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Me uudistuneessa K-Raudassa haluamme auttaa sinua viihtymään kodissasi
sekä onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa.

VOK omakotiyhdistyksen
jäsenille

-10%

LAINAUS

alennus

normaalihintaisista varastotuotteista.
Esitä omakotiyhdistyksen jäsenkortti kassalla.
Etu on voimassa 31.12.2017 asti.

K-Rauta Vantaanportti

Silvastintie 2, 01510 Vantaa
P. 09 825 550

Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 10-18
www.k-rauta.fi/vantaanportti

VANTAANPORTTI
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VOK
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Fazerilan vierailukeskuksessa järjestetty asukastilaisuus sai jäsenistöä ja kuntalaisia liikkeelle.

Lauantaina 22.4.2017 järjestettiin klo 10-14 Puuvajatapahtuma TTS :n tiloissa. Paikalla sai tutustua oikeanlaiseen puun polttoon, lintupöntön rakentamiseen sekä kahvia ja makkaraa oli myös
saatavilla.
Muovin kierrätyksessä on saatu pieniä edistysaskeleita aikaan.
Kuntavaalitkin saatiin pidettyä ja äänet laskettua.
Nähtäväksi jää muuttuuko mikään kunnanvaltuutettujen paikkajaon jonkin verran muuttuessa.
Vantaalla on lähimetsän vuosi ja kuntalaisilta on
tullut selkeä viesti, että he haluavat säästää luontoa ympäristössään. Tämä ei toivottavasti tarkoita metsän hakkuuta, unohtaen metsän äänen ja
saasteiden sitomiskykyä.

Puheenjohtajan
terveiset

Katon asennuksesta, ikkunoista ja viemäröinnistä
saatiin tietoa täällä idän suunnallakin.

Hyvää kevättä ja kesää toivottaen
Kari Saloranta

Sisällysluettelo:
Vaarala seura
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VOK
VOK:n hallitus ja jäsenyhdistykset 2017

										

Kari Saloranta
puheenjohtaja
Rajakylän pty
p. 040-748 6157,
Pallotie 13 A, 01280 Vantaa
saloranta.kari(at)gmail.com

www.vokvantaa.fi

Matti Happonen
sihteeri
Suksitie 10, 01280 Vantaa
matti.happonen(at)arkhapponen.fi

Askiston Oky
Mauri Österholm p. 0400-532 008
Uudentuvankuja 7, 01680 Vantaa
md.mauri(at)netti.fi
www.askisto.net

Kaskelan Oky
Markku Loikkanen p. 876 3763,
0400-454 750
Huhtakuja 12, 01200 VANTAA
ipatek(at)kolumbus.fi

Rajakylän Pty
Tapio Tolmunen
Säilätie 10 C
p. 050-385 5055
tapio.tolmunen(at)elisanet.fi

Heidehofin Asy
Antti Paukkala, p. 040 5840 411
Kuninkaalanrinne 6 B, 00750 Vantaa
antti.paukkala(at)outlook.fi

Kuninkaanmäen Oky
Martti Kivinen p. 0500-325 865
Teerimäentie 4 A 1, 01260 VANTAA
martti.kivinen(at)kolumbus.fi

Hämeenkylän Oky
Markus Lyyra, p. 0400 210 169
Ainontie 15, 01630 Vantaa
markus.lyyra(at)lyyrat.fi
www.hoky.net

(varapuheenjohtaja)

Silvolan Pientaloyhdistys rySillböle Småhusförening rf
Tarmo Metsälä p. 0440 230 248
Kahluuniityntie 1A, 01610 VANTAA
tarmo.metsala(at)gmail.com
www.omakotiliitto.fi/Silvola

Hämevaara-Seura ry
Mariitta Savolainen p. 050-346 5928
Veitsitie 15, 01640 VANTAA
mariitta(at)savolaiset.fi
www.hamevaaraseura.fi

Nikinmäen Oky
Eero Niemelä, 040-550 2710
Viholaisentie 14 A, 01490 VANTAA
eero.niemela(at)hotmail.com
www.nikinmaki.com

ltä-Hakkilan Oky
Jari Eklund, p. 040-734 6472
Vyyhtitie 27, 01260 VANTAA
jari.eklund(at)netti.fi

Petaksen Asukasyhdistys
Kirsti Ahera
p. 0400-435799
Lehtotie 4, 01730 Vantaa
ahera.kirsti(at)gmail.com
www.petas.fi

Jokivarren Oky
Jorma Nykänen, p. 0400-503 317
Kiiltomadonrinne 1b, 01480
VANTAA
jorma.nykanen(at)mbnet.fi
www.jokivarsi.net

Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys
Kari Aurimaa p. 045-118 3880
kari.aurimaa(at)gmail.com

Päiväkummun Oky
Kalevi Peltonen
kalevi.p(at)luukku.com
www.paivakumpu.net
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Sotungin kyIäyhdistys –
Sottungsby byaförening ry
Pertti Ahtiainen, p. 876 4970
Nurmitie 3, 01260 Vantaa
pertti.ahtiainen(at)gmail.com
Vaarala Seura
Petri Nikula
Sakarakuja 6, 01230 Vantaa
p. 040-501 1075
peniku72(at)gmail.com
Ylästön Kotiseutuyhdistys
Keijo Heino, p. 050-548 1651
Mansikkatie 20, 01690 VANTAA
keijoheino(at)gmail.com

Vaarala-seura
panostaa ihmisten
kohtaamiseen!

Vaaralassa on reilu tuhat taloutta, joista Vaarala-seuran jäseniä

nittelijoita ja asiantuntijoita selostamaan uusia suunnitelmia ja

on vajaat pari sataa. Seuran perusideana on luoda kylän ihmi-

vastaamaan kysymyksiimme ja huoliimme. Olemme mielestäni

sille yhdessäolon ja kohtaamisen paikkoja. Näkyvin tapahtuma

saaneet selätettyä turhan NIMBY:lyn. Kaupunki ei tule koskaan

vuosittain on vapputapahtuma Pallokentällä. Seura luo alustan

valmiiksi. Toivottavasti emme mekään.

ja puitteet juhlalle. Sisällön tuottavat Hakunilan seurakunta,
Vantaan NMKY, Vaaralan VPK, Hakunilan MLL, Helsingin veto-

Reijo Liimatainen

koirayhdistys ja yksittäisten ihmisten aktiviteetit. Parhaimmillaan

puheenjohtaja

kentällä on ollut tuhat ihmistä.

