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Hiljaa virtaa Vantaa, kuvaaja Seppo Panhelainen

Varmista kotiisi lämmin talvi.
Teboililta parhaat edut
omakotiyhdistysten jäsenille:
rikitön Teboil Kevytpolttoöljy
kilpailukykyiseen
sopimushintaan, joustavin
maksuajoin.

Tilaa lämmitysöljysi nyt
maksuttomasta numerosta
0800 183 300 tai
osoitteessa www.teboil.fi/tilaus.
Muista mainita omakotiyhdistyksen jäsenyytesi.
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Ympäristöasioiden osalta olemme olleet mukana
Kylmäojan katselmuksessa ja vaatineet tiukennuksia ilmapäästöjen tarkkailuun, joilla on vaikutusta myös pinta- ja pohjavesiin.
Pohjaveden tila on vaarantunut erityisesti EteläSuomen ja taajamien pohjavesialueilla.
EU on esittänyt tavoitteeksi pohjaveden hyvän
tilan saavuttamista vuoteen 2015 mennessä.

Puheenjohtajan
terveiset

VOK

Tarkkailuvelvoitteita vesistöriskien vuoksi on tiukennettu viranomaisvalvonnan osalta mm. dioksiinin ja PAH-yhdisteiden osalta. Erityisesti tulisi
kiinnittää huomiota kemialliseen reagointiin sekoittumisalueilla, joista yhtenä esimerkkinä on
maantiesuolauksessa käytetty natrium- tai kalsiumkloridi. Betonimurskeen käyttö tiepohjien rakennusaineena karbonisoitumisen johdosta tulisi
selvittää paremmin, etenkin pohjavesialueiden läheisyydessä.

Otimme kantaa koulujen sisäilmaongelmiin ja lähestyimme päättäjiä ja viranomaisia asian tiimoilta.
Saadussa vastauksessa sivistysvirasto ja tilakeskus kertovat tehostavansa valvontaa.

Ympäristöministeriö on laatinut ohjeet valvoville
viranomaisille lisääntyneen pohjavesien suojelutarpeen vuoksi.

Hyvää kevään ja kesän toivotuksin
Kari Saloranta

Ensisammutuskoulutuksia on jatkettu tällä kertaa
idässä ja lisää ollaan järjestämässä.
Finnavian ympäristöluvasta tuli KHO:n päätös ja
lentomelun osalta asia jatkuu Trafi:ssa.
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liisa.rajamaki(at)pp.inet.fi
www.vapaala.net

Rajakylän Pty
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Keijo Heino, p. 050-548 1651
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Sotungin kyIäyhdistys –
Sottungsby byaförening ry
Pertti Ahtiainen, p. 876 4970
Nurmitie 3, 01260 Vantaa
pertti.ahtiainen(at)gmail.com
Tammiston Oky
Reijo Jääskeläinen
Neljästie 6, 01520 Vantaa
jaaskelainen.murtonen(at)pp.inet.fi
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Auringon hyödyntäminen energianlähteenä on todellisessa nosteessa niin Suomessa kuin muuallakin
maailmassa. Kiinnostus on vaihtunut
käytännön teoiksi. Aurinkosähköjärjestelmät sopivat kaikkialle, niin
maaseudulle kuin kaupunkiympäristöön.

Aurinkopaneeleita asennetaan vilkkaasti asuinkiinteistöjen, eritoten pientalojen
katoille. Kevät pakkasten väistyessä on
mainio aika hankkia oma aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän rakentaminen käy
nopeasti. Siinä pääsee kesää vasten nauttimaan oman aurinkovoimalan uusiutuvan
energian tuotannosta oikein toden teolla.
Asuinkiinteistöjen ohella aurinkovoimaloita
rakennetaan erilaisten kiinteistöjen katoille. Maaliskuussa Helsingin Suvilahdessa
aloitti tuotantonsa Helen Oy:n aurinkovoimala, lajissaan Suomen suurin, joka kasvattaa koko Suomen verkkoon kytkettyä
aurinkosähkötehoa yli 10 prosentilla. Helenin seuraava aurinkovoimala on jo suunnitteilla.
- Laitteiden hinnat ovat laskeneet ja tekniikan kehittyessä järjestelmien tehokkuus

on parantunut. Pientaloasukkaat pääsevät kohtuullisen pienellä investoinnilla kiinni
aurinkosähköjärjestelmään, jolla voi tuottaa
uusiutuvaa energiaa omaan käyttöön. Takaisinmaksuajat ovat vielä 15 vuoden tuntumassa, mutta toisaalta aurinkopaneelien
elinkaari on pitkä, noin 30 vuotta, markkinointipäällikkö Timo Huolman Helenistä
toteaa.
Aurinkosähkön vuosituotannossa Suomessa päästään samaan tasoon kuin Saksassa,
vaikkakin maiden vuosituotanto jakautuu
vuodenaikojen osalta eri tavoin. Suomessa
aurinkopaneelit tuottavat parhaiten helmikuun lopusta lokakuulle saakka, vähäisintä
tuotanto on yleisesti marras- ja tammikuussa.
- Aurinkokenno kehittää sähköä myös pilvisenä päivänä. Kennot hyödyntävät myös ilmakehän ja pilvien heijastamaa hajasäteilyä.
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Yöllä aurinkoenergiaa ei synny, ja silloin sähköä saadaan sähköverkosta, tuotepäällikkö
Hanna Veräjänkorva muistuttaa.
Aurinkopaneeleilla tuotat merkittävän
osan tarvitsemastasi sähköstä
Pientaloasukas saa aurinkopaneeleilla tuotettua merkittävän osan tarvitsemastaan
sähköstä, noin 10-20 % vuosikulutuksestaan. Usein omakotiasukkaiden kulutusprofiili sopii pieneen 1,1 kWp:n järjestelmään.
- Se on investointina noin 4 340 euroa, ja
siitä asennuksen osuus on kotitalousvähennyskelpoinen, Timo Huolman sanoo.
Katso kuinka aurinkopaneelit asennetaan
pientaloon ja laske paljonko talosi voi tuottaa aurinkosähköä os. www.helen.fi/aurinko
Aurinkojärjestelmä sopii uusiin sekä vanhoi-

Suvilahden maaliskuussa tuotantokäyttöön otettu aurinkovoimalamme

jestelmässä, jossa täytynee tehdä kuorman
kohdentamiseen liittyviä muutoksia sähkökeskukseen.

hin kiinteistöihin ja kaiken tyyppisille katoille.
Tuotannon kannalta optimaalisimpia vaihtoehtoja on sijoittaa aurinkopaneelit katolle,
jonka lape suuntautuu suoraan etelään tai
kaakon ja lounaisen välille, kuitenkin siten,
että ne eivät jää järjestelmän tuottoa heikentävien puiden tai rakenteiden varjoon.
Aurinkopaneelit ovat käytännössä huoltovapaita. Niitä ei juurikaan tarvitse puhdistaa.
Paneelin pinta on sileää lasia. Siitepöly peseytyy sateen mukana pois ja lumikin liukuu
pois kuten saman kaltevuuden omaavalta
peltikatolta. Lumen pakkautumista voi välttää sijoittamalla paneelit lähelle katon harjaa.
Aurinkosähköjärjestelmien asennuksessa
on valittavissa joko 1- tai 3-vaihejärjestelmä.
3-vaihejärjestelmä toimii verkkosähkön tavoin. Siinä sähkönkulutuksen kohdentaminen on yksinkertaisempaa kuin 1-vaihejär-

