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ITÄ-HAKKILAN OMAKOTIYHDISTYS RY TIEDOTTAA  

AJANKOHTAISTA SYKSYLLÄ 2022 
 
Arvoisat Itä-Hakkilan kyläläiset, 
 

Lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuitte Itä-Hakkilan kyläjuhlaan lauantaina 
15.10.2022! 
 
 

 

Kyseessä olivat kylämme 75-vuotisjuhlat – tai jos tarkkoja ollaan, niin vuosia on jo pari 
enemmän - mutta ymmärrettävästä syystä emme ole päässeet tätä aiemmin suurella jou-
kolla kokoontumaan. Arviolaskelmien mukaan Pavilla oli juhlailtana paikalla parhaimmil-
laan yli 300 ihmistä eli komea määrä kaikenikäisiä ihmisiä!  
Illassa oli monipuolisesti ohjelmaa ja tervehdykset saatiin sekä Vantaan kaupungilta että 
Hakunilan seurakunnasta. Itä-Hakkilan Martat valmistivat meille makoisan lohikeittoaterian 
leipineen kaikkineen – ja toki kakkukahvitkin nautittiin lopuksi! Valitettavasti aivan viimeiset 
vieraat saattoivat jäädä ilman keittoa, sillä juhlan suosio ja väkimäärä yllätti järjestäjät. Toi-
saalta - ajan hengen mukaisesti ruokahävikki oli pyöreät nolla.  
 
Itä-Hakkilan koulun vanhempainyhdistyksen arvat tekivät hyvin kauppansa ja upeina pal-
kintoina olivat 100 €:n lahjakortti K-Supermarket Honkatorille ja 50 €:n lahjakortti Salon Je-
niferille sekä 50 €:n lahjakortti Jalkahoito SarJamiin. Nämä kaikki siis oman kylän yrittäjien 
palveluita tutussa Kolohongan liikekeskuksessa. Tietovisan arvonnan voittajan runsasta 
herkkukoria sponsoroi kyläkauppamme Honkatori. 
 
Juhlaillassa meitä viihdyttivät taikuri Ben Elf (tämä oli varsinkin lasten mieleen!) sekä kylän 
tapahtumissa usein esiintyneet komeaa oopperalaulua esittäneet Hannu Forsberg ja Arto 
Hosio.  Juhlassa keikkaili myös suuren suosion saavuttanut Kalevauva.fi. Loppuilta nautit-
tiin tanssin pyörteissä elävän musiikin tahdissa. Musiikista vastasi perinteisellä otteella 
Jukkis & Bumerang. Jotta mahdollisimman moni pääsi osallistumaan juhlailtaan, oli sinne 
järjestetty yhteiskuljetus. 
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Juhla todisti jälleen, että on meillä täällä upea kyläyhteisö ja monta aktiivista yhdistystä & 
ihmistä! Yhdessä olemme enemmän! 
 
 

Lumitöitä 
 
Talvi lähestyy ja lumitöiden teko saattaa olla ajankohtaista. Olemme saaneet vuosien var-
rella kyselyjä asukkailta mahdollisuudesta organisoida lumitöiden teettämistä alueel-
lamme. Itä-Hakkilassa asuva ja toimiva Timo Ahokas tarjoaa palvelua yrityksensä kautta 
alla olevan ilmoituksen mukaan. Jos teillä on tarvetta lumitöille ettekä pysty niitä itse hoita-
maan niin ottakaa yhteyttä KC- palveluihin. 
 

Lumityöt Koneellisesti Yksityisille, Taloyhtiöille ja Yrityksille       

-          Porteilta, pihateiltä lumenauraus (kotitalousvähennyskelpoinen)    

-          Parkkipaikat ja isommat alueet.        

Lumenpoisto koneellisesti on paras tapa, jos lumi on päässyt tiivistymään kinoksiksi !!   

Toimialue: Itä-Hakkila, Kolohonka, Kuninkaanmäki, Kaskela, Nissas.     

KC Palvelut ky/ Timo Ahokas ; Puolamäki 1, 01260 Vantaa      

Puhelin 0400 934 545          

             

Ota yhteyttä jo etukäteen ennen pahinta myräkkää niin sovitaan mitä tehdään kun tilaat!! 

 
 

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
 
Yhdistyksen syyskokous pidetään keskiviikkona 30.11.2022 klo 19 Itä-Hakkilan kou-
lun ruokalassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asia kuten vuoden 2023 toi-
mintasuunnitelman käsittely, hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali, vuoden 2023 jäsen-
maksun suuruudesta päättäminen yms. 
  
Kokouksen erityisaiheena on Pyhän Annan lastenkirkon tilanne. Kuten olemme aikai-
semmin tiedottaneet, teki omakotiyhdistys 2019 kirkkoa ja sen ympäristön koskevan suoje-
luesityksen Uudenmaan Ely-keskukselle. Ely-keskus toteaa päätöksessään, että kirkolla 
on sekä paikallista että valtakunnallista kulttuurihistoriallista merkitystä. Kuitenkin Vantaan 
seurakuntayhtymä kirkon omistajana olisi oikea taho suojelun käynnistämiseen. Kuiten-
kaan seurakunta ei ole sitä tehnyt ja on vaarana, että käyttämättömänä kirkon tekninen 
kunto laskee eikä käyttö ilman kunnostusta ole mahdollinen. 
 
Asia sai uuden käänteen, kun itä-hakkilalainen yrittäjä Olavi Kumpulainen teki ostotarjouk-
sen kirkosta. Olavi tulee kokoukseemme kertomaan kirkon käyttöä koskevista suunnitel-
mistaan. Kyläläisiä kiinnostaa erityisesti se, miten kirkko voisi jatkossa olla myös kyläläis-
ten ja kylän järjestöjen käytettävissä. 
 

 
Syysterveisin 

 
Tapio Leinonen   Pekka Virkamäki  
Puheenjohtaja puh.040-503 6719  Sihteeri puh. 050-559 2082 
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