Vaarala-Seura

Joulun alla ihmiset ovat päässeet kurkkimaan toistensa pihoille, kun Vaaralan elävä joulukalenteri on avautunut luukkuina eri
puolilla kylää. Välillä perinne meinasi jo nuukahtaa, mutta viime
vuosi näytti taas piristymisen merkkejä.
Spontaanit kirpputorit ja siivoustalkoot ovat satunnaisempien
tapahtumien teemoja. Ajatuksemme on, että turvallisuuden tunne ja viihtyminen rakentuvat tutustumien ja yhdessä tekemisen
avulla.
Kotikylä Kehä 3.n sisällä tarkoittaa ympäristön tiivistymistä, teiden levenemistä, muuttuvia julkisia liikenneyhteyksiä ja jatkuvaa
rakentamista. Seura on luonteva keskustelufoorumeiden järjestäjä. Vantaan kaupungilta olemme kiitettävästi saaneet suun-
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Sulakekaappi
vai helykaappi
Sähkö on sinistä. Oma talo on iso taloudellinen satsaus, johon pääasiallisesti sidotaan
koko omaisuus, sillä jopa 70 % kotitalouksien varallisuudesta on asunnoissa. Oma talo
on myös koti, jossa perheen jäsenet viihtyvät ja kasvavat.
Kuten autot, myös talot vaativat jatkuvaa
huoltoa ja huolenpitoa sekä suunnitelmallista ja pitkäjänteistä korjaamista. Usein unohdamme tosiasian, että myös talon rakenteille ja teknisille osille on annettu viitteelliset
parasta ennen -päiväykset. Jokainen meistä tietää miten mukavaa on tapiseerata tai
vaikkapa vaihtaa keittiön väritystä raikkaampaan. Mutta kuinkahan moni meistä miettii,
kaipaako talon sähköt huoltoa tai jopa kokonaan uusimista. Ja mitä turvallisuusriskejä sähköasennuksiin (varsinkin vanhoissa
taloissa) liittyy. Tutkimuksen mukaan noin
kolmannes omakotipaloista johtuu vikaantuneista sähkölaitteista.
Tiesitkö että sähkökiukaan tekninen käyttöikä on vain 10-15 vuotta, sähkölämmityslait-

teilla se on 25-30 vuotta ja kaapeloinnit sekä
sähkökeskukset tulisi uusia noin 25-40 vuoden jälkeen. Yleisesti ottaen noin 30 vuoden
jälkeen olisi hyvä teettää sähkötarkastus
alan ammattilaisella.
Kiinteiden sähköjärjestelmien rakennus tai
korjaaminen edellyttävät sähköurakointioikeuksia. Käytännössä asukkaat itse voivat
vaihtaa sulakkeen, ei muuta. Raksystemsin
toimitusjohtaja Marko Malmivaara kertoo,
että usein etenkin vanhemmissa taloissa
pistorasioiden vähyys johtaa siihen, että
puutetta korvataan jatkojohdoilla. Jatkojohtoja on saatettu asentaa useita peräkkäin
esim. vanhan puutalon yläkertaan kiinteäksi
asennukseksi. Tai niitä asennetaan keittiön
vesipisteen läheisyyteen jolloin turvaetäisyyttä ei ole riittävästi.
Vanhoissa puutaloissa sähköverkon ylikuormitus on erityisen suuri paloturvallisuusriski.
Jos palo syttyy syvällä rakenteiden sisällä,
voi palo päästä etenemään pelottavan nopeasti, ennen kuin sitä edes huomataan.
Vakuutuskaan ei automaattisesti korvaa
kaikkia vahinkoja, jos vanhojen asennusten
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Jatkojohto kattorasiasta

Irronnut pistorasia

joukosta paljastuu omia tai muuten luvattomia virityksiä, mistä palo on saanut alkunsa.
Myös huonokuntoiset ja ikääntyneet sähköasennukset ovat riskitekijä, sillä niissä piilee
tulipalon vaara ja tekninen käyttöikä onkin
tuiki tarpeellinen ja ohjaava tieto omakotitalon huoltoa suunniteltaessa, toteaa Malmivaara.

Talojen kuntotarkastusten yhteydessä tulee
vastaan monia sähköön ja sähköasennuksiin liittyviä yllätyksiä. Tämä johtuu osittain
siitä, että rautakaupat ovat pullollaan sähkötarvikkeita ja niitä voi myös kuka tahansa
ostaa. Usein ajatellaan, että työ on helppo tehdä itse ja säästetään rahaa. Monet
uusivat kaapeleita vain osittain ja vanhaa
kangasjohtoa liitetään sokerinpalalla nykyaikaiseen muovijohtoon (mmj). Se on riski.
Samoin ei myöskään ajatella, että sähkökeskuksessa liitokset löystyvät vuosien var-

rella ja eristeet heikkenevät. Nekin tulevat
joskus tiensä päähän aiheuttaen kipinöintiä
ja näin ollen riskin palon syttymiselle. Sähköinsinööri Tuomas Virtanen Raksystemsiltä
vinkkaa että saunan kiukaan kaapeli tulisi
nostaa seinälle sieltä lattialta ja että autotallissa on hyvä muistaa imuroida valaisimet ja
sähköpatterit, koska jopa vain millin kerros
pölyä saattaa aiheuttaa palovaaran. Lisäksi
kemikaalit samassa tilassa sähkökaapeleiden kanssa voivat vahingoittaa niitä. Lisäksi hän muistuttaa, että jyrsijät voivat saada