Aurinkosähköjärjestelmä rakentuu paneeleista, invertteristä, kiinnitystelineistä sekä
kaapeloinnista. Invertteri muuttaa aurinkopaneeleiden tuottaman tasasähkön sähköverkkoon sopivaksi sähköksi, ja järjestelmä
syöttää sähköä suoraan kiinteistön sähköverkkoon. Invertteristä voi seurata järjestelmän tuotantoa. Paneeleissa on 25 vuoden
tuottotakuu ja inverttereissä viiden vuoden
takuu.
Kuluta sähköä silloin, kun aurinkopaneelit sitä tuottavat
Helen Oy toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä avaimet käteen –toimituksena. Palveluun kuuluu maksullinen katselmus, jossa
järjestelmä mitoitetaan asiakkaan tarpeisiin
kiinteistökohtaisen kulutuksen perusteella.
Katselmuksen hinta, 200 euroa (sis. alv)
hyvitetään takaisin loppukaupassa järjestelmän tilaushinnasta.
- Katselmuksessa konsultoimme tuoton optimoinnissa. Parhaimman hyödyn ja säästön
saa, kun kuluttaa sähköä silloin, kun aurinkopaneelit sitä tuottavat sekä käyttämällä
tuotetun energian itse. Siinä säästää energiahinnan ohella myös sähköveron ja siirron
hinnan, Hanna Veräjänkorva toteaa.
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Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan pientalon kulutusprofiilin perusteella. Katselmuksessa asiakkaalle haetaan parhaiten
soveltuva järjestelmä ja laaditaan asennuskohteen mukaan tarkennettu tarjous
asennustyöstä sekä laitteistosta asennustarvikkeineen. Helen toimittaa järjestelmän
avaimet käteen –periaatteella.
Heli Kuusisto
Helen Oy

Ylästöpäivää vietettiin
13.9.2014
Ylästöpäivä sai alkunsa Ylästön kotiseutuyhdistyksen
aloitteesta alkuvuodesta 2014. Kevään aikana kotiseutuyhdistys keräsi yhteiseen suunnittelutoimikuntaan kaikki
ne yhteistyötahot joiden kanssa päivä lopulta syyskuussa
toteutettiin. Päivään osallistuvia Ylästössä ja sen lähialueilla toimivia yhteisöjä oli mukana runsaasti. Tapahtuman
käytännön suunnittelu ja toteutus annettiin Ylästön koululle ja sen aktiiviselle vanhempainyhdistykselle. Kotiseutuyhdistys jäi taustalle hoitamaan lupa- ja rahoitusasioita
yms. Tapahtuman tuotto suunnattiin Ylästön koulun
oppilaiden hyväksi.

Ensimmäinen Ylästöpäivä oli myös kodin
ja koulun yhteistyöpäivä
Jokavuotiseksi perinteeksi tarkoitettu tapahtuma rakennettiin Ylästön koulun kodin ja koulun yhteistyöpäivän
ympärille. Vuosittain koulussa järjestettävään yhteistyöpäivään osallistuvat oppilaiden lisäksi myös heidän vanhempansa sekä sisarukset. Lauantaipäivä mahdollistaa
useimpien vanhempien osallistumisen lastensa koulupäivään. Tästä syksyisestä kodin ja koulun yhteistyöpäivästä
tulikin tällä kertaa hieman isompi tapahtuma. Ylästöpäiväteema kokosi yhteen ison joukon sekä ylästöläisiä, että
lähialueilla toimivia yhteisöjä. Päivästä tuli varsin vauhdikas, iloisia ihmisiä vilisevä tapahtuma. Ohjelmaa riitti sekä
sisällä, että ulkona. Sääkin suosi tapahtumaa, sillä päivä
oli syksyisen kaunis ja aurinkoinen.
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Päivään mahtui useita erilaisia musiikkiesityksiä, kuten
Orffit-yhtyeen konsertti, oopperalaulaja Klaus Pennasen
musisointia sekä kuorolauluesityksiä. Tarjolla oli arpajaisia, kasvomaalausta, koodauksen opettelua, urheiluvälinekirpputori… Viidensien luokkien puffet-pöydät
notkuivat herkullisista leivonnaisista. Isompaan nälkään
oli tarjolla myös oman kylän pizzerian antimia. Martat
järjestivät lapsille kasvisten tunnistamista. Koulun pihalla
ja sen lähiympäristössä oli mahdollisuus osallistua mm.
paikallisen Tolkinkylän ratsastuskoulun järjestämään talutusratsastukseen poneilla. Vantaan pelastuslaitos oli tuonut koulun pihalle ison paloauton. Myös öljy-yhtiön isoa
säiliöautoa pääsi tutkimaan. YÄK, eli Ylästön äijäkerho, oli
tuonut tapahtumaan museoautoja ihailtavaksi. Ylästöpäivän ohjelmaan kuului myös hieman vakavampaa asiaa,
kuten erilaisia asiantuntijaluentoja. Säteilyturvakeskuksen
säteilykontrolliluento käsitteli lapsiin kohdistuvaa säteilyn
ylikuormitusta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton luennon
aiheena oli vanhempien jaksaminen. Ylästön historiasta
luennoi Jukka Hako Vantaa-Seurasta.
Tapahtumassa riitti osallistujia. Ylästön koulussa on
oppilaita ja henkilökuntaa yhteensä lähes 600 henkeä.
Kun läsnä olivat lisäksi vielä oppilaiden vanhemmat ja
sisaruksia, sekä muut paikalle saapuneet kyläläiset, oli
väkeä paikalla paljon. Tapahtumasta tuli varsin onnistunut
niin osallistujien kuin järjestäjienkin mielestä. Tänä vuonna
onkin sitten jo uuden Ylästöpäivän vuoro. Se, millaiseksi
päivä jatkossa muodostuu, riippuu tekijöistään. Ehkäpä tulevaisuudessa saadaan mukaan myös enemmän
iäkkäämpiä kyläläisiä, sekä lisää oman kylän ja lähialueen
käsityö- ym. taitajia. Ylästöläinen valokuvaaja Antti Nyman oli tapahtuman valokuvaajana (oheiset kuvat).
Teksti: Kaija Pohtio Ylästön kotiseutuyhdistyksestä
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LASTEN
kouluolot kuntoon!

Vantaan koulujen tilanne huolestuttaa ymmärrettävästi lasten vanhempia. Noin puolessa Vantaan kouluista on todettu olevan
sisäilmaongelmia. Tilakeskuksen raporttien
mukaan Tikkurilan suuralueella on kuusi
sisäilmaongelmaista ja neljä ongelmatonta
koulua. Vastaavasti Myyrmäen suuralueella
on kymmenen sisäilmaongelmaista ja viisi
ongelmatonta koulua.
Näihin tietoihin liittyen vanhempia huolestuttaa kovasti Vantaan kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2013-2016. Siinä sanotaan
mm. näin: ”Päiväkotien ja koulujen kokonaisvaltaisia peruskorjauksia ei voida toteuttaa. Kiinteistöt pidetään toimintakuntoisina
osittaisin korjaustoimenpitein. Länsi-Vantaalla selvitetään koulujen peruskorjausten
toteuttamisen sijaan uudisrakennusvaihtoehtoa.”
Toisaalta nyt on kuitenkin paljastunut, että
Länsi-Vantaalla olevat Hämeenkylän ja Pähkinärinteen koulut ovat niin suuren remontin
tarpeessa, että korjauksia ei voi enää lykätä.
Tämä merkitsee sitä, että useiden miljoonien eurojen korjausrahat on vastoin taloussuunnitelmaa löydettävä jostakin. Lisäksi on
hankittava kalliit väistötilat isolle joukolle lapsia, mikä merkitsee pidentyviä koulumatkoja
ja lisääntyviä koulukuljetuksia.

Kuva: Suvi Sievilä
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Vanhempien näkemys oppilasmääräennusteista

mikä tarkoittaa pienempää asumisväljyyttä
ja suurempaa lapsimäärää.

Lasten vanhempia askarruttaa erityisesti se,
miten lapset tulevat Tuomelan ja Hevoshaan
koulujen lakkauttamisten jälkeen mahtumaan jäljelle jääviin kouluihin. Vanhemmat
ovat asiantuntijoiden avustuksella huolellisesti perehtyneet kaupungin laatimiin oppilasmääräennusteisiin. Näistä on syntynyt
runsaasti keskustelua ja osin ihmetystäkin.

