
1 / 2017  pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti



Kylänraitti 1/2017 2

 
 
Päätoimittaja
Matti Saartamo 050 300 7720
mattisaartamo@gmail.com
 
Toimitussihteeri
Anu Halme

Toimituskunta
Tapani Iivari, Raija Kari, Anne 
Nyman, Jan-Erik Nyman

Seuraava  numero 
ilmestymispäivä, aineistopäivä 
 
2/2017 ma 29.5., ma 8.5 
3/2017 ma 25.9., ma 4.9 
4/2017 ma 27.11., ma 6.11.
 

Painopaikka
Esa Lehtipaino Oy, Lahti 

Taitto
Anu Halme

Piirrokset
tupuli.fi / Franz Raschbacher

Aineisto
toimitus@kylanraitti.fi
ilmoitukset@kylanraitti.fi
Toimitus pidättää oikeuden 
muokata ja lyhentää aineistoa.

Ilmoitukset
Paavo Sortti 050 559 8945
ilmoitukset@kylanraitti.fi

Ilmoitushinnat (mv)
1/16 s 70 e
1/8 s 120 e
1/4 s 210 e
1/2 s 345 e
1/1 s 580 e

Neliväri-, vakio- ja määrä-
paikat sopimuksen mukaan.

Jakelu
Kylänraitti jaetaan vapaaehtois-
voimin Veikkolassa, Haapajär-
vellä, Kurkistossa, Kylmälässä, 

Lapinkylässä ja Siikajärvellä. 
Lisäksi lehteä saa kylän liikkeis-
tä, kirjastolta ja kylätalolta.

Kustantaja
Kylänraittia julkaisee Veikkolan 
kyläyhdistys Byförening i Veik-
kola ry. neljä kertaa vuodessa.
 
Painosmäärä: 3500 kpl

ISSN 1459-3718

Kylänraitti 1/2017 
Kylänraittia julkaisee Veikkolan kyläyhdistys.

Veikkolan
Kyläyhdistys

����������������������

puheenjohtaja Raija Kari,
050 381 6124, raija.kari@saunalahti.fi
varapuheenjohtaja Markku Hohtari,
041 479 3847, markku.hohtari@elisanet.fi
rahastonhoitaja Paavo Sortti,
050 559 8945, paavo.sortti@elisanet.fi
sihteeri Pirkko Kautto,  
050 540 6952, pirkko.kautto@elisanet.fi

Muut hallituksen jäsenet:
Katriina Aatsalo, Pirkko-Liisa Iivari, Maarit Orko, Matti 
Saartamo 
 
Varajäsenet
Matti Kaurila, Marjatta Louhos, Eero 
Lankia ja Tuulia Råmark

Kunniajäsenet
Raili Leidenius ja Rauno Lahti 

Jaokset
Skeittiramppi, Paavo Sortti
Talviuinti, Pirkko-Liisa Iivari
Kudonta, Maarit Orko

Veikkolan kylätalo Vanhatie 29, 02880 Veikkola
veikkola@gmail.com, Veikkolaverkko www.veikkola.fi
Jäsenmaksut ja kylätalon vuokramaksut tilille
OP FI64 5297 4540 0033 68 tai  
AKTIA FI53 4055 0010 7756 21 
Henkilöjäsenet 15 e, viitenumero 20158, yhteisöt 50 e/vuosi
Y-tunnus: 1774952-8, rek.nro 60.083, ensirek.pvm 3.4.1952

Sisällysluettelo

AJASSA ............................................................ 3–7, 10–12
Pohjois-Kirkkonummen kyläkyselyn tuloksia  ................. 4
Kylänratti ........................................................................ 10
Kyläluuta ..........................................................................11

KYLÄ YRITTÄÄ ......................................................... 8–9

KULTTUURI ............................................................ 13–16

LAPSET JA NUORET .................................................... 17

KUNTAVAALIT ....................................................... 18–23

LIIKUNTA ................................................................ 24–26

YMPÄRISTÖ ........................................................... 27–29
Topi Tiiraa ....................................................................... 27

VEIKKOLA-RISTIKKO ................................................ 30

SARJIS............................................................................31 

 
Kansi: Franz Rascbacher

Yhdessä pohjoisen puolesta

Äskettäisessä sosi-
aali- ja terveys-
palvelujen laa-
jassa esittelyssä 
kunnantalolla ei 

päästy kirkonkylältä edemmäksi. 
Mitä suunnitelmissa on muualle, 
ei käynyt selville. Esittelytilai-
suuden kanssa samanaikaisen 
kyselyn mukaan veikkolalaiset 
eivät halua hakea terveyspalve-
luita kirkonkylältä, jos Veikko-
lan terveysasema lakkautettai-
siin.

Kirkonkylälle taas suun-
nitellaan kovaa vauhtia 
uutta terveyskeskusta. 

Keskustaakin rakennetaan koko-
naan uusiksi lähivuosina. Vesi-
torninmäelle tehdään koulukes-
kus, ja vanhoja kouluja puretaan. 
Näitä kaikkia me kustannamme 
ja saamme, mutta emme käytä. 
Kunnantalolta Kirkkonummi 
näyttää aika lailla toiselta kuin 
Koskentorilta.

Kunnassa on kehitettävä 
tasapuolisesti jokaista 
aluekeskusta, kirkonky-

lää, Masalaa ja Veikkolaa. Jokai-
selle alueelle on taattava tasaver-
taiset kehittymismahdollisuudet. 
Meille pohjoisen asukkaille tär-
keitä ovat tämän alueen palvelut, 
liikenneyhteydet, kaavoitus ja 
rakentaminen; etelässä käytetty 
raha ei täällä juuri lämmitä.

Näissä kuntavaaleissa 
päätetään, millaises-
sa sote-ympäristössä 
Kirkkonummella pa-

rin vuoden päästä eletään. Tarjo-
taanko kaikille kuntakeskuksen 
terveyskeskuksen palveluita ja 
kyytiä kylillä? Kyllä päättämään 
pitää saada kunnon joukko poh-
joiskirkkonummelaisia, jotka 
tietävät tämän alueen asukkaiden 
toiveet ja tarpeet. ”Koko kunnan 
yhteisen edun” tavoittelijat taita-
vat asua rantaradan varressa.

Vaalipäivä on sunnuntai 
9.4., ennakkoäänestys 
kotimaassa 29.3.–4.4. 

Ulkomailla se loppuu jo 1.4. Käy 
äänestämässä ja äänestä pohjois-
kirkkonummelaista! On tärkeää, 
että äänestysprosentti saadaan 

täällä ylös, silloin valtuutettuja-
kin saadaan enemmän.

Tässä lehdessä on esitel-
ty kaikki Pohjois-Kirk-
konummen ehdokkaat. 

Valitse mielellään heistä! Vaali-
paneeli pidetään Veikkolan kou-
lulla keskiviikkona 22.3. klo 18. 
Tule kuulolle ja kysymään! Uur-
nilla tavataan!

Raija Kari 
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VEIKKOLAN 
KYLÄYHDISTYS RY:N 
VUOSIKOKOUS

Aika 04.04.2017 kello 18.30 
Paikka Veikkolan koulu, Koulupolku, 02880 
Veikkola 
Asiat Vuosikokousasiat yhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti:

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden 
pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5.Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudet 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut 
jäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai 
tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt 
10. Muut jäsenien kirjallisesti 
hallitukselle viimeistään 15.3.2017 
käsiteltäväksi ilmoittamat asiat

TERVETULOA! 
HALLITUS

Kirkkonummen vuodeosasto 
on nyt Espoon sairaalassa
Kirkkonummen kunnan 
vuodeosasto siirtyi Es-
poon uuteen kuntoutus-
sairaalaan maaliskuun 
6. päivänä. Uusi sairaala 
korvaa Kirkkonummen 
vuodeosaston lisäksi Puo-
larmetsän ja Muuralan 
sairaalat, Jorvin terveys-
keskusosastot ja Kauniais-
ten terveyskeskussairaa-
lat. Erikoissairaanhoidon 
palvelut säilyvät Jorvissa. 
Päivystysvastaanotot ter-
veysasemilla ja virka-ajan 
ulkopuolinen päivystys 
Jorvissa jatkuvat entisel-
lään.

Uusi sairaala on 
ikäihmisten hoidon 
ja kuntoutuksen 
osaamiskeskus.

Sairaalarakennuksessa on 
viisi osastoa (255 paik-
kaa) ja saattohoitoyksikkö 
Villa Glims (15 paikkaa). 
Erikoislääkäripalvelut 
hankitaan HUS-Jorvin sai-
raalasta, ja tukipalvelut, 
kuten röntgen, laboratorio, 
välinehuolto, lääkehuolto, 
ruokahuolto, logistiikka, 
aula- ja turvallisuuspal-
velut, ovat yhteisiä HUS-
Jorvin kanssa.

Potilas on pääosassa uu-
dessa hoitomenetelmässä. 

Sairaala tarjoaa kuntou-
tusta kuusi tuntia päivässä. 
Läheiset ja henkilökohtai-
nen valmentaja ovat siinä 
potilaan tukena. Yhden 
hengen potilashuoneet 
tarjoavat yksityisyyttä. 
Yhteisölliset oleskelutilat, 
etäyhteydet ja potilas-ipa-
dit auttavat säilyttämään 
yhteydet arkielämään.

Uusi sairaala on laadukas 
ja tehokas. Asiat sujuvat 
kuin liukumäessä: nopeasti 
hoitoon, kuntoutukseen ja 
mahdollisimman hyvässä 
kunnossa takaisin kotiin.

Kunnan kuntoutustiimi 
ja ikäihmisten 
palvelunumero

Kirkkonummen kunta on 
avannut ikäihmisten palve-
lunumeron 050 5941742. 
Se palvelee ma–pe klo 
8–15. Palveluohjaus ja neu-
vonta ohjaavat ammattilai-
selle tarpeen sitä vaatiessa.

Espoon sairaalasta kotiu-
tuminen tapahtuu pääsään-
töisesti uuden kuntoutus-
tiimin kautta.  

Kuntoutustiimin 
tehtävät

• Sairaanhoitajan, 
lähihoitajan ja 
kotiavustajan kotikäynnit. 
• Sairaanhoitaja voi tulla 
sairaalaan tapaamaan 
kotiutujaa jo kotiutumista 
suunniteltaessa. 
• Hoidon suunnittelu 
tehdään yhdessä 
asiakkaan, asiakkaan 
omaisen ja 
yhteistyötahojen kanssa. 
Esim. kotikuntoutus. 
• Apuvälineiden tarpeen 
arviointi, sovitus ja 
toimitus kotiin. 
• Lääkkeiden 
hankinnassa avustaminen 
(lääkekustannuksen 
maksaa asiakas). 
• Tukipalvelujen 
aloittaminen. 
• Omaisten tukeminen. 
• Jatkuva palvelutarpeen 
arviointi -> oikeisiin 
palveluihin ohjaaminen.

Kotikuntoutustiimi huo-
lehtii kotikuntouksen ja 
kotisairaalan tuella poti-
laan kotihoidosta.

(Tiedot on poimittu Espoon ja Kirkkonummen kunnan 
sivuilta ja 15.2.2017 Kirkkonummella pidetystä 
tiedotustilaisuudesta. /Pirkko Kautto)

Suomi 100  
-tapahtumien 
ennakkotietoja
Veikkola-päivä 
 
Valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtuma 
järjestetään lauantaina 10.6. Veikkola-
päivät on yksi Suomi 100 -tunnuksen 
saaneista Avoimet kylät -tapahtumista.

Veikkola leikkii -päivä 

MLL Pohjois-Kirkkonummen paikallisyhdistys 
järjestää lauantaina 13.5.2017 Suomi 100 
-juhlavuoden kunniaksi Veikkola leikkii 
-päivän. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 
paikallisten toimijoiden kanssa. 

Suunnitteilla on monenlaista puuhaa ja leikkiä 
lapsiperheille sekä mm. Maltin ja Valtin esiintyminen. 
Seuraamalla yhdistystä Facebookissa saa kätevimmin 
tietoa tapahtuman ohjelmasta kevään edetessä.

Rabarfest 
 
Koko perheen sadonkorjuujuhla Veikkolassa la 
12.8.  – huippuartisteja ja puhtaita makuja

Rabarfest, Navalantie 19, 02880 Veikkola.
Liput ovat myynnissä Ticketmasterissa

Pohjois-Kirkkonummen 
vaalipaneeli 

keskiviikkona 22.3. klo 18–20  
Veikkolan koulun ruokasalissa

Keskusta: antti Salonen  
Kokoomus: Matti Kaurila 
Kristillisdemokraatit. Petri ronkainen  
Perussuomalaiset: Piia aallonharja  
rKP: Ulf Kjerin 
Sosialidemokraatit: Markus Myllyniemi 
Vasemmistoliitto: Kimmo Dahlman 
Vihreät: Outi Saloranta-Eriksson

Tervetuloa!

Veikkolan kyläyhdistys 

Hei, me kaikki 
pohjoisen 
Kirkkonummen 
äänestysikäiset!
Nyt jos koskaan on todella historialliset syyt pistäytyä ää-
nestämässä tai äänestää ennakkoon. Nämähän ovat viimei-
set ns. vanhanaikaiset kuntavaalit. Seuraavien vuosien ai-
kana Suomessa riehuu sote-uudistus, joka muuttaa paljon. 
Eiköhän tehdä nyt ennätys äänestysprosentissa!

Yksi meistä

Kunnallisvaalien 
äänestyspaikat 
ja -ajat Pohjois-
Kirkkonummella 
 
Ennakkoäänestysaika on 29.3.–4.4. 
Ennakkoäänestyspaikkana toimii Veikkolan kirjasto 
(Allastie 6). Äänestys on mahdollista 1.–2.4. klo 9.00–
18.00 ja 3.4. klo 14.00–20.00. 
Vaalipäivän 9.4. äänestys tapahtuu Veikkolassa, Veikkolan 
koululla (Kisapolku 7) ja Lapinkylässä Sjökullan koululla 
(Sjökullantie 285). Äänestää voi klo 9.00–20.00.

”Äänestän, 
koska 
silloin 
päätän  
ja 
vaikutan.”

Mukana ovat puolueiden nimeämät paikalliset ehdokkaat 
ja yleisössä on varmasti monta muuta ehdokasta. tule 
kuuntelemaan ja kyselemään, miten he kehittäisivät Pohjois-
Kirkkonummea. On tärkeää, että jokaiselle äänestäjälle löytyy 
pohjoiskirkkonummelainen vaihtoehto ja että jokainen käy 
äänestämässä.
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Liikenne, palvelut ja tilanpuute

Pohjois-Kirkkonummen kyläkyselyn tuloksia
Pikakysely toteutettiin verkko- ja paperiky-
selynä 3.–17.2.  se keskittyi bussiliikenteen 
ongelmiin, terveyspalveluiden käyttöön ja 
sote-uudistukseen. Verkkokyselyssä pyydet-
tiin myös kylän kehitystoiveita. Tarkoituk-
sena on alkuun antaa taustatukea kunta-
vaaleja varten. Vastaajia oli 707. Yhteistyötä 
tehtiin Veikkolan koulun kanssa. Osa 8.- ja 
9.-luokkalaisia vastasi kyselyyn. Valitetta-
vaksi kysely osui samalle viikolle, kun osa 
9.-luokkalaisia oli TET-harjoittelussa.

Tässä kooste kyselystä. 
Kiitos vastaajille!

Bussiliikenne on ykkönen.

280

Veikkolalaisten tärkein 
ja käytetyin bussiyhteys 
on linja 280.  Sen käyttö 
keskittyy työ- ja asiointi-
matkoihin. Tämä linja on 
Veikkolan yhteys pääkau-
punkiseudulle. Bussit ovat 
ainakin ruuhka-aikoina tu-
paten täynnä, lisävuoroja 
tarvitaan. Vuodenvaihteen 
aikataulumuutokset ovat 
vain pahentaneet tilannetta.

243 ja 243B

Espoon asemalle kulkevaa 
bussilinjaa 243 ei käytä 
kovinkaan moni. Sen si-
jaan kyselyssä tiedusteltiin 
uuden rinnakkaisreitin tar-
vetta. Linjan päätepiste oli-
si Leppävaaran asema, ja 
bussi kävisi Jorvin sairaa-
lan pihalla.  Kirkkonum-
men terveyskeskussairaala 
siirtyy maaliskuun alussa 
uuteen Espoon sairaalaan. 
Edes Kirkkonummen kes-
kustasta ei ole suoria yh-
teyksiä uuteen sairaalaan. 
Monet pitivät linjaa jopa 
erittäin tärkeänä.

907, 908, 909

Muutama vuosi sitten aloi-
tettujen bussilinjojen 907, 
908 ja 909 käyttö on vä-
häistä. Valtaosa vastaajista 
ei käytä näitä yhteyksiä 
koskaan. Bussilinjoja 907 
ja 908 käyttää 13 prosent-
tia vastaajista. Kyselyn 
perusteella näyttää siltä, 
että bussia 909 eivät käytä 
edes opiskelijat Veikkolan 
kohdalla. Ilmaista palve-
lua ei ole, joten kunnan 
kannattaa arvioida linjan 
tarpeellisuutta. Tyhjinähän 
nuo muutkin 9-alkuiset 
yleensä liikkuvat. Haja-
asutusalueen koulukyydit 
eivät näy tässä kyselyssä.

Terveyspalvelut

Selvästi tärkeimpänä ter-
veyspalveluna vastaajat 
pitävät lääkäripalvelua. 
Neuvola ja hammashoito 
tulevat seuraavina, mutta 
kaukana perässä. Näyt-
tää siltä, että työikäiset 
käyttävät hammashoitoa 
kotikylällä. Jos Veikko-
lan terveysasema lakkaisi, 
enemmistö vastaajista ha-
kisi terveyspalvelunsa yk-
sityiseltä. Kirkkonummen 

terveyskeskus on harvojen 
suunta.

Bussilinjat, väylät 
ja turvallisuus

Sujuvat joukkoliikenneyh-
teydet Helsinkiin ovat 
veikkolalaisille tärkeim-
mät. Töissä käydään ja asi-
oidaan pääkaupunkiseudul-
la. Linjan 290 lopettaminen 
karvastelee yhä. Espoon 
sairaalaan avaaminen lisä-
si tämän suuntaisen bussin 
tarvetta. Kuntakeskukseen 
ei lähde juuri kukaan.

Eerikinkartanon suuntaan 
tarvitaan kevyenliikenteen 
väylä, samoin Turuntien 
varteen Espoon suuntaan. 
Kylmälän tie on kapea ja 
mutkainen, vaarallinen 
kävellä. Bussitkin jättä-
vät Kylmälän pahimmilla 
liukkailla ajamatta. Maa-
kaatopaikan avaamista 
Kylmälään vastustetaan.

Vastanneista 85 % pitää 
kylää turvallisena. Turvat-
tomuuden kokeminenkin 
liittyy lähinnä liikenteeseen: 
ollaan huolissaan kaahailus-
ta ja näkemäesteistä. Liiken-
nevalvontaa toivotaan lisää. 
Meluvalli on iso yhteinen 
toive. Missä viipyvät kun-
nan tuki ja valtion rahat?

Tasavertaisuus ei toteudu

Pohjois-Kirkkonummea ei 
vastaajien mielestä kehitetä 
tasavertaisesti muun kun-
nan kanssa, vaan kirkonky-
län ehdoilla. Koulujen, päi-
väkotien ja terveysaseman 
tilat kaipaavat päivitystä, 
ja tarvitaan kiireesti uusia 
tiloja. Kasvava kylä tarvit-
see kunnon palvelut.

Omaehtoisen toiminnan 
tiloista, ohjatun harras-
tuksen tiloista sekä si-
säliikuntatiloista on pu-
laa. Nuorisokahvila saa 
paljon kannatusta. Sinne 
ehdotetaan nettikahvi-
laa, biljardia, musiikkia. 
Iltakahvilaa on toivottu 
kaikenikäisille; osa toivoo 
jopa 24h-kahvilaa. Lisäk-
si toivotaan uimahallia, 
nykyisen nuorisotilan jo-
kailtaista aukioloa sekä 
kirjaston aukioloaikojen 
pidennystä iltaisin. Myös 
ikäihmiset kaipaisivat 
enemmän maksuttomia 
oleskelutiloja. Koirapuis-
toakaan ei ole; keskustassa 
on kuulemma niitä neljä.

Raija Kari

ilmestyy seuraavan kerran 29.5.

Lehden aineistopäivä on 8.5.
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Veikkolan alueen  
joukkoliikenteen nykytila
Tammikuussa 2017 Veikkolassa herättiin 
ihmettelemään linja-autoliikenteessä tapah-
tuneita muutoksia ja linjan 280 aikataulussa 
tapahtuneita uudistuksia. Kyläläiset kum-
mastelivat epäsäännöllisiä vuorovälejä sekä 
täysiä vuoroja. Monilla oli epätietoisuus sii-
tä, mistä muutokset johtuivat ja kuka niistä 
oli vastuussa. Tämän kirjoituksen tarkoituk-
sena on avata tavalliselle joukkoliikenteen 
käyttäjälle alalla viime vuosina tehtyjä ja 
aikataulumuutosten taustalla olle ita hallin-
nollisia uudistuksia.

Veikkolan alueen joukko-
liikenteen järjestämisvas-
tuu on tällä hetkellä seu-
raavanlainen. Linjasta 280 
vastaa kaksi liikennöitsi-
jää, Oy Pohjolan Liiken-
ne Ab ja Vainion Liiken-
ne Oy. Vuosikymmeniä 
muutamia ruuhkavuoroja 
ajanut M. Tervo Oy on 
keskittynyt helmikuun 20. 
päivästä alkaen Vihdin ja 
Pusulan yhteyksiin.

Pohjolan Liikenne on toi-
mijoista suurin ja osa val-
tio-omisteista VR-Grou-
pia, eli se on kansallisen 
rautatieyhtiön osakeyhtiö-
muotoinen linja-autoyri-
tys. Se harjoittaa pikavuo-
roliikennettä laajalti eri 
puolilla maata, erityisesti 
Helsingin ja Turun välisel-
lä reitillä.

Vainion Liikenne on kes-
kittynyt kotikentälleen 
Varsinais-Suomeen ja M. 
Tervo Vihtiin. Molemmat 
ovat yksityisiä perheyri-
tyksiä. EU-lainsäädäntö 
on muuttanut perinteistä 
liikennöintimallia siten, 
että linja-autoyritykset 
toimivat markkinaeh-
toisesti, eli ne pyrkivät 
rahoittamaan tuloillaan 
toimintansa itsekannat-
tavasti. Koska Pohjolan 
Liikenne on läntisellä Uu-
dellamaalla ylivoimaisesti 
suurin lähi- ja paikallis-
liikenteen harjoittaja, se 
pyrkii keräämään matkus-
tajia suurista taajamista, 
Veikkolasta, Nummelasta 
ja Lohjalta.