isoa vahinkoa aikaan, mikäli sähkökaapelit
kulkevat ullakolla, ja että televisioantennin
maadoitus olisi hyvä tarkistaa salamaniskun
varalta.
Myös asuntokaupan ammattilainen, EsaPekka Pennanen (LKV, AKA) Kiinteistömaailmasta täsmentää, että luvattoman sähkötyön tehnyt tai sen teettänyt, on aina itse
vastuussa. Vastuulle ei ole määritelty aikarajaa ja se voidaan katsoa vielä pitkänkin ajan
jälkeen tuottamukselliseksi virheeksi. Tämä
asia voi tulla yllätyksenä eteen esimerkiksi
asuntokaupan yhteydessä, jos taloa ei ole
huollettu säännöllisesti asumisen aikana ja
tarkastus tehdään vasta kun asuntoa ollaan
myymässä. Tarkastuta siis talosi säännöllisesti ja teetä sähkötyöt ammattilaisilla.
Haastattelut: Raksystems Insinööritoimisto
Oy, Kiinteistömaailma Myyrmäen Kodit Oy
LKV
Lähteet: www.raksystems.fi
https://www.raksystems.fi/fi/palvelut/kiinteiston-kunto/sahkojarjestelmien-kuntotutkimus
https://www.raksystems.fi/fi/palvelut/asuntokauppa/omakotitalon-pts

Vanha sulaketaulu

Tiesithän että
1 kpl palovaroittimia on
asennettava jokaista
60m² kohden.

Vanha valokatkaisija ja jakorasia

Viisi tyypillistä sähköjärjestelmän
virhettä tai puutetta ovat
1. Järjestelmän ikääntyminen
2. Omatoimiset asennukset
3. Pistorasioiden puute
4. Suojaetäisyyksien puute vesipisteen läheisyydessä
5. Dokumentaation puute jo tehdyistä korjaustöistä tai muutoksista.

Saunan kattovalon kaapeli
vuodelta 1970

Sulake on sähköjärjestelmän turvalaite. Se suojaa tapaturmavaaralta,
jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälle
vaarallinen vika. Sulake suojaa myös
sähköjohtoa ylikuormituksen
aiheuttamalta lämpenemiseltä ja
estää näin tulipalon. On huomioitavaa, että palaneen sulakkeen tilalle
on vaihdettava samankokoinen, ehjä
sulake.
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TEKNISET KÄYTTÖIÄT: SÄHKÖT
Rakenne tai järjestelmä Tekninen käyttöikä
(ST 97.00)
Pääkeskus ja muut keskukset 30–40
Kaapeloinnit 25–40
Pistorasiat 20–40
Valaisimet 20–30
Sähkölämmityslaitteet 25–30
Kiukaat 10–15
Lämminvesivaraajat 20–30
Antennit 15–25
Palovaroitinjärjestelmät 20–35

Rajakylän pientaloyhdistyksellä
oli vilkas syksy
Rajakylän pientaloyhdistys oli vuonna
2016 toimeliaalla päällä. Yhdistys tutustui
elokuussa Vantaan Energian Långmosssebergetin jätevoimalaan ja marraskuussa
vasta-avattuun Fazerin Vaaralan vierailukeskukseen. Fazer-käynti keräsi kokoon
viitisenkymmentä jäsentä, lähes puolet yhdistyksen jäsenistöstä.
Kesäkuussa oli Pallopuiston kunnostetun
toimintapuiston avajaiset, jossa esiintyivät
Vivace-kuoro sekä Kaikuwaara- yhtye.
Yhdistys osallistui myös vieraslajien poistoon purotalkkareiden avustamana mm.
Rimapuiston alueella.
Marraskuun lopussa Rajakylän syksyä valaisivat Pallopuiston valoteokset. Yhdistys
käytti valoteoksien materiaaleihin omia rahojaan ja Hakunilan aluetoimikunta myönsi
aluerahaa tapahtuman tukemiseksi. Kuntatekniikalle, kulttuuritoimelle ja viheralueyksikölle kiitokset
yhteistyöstä. Sähköt saatiin Pallopuiston
puistovalotolpista ja kahdesta pistoketolpasta.
Aalto-yliopiston opiskelijan Anton Kallion
tekemä äänimaisema loi hienon lisätunnelman teoksille. Kuvataideopettajat Tea Warinowski ja Kari Saloranta vastasivat teos-

ten suunnittelusta ja teosta sekä Rajakylän Mukava uutinen kulmakunnan asukkaille oli
koulun 6C-luokan oppilaat.
se, että Länsimäentien ja Maratontien risteyksen liikenneympyrä viimeinkin toteutuu
Yhdistys myös seurasi Rajakylää koskevien vuonna 2017.
kunnallisten asioiden edistymistä. Länsimäen koululla pidettiin 30. marraskuuta Van- Yhdistyksen tavoite on olla myös vuonna
taan kaupunkisuunnittelun yleisötilaisuus, 2017 hereillä Rajakylää ja lähiympäristöä
jossa yhdistyksen edustajakin oli kuulolla.
koskevien suunnitelmien ja päätösten suhPallotien vesijohtojen uudistustyön yhtey- teen. Samalla on tarkoitus järjestää jäsenille
dessä rikkoutuneen päällysteen tilalle saatiin jotain mukavaa ohjelmaa, jonka parissa he
uusi pinnoite kaupunkipalaverin jälkeen.
voivat kokoontua yhteen.
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Onnellisen
ihmisen koti
Miltä tuntuu vastaremontoitu koti? Sen
tiedät kun kutsut Trion ystävälliset
ammattilaiset laittamaan paikat kuntoon.
Onnistunut lopputulos saa hymyn huulille
ja olon onnelliseksi. Ota yhteyttä ja kerro
miten voimme auttaa!
09 838 64520
www.lvi-trio.fi

TALOTEKNIIKKAA JA KORJAUSRAKENTAMISTA
KOTONA JA TYÖPAIKALLA

Energiatehokkaat yksilölliset
ikkuna- ja oviratkaisut
kotiisi asennettuina.
Hyvä laatu kuuluu kaikille!
Annamme VOK:n jäsenille
vuoden 2017 aikana tilatuista
omakotitalon ikkunaremonteista

10 %:n alennuksen.
Ota yhteyttä:
Projektipäällikkö
HEIKKI NUUTTILA
heikki.nuuttila@lammin.fi
gsm 040 5039 262
www.lammin.fi
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Sotungin vanhasta paloaseman kalustovaja, joka on otettu
kyläyhdistyksen tunnukseksi. Vaja siirrettiin kyläläisten
toimesta nykyiselle paikalleen 2001.

Yhteishenkeä ja perinteen
voimaa Sotungissa
Vantaan Sotungin kylä on poikkeuksellinen
alue koko pääkaupunkiseudulla. Alue rajautuu Sipoonkorven kansallispuistoon ja
sisältää historiallisia peltomaisemia ja puroreittejä. Alue on säilyttänyt kulttuurisen
omaleimaisuutensa ja ylpeyden paikallisesta pitkäaikaisesta historiasta. Talkoohenki ja yhteisöllisyys ovat säilyneet vahvana aina nykyaikaan asti.
Vantaan luontokoulu vaalii osaltaan alueen perinteitä. ”Luontokoulun toiminnassa
koulujen ja päiväkotien oppilaat pääsevät
oppimaan luonnossa, monelle uusi ja innostava kokemus.” kertoo Vantaan Luontokoulun opettaja ja toiminnanjohtaja Olli
Viding. Luontokoulun toiminta sopii hyvin
monenlaisille oppilaille, niin pienille tutkijoille kuin käytännön tekemistä luokassa oppimisen sijaan tarvitseville.
Luontokoulu toteuttaa ja tukee kouluille ja
päiväkodeille uusien opetussuunnitelmien
mukaista koulun ulkopuolista opetusta ja
luonto- ja ympäristökasvatusta. Luontokoulun toiminnassa on vuosittain noin 140
opetusryhmää, 7-10 kurssia ja muita tapahtumia, yhteensä yli 4000 kävijää vuodessa.

Tiiviillä yhteistyöllä tuloksia
Luontoarvojen puolesta on tehty kylällä
yhteistyötä kyläläisten ja Vantaan ympäristöyhdistyksen kesken (nykyiseltä nimeltään Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan
yhdistys). ”Kun ympäristöyhdistys innostui
perustamaan luontokoulua Vantaalle, ajoivat
kyläläiset aktiivisesti koulun sijainniksi Sotunkia aiemmin kaavaillun Seutulan sijasta”,
kertoo Sotungin kyläyhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja Antti Kari.
Sotungissa toimiva Vantaan luontokoulu
aloitti toimintansa 25 vuotta sitten vuonna
1991, maailman ensimmäisenä suomenkielisenä luontokouluna. Suomen ensimmäinen
luontokoulu oli Naturskola i Sjundeå, nykyinen Naturskola Uttern. Nykyisin Vantaan
luontokoulu on kaksikielinen, ruotsinkieliset
koulut ja päiväkodit käyttävät ahkeraan palveluja, myös englanninkielisiä ryhmiä on lähes vuosittain.
Luontokoulutoimintaan sijainti on erinomainen: viereinen Ojangon metsä on riittävä
kohde pienimmille luonnontutkijoille, isommat pääsevät kävelyetäisyydellä olevaan
Sipoonkorven kansallispuistoon tutkimaan
soiden ja metsien eläimistöä ja kasveja ja

10

oppimaan luonnossa kulkemisesta. ”Kiitos
Vantaan ja kylän aktiivisten vaikuttajien,
riittävät joukkoliikenneyhteydet ympäri Vantaata mahdollistettiin, joten luontokoululla
käydään koko kaupungin alueelta” iloitsee
Olli Viding.
Luontokoulu toimii historiallisessa vanhassa
kyläkoulussa. Koulu toimii osana opetusohjelmia ja lapset kuulevat tarinoita småskolan
lasten elämästä ja elämisen ehdoista. Hienon talon 111-vuotissyntymäpäivää vietettiin viime joulukuussa yhdessä luontokoulun
25-vuotisjuhlien kanssa.

Sotungin kyläyhdistys
täyttää 20 vuotta.
Kyläyhdistys perustettiin vuonna 1997.
Yhdistyksen perustamisen taustalla olivat
kyläläisiä yhdistäneet kylän historiallisia ja
luontoarvoja uhanneet hankkeet, joista suurimmat olivat lakkautetun kaatopaikan laajennussuunnitelma (nykyisin vuonna 1987
avattu kaatopaikka sijaitsee Ämmässuolla)
ja laskettelurinnehanke Sotungin korkeimmalle kohdalle Högbergetille. ”Sotunkiin ei

Vantaan luontokoulu toimii Sotungin 111 vuotta
vanhassa kyläkoulurakennuksessa.

tullut laajaa kaatopaikkaa eikä laskettelurinnettä vaan nykyään Sotungin alueelle levittäytyy vuonna 2011 perustettu Sipoonkorven kansallispuisto. Tähän kehityspolkuun
voi olla erittäin tyytyväinen Sotungin ja koko
Vantaan puolesta” toteaa Antti Kari.

Yhteistyössä Luontokoulun toiminnanjohtaja Olli Viding
(vasemmalla) ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Antti Kari.

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää
Sotungin kylän säilymistä yhtenäisenä, elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä, sekä
edistää kylän asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Erityisesti kyläyhdistys valvoo ja kehittää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä
edistää ns. kestävän kehityksen huomioonottamista yhdyskuntasuunnitelmia tehtäessä. Sotungin kylän alue onkin Vantaan
yleiskaavassa merkitty sekä kyläkuvallisesti,
että maisemallisesi arvokkaaksi alueeksi.
Lisäksi kylä on valtioneuvoston päätöksen
mukaisesti valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön aluetta (RKY).
Vantaan luontokoulu
Olli Viding
Luontokouluopettaja ja toiminnanjohtaja
Luontokoulun oppilaat etsivät
eläimille talviruokaa.

Sotungin kyläyhdistys ry
– Sottungsby byaförening rf
Antti Kari Hallituksen puheenjohtaja
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“Arpamyyjiä ja “järkkäreitä” oli hyvin
paikalla”

NIKINMÄEN OMAKOTIYHDISTYS EDISTÄÄ
YHTEISÖLLISYYTTÄ JA
KYLÄHENKEÄ
Nikinmäen Omakotiyhdistys täyttää tänä
vuonna huikeat 40 vuotta. Toiminta on
edelleen vireää, vaikka suurimpia haasteita, lähinnä julkisen palvelusektorin, onkin
matkan varrellä saatu paremmalle mallille. Vasaraa ei kuitenkaan voida nurkkaan
vielä nakata, koska kaupunginosamme
väestönkasvu jatkaa vahvalla uralla kohti
kaavan osoittamaa 8.000 asukkaan lukemaa ja sallituilla tiivistyksillä jopa 10.000
asukkaan rajapyykkiä. Kun vielä todetaan
faktana, että olemme lapsivoittoisin kaupunginosa koko Vantaalla, niin päättäjiä
on aika-ajoin muistutettava kasvavista
tarpeistamme julkisten palveluiden saralla.
Uusiin alueisiin kun tuntuu mielenkiintoa ja
panoksia aina löytyvän, mutta vanhat vahvastikin kehittyvät alueet jäävät helposti
katveeseen.
Yhdistyksemme toiminta kattaa myös
paikallisia tapahtumia, joita ei kannata väheksyä. “Oman kylän happeningit” ovat
paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä, hyviä

va annos viihdykettä kävelymatkan päässä
on kuitenkin monen toiveissa ja oman kylän
Juhannusjuhla sopiikin monelle kuin “nyrkki
silmään”.

“Tanssimusa houkutti lapsia ja
aikuisiakin”

naapuruussuhteita ja luovat lapsille ja nuorille myös perustaa olla osa turvallista ja vastuullista asuinympäristöä.
Ehdottomasti suosituin tapahtumamme
on Nikinmäen Juhannusjuhla Keravanjoen
rannalla, Nikinmäen pienellä uimarannalla.
Viihtyisällä omakotialueella, kuten Nikinmäki, on mukavaa ja helppoa viettää jopa Juhannus oman tontin rauhassa, lähtemättä
auto ja lapset pakattuna satojen kilometrien
päähän mökin pihaa kunnostamaan. Sopi-
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NIKO ry. onkin vastannut Juhannuksen
viihdepuolen tarpeisiin jo parinkymmenen
vuoden ajan. Mainostaa ei juuri tarvitse,
asukkaat tietävät ja puskaradio kertoo uudemmillekin naapureille, minne kannattaa
piipahtaa komeata Juhannuskokkoa katsomaan. Rohkeimmat ottavat myös osaa kanoottikisaan, jossa valvotusti parimelotaan
kelloa vastaan pieni lenkki Keravanjoessa.
Suurin osa tyytyy kuitenkin lapsipainotteisiin
pikku arpajaisiin, tanssimusiikin kuunteluun
tai ehkä jopa tanssilattialla pyörähtämään ja
grillimakkaran houkutukseen.
Toki alueen koko rajoittaa yleisömäärää ja
olemmekin melko optimitilanteessa kun
väkeä saapuu 300 vieraan kieppeille. Joitakin tulee hieman kauempaakin viihtymään,
esim. Lieksasta ja Kanadasta. Palaute on

VOK
ollut kovasti kiittelevää. Kävijöiden käytös
alueella on ollut erinomaisen kiitettävää ja
lapset runsain määrin ovat sopineet hyvin
mukaan.
Suuri kiitos kuuluu taustaporukalle. Ilman
ahkeria “nikolaisia” ei rantajuhannusta olisi.
Mukaan sopii aina talkooväkeä, rutiinihommia löytyy ja opastus annetaan. Ilman riittävää henkilömäärää Juhannus ei voi toteutua
ja se olisi harmi meille kaikille.
Yhteistyötahona Vantaan kaupunki on ollut
mukavan helppo kumppani. Maa-alueen
käyttöön on lupa tullut aina kätevästi. On
kuitenkin korostettava, että kalustovajamme rannalla toimii tärkeänä tukikohtanamme myös Juhannuksena ja olemmekin jo
anoneet kaupungin lupaa asentaa toinen
samanlainen nykyisen viereen. Syynä on
vajan riittämättömyys kalustollemme ja siitä johtuva ahtaus, joka tekee toiminnasta
hankalaa ja jopa rajoittaa sitä ja sen kehittämistä. Uudesta vajasta ei aiheutuisi kaupungille mitään kuluja, maksamme kaiken itse,
mutta nyt on hankkeemme jostain syystä
karahtanut kiville kaupungin byroossa?! Toivottavasti kaupunki ymmärtää, että tässä
on kyse juurikin yhteisöllisyyden ja asukasviihtyvyyden ja paikallisen yhteisön toimintaedellytyksistä ja lupa heltiää.
Uudenmaan pelastuslaitos on jo hieman
haastavampi oman lupansa kanssa, byrokratia on nostanut päätään vuosien saatossa, toki ollaan hyvin toimeen tultu kuitenkin.
Vielä kun VPK lähtisi paremmin mukaan
tarvittaessa, niin homma sujuisi vähemmällä
pinteellä.
Kulovaroituksen voimassaollessa luvallista yhteisön valvomaa kokkoa saa polttaa,
kun joku VPK:sta toimii päällikkönä paikalla. Hänen läsnäolo ja mahdollinen ohjeistus
siis riittää . Toki tarvittaessa sammutusvettä
riittää Keravanjoessa, jos jonkinlainen kipinäkulo ilmaantuisi, mutta kun vältetään kipinöiviä havupuita, niin eipä ole kertaakaan
sammutustarvetta vielä ilmennyt.
Taloudellisesti Juhannus ei ole meille merkittävä, sen tuotot jäävät juuri mainittavasti
plussalle. Pääasia onkin mukavan Juhannuksen vietto perhevetoisesti kivenheiton
päässä omasta pihasta ja naapurien treffaaminen viihtymisen merkeissä. Juhannusillan
vietto jatkuikin varmasti monella pihalla yhdessä naapurien kanssa.
Juhannusta vietetään aina samaan aikaan
18.00-21.00 ellei todella sateinen keli pakota perumaan talkoita.
Kaikki Juhannuskuvamme löytyvät yhdistyksen kuva-arkistosta:
https://nikinmaki.kuvat.fi/kuvat/

“Sopu sijaa antoi, vaikka paljon meitä olikin”

Nikinmäen laskiainen.
Myös Laskiaisena pidetään Nikinmäessä
suosittu perhetapahtuma.
Säävarauksella NIKO ry. tarjoaa lämmintä
hernekeittoa ja mehua ulkoilun merkeissä.
Korennontien täyttömäki on omatoimisessa
mäenlaskussa taustalla ja NIKO hääräilee
tarjoilupuolta taasen omalla tahollaan. Talvisäässä ulkona syöminen on aina mukavaa
ja lapsiperheitä poikkeaakin runsain määrin
paikalla. Pikkurahalla saa myös kuuman
makkaran rukkaseensa. Yhteistyö toimii hyvin kaupungin varikolta saadun soppatykin
ja Helsingin työttömät ry:ltä ostetun hernekeiton puitteissa. Grillimakkarat hankitaan
kätevästi suoraan kylmästä-grilliin paikallisen K-kauppiaan kautta. Tarvittaessa myös
paikallinen aurauspalvelu on hoitanut mallikkaasti parkkipaikan käyttökuntoon.

“70% arvoista voitti jotain ja sehän
on pääasia.”

“Odotettu kokko leimahti ajallaan.”

Tämäkin tapahtuma edellyttää pontevaa
talkoovoimaa ja kalustomme mobilisointia.
Lisäksi tukemassa on mukana kaupungin
aluetoimikunta.
Suurta ihmetystä herätti varsinkin lasten
taholla, kuinka mehu ja rokka ei maksa mitään!?
Joskus voi hyväkin olla ilmaista.
P.s. Yhteistä puuhaa asukkaille on tarjolla
myös jokavuotisessa yleisten alueiden siivoustalkoissa toukokuussa, joissa hajaannutaan roskia keräämään ja päätetään talkoot uimarannalla, jossa ahkerille siivoojille
tarjotaan grillimakkaraa ja virvokkeita.
Tämä toteutetaan yhteistyössä kaupungin
viherosaston ja aluetoimikunnan kanssa.
Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry.
Veijo Leimuvirta
Puheenjohtaja
Kesäiset kuvat juhannusjuhlilta
ja talviset laskiaisjuhlilta.

“Porukkaa tuli ja meni, kaikkiaan
n. 200 kävijää.”
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“Kanoottikisassa melottiin olan
takaa, mutta täysillä”

”Rokka-, ja mehupiste rokkasi hyvin”

– 10
Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.
Omakotiyhdistyksen jäsenkortilla
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

tie

Kehä III

Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 10–18 • www.k-rauta.fi/75
0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja
matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.
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”Naapuariapua
hämevaaralaisittain”
Hämevaarassa koettiin alkuvuodesta
2017, kuinka pienillä teoilla saadaan yhteisönä paljon aikaiseksi.
8.1.2017 syttyi Hämevaarassa tulipalo,
joka tuhosi kahden perheen paritalon kokonaisuudessaan. Perheet menettivät tulipalossa kaiken.
Jo palon syttymispäivänä hämevaaralaiset
aktivoituivat ja alkoivat Hämevaara-seura
ry:n Facebook -sivustolla kysellä toisiltaan,
kuinka perheitä voisi auttaa? Halu auttamiseen oli suuri, sillä olihan asia koskettanut
oman kylän ihmisiä, ystäviä, naapureita,
tuttuja ja lasten leikkikavereita. Perheiden
päästyä hätämajoitukseen, heidän naapurinsa Paula Typpi perusti Facebook-sivuston ”Apua Viittakuja tulipalon uhreille”,
johon pyysi avukseen ensin Reea Karlssonin, sitten Jenni Lemercierin ja lopuksi
vielä Minna Tuomelan. Facebook -ryhmä
keräsi Hämevaarasta ja myöhemmin myös
lähialueilta enimmillään jopa 450 jäsentä.
Yhdessä lahjoittajien kanssa naiset keräsivät perheille kaiken sen tarpeellisen, jota
he tarvitsivat ensimmäisinä viikkoina uuden
elämän alkuun saattamisessa.

Facebook -ryhmän perustaminen mahdollisti nykypäivän naapuriavun pyytämisen ja
avun toimittamisen vaivattomasti ja nopeasti. Apupyynnöt yksilöitiin sivustolla siten,
että perheet saivat juuri niitä asioita, mitä
he olivat eniten sillä hetkellä vailla. Auttajia
löytyi kaiken ikäisistä henkilöistä. Kukin auttoi parhaaksi katsomallaan tavalla ja oman
kyvyn mukaan. Perheille toimitettiin ruokaa,
läheiset yritykset lahjoittivat lahjakortteja ja
tarjosivat palveluitaan, kudottiin villasukkia,
toimitettiin kattiloita ja laseja, lakanoita ja
kylpytakkeja. Kassit ja paketit vaihtoivat
ensimmäisten viikkojen aikana päivittäin
omistajaansa ja tavaraa kulki autolastillisia
Paulan, Jennin, Minnan ja Reean käsien
kautta. Perheiden kotiuduttua uusiin asuntoihinsa tilanne alkoi myös auttajien osalta
rauhoittua ja Paula, Jenni, Minna ja Reea
luulivat, että työ oli jo päättynyt.
Varsinaisen avustustyön jo loputtua, alueen
yhteisöllinen toiminta noteerattiin ja valittiin
APU-lehden Apulaiset 2017 kannusteohjelman mainoskampanjan kasvoiksi lehti- ja
televisiomainoksiin. Mainoksessa näkyvyyttä saivat myös perheitä auttaneet yksityishenkilöt. Kannusteohjelmassa haetaan
ihmisiä, ryhmiä, hankkeita ja toimenpiteitä,
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jotka auttavat yhteisöään lisäämään yhteiskuntaamme laatua sekä tuottamaan iloa ja
hyvinvointia. Apulaiset-raati valitsee kerran
kuussa hankkeen, jolle lahjoitetaan Aputonni.
Matka auttamistyön aloittamisesta-kuvauksiin oli raskas, mutta antoisa. Matkan varrella mukaan tarttui uusia ystäviä, saimme
kokea pienen yhteisömme toimivan hienosti
vaikeassa tilanteessa ja saimme olla mukana tekemässä tärkeää työtä läheistemme auttamiseksi. Kannustamme muitakin
tarttumaan toimeen ja antamaan rohkeasti
naapuriapua.
-Reea Karlsson, Hämevaara-

Uusiutuvaa
aurinkoenergiaa
kaikille

Laamaset ovat olleet aurinkosähkön
pientuottajia pian kaksi vuotta. Järjestelmä maksaa itsensä takaisin reilussa
kymmenessä vuodessa. Aurinkopaneelien
asennustyön osuudesta voi myös tehdä
kotitalousvähennyksen.

Aurinkosähköä
Avaimet käteen -pakettina
Espoolaisen Laamasen perheen omakotitalon katolla kiiltelee 18 aurinkopaneelia.
Paneelit keräävät aurinkoenergiaa talon
omaan sähköntarpeeseen, kesällä syntyvän sähkön ylituotannon ostaa Helen Oy.
”Ratkaisu on todella huoleton, paneelit
ovat katolla ja sähköä syntyy. Meidän ei
tarvitse tehdä niille tai muulle laitteistolle
yhtään mitään”, Sari ja Jorma Laamanen
kertovat. ”Lumi ei tummilla paneeleilla kauaa pysy ja sade huuhtoo siitepölyt.”
Invertteri, joka muuttaa auringon energian käyttösähköksi, asennettiin autotalliin.
Laitteen näytöstä voi seurata paneelien
tuottaman energian määrää, mutta Laamaset eivät ruutua juuri katsele.
”Sähkölaskusta näemme, miten paljon
paneelit ovat tuottaneet säästöä. Tuotannosta tulee kuukausittain omat raportit.
Kesällä laskut ovatkin miinuksella, eli silloin
paneelit tuottavat enemmän sähköä kuin
mitä meidän talossa kulutetaan. Helen ostaa yli jäävän sähkön, ja sähkölasku pienenee”, Sari Laamanen kertoo.
Aurinkopaneelien tuottama säästö tuntuu
sähkölämmitteisen talon sähkölaskuissa.
Vuonna 2016 Laamasten aurinkopaneeli-

Kuva: Tommi Tuomi/Otavamedia

en tuotto oli 1 464 kWh. Kun talouden kulutus vuositasolla on ollut noin 20 000 kWh,
säästöä syntyi noin 8 prosenttia. Jorma
Laamanen on laskenut, että paneelit maksavat itsensä takaisin 12–13 vuodessa. Hän
on tilannut Heleniltä aurinkopaneelit myös
yrityksensä katolle.
”Keväästä syksyyn aurinkopaneelit tuottavat
joka päivä ja talvellakin hiukkasen. Energiaa
saadaan talteen myös pilvisellä säällä. Pieni hyppäys paneelien sähköntuotannossa
syntyi, kun pihan laidalta kaadettiin pari ikivanhaa mäntyä”, Jorma Laamanen kertoo.

Naapuruston ensimmäiset
paneelit
Espoolaiset Laamaset ovat olleet Helenin
asiakkaita jo pitkään. He päättivät aurinkopaneelien hankinnasta luettuaan aiheesta
Helenin asiakaslehdestä. Kotipiha on aurinkoinen ja katto sopivasti etelään päin. Paneelien ja laitteiston asennustyö tehtiin elokuussa 2015 Avaimet käteen -periaatteella.
Helen hoiti myös Laamasten aurinkosähkön
tuotannosta ilmoittamisen paikalliselle sähköyhtiölle.
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Helen tarjoaa aurinkop
mökille, taloyhtiölle
tai yritykselle
avaimet käteen
-toimituksena.
”Asennus järjestyi todella huolettomasti. Me
olimme itse asiassa muualla lomailemassa
sinä päivänä”, Sari Laamanen sanoo.
”Olin tyytyväinen, kun työstä ei myöskään
jäänyt mitään jälkiä tai sotkuja pihalle. Minulla oli 50-vuotisjuhlat seuraavana viikonloppuna, ja kaikki oli valmista ja siistiä.”
Kun paneelit oli asennettu, Laamaset huomasivat myös ennakoimattoman lisäedun.
”Paneelit hiljentävät sateen ropinaa selvästi,
peltikatolla ääni saattoi rankkasateella olla
todella kova.”

VOK

Helen tuottaa
aurinkosähköä
• Helenin on merkittävä aurinkosähkön
tuottaja Suomessa
• Kaksi aurinkovoimalaa, Suvilahdessa ja
Kivikossa
• Suvilahden aurinkovoimala, 1 194
aurinkopaneelia Helen Sähköverkko Oy:n
sähköaseman katolla, rakennettu v. 2014,
yhteenlaskettu teho on 340 kWp ja arvioitu
vuosituotanto 275 000 kWh.
• Kivikon aurinkovoimala, 2 992 aurinkopaneelia Kivikon hiihtohallin katolla, rakennettu 2016, yhteenlaskettu teho on noin 850
kWp ja arvioitu vuosituotanto 700 000–800
000 kWh.

4

,40

eur /kk

Vuokraa oma
aurinkopaneeli
• Oman nimikkopaneelin voi
vuokrata Kivikon aurinkovoimalasta
hintaan 4,40 €/kk. Helen hyvittää paneelin tuoton sähkölaskulla.
Nimikkopaneelin voi liittää mihin tahansa Helenin sähkösopimukseen.
helen.fi/aurinkovoimala

paneelipaketit kotiin,
Pientuottajaksi
• Aurinkopaneelien tuottama sähkö
on uusiutuvan energian ratkaisu
kodin energian lähteeksi.
• Sähköyhtiö ja tuottaja tekevät
sopimuksen sähkön myynnistä.
Sähköyhtiö ostaa verkkoon kytketyn aurinkovoimalan ylimääräisen
sähkön pientuottajalta sähkön
markkinahintaan.
• Paikalliseen sähköverkkoyhtiöön
on aina ilmoitettava ennen pientuotannon sähköverkkoon liittämistä.
• Paneelit kytkeytyvät verkkoon
invertterillä, joka kertoo näytöltään
aurinkopaneelien tuottaman energian määrän ja sen syötön verkkoon.

Aurinkoenergian puolesta
Hanna Torppa solmi sopimuksen oman
nimikkopaneelin vuokrasta loppuvuodesta
2016. Se mieleinen löytyi Helenin suuremmasta aurinkovoimalasta, Kivikosta.

”Vaikka yksittäisen ihmiset teot ovat pieniä, niiden merkitys kasvaa kun yksittäisiä
ihmisiä ja tekoja on tarpeeksi paljon. Kun
minä suomalaisen energiayhtiön asiakkaana
kannatan aurinkoenergian tuotantoa, sen
”Vuoden pimeimpänä aikana paneelini ei ole
tuottamisen ja varastoimisen kehittämiseen
juurikaan tuottanut energiaa, mutta kevään
panostetaan edelleen.
mittaan tuottoluvut ovatkin sitten kasvaneet
huimasti.”
Torppa on ostanut jo vuosia ympäristöystävällistä sähköä.
Torppa seuraa livekamerasta Helenin verkkosivuilta, miten aurinkovoimalan tuotanto ”Mielestäni Helenin Ympäristösähkö on hyvä
kehittyy päivien pitenemisen myötä. Aurin- kombo, se tuotetaan tuuli-, vesi- ja aurinkokoisella säällä tuotanto on huipussaan, mut- energian yhdistelmällä.”
ta paneelit tuottavat myös pilvisinä päivinä.
Aurinkoenergian kasvavat tuotantomäärät
Toistaiseksi Hanna Torpalla on yksi nimiksaavat kiitosta Hanna Torpalta.
koaurinkopaneeli. ”Yhdellä mennään nyt alkuun, mutta useampi on mietinnässä.”
”On hienoa, että Helen kehittää uusiutuvan
energian tuotantoa ja tarjoaa useita ympä”Pyrin tekemään kestäviä valintoja ja ostokristöystävällisiä vaihtoehtoja. On suorastaan
sia aina kun se on mahdollista. Kuluttajien
energiayhtiön velvollisuus etsiä uusia ja keskäyttäytymisen vaikutuksesta myös yrityktävämpiä tapoja tuottaa energiaa”, Hanna
set panostavat yhä enemmän ekologisiin
Torppa korostaa.
palveluihin ja tuotteisiin. Sitä kautta ehkä
hinnatkin alkavat tasaantua”, Hanna Torppa
toivoo.
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VOK JÄSENETUUDET
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Esitä aina jäsenkorttisi tai tosite josta ilmenee VOK:n
jäsenyys kassalle tullessasi!

VOK

Doorway Finland Oy
Juha Kellokoski, p. 040 773 0016
www.doorway.fi. Autotallinovet.
HELEN OY www.helen.fi
Katso myös www.vokvantaa.fi
Kattokeskus Oy
Kattoremontit, p. 010 2290 190
kattokeskus@kattokeskus.fi
www.kattokeskus.fi
Kysy VOK alennusta.
K-RAUTA75
Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa,
puh. 020 77 57575.
Auki ark. 7 – 21, la 9 – 18, su 10-18.
Alennukset 10 % normaalihintaisista
tuotteista, www.k-rauta.com/75.
K-RAUTA VANTAANPORTTI
Silvastintie 2, 01510 Vantaa,
puh. 09 825 550.
Palvelemme ma-pe 7-21,
la 9-18, su 10-18.
Alennus 10% normaalihintaisista
tuotteista, www.k-rauta.fi/vantaanportti.

Istuta kevään
väriloisto nyt!
Orvokki

KIVITYÖ MATTI SARANPÄÄ OY
Luonnonkivityöt 30v kokemuksella
gsm. 050-3729769. www.kivipiha.fi
matti.saranpaa@kolumbus.fi
Nyyrikintie 7 b 13 Vantaa 01360.
VOK:in jäsenille 10% alennus.

085

LAMMIN IKKUNAT JA OVET
Heikki Nuuttila, p. 040 5039 262
heikki.nuuttila@lammin.fi
www.lammin.fi
Kysy VOK alennusta.

Runsas valikoima
pääsiäiskukkia
Annossiemenet

LVI-TRIO OY
Laurintie 136, 01400 Vantaa
p. 09 - 838 6450, www.lvi-trio.fi.
Kysy alennuksia.

Kekkilän 18 90
/5 sk
puutarha- 20
multa 40 l. 4 /sk

Solarsynergia
p. 046 8822 273, 040 547 4084
info@solarsynergia.com
www.solarsynergia.com
Kysy tarjousta.

Ota 5, maksa 4, tarjoamme
edullisimman
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www.taimimaa.fi

TAIMIMAA
Vanha Hämeenkyläntie 78, Espoo
p. 09-854 4733. Alennus 5 %
normaalihintaisista kasveista.
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OY TEBOIL AB
Lämmitysöljyt VOK:n jäsenhintaan.
Tilaukset ja hintatiedustelut
puh. 0800 183 300.
www.teboil.fi/tilaus

Myymälä avoinna:
2.5. alkaen:

Ma-Pe
La
Su

9-20
9-16
11-16
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Vanha Hämeenkylänt. 78 Espoo
p. 09-854 4733

Kattoremonttien ammattilainen!
Toteutamme vesikattosaneeraukset nopeasti,
luotettavasti ja joustavasti. Pyydä tarjous, teemme
samalla kattonne kuntotarkastuksen veloituksetta.
H Pelti- ja tiilikatteet
H Sadevesijärjestelmät
H Kattoturvatuotteet
H Katonkorotukset
H Peltityöt

Soita meille 010 2290 190 tai
vieraile www.kattokeskus.fi
Pirkanmaa:
Koivistontie 1, 33960 Pirkkala
Uusimaa: Metsämiehenkuja 3, 01900 Nurmijärvi

kattokeskus@kattokeskus.fi

Hinnat 010-yritysnumeroon: Kiinteästä puhelinverkosta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min. Matkaviestinverkosta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
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Oletko jo kilpailuttanut sähkösi?
Heleniltä saat sinun tarpeisiisi sopivan sähkösopimuksen edulliseen hintaan.
Annamme mielellämme vinkkejä myös energian säästämiseen.
Teemme yhteistyötä VOK:n kanssa – tutustu tarjoukseemme omakotitaloille
osoitteessa www.vokvantaa.fi
Tiesitkö, että nettipalvelustamme voit seurata omaa sähkön
kulutustasi? Tutustu siihen ja muihin palveluihimme: www.helen.fi

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI
20