Kaupungin käyttämän konsultin laatimassa
Perusopetuksen tilatarkastelu -raportissa
Askiston, Hämeenkylän, Pähkinärinteen,
Tuomelan ja Rajatorpan oppilasmäärä tulee
kasvamaan kymmenvuotisella tarkastelujaksolla (v. 2012-2021) 168 oppilaan verran. Kuitenkin jo nyt tiedämme, että vuosina
2013-2014 ko. alueen koulujen oppilasmäärä on kasvanut jo 78 oppilaalla. Eli ennustetusta kasvusta on toteutunut kahden
ensimmäisen vuoden aikana jo 46 %. Tästä
kasvusta peräti 85% oli alakoululaisia.
Meidän kokonaisarviomme on, että kaupungin käyttämät oppilasmääräennusteet
ovat vahvasti alimitoitettuja.

Vanhemmat ovat kummastelleet esim. sitä,
että kaupunki käyttää väestöennustetta,
joka pilkotaan osa-alueisiin ja joka sen jälkeen vielä pilkotaan ikäryhmiin eli lasten
määrään. Tiedämme, että jokainen osaalueotos heikentää ennusteen tarkkuutta
ja luotettavuutta. Kun väestöennusteen
tarkkuus olisi Vantaan kaupungin tasolla
vielä kohtuullinen, niin otoksien laskeminen
nostaa virhemarginaalin niin korkealle, että
ennuste ei ole enää luotettava.
Käyttämämme asiantuntijat ihmettelivät kovasti myös kaupungin ennustetta oppilasmäärien kasvusta. Kaupunki: ”Uuden asuntokannan väestön ikä- ja sukupuolirakenne
estimoidaan aiempien vuosien perusteella.”
Vantaan väestönkasvusta on maahanmuuttajien osuus huomattavassa nousussa,

Uudet laskelmat ja johtopäätökset
Toivommekin, että kaupunki ottaisi uudelleen tarkasteltavakseen tekemänsä oppilasmääräennusteet. Samoin toivomme, että
kaupunki lisäisi koulujen korjauksiin varattuja
määrärahoja. Tarve on kuitenkin kokonaissuuruusluokaltaan sen verran pieni, että sen
takia talous- ja velkaohjelma ei vaarantuisi.
Uskomme vahvasti, että lasten vanhemmilla
ja kaupungilla on yhteinen tavoite eli lasten
terve ja turvallinen oppimisympäristö.
Martti Tynkkynen
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Piirroskuvat on kuvittanut Sami Viljanto

Korkeasaaren kanssa
ilmastonmuutosta vastaan

Helen ja Korkeasaari yhdistivät voimansa.
Vaikka toiminnot ovat erilaisia, molempien organisaatioiden yhteinen haaste on
ilmastonmuutos. Arktisille eläimille ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ei ole
vain yhtä toimivaa ratkaisua, vaan kyse on
monien ratkaisujen yhdistämisestä. Helen
etsii ja kehittää ratkaisuja avoimessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tämän
vuoden alussa Helen aloitti yhteistyön Korkeasaaren kanssa. Yhteistyö tulee näkymään monin eri tavoin sekä Helenin että
Korkeasaaren toiminnassa. Kampanja alkoi
pääsiäisenä ja jatkuu koko vuoden 2015.
Pääsiäisenä Korkeasaaressa avautui uusi
tapa tutustua eläimiin: yhdessä Helenin
kanssa rakennettu energiaeläinreitti, joka
tarjoaa käytännöllisiä ja helppoja energiankulutukseen liittyviä vinkkejä. Energiaeläin-

ten kanssa voi ottaa laumakuvan Amazoniatalon edustalla ja jakaa kuvan hashtagilla
#energiaeläin. Reittiin liittyvän energiaeläintestin voi tehdä netissä www.helen.fi/energiaelain.
Leikkimielisen testin avulla haluamme herättää niin lapset kuin aikuisetkin ajattelemaan
omaa energiankulutustaan. Valoja sammuttelemalla maailma ei pelastu, mutta toivomme, että jokainen löytää itselleen sopivan tavan säästää energiaa, kertoo Pirjo Jantunen
Heleniltä.
Korkeasaari mukana eläintarhojen yhteisessä kampanjassa napa-alueiden
luonnon puolesta
Pole to Pole on eläintarhojen yhteinen kampanja napa-alueiden ainutlaatuisen luonnon
puolesta. Kampanja kertoo napa-alueiden
luonnon monimuotoisuudesta ja hauraudesta ympäristömuutoksille. Napojen lähettiläät

– jääkarhut ja pingviinit, sekä napa-alueiden
muu lajisto - ovat alttiina ilmaston lämpenemiselle, joka johtuu ilmakehän kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin määrän
kasvusta. Kasvihuoneilmiöstä johtuva ilmaston lämpeneminen nostaa todennäköisesti maapallon keskilämpötilaa vuosisadan
loppuun mennessä vajaasta kahdesta kuuteen astetta.
Koska muutokset ilmastossa ovat ihmistoiminnan aikaansaamia, myös ratkaisun avaimet ovat ihmisillä. Yhteisillä päätöksillä sekä
pienillä teoilla päästään alkuun. Kestävät arjen valinnat, kuten valojen sammuttaminen,
termostaatin säätäminen pienemmälle tai
kasvisruuan ja polkupyöräilyn suosiminen
ovat ensimmäisiä askelia, jotka vievät tavoitetta eteenpäin. Jäätiköiden sulaminen on
pysäytettävä! Lue lisää: http://www.korkeasaari.fi/ajankohtaista/muuta/pole-to-pole/
Seija Uusitalo
Helen Oy
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VOK

Vaarala-seura
Oli syyskesä 1960. Vaaralaan oli noussut
kirkko Fazerin tehtaan lahjatontille. Tehdaskin oli uusi. Uusia olivat myös enimmät
Vaaralalan asukkaat, useimmat ”fasulaisia”. Suloiset karkkien ja keksien tuoksut
leijuivat kylän yllä.Useat lehdet julkaisivat
syyskuussa 1960 uutisen Vaaralan kirkon
vihkimisestä. Virallisesti kirkko oli ensimmäinen kyläkirkko koko Helsingin pitäjän
seurakunnan alueella.
Kun Vaaralan kirkolle saapunut pappi perheineen laskeutui Vaaralan bussista ”Siliuksen mäellä”, nykyisen Shellin luona, näkivät he alempana rinteellä olevan oudon
rakennelman, joka oli kuin kaatumaisillaan.
Lastenkaan mielestä rakennelma ei näyttänyt kirkolta; Eihän missään ollut ristiäkään!
Yksi ohikulkija ounasteli rakennuksen olevan Hakunilan kartanon herran hylkäämä
viljasiilo, toinen luuli sitä maahan pudonneen lentokoneen pyrstöksi. Jossain vaiheessa ristikin saatiin paikallen ja nyt oli
ohikulkijoillekin selvää, että rakennelma oli
kirkko.

Monenlaiset piirit, kerhot, ryhmät ja partiot käynnistyivät. Ilman asukkaiden omaaloitteisuutta, se olisi ollut mahdotonta. Vähitellen kävi ilmi, että Vaaralan kirkko kätki
kuitenkin monia ongelmia. Tilat olivat pienet,
epäkäytännölliset ja äänieristys olematon.
Vähitellen opittiin, että on vain tyydyttävä
osaansa, sopeutua ja opetetella toinen toisensa suvaitsemista. Hurjalla vauhdilla kasvavan väestön oli sovittava rauhaisan rinnakkaiselon säännöt, kun Kirkon tiloja käytettiin
monenlaisiin Vaaralan väestön tarkoituksiin
vuosien varrella.
Vaaralan kirkon papin perhe, kuten monet
muutkin vanhemmat Vaaralaiset keskustelivat usein paluusta takaisin maalle, rauhaisampaan elämänmenoon. Mutta lapset
ja nuoremmat olivat toista mieltä; ”Menkää
te vaan, me emme ainakaan lähde!” Hyvät
naapurit, koulut, opettajat, toverit ja koko
seutu oli imenyt heidän juurensa. Vaaralasta oli tullut kotiseutu, jossa he kokivat, että
täällä on hyvä olla.
Niin Vaaralan kirkko ja väestö on yhdessä
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matkannut jo vuosikymmenten ajan ylä- ja
alamäessä. Vain sitä ympäröivän kylän voimalla ja tahdolla se on säilynyt, tahdolla ja
voimalla jota olisi voinut nykytiedon valossa
kutsua entiseksi Vaaralan omakotiyhdistykseksi ja nykyiseksi Vaarala seuraksi.
Kirkkorakennus oli tehty heikoista materiaaleista ja uhkasi 90-luvulla tuhoutua kokonaan. Vaaralan omakotiyhdistys tarttui
harjoihin ja pensseleihin. Pitkin kevättä ’95
oli monenlaisia talkoita rakennuksen pelastamiseksi. Myös sisätilat saatiin kunnostettua ja Vaaralan kirkko nousi taas kerran
jaloilleen. Vaaralan kirkon ja Vaaralan organisoituneen väestön yhteiselämä tiivistyi
entisestään.
Melkein 10 vuotta myöhemmin 2013 kirkko
asetettiin käyttökieltoon. Vaarala-seurakin
pohti mahdollisuuksia kirkon ostamiseen;
Vaaralan Kappeli on ainoa julkinen rakennus Vaaralassa, jossa voi kokoontua, viettää perhejuhlia ja muita.. Vantaan yhteinen
kirkkovaltuusto kuitenkin hyväksyi loppuvuodesta yksityisen tahon tekemän ostotar-