Veikkola on vuoden 2007 
alusta kuulunut pääkau-
punkiseudun yhteistyöval-
tuuskunnan eli YTV-alu-
eeseen. YTV lakkautettiin 
lakimuutoksella vuoden 
2009 lopulla, jolloin kuusi 
kuntaa (Espoo, Helsinki, 
Kauniainen, Kirkkonum-

mi, Kerava ja Vantaa) pe-
rustivat Helsingin Seudun 
Liikenne-kuntayhtymän 
(HSL). Se on omalla alu-
eellaan yksinoikeudelli-
sesti toimivaltainen eli 
velvollinen järjestämään 
joukkoliikenteen palvelut 
asukkailleen. Kuntayhty-
mä on sittemmin täyden-
tynyt Sipoon liittyessä sen 
osaksi vuoden 2012 alusta. 
Tällä hetkellä ovat meneil-
lään Siuntion ja Tuusulan 
liitosprosessit, joiden on 
määrä päättyä vuoden lo-
pulla molempien kuntien 
liittyessä osaksi kuntayh-
tymää.

HSL kerää jäsenkunniltaan 
asukaslukuun suhteutettui-
na maksuja liikenteen yllä-
pitoa ja suunnittelua var-
ten. Se suunnittelee, tilaa 
ja ostaa tarvittavat palvelut 
sekä määrittelee jokaiselle 
alueensa kaupunginosalle, 
taajamalle tai kylälle sen 
tarvitsemat palvelut. Tar-
vittaessa jäsenkunta voi 
edellyttää HSL:ltä ohje-
sääntöä laajempaa palve-
lua jollekin tietylle alueel-
le tai kohteeseen ja maksaa 
siitä erilliskorvauksen. 
Tällaisia ovat esimerkiksi 
suuret työpaikka- ja op-
pilaitoskeskittymät. Kirk-
konummen osalta tämä 
tarkoittaa kunnan sisäisen 
liikenteen järjestämistä, eli 
kunnan haja-asutusalueille 
pyritään tarjoamaan vält-
tämättömät peruspalvelut, 
pääsääntöisesti siis koulu-
laisvuorot, mutta kaikille 
avoimena joukkoliiken-
teenä.

Vaikka linja 280 on mark-
kinaehtoista eli tuotta-
jalleen itsekannattavaa 
liikennettä, yhteiskunta 
voi tukea sitä tietyin edel-
lytyksin. Veikkolan osalta 
HSL on sopinut liikennöit-
sijöiden kanssa lipputuot-

teidensa kelpoisuudesta 
linjalla Helsingin, Espoon 
ja Veikkolan välisillä mat-
koilla. Muuten markki-
naehtoisessa liikenteessä 
voidaan kelpuuttaa linja-
autoyrittäjien omia lippu-
tuotteita, jotka useimmiten 
on ostettava verkosta etu-
käteen tiettyyn vuoroon, ja 
jos on aikeissa ostaa edul-
lisen lipun, se on tehtävä 
viikkoja etukäteen. Tämä 
käytäntö tuli niin ikään 
voimaan alkuvuodesta 
HSL-alueen ulkopuolelle 
menevissä lähiliikenteen 
junissa. HSL siis maksaa 
linjan 280 liikennöitsijöil-
le korvauksia lipputuottei-
taan käyttävistä matkus-
tajista. Jos näin ei olisi, 
joutuisivat linjan käyttäjät 
ostamaan yksittäisiä ker-
talippuja liikennöitsijän 
verkkokaupasta tai erilli-
sen kausilipun, jolla ei oli-
si vaihto-oikeutta muuhun 
HSL:n liikenteeseen tai 
muiden liikennöitsijöiden 
vuoroihin.

Veikkolaa palvelevista 
yhteyksistä HSL:n vas-
tuulla on lisäksi linja 243. 
Se muodostettiin joitakin 
vuosia sitten jatkamal-
la Espoon sisäistä linjaa 
87 Veikkolaan, ja se on 
luonteeltaan palvelua täy-
dentävä. Se myös korvasi 
Kolmirannan ja Veikkolan 
välillä Helsinkiin saakka 
ajanutta linjaa 290.

Linjan 243 ensisijainen 
tavoite on tällä hetkel-
lä tarjota yhteys Espoon 
keskuksesta Hirvisuon 
asuinalueelle ja Nupu-
rintien varteen, jossa sitä 
täydentää Leppävaarasta 
Siikajärvelle menevä linja 
238. Nupurin, Karhusuon 
ja Miilukorven asukas-
määrän kasvettua mer-
kittävästi viime vuosina 
on linjan vuorotarjontaa 
lisätty. Mikäli linjan 243 
päätepysäkki haluttaisiin 
siirtää Espoon asemalta 
Leppävaaraan tai Jorviin, 
kuten Veikkolassa on 
pohdittu terveyspalve-
luiden keskittyessä sinne 
enenevässä määrin, tulisi 
tästä käydä keskustelu-
ja HSL:n lisäksi Espoon 
kaupungin kanssa, sillä 
se on velvollinen maksa-
maan omalla alueellaan 
linjan palveluista. Leppä-
vaaraan saakka ulottuva 
linja vaatisi lisää kalus-

toa, ja tällöin kustannuk-
set nousisivat nykyisestä. 
Linjan oikaisu Turuntietä 
Jorvin ja Viherlaakson 
ohi Leppävaaraan vaatisi 
myös Espoon Hirvisuon 
alueen linjaston uudelleen 
suunnittelua sekä liiken-
nöintikustannusten selvit-
tämistä.

Olisi ehkä kuitenkin sel-
vittämisen arvoinen asia, 
voisivatko linjat 238 ja 
243 muodostaa Nupu-
rin ja Leppävaaran välil-
lä keskenään tahdistetun 
linjaparin, jolloin Espoon 
keskuksen ja Hirvisuon 
välinen yhteys hoituisi 
Siikajärven linjalla 242 
ja Nuuksioon menevällä 
linjalla 245. Tällaisessa 
asiassa keskusteluja olisi 
syytä käydä HSL:n suun-
nittelijoiden, Espoon kau-
pungin ja Kirkkonummen 
kunnan kanssa.

Kirkkonummen sisäisistä 
linjoista 907, 908 ja 909 
vastaa kokonaisuudessaan 
HSL. Niiden reitit sekä 
vuorotarjonta ovat pitkälti 
sidoksissa siihen, kuinka 
paljon Kirkkonummen 
kunta on halukas kunnan 
sisäiseen liikenteeseen ta-
loudellisesti panostamaan. 
Koska haja-asutusalueiden 
käyttäjämäärä on kohtalai-
sen alhainen ja muita kuin 
koulumatkoja tehdään vä-
hän, ei kunta ole katsonut 
tarpeelliseksi parantaa 
näiden linjojen tarjontaa 
nykyisestä.

L ä h i t u l e v a i s u u d e s s a 
Veikkolan joukkoliiken-
netarjontaan ei ole lu-
vassa suuria muutoksia. 
Linjan 280 markkinaeh-
toinen liikenne on vielä 
varsin uutta, ja aikataulut 
saattavat muuttua vielä 
moneen kertaan. Täydet 
vuorot kertovat liiken-
nöitsijöillekin matkusta-
jien suosiosta, ja onkin 
todennäköisempää, että 
liikennettä lisätään ny-
kyisestä kuin sitä supis-
tettaisiin. Harva liiken-
nöitsijä haluaisi lähteä 
tällaisessa tilanteessa sa-
haamaan omaa oksaansa, 
onhan Veikkolan sijainti 
Nummelasta ja Lohjal-
ta pääkaupunkiseudulle 
suuntautuvan liikenteen 
kannalta erinomainen.

Jouni Kiviniitty

Päivittäin tuoreet ruoka-, ja kahvileivät, suolaiset 
sarvet, täytetyt sämpylät ym.

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.

Lounaskeitto- ja salaattiannoksia ti-la klo:11-14, 
myös mukaan.

Sivojantie 3, Lapinkylä p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

ti-pe 9-18
(kesä-heinäkuu myös ma 9-18)

la 10-15

su 12-15
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In memoriam

Kyläaktivisti ja energiapakkaus
Kauppias Paavo Liima-
tainen kuoli 29.12.2016 
vaikean sairauden uuvut-
tamana. Hän oli syntynyt 
15. helmikuuta 1932 Saa-
rijärvellä. Paavo oli jäänyt 
isättömäksi jo lapsena isän 
kuollessa 36-vuotiaana 
vatsasyöpään. Oltuaan 
hoidossa jonkin aikaa tä-
tinsä perheessä Saarijär-
vellä Paavo muutti Poh-
janmaalle, Kortesjärvelle, 
jossa vietti nuoruusvuo-
tensa. Armeijan jälkeen tie 
vei Helsinkiin, jossa hän 
teki sekalaisia töitä.

Avioiduttuaan 23-vuotiaa-
na Mailan kanssa Paavo 
suuntautui kaupalliselle 
alalle käytyään kauppa-
koulun ja suoritettuaan li-
hamestarin tutkinnon.

Suomi tuli tutuksi, kun 
Paavo aloitti maaseutu-
kierroksensa osuuskaupan 
myymälöissä. Kohteina 
olivat mm. Eura, Nilsiä, 
Sysmä ja Kerava. Ensim-
mäisen oman T-kaupan 
Paavo ja Maila perustivat 
Tapanilaan, josta he siir-
tyivät v. 1983 Veikkolaan.

Palvellessaan asiakkai-
taan tiskin takana Paavo 

tutustui veikkolalaisiin, 
kuunteli heidän tuntojaan 
ja toiveitaan. Hänen yh-
teisöllisen ja toiminnalli-
sen luonteensa takia asiat 
eivät jääneet kuulopuhei-
den tasolle: pian Paavo oli 
järjestämässä useita tem-
pauksia milloin minkäkin 
hyväntekeväisyyskohteen 
puolesta.

Ei sellaista tilaisuutta 
Veikkolassa järjestetty, 
johon Paavo ei olisi an-
tanut tukeaan; oli sitten 
kysymys urheilusta, kult-
tuurista tai jostain muusta 
yhteisöllisestä tempauk-
sesta. Paavo ei ollut vain 
visionääri vaan vei ideat 
maaliin saakka.

Hyvä esimerkki tästä on 
Eerikinkartanon yhteydes-
sä oleva Bändipaja. Ei ol-
lut yksi eikä kaksi kertaa, 
kun ajelin myöhään illalla 
kotiin ja näin valot raken-
nuksessa: siellä Paavo oli 
yksinään remontoimas-
sa entistä kasvihuonetta. 
Bändipaja on tänä päivä-
nä korkeatasoinen kevyen 
musiikin keskus. Sieltä 
moni veikkolalainen nuo-
ri on saanut oppia kevyen 
musiikin saralla.

1990-luvun alussa Paa-
vo perusti T-kauppansa 
yhteyteen pubin, jonka 
nimi kuvasti hyvin hänen 
toiveitaan: Hyvien ihmis-
ten juhla. Hän halusi, että 
kylällä on paikka, jossa 
tarjoilun lomassa voidaan 
harrastaa mukavia asioita. 
Näin myös tapahtui. Oh-
jelmassa oli tietokilpailu-
ja, lauluiltoja, vierailevia 
teatteriesityksiä. Tärkeintä 
oli yhdessäolo.

Paavo oli aloitteentekijä 
monessa asiassa. Muistan 
hyvin, kun asioin jälleen 
kerran kaupassa. Jutte-
limme, mitä hauskaa voisi 
tehdä Veikkolassa. Paavo 
totesi, että Veikkolaan pi-
täisi saada teatteri. Tästä 
alkoi tarina, joka johdatti 
Veikkolan Kartanoteatte-
rin perustamiseen vuonna 
2006.

Erityisesti Paavolle olivat 
tärkeitä lapset, perhe ja 
suku sekä eläimet. Eläk-
keelle päästyään hän osal-
listui kunnallispolitiikkaan 
Kokoomuksen valtuutettu-
na, mutta kyllästyi politii-
kan kiemuroihin eikä pyr-
kinyt seuraavalle kaudelle. 
Toiminnan miehenä hän 

halusi tuloksia eikä jahkai-
luja. Samalla hän sai kes-
kittyä rauhassa kirjoittami-
seen ja sukututkimukseen, 
jossa hän työsti sekä omaa 
että vaimonsa Mailan su-
kuhistoriaa.

Paavon ja Mailan yhteinen 
taival kesti 61 vuotta. Su-
vun jatkosta huolehtivat 
kaksi tytärtä, kolme las-
tenlasta ja neljä lastenlas-
tenlasta.

 Paavo Liimatainen oli 
helposti innostuva ja op-
timistinen luonne, jonka 
keskeinen piirre oli auttaa 
ja vaikuttaa yhteisössä. 
Monet hienot ja tärkeät 
asiat, joiden syntyyn hän 
on ollut vaikuttamassa,

jatkuvat edelleen. Lupsak-
kaana ja hyvänä seuramie-
henä hän paransi maailmaa 
sekä ajatusten että tekojen 
voimalla. Eikä koskaan 
antanut periksi; olihan hän 
Saarijärven Paavo, joka 
vei asiat loppuun asti. Jos 
oli kysymys jostain ongel-
masta, niin Paavo totesi: 
”Kuule Masa, eiköhän hoi-
deta tämä homma!”

Matti Saartamo

Vuoden yleislääkäri 2016 
-tittelin sai Veikkolan 

terveysasemalla 
työskentelevä 

yleislääketieteen 
erikoislääkäri 

Johanna Rauste. 
Arvosteluperusteina 

mainittiin muun muassa 
jatkuva ammattitaidon 

kehittäminen lääkärinä ja 
pedagogina. Perustelujen 

laatijat luonnehtivat 
häntä myös humaaniksi 

kollegaksi. Vuosittain 
jaettavan tittelin myöntää 

Suomen Yleislääkärit GPF 
ry. Kuva: Matti Saartamo.

Biologian ja maantieteen 
opettajien liitto valitsi 
Veikkolan koulun 
opettajan Raija Marja-
ahon vuoden 2016 
biologian ja maantieteen 
opettajaksi. Metsien 
monimuotoisuuden 
vaaliminen on tärkeää 
aktiiviselle Raijalle. 
Siksi kuvakin otettiin 
vanhan raidan kyljessä. 
Raita sattuu olemaan 
Raijan ”lempipuu”. 
Kuva: Paavo Sortti.

Alla ”Laurinpojan” kirjoitus Kirkkonummen Sanomissa 
24.2.1992, kun ”koko kylän Paavo” oli täyttänyt 60 vuotta. 
 
”Kunnanjohtajamme Kaj Gustafsson tervehdyksessään 
parhaiten julkitoi juhlakalun aloitteellisuuden ja 
idearikkauden, määrätietoisen toiminnan kylän 
kehittämisen puolesta monilla alueilla, sanoessaan 
että jos Kirkkonummella olisi kymmenen tuon Paavon 
kaltaista ihmistä, olisi kunnanjohtajan tehtävä tarpeeton. 
 
Sattuvasti ja varmasti oikeaan osuneesti verrattiin 
kahta Saarijärven poikaa toisiinsa; Paavo Liimataista 
ja Saarijärven Paavoa. Molemmat heistä ovat olleet 
aikakautensa optimisteja, omalla elämänalueellaan. 
Taitjo ja halu elää ja toimia ihmisten lähellä. Sisäinen 
tarve olla rakentamassa ja kehittämässä sitä mikä on 
meidän ominta omaamme — kotikylää.”

Palkittuja
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Partiotoimintaa Veikkolassa jo 60 vuotta
Tiesitkö, että Veikkolassa 
on partiotoimintaa?

Tiesitkö, että partiotoimin-
taa on ollut Veikkolassa jo 
60 vuotta?

Tiesitkö, että Veikkolan 
partiolaiset ovat ilmeises-
ti ainoita Suomessa, jotka 
käyttävät häntähattua?

Kankea alku

Veikkolan Eräveikot -poi-
kalippukunta perustettiin 
vuonna 1957, Veikkolan 
Nummihaltiat -tyttölippu-
kunta vuonna 1960 ensin 
nimellä Tuulentytöt. Alku 
on ilmeisesti ollut hieman 
vaikeaa, eikä toimintaa 
juuri ollut. Ensimmäiseen 
telttaan kerättiin rahat pa-
perinkeräyksin, ja ensim-
mäiselle talvileirille pääs-
tiin johtajiston tekemän 
vekselin turvin.

Vuosien varrella on ret-
kien, leirien ja kokousten 
lisäksi järjestetty laski-
aisriehoja, äitienpäivä-, 
joulu-, kevät-, vappu-, 
juhannus-, itsenäisyyspäi-
vä-, muistelemispäivä-, 
Kalevalanpäivä- ja äitien-
päiväjuhlia. Vanhempain-
yhdistyksellä on ollut iso 
rooli toiminnan turvaami-
sessa.

Partiokoloja 
siellä ja täällä

Aluksi kokoonnuttiin van-
halla kansakoululla (kirjas-
tolla), välillä partiolaisten 
kodeissa ja vuokraamalla 
mökkejä. Partiotoimintaa 
on ollut myös parantolan sa-
lilla (Tammikodin takana). 
Vuonna 1964 on pyydetty 
Kirkkohallitukselta tukea 
oman kolon saamiseksi 
"kylmien luokkahuonei-
den" sijaan. Seurakunta on 

tukenut toimintaa mm. tar-
joamalla tilat, kuten nykyi-
sen partiokolon Kisapolulle.

Partiotoiminta tänään

VEH voi hyvin: poika- ja 
tyttölippukunnista on tul-
lut Veikkolan Eräveikot ja 
Haltiat -lippukunta. Par-
tiolaisia on lähes sata. Tu-
lijoita olisi enemmänkin, 
mutta tekijöitä tarvitaan 
enemmän. Partio on kas-
vua johtajuuteen. Meillä 

on monta hienoa nuorta 
tekemässä ja kehittämässä 
toimintaa.

Jos innostuit, tule mukaan. 
Lisää nuoria johtajia tar-
vitaan. Aikuisia tarvitaan 
mukaan sudenpenturyh-
mien vetäjiksi ja taustavoi-
miin. Lippukunnassa on 
hyvä henki ja tekemisen 
meininki. Ja mitä enem-
män meitä on, sitä haus-
kempaa tekeminen on, 
eikä yksittäinen vastuu ole 
liian suuri kantaa.

Tämä pitää saada 
kirjoihin ja kansiin

Lyhyt sukellus seurakunta-
talolla sijaitsevan partioko-
lon hurmaavaan aineistoon 
innosti meitä miettimään 
sitä, miten paljon kyläl-
lä vielä on partiomuistoja 
vuosien varrelta. Jos olet 
ollut mukana VEH:n toi-
minnassa ja voisit jakaa 
muistojasi ja aineistoa 
kanssamme, niin otathan 
yhteyttä lippukunnanjoh-
taja Anu Kiukkoseen, 041 

Kiinteistönvälitystä 
Veikkolassa

35 v. kokemuksella
Onnistunut asuntokauppa 
alkaa ammattitaitoisesta 
hinta-arviosta, johon 
tarvitaan hyvää 
paikallistuntemusta ja 
kokemuksen tuomaa 
markkinatuntemusta.

Tilaa ilmainen arviokäynti 
ja välitystarjous 
joustavalta yksityiseltä 
paikallistoimistolta, 
jossa yrittäjä itse hoitaa 
koko myyntiprosessin 
ammattitaitoisesti  
alusta loppuun.

P. 0400 402 930
klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.oikotie.fi/klauskurki

www.etuovi.com/klauskurki
www.facebook.com/klauskurkilkv 

Lamminjärventie 6 A, 02880 Veikkola

516 5667, partioveikkola@
gmail.com. Pitkä historia 
ansaitsee historiikin.

"Asiasta kiinnostuneita 
vanhempia pyydetään lä-
hettämään lapsensa ko. 
lippukuntien kokouksiin, 
jolleivät he itse muista ti-
laisuutta. Kaikki terveestä 
harrastuksesta kiinnostu-
neet tytöt ja pojat mukaan 
partiotoimintaan."

Teksti: Johanna Artola 
Kuvat: VEH:n arkisto

Laskiaisajot ja hernerokkaa nykyisellä kirjastolla vuonna 1964."Autoimme leijonia heidän juhlissaan ja hoidimme 
keräyksen Kaunialan sotavammasairaalan hyväksi."

"Näin komeasti aloitimme vuonna 1962, kun Tuomaalat tulivat Veikkolaan. Tosin he tulivat tänne jo 1958."



Kylänraitti 1/2017 8 KYLä YRiTTää
Jalkahoitola Askelesta  
keveyttä käyntiin
Jalkahoitola Askeleen pi-
täjä Eija Vahtera valmistui 
lähihoitajaksi vuonna 2013 
osaamisalanaan vanhus-
työ. Lisäksi hän suoritti 
jalkojenhoidon ammatti-
tutkinnon ja jalkojenhoi-
don osaamisalan. 

Kun yrityksen entinen 
omistaja halusi luopua pai-
kasta ja jäädä eläkkeelle, 
Eija saatiin suostutelluksi 
yrittäjäksi. Vähän arvelut-
ti, mutta hyvin on mennyt. 
Kylä on saanut Kelan hy-
väksymän jalkahoidon am-
mattilaisen. Eijan työhön 

kuuluu myös palvelutalo-
käyntejä.

Ennen lähihoitajaksi kou-
luttautumistaan Eija teki 
myynti- ja asiakaspalve-
lutöitä. Valmistumisensa 
jälkeen hän ollut töissä 
Attendolla palvelutalo 
Vanhassa Sepässä Num-
melassa.

Veikkolassa Eija tekee töi-
tä maanantaista torstaihin. 
Asiakkaita on riittänyt ihan 
mukavasti. BB-ryhmän eli 
yli 68-vuotiaiden veikko-
lalaisten etu on merkittä-

vä: jalkahoitoon saa 30 
euron tuen kolme kertaa 
vuodessa.  Kun perusjal-
kahoito maksaa 47 euroa, 
asiakkaan maksettavaksi 
jää silloin 17 euroa.

Eija kehottaa pitämään 
jaloista hyvää huolta. Eri-
tyisesti rasvausta ei näin 
talviaikaan pidä unohtaa.

Eija Vahtera, 050 525 5713 
Koskentie 3, Veikkola 
(terveysaseman vieressä) 
a s k e l j a l k o j e n h o i t o @
gmail.com

Käytettyjä löytöjä Kirppis Ninasta

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918

Veikkolan teollisuusalu-
eella sijaitseva Kirppis 
Nina vietti alkuvuodesta 
1-vuotisssyntymäpäivää. 
Itsepalvelukirppiksellä 
on tarjolla arkisia käyttö-
tavaroita, muun muassa 
astioita, leluja, lehtiä, kir-
joja, elokuvia ja vaatteita. 
Myös erikoisempia aar-
teita näkyy siellä täällä. 
Kirpputoriyrittäjä Nina 
Hemtman kertoo, että eri-
tyisesti sisustustuotteet 
ovat tällä hetkellä suuressa 
suosiossa. Säiden salliessa 
alkavat taas suositut perä-
konttikirppikset. 

Kirppis Nina: Teollisuustie 6, halli 6 A, avoinna ark. klo 
10—18, la ja su klo 10—15, www.kirppisnina.fi

KOKEMUSTA 
JA TAITOA!

