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Toivon iloisempia aikoja
Aina näin alkuvuodesta on tapa-
na arvioida mennyttä ja suunni-
tella tulevaa. Viime vuonna alkoi 
Ukrainan sota. Televisiossa on 
illasta toiseen presidentti, ulko-
ministeri tai puolustusministeri. 
Aamun avaa Ukrainan president-
ti Zelenskyi. Asiantuntijat, Mika 
Aaltola ja muut, arvioivat sodan 
kulkua. Kukapa olisi arvannut 
vuosi sitten, millaisessa Euroo-
passa nyt elämme.

Taloudelliset vaikeudet eivät näy 
hellittävän, pikemminkin päin-
vastoin. Kirkkonummellakaan ei 
mene hyvin; on toki monta uutta 
julkista rakennusta, on kirjasto, 
terveyskeskus, koulukeskus ja 
tulossa toinen. On arvioitu, että 
pari vuotta kunnan rahat riittävät, 
mutta sitten?

Aluevaaleissa Kirkkonummen 
edustajista Veikkolasta valittiin 
viisi kahdeksasta. Sen ymmär-
tää, huoli pohjoisen palveluista 
on suuri. Kirkkonummen kes-
kustan uusi terveyskeskus on lii-
an kaukana, Nummela ja Espoo 
likempänä. Säilyykö Veikkolan 
terveysasema ylimenokauden 
jälkeen, ja miten käy esimerkiksi 
hammashoidon?

Esimakua ongelmista saatiin, 
kun laboratoriopyöritys vuoden 
vaihtuessa alkoi ilman minkään 
elimen päätöksiä (aiheesta lisää 
Marjut Frantsi-Lankian ja Mar-
kus Myllyniemen kirjoituksissa). 
Onko muuten oikein, että 6–7 
tuhannen asukkaan taajamalle 
tarjotaan pysyväksi ratkaisuksi 
laboratoriobussia? Samaa bus-
siratkaisua on heitelty kirjaston 
kohdallakin.

Huhtikuun alussa on eduskunta-
vaalit. Kirkkonummelta on kym-
menen ehdokasta ja Veikkolasta-
kin kolme: Sini Felipe, Markus 
Myllyniemi ja Anna Sahiluoma. 
Kaikilla ehdokkailla on ollut 
mahdollisuus kirjoittaa tähän 
lehteen, tutki vaikka niitä esitte-
lyjä. Äänestetään taas Veikkola 
kunnan kartalle ja tilastoihin.

Tiistaina tammikuun 24. päivä-
nä oli oikoratainfo. Siinä selvisi, 
että radan rakentaminen tulee 
kalliiksi; ei sitä pitkään aikaan 
lipputuloilla makseta, mutta ra-
danvarren taajamien kehitykselle 
se on tärkeä. Se laajentaa työs-
säkäyntialueita ja avaa uusia taa-
jamia, helpottaa liikenneruuhkia. 

Hyödyt ovat kokonaan muualla 
kuin lipputuloissa. Kunhan nyt 
Ukrainan sota on ohi, päästään 
muihin asioihin.

Hyvää uutta vuotta teille kaikil-
le!

Raija Kari

PS. Nyt on aika maksaa kyläyh-
distyksen jäsenmaksu. Jäsen-
maksuilla saadaan aikaan paljon 
kaikkea, tämä lehtikin.
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KUNTOSALIVUOROT
kyläyhdistyksen jäsenille 

VEIKKOLAN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA:
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25€
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JÄRJESTÄÄ KYLÄKOKOUKSIA, TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA

KEHITTÄÄ KYLÄÄ JA TOIMII KYLÄLÄISTEN EDUNVALVOJANA
KUSTANTAA KYLÄNRAITTI -LEHTEÄ
YLLÄPITÄÄ KYLÄSAUNAA

JÄSENMAKSUILLA YHDISTYS:

JÄSENETU:
KUNTOSALIVUORO KÄYTETTÄVISSÄ VEIKYN VUOROLLA

MAKSUTIEDOT
QR -KOODIN 
TAKAA 

Veikkolan kyläkokous ja 
Veikkolan Kyläyhdistys ry:n 
kevätkokous 21.3. 
klo 18 vaalipaneeli, jossa panelisteina Länsi-Uudenmaan eduskuntavaalieh-
dokkaita tentattavana  
klo 19.30 sääntömääräinen kevätkokous 

Veikkola-päivä 10.6. klo 10–14 
Veikkolan torilla
Lähