiaan liittyviä
muisteluja ja valokuvia otetaan edelleen mielellään vastaan.
Yhdistyksen taloudenhoitaja vastaanottaa myös kyläkirjan
ennakkotilauksia.
Asukas- ja kulttuuritoiminta.

Vapaalan ja Linnaisten omakotiyhdistysten sekä HämevaaraSeuran yhteinen energiatilaisuus pidettiin maaliskuussa Kilterin
koulun auditoriossa. Yhdistys osallistui myös Hämevaara-Seuran
järjestämään, pientalojen lämmitysvaihtoehtoja käsittelevään
tilaisuuteen toukokuussa Pähkinärinteen koululla.
Perinteinen Vapaalan kirkkopyhä järjestettiin 2.3.2008
Hämeenkylän kirkossa. Liturgina oli pastori Jaakko Kara ja
saarnaajana kirkkoherra Jukka Nevala. Omakotiyhdistys tarjosi
kirkkokahvit ja Liisa Rajamäki kertoi niiden yhteydessä yhdistyksen
toiminnasta.
Yhdistys järjesti marraskuussa kyläläisille yhteisen teatterikäynnin
Lilla Teaterniin katsomaan entisen kyläläisen, Lasse Pöystin
monologia Mies, joka kieltäytyi käyttämästä hissiä.
Rajatorpan koulu vietti 60-vuotisjuhliaan marraskuussa.
Yhdistyksen hallitus muisti koulua rahalahjoituksella, joka toivottiin
käytettävän koulun kirjaston kartuttamiseen.
Myyrmäen ja Martinlaakson aluetoimikuntien toimeksiannosta

Länsi-Vantaalle on tehty ns. kaupunkipolkuja, joiden tavoitteena on
tarjota alueen uusille ja vanhoille asukkaille mahdollisuuksia
tutustua omaan kaupunginosaan, sen historiaan, luontoon,
rakennuksiin ja mielenkiintoisiin henkilöihin. Yhdistyksen
aloitteesta laadittu Vapaalan kaupunkipolku kattaa myös
Rajatorpan ja Variston ja suunnittelutyöryhmässä oli edustajia
näiltä alueilta. Suunnittelijana toimi Pauli Saloranta.
Liisa Rajamäki
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
Omakotiyhdistyksen hallitus on suunnitellut seuraavanlaista
ohjelmaa vuodelle 2009:
– Vapaalan kirkkopyhä 8.3.
– yhdistyksen vuosikokous 9.3.
– tanssikurssi 15.3. lähtien sunnuntaisin Rajatorpan koululla
– retki Ämmässuon kaatopaikalle 6.5.
– Vapaalan kaupunkipolun esittelykierros Vantaan kaupunkijuhlan
– Vapaalan kyläjuhla 22.8.
– yhteinen teatteriretki tai vastaavaa kulttuuriohjelmaa
syys/marraskuussa
Vuoden aikana jatketaan Friherrsin kyläkirjan aineiston keruuta ja
seurataan kirjoitustyön etenemistä.
Kyläkuulumisia julkaistaan neljä numeroa, minkä lisäksi
harjoitetaan ajankohtaistiedotusta yhdistyksen verkkosivujen
välityksellä. Kylässä toimiville yhdistyksille tarjotaan
tiedotusmahdollisuuksia Kyläkuulumisten välityksellä.
Yhdistys seuraa aktiivisesti kylän kehitykseen vaikuttavia
kaupungin tai muiden organisaatioiden suunnitelmia ja niihin
otetaan tarvittaessa kantaa. Yhdistys harjoittaa mahdollisuuksien
mukaan yhteistyötä lähialueiden omakoti- ja asukasyhdistysten
kanssa.
Selvitetään jäsenistön kantaa Suomen Omakotiliiton jäsenyyteen
ja tehdään päätös jäsenyyden jatkamisesta tai jäsenyydestä
eroamisesta.
Liisa Rajamäki
VAPAALAN KIRKKOPYHÄ
Vapaalan kirkkopyhää vietetään tänä vuonna sunnuntaina
8.3.2009 Hämeenkylän kirkossa. Jumalanpalveluksessa saarnaa

pastori Matti Hyry ja liturgina on pastori Juha Ropponen. Kyläläiset
avustavat jumalanpalveluksen toimittamisessa ja omakotiyhdistys
tarjoaa kirkkokahvit tilaisuuden jälkeen. Kirkkokahvien yhteydessä
yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Rajamäki kertoo Vapaalan
kuulumisista. Tervetuloa jumalanpalvelukseen ja yhteiseen
naapuritapaamiseen!
Liisa Rajamäki
NYT TANSSIMAAN!
Vanhat frisulaiset ovat kylän vaiheita muistellessaan kertoneet
VPK:n mäellä sijainneesta
tanssilavasta, jolla aikaisemmin
järjestettiin kesäisin lavatansseja.
Lavaa ei ole ollut enää
vuosikymmeniin, mutta
omakotiyhdistyksen hallitus on
päättänyt järjestää historiansa
ensimmäisen tanssikurssin. Opettajiksi
ovat lupautuneet Pirjo ja Esa Juntunen omalta kylältä ja he
opettavat viitenä sunnuntaina tavallisimpia lavatansseja kuten
foxia, valssia, tangoa ym.
Ilmoittautumiskuviot ovat seuraavanlaiset:
– varaa omasta ja kaverisi kalenterista aikaa sunnuntaina 15., 22.,
29.3. sekä 5. ja 19.4. klo 16-18
– ilmoittaudu 15.3. mennessä Pertti Louhulalle, p. 855 5483
– maksa osanottomaksu yhdistyksen tilille 143030-101156 ennen
kurssin alkua. Maksu on 30,- euroa/pari, omakotiyhdistyksen
jäsenille vain 20,- euroa/pari.
– tule kurssin alkaessa kaverisi kanssa Rajatorpan koulun
juhlasaliin
– varaa mukaasi tavalliset kävelykengät ja runsaasti iloista mieltä.
Tervetuloa kurssille!
Liisa Rajamäki
FRIHERSIN OKY YLEINEN KOKOUS 1949
Friherrsin Omakotiyhdistys ry:n yleinen kokous 60 vuotta sitten
pidettiin 13.3.1949 alkaen klo 15.15 Kansantupa Oy:n
huoneustossa. Läsnä oli 30 henkeä, kuten vanha pöytäkirja kertoo.
Kokous oli pitkä ja se kesti peräti yli kolme tuntia. Tosin siihen

sisältyi yksi kahvitaukokin. Pöytäkirjaan kertyi pykäliä peräti 25
kappaletta, mikä osoittaa käsiteltyjen asioiden suurta määrää.
Puheenjohtaja hra E. Lahtisen avattua kokouksen valittiin
kokouksen puheenjohtajaksi hra Sandell ja sihteeriksi valittiin hra
Antikainen.
Yhdistyksen puheenjohtaja hra Lahtinen selosti tievalokysymystä.
Malmin Sähkö Oy:n kanssa oli käyty neuvotteluja, joiden tuloksena
oli, että tievalot voidaan kesän aikana laittaa kylän alueelle.
Johtokunta valtuutettiin edelleen jatkamaan asian ajamista.
Tieojien avaaminen ja vesien johtaminen pois kosteuden
vaivaamilta palstoilta puhutti kovasti kokousta. Päätettiin kääntyä
tiehoitokunnan puoleen ja pyytää siltä esitystä tilanteen
parantamiseksi.
Vuorio oli kuullut, että kylässä suoritetuista sähkötöistä oli kannettu
liikaa päivärahoja. Johtokunta ottaa yhteyttä Malmin sähköön.
Lönnroth tiesi, että puhelinyhdistys laittaa uusia puhelinkioskeja.
Koska puhelinolot Friherrsissä ovat heikot, valtuutettiin johtokunta
anomaan puhelinkioskia kylälle.
Linja-autovuoroistakin puhuttiin ja samoin koirien kiinnipitämisestä.
Myös Elannon toiminnassa oli moitittavaa. Ostajat ovat joutuneet
jonottamaan, liha on kalliimpaa kuin kaupungin myymälöissä eikä
tuoretta silakkaa ole saatu kysyntää vastaavasti. Mäki ja raput
myymälän edessä on myös pidettävä hiekoitettuna liukkaiden
kelien aikana.
Lääkärinvastaanoton järjestäminen kylälle oli sekin vilkkaan
keskustelun aiheena. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
äänestyksen jälkeen hra J. Ranta.
Johtokunnan jäsenten vaalissa oli ehdokkaita enemmän kuin
paikkoja, joten asia ratkaistiin suljetulla äänestyksellä.
Johtokuntaan tulivat rva Vuorio, hrat Lahtinen, Antikainen,
Suonpää, Pakkanen, Vartiainen sekä varajäseniksi valittiin hrat
Lehtonen, Tamminen ja Valo.
Jäsenmaksu päätettiin pitää edelleen 100,- mk.
Pienviljelijäyhdistyksen johtokunnalle välitettiin kehotus
vilkkaammasta toiminnasta sekä kaivattiin esitelmiä alalta. Esitys
huoneen vuokraamisesta kokouksia varten hylättiin ja päätettiin
pitää johtokunnan kokoukset vuorotellen jäsenten kotona sekä
yleiset kokoukset päätettiin pitää joko VPK:n lavalla tai

Kansantuvalla.
Kokous päättyi illan jo pimetessä klo 18.20.
Pertti Louhula
VAPAALAN KAUPUNKIPOLKU VALMISTUNUT
Kyläkuulumisten viime numerossa kerrottiin Vapaalan
kaupunkipolun suunnittelusta. Polku on nyt valmistunut,
samanaikaisesti Vantaanlaakson, Vantaankosken ja Kivistön
kaupunkipolkujen kanssa.
Länsi-Vantaan kaupunkipoluille on laadittu yhteisesti kaksi
opasvihkosta ja Vapaalan kaupunkipolun kuvaus on sijoitettu
yhteen Myyrmäen ja Kaivokselan kanssa. Maastoon polkuja ei ole
tarkoitus merkitä millään tavoin, vaan reittikuvaukset löytyvät
opasvihkosten ohella Länsi-Vantaan alueportaalista osoitteesta
http://hlweb.info/vantaa/kaupunkipolut/. Opasvihkosia on
saatavissa Myyrmäen yhteispalvelupisteestä sekä alueen
kirjastoista.
Opasvihkoset julkistettiin helmikuussa ja ne löytyvät
alueportaalista, mutta muuten portaalin tiedot näyttävät tätä
kirjoitettaessa (22.2.2009) olevan vielä vanhassa kuosissa eli
uusien polkujen tietoja ei ole lisätty itse portaalin sivuille. Tietoja
haluavan täytyy siis mennä lukemaan opasvihkosten tekstiä.
Omakotiyhdistyksen hallitus on suunnitellut kaupunkipolun
esittelykierrosta kyläläisille toukokuussa Vantaan kaupunkijuhlan
yhteydessä. Samaan aikaan on ehkä mahdollisuus tutustua
opastetuilla kävelyretkillä kaikkiin kaupunkipolkuihin.
Vapaalan kaupunkipolku tarjoaa mahdollisuuden tutustua
havainnollisessa ja terveellisessä muodossa oman lähialueen,
Vapaalan, Variston ja Rajatorpan, historiaan ja nykyhetkeen.
Mielenkiintoisia kävelyretkiä!
Liisa Rajamäki

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan
omakoti yhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton
jäsen.
HALLITUS 2008
Puheenjohtaja
Sihteeri
Jäsen
Lehti/kotisivu
Varapuh.joht.
Rahat ja lehti

Liisa Rajamäki 040 779 4192
Kalevi Karling 0500 455 755
Eija Grönfors 855 5288
Kalevi Karling 0500 455 755
Rauno Leppänen 854 3484
Pertti Louhula 855 5483

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Jukka Hirvikallio 0400 704 631
Markku Saarinen 050 341 0781
Jari Mäkinen 040 511 9074
Riitta Salminen 050 563 6271
Arto Hämäläinen 045 123 9647
Mervi Lankinen 050 374 2622

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
LET´S GO CENTER, Nuijatie 2, puh. 853 1639,
http://www.letsgocenter.fi/
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
Lehtemme joulunumeron kansikuvan on kuvannut Anja Raskila.
Hän on myös leiponut kuvassa olleet piparkakkutalot
Koonnut: Kalevi Karling
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