jouksen. Elokuussa 2013 alkoi rakennuksen
korjaus ja nimeksi rakennukselle annettiin
Vaaralan kappeli. Suuri kiitos tästä kuuluu
Kappelin omistajalle, Seppo Vihiselle!
Nykyinen Vaarala-seura ry on perustettu
1991. Yhdistyksessä on noin 230 jäsentä, joista suurin osa on Vaaralassa asuvia
omakoti- tai rivitaloasukkaita, mutta mukana on myös kerrostaloasukkaita sekä
Vaaralan ulkopuolella asuvia. Vaarala-seura
kuuluu Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestöön (VOK). Pääosin omakoti- ja
rivitaloasunnoista muodostuva alue on noin
3 km2. Asukkaita kylässä on noin 3000
ja talouksia noin 900. Lähes kaikki rakentamisen tyylisuunnat alppitaloista vanhoihin rintamamiestaloihin ovat edustettuina.
Rakennuskanta on hyväkuntoista ja hyvin
huollettua. Parasta kylässä on kuitenkin kylän henki, turvallisuus ja moninaisuus.
Vaaralan seuran tulevaisuuden tarkoitus on
tulla asukkaita lähelle - olla helposti lähestyttävä. Tässä esimerkkiä näyttää jo asiassa
pitkälle edennyt ent.”Vaaralan äipät”, nykyi-
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nen ”Vaarala-Fagersta” –facebook ryhmä.
Ryhmän tarkoitus on tutustua oman alueen
ihmisiin sekä informoida alueen asukkaita
lähiseudun tapahtumista. Joulun alla tapahtuva ”Vaaralan elävä joulukalenteri” on myös
Vaaralan äippien alun perin organisoima ja
järjestämä tapahtuma. Elävän joulukalenterin tarkoitus on toteuttaa alueen asukkaille
mukavia ja ilmaisia tapahtumia joulukuun
jokaisena päivänä jouluaattoon saakka. Toteuttajina toimivat alueen asukkaat, yrittäjät
ja yhdistykset, kuten Vaarala seura ja Hakunilan Seurakuntaa ja Vaaralan VPK.
Elävän joulukalenterin lisäksi, esim. Vappuna kerääntyy Vaaralan pallokentälle satoja
ihmisiä nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta. Muita yhteisiä tapahtumia ovat Kevätsiivous, joka pitää kylämme siistinä ja
vasta muutaman vuoden toiminut ”Vaaralan
kirppis ja ravintolapäivä”, joka on jo vakinaistanut paikkansa Vaaralaisten sydämissä. Kaikkien tapahtumien taustalla on monia yhteisöjä ja yrityksiä, joilla kuitenkin on
yhteistä, ihmiset jotka asuvat Vaaralassa.

VAPAAL
TO

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.
Hyvin merkittävä päätös oli aloittaa omakotitalkkaritoiminta 1.11.2014 alkaen.
Omakotitalkkaritoiminnan tarpeellisuudesta tehtiin seikkaperäinen jäsenkysely, joka
osoitti, että tarvetta ko. toiminnalle on. Toimintavuoden aikana käynnistyi keskustelu

ikäihmisten atk-tuesta. Hallitus kävi vilkasta
keskustelua siitä, miten tukitoimet tulisi järjestää. Käytännön toimet asian suhteen alkavat toimintavuoden 2015 aikana.

väylien ja ajoradan korkeuserot, jolloin kevyen liikenteen väylän käyttäjille syntyy liikkumista hankaloittava ”porrastus” ajoväylän
ylityksissä.

Lausunnot ja kannanotot
Yhdistys seurasi tarkasti kaupungin suunnitelmia Vapaalan ja koko Länsi-Vantaan
alueella ja otti tarvittaessa kantaa asioihin.
Vastasimme Myyrmäen aluetoimikunnan
pyyntöön kävelyreittien esteettömyyden
selvittämiseksi. Vastauksessa todettiin, että
esim. vanhusten ja pyörätuolilla liikkuvien
esteenä ovat risteyksissä kevyen liikenteen

Valvoimme aktiivisesti alueemme kaava-asioita. Toimintavuonna tehtiin muistutus Hämäläisenpuiston kaavaehdotukseen. Muistutuksessa tuotiin esille alueemme toistuva
kaavoitusongelma, liian suuri tehokkuus.
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Tiedotustoiminta
Perinteinen tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan on ollut yhdis-

VOK

LAN OMAKOTIYHDISTYKSEN
OIMINNASTA VUONNA 2014

tyksen lehti Kyläkuulumisia. Lehti on jaettu
neljä kertaa vuodessa kaikkiin Vapaalan
talouksiin. Tärkeänä tiedotuskanavana toimivat yhdistyksen omat internetsivut osoitteessa www.vapaala.net. Tiedottamista on
hoidettu myös jäsenistön sähköpostiosoitteiden kautta sekä Facebookissa toimivassa Vapaala-ryhmässä.
Tilaisuudet ja tapahtumat
Kylän yhteisöllisyyden vahvistamiseksi järjestimme useita tilaisuuksia ja aktiviteettejä.
Perinteinen kirkkopyhä yhdessä Hämeenkylän seurakunnan kanssa veti jumalanpalvelukseen lukuisan joukon osallistujia.
Yhdistys järjesti myös opastustilaisuuden
Vapaalanaukeen puiston uusien kuntoilulaitteiden käyttöön.
Ympäristöstä huolehtiminen on jokavuotista
toimintaa ja totuttuun tapaan järjestimme
siivous- ja jättipalsamien torjuntatalkoot
myös toimintavuonna.
Retket olivat suosittuja tänäkin vuonna.
Keväällä retkeilimme Pokrovan luostariyh-

15

teisöön Kirkkonummelle. Syyskaudella taas
tehtiin perinteinen teatteriretki, tällä kertaa
Tampereelle. Menomatkalla vierailimme Riihimäen lasimuseossa ja Tampereen Työväen Teatterissa katsoimme näytelmän ”Yöllisen koiran merkillinen tapaus”.
Arto Hämäläinen, yhdistyksen sihteeri

Rajakylän Pientaloyhdistys ry:n jäsenet
saivat vaatteisiinsa savuiset tuoksut 14.
toukokuuta 2014, kun he harjoittelivat
ensisammutusta Rajakylän VPK:n opastuksella. Yhdistys myös esitteli keväällä
toimintaansa Rajakylän kukkafestivaaleilla
Pallopuistoissa, ja syksyllä se avasi oman
Facebook-sivun.
Kotikulmiensa asioihin yhdistys otti kantaa käymällä kirjeenvaihtoa viranomaisten
kanssa sekä Långmossebergenin jätevoimalasta että Latukankaan kerrostalohankkeesta. Jätevoimalassa yhdistystä huolestutti muun muassa ongelmajätteen poltto
tavallisen sekajätteen seassa ja kerrostalojen rakentamisessa hankkeen mahdollinen
vaikutus pohjaveteen. Laitoksen ilmapäästöjen tarkkailusta valitettiin Vaasan hallinto-

oikeuteen
Pohjavesi on lailla suojattu ja jopa ilmapäästöjen vaikutusta tulee EU lainsäädännön nojalla suorittaa vesistöriskien vuoksi.
Rajakylän Pientaloyhdistys perustettiin jo
1970-luvulla. Toiminta ehti vuosituhannen
alussa hiipua ja vuonna 2006 johtokunta
päätti purkaa yhdistyksen, mutta muutaman
viime vuoden aikana se on jälleen elpynyt ja
tätä nykyä jäsenlistalla on yli 70 nimeä.
Yksi yhdistyksen tavoitteista on vahvistaa rajakyläläisten yhteisöllisyyttä, ja niinpä
suunnitelmissa on muun muassa talkoorinki,
joka tarjoaisi kulmakunnan iäkkäille asukkaille auttavaa kättä muun muassa lumien luonnissa, nurmikon leikkuussa tai lamppujen
vaihdossa.
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Aito tilanne 80-luvulta. Talo paloi,
sammutuskalustoa paikalla.

VOK

Rajakylän
Pientaloyhdistys
harjoitteli palontorjuntaa ja meni

Facebookiin

Kari Saloranta / työryhmä
saloranta.kari@gmail.com

Vuokkola ensimmäisiä Rajakylän pientaloja
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Rajakylän pientaloyhdistyksen facebook-sivut
https://www.facebook.com/rajakylanpientaloyhdistys

VOK
Aurinkosähköä kotiin,
kannattaako?

Teemu Kettunen, energia-asiantuntija HSY, Ilmastoinfo
Markku Tahkokorpi, toiminnanjohtaja Suomen Lähienergialiitto ry

Aurinkopaneelien hinnat ovat viime vuosina laskeneet sille tasolle, että järjestelmien asennukset ovat alkaneet kiinnostaa
yritysten ohella myös omakotiasukkaita.
Aurinkopaneelien hankkiminen on nykyisin myös helppoa, sillä järjestelmän saa
lukuisilta toimittajilta avaimet käteen toimituksena. Hankintaa helpottaa myös se,
että katon lappeen suuntaisesti sijoitetut
paneelit on vapautettu toimenpideluvasta
pääkaupunkiseudulla (Vantaalla, Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa).
Ekologisuus ja mielenkiinto omaa sähköntuotantoa kohtaan ovat usein keskei-

siä omakotiasujan motiiveja aurinkosähkön
tuottamiselle, mutta yhä useammat ovat
kiinnostuneet asiasta myös taloudellisessa
mielessä. Miltä aurinkosähkön hankinnan
talous näyttää?
Taloudellinen hyöty riippuu varsin voimakkaasti siitä kuinka suuri osa tuotetusta
sähköstä kulutetaan itse. Vaikka useimmat
sähkönmyyntiyhtiöt maksavat oman käytön
yli menevästä sähköstä, saatu hyöty on paljon pienempi kuin korvattaessa ostosähköä.
Myydystä sähköstä saatu korvaus on yleensä vain noin kolmannes ostosähkön kokonaishinnasta.
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Omakotitalossa sähkön kulutus painottuu
usein aamun ja illan tunteihin, kun paneeleiden tuotto painottuu keskipäivään. Jotta
aurinkosähköstä saisi parhaan mahdollisen
hyödyn, sähkön kulutusta kannattaa siirtää
keskipäivälle esimerkiksi lämmittämällä lämminvesivaraajaa tai lattialämmitystä silloin,
kun aurinkosähköä tuotetaan.
Toinen mahdollinen tapa tilanteen parantamiseksi on siirtää tuotantoa aamun ja/tai
illan tunteihin suuntaamalla aurinkopaneelit
idän ja/tai lännen suunnalle. Tämä pienentää vuotuista tuottoa vajaan neljänneksen
eteläsuuntaukseen verrattuna, joten talou-

Aalto-yliopiston Finsolar-hankkeen selvitysten pohjalta vuonna 2014 toteutetut tämän
kokoluokan aurinkosähköjärjestelmät ovat
maksaneet avaimet käteen toimituksena
noin 4 500 – 6 500 eur asennuskohteesta, laitteistosta ja toimittajasta riippuen (1).
Asennusten työkuluista myönnetään kotitalousvähennystä 45 %, joten esitetystä
hinnasta voi saada verotuksessa takaisin
karkeasti arvioiden 700-1000 eur, kun asennuksen osuudeksi lasketaan kolmannes kokonaishinnasta.
Tämän tehoinen aurinkosähköjärjestelmä
tuottaa sähköä vuodessa noin 2400 kWh,
kun paneelit asennetaan aurinkoiselle paikalle ja suunnataan etelään noin 40 asteen
kulmaan (2).
Olettaen, että paneeleiden tuotosta kaksi
kolmannesta saadaan hyödynnettyä omaan
käyttöön ja loput myydään valtakunnan
verkkoon, taloudellista hyötyä saadaan
ensimmäisenä vuotena noin 230 eur. Käyttäen 25 vuoden laskenta-aikaa ja 6 000 eur
ostohintaa, hankinnan sisäiseksi koroksi
saadaan 1,6 prosenttia. Suoraksi eli korottomaksi takaisinmaksuajaksi tulee 21 vuotta. (3)
Aurinkosähkön taloudellisissa laskelmissa
pitkää laskenta-aikaa puoltaa aurinkosähköjärjestelmien pitkä elinikä. Paneelivalmistajat takaavat yleisesti, että 20 vuoden
käytön jälkeen paneelit tuottavat vielä 80%
alkuperäisestä tuotostaan (5). Keskeisin

dellinen hyöty on tapauskohtainen. Joissain
tapauksissa voidaan harkita paneeleiden
asentamista myös pystysuoraan seinälle,
jolloin paneeleiden tuotto painottuu enemmän kevät- ja syyskaudelle ja talvituotosta
saadaan kaikki irti. Tärkeintä on kuitenkin
asentaa paneelit mahdollisimman varjostamattomalle paikalle, sillä pienikin varjo paneelilla romauttaa sen tuoton.
Otetaan esimerkiksi tyypillinen omakotitalon aurinkosähköjärjestelmä, jonka teho on
3 kWp. Lyhenteellä kWp tarkoitetaan laitteiston huipputehoa (kilo-Watt-peak) standardoidussa mittausolosuhteessa.
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huoltokustannus syntyy invertterin uusimisesta noin 15 vuoden käytön jälkeen. Kun
aurinkosähköjärjestelmän on todettu vaikuttavan positiivisesti asunnon arvoon, mitään
ei menetä, vaikka asunnon myisi ennen laitteiston vanhenemista.
Esimerkin pohjalta aurinkosähköä voi tällä hetkellä suositella omakotiasukkaalle
ympäristötekona, josta voi saada hyvässä
tapauksessa sijoitukselle markkinatilanteeseen nähden kohtuullista tuottoakin. Lisätietoja aurinkosähkön sopivuudesta erilaisiin
omakotiasuntoihin saa esimerkiksi seuraavilta sivuilta:
www.motiva.fi/aurinkosahko
www.aurinkosahkoakotiin.fi
(1) http://laica.fi/finsolar-tietopaketti/
(2) lähde: komission aurinkosähkölaskuri
(3) Laskennassa käytetty seuraavia oletuksia:
a. järjestelmän ostohinta 6000 eur ja kotitalousvähennyksen osuus 890 eur
b. huoltokuluna invertterin uusiminen
15 vuoden käytön jälkeen, 600 eur
c. sähkön ostohinta investointihetkellä
12 snt/kWh
d. oman kulutuksen yli menevä sähkön
myyntihinta investointihetkellä
4 snt/kWh
e. sähkön osto- ja myyntihinta nousevat
2 prosenttia vuodessa
f. paneeleiden sähköntuotto alenee
0,5 % vuodessa.

Tervetuloa Trio-päiville
Torstaina 30.4.2015 klo 10-15
LVI-Triolla - Laurintie 136, Vantaa

• TUOTE-ESITTELYJÄ • RUOKATARJOILUA • PAIKALLA MAAHANTUOJAN EDUSTAJIA

Tule tapaamaan talotekniikan ja korjausrakentajamisen palvelevia ammattilaisia

Mikko Knuuttila

Aki Kettunen

Akseli Lind

• IV-nuohoukset
• IV-huolto
• Konekorjaukset

• Kylpyhuoneet
• Keittiöt
• Huoneistoremontit
Laurintie 136, 01400 Vantaa
(09) 838 6450

Matti Eskola

Matti Kankaansyrjä

ARVOISA ASUNNON
OMISTAJA!
Kevät on herättänyt ihmiset ja nyt on
hyvä aika laittaa asunto myyntiin.
Soita, niin keskustellaan asiasta lisää!

Ilona Teperi
KiAT
Puh. 044 754 9094

• Smellock Homes®
• LVI-asennukset
• LVI-huoltotyöt

• Lämpöpumput
• Maalämpö
• Aurinkoenergia

• Kaukolämpötyöt
• Vesijohtoremontit
• Perussäätötyöt

RE/MAX Tila
Munkkiniemen Puistotie 25, 3. krs,
00330 Helsinki

ilona.teperi@remax.fi
Ei ole yhdentekevää, kuka kotiasi
välittää. Minä teen tätä työtä suurella
sydämellä ja aidosti välittäen.

www.ilonateperi.fi
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Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.
Omakotiyhdistyksen
jäsenkortilla
Tule
ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista
valikoimista.
Omakotiyhdistyksen
jäsenkortilla
10 % alennus
normaalihintaisista tuotteista!
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!
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Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Vanha Porvoontie 243,
01380
Vantaa
• 12–18
Puh.• 0207
75 75 75
Avoinna
ark. 7–21
la 9–18 su
www.k-rauta.com/75
Avoinna ark. 7–21 la 0207
9–18
sunumeroihin
12–18
www.k-rauta.com/75
-alkuisiin
soitetut•
puhelut
maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.

0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.

RAUTA-JAAKKO OY
uudessa osoitteessa Hämevaarassa
Viisaritie 2, 01640 VANTAA. Puh 09-855 5260
Auki
ark. 9-18
ja la
9-14
Vanha Porvoontie
243, 01380
Vantaa
• Puh.www.rauta-jaakko.fi
0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 12–18 • www.k-rauta.com/75

Jäsenalennukset 10 %

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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VOK

Silvolan Pientaloyhdistys ry
– Sillböle Småhusförening rf

Yhdistys on perustettu 1997 ”LänsiVantaan Silvolassa, Vantaanjoen reunalla
asuvien ihmisten yhteisiä asioita hoitamaan”. Yhdistyksen toiminta-alueen ydin
on Silvolan asuntoalue, mutta jäseniä on
kasvavassa määrin saatu myös Vantaan
Viherkummun, Vantaanlaakson ja Kaarelan sekä Helsingin Kuninkaantammentien
alueelta.
Vanha Helsingin pitäjän Silvolan kylä (Sillböle by) esiintyy aikakirjoissa jo 1500-luvun
alussa. Kiinteää asutusta alueella on ollut
ainakin keskiajalla (1100- ja 1200-luvuilla), mutta alueella on asuttu kivikautisten
löytöjen perusteella jo 7000 vuotta sitten.
Silvolasta on löydetty maamme ensimmäinen ehjä nuorakeraaminen ruukku, jonka
iäksi on arvioitu noin 4000 vuotta. Löytö
tehtiin jo vuonna 1939. Silvolan Pientalo-

yhdistys on julkaissut alueen historiasta kertovan kirjan: Bengt Eriksson: Vantaanjoen
vihreä tasku, Silvola – Sillböle 1500 – 2000.
Kirja on lainattavissa ainakin lähialueen kirjatoista.
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä
mukaan valvoa puoluepoliittisesti sitoutumattomana omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien
oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia
etuja sekä edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa
asumisviihtyvyyttä.
Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistys on jäsenenä Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestössä (VOK) ja Suomen
Omakotiliitossa ja näiden järjestöjen lukuisat
jäsenedut ovat siis myös silvolalaisten hyödynnettävissä. Vaikka yhdistys on lähtökoh-
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taisesti pientaloasukkaiden etujärjestö, on
myös kotiseutuhengen ylläpito leimannut
toimintaa. Tämän puolen merkittävimmät
saavutukset ovat kaksi yhdistyksen julkaisemaa kirjaa, edellä mainittu Silvolan historia
sekä Bengt Eriksonin kirjoittama Talonpoikaispurjehdus Helsingin pitäjässä 1500-luvulla.
Kuntalaisten kannalta on tärkeä, että asioita
voidaan ajatella ja hoitaa myös paikallisesti
yli puoluerajojen tai muiden kunnallisesti tai
valtakunnallisesti ihmisiä jakavien rajojen yli.
Silvolan Pientaloyhdistys on saanut asukkaiden äänen kuuluviin mm alueen virkistysalueiden kehittämisessä, liikenneratkaisujen
tekemisessä ja jopa naapurikunnan uuden
asuinalueen, Kuninkaantammen kaavoituksessa.

Hiljaa virtaa Vantaa, kuvaaja Seppo Panhelainen
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VOK
Palvelumuotoilua
asukkaiden kanssa.
Pähkinärinteen kirjasto/
nuorisotila/iltapäiväkerhotila
Pähkinärinteen kirjasto sekä Pähkinärinteen nuorisotila ovat olleet Hämevaaran,
Hämeenkylän, Linnaisten, Askiston ja
Pähkinärinteen yhteisiä asukastiloja alueen
koulujen ohella. Vantaan säästöbudjetti
vaatii, että kaupunki luopuu ulkopuolisista
vuokratiloista sekä sulkee Tuomelan koulun, vaikka alueellamme rakennetaan parasta aikaa uusia koteja Pähkinärinteessä
n. 2000 asukkaalle.
Pähkinärinteen nuorisotila toimi vuokratiloissa entisen Postin vieressä Pähkinärinteen keskustassa. Pari vuotta sitten Vantaa oli jälleen sulkemassa Pähkinärinteen
pientä kodikasta kirjastoa koulun lähellä.
Tuhansien nimien adressi luovutettiin valtuuston edustajille ja kirjasto saatiin edelleen pitää. Mutta pian sen jälkeen tuli tieto,
että nuorisotila n 300 m2, suljettaisiin ja
yhdistettäisiin n 300 m2 kirjastoon.
Vuoden 2013 keväällä kerättiin taas tuhansien nimien adressi Nuorisotilan säilyttämiseksi. Nuoret itse vanhempien ja
järjestöjen edustajien kanssa luovuttivat
sen valtuuston edustajille. Mutta nuorisotilasta on luovuttava ja se yhdistetään kirjastoomme. Niin olivat poliitikot ja virkamiehet
päättäneet.
Palvelumuotoilusuunnittelu
Syksyn 2013 alussa alkoi yhteinen suunnittelu asukkaiden kanssa. ensimmäisissä
illoissa meille ilmoitettiin, että kirjasto ja sen
takana oleva entinen talonmiehen asunto
ovat tilaa, joihin pitää mahtua koulun iltapäivä kerho n 40 lasta, sitten nuoret saman verran, iltaisin sekä kirjaston käyttäjät.
Ensimmäisissä palavereissa, kirjastossa,
olivat mukana mm apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth ja kirjaston johtaja Mikko Vainio. Ensimmäisissä illoissa
asukkaat olivat hyvin tyytymättömiä tehtyyn päätökseen, joka oli kuin kenkälaatikko verrattuna esim Leppävaaran Sellon
vastaavaan toimintakeskukseen, joka on
5000 m2 ja Pähkinärinteessä vain n 300
m2. Myyrmäessä kirjasto ja nuorisotila toi-

mivat edelleen eri tiloissa, jotka ovat myös
kohtuulliset.
Kaupunki palkkasi konsultin, Diagonal palvelumuotoiluyrityksen tekemään suunnittelutyön yhdessä käyttäjien, kirjaston ja
vapaa-ajan työntekijöiden sekä asukasyhdistysten kanssa. Visiona oli Pähkinärinteen monitoimitila, jossa yhdistyvät kirjasto,
nuorisotila, lasten iltapäiväkerhot, päiväkerholaisten satutunnit, Pähkinärinteen koulun
kirjaston käyttö sekä asukasyhdistysten kokoontumistila.
Tämän kaiken pitää mahtua n. 300 m2: tilaan.
Kokoonnuimme muutaman kerran ideoimaan tilaa kirjastossa ja Diagonalin toimitilassa Helsingissä. Sitten Diagonal esitteli
27.11.2013 yhteistyösuunnitelman, joka
lähti seuraavaksi Vantaan lautakuntiin ja tilakeskukseen jatkosuunnitteluun kevättalveksi 2014. Toukouussa 2014 tapasimme vielä
kerran kirjastossa muuttolaatikoiden seassa
valmiita toteutussuunnitelmia katsomassa.
Tiedon luimme Vantaan Sanomista ja Facebookista.
Pähkinärinteen kirjasto suljettiin kesäksi,
jonka aikana tila piti kunnostaa suunnitelman mukaan. Syyskuun alussa uusi monitoimitila olisi valmis. Valmistuminen viivästyi,
asukastila avautui lokakuun 2014 alussa.
Entiset kirjaston työntekijät siirrettiin muualle
ja uudet nuoremmat työntekijät tulivat tilalle.
Nuorisotilan työntekijät jatkavat.
Uudessa monitoimitilassa n 70 m2 talonmiehen entinen asunto yhdistettiin ovella kirjaston takaosaan, josta laajennettiin lasiseinällä
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tilaa nuorisolle ja iltapäiväkerhoille. Lehtien
lukusali muuttui myös samaan käyttöön.
Työntekijöiden työhuone ja sos.tilaa pienennettiin ja palvelutiski uusittiin. Kirjaston
keskelle tuli itsepalveluautomaatti. Kirjasto
maalattiin valkoiseksi samoin kirjahyllyt madaltuivat ja kirjavalikoima uudistui ja pieneni
huomattavasti.
Lapset saivat pitää oman soppensa kirjaston takaosassa, mutta lehtien lukusali
muuttui nojatuolinurkkaukseksi ja lehtiä tulee vain muutama. Lehtien lukutila näyttää
olevan vain lapsien käytössä iltapäivisin ja
iltaisinkin. Tietokoneita on muutamia sekä
kopiointipalvelu.
Vantaa anoi ja sai Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahaa korjaus ja muutostöihin.
Summaa ja konsulttipalkkioita ei kerrottu
meille asukkaille.
Monitoimipalvelupiste tänään
Kirjastomme on nyt avoinna varsinaisen
kirjastoajan ulkopuolella. Tätä oli meille
erityisesti mainostettu. Voimme mennä kirjastoomme varsinaisten aukioloaikojen lisäksi myös klo 7-20 arkisin sekä klo 7- 16
lauantaisin ja sunnuntaisin kirjastokortilla ja
tunnusluvulla, jonka saa Hel Met kirjaston

henkilökunnalta. Tammikuun 2015 loppuun
asti aukioloaika oli jopa klo 7 -22 päivisin.
Eräänä iltana kirjastossa käydessäni, nuoret
katsoivat videoita mukavalla sohvalla lasiseinän takana nuorisotilassa. Kirjastossa oli
koululaisia seurustelemassa, hiljaista soppea ei tunnu enää kirjastossa olevan. Kirjastovirkailija toivoi, että asukkaat valvoisivat
järjestystä iltaisin kirjastossa käydessään.
Kirjasto on auki Ma, To ja Pe 9-16 ja TI ja
Ke 14-20. Kirjaston aineisto on aika pieni,
mutta kirjoja voi tilata.
Iltapäiväkerho toimii Ma-Pe klo 12 -17,
Nuorisotila Ma ja Ke klo 13- 17, ja Pe klo
15 - 17 on auki 10 -12 vuotiaille nuorille. Tila on käytössä Klo 17 -20.30 samoina
päivinä ja Pe 17-22.30 13- 17 vuotiaille
nuorille nuorisotilan puolella. Muina aikoina
nuoret, ainakin nuoremmat näyttävät viihtyvän kirjastossa.
On hyvä, että lapsilla on kaupungin tilaa iltaisin. Nyt alueen aikuisetkin näyttävät löy-

täneen uusitun kirjasto/monitoimitilamme.
Hämevaara-Seura ry piti päiväkerho/nuorisotilassa Ti 31.3.15 vuosikokouksen kahvituksineen. Tilaan mahtuu mukavasti 20 -30
aikuista ja siellä on keittiö. Tilaa voi vuokrata
kokouskäyttöön esim ti iltasin kirjaston aukioloaikana. Tilassa on myös biljardipöytä,
jossa voi käydä päivittäin pelaamassa ilmaiseksi. Kirjaston toimintaa voi seurata Hel
Met, kirjastot ja palvelut, Pähkinärinteen
kirjasto sekä Facebookissa. Kodinomaisen
Kirjaston käyttöä halutaan kehittää edelleen
asukkaiden kanssa.

Kirjaston lukunurkkaus/seinusta

Vanha kirjasto

Mariitta Savolainen
Hämevaara-Seura ry pj

Uusittu kirjasto
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Hämevaaran
Kyläjuhlat
Hämevaarassa vietetään vuosittain kyläjuhlaa alueemme pallokentällä, jota uhkaa
täydennysrakentaminen lähiaikoina.
Pallokenttä sijaitsee pellon laidalla Hämevaaralaisten aikoinaan Vantaan kaupungille
lahjoittamalla alueella. Lahjakirjassa velvoitetaan alueen pysyvän yleishyödyllisenä
asukkaiden alueena. Alueelle saisi rakentaa koulun, päiväkodin, vanhustentalon
ym tai vaikka pitää liikunta-alueena. Niistä
on tehty aloitteita kaupungille. Aloitteet on
hylätty.
Hämevaarassa asuu nyt lähes 300 alle 17
vuotiasta lasta ja nuorta, jotka käyttävät
pallokenttää, Alista, ahkerasti koko vuoden. Talvella kaupunki on jäädyttänyt siihen jään. Kiitos siitä! Alueen on säilyttävä
liikunta- ja tapahtumakäytössä. Näin asukkaat vaativat!
La 15.8.2015 kl 17-20 talkoilemme Hämevaaran 10- vuotis kylätapahtuman.
Kuvissa on viime vuoden tapahtuman ohjelmaa. Pelejä eri ikäisille, Pelle Positiivi viihdytti, hanuristi soitteli, laulaja lauleli, ponilla
ja hevosella sai ratsastaa ja lettuja ja mak-

karaa oli tarjolla ja kirpputoriakin sai pitää.
Vantaan kaupungilta anottiin ja saatiin Aluerahaa ohjelman esittäjien kuluihin. Makkaraa ja lettuja myytiin omakustannushintaan.
Osallistujia oli yli 200 asukasta, Vauvasta
Vaariin yli 90 v.
Tervetuloa Kesän 2015 kesäjuhlaamme!
Mariitta Savolainen
Hämevaara-Seura ry pj
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Koe näkemisen
ymmärrys ja
tärkeys

Aterioinnin mielekkyys
Ravitsemusalan ammattilaiset toimivat
kahviloissa, ruokaloissa, ravintoloissa,
kouluissa, palvelutaloissa ja monissa
muissa paikoissa, missä tarjotaan ruokaa
ja juomaa asiakkaille. Yhtenä ammatillisena haasteena on tehdä ravitsemispalvelut
saavutettavaan muotoon kaikille.
Heli Valli toimii ammatillisena erityisopettajana Keskuspuiston ammattiopistossa,
Arlan toimipaikassa, Espoossa. Opetan
valmentavalla linjalla opiskelijoita, joilla on
näkemisen haasteita. Näkövammainen voi
olla syntymästään saakka sokea tai heikkonäköinen, sairauden tai vamman myötä
näkövammautunut tai tapaturmaisesti näkövammautunut. ”Työssäni olen kokenut
erittäin tärkeänä ymmärtää, miten ihminen
näkee näkemänsä. Erot miten näkevä näkee ja miten näkövammainen henkilö hahmottaa näkemänsä, ovat suuret. Nämä
asiat tulevat esille arjen työssäni päivittäin”,
kertoo Valli pohdinnoistaan tässä ja nyt.
Kuinka sitten nähdään? Mistä saadaan
apua?

silmänpohjan ikärappeumaa potevat näkemänsä hahmottavat. Kaikki kuvat on käsitelty VIS Visual Impairment Simulator, versio
1,0b –ohjelmalla (4/2005 tuottajat: Roger
Dickey, Graham Neubig, Kevin Gorczowski
ja Frederik Bender). Kuvien avulla näkevälle
tulee ymmärrys siitä, miten näkövammainen
näkemänsä hahmottaa. Kuvien avulla tulee
myös vinkkejä, miten näkemistä voidaan
auttaa.

Kuva 3. Lasiastiat ja valkoinen vati, kirkas
näkymä.

Kuva 1. Juomakannut, keraaminen ja lasinen, kirkas näkymä.

Kuva 4. Harmaakaihinäkymä lasiastioista ja
valkoisesta vadista. Harmaakaihi on laajeneva ja liittyy ikääntymiseen.

Kuva 2. Juomakannut silmänpainetautia eli
glaukoomaa potevan näkemänä. Näkemisessä tulee näkökenttämuutoksia. Sopiva
valaistus auttaa näkemisessä.

Tässä artikkelissa olevat valokuvat auttavat ymmärtämään näkemisen haasteita.
Eri aisteja käytettäessä ruoasta nauttiminen on ihanaa. Astiavalintojen käytännöllisyys vaikuttaa ruokailun aistillisuuteen.
Esittelen kuvien avulla, miten esimerkiksi
silmänpainetautia, harmaakaihia, Diabetes
Retinopathiaa, Retinitis Pigmentosaa tai

			Jatkuu ...
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Kuva 5. Avuksi voidaan valita värikkäitä astioita, jotka erottuvat ympäristöstään. Vahvat
kontrastit ruokalistoissa ja ruokasalissa auttavat hahmottamaan esimerkiksi tuolit ja pöydät.

Kuva 7. Vaalea tarjoiluvati vaalealla tarjottavalla.

Kuva 8. Diabetes Retinopathy –näkymä.
Diabeettisessa retinopatiassa on näöntarkkuuden alenemista ja värien erotuskyvyn
heikkenemistä. Avuksi kannattaa hankkia
suurentavia apuvälineitä (suurennuslasit eri
vahvuuksilla). Hyvä valaistus auttaa näkemisessä.
Kuva 6. Eriväriset ja muotoiset juomalasit ovat käytännöllisiä. Värin perusteella havaitaan
lasi ja muodon perusteella tulee käyttömukavuus esille. Näkövammainen etsii lasin kädellä,
pöytää pitkin liu’uttaen. Jos lasina on hyvin korkea, jalallinen lasi ja pienellä alustalla, se
kaatuu herkästi. Tukeva ja käteen sopiva lasi on paras. Jalallinen ja tarpeeksi leveä lasin
alusta tuo tukevuutta, eikä kaadu helposti.

Kuva 9. Valkoinen tarjoiluvati värillisillä tuotteilla. Värien käyttö helpottaa havaitsemista.
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Kuva 10. Kahvikate.

Kuva 11. Vaalea lautaskate, vaalealla taustalla.

Kuva 10. Kahvikate Retinitis Pigmentosanäkymänä. Retintitis Pigmentosa (RP) eli verkkokalvon pigmenttisurkastumassa näkökentän
reuna-alue häviää ja keskelle jää putkikenttä. Häikäisyherkkyys tuntuu, jos käytetään kirkkaita, valoa taittavia astioita. Kuvassa värilliset
astioiden reunat helpottavat astioiden hahmottamista pöydältä.

Kuva 12. Lautaskate Macula Degeneraationäkymänä. Macula Degeneraatio (MD) eli silmänpohjan ikärappeumassa näöntarkkuus
heikkenee ja näkökenttään tulee keskeinen puutos. Tässä kuvassa
juomalasia ei huomata, vasta katsetta siirtämällä ja/tai päätä kääntämällä, se näkyisi.

Yhteenveto			

Kuva 13. Väriä kattaukseen, niin astiat havaitaan paremmin.

Näkemisen haasteet ovat lisääntymässä väestön ikääntymisen myötä. Hyvissä ajoin tulee kiinnittää huomiota
esimerkiksi mistä astioista ruoka tarjoillaan ja miten laitetaan esille. Astiavalintojen tarkka harkinta helpottaa
ruokailua. Esteetön ruokasali sallii asiakkaalle turvallisen liikkumisen ruokasalissa.
Näkemisen kuvien avulla tulee näkevälle henkilölle ymmärrys, miten näkövammainen ympäristönsä hahmottaa.

Teksti ja kuvat: Heli Valli, restonomi (ylempi AMK)
Hämevaara-Seuran hallituksen sihteeri)
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VOK -JÄSENETUUDET 2015
Esitä aina jäsenkorttisi tai tosite josta ilmenee VOK:n jäsenyys
kassalle tullessasi!
RE/MAX
www.ilonateperi.fi
ilona.teperi@remax.fi
p. 044 754 9094
Kysy alennusta

OY TEBOIL AB
Lämmitysöljyt VOK:n jäsenhintaan.
Tilaukset ja hintatiedustelut
puh. 0800 183 300
www.teboil.fi/tilaus
HELEN OY (HELSINGIN ENERGIA)
Plussasähköä.
www.plussasähkö.fi
www.helen.fi

K-RAUTA75
Vanha Porvoontie 243
01380 Vantaa,
puh. 020 77 57575
Auki ark. 7 – 21, la 8 – 18,
su 12-18
Alennukset 10 % normaalihintaisista tuotteista
www.k-rauta.com/75

Istuta kevään
kukkaloisto nyt!
Kekkilän Orvokki
puutarhamulta 50 l.
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KIVITYÖ MATTI SARANPÄÄ OY
Luonnonkivityöt 30v kokemuksella
gsm. 050-3729769.
matti.saranpaa@kolumbus.fi
www.kivipiha.fi
Nyyrikintie 7 b 13 Vantaa 01360,
VOK:in jäsenille 10% alennus

/5 sk

Löydät meidät nyt myös
Facebookista ja netistä:

LVI-TRIO OY
Laurintie 136, 01400 Vantaa
p. 09 - 838 6450, www.lvi-trio.fi
Kysy alennuksia
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RAUTA-JAAKKO OY uudessa
osoitteessa: Viisaritie 2
Hämevaara
puh. 09-855 5260, fax 09- 855 5261
auki ark. 9-18, la 9 -14
Jäsenalennukset -10% normaalihintaisista tuotteista.
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K-RAUTA VANTAANPORTTI
Silvastintie 2, 01510 Vantaa
puh.09- 825 550
fax 09-825, 55200
Auki ark. 7-21, la 8-18
Sallitut sunnuntait 12-18
Alennus 10 % normaalihintaisista
varastotuotteista

TAIMIMAA
Vanha Hämeenkyläntie 78, Espoo
p. 09-854 4733
Alennus 5 % normaalihintaisista
kasveista.

avoinna
10-18
10-16
11-15

Puutarhamyymälä

Vanha Hämeenkylänt. 78 Espoo p. 09-854 4733

K-rauta Vantaanportti – palvelun verran parempi
K-rauta Vantaanportti on rakentajan, remontoijan ja sisustajan asiantunteva ja luotettava kumppani.
Olipa projektisi iso tai pieni, haluamme auttaa sinua toteuttamaan unelmasi!
Meiltä myös suunnittelu-, rahoitus-,
kuljetus- ja asennuspalvelut.

Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 12-18 P. 09 825 550
Silvastintie 2, 01510 Vantaa www.k-rauta.ﬁ/vantaanportti
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HYVÄÄ UUTTA
ENERGIAA!
Helsingin Energia on nyt Helen.

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI
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