ULLA
SEPPÄLÄ

76

OSASTONHOITAJA, 47 V.
KOULUTUS: Sairaanhoitaja, 

Terveystieteiden maisteri

Soita, niin
keskustellaan!

040 570 9080

KIRKKONUMMI: 
Kunnanvaltuutettu 09-17

Tarkastuslautakunnan pj 13-17
Kunnanhallituksen jäsen 09-12

NURMIJÄRVI:
Kunnanvaltuutettu 01-08

Valtuustoryhmän pj. 04-07
RAISIO:

Kaupunginvaltuutettu
93-00

Valtuustoryhmän pj.
07-00

Kaupunginhallituksen
jäsen 97-00

Anna äänesi minulle – vastineeksi saat
24 vuoden poliittisen kokemukseni ja 

kykyni viedä asioita eteenpäin yhdessä

Haluan jatkossakin vaikuttaa kotikuntani
asioihin Sinun ja muiden kuntalaisten kanssa.

“MAKSAJA: EHDOKAS ITSE KIRKKONUMMI

 
    
  Kasvo- ja jalkahoidot 

                Energiahoidot 

              VALOIZA / Anni Hiltunen 
  Vanhatie 26, Veikkola 
  Ajanvaraus: 050 535 4684 
  Avoinna joustavasti. 

       
       
  

  

KM, REHTORI, KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
Kirkkonummi

“Lapsissamme  
on maailman  

parasta talenttia.
Luomme heille  

mahdollisuuksia.”

R AI JA
V A H A S A L O
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Arjen luxusta Lugnetista
”Viikonloppuisin teen reippaan kävelylenkin Heparin 
ympäri ja takaisin. Kilometrejä kertyy yli kuusi. Puolessa 
välissä Sjökullan kivinavetassa on kahvipaikka Lugnet 
Life & Living. Luka-koiranikin tykkäsi paikasta, jonka 
omistajalta Jaana Sulinilta sai juustoa. Eikä Lugnetissa 
ole tarjolla pelkästään kahvia ja pullaa; sieltä saa ennen 
kaikkea sisustustavaroita, second hand -vaatteita ja 
rauhallista maalaistunnelmaa.”

Jaana Sulin perusti Lug-
netin v. 2010 ja kerkesi 
pitää sitä yli kuusi vuotta 
viikonloppuisin vaativan 
päivätyönsä ohella. Reis-
saamisen ja viikonloppu-
työn yhdistäminen kävi 
ajan mittaan raskaaksi. 
Ihmettelinkin, kuinka 
hän jaksaa moista menoa. 
Syyspimeillä Jaana soit-
ti Seppälän Johannalle ja 
kysyi, olisiko hän kiinnos-
tunut Lugnetista.

– Se oli sellainen enkelten 
juttu. Suuri unelmani oli 
yllättäen toteutumassa. Vii-
kon kuluttua soitin Jaanalle 
ja sanoin, että olen kiinnos-
tunut, Johanna kertoo.

Haikeat jäähyväiset

Ystävänpäivänä oli koolla 
iso joukko kanta-asiakkai-
ta seuraamassa tunteikasta 

omistajanvaihtoa. Johanna 
lupasi Jaanalle pitää hyvää 
huolta Lugnetista. Jaana 
taas oli tyytyväinen mie-
luisaan jatkajaan.

 – Me Karin kanssa voimme 
istua sohvalla palveltavana. 
Huutelen sieltä entiseen ta-
paan, tuo ei sovi sinulle, 
kokeilisit tuota toista. Nyt 
jää aikaa Heparin kiertoon-
kin, Jaana suunnittelee.

Pari viikkoa kestäneen 
pintaremontin aikana lii-
ketilojen seinät maalattiin 
ja lattia hiottiin, ja maa-
liskuun 3. päivänä vietet-
tiin uudistuneen liiketilan 
avajaisia. Vanhan Lugne-
tin ilme ja henki säilyvät 
sen tunnelmaa ja historiaa 
kunnioittaen.

Jaanan, Karin ja Lauran 
perheyritys Lugnet Life 

& Living on saanut uuden 
perheen jatkajaksi, kun 
Johanna tyttärineen jatkaa 
toimintaa.

– Tytöt tekevät, mitä osaa-
vat. Alkuun he saavat tis-
kata, hinnoitella ja auttaa 
kahvilassa kiireisinä päivi-
nä, Johanna suunnittelee.

Isovanhemmat, Sirkka ja 
Aimo Hieta, ovat varmasti 
mukana. Johanna on pal-
jasjalkainen veikkolalai-
nen, monelle tutun yrittä-
jäperheen lapsi.

Johanna on tehnyt hienon 
uran Roviolla, toiminut 
kymmenen vuotta IT-alan 
myynti- ja markkinointi-
tehtävissä, tutustunut ta-
pahtumien myyntiin Ma-
nagement Eventsillä sekä 
opiskellut sisustussuunnit-
telijaksi. Liittyessään lintu-
perheeseen Roviolle vuon-
na 2011 Johanna Seppälä 
sai vastuulleen yrityksen 
toimitilat, niiden suunnitte-
lun sekä kiinteistöjohdon. 
Vuonna 2013 hän vastasi 
ensimmäisen Angry Bird 
Activity Parkin avaami-
sesta Gran Canarialla ja 

seuraavana vuonna Kiinan 
Angry Birds Playground 
-päiväkotikonseptin visu-
aalisesta ilmeestä.

– Oli upeaa olla osa lin-
tuperhettä, mutta minun 
oli aika siirtyä seuraavalle 
tasolle. Olen enemmänkin 
kuin onnellinen tästä mah-
dollisuudesta jatkaa uute-
na yrittäjänä Lugnetissa. 
Äidin ja isän jäätyä juuri 
eläkkeelle jonkun perhees-
tä pitää jatkaa yrittämistä, 
Johanna hymyilee.

Lifestyleä ja ruisleipää

Johanna on sisustanut ja 
tehnyt sisustuskonsultoin-
tia päätyönsä ohessa jo 
vuosia. Yksityisiä koteja, 
huviloita ja toimitiloja 
myös muille suomalaisille 
yrityksille. Näitä töitä hän 
jatkaa vastakin. Toimis-
to siirtyy Johannan kotoa 
Kylmälään ja Lugnet Jo-
hannan johdolla uudelle 
tasolle. Jatkossa Lugnetin 
palveluvalikoimaan kuu-
luvat niin sisustuskonsul-
toinnit kuin myös kokous- 
ja tapahtumapalvelut sekä 
erilaiset kurssit.

Ensimmäinen kurssi on 
Raimugidon vetämä pe-
rinteiseen juureen tehdyn 
leivän leivontakurssi. Jo-
kainen leipuri saa kurssilta 
mukaansa valmiin ruislei-
vän, juurta ja paistamatto-
man maalaisleivän korissa 
kotiin. Kurssit sekä niiden 
ajat ja vapaat paikat kan-
nattaa varata heti Lugnetin 
nettisivuilta.

Jatkossa Lugnetissa tuok-
suu joka viikonloppu 
myös tuore leipä, koska 
leivät paistetaan omassa 
uunissa. Taidanpa hakea 
jatkossa oman leipäni aina 
täältä.

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko
Metsäkalliontie 5,  02880 Veikkola
050-336 4898  jussi.aulanko@bene.fi

Aukioloaikoja lisätään 
asiakkaan toivomusten 
mukaisesti. Uudet auki-
oloajat ovat: ke klo 10–21, 
to klo 10–18, la ja su klo 
10–16, jatkossa myös aina 
sopimuksen mukaan. Kes-
kiviikkoaamuisin Johanna 
toivoo näkevänsä liikkees-
sä pienten lasten äitejä 
lastensa kanssa kahvilla, 
nauttimassa hetken arjen 
luxusta. Myöhemmin illal-
la liikkeessä voi viivähtää 
vaikka rauhoittavalla teel-
lä, rauhoittavassa ympäris-
tössä.

Brändiuudistusta Johanna 
on tehnyt yhdessä mainos-

toimiston kanssa päivittä-
mällä yrityksen logon ja 
visuaalisen ilmeen oman 
näköiseksi. Uudistuneet 
nettisivut löytyvät osoit-
teesta www.lugnetlife.com.

Johannalta oli ihan pakko 
kysyä, mikä on nyt suurta 
huutoa sisustuksessa.

– Sametti, pastellivärit, 
runsaus, kerroksellisuus ja 
terrakotta vaikkapa lattia-
laatoissa, kertoo Johanna 
katsellessaan vanhaa pu-
naruskeaa tekoturkkiani.

Teksti: Raija Kari 
Kuvat: Anu Halme

Avajaispäivänä nuorimmat asiakkaat löysivät nopeasti suosikkituotteensa.

Johanna Seppälä ja artesaanileipuri Jukka Kotkanen 
iloitsevat alkaneesta yhteistyöstään.
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Riskialttiit liikennejärjestelyt odottavat ratkaisuja
Olen aikaisemmin kirjoit-
tanut kylämme raitin muu-
tamista kohdista, joihin 
olisi jo pitänyt tehdä tur-
vallisemmat ja selkeämmät 
ratkaisut. Esittelen uudel-
leen kolme liikenneväylän 
kohtaa ja yhden uuden, jot-
ka odottavat näitä toimen-
piteitä.

suojatien katve 
liikenneympyröitten 
välissä (kuva 1)

Ajoratojen välialueella 
kasvavat männyt ja vuo-
rimännyt aiheuttavat ris-
kialttiin ja vaarallisen kat-
veen itään eli Helsinkiin 
päin ajettaessa. Puut pitäisi 
poistaa liikenneturvallisuu-
den vuoksi.

Tämän suojatien kohdal-
la on erityisesti vilkkaina 
arkipäivinä se hirvittävä 
mahdollisuus, että esimer-
kiksi joku koululainen jou-
tuisi yliajon uhriksi.

Muistutan vielä, että tämä 
leveä, kivetty suojatie ei 
ole kevyen liikenteen väy-
län jatke, kuten muut lii-
kenneympyröitten alueen 
suojatiet. Tällä suojatiellä 
on sallittua vain jalankul-
ku mutta ei polkupyörällä 
ajaminen, mitä valitettavan 
usein näkee tapahtuvan.

Vanhatien ja Turuntien 
sekä Puronsuuntien 
risteysalue (kuva 2)

Siteeraan Kylänraitin nu-
merosta 4/16 Pirkko Kau-
ton kirjoitusta, jossa hän 
käsitteli museotie Vanha-
tien ja Turuntien risteysten 
rakentamista. Alueen asuk-
kaitten mielestä Vanhatien 
Helsingin-puoleisen liitty-
märakentamisen Turuntie-
hen tulisi ehdottomasti olla 
suunnitelmassa. Pirkko 
kirjoitti:

”Liittymä on vaarallinen, 
koska sen kohdalla pysäh-

dytään kääntymään vasem-
malle Puronsuuntielle. Pu-
ronsuuntien ja Vanhatien 
liikenne on lisäksi enem-
män kuin tuplaantumassa 
vireillä olevien Laguksen-
puiston ja Puronsuun II 
-kaavojen valmistuttua.”

Kaksi eri 
aluenopeusrajoitusta 
samoilla alueilla (kuva 3)

Kun käännytään Turuntiel-
tä Puronsuuntielle, alkaa 
30 km/h -nopeusrajoi-
tusalue. Kun käännytään 
Turuntieltä Rantatielle tai 
Oikotielle, alkaa 40 km/h 
-nopeusrajoitusalue. Mis-
sään ei näy näiden nopeus-
rajoitusalueitten välistä 
rajaa.

Kun ajetaan Rantatieltä 
tai Oikotieltä Turuntielle, 
päättyy neljänkympin alue-
rajoitus. Oikotien päässä 
tämä päättymismerkki oli 
etelän hiihtolomaviikon 

alussa niin vinossa, että 
sitä tuskin pystyi kunnolla 
näkemään.

Ehdotan, että näille alueil-
le – Veikkolanpuro mukaan 
luettuna – määrätään yhtei-
nen 30 km/h -aluenopeus-
rajoitus.

Lapinkyläntien 
epäloogiset 
nopeusrajoitukset 
(kuva 4)

Lapinkyläntien varrella 
on pari vuotta ollut Leh-
tikuusentien risteyksestä 
Navalan VPK:n kohdalle 
– Tampajantien risteyk-
seen – ulottuva noin 2,5 
kilometrin mittainen ke-
vyen liikenteen väylä. Se 
on liikenneturvallisuuden 
kannalta erittäin tärkeä. 
Tieosuuden nopeusrajoitus 
on 50 km/h.

On erittäin outoa, että Na-
valan VPK:lta Lapinkylään 

päin nopeusrajoitus on 60 
km/h. Varsinkin huonoil-
la keleillä tämä tieosuus 
kapeine pientareineen on 
turvattoman tuntuinen eri-
tyisesti jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille.

Ensiapuna nämä nopeusra-
joitukset olisi vaihdettava 
toisin päin: 60 km/h Leh-
tikuusentieltä alkaen ja 50 
km/h Navalan VPK:lta La-
pinkylään asti.

Toivotan turvallista kulkua 
kaikille nyt ja kevään edis-
tyessä.

Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari

JK. Lehtemme lukija esit-
tää seuraavan toivomuk-
sen. Hyvä veikkolalainen! 
Kylän keskustassa on 
kauppojen ja kunnan omis-
tamia pysäköintipaikkoja 
sekä liityntäpysäköintialue. 
Kauppojen lähistöllä ole-
vat paikat ovat pääasiassa 
kahden tunnin asiointipaik-
koja. Sovitaanhan yhdessä, 
että kahta tuntia pidemmät 
pysäköinnit tehdään liityn-
täpysäköintialueelle.  Näin 
keskustan liikkeiden usein 
iäkkäät asiakkaat pääsevät 
lähelle kauppoja ja työikäi-
set kiireisillä ruokatunneil-
la lähelle ruokailu- ja asi-
ointipaikkojaan.

Kuva 1. Puiden aiheuttama katve liikenneympyröitten välisellä suojatiellä. Kuva 2. Turuntien, Puronsuuntien ja Vanhatien riskialtis risteysalue.

Kuva 3. Aluenopeusrajoitus 40 km/h päättyy Rantatien ja Turuntien risteyksessä. Kuva 4. Lapinkyläntien kevyen liikenteen väylä ja nopeusrajoitus 50 km/h päättyvät 
vasemmalle johtavan Tampajantien risteyksen ja tämän kaarteen jälkeen. Riskialttiimman 
tieosan nopeusrajoitus 60 km/h alkaa.
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Yhdistysleijona Kimmo Markkanen

Hyvien ajatusten, asioitten tai harrastusten puolesta

Kun olen toistakymmentä 
vuotta asunut Veikkolassa, 
on tullut olluksi mones-
sa yhdistyksessä mukana 
jollain tasolla. Välillä on 
hyvä pohtia, miksi yhdis-
tys on olemassa ja mitä 
yhdistystoiminta on. Pa-
tentti- ja rekisterihalli-
tuksen nettisivulla (www.
prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/
rekisteroity_ja_rekisteroi-
maton_yhdistys.html) on 
tuotu esille perusasiat: yh-
distystoiminta on jäsenten 
yhteistä toimintaa yhteisen 
aatteen hyväksi. Yhdistys 
on niin aktiivinen kuin sen 
jäsenet. Yhdistystoiminta 
ei siis lähde sen toimihen-
kilöistä, hallituksesta tai 
puheenjohtajasta vaan jä-
senistöstä ja jäsenistön tar-
peista. Hallitus ja nimetyt 
toimihenkilöt vain luovat 
ja ohjaavat toimintaa.

Itselleni oli varsin selvää, 
että kun tyttäreni aloittivat 
koulutaipaleen Veikkolas-
sa, lähdin mukaan koulun 
vanhempa inyhd i s tyk -
seen (www.kotijakoulu.fi/
veikkolan-koti-ja-koulu-
yhdistys/). Hämmästykse-
ni oli suuri, kun tuolloin 
noin 800 oppilaan koulun 
vanhempainyhdistykses-
sä toimi kymmenkunta 
aktiivia. Kun järjestimme 
jotain tapahtumaa, oli vai-

keata saada ketään mukaan 
tapahtumaa tekemään. 
Kuitenkin laskiaisriehat 
rusettiluisteluineen vetivät 
hyvin väkeä.

Kymmenisen vuotta sitten 
olimme huolissamme kou-
lutilojen riittävyydestä, ja 
vaikuttaa siltä, että ongel-
ma ei ole täysin vieläkään 
poistunut. Mielenkiintoi-
seksi tilanteen teki se, että 
Pohjois-Kirkkonummelle 
ryhdyttiin puuhaamaan 
uutta vanhempainyhdistys-
tä. Kävipä siinä niin, että 
tuolloin vetämäni Veikko-
lan koti ja koulu -yhdis-
tyksen hallitus erotettiin 
ylimääräisessä kokouk-
sessa. Toisaalta oli ensim-
mäinen ja viimeinen kerta, 
kun koko yhdistys näytti 
kiinnostavan vanhempia 
enemmälti: kokoustila oli 
kerrankin täynnä, ja jäsen-
maksujakin oli muistettu 
maksaa.

Patentti- ja rekisterihallitus 
muistuttaa, että yhdistys-
toiminta on yleensä aiottu 
pysyväksi. Lyhytaikaista 
tarvetta varten ei tulisi en-
simmäisenä lähteä uuden 
yhdistyksen perään. En-
nemmin kannattaa lähteä 
mukaan jo olemassa ole-
viin yhdistyksiin, ja niitä 
kyllä riittää Veikkolassa.

Vanhempainyhdistystoi-
minnasta jäin pois, kun 
omat lapset kasvoivat ulos 
koulusta. Toki olen ollut 
mukana vielä makkaraa 
grillaamassa ja ilmapallo-
ja myymässä muutamana 

vuotena, vaikka en ollut 
enää muuten aktiivisesti 
mukana. Sosiaalista me-
diaakin tulee päivitetyksi 
ajoittain.

Paikallisessa toiminnas-
sa voi olla mukana myös 
valtakunnallisesti tai kan-
sainvälisesti. Itselläni täl-
laisena verkostona toimii 
paikallinen Lions Club, 
jonka toimintaan silloinen 
työkontaktini houkutteli 
Veikkolan lastenpäivältä. 
Lions Club Kirkkonummi/
Veikkola ry. toimii osana 
kansainvälisesti arvostet-
tua satavuotiasta palvelu-
organisaatiota (http://www.
lions.fi/). Veikkolassa yh-
distys näkyy parhaiten em. 
lastenpäivän vuosittaisessa 
tapahtumassa (tänä vuonna 
2.4. Veikkolan koululla) 
ja stipendeinä koululaisil-
le. Toki leijonia on nähty 
myös turvaamassa kou-
lutietä ja kunnostamassa 
skeittiramppia kyläyhdis-
tyksen ohella. Veikkolas-
sa leijonia on liikkunut jo 
30 vuotta, ja lisää mukaan 
mahtuu.

Veikkolan Kartanoteatte-
rin (www.veikkolankar-
tanoteatteri.fi) toimintaan 
ajauduin lähes itsestä riip-
pumatta, mutta se on ollut 
mukava ja moninainen yh-
teisö. Ensimmäisenä kesä-
teatterivuonna 2008 olivat 
kaikki muut perheenjäse-
net mukana näytelmässä ja 
minä lähinnä autonkuljet-
tajana. Silloisen esityksen 
ohjaaja Hannu Virolainen 
kysyi kenraaliharjoituksis-

sa, voisinko vähän ohjata 
liikennettä ja näytellä au-
toille paikkoja. Sillä po-
lulla edelleen olen, tosin 
viime kesänä pääsin ylläpi-
tämään yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta myös näyttä-
mölle poliisin roolissa.

Työhön liittyen on myös 
yhdistystoimintaa oman 
verkoston ja aatemaailman 
tukena. Keskeisiä itselläni 
ovat Suomen Palopäällys-
töliitto ry. (www.sppl.fi) 
sekä Yhteiskuntaturval-
lisuuden seura ry. (www.
ykts.fi). Palopäällystölii-
tossa olen yhden jaoston 
johtokunnassa ja yhteis-
kuntaturvallisuuden seu-
rassa tällä hetkellä sihtee-
rinä. Näistä voi arvata, että 
turvallisuus on asia, johon 
haluan kiinnittää huomiota. 
Sitä näkemystä tuon myös 
paikallisiin toimintoihin. 
Ammatillista osaamista tu-
kee jäsenyys Suomen Pa-
loinsinööriyhdistyksessä 
(www.spiy.fi), ja verkos-
toitumista tapahtuu myös 
Uudenmaan Maanpuolus-
tusyhdistyksessä (www.
umpy.fi). Näissä viimemai-
nituissa olen ihan rivijäse-
nenä, mutta olen kokenut 
olevani saamapuolella.

Yhdistyksen aatteena voi 
olla yhteisen hyvän asian, 
ajatuksen tai vaikka har-
rastuksen edistäminen.

Oman suolansa – tai en-
nemmin ehkä banaanisuu-
tensa – harrastustoimintaan 
tuo Pääkaupunkiseudun 
sahtiseura, Sahtipäät ry 

(www.sahti.org/sahtip-
t). Sahtipäissä toimin nyt 
pääpäänä, hallituksen pu-
heenjohtajana. Veikkolassa 
toiminta näkyy erityisesti 
ennen juhannusta ja joulua, 
kun näihin juhliin valmis-
tamme sahtia avoimissa 
tilaisuuksissa (tänä vuonna 
10.6. ja 9.12.).

Sahdin lisäksi kiinnostus 
olutkulttuuriin vei mukaan 
myös Suomen olutseuran 
toimintaan (www.suome-
nolutseura.fi). Tämän seu-
ran jäsenyydessä on omat 
etunsa sekä makumaailman 
että tietämyksen kannalta. 
Eniten harmittaa, että en 
ole perustajajäsen, koska 
seura perustettiin Kuopios-
sa silloin, kun asuin siellä. 
Jäsenyys kahdessa edellä 
mainitussa yhdistyksessä 
tuo myös yhdistysjäsenyy-
den Suomen Sahtiseurassa 
(www.sahti.org) ja Olutlii-
tossa (www.olutliitto.fi).

Suomalaisen yhdistymis-
vapauden mukaisesti yh-
distys voi olla rekisteröity 
tai se voi toimia rekiste-
röimättömänä. Kaikkeen 
yhteisölliseen toimintaan 
ei tarvita edes yhdistystä. 
Riittää, että saa sopivan 
joukon kasaan ja lähtee te-
kemään. Nyt on muutama 
vuosi tullut juostuksi pal-
lon perässä mailan kanssa 
useampana iltana viikossa, 
kun jollain syntyi oivallus 
ensin hyödyntää käyttä-
mättömiä salivuoroja ja 
sitten varata omia. Myös 
pesäpalloa on tullut kokeil-
luksi koulun takapihalla 

ilman erillistä järjestäyty-
mistä.

Kaiken liikunnan ei tarvitse 
olla seuratoimintaa. Onhan 
Kalljärvelle syntynyt use-
ana vuotena sekä luiste-
lubaanaa että hiihtolatuja. 
Myös Lamminjärvellä on 
tällaista nähty, ja nyt idea 
oli levinnyt Bodomin jäälle.

Edellä kuvasin omaa toi-
mintaani erilaisissa yhdis-
tyksissä. Näkemykseni on, 
että ei voi olla vailla jotain, 
jos ei ole valmis itse osal-
listumaan. Kaikessa ei voi 
olla aktiivisesti mukana, 
mutta osallistumalla toi-
mintaan on pääsääntöisesti 
saamapuolella.

Veikkolassa toimivia yh-
distyksiä on listattu Veik-
kola-verkkoon www.free-
webs.com/veikkolaverkko/
yhdistykset.htm.

Yhdistystoimintaterveisin

 Kimmo Markkanen

(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

www.mariannensalonki.com

ark 9-18
la 9-14
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Brita Blombergin testamenttiryhmässä jo yli 600 ikäihmistä

Brita Blombergin testamenttiryhmään (BB-
ryhmä) kuuluvat 68 vuotta täyttäneet 02880- ja 
02860-postinumeroalueilla asuvat veikkolalaiset.

Mikä on testamentti-
varojen tilanne vuoden 
2016 jälkeen?

Tiedotustilaisuus varojen 
käytöstä on perjantaikah-
vilan yhteydessä 24.3. klo 
11.30–12.30.  Esittelijä-
nä toimii Kirkkonummen 
hoitotyön johtaja Gun-Lis 
Wollsten.

Tapahtumista ilmoitetaan 
viikoittain Kirkkonum-
men Sanomien päivyris-
sä ja muutamia kertoja 
vuodessa Kylänraitti-leh-
dessä. Lisäksi palveluoh-
jaaja lähettää tiedotteita 
sähköpostitse. Oman säh-
köpostiosoitteen voi lä-
hettää osoitteeseen marja.
keranen@kirkkonummi.fi.

Testamenttiryhmän tieto-
ja on myös Facebookissa: 
Brita Blombergin testa-
mentti-projekti.

Toiminnan suunnittelu-
ryhmä

Perusturvalautakunnan 
muodostamaan työryh-
mään kuuluvat ylilääkäri 
(virka haussa), hoitotyön 
johtaja Gun-Lis Woll-
sten, palveluohjaaja Mar-
ja Keränen, perusturva-
lautakunnan edustajana 
Marjut Frantsi-Lankia 
ja BB-ryhmään kuuluva 
Pirkko Kautto. Suunnit-
telutyöryhmä kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa.

Britan juhla

Juhlimme testamentin 
jättäjää Brita Blombergia 
vuosittain Britan päivän 
tienoilla lokakuussa.

BB-ryhmään kuuluvien 
etuudet

Nummelan kutsutaksi

Taksi kulkee Nummelaan 
joka kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona. 
Poikkeuksena juhlapyhät. 
Lähtö alkaen n. klo 9.30 
kodin läheltä ja paluu n. klo 
12. Matka maksaa 3 euroa. 
Nummelassa on mahdol-
lisuus käydä 2–3:ssa kau-
passa tilanteen mukaan. 
Taksissa on mahdollista 
matkustaa pyörätuolilla 
etukäteen sovittaessa.

Ajankohdat ja mahdolliset 
päivämäärien muutokset 
ilmoitetaan Kirkkonum-
men Sanomien päivyrissä.

Tämän vuoden sovitut 
kuljetuspäivät ovat 1.3., 
5.4., 12.4., 3.5., 7.6., 21.6., 
5.7., 2.8. Ilmoittautuminen 
edellisenä päivänä klo 12 
mennessä kuljettajalle, pu-
helin 050 418 1173. Kut-
sutaksin palveluntuottaja 
on Taksikuljetukset Harri 
Vuolle Oy. Sopimus on 
voimassa kunnan kilpailu-
tuksen mukaisesti elokuu-
hun 2017 asti.

jalkahoito

Hoitoetuus on 30 euroa 
kolme kertaa vuodessa. 
Palveluntuottaja vähentää 
laskun loppusummasta 
enintään 3x30 e/vuosi kus-
tannettavaksi BB-varoista. 
Palveluntuottaja ilmoittaa 
palveluohjaajalle etuut-
ta käyttäneet BB-ryhmän 
jäsenet. Palvelutuottajia, 
joiden kanssa on tehty 
sopimus, on Veikkolassa, 
Nummelassa, Kirkko-
nummen keskustassa ja 
Espoossa. Palveluntuot-
tajien lista on saatavilla 
perjantaikahvilasta ja/tai 
palveluohjaajalta.

avustus raskaisiin 
pihatöihin

Avustusta voi saada mm. 
lumitöihin, hiekoituk-
seen, ruohonleikkuuseen 
ja rännien puhdistukseen. 
Etuutta ei voi käyttää talon 
kunnostukseen. Käytettyä-
si etuutta et voi enää lait-
taa sitä työtä verotuksen 
kotitalousvähennykseen. 
BB-varoista myönnetään 
avustusta enintään 150 eu-
roa/vuosi/talous. Varmis-
ta oikeutesi avustukseen 
ottamalla ennen tilaustasi 
yhteyttä palveluohjaaja 
Marja Keräseen.

Avustus myönnetään seu-
raavin perustein:

• Avustusta myönnetään 
omakotitalossa yksin asu-
valle tai pariskunnalle, 
joista molemmat ovat huo-
nokuntoisia. 

• Palveluntuottaja laskut-
taa tehdyn työn Kirkko-

nummen kunnalta BB-
varoista palveluohjaajan 
antamien ohjeiden mukai-
sesti.

• Palveluntuottaja ilmoittaa 
Marja Keräselle, kenen luo-
na on tehnyt avustukseen 
oikeuttavia raskaita pihatöi-
tä, ja lähettää laskun.

Huom! Uusien palvelun-
tuottajien tulee hakeutua 
virallisesti kunnan hy-
väksymäksi palveluntuot-
tajaksi. Tällä hetkellä on 
pula kunnan hyväksymistä 
raskaiden pihatöiden teki-
jöistä Veikkolassa.

Kirkkonummen kunnan oh-
jeet yksityisille ilmoituksen-
varaisille palveluntuottajille 
löytyvät verkko-osoitteesta: 
www.kirkkonummi.fi/pri-
me301.aspx.

siivousavustus

Siivousavustus on 50 eu-
roa vuodessa/talous, ja 
ikkunanpesusta korvataan 
20 euroa vuodessa/talous. 
BB-ryhmäläinen on itse 
yhteydessä kunnan hyväk-
symään palveluntuottajaan. 
Palveluntuottaja ilmoittaa 
palveluohjaajalle etuutta 
käyttäneet BB-projektin 
jäsenet. Tällä hetkellä on 
pula kunnan hyväksymistä 
siivouspalvelun tuottajista 
Veikkolassa.

Retkiavustus

Avustetaan muiden orga-
nisaatioiden järjestämiä 
retkiä BB-ryhmäläisten 
osalta enintään 20 euroa/

vuosi/ryhmäläinen. Hake-
mukset palveluohjaajalle.

Tapaturmien 
ennaltaehkäisy

Jokainen jäsen saa halu-
tessaan veloituksetta liu-
kuesteet jalkineisiin, kä-
velysauvat, lonkkasuojat 
ja liukuestesukat. Yksikin 
”säästetty” lonkkamurtu-
ma kattaa tämän palvelun 
kulun! Tuotteet ovat saata-
vissa palveluohjaajalta.

Liikuntaetuudet

BB-ryhmäläinen voi saada 
tukea Veikkolassa tapahtu-
vaan liikuntaan korkein-
taan 80 euroa kalenteri-
vuodessa. Tuen voi käyttää 
useampaan liikuntaryh-
mään. Koko tukea ei voi 
kuitenkaan käyttää yhteen 
liikuntaan, vaan enintään 
20 euroa/liikuntaryhmä ja 
enintään yhteensä neljään 
liikuntaryhmään. Etuuden 
voi saada palveluntuotta-
jilta, joiden kanssa on so-
vittu laskutusmenettelystä.

Palveluohjaaja luovut-
taa liikuntasetelin, jonka 
BB-ryhmäläinen antaa 
liikuntaryhmän vetäjälle. 
Liikuntaseteli on käyttäjän 
nimellä varustettu, nume-
roitu lipuke. Liikuntaryh-
män vetäjä liittää setelin 
laskutukseen. Palveluoh-
jaaja luovuttaa liikuntase-
telit perjantaikahvilassa.

Kädentaitoja

BB-ryhmäläiset voivat 
osallistua kansalaisopis-
ton järjestämälle käden-
taitokurssille Veikkolassa 
maksamalla vain materi-
aalimaksun. Opetuspaik-
ka on Veikkolan kirjasto, 
Rotko-Sali, opettaja Sari 

Pankkonen. Kokoontumi-
nen on kevätlukukaudella 
10.1.–4.4. tiistaisin klo 
14.15–16.45.

Ruokalippuja 
ruokailuun Veikkolan 
koululla

BB-ryhmäläiset saavat ve-
loituksetta syyskaudella ja 
kevätkaudella yhteensä 20 
lippua Veikkolan koulun 
ruokailuun. Palveluohjaa-
ja jakaa liput. Tilaa liput 
etukäteen puhelimitse pal-
veluohjaajalta.

Kaikille  
Pohjois-Kirkkonummen 
eläkeläisille avoimia 
etuuksia

Perjantaikahvila 
nuorisotilassa 

Kahvila toimii vapaaeh-
toisvoimin Veikkolan nuo-
risotilassa, Koskentie 3, 
syyskuusta toukokuun lop-
puun alkaen kello 11.15. 
Tilaisuudessa on usein 
esitelmöitsijä, tiedotetaan 
ajankohtaisista asioista tai 
hetki vietetään vapaasti 
keskustellen. Kahvilan oh-
jelmarunko on seuraava:

klo 11.15–12.15 
asiantuntija kertomassa/
vapaata keskustelua/kahvi 
klo 12.15–13.00 
BB-ryhmän asioita, 
palveluohjaaja paikalla 
klo 12.30–13.30 
vapaaehtoisten 
tapaaminen kuukausittain.

Kahvimaksu on yksi euro. 
S-Market avustaa muissa 
tarjoiluissa. Ei ennakkoil-
moittautumista. Ota sisä-
kengät mukaan. Ulko-ovi 
on lukossa tapahtumien 
aikana. Esitelmä-/kes-
kusteluaiheet julkaistaan 
Kirkkonummen Sanomien 
päivyrissä.

Tule mukaan BB-va-
paaehtoistoimintaan! 
Vapaaehtoisille tulos-
sa ensiapukoulutus 8.4. 
Veikkolassa.

Lisätietoja Palveluohjaa-
ja Marja Keränen: marja.
keranen@kirkkonummi.fi, 
puh.  050 413 7443. Var-
mimmin tavoitettavissa 
aamuisin. Jätä puhelinvas-
taajaan viesti, jos et tavoita 
soittohetkellä!

Kuvat: Pirkko Kautto

Veikkolan sirkustytöt esiintyivät Britan-päivänä.

Kutsuvieraita Britan juhlassa Kirkkonummen 
seurakunnan diakoniatyöntekijä Kaarina Tynkkynen, 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin ja kunnan 
hoitotyön johtaja Gun-Lis Wollsten.

ajassa



Kylänraitti 1/2017 13

Maksathan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?

KULTTUURi

Enemmän kuin harrastus
Olin 9-vuotias, kun tulin kartanoteatterin harjoi-
tuksiin ensimmäisen kerran. Olin päättänyt, että 
haluan olla näyttelijä, joten halusin ehdottomasti 
aloittaa teatterin heti, kun se oli mahdollista. Har-
joituksissa oli isosiskoni lisäksi vain aikuisia, mutta 
se ei minua ollenkaan haitannut. Kaikkien kanssa 
tuli kuitenkin hyvin juttuun.

Ensimmäinen projekti, 
jota silloin teimme, oli 
nukketeatteriesitys; sitä ei 
kuitenkaan koskaan esitet-
ty. Sen tekeminen oli kui-
tenkin todella hauskaa, ja 
rakastuinkin teatteriin heti. 
Seuraavana kesänä olinkin 
jo mukana kesän näytel-
mässä ”Vikkelä väkevän 
voittaa”, jossa sain näytellä 
oravaa, mikä oli mielestäni 
ihan mahtavaa. Vaikka olin 
uusi teatterilainen, minulla 
ei koskaan ollut mitenkään 
alempiarvoisempi fiilis, ja 
kartanoteatterissa pystyi 
olemaan oma itsensä.

Muistan aina, kuinka yksi 
teatterilainen sanoi minulle 
kerran vaikean treenipäi-
vän jälkeen:

”Kesän projekteissa on aina 
ne samat vaiheet. Ensin ol-
laan tosi innostuneita, sitten 
harjoitusten myötä tulee 
väsymys, mutta esityksessä 
kaikki rankat treenit ja huo-
not päivät unohtuvat.”

Se, että teatterissa jaetaan 
ilot, surut ja turhautumiset, 
sitoikin meidät yhteen, ja 
teatteri alkoi tuntua ihan 
oikealta perheeltä. Siellä 
sai itkeä, nauraa, raivota. 
Kaikki tunteet saivat nä-
kyä, ja se oli asia, joka oli 
varsinkin lapsena todella 
iso juttu.

Ensimmäisestä esitykses-
tä en muista mitään. Se 
meni nopeasti, ja oli outoa, 
kuinka paljon ihmisiä oli 

esitystä tullut katsomaan. 
Tunsin itseni ihan oikeak-
si näyttelijäksi, sillä väkeä 
oli niin paljon. Teatterin 
yhteishenki oli ihan mahta-
va. Mukana porukassa oli 
minua nuorempia, minun 
ikäisiäni ja minua paljon 
vanhempia, mutta ikäero 
ei tuntunut silloin miltään. 
Ensi-iltajuhlissa ja karon-
kassa itkettiin ja naurettiin. 
Fiilis oli ihan mahtava. 
Tietenkin sitten syksyllä 
mentiin kartanoteatterin 
syysseminaariin ja sieltä 
syksyn kursseille.

Syksyn kurssit olivat eri-
laisia kuin kesän projektit, 
ja niihin kuuluu sellainen 
pieni jännitys, että mitä-
hän tästä nyt tulee. Alussa 
meillä oli kurssit yhteise-
nä aikuisten kanssa, mutta 
jossain vaiheessa nuoret ja 
aikuiset laitettiin eri ryh-
miin. Syksyn kursseista 
onkin saatu paljon muisto-
ja, ja aina kurssin ohjaajan 
kanssa on tullut tunneside.

Vuosina 2013 ja 2014 esi-
timme Särkyneiden siipien 
korjaamon, joka oli mieles-
täni sen takia ihana esitys, 
että se sai miettimään myös 
omaa elämäänsä. Ihanaa 
oli myös se, kun me lapset 
saimme esittää aikuisen 
näyttelijän lapsuushahmoa, 
jolloin me pääsimme työs-
kentelemään ”oman aikui-
sen” kanssa. Usein aikuisen 
kanssa syntyikin erityinen 
side, ja oli ihanaa, kun sai 
niin hyvän kontaktin ihmi-

seen, joka oli niin eri ikä-
luokassa kuin itse oli.

Kesän esitysten ja tietenkin 
harjoitusten haaste oli sade 
ja myrskyt. Teatterissa, jos-
sa ei ollut mitään katosta, 
sade tai tuuli oli kohtalokas 
tekijä. Vaikka joskus tree-
nit tuntuivatkin tuskaisilta, 
jäi niistäkin päivistä hyviä 
muistoja, kuten esimer-
kiksi se, kuinka sateisina 
päivinä käperryttiin saman 
sateenvarjon alle. Teatte-
rissa sai myös mokata, ja 
esityksissäkin on sattunut 
vaikka mitä. Lavan taakse 
on tullut katsojia kesken 
esityksen, on unohdettu 
mennä lavalle, rekvisiitta 
on mennyt rikki, tai näyt-
telijä on kaatunut liukkaan 
maan vuoksi. Harvoin on 
jouduttu perumaan esitys, 
mutta kuitenkin on päästy 
laulamaan esityksen laulut 
ladolla sisätiloissa katso-
jille.

Kesä kesältä esitykset 
kasvattivat meitä esiinty-
jinä ja ihmisinä. Välillä 
oli sellainen olo, että nyt 
minä lopetan, ja välillä, 
että haluan tehdä vain tätä 
ikuisesti kaikkien ihmisten 
kanssa. Välillä oli ristiriito-
ja, pieniä väittelyitä, pahaa 
fiilistä, onnistumisia, ilosta 
itkemisiä ja jammailuja la-

van takana.

Puvustamon tuoksu, hyttys-
myrkky, laulut makkaran-
paistosta, liian kova puhe 
kesken harjoitusten, se, ett-
eivät vaatteet olleet koskaan 
paikallaan. Nämä tulevat 
heti mieleen, kun ajattelen 
teatteria. Syksyn nuorten 
kursseilla tutustuin uusiin te-
atterinuoriin, ja meillä onkin 
aina ollut hyvä yhteishenki. 
Kartanonteatterin nuoret 
ovat olleet minulle kuin si-
saruksia, eikä esimerkiksi 
ikä vaikuta siihen.

Itse olen hyötynyt karta-
noteatterista paljon myös 
omassa elämässäni. Esiin-
tyminen ja itsensä ilmaisu 
ei ole koskaan tuntunut han-
kalalta, koska olen kasvanut 
siihen. Kesällä pääsin Kal-
lion ilmaisutaidon lukioon, 
jossa saan jatkaa niin rakas-
ta harrastusta. Viime syk-
synä sain mahdollisuuden 
itse ohjata kartanoteatterin 
nuorten ryhmän esitystä, ja 
se oli tilaisuus, josta olen 
kiitollinen.

Teatteriharrastus kaikella 
tavalla kasvattaa ja antaa 
mahdollisuuksia sekä ko-
kemuksia, mitä ei todella-
kaan mistään muualta saa.

Emma Kilpinen

Suomen neidot 
– pikkutytöstä  
palvelutaloon

Veikkolan Kartanoteatterin kesä 2017

Suomi 100 v. ja Veikko-
lan Kartanoteatteri 10 v. 
Juhlavuoden näytelmän 
harjoitukset käynnistyivät 
helmikuun lopulla.

Esitykset ovat Navalan 
puistossa 16.6.–6.7.2017. 

Produktioon mahtuu vielä 
nuoria poikia ja miehiä. 
Ota yhteyttä mahdollisim-
man pian: eija.ahvo@ko-
lumbus.fi.

Lisäksi vapaaehtoiset mak-
karanpaistajat, lipunmyy-
jät, ompelijat, lavasteiden 
rakentajat ym., ottakaa 
yhteyttä: teija.saarinen@
gmail.com.

Hanki monikäyttöinen 
kyläyhdistyksen 

kangaskassi.
Koko 37 x 41 cm ja

hinta 3 euroa

Ostopaikat: 
10-kioski ja kirjasto 

KUNTOSALIVUOROT
VEIKYN  

Kuntoilemme  
Veikkolan koulun kuntosalissa 
keskiviikkoisin klo 19–20.30 ja 

sunnuntaisin klo 19–21

Kaikki vanhat ja uudet jäsenet 
TERVETULOA! 

Veikkolan kyläyhdistys ry

Veikkola on hyvä paikka asua ja elää. Haluamme kehittää Veikkolaa sen asukkaita kuullen. Väljyys, 
luonnonläheisyys ja turvallisuus antavat lapsiperheille ja ikäihmisille mainiot elämisen puitteet. 
Yhteistyöllä voimme turvata tärkeät palvelut pohjoiskirkkonummelaisille myös tulevaisuudessa.

EERO LANKIA 
Agrologi 
Eläkkeellä 
Kunnanvaltuutettu

MARJUT FRANTSI-LANKIA 
Asiantuntijalääkäri 
Kunnanvaltuutettu 

Perusturvalautakunnan jäsen

Olemme edelleen käytettävissä 
edustajiksenne valtuustoon

8 3
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TERVETULOA KUUNTELEMAAN VEIKKOLAN VIIHDELAULAJIEN 
   JUHLAVUODEN KONSERTTEJA: 

Su 23.4 Juhlakonsertti Veikkolan koululla klo 17-18.  
    Suosikkilauluja kuoron ohjelmistosta. Diashow vuosista. 
    Liput 15€, sis. kakkukahvit. 

La 13.5  Äitienpäiväkonsertti Veikkolan koululla klo 14-15 
    Ohjelma 10€. Kahvibuffee. 

La 26.8 ”Viihteellinen Veikkola”, Suomi100 –tapahtuma. 
    Veikkolan koulun juhlasalissa klo 18-21. Liput 10€. 

     Syksyllä lisää konsertteja tiedossa. Seuraa ilmoittelua. 

     Sydämellisesti tervetuloa! 

 JO VIISi  TOIMINTAVUOTTA TAKANA! 

viihdelaulajat.webs.com																					veikkolanviihdelaulajat@gmail.com	

Haltian luontokoululle uusi tekstiiliteos

Metsäluonnon monimuotoisuus
Aikuisten käsityön taiteen 
perusopetuksen syventä-
vien opintojen opiskelijat 
ovat valmistaneet ”Metsä-
luonnon monimuotoisuus”-
tekstiiliteoksen Suomen 
Luontokeskus Haltian 
luontokoululle. Opinnot 
ovat osa Omnian Espoon 
työväenopiston tarjoa-
maa taiteen perusopetus-
ta, johon kuuluvat myös 
projektit ulkopuoliselle 
asiakkaalle. Yhteistyöpro-
jektin opettajana on toimi-
nut tekstiilitaiteilija Raija 
Rastas.

Opiskelijat kuvasivat ke-
sällä metsäluonnon yksi-
tyiskohtia virittäytyen sa-
malla syksyn opintoihin. 
Yhteisessä tapaamisessa 
Haltiassa erikoissuunnitte-
lija Elina Pilke sekä luon-
tokoulun opettaja Maria 
Aroluoma kertoivat luon-
tokeskuksen sekä luonto-
koulun toiminnasta. Näin 
ryhmän yhteinen suunnit-
telu lähti hienosti käyntiin. 
Asiakkaalle esiteltiin kol-
me erilaista luonnosehdo-
tusta, joista 20:sta kennosta 

koostuva teos valittiin yk-
simielisesti toteutettavaksi.

Aiheena kennoissa ovat 
erilaiset puulajit, eläimet, 
ötökät, linnut, kasvit ja 
sienet. Kennot on toteu-
tettu monin eri tekstii-
litekniikoin, kuten tilk-
kumaalauksella, käsin ja 
konekirjonnalla, huovut-
tamalla, applikoimalla ja 
virkkaamalla. Teosta käy-
tetään luontokoulun ope-
tuksessa, ja siihen voidaan 
yhdistää erilaisia pelejä tai 
tehtäviä.

Suomen Luontokeskus 
Haltia on monipuolinen 
tapahtuma- ja näyttelykes-
kus, joka tarjoaa tietoa ja 
tekemistä sekä opastettuja 
kierroksia yksittäisille ret-
keilijöille, matkailijoille ja 
ryhmille. Haltiassa toimii 
myös luontokoulu, jos-
sa vierailee kouluryhmiä 
koko pääkaupunkiseudul-
ta. Kouluryhmät pääsevät 
oppimaan, kokemaan, in-
nostumaan ja toimimaan 
itse, Haltiassa ja sen lä-
hiympäristössä.

Teos on pysyvästi esillä 
Suomen Luontokeskus 
Haltian alimman kerroksen 
seinällä, jossa luontokes-
kuksen vierailijat voivat 

tutustua siihen. Teoksen 
ovat suunnitelleet ja val-
mistaneet Tuija Hartikai-
nen, Erja Heinonen, Jaana 
Jauhiainen, Sari Kuusela, 

Leena Lahti, Minna Ma-
tikainen, Tytti Silvennoi-
nen, Riikka Tiittanen, joka 
vastaa myös Veikkolan 
Kartanoteatterin ensi kesän 

näytelmän puvustuksesta 
ja Joanna Ylänen. Kenno-
jen taustalevyt on muotoon 
leikannut Fatwood/Ville 
Jokinen. 

Metsäluonnon monimuotoisuus -tekstiiliteos muodostuu 20 kennosta. Kuva: Alina Tuomisto.
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juha.tarvainen2@netti.fi

www.facebook.com/juha.tarvainen.92

 040 516 4918

 
                                             

HierontaKulma 
Fysioterapiaa ja hierontaa   

    

ä ö
ä ä

 
 

Syksyn harmaudesta kevään kirkkauteen
Kirkkonummen kansalais-
opiston Veikkolan maa-
lausryhmän taidenäyttely 
Syksyn harmaudesta ke-
vään kirkkauteen on esil-
lä Veikkolan kirjastossa 
17.3.–8.4. Näyttely koos-
tuu maalausryhmän öljy-, 
akryyli- ja akvarellitöistä. 
Ryhmän opettajana on toi-
minut kuvataiteilija Tarja 
Bruun-Järvenpää, joka 
on kannustanut kurssilai-
sia rohkeaan ja persoo-
nalliseen ilmaisuun sekä 
värien käyttöön niin ase-
telma- kuin maisemamaa-
lauksissakin.

Veikkolan maalausryh-
mään kuuluvat: Marjut 

Frantsi-Lankia, Ritva Jä-
meri, Tuula Kaustinen, Sa-
kari Kettunen, Else Luopa-
järvi, Rita Reijonen, Tarja 
Roisko ja Salme Streng.

Näyttely on esillä Veik-
kolan kirjaston aukiolo-
aikoina ma klo 14–20, ti 
ja to klo 14–19 sekä ke, 
pe ja la sekä aattoina klo 
10–15 osoitteessa Allastie 
6, Veikkola.

Lämpimästi tervetuloa 
tutustumaan Syksyn har-
maudesta kevään kirkkau-
teen -näyttelyymme!

Kurssilaisten puolesta 
Marjut Frantsi-Lankia

Kuvassa Veikkolan maalauskurssilaisista 
Marjut Frantsi-Lankia, Else Luopajärvi, Salme 
Streng, Sakari Kettunen, Ritva Jämeri ja Rita 
Reijonen. Kuva: Tarja Bruun-Järvenpää.

www.kylanraitti.fi
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Veikkolan kirjasto tiedottaa

Kirjaston aukioloajat 
 
ma klo 14–20 
ti ja to klo 14–19 
ke, pe, la ja aattoina  
klo 10–15

Allastie 6,  
02880 Veikkola 
puh. 09 2967 2100  
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Kevään 
poikkeusaukioloajat

to 13.4. auki klo 10–15 
pe 14.4. – ma 17.4. suljettu 
ma 1.5. suljettu 
to 25.5. suljettu

Tulevia tapahtumia

Runopiknik torstaina 
23.3. klo 18 kirjaston Rot-
ko-salissa. Vietetään tun-
nelmallinen ilta runojen 
parissa, teemana suoma-
laiset naisrunoilijat. Voit 
tuoda etukäteen kirjastolle 
runoja, joita toivot illan ai-
kana luettavan. Järjestäji-
nä Kirkkonummen kirjas-
ton ystävät ry ja Veikkolan 
kirjasto.

Novelleja ja neuleita 
-ilta torstaina 30.3. klo 
18 Rotko-salissa. Luetaan 
ja kuunnellaan novelleja 
kahvikupin äärellä. Halu-
tessasi voit tehdä samalla 
omia käsitöitä. Lukijoina 
kirjaston henkilökunta ja 
Kirkkonummen kirjaston 
ystävät ry.

Yhteislaulua torstaina 
6.4. klo 14–16 Rotko-
salissa. Lauluiltapäivä 
järjestetään yhteistyössä 
Veikkolan sydänkerhon 
kanssa. Tervetuloa!

Oikeudellista neuvontaa 
ajanvarauksella maanan-
taina 24.4. klo 17.00–
18.30. Oikeudellista 
neuvontaa maksutta, ei ri-
kosasioissa. Tapaamisessa 

kartoitetaan mahdollinen 
oikeudellisen avun tarve. 
Neuvonta-ajan pituus on 
15 min/asiakas. Ajanva-
raus puhelimitse (09 2967 
2100) tai kirjastossa pai-
kan päällä käymällä.

satutunnit perjantaisin 
klo 10 kirjaston Satukama-
rissa. Tervetuloa mukaan, 
4–6-vuotiaat lapset! Ke-
vään viimeinen satutunti 
on 19.5.

Ystävänpäivän 
kirjavinkkaukset

Veikkolan kirjastossa riitti 
helmikuussa ystävänpäi-
vän aikaan vilskettä, kun 
Kirkkonummen pääkir-
jaston kirjavinkkari Riitta 
Keipi kävi esittelemässä 
veikkolalaisille koululai-
sille ystävyydestä kerto-
via kirjoja. Rotko-salin 
oli sisustanut pääkirjaston 
Heidi Lindén teemaan so-
pivasti paperisydämin, ja 
sali oli täynnä houkuttele-
vaa luettavaa aina Evasta 
ja Adamista Neropatin 
päiväkirjoihin. Innokkaat 
kuuntelijat oli kutsuttu 
Veikkolan ja Vuorenmäen 
kouluista.

Kirjavinkkausta kävi 
kuuntelemassa 15 luokkaa 
eli noin 300 oppilasta. Lai-
namäärätkin olivat hurjia, 
sillä kolmen päivän aika-
na lainaan meni yhteensä 
noin tuhat ystävyystee-
maista kirjaa. Kiitos inspi-
roivista vinkkauksista!

Teksti: Saara Leppäsalko 
Kuva:: Anu Tarvainen

Ystävänpäivän kirjavinkkaus veti Veikkolan kirjaston Rotko-salin täyteen innokkaita 
kuuntelijoita.

Monitaideleiri 

Sata salaisuutta
Tule salaisuuksien leirille etsimään kät-
kettyjä viestejä, suunnittelemaan jätti-
mäisiä mysteerejä ja piirtämään arvoitus-
ten karttaa! Mistä kaikkialta salaisuuksia 
voi löytää? Millaisia voi keksiä itse?

Kirkkonummen kirjaston ystävien leiril-
lä uppoudutaan salaisuuksiin teatterin, 
kirjoittamisen sekä kuva- ja kädentaito-
jen avulla. Leirin ohjaajina toimivat kir-
jailija, teatteri-ilmaisun ohjaaja Emma 
Puikkonen ja artesaani Maarit Orko.

Ajankohta: 5.–9.6. päiväleiri klo 9–15. 
Paikka: Veikkolan kirjasto. 
Leiri on tarkoitettu 7–12-vuotiaille.

Hinta: 130 e sisältää lounaan, vakuutuksen 
ja materiaalit. Oma välipala mukaan! 

Ilmoittautuminen: 
ky.ilmoittautumiset@gmail.com 

Lisätiedot: Maarit Orko:  
maarit.orko@netti.fi, 050 523 1931.

PIHA
KUNTOON

BeTOnILaaTaT
MuurIKIVeT

reuna- ja pIHaKIVeT
KuKKaruuKuT
VesIKOuruT
LOIsKeKupIT

KaIVOnrenKaaT
VaLurauTaKansIsTOT

KuLjeTuspaLVeLu

seMenTTIVaLIMO
T. Haapanen OY

puh  (09) 863 2977, 
        (09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax  (09) 881 605 30

www.sementtivalimothaapanen.fi
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

E-kirjoja voi nyt lukea 
mobiilisovelluksella

Kirkkonummen kirjaston 
e-kirjoja voi lukea entistä 
helpommin. Kirjastolla on 
käytössä suomenkielinen 
e-kirjapalvelu Ellibs, jon-
ka kirjat ovat luettavissa 
nyt myös mobiilisovelluk-
sella. Sovelluksessa voi 
selailla kirjaston e-kirja-
kokoelmaa, lainata, lukea 
ja varata kirjoja.

Ellibs-sovellus on saata-
villa iOS- ja Android-äly-
puhelimille ja -tableteille, 
ja sen voi ladata maksutta 
App Storesta tai Google 
Play -kaupasta. Sovelluk-
sessa kirjastoksi valitaan 
Kirkkonummen kirjasto. 
Sovellukseen kirjaudutaan 
kirjastokortin numerolla ja 
pin-koodilla.

Ellibsin e-kirjoja voi lukea 
edelleen tuttuun tapaan lu-
kuohjelmalla tietokoneella 

tai mobiililaitteella. Osa 
e-kirjoista on myös luet-
tavissa suoraan selaimessa 
ilman erillistä lukuohjel-
maa. Tarkemmat ohjeet 
e-kirjojen lukemiseen ja 
lataamiseen löytyvät kir-
jaston kotisivuilta.

Kirkkonummen kirjaston 
Ellibsistä löytyy esimer-
kiksi tämän kevättalven 
kysytyin tietokirja eli 
Anne Mattssonin kirjoitta-
ma Tellervo Koiviston elä-
mäkerta. Kokoelmassa on 
myös useita mielenkiin-
toisia kaunouutuuksia, ku-
ten Joel Haahtelan Mistä 
maailmat alkavat ja Venla 
Hiidensalon Sinun tähtesi.

Lisätietoja voi kysyä 
pääkirjastosta  
(puh. 09 2967 
2467, kirjasto(a)
kirkkonummi.fi).
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Perinteinen Veikkolan lastenpäivä  
Veikkolan koululla 
sunnuntaina 2.4. klo 10.30–14.00
Veikkolan leijonat jär-
jestävät jälleen lapsille 
ratkiriemukasta puuhas-
telua.  Tapahtuman yhte-
ydessä Veikkolan alueen 
liikuntaryhmät esittelevät 
toimintaansa lapsille ja 
aikuisille. Kotiin viemi-
seksi lapset saavat iloisen 
ilmeen, kaasuilmapallon ja 

mahdollisesti vielä arvon-
tapalkinnon.

Tapahtuman vetonaulaksi 
leikki-ikäisille vuodesta 
toiseen on osoittautunut 
pallomerilaiva, joka koo-
taan koulun juhlasaliin. 
Itämeri-laivaksi aikoinaan 
ristityllä aluksella lapset 

voivat kiipeillä, ohjata 
laivaa ruorin ääressä ja 
pulahtaa liukurataa pitkin 
pallomereen.

Aina energisten touhuajien 
juoksemisen, hyppimisen 
ja kiipeilyn tarpeeseen ka-
sataan avaraan saliin myös 
pomppulinna, juoksumatto-

ja, ponnahduslautoja ja peh-
mustepatjoja. Arvonnassa 
hyviä voittoja on runsaasti.

Esiintymislavalla Sirkus 
Pisara esittää akrobatiaa, 
ja liikuntaryhmät esit-
täytyvät. Kahviosta saa 
virvokkeita sekä välipa-
laa lapsille ja kahvia van-
hemmille lasten väsymistä 
odotellessa.

Veikkolan koulun ympä-
riltä löytyvät tutustumista 
varten ja ihmeteltäväksi pa-
lokunta ja poliisi autoineen 
sekä ambulanssi. Pihalla 
löytyy myös muita aktivi-
teetteja lapsille paikallisten 
toimijoiden tarjoamana.

Veikkola kasvaa, ja ky-
läämme muuttaa jatkuvas-
ti lisää lapsiperheitä. Las-
tenpäivälle on Veikkolassa 
kysyntää, ja tänne osataan 
tulla jo kauempaakin.

Tervetuloa Veikkolan las-
tenpäiville, toivottaa LC 
Kirkkonummi/Veikkolan 
presidentti Tommi Virtanen.Itämeri-laiva. Kuva: Antero Kokkonen.

Esikouluelämää Veikkolan Punaisella Tuvalla
Meidän esikoululaiset ha-
luaisivat kertoa teille Pu-
naisesta Tuvasta:

“Me ollaan esikoulussa 
Veikkolan Punaisella Tu-
valla. Talo on punainen, ja 
se on sellaisessa paikassa, 
missä on paljon puita. Se 
on Veikkolan koulun lä-
hellä, mäen alla.”

”Aluksi, kun tultiin es-
kariin, vähän ujostutti, 
mutta siellä oli pari tuttua 
kaveria. Melkein kaikki 
aikuisetkin oli tuttuja, kun 
he olivat siellä silloin, kun 
meidän sisaruksia oli es-
karissa. Kaikki aikuiset on 
kivoja.”

”Eskarissa tehdään kaik-
kea kivaa. Meillä on apu-
laisjutut, siellä askarrel-
laan, jumpataan, tehdään 
kirjaimia ja numeroita. 
Eskaritehtävät on helppo-
ja. Leikkiminen on kivaa, 
etenkin kotileikki ja pik-
kuautoilla leikkiminen. 
Me ollaan saatu eskarissa 
uusia ystäviä.”

”Mukaviksi muistoik-
si ovat jääneet metsässä 
käynnit, jossa rakennet-
tiin yhdessä maja, syötiin 
eväitä ja tehtiin trangioil-
la ruokaa. Kerrosbussilla 
mentiin katsomaan Tatu 
ja Patu -teatteria. Myös 
teatteri Raatikon matka 
ja uintireissut ovat olleet 
mieleisiä.”

“Odotan kevättä, koska 
silloin on yöeskari. Mun 
veli on kertonu siitä.”

Lauantaina 28. tammi-
kuuta vietettiin Punaisella 
Tuvalla talvitapahtumaa. 
Sää oli surkean harmaa, 
ja vettä satoi, mutta silti 
Punaisen Tuvan pihalle 
kerääntyi lapsiperheitä 
viettämään aikaa yhdessä. 

Lapset viihtyivät tapahtu-
massa.

“Siellä syötiin partiolais-
ten paistamia lettuja sekä 
makkaraa, joka saatiin itse 
paistaa. Suunnistuksessa 

piti etsiä kuvia, joissa oli 
liikuntatehtäviä, esimer-
kiksi liikuttiin kuten karhu 
ja ujo pingviini sekä hypit-
tiin puomien yli. Liukuril-
la laskettiin mäkeä ja pil-
kittiin. Saaliiksi tuli leluja. 
Siellä oli myös iso ja pieni 
poni. Toisen nimi oli Tutti 
ja niillä sai ratsastaa.”

Osa esikoululaisista jää 
Tuvalle päivähoitoon 
esikoulupäivän jälkeen. 
Lapset halusivat sanoa 
muutaman sanan iltapäivä-

kerhosta, johon he saavat 
kavereita 1.–2.-luokkalai-
sista sekä Veikkolan että 
Vuorenmäen koulusta.

“Iltapäiväkerhossa saa 
välipalaa, leikitään ja teh-

dään läksyjä. Siellä on 
paljon kavereita ja paljon 
erilaista kivaa puuhaa. 
Koululaisina haluttaisiin 
tulla Tuvan iltapäiväker-
hoon.”

Mehu maistui touhujen lomassa Talvitapahtumassa 28.1. 
Kuva: Enni Malmberg.

Tässä ollaan metsäretkellä. Kuva: Heli Niemi.

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 
02880 Veikkola

Kylätalo 
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1. Olen edelleen valmis osallistumaan yhteisten asi-
oiden hoitamiseen ja kunnan kehittämiseen kokenee-
na vaikuttajana ja terveydenhuollon ammattilaisena. 
Soten jälkeenkin kunnalle jää terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämistehtävä, johon tarjoan kokemukseni ja 
osaamiseni. Haluan myös puolustaa Veikkolan aluetta 
vahvana, monipuolisena ja kehittyvänä kyläyhteisönä.

2. 1) laaja-alainen terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen, 2) säilyttää riittävät hajautetut lähipalvelut Veik-
kolassa tasapuolisesti kunnan muiden osien kanssa, 3) 
edistää kuntalaisten kuulemista ja osallisuutta palve-
luiden kehittämisessä.

3. Toimin hyvässä yhteistyössä muiden veikkolalais-
ten luottamushenkilöiden ja kyläyhdistyksen kanssa. 
Haluan myös toimia viestinviejänä alueen tärkeissä 
asioissa kunnan suuntaan.

KUNTaVaaLiT

Veikkolan kyläyhdistys lähetti vaalikirjeen kaikkien valtuustoryhmien 
puheenjohtajille tai vaalipäälliköille. Kirjeessä yhdistys kertoi tukevansa 
kaikkia pohjoiskirkkonummelaisia kuntavaaliehdokkaita ja toivoi hyvää 
yhteistyötä valtuustoon valittujen kanssa. Lisäksi yhdistys toivoi, että 
viestin vastaanottaja välittäisi viestin kaikille ryhmän pohjoiskirkkonum-
melaisille ehdokkaille.

Jokaisen ehdokkaan toivottiin vastaavan kolmeen kysymykseen. Ehdok-
kaat saivat käyttää vastauksiin välilyönteineen enintään 750 merkkiä. 
38 ehdokkaasta kysymyksiin vastasi 32. Kokosimme tähän lehteen saa-
mamme vastaukset ja kuvat.

Kysymykset kuntavaaliehdokkaille: 
1. Miksi olet ehdokkaana? 
2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella? 
3. Mitä aiot tehdä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

PS. Veikkolan kyläyhdistys järjestää vaalipaneelin 22.3. klo 18 Veikko-
lan koulun ruokasalissa.

Suomen Keskusta

3 Marjut Frantsi-Lankia, LL, asiantuntijalääkäri

Vaalikirje ja kysely

1. Olen ollut kolme kautta Kirkkonummen valtuustos-
sa, miksi en siis pyrkisi neljännellekin kaudelle. Tunnen 
vastuuta sekä äänestäjilleni että puolueelleni. Ryhdyin 
ehdolle, kun sitä toivottiin.

2. Tärkeimmät tavoitteeni tulevalle kaudelle: 1) Kirk-
konummen työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen 
ja sitä kautta liikenneruuhkien vähentäminen Helsingin 
suuntaan, 2) sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaami-
nen myös sen jälkeen, kun tehtävät siirtyvät maakunnan 
vastuulle, 3) päiväkoti-, peruskoulu- ja vanhuspalvelui-
den riittävyys Veikkolan alueella.

3. Haluan edistää hyvää yhteistyötä pohjoisen Kirkko-
nummen luottamushenkilöiden kesken yli puoluerajo-
jen. Tässä kyläyhdistyksen rooli on keskeinen.

8 Eero Lankia, agrologi, eläkkeellä

14 Antti Salonen, account manager

1. Kuntalaisten palvelut ovat kovassa myllerryksessä. 
Kunnan verotulot laskevat vuonna 2019 yli 100 mil-
joonaa euroa. Haluan antaa panokseni ja 16 vuoden 
valtuustokokemukseni kuntalaisten palveluiden tur-
vaamiseksi myös tämän jälkeen.

2. Turvata kunnalliset palvelut. Kunnan elinvoimai-
suuden kasvattaminen. Sähköisten palveluiden kehit-
täminen.

3. Kunnan tuottamat palvelut tulee priorisoida ja hyö-
dyntää eri tuotantomalleja sekä -tapoja. Painopiste 
soten jälkeen tulee olla kouluissa ja päiväkodeissa.

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne luovat pohjan elin-
voimaisuuden kasvulle. Yrittäjyyteen tulee luoda pa-
remmat mahdollisuudet.

Olen saanut olla työryhmässä, joka on linjannut ja 
määritellyt kunnan sähköisiä palveluja. Työtä haluan 
jatkaa ja tuoda sähköiset palvelut asukkaiden arkeen.

He eivät luule, että veik-
kolalaiset haluavat kir-
konkylään rakennettavaan 
terveyskeskukseen, palve-
lutalo Lehmuskartanoon 
ja kyläteitä kiemurteleviin 
9-alkuisiin busseihin.

Yhdessä – tillsammans tar-
koittaa sitäkin, että kunnan 
kaikkia kolmea keskusta ke-
hitetään yhdessä ja että Veik-
kolassa säilyvät vähintään 
nykyiset kunnan palvelut.

Hyvällä äänestysprosen-
tilla saamme enemmän 
ehdokkaita läpi. Äänestä-
mällä omiamme lisääm-
me valtuutettujemme 
määrää.

Espoo rakentaa kevyen 
liikenteen väylän Turun-
tien varteen. Väylä päät-
tyy kallioleikkaukseen 
kunnan rajalla. Eikö olisi 
ollut järkevää jatkaa sitä 
300 metriä Lepolammen 

1. Haluan olla mukana vaikuttamassa Kirkkonummen 
kehitykseen ja varmistamassa kaikkien kirkkonumme-
laisten äänen kuulumisen yhteisistä asioista päätettäes-
sä.

2. –  lisää pienten lasten vuorohoito/iltahoitopaikkoja

    – lähipalveluiden säilyttäminen sekä niiden kehittä-
minen

    – kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen/
kehittäminen

3. Tehdään yhteistyötä ja pidetään palvelut yhteisinä: 
palvelutason parantamisen paras takuu on palveluiden 
tuottaminen verovaroilla eikä voittoa tavoittelevien yri-
tysten toimesta.

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

23 Katja Juuti, lastenhoitaja

tienhaaraan ja myöhem-
min eteenpäin? Yhdessä 
– tillsammans, vai onko 
kunnan raja ylittämätön?

Kirkkonummi on ainoa 
suunnitellun Espoo–Salo-
junanradan kunnista, joka 
ei ole ollut mukana vaati-
massa suunnittelun aloitta-
mista. Nyt työ on alkanut, 
ja naapuri Espoo kaavailee 
jo kaupunkiradan rakenta-
mista.

Äänestäkää oman alueen ehdokkaita!

”Sinulla on ääni, käytä se kyläsi hyväksi 
– jatkossakin kunta huolehtii kouluista, 
päiväkodeista, nuorisopalveluista 
ja kirjastoista – valitse sinulle 
mieluista ehdokas ja äänestä.”
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1. Olen 21-vuotias kirkkonummelainen opiskelija, jon-
ka intohimoihin kuuluu politiikka ja kansalaisaktivis-
mi. Haluan säilyttää Veikkolan vielä tulevaisuudessakin 
vahvana ja itsenäisenä kylänä, joka on vapaa rekkaral-
leista ja muusta melusaasteesta.

2. Minun vahtivuorollani kyläämme ei enää unohdeta, 
vaan sen kehittäminen nostetaan yhtä tärkeäksi muiden 
kunnan osien kanssa. Lupaan palauttaa palveluita Veik-
kolaan ja samaan aikaan varmistaa, ettei meitä sivuuteta 
uusia sote-alueita suunniteltaessa.

3. On aika myös pistää loppu kyläämme piinaavalle 
moottoritien melulle. Lupaankin kannattajilleni yhden 
asian: meluvalli saadaan Veikkolaan – tavalla tai toisel-
la! Vallataan siis kunnantalo yhdessä takaisin ja noste-
taan veikkolalaisten asiat esityslistalle!

29 Markus Myllyniemi, opiskelija

43 Stig-Johan Nyberg, områdesskötare-aluehoitaja

1. Työtehtävieni vuoksi olen seurannut kunnan toimin-
taa aktiivisesti yli 30 vuotta. Tänä aikana minulle on 
vähitellen myös kasvanut halu vaikuttaa päätöksente-
koon.

2. a. Kun Kirkkonummen terveysaseman vuodeosasto 
siirtyy Espooseen, on kuntalaisille varmistettava toimi-
va ja yksinkertainen liikennöinti Espooseen.

b. Kunnassa harrastetaan aktiivisesti joukkuepelejä. 
Kun uusia kouluja rakennetaan, niihin tarvitaan toimi-
va liikuntasali. Kaikilla on oikeus harrastaa. 

c. Pohjois-Kirkkonummen ruotsinkielinen koulu toimii 
Sjökullassa, ja kohta valmistuvat esikoulu ja päiväkoti. 
Alueen tieverkosto pitää parantaa.

3. Pyrin vaikuttamaan päätöksentekoon yli puoluerajo-
jen, siten kuntalaisten hyvinvointi voidaan varmistaa.

32 Merja Reijonen, VTT yliopettaja, 
traumapsykoterapeutti
1. Haluan vaikuttaa siihen, miten turvallinen, toimiva, 
yhdenvertainen ja erityinen tulevaisuuden Kirkkonum-
mi ja Veikkola ovat asuinympäristöinä ja yhteisöinä.

2. Yhdenvertaisten palvelujen kehittäminen ja saata-
vuuden turvaaminen. Yhteisön toiminnan monipuoli-
nen kehittäminen ja koulukiusaamisen ehkäiseminen. 
Veikkolan julkisten kulkuyhteyksien turvaaminen ja 
meluvallin saaminen Veikkola kohdalle Turunväylällä. 

3. Osallistua aktiivisesti, olla määrätietoinen ja tehdä 
yhteistyötä. Minulla on laaja kokemus sekä sosiaali- ja 
terveysalalta että koulutuksen alueelta. Olen myös ter-
veysalan yrittäjä. Päättäjiltä vaaditaan ihmisten arjen 
ymmärtämistä, kykyä hahmottaa tulevaisuutta ja luoda 
verkostoja sekä erityisesti ymmärrystä kysyä oikeita 
kysymyksiä.

35 Tero Strand, järjestöpalvelupäälikkö

1. Olen sitä mieltä, että kirkkonummelaisessa politii-
kassa tarvitaan enemmän ihmisiä, jotka välittävät. Näis-
sä taloudellisissa tilanteissa täytyy olla takana myös 
humanismia!

2. – kulttuurin merkityksen esille nostaminen kirkko-
nummelaisessa arjessa ja vapaa-ajantoiminnoissa

– kunnan kiinteistöistä huolehtiminen

– eriarvoistumisen ja syrjäytymisen vähentäminen. 
Tämä tulee huomioida kaikessa palvelutuotannossa 
kaavoituksesta päivähoitoon.

3. Aion pitää näitä (ja muitakin) asioita jatkuvasti esillä. 
Hitaasti mutta varmasti!

Kansallinen Kokoomus
53 Susan Honka, projektipäällikkö

1. Olen aina ollut kiinnostunut yhteisistä asioista ja ha-
lunnut vaikuttaa niihin. Olen toiminut mm. erilaisten 
liikuntajärjestöjen luottamustehtävissä jo yli 20 vuoden 
ajan. Kunnanvaltuuston ja etenkin suomenkielisen var-
haiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyys on vah-
vistanut uskoa myös siihen, että voin todella vaikuttaa 
asioihin.

2. a) edesauttaa, että lapset ja nuoret voivat viettää päi-
vänsä terveellisissä ja turvallisissa hoito- ja oppimis-
ympäristöissä, 

b) turvata kuntalaisille arkipäivän palvelut kolmessa 
kuntakeskuksessa, 

c) yhdistysten ja seurojen toimintaa on tuettava riit-
tävästi. Niiden merkitys kuntalaisten arkipäivässä on 
merkittävä.

3. Työskentelen aktiivisesti ja johdonmukaisesti asioi-
den eteen.

58 Matti Kaurila, geotekniikkapäällikkö

1. Halusta vaikuttaa päätöksentekoon. Veikkolaan 
suuntautuu kasvupaineita. Tulen vaikuttamaan siihen, 
että myös jatkossa Veikkola on viihtyisä pientaloalue, 
jossa on riittävästi lähivirkistysalueita. Tulen huolehti-
maan siitä, että Pohjois-Kirkkonummi saa sille kuulu-
van osuuden kunnan varoista.

2. Veikkolan koulun laajentaminen, vanhojen kaava-
alueiden kunnallistekniikan rakentaminen valmiiksi 
sekä kevyen liikenteen väylät Veikkolasta Turuntietä 
Haapapurolle ja Eerikinkartanontietä Kurkistoon.

3. Olen kolmannen kauden valtuutettu ja kunnanhalli-
tuksen jäsen vuodesta 2007 alkaen. Minulla on koke-
musta ja taitoa asioiden eteenpäin viemiseksi. Omassa 
ryhmässä olen saanut arvostusta ja tukea tekemilleni 
esityksille, joita tulen tekemään em. tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.
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64 Lennart Långström, insinööri, ingenjör

1. Haluan olla mukana kehittämässä, säilyttämässä ja 
kenties tuomassa jotain uutta rakkaan kotikuntani kun-
nallispolitiikkaan.

Olen työskennellyt julkisella ja yksityisellä sektorilla 
sekä yrittäjänä ja ollut mukana seuratoiminnassa. Ar-
vostan vapaaehtoistyötä, jota seuroissa tehdään. Luonto 
on minulle tärkeä, ja kehittämisessä tulee vaalia ympä-
ristöä.

2. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta pitää 
parantaa. Sjökullan koulun yhteyteen tulisi rakentaa ke-
vyen liikenteen väyliä. Haja-asutusalueella joukkoliiken-
teen kysyntä ja tarjonta saisi kohdata paremmin. Haluan, 
että koulutuksen ja päivähoidon tasosta ei tingitä.

3. Perehdyn asioihin ja olen avoin yhteistyölle sellais-
ten tahojen kanssa, joiden pyrkimyksenä on parempi 
huominen, kestävällä pohjalla. Olen aloitteellinen tär-
keissä kysymyksissä.

71 Leena Riipinen, project manager, team leader

1. Oman asuinalueen asiat kiinnostavat minua, ja halu-
an olla myös päättämässä niistä.

2. Kunnan taloudenhoito, kaikki kunnan palvelut perus-
tuvat siihen. Valtuutetut ovat mukana kaikissa valtuus-
ton päätettäväksi tulevissa asioissa, mutta jos täytyy 
vain kolme tavoitetta valita, niin tässä: vähäosaisista 
tulee huolehtia, koululaisille tulee taata terveellinen ja 
turvallinen koulu, yrittäjyyttä tulee tukea ja kannustaa. 
Toki muutkin asiat ovat lähellä sydäntä, mm. Eerikin-
kartanon tulevaisuus.

3. Olla aktiivinen, perehtyä asioihin, käyttää maalais-
järkeä ja omaa kokemusta. Politiikka on yhteistyötä. 
Aion verkostoitua, kuunnella ja ottaa huomioon eri nä-
kökantoja. Tehtävässä tarvitaan tiimityötaitoja ja tois-
ten kunnioitusta yli puoluerajojen.

76 Ulla Seppälä, sairaanhoitaja, terveystiet. 
maisteri

1. Haluan vaikuttaa kotikuntani asioihin. Kunnan roo-
li on muutoksessa. Sopeutuminen suuriin muutoksiin 
vaatii paljon kokemusta ja tietämystä. Minulla on 24 
vuoden kokemus valtuustoista kolmesta eri kunnasta ja 
kyky viedä asioita eteenpäin yhdessä.

2. Terve talous, mikä mahdollistaa elinvoimaisen Kirk-
konummen ja Veikkolan. Asukaslähtöisten ja kustan-
nustehokkaiden palveluiden järjestäminen sotella tai 
ilman. Asuinympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden 
edistäminen, mikä vaikuttaa myös veikkolalaisten hy-
vinvointiin. Asioita on paljon tehty, työ jatkukoon.

3. Teen yhteistyötä myös yli puoluerajojen. Pitkäjän-
teinen työ yhteisten asioiden eteen edistää paremmin 
asioiden toteutumista.

1. Olen ehdolla toiselle kaudelle, koska mielestäni Veik-
kolalla tulee olla hyvä edustus monen ehdokkaan voi-
min kunnanvaltuustossa. Siten saamme kylämme äänen 
parhaiten kuuluville päätöksenteossa.

2. Veikkolan nuorisotilojen aukioloaikoja tulisi lisätä, 
sillä nuorilla ei ole juurikaan muita ajanviettopaikkoja. 

Veikkolan viihtyisyys on turvattava ja pidettävä huoli 
kaavoituksen suhteen, että näin on. En näe Veikkolaan 
tarvittavan kerrostaloja.

Kunnan talouden tasapainottamista tulee jatkaa, jottei 
kunnallisveroprosenttia tarvitse nostaa

3. Olen silmät auki ja korvat tarkkana valtuustonko-
kouksissa, jotta niissä tehtäisiin kunnallemme parhaita 
päätöksiä. En lupaa kuuta taivaalta tai muuta utopistista, 
mutta parhaani yritän tehdä meidän kirkkonummelais-
ten eteen, Veikkolan saadessa erityishuomioni.

83 Jarmo Uimonen, yrittäjä

91 Piia Aallonharja, IT-asiantuntija, tradenomi 

Perussuomalaiset

1. Haluan olla vaikuttamassa, että kasvava Kirkkonum-
mi on hyvä ja turvallinen paikka asua ja yrittää.  

2. Yrittäjyys, koulutus ja kunnan talous.

3. Kunnan hyvinvoinnin luovat yrittäjät, jotka tuottavat 
tuotteita, palveluita ja työpaikkoja. Kunnan tulee tu-
kea yrittämistä kaavoittamalla liiketiloja ja poistamalla 
yrittäjyyden esteitä. 

Terveissä kouluissa, joissa otetaan erilaiset oppijat 
huomioon, on hyvä oppia. Opettajille myös koulutusta, 
kun digiloikka muuttaa opetusmenetelmiä. Koulut eivät 
tarvitse ideologisia ylätason ohjelmanjulistuksia vaan 
työrauhan opetukselle. 

Kunnan tulee helpottaa kuntalaisten elämää karsimalla 
byrokratiaa ja selkiyttämällä tukiviidakkoja. Kunnan 
talous tulee laittaa kuntoon pistämällä turhat menoerät 
kuriin.

60 Risto Konttinen, eläkeläinen, yrityksen sisäinen 
tarkastaja 
1. Haluan kehittää kunnan palveluita tasapuolisesti 
ympäri Kirkkonummea. Haluan vaikuttaa siihen, että 
Kirkkonummi satsaa palveluihin, turvallisuuteen ja 
viihtyvyyteen.  Minulla on monipuolinen työkokemus, 
jota voin hyödyntää luottamustehtävissä.

2. Pyrin pohjoiskirkkonummelaisena valtuutettuna tur-
vaamaan alueen palveluiden säilymisen ja kehittymisen.

Yhteistyö asukkaiden, oman valtuustoryhmän ja mui-
den valtuutettujen kanssa.

Senioreiden palvelut.

3. Kuuntelen asukkaita ja toimin yhteistyössä eri ryh-
mien kanssa.

Pohjois-Kirkkonummi on kasvava alue, jossa täytyy olla 
tarvittavat lähipalvelut.  Vaikutan aktiivisesti näihin.

Väestön ikärakenne muuttuu vanhemmaksi, ja se vaatii 
lisää kotipalveluja. Pyrin varmistamaan, että palveluita 
lisätään vanhusväen kasvun tahdissa.
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105 Pekka Sinisalo, FM, kunnanhallituksen 2. 
varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu 

1. Nyt vasta kahden kauden jälkeen alkaa tuntua sil-
tä, että alkaa hallita kuntapolitiikan teon. Siksi koen, 
että minulla on vielä paljon annettavaa kunnalle ja 
kuntalaisille.

2. Suorat yhteydet Jorviin, meluaita Veikkolaan, ho-
mekoulujen ja päiväkotien korjaukset.

3. Pyrin jälleen kunnanhallitukseen, HSL:n hallituk-
seen ja myös maakuntahallintoon.

102 Vesa-Pekka Sainio, myyjä, Kirkkonummen 
Perussuomalaisten pj.

1. Haluan vaikuttaa asuinympäristöni kehitykseen 
siten, että se pysyy elinvoimaisena, viihtyisänä ja 
turvallisena. Koen paikalliset asiat – kuten lähipalve-
lut – tärkeänä kuntakentän ollessa myllerryksessä ja 
Kirkkonummen ponnistellessa taloudellisten haastei-
den kanssa.

2. 1. Varmistaa kirkkonummelaisille oikeudet kunnon 
kuntaan. 2. Huomioida lasten ja nuorten asiat. 3. Edis-
tää kuntalaisten asuin- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

3. Aion ottaa asioista selvää eri näkökulmista, kuun-
nella kuntalaisia herkällä korvalla ja osallistua pää-
töksentekoon yhteistyössä yli puoluerajojen. Jos tulen 
valituksi luottamustehtäviin, pyrin toteuttamaan Kirk-
konummen Perussuomalaisten vaaliohjelmaa parhaani 
mukaan.

107 Santtu Vainionpää, sähkö- ja 
automaatioasentaja

1. Haluan ajaa pohjoiskirkkonummelaisten asiaa.

2. Veikkolan kehittäminen, paremmat liikenneyhtey-
det, paremmat internetyhteydet.

3. Aion kuunnella asukkaita ja olla aktiivisesti mukana 
kokouksissa.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

120 Miika Engström, verkställande direktör

1. Mielestäni Kirkkonummen kunta tarvitsee inno-
vatiivisia ja moderneja ratkaisuja toimintansa tehos-
tamiseen ja uusia näkemyksiä järkeviin päätöksiin. 
Veikkola on hyvä paikka elää ja asua. Haluan vaa-
lia, ylläpitää ja kehittää kylämme toimintaa etenkin 
lapsia ja nuoria ajatellen. Veikkolan ääni on saatava 
kuuluviin kunnan päätöksenteossa.

2. I Vähentää kunnan byrokratiaa sekä tehostaa ja 
uudistaa sen toimintaa ja toimintamalleja. II Vaalia 
ja kehittää Kirkkonummea entistä paremmaksi kun-
naksi lapsiperheille ja kehittää eritoten Veikkolaa 
lisäämällä mm. nuorten harrastusmahdollisuuksia ja 
vapaa-ajanviettopaikkoja. III Taata kunnallisen terve-
ydenhuollon saatavuus Veikkolassa jatkossakin sekä 
toimivat julkiset liikenneyhteydet.

3. Pyrin tekemään kaikkeni näiden tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

123 Hans Hedberg, hemmansägare

Lähden taas ehdokkaaksi, koska opettelen jatkuvasti 
uusia asioita. Olen huomannut, että minulla on paljon 
annettavaa lapsista, kaavoituksesta, lupamenettelyistä, 
maaseutuelinkeinosta. En osaa kaikkea, mutta paljon 
enemmän kuin nykyiset kollegat. En lupaa mitään.

130 Ulf Kjerin, kommunfullmäktige ordförande, 
försäljningsmäklare

1. Haluan kehittää kuntaa kuntalaisten parhaaksi.

2. 1. Kunnan tulee toiminnassaan kunnioittaa seni-
oriväestömme. Heidän pitää saada hyvä ja antoisa 
elämä. 2. Sosiaali ja terveyspalveluiden sujuva siir-
to maakuntahallinnolle niin, että palvelut paranevat 
kirkkonummelaisille. Veikkolan terveyskeskuksen 
palvelut on pyrittävä turvaamaan. 3. Eläkeläisalennus 
Helsingin-seudun liikenteen matkalippuihin.

3. Aktiivinen osallistuminen valtuusto- ja luotta-
mushenkilötyöhön. Näitä asioita on ajettava moni-
puolisesti koko vaalikauden aikana. HSL:n lippujen 
hintojen alennuksesta teen valtuustoaloitteen. Alen-
nuksesta on myös oltava yhteydessä HSL:n muihin 
jäsenkuntiin.
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Suomen Kristillisdemokraatit
156 Petri Ronkainen, muusikko

1. KD:n antamat lupaukset, kuten perheet, työpaikat 
ja turvallisuus, vakuuttavat. Toki Kirkkonummella on 
toteutettu hyvää kuntapolitiikkaa, ja jopa Veikkola on 
viimein saanut hyvää: kunnallistekniikan laajentaminen 
ja liikuntapaikka Vuorenmäen koulun läheisyydessä.

2. Lapsiperheitä ei saa unohtaa. Ikäihmiset ja heidän 
hoitonsa kotona/laitoksessa. Yrittäjyys kannattaa Kirk-
konummella.

3. Lapsiperheiden toimeentulosta pitää huolehtia. Kou-
luissa on oltava tarpeeksi pieniä luokkakokoja ja avus-
tajia apua tarvitseville lapsille.

Ikäihmisten hoito kotona tai laitoksessa: kotona asuvia 
tulisi tukea ja laitoksissa asuville laitoshoitoa niin, että 
he ovat tyytyväisiä.

Yrittäjyys kannattaa Kirkkonummella – siihen tulee 
satsata edelleen. Tonttimaata on tarjottava edullisesti. 

158 Pirjo Salmi, pankkitoimihenkilö, eläkkeellä

1. Haluan tuoda omalta osaltani kuntapolitiikkaan in-
himillisempää otetta elämänkokemuksellani ja arvoil-
lani.

2. Lapsilla on oikeus turvalliseen ja lähellä olevaan 
kouluun ja päiväkotiin, jossa on mahdollisimman pie-
net luokka- ja ryhmäkoot, ja että Kirkkonummi pysyy 
lapsiystävällisenä kuntana. Turvallinen vanhuus omas-
sa kunnassamme ja terveyspalveluiden pysyvyys mah-
dollisimman lähellä.

3. Jos tulen valituksi, on mahdollisuus vaikuttaa val-
tuustossa ja lautakunnissa. Olen viiden lapsen mummi. 
Yksi lapsista on kehitysvammainen, joten tiedän lap-
siperheen arjen raskauden. Olen ollut omaishoitajana 
miehelleni, joka on nyt hoitokodissa. Eli tiedän, kuinka 
rankkaa on omaishoitajan arki. En pelkää tuoda näke-
myksiäni ja kokemuksiani julkisuuteen.

Vasemmistoliitto
164 Kimmo Dahlman, tuotantoteknikko, 
pääluottamusmies

1. Halu vaikuttaa asioihin. Politiikassa olen untuvikko, 
mutta uskon vaikuttamiseen. Kuntapolitiikka on kuiten-
kin se, mikä on lähimpänä kaikkia ihmisiä.

2. Julkiset kulkuyhteydet. Paikallisten palveluiden säi-
lyminen ja paraneminen. Kevyenliikenteen väylät.

3. Jos minä tulen valituksi, pyrin nostamaan asiat aina 
esille ja teen kaikkeni niiden onnistumiseksi. Toki mui-
takin asioita ajan, jos tunnen ne omakseni.

166 Elina Kinnunen, sosiaaliohjaaja, opiskelija

1. Olen kiinnostunut kuntapolitiikasta ja haluan olla 
mukana kehittämässä Kirkkonummea.

2. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen 
Kirkkonummelle. Kattavamman joukkoliikenteen, 
lähiliikuntapaikkojen ja luontokohteiden puolustami-
nen.

3. Pidän tärkeinä pitämiäni asioita esillä ja toimin 
niiden puolustamiseksi mahdollisissa luottamusteh-
tävissäni.

Vihreä liitto
174 Ulla Aitta, KTM, työelämän tutkija
1. Pohjoisen Kirkkonummen kylät ovat luonnonläheinen 
ja rauhallinen asuinympäristö pääkaupunkiseudun lähi-
tuntumassa. Koska ne ovat kaukana kunnan keskustasta, 
tulee meidän muistuttaa olemassaolostamme ja tuoda 
esiin asuinalueemme kehittämis- ja palvelutarpeita.

2. – Miten tuleva sote-uudistus nivelletään Kirkkonum-
men perusturvan palveluihin?

– julkisten liikennepalvelujen kehittäminen

– ikäihmisille soveltuvien yhteisöllisten asumisratkai-
sujen kehittäminen.

3. Pyrin vaikuttamaan siihen, että esim. Veikkolan ter-
veyskeskus palveluineen säilytetään. Pyrin vaikuttamaan 
Pohjois-Kirkkonummen julkisen liikenteen kehittämi-
seen. Teen yhteistyössä muiden puolueiden kanssa kun-
nalle aloitteita, joissa edellytetään uusien asuinalueiden 
kaavoitusta siten, että rakennetaan asuinyhteisöjä, joissa 
on myös riittävä määrä tuettua palveluasumista.

143 Malin Männikkö, abiturient 

1. Jag ställer upp, eftersom kommunalpolitiken är ett 
bra sätt att påverka tjänster nära mig själv.

2. Problemen med mögelskolorna måste lösas hållbart 
och så snabbt som möjligt. 

Jobba för fortsatt fungerande kollektivtrafik i Kyrks-
lätt.

Vara med i beslutsfattande, som gör Kyrkslätt till ett 
bra hem.

3. Tala för att beslut skall fattas med omsorg och gen-
om att lyssna på, vad de, som direkt påverkas, har för 
åsikt i saken, dvs. lärarna och andra, som jobbar i sko-
lorna, som är påverkade. Se till, att vi fortfarande hör 
till HSL-området. Jobba för, att t.ex. stöda hobbyverk-
samhet för alla.
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191 Jaakko Kallio, palvelumuotoilija

1. Tavoitteenani on päästä mukaan kehittämään kun-
nan palvelutarjoomaa kuntalaisten tarpeita vastaavak-
si. Kolmen keskuksen kunnassa palvelujen hyvä saata-
vuus tulee taata oikein suunnitellulla ja ihmisläheisesti 
digitalisoidulla toimintamallilla. Luontokin kiittää, kun 
rasituskuorma vähenee.

2. Tärkeät kuntapalvelut kaikkien saataville. Kirkko-
nummesta syrjintävapaa kunta. Lapsista, nuorista ja 
vanhuksista pidetään parempaa huolta.

3. Teen aloitteen kunnan palveluiden uudistamisesta 
ja varmistan, että valtuustolla on riittävä ymmärrys ja 
kyky tehdä asiassa kuntalaisia palvelevia päätöksiä. 
Teen myös aloitteen kunnan strategian tarkentamisesta 
syrjintään ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa. Haluan, 
että kunta tarkentaa ja kirjaa ylös lasten, vanhusten sekä 
muiden apua tarvitsevien kuntalaisten palvelumallin.

196 Anna Kylmänen, kasvatustieteiden kanditaatti, 
opiskelija
1. Koen, että meidän kaikkien on tehtävä osamme teh-
däksemme rakkaasta kotikylästämme ja -kunnastamme 
ja samalla kotimaastamme ja -planeetastamme parempi 
paikka asua meille itsellemme ja seuraaville sukupol-
ville. Minun tapani tehdä oma osuuteni on osallistua 
kunnallispolitiikkaan. Lisäksi nuoria naisia tarvitaan 
Kirkkonummen kunnallispolitiikkaan, niin kuin kaik-
keen muuhunkin poliittiseen päätöksentekoon. Vihreät 
on ollut puolueeni alusta alkaen.

2. Kehittää peruspalveluiden laatua ja saavutettavuutta eri-
tyisesti Pohjois-Kirkkonummella, tehdä Kirkkonummesta 
aiempaa merkittävästi ympäristöystävällisempi kunta ja 
lisätä kuntalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia.

3. Aion voittaa vaalit. Sen jälkeen ajattelin jatkaa Veik-
kolan terveysaseman uudistamisella ja Kirkkonummen 
omalla ilmasto-ohjelmalla. Ja siitä sitten eteenpäin...

200 Maarit Orko, artesaani

1. Pohjois-Kirkkonummella on hyvä asua, mutta voisi 
olla vielä parempi. Kunnan strategia ”Yhdessä – till-
sammans” ei toteudu. Asukkaita ei kuunnella. Tuli 
asukaspuisto. Pyysimme pulkkamäkeä, saimme vuo-
rimäntyjä. Veikkolan kyläyhdistyksen hallituksen jä-
senenä olen huomannut, että jopa vahvan yhdistyksen 
esittämät perustellut kannanotot mitätöidään. Siksi 
pyrin mukaan päätöksentekoon puolustamaan oikeuk-
siamme.

2. 1. Kuntalaisten tasavertainen kohtelu. 2. Kolman-
nen sektorin tarjoamille kulttuuriharrasteille tiloja ja 
toimintaedellytyksiä. 3. Nuorille asiallisia tapaamis-
paikkoja.

3. Tuon asiat rakentavasti esille miettien toteuttamista 
erilaisin keinoin ja yhteistyötä tehden    alueen asuk-
kaiden, yhdistysten ja luottamushenkilöiden kanssa 
puoluekannasta riippumatta.

207 Outi Saloranta-Eriksson, opetuspäällikkö, 
kunnanvaltuutettu, undervisningschef, 
kommunfullmäktig

1. Olen kokenut työn mm. valtuustossa ja hallituksessa 
merkitykselliseksi, mutta asioiden loppuun saaminen 
vaatii aikaa. Haluan olla varmistamassa, ettei esim. 
Veikkolan päiväkoti ja koulu -hanke unohdu.

2. Toimiva kunta soten jälkeen. Järkevä investointioh-
jelma. Veikkolan palveluiden varmistaminen.

3. Kuinka varmistamme palveluiden laadun kunnan 
rahoituspohjan kavetessa? Pidän aihetta esillä kauden 
alusta alkaen. Hyvinvointikeskus ja Jokirinteen oppi-
miskeskus maksavat paljon. Myös Gesterbyn koulu-
keskuksen sisäilmaongelmat tulee ratkaista. Mm. uusia 
rahoitusmalleja tulee etsiä. 

Kuntastrategiamme mukaan kehittäminen keskittyy 
myös Veikkolaan. Strategia voi kuitenkin unohtua. 
Pohjois-Kirkkonummen puolestapuhujia tarvitaan, ja 
minä haluan olla yksi heistä!

Avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

ostaa & myy & palvelee

OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: 
huonekaluja, yms. Huom.haemme myös tava-
raa “pois nurkista”!

MYY: mm. upeita BILLNÄS-kalusteita ja 
uniikkeja kodin kalusteita, sisustustarvikkeita, 
kodinkoneita, astioita, kirjoja.

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttu-
via esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

Terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku 
remontit, huollot, korjaukset - ongelmajät-
teen kuljetukset... keksi itse lisää!!

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa edulli-
seen neliö- & kuutiohintaan! Myös muut-
tolaatikoita.

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

www.aana.fi 
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TET-harjoitteluni Veikkolan Veikoissa
Veikkolan Veikot on kirk-
konummelainen urheilu-
seura Veikkolassa. VeVe 
perustettiin vuonna 1947, 
ja se täyttää tänä vuonna 
70 vuotta. VeVe:llä on jo 
noin 1 300 jäsentä, lukui-
sia urheilijoita ja liikkujia 
sekä valmentajia ja halli-
tuksen jäseniä. Veikkolan 
Veikot on yleisseura, joka 
järjestää lukuisia ohjattuja 
liikuntatunteja, kuten kori-
palloa, yleisurheilua, Zum-
baa ja Seasonal pilatesta. 
VeVe:llä on ohjelmaa kai-
kenikäisille vauvasta vaa-
riin. VeVe on myös saanut 
Sinettiseura-arvon, joka 
velvoittaa laadukkaaseen 
toimintaan. Lisää tietoa 
VeVe:stä voit saada sivulta 
www.veve.net. 

Olin VeVe:ssä TET-har-
joittelussa eli työelämään 
tutustumisessa viikon seit-
semän. Harjoittelussani 
olen päivittänyt VeVe:n 
nettisivuja, tehnyt yleisur-
heilulisenssejä, avustanut 
lasten tempputuokiossa, 
haastatellut VeVe:n liikku-

jia sekä valmentajia ja ot-
tanut kuvia eri ryhmien lii-
kunnasta. Harjoittelussa oli 
kiva nähdä, miten paljon 
VeVe:n toiminta ilahdutti 
kaikenikäisiä ihmisiä.

Tempputuokiossa huoma-
sin, miten yksinkertainen-
kin liikunta voi ilahduttaa 
pientä lasta paljon.

Haastatellessani eläke-
ikäisiä liikkujia huomasin, 
miten suuri merkitys yh-
teisellä liikuntaryhmällä 
oli heille ja miten mukava 
asia se oli. He kertoivat 
myös, että liikunnalla oli 
positiivinen vaikutus hei-
dän muuhunkin elämäänsä. 
Haastattelemani ohjaajat 
eri ryhmistä vaikuttivat 
kiinnostuneilta, innokkail-
ta ja päteviltä valmentajilta.

Olen itse harrastanut aikai-
semminkin VeVe:ssä lii-
kuntaa, mutta en koskaan 
ennen tiennyt tai ajatellut, 
että sieltä löytyy niin pal-
jon tehtävää, joka ei ole 
pelkästään valmentamista 

Timi haastattelemassa Jorma Matikaista 
Liikeäly-ryhmässä. Kuva: Nalle Stenvik.

On miekkailu 
saapunut 
Veikkolaan
Miekkailu ja viisiotte-
lu ovat fiksujen ihmisten 
vauhdikkaita ja turvallisia 
herrasmies- ja -naiskamp-
pailulajeja. Herrasmiesi-
dentiteetti tässä liittyy 
historiaan ja toistemme 
kunnioittamiseen. La-
jit ovat edullisia. Tänä 
vuonna veikkolalaisille 
avautuu myös mahdolli-
suus tutustua näiden laji-
en maailmaan. Lisätietoa 
saat VeVe:n verkkosivuilta 
www.veve.net.

Miekkailu on Suomessa 
nosteessa sekä harrasteena 
että kilpaurheiluna. Hel-
mikuussa Niko Vuorinen 
saavutti Kanadassa kautta 
aikojen ensimmäisen suo-
malaisen miesmiekkailijan 
maailmancup-palkinto-
pallisijoituksen. Kyseinen 
Vuorinen on kirjoittanut 
myös kirjan Kalpa ja mie-
li. Aloittavien miekkaili-
joiden ja ottelijoiden on 
halutessaan mahdollisuus 
päästä kilpailemaan pian 
lajin alkeet opittuaan ja 
kehittyä lajissa ilman kil-
pailemisen paineita, täysin 

oman mielen mukaisesti.

VeVe järjestää tänä vuonna 
lajin tutustumistapahtumia 
ja alkeiskurssin lapsille, 
nuorille ja aikuisille. Ve-
veläiselle alkeiden opette-
lu ei maksa mitään, vaan 
tämäkin liikunnan muoto 
kuuluu edulliseen yksilön 
tai perheen harrastusmak-
suun. Viiden kerran tutus-
tumiskurssin jälkeen on 
mahdollista jatkaa miek-
kailua tai ottelua tai mo-
lempia kohti haluamaansa 
tasoa.

Paikat kursseille täytetään 
ilmoittautumisjärjestyk-
sessä, ja ilmoittautua voi 
VeVe:n verkkosivuilla. 
Tavoitteenamme on saada 
Veikkolaan pieni mutta 
pippurinen miekkailija- ja 
viisiottelijajoukko, jotta 
voimme jatkossa harjoitel-
la ja kilpailla omalla kyläl-
lämme.

Tule mukaan miekkaile-
maan ja ottelemaan!

Janne Saarikko

ja ohjaamista, vaan kai-
kenlaista toimistotyötäkin 
löytyy.

Olen pitänyt TET-harjoit-
telustani. Sain tehdä mo-

nipuolisia työtehtäviä ja 
huomasin, kuinka paljon 
erilaisia työtehtäviä voi 
yhdellä työntekijällä olla.

Teksti: Timi Hovi

Liikeäly-ryhmässä liikunta on tehokasta ja kaikille sopivan helppoa. Kuva: Timi Hovi.
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Arimo Bäckman – seuratoimija vailla vertaa
Tänä vuonna Veikkolan 
Veikot täyttää 70 vuotta. 
Vuosien aikana seura on 
kasvanut, sekä jäsenmää-
rän että lajitarjonnan suh-
teen, yhdeksi maamme 
merkittävistä urheiluseu-
roista. Viime vuosina seu-
ran urheilijat ovat myös 
yltäneet merkittäviin saa-
vutuksiin. Urheiluseurojen 
toiminta perustuu vapaa-
ehtoistyöhön, jota ilman 
seuran toiminta ei ole mah-
dollista. Käydessämme ur-
heiluharrastuksissamme tai 
viedessämme lapsiamme 
harjoituksiin emme aina 
muista, että tämä on mah-
dollista vain vapaehtoisten 
ihmisten pyyteettömän 
työn johdosta.

Arimo Bäckman on ol-
lut mukana Veikkolan 
Veikkojen toiminnassa jo 
80-luvulta saakka, aluksi 
kilpailijana sekä vanhem-
pana ja vuodesta 1989 
myös yleisurheiluvalmen-
tajana. Vuodesta 1993 hän 
on toiminut Veikkolan 
Veikkojen hallituksessa, 

aluksi yleisurheilujaoston 
ja vuodesta 2008 koko 
seuran puheenjohtajana. 
1990- ja 2000-luvulla hän 
toimi myös HELSY:n 
(Helsingin Seudun Yleis-
urheilu) puheenjohtajana.

VeVe:n puheenjohtajana 
Arimo on tehnyt huolel-
lista työtä ja henkilökoh-
taisesti pyrkinyt varmis-
tumaan asioitten hoidosta 
ja loppuunsaattamisesta. 
Yhteistyö HELSY:n mui-
den seurojen sekä kun-
nan päättäjien kanssa on 
ollut tärkeää. Olemme 
mm. näiden ponnistelu-
jen saavutuksena saaneet 
Veikkolaan urheilukentän 
vuonna 2008. Tämän ken-
tän valmistumisen jälkeen 
VeVe:lle on tullut Suomen 
mestaruuskisoista mitaleja 
vuosittain.

Hallitustyön ulkopuolella 
Arimo on ollut merkittä-
vässä asemassa mm. kil-
pailujen järjestämisessä. 
Joka kesä Veikkolassa jär-
jestetään useita kymmeniä 

kisoja. Monelle Veikkolan 
urheilukentällä olleelle 
ovat tulleet tutuiksi Ari-
mon leppoisat ja kannusta-
vat kuulutukset. Olemme 
järjestäneet paljon pieniä 
kisoja, joihin urheilijoiden 
on helppo tulla mukaan. 
Muista seuroista on tullut 
kiitosta ennen kaikkea po-
sitiivisesta, kannustavasta 
ilmapiiristä, jossa urheili-
joita kannustetaan saavut-
tamaan parhaansa. Myös 
useamman sadan urhei-
lijan kilpailuja sekä mm. 
vammaisurheilun Suomen 
mestaruuskisat on järjes-
tetty. Kilpailuissa toimit-
sijana Arimo kykenee sa-
manaikaisesti hoitamaan 
kuulutuksen lisäksi monia 
tehtäviä ja kiperissäkin 
tilanteissa pysyy aina rau-
hallisena.

Arimon tekemä vapaaeh-
toistyö kylämme asukkait-
ten eteen on aivan omaa 
luokkaansa. Viikoittain asi-
oitten hoitoon on kulunut 
lukuisia tunteja. Asioitten 
sujumiseksi on usein tarvit-

tu myös koko perheen työ-
panosta. Urheilijoillemme 
Arimo on tuttu ja helposti 
lähestyttävä.

Tämän vuoden alusta Ari-
mo teki vaikean päätöksen 
ja päätti jättää puheenjoh-
tajan tehtävän. On aika 
antaa perheelle ja läheisil-
lekin aikaa. Hallituksessa 
ja seuran toimihenkilöiden 
kanssa joudumme uuteen 
tilanteeseen ja jakamaan 
tehtävät uudelleen. Kun-
nioitamme kuitenkin tätä 
päätöstä emmekä voi kuin 
kiittää ja kumartaa.

Arimo on esimerkki siitä, 
miten voimme tehdä hy-
vää oman kyläyhteisömme 
puolesta. Toivomme jat-
kossakin näkevämme Ari-
mon mukana toiminnas-
samme yhdessä vaimonsa, 
lastensa ja lastenlastensa 
kanssa. Ehkä näemme Ari-
mon ensi kesänä seipään 
kanssa tavoittelemassa uu-
sia korkeuksia.

VeVe:n hallitus
Arimo Bäckman VeVe:n joulujuhlissa 2015. Kuva: Teemu 
Lepistö.

Veikkolan ja Lapinkylän perussuomalaiset kuntavaaliehdokkaat

Piia Aallonharja Kristina Mäntykoski Vesa-Pekka Sainio

Pekka M. Sinisalo Santtu Vainionpää Ari Yli-Kyyny

Veikkola, 40 v. 
IT-asiantuntija, tradenomi

Veikkola, 46 v. 
Varastotyöntekijä

Veikkola, 39 v. 
Myyjä, Kirkkonummen 
Perussuomalaisten pj

Veikkola, 47 v. 
Kunnanhallituksen 2. vpj, 

kunnanvaltuutettu

Veikkola, 43 v. 
Sähkö- ja 

automaatioasentaja 

Lapinkylä, 60 v. 
Turvallisuusalan yrittäjä

Me Perussuomalaiset olemme 
tehneet yhteistyökykyistä ja 

vastuullista politiikkaa Veikkolan ja 
sen lähiseudun kehittämiseksi 

vuodesta 2008 lähtien. Valitsemalla 
PS-ehdokkaan annat äänesi 
paremmalle tulevaisuudelle. 

 
- Järkeä joukkoliikenteeseen 
- Homeongelmat korjattava 
- Lapsilla oikeus parhaaseen 

mahdolliseen oppiympäristöön 
- Lähipalvelut kuten kirjasto ja 
terveysasema tulee säilyttää 

- Paikallinen yrittäjyys kasvuun 
- Turvallisuuteen panostettava

Hyvinvoivan, viihtyisän ja 
turvallisen 

Pohjois-Kirkkonummen 
puolesta!

kirkkonummi.perussuomalaiset.fi

91 100 102

107105 108

Mainoksen maksajana ehdokkaat itse.
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VeVe – 70 vuotta vapaaehtoistyön voimaa
Kotikylämme liikunnan ja urheilun sydän 
Veikkolan Veikot täyttää tänä vuonna jo 
kunnioitettavat 70 vuotta. seura perustettiin 
Veikkolan kansakoululla 22.5.1947. Tuohon 
70 vuoden historiaan mahtuu monia esi-
merkkejä siitä, mitä kaikkea vapaaehtois-
työllä voi saada aikaan.

Veikkolaan on rakennettu 
pururatoja ja niille valoja 
talkootyönä, Espoon Säh-
kön ja Kirkkonummen kun-
nan toki antaessa auttavan 
kätensä. Näitä latuja on kil-
pailuissa hiihtäjistä kiitellyt 
ja kiidellyt mm. Mietaan 
Juha. Yleisurheilun van-
hat suorituspaikat saatiin 
aikaan 1991 ja uusi Veik-
kolan kenttä vuonna 2008. 
Kahdeksankymmentälu-
vulla Vuorenmäen koulun 
kohdalla sijainnut alakenttä 
rakennettiin pienen kan-
salaistottelemattomuuden 
avulla. Aikaan saatiin myös 
aiempi suuri huoltoraken-
nus pukuhuonetiloineen ja 
nyt viimeisimpänä viime 
kesänä uusi huoltorakennus 
yleisurheilukentälle.

Me veikkolalaiset yhdessä 
saamme VeVe:n menestys-
tarinan myös jatkumaan. 
On poikkeuksellista, että 
tämänkokoisen kylän seu-
rassa on toista tuhatta jä-
sentä ja näin suuri määrä 
harrastettuja lajeja.

Risto sonninen 
– Veikkolassa jo 
vuodesta 1971

VeVe:n aiempi puheenjoh-
taja Risto Sonninen, edel-

leen hallituksessa mukana, 
muistelee aiempia aikoja, 
jolloin VeVe toi monia 
lajeja Veikkolaan. Eikä 
tuonut toki pelkästään 
Veikkolaan, vaan VeVe oli 
jopa viemässä naisjalka-
palloilua Venäjälle. Monen 
monituista toimintaa on 
vuosien varrelle mahtunut, 
välillä parempia aikoja, 
välillä vaikeaakin.

Kolmekymmentä vuotta 
sitten, vuonna 1987, Ris-
to oli vetämässä VeVe:n 
40-vuotisjuhlia. Risto nä-
kee tänäkin vuonna suurta 
syytä juhlaan, kun seura 
täyttää taas vuosia ja toi-
minta on saatu säilytetyk-
si erittäin aktiivisena. Jo 
40- ja 50-luvuilla VeVe:ssä 
harjoitettiin hiihtoa, jalka-
palloa, pesäpalloa, yleis-
urheilua, myös luistelua, 
melontaa, nyrkkeilyä, pyö-
räilyä, suunnistusta, uintia, 
voimistelua ja moottori-
pyöräilyä. Vuonna 1962 
VeVe:n vannetytöt esiintyi-
vät myös televisiossa ohjel-
massa Sirkus Papukaija.

Rahaa VeVe:lle hankittiin 
iltamien järjestämisellä. 
60-luvun alussa seura oli 
rakentamassa uutta tans-
silavaa (Veikkolan koulun 

kohdalla), joka myöhem-
min myös katettiin. Kil-
pailu tanssipaikkojen kes-
ken oli kuitenkin kovaa, 
ja seura ajautui taloudel-
lisiin vaikeuksiin. 60- ja 
70-lukujen taitteesta seu-
ran toiminta saatiin taas 
kasvuun, rakennettiin jää-
kiekkokaukaloa ja puru-
rataa, ja hiihtotoiminta oli 
erittäin aktiivista. Myös 
mm. uinti oli aktiivista, ja 
Lamminjärven uimaran-
nalla järjestettiin lukuisia 
uimakouluja. Kova vauhti 
jatkui myös 80-luvulle, 
jolloin erityisesti jalka-
pallo kasvoi räjähdysmäi-
sesti.

Parin viime vuosikymme-
nen aikana seuran toiminta 
on monipuolistunut enti-
sestään, ja hyvää menes-
tystä on saavutettu mm. 
yleisurheilussa. VeVe on 
tehnyt erinomaista työtä 
lasten liikuntakasvatuk-
sessa ja myös meidän ai-
kuisten liikuttamisessa. 
Ryhmäliikunnan merkitys 
on kasvanut yli vuosien. 
Seura on kasvattanut jä-
senmääräänsä ja on nyt 
merkittävästi yli 1 000:lla 
jäsenellään yksi Veik-
kolan hengen luojista ja 
ylläpitäjistä. Seura ei ole 
enää pelkästään vapaaeh-
toisuuden varassa, vaan 
pysyvyyttä on saatu. Nyt 
meillä on osapäiväinen 
toiminnanjohtaja, päätoi-
minen päävalmentaja sekä 
suuri joukko osaavia ryh-
mänvetäjiä ja muita seura-
aktiiveja.

Tämän pintaraapaisun li-
säksi VeVe:n historiasta 
ja tulevaisuudesta tullaan 
kirjoittamaan tänä vuonna 
enemmän ja syvemmin.

Valmistelemme parhail-
laan VeVe:n historiikkia 
ja kaipaamme valokuvia 
sekä tarinoita VeVe:n vuo-
sien varrelta niin pienistä 
kuin suuristakin asioista. 
Toimita omia muistojasi 
ja valokuviasi Janne Saa-
rikolle, Länsiranta 82 tai 
janne@saarikko.me. Jos 
toimitat kuvia postitse, 
kirjoita mukaan tarina, ni-
mesi ja osoitteesi, niin pa-
lautamme kuvat.

Sukupolvet vaihtuvat 
myös VeVe:n osalta, ja 
varmistaaksemme erin-
omaisen työn jatkuvuuden 
tarvitsemme mukaan uu-
sia ihmisiä. Tulemalla mu-

VeVe:n pitkäaikainen puheenjohtaja Risto Sonninen 
kukittaa sihteeri Leila Konttisen VeVe:n 30-vuotisjuhlissa 
v. 1977.

Kunnanjohtaja Kaj Gustafsson avaa klubitilat virallisesti 31.5.1992. Kuva: Risto Sonninen.

Haasteviesti VeVe-klubin avajaisissa 31.5.1992. Kuva: Risto Sonninen.

kaan olet varmistamassa 
elinvoimaista liikuntaym-
päristöä omalle kylällem-
me. Syksyllä tulemme 
valitsemaan seurallemme 
myös uuden puheenjoh-
tajan, kun seuraa pitkään 
erittäin ansiokkaasti ve-
tänyt Arimo Bäckman, 
itsekin VeVe:n ikäinen, 
jäi vuoden alussa pois 
puheenjohtajan paikalta. 
Arimolle kuuluvat suuret 
kiitokset hyvin tehdystä 
työstä.

Aikaansaavat miehet ja 
naiset ovat ennenkin saa-

neet Veikkolassa ihmeitä 
aikaan. Tänään VeVe:n 
teemme me kaikki veik-
kolalaiset, joille liikunta 
on lähellä sydäntä. VeVe 
toivottaa kaikki kyläläi-
set tervetulleiksi mukaan 
monipuoliseen liikunnal-
liseen toimintaan vauvasta 
vaariin. Pidetään yhdessä 
huolta itsestämme, toi-
sistamme, kylästämme ja 
seurastamme VeVe:stä. 
Meillä on mahtavat perin-
teet.

Teksti: Janne Saarikko 
Kuvat: VeVe-arkisto
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TERVETULOA AKUPUNKTIOON 

* sairauksien ja kipujen hoito  

* terveyden ylläpito

* lasten hoitaminen hellävaraisesti   

* kasvoakupunktio ja mikroneulaus

* akupunktiota eläimille 

        

040 534 9259 /Pauliina

www.acureunanen.com

acureunanen@gmail.com

Vastaanotot:  Veikkola, Tapiola

Helsinki + teen kotikäyntejä uudellamaalla

Kevät orastaa!

Tänä vuonna lopputalven sää on suosinut 
ulkoilua. Liukkaus on vain ollut haittana. 
se saattaa olla myös ongelmana hirville ja 
peuroille. Kevyen lumen peittämällä jäisel-
lä kotihiekkatiellämme jäljistä päätellen 
näki, että hirvi oli selviytynyt liukastumal-
la ilman kaatumista.

Liukkaat tiet eivät lin-
tuja haittaa, mutta jää-
tyneet oksistot saattavat 
aiheuttaa merkittävää 
vaikeutta ravinnon saan-
tiin.

Tyypillinen kuusen ok-
sien kärjissä talvehtivia 
hyönteisiä ravintonaan 
käyttävä laji on hippiäi-
nen. Lajin kanta saattaa 
jo yhden jäisen talven 
aikana romahtaa jopa 
merkittävästi. Lajin suu-
ri pesäkohtainen munien 
määrä ja pesimäpaikka 
suojassa kuusen oksien 
kärkiosissa korvaavat 
kuitenkin talvisen me-
netyksen, jopa yhden 
pesintäkauden aikana. 
Oksien kärkiosissa eivät 
pesärosvot, esim. ora-
vat, uhkaa pesintää sa-
malla tavalla kuin niissä 
pesissä, jotka sijaitsevat 
vahvojen oksien haara-
osissa.

Koirien kanssa kävel-
lessäni seuraan eläinten 
jälkiä tuoreessa lumessa. 
Jäljistä voidaan päätellä 
yllättävän paljon asioita. 
Jäniksen jälkiä seuraa 
ketun jäljet. Kettu ei ter-
vettä jänistä juoksemalla 
kiinni saa. Se kuitenkin 
seuraa jänistä hetken 
saaliin toivossa. Sairas 
jänis kuitenkin tarjoaa 
ketulle mahdollisuuden.

Ruokintapaikalla 
ei yllätyksiä

Kulunut talvi ei ole lin-
tujen ruokintapaikallani 
tuonut uusia yllätyksiä. 
Auringonkukan- ja se-
kasiemenet, pähkinä, 
omenat sekä rusinat ovat 
maistuneet lintulaudan 
vieraille. Vaaleat lei-
väntähteet olen myös 
tarjonnut paloiteltuina 
linnuille. On selvästi ha-
vaittavaa, että tänä läm-

pimänä talvena sianihran 
kulutus ei ole läheskään 
ollut yhtä suurta kuin 
kylminä talvina. Ihrasta 
saavat energiaa kaikki 
tiaislajit sekä tikat.

Ruokintapaikallani tu-
len tarjoamaan ravintoa 
arviolta noin huhtikuun 
puoleenväliin asti. Ruo-
kinnan lopetus riippuu 
pitkälti sääoloista. Vii-
meisillä ruokintaviikoil-
la ruokintapaikalla on-
kin havaittavissa myös 
muuttolintuja. Näitä 
lajeja ovat mm. peippo, 
järripeippo, punarinta ja 
rautiainen. Peukaloinen 
on myös mahdollinen 
vieras. Rastaista oike-
astaan vain mustarastas 
on laji, joka hyödyntää 
ihmisen tarjoamaa ruo-
kintaa. Muut rastasla-
jit hakevat ravintonsa 
suoraan marjapensaista, 
pihlajista sekä maasta 
lehtikariketta möyhien.

Maan ollessa sulana, 
madot ovat rastaiden 
herkkua. Mustarastai-
den lukumäärä lintujen 
ruokintapaikallani on 
tänä talvena ollut selväs-
ti pienempi kuin aikai-
sempina talvina. Tämä 
ei kuitenkaan kuvaa 
lajin valtakunnallista 

tilannetta. Talvehtivien 
mustarastaiden lukumää-
rä onkin kasvanut talvi 
talvelta.

Petolinnut 
pysytelleet poissa

Petolintuja ei ruokinta-
paikallani ole näkynyt 
koko talvena. Vaikka var-
puspöllö pitää Kurkiston 
alueella reviiriään, en ole 
sitä talviruokinnassani 
nähnyt. Päiväpetolin-
nuista yleisin talvella on 
varpushaukka. Muuta-
mia yksilöitä lienee tal-
vehtinut myös Veikkolan 
alueella, samoin kuin 
kanahaukka, joka lyhy-
essä ajassa on oivaltanut 
ihmisen tarjoaman ravin-
tomahdollisuuden siten, 
että laji on alkanut pesiä 
Helsingin puistoissa. Va-
rikset, harakat, naakat ja 
kesykyyhkyt (pulu) ovat 
kyseiselle haukkalajille 
tyypillistä ravintoa. Ni-
säkkäistä ravinnoksi kel-
paavat jänikset ja kanit. 
Kanahaukka käy myös 
haaskoilla, jos niitä eteen 
osuu.

Yleisin tikkamme, käpy-
tikka, aloitti palokärjen 
kanssa keväisen “soidin-
nakutuksen“ tänä vuonna 
jo aikaisin helmikuussa 

sään ollessa keväisen 
lämmin.

Tätä juttua kirjoittaes-
sani helmikuun 20. päi-
vänä lehtopöllö huutaa 
hämärän hetkenä voi-
makkaasti soidinhuu-
toaan parinkymmenen 
metrin päässä talostam-
me.

Huhtikuussa ilmojen 
lämmettyä tyhjennän 
linnunpöntöistä jälleen 
edellisvuotiset pesät. 

Samalla poistuvat pön-
töissä talvella yöpynei-
den lintujen ulosteet. 
Pönttöjen puhdistuksen 
yhteydessä on hyvä tar-
kistaa pönttöjen kunto. 
Ne pöntöt, joita ei voi 
enää kunnostaa, poiste-
taan ja korvataan uusilla.

“Miljoona, miljoona, 
miljoona pönttöä…“

Terveisin

Topi

VEiKKOLaN 
TaKsi

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Talvipäivän retki Meikoon
Meikon ulkoilu- ja luon-
nonsuojelualue sijaitsee 
Kirkkonummen kunnan 
keskiosassa puolisen tun-
nin ajomatkan päässä 
Veikkolasta. Meikon luon-
nonsuojelualue kuuluu Na-
tura 2000 -hankkeeseen, 
jonka tavoite on suojella 
luonnon monimuotoisuut-
ta. Luonnonsuojelualueen 
keskellä on kirkasvetinen 
Meiko-järvi. Järven ympä-
ri kulkee noin 7 kilometrin 
pituinen polku, joka on 
ympärivuotisesti paikallis-
ten retkeilijöiden käytössä. 
Meiko-järven ympäristös-
sä olevat luonnonsuojelu-
alueet ovat pääosin valtion 
ja Kirkkonummen kunnan 
omistamia ja osittain yksi-
tyisiä suojelualueita.

Lähdimme tammikuisena 
lauantaina päiväretkel-
le Meikoon kiertämään 
Meiko-järven ympäri kul-
kevaa polkua. Retkipäivän 
valinta osui nappiin, sillä 
se taisi olla tammikuun 
aurinkoisin ja hienoin päi-
vä.  Maisemat matkan var-
rella olivat kauniit. Aurin-
ko sädehti polun varrella 
puiden välistä, ja ilma oli 
tyyni. Meikon maastolle 
on tyypillistä metsäinen ja 
kallioinen maisema, johon 
kuuluu useita pieniä järviä.

Pilkkijöiden lisäksi Mei-
ko-järven jäällä oli paljon 
ulkoilijoita nauttimassa 
talvipäivästä. Ulkoilijoita 
oli enemmän järven jääl-

lä kuin itse polulla, jota 
pitkin me kuljimme koko 
matkan. Matkan varrella 
teimme muutamia lintu-
havaintoja, mutta muutoin 
metsän eläimet pysytteli-
vät piilossa. Metsän yllä 
lenteli korppi, ja näimme 
tikan koputtamassa puun-
vartta.

Alue tarjoaa nähtävää 
myös historiasta kiinnos-
tuneille. Kävimme Mei-

ko-järven lounaisrannalla 
katsomassa vanhoja bunk-
kereiden raunioita, jotka 
kertovat Porkkalan miehi-
tyksen ajasta.

Retkemme päätteeksi py-
sähdyimme vielä Meikon 
parkkipaikan lähellä ole-
van Korsolammen ran-
taan. Kuljimme pikkutietä 
pitkin Metsähallituksen yl-
läpitämälle nuotiopaikalle 
grillaamaan sekä nautti-
maan kuumasta kaakaosta 
ja eväsleivistämme. Kau-
nis ilma oli houkutellut 
myös Korsolammen jäälle 
pilkkijöitä.

Meikon alue sopii mai-
niosti päiväretkikohteeksi 
Kirkkonummella tai muu-
alla pääkaupunkiseudulla 
asuville. Pohdimme, että 
Meikon parkkipaikalle 
olisi vielä hyvä saada kart-
ta, joka osoittaa Meikon 
ulkoilualueen polkujen 
reitit. Korsolammen grilli-
paikan läheltä alkaa nimit-
täin toinen uudempi, muu-
tama vuosi sitten käyttöön 
otettu alueen viisi lampea 
kiertävä polku, joka on 
rakennettu yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa. 
Tälle polulle tulemme ul-
koilemaan ehkä seuraaval-
la kerralla.

Teksti:  
Anne ja Jan-Erik Nyman 
Kuvat: Jan-Erik Nyman

Näkymä Meiko-järvelle.

Maisemaa polun varrelta.Matkan varrella bongattu tikka.
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 Hotelli Lepolampi | Kivilammentie 1 | 02820 Espoo  
 Puh. +358 (0)10 324 4840 | myynti@lepolampi.fi | lepolampi.fi  
  

 
TERVETULOA UUSITULLE LEPOLAMMELLE 

Lepolampi on erinomainen paikka juhlille, häille, kokouksille, saunailloille ja pikkujouluille. Hotellilla myös 
huoneita tilapäiseen tai pysyvään asunnon tarpeeseen edullisella kuukausihinnalla. Hotellin ravintola, 
paljon huoneita ja saunan juhla/kokoustila uusittu 2015-17. 
 

KEVÄÄN JA KESÄN TAPAHTUMIA 

Ma 1.5.   VAPPUBRUNSSI 
Runsas kattaus lämpimiä ja kylmiä ruokia sekä tietenkin munkkeja ja simaa klo 11:00-
15:00. Hinta 27 €, lapsille (2–12 v.) 13,5 €. Pöytävaraus 

Su 14.5.  ÄITIENPÄIVÄLOUNAS JA -ILLALLINEN 
Hemmottele äitiä herkullisella lounaalla. Kattaukset klo 12:00, 14:30 ja 17:00. Hinta 37 €, 
lapsille (2–12 v.) 18,5 €. Pöytävaraus 

Ke 31.5.  SAUNAN JA GRILLIKAUDEN AVAJAISET 
Sauna lämpimänä talon puolesta klo 15:00–21:00 sekä kesän ensimmäinen grilli-ilta klo 
17:00-20:00. Tule tutustumaan uusittuun saunan juhla/kokoustilaan! Oma tai vuokrapyyhe 

Pe 7.7.  KANSAINVÄLINEN JAZZ-ILTA 
LinnaJazzin huippuesiintyjät klo 20:00. Kitarassa Bas vd Wal, basso Jochem vd Wal, 
puhaltimet Jarne Wildeboer. Lisäksi soolo kitaristi Timo Lehto. Liput 12 € / 10 € opiskelijat 
ja eläkeläiset. Meksikolainen buffet klo 17:00–20:00 à 17 €, lapsille (2–12 v.) 8,5 € 

Ke 31.8.  KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET & SAUNAILTA 
Sauna lämpimänä talon puolesta ja grilliruokaa ja kauden satoa tarjolla klo 17:00-20:00. 
Buffet aikuisille 17 € ja lapsille (2-12 v.) 8,5 €. Oma tai vuokrapyyhe 

KESKIVIIKON SUOSITUT GRILLI-ILLAT: Runsas grilli-buffet kesä-, heinä- ja elokuussa klo 17:00–20:00, 
pois lukien ke 21.6. Buffet aikuisille 17 € ja lapsille (2-12 v.) 8,5 € 

 

Kalljärven Maansiirto 
Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi

rakennusten pohjatyöt
louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOita Ja KySy liSää !

Hyötypuutarhan kevätpuuhat
Kevään edetessä ja päivän-
valon lisääntyessä tulee ko-
tipuutarhureille pakottava 
tarve upottaa sormet mul-
taan ja aloittaa viljelypuu-
hat. Mikään ei maistu suussa 
niin hyvältä kuin itse kasva-
tettu ruoka. Vaikka ihan vie-
lä ei pääse maata hyötypuu-
tarhaan kuokkimaan, niin 
monia kevättöitä maistuvan 
sadon saamiseksi voi tehdä 
jo nyt.

Kasvimaalle pääsee teke-
mään maanparannusta jo 
varhain. Maa kalkitaan tar-
vittaessa. Kalkki on hyvä 
levittää kevätkosteaan maa-
han. Muutaman viikon pääs-
tä pääseekin jo muokkauksen 
pariin. Kasvimaalle parhaita 
maanparannusaineita ovat 
komposti ja palanut karjan-
lanta. Myös kasvimaan is-
tutussuunnitelma kannattaa 

tehdä viimeistään nyt vuoro-
viljely huomioon ottaen.

Entäpä jos perustaisitkin tänä 
vuonna täysin uuden keittiö-
puutarhan? Senhän ei tarvitse 
olla kooltaan suuri – jo muu-
tamasta ruukusta voi saada 
monipuolisesti vihanneksia, 
esim. salaatteja, yrttejä, to-
maatteja, paprikoita, chilejä ja 
kurkkua. Osan ehdit vielä kas-
vattaa itse siemenistä, mutta 
myös puutarhamyymälöistä 
löydät hyvät taimivalikoimat. 
Taimet tulee karaista eli to-
tuttaa ulkoilmaan ennen ulos 
istuttamista. Ilmojen lämpe-
nemistä pitää malttaa odottaa 
erityisesti kylmänarkojen vi-
hannesten, kuten kurkkujen, 
kurpitsojen ja papujen kanssa.

Keväisin kaikista marjapen-
saista kannattaa poistaa vioit-
tuneet, sairaat ja maahan asti 

painuneet oksat, ja muuten 
harvennusta tehdään vain 
tarvittaessa. Mustaherukan 
suurimman sadon tuottaa n. 
4–5-vuotias oksa, punahe-
rukan n. 5–6-vuotias oksa. 
Tämän iän saavuttamisen jäl-
keen pensaista harvennetaan 
runsaan marjasadon ylläpitä-
miseksi vuosittain muutamia 
vanhempia oksia. Vadelma te-
kee marjat toisen vuoden ver-
solle, ja tämän jälkeen sen voi 
poistaa. Jos leikkausta ei ole 
tehty jo syksyllä, leikataan ke-
väällä ennen pensaan kasvuun 
lähtöä viime vuonna satoa an-
taneet versot pois maanrajaa 
myöten.

Omena- ja päärynäpuiden 
hoitoleikkaus voidaan tehdä 
kovien yöpakkasten hellitet-
tyä aina silmujen puhkeami-
seen asti. Säännöllinen vuo-
sittainen leikkaus pitää puun 

”Puutarhan lähtölaukaus kevääseen 
”-tapahtuma Eerikinkartanolla su 26.3. 
klo 12–15. Katso lisäinfoa facebook.com/
hyotypuutarhurit. Tervetuloa!

terveempänä, enemmän satoa 
tuottavana ja pidempi-ikäise-
nä. Kirsikka- ja luumupuu 
valuttavat keväisin runsaasti 
nestettä, joten niiden leikkaus 
tulee tehdä vasta juhannuk-
sen jälkeen.

Odotellessa pihalle pääsyä 
voi kasvatusinnon purkaa 
ikkunalaudalla hyvin viihty-
vien versojen kasvatukseen. 
Niiden kasvuvauhti on us-
komaton, aromi omaa luok-
kaansa ja mikä vitamiinipi-
toisuus! Tämä lähiruoka tuo 
todellakin pirteyttä päivään. 
Ja ei mene kauaakaan, kun 
voi jo laittaa siemenperunat 
itämään. Perunatkin muuten 
voi kasvattaa myös ruukussa. 
Kätevää! 

Teksti ja kuva:  
Sanna Myllys, 
Hyötypuutarhurit ry
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Veikkola-ristikko notee-
raa – tietenkin – Suomen 
100-vuotissynttärit. Sitä 
ei ole toteutettu teemoit-
tamalla sanastoa, koska se 
johtaa helposti kliseisiin. 
Sen sijaan ristikon graafi-
nen asu on kuin onnittelu-
kortti, jolla ristikon laatija 
osoittaa huomiota itseään 
vähän päälle 20 vuotta 
vanhemmalle kotimaal-
leen. Lukuun ottamatta 
siniristeiksi muotoiltuja 
vihjeruutuja, ruusuja ja 
pitkälle vietyä symmetri-
aa, ristikko on teknisesti 
tavanomainen.

Koska ristikon suola on 
vihjeissä, niistä kannattaa 
sanoa yleisesti muutama 
sana. Vihjeet pyrkivät sa-
manaikaisesti sekä helpot-

tamaan että vaikeuttamaan 
ratkaisun löytämistä. Laa-
tija voi etsiä tasapainoa 
monella tavalla. Eräs kei-
no on antaa helppoja ja 
vaikeita vihjeitä sopivassa 
suhteessa, jolloin ratko-
ja saa helppojen avulla 
apuja vaikeisiin. Tässä on 
kuitenkin laatijan pidet-
tävä kieli keskellä suuta, 
koska liian helppo vih-
je aiheuttaa ratkojassa 
plääh-kokemuksen. Liian 
vaikean kanssa hän tuntee 
lyövänsä päätä seinään ja 
voi lopettaa turhautuneena 
ratkonnan sikseen.

Vihjetyypeissä on valin-
nan varaa. On hieman 
tosikkomaisia synonyy-
mivihjeitä, monella eri ta-
paa assosioivia vihjeitä ja 

yhä yleisemmiksi tulleita 
sana- ja kirjainkikkailuja. 
Nämä jälkimmäiset voi-
vat joskus herättää ratko-
jassa hilpeyttä ratkaisun 
löydyttyä, mikä on sinän-
sä tärkeää, koska ristikon 
ratkonnan tulee olla paitsi 
tiukkaa puurtamista, myös 
hauskaa. Tylsin vaikeu-
tustapa on epämääräistä-
minen tyyliin ”Poikia” -> 
ANTIT. Jos ratkoja sellai-
sen kohdalla saa viimein 
ratkaisun selville muiden 
ratkaisusanojen avulla, 
hän voi kokea tyydytystä 
mutta tuskin löytäjän rie-
mua. Olkaa siis tämänkin 
ristikon kohdalla kriittisiä 
ja antakaa palautetta.

veikko@nordem.fi
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HOTELLI NUUKSIO 
NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO |  puh.09 867 971               

MYYNTI@HOTELLINUUKSIO.FI |  WWW.HOTELLINUUKSIO.FI 

Hotelli Nuuksiossa tapahtuu  

Lisätietoja tapahtumista kotisivuiltamme sekä fb:sta! 

8.4. BETONIPAJA 
Haluatko kokeilla betoniaskartelua mutta ei ole sopivaa tilaa 
betonitöihin? Tule Hotelli Nuuksioon opettelemaan ja 
innostumaan. Kurssin hinta on 65 € / henkilö. Lue lisää 
kotisivuiltamme. 
 
1.5. VAPPULOUNAS 
Kattaukset klo 11.30 – 13.30 ja 14.00 – 15.30 
Hinta 36 € 
 
13.5. NAISTEN LAUANTAI  
Sanna Sihvola - Haluttu nainen luento / Auratulkintaa / Leena 
Siitonen - Voimakas- ja vahva nainen luento. 
Illalla naisia viihdyttää Stand Up koomikko Mikko Vaismaa. 
Tarkempi ohjelma ja hinnat kotisivuilla. 
 
14.5. ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 
Kattaukset klo 11.30 – 13.30 ja 14.00 – 15.30 
Hinta 36 € 
 
 
 
 
 

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV 
Tallinmäki 4, 010 2545 380 • Eerikinkartanontie 2, 010 2545 300
opkk.kirkkonummi@op.fi, opkk.veikkola@op.fi, facebook.com/OP.lansiuusimaa

Christian Beck 
LKV
050 323 3110

Kati Johansson
040 553 6347

Kerstin Ståhlberg
040 351 6916

Merja Vähätiitto-
Holmberg LKV 
0500 440 887

Heidi Gustafsson
Tj, LKV
050 303 9890

Pilvi Heinonen, Rahoituspäällikkö
010 254 5401, pilvi.heinonen@op.fi
OP Länsi-Uusimaa

Pyydä
rahoitus-
tarjous!

Ovi auki uuteen kotiin!
Ota ammattilainen avuksesi -

autamme sen oikean oven kanssa.

Uuden kodin etsintä alkaa vanhan kodin myymisellä. 
Ota yhteyttä, niin tulemme maksuttomalle arviokäynnille!
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MEILLÄ SINUN EI TARVITSE METSÄSTÄÄ TARJOUKSIA. 
HINNAT OVAT PYSYVÄSTI EDULLISIA.

HOS OSS BEHÖVER DU INTE JAGA ERBJUDANDEN. 
PRISERNA ÄR PERMANENT FÖRMÅNLIGA.

S-market Veikkola
Koskentie/Koskisvägen 2
Arkisin 7–21 Vardagar
Lauantaisin 8–21 Lördagar
Sunnuntaisin 10–21 Söndagar

Huoltomme on muuttanut 
isompiin tiloihin!

Teollisuustie 6 Halli 9A 
02880 Veikkola  
Puh. 050 321 3531 
Avoinna ma-pe 8-18

Huollamme 
seuraavia  
laitteita:

• Moottoripyörät
• Mopot
• Mönkijät
• Veneet
• Pienkoneet
• Polkupyörät
• Trailerit

Palveluitamme 
myös rengastyöt 
ja rengashotelli

Tervetuloa!

8.30-21

6-20
8-20
8.30-20

Jalkojenhoito Askel 
ammattitaitoista jalkojenhoitoa Veikkolassa. Hoitolassa 
paneudutaan jalkojen terveydenhoitoon sekä hyvinvointiin. 
Hoitolasta myös lahjakortit sekä jalkahoitotuotteita.

Jalkojenhoito askel, Koskentie 3, Veikkola 
p. 050 525 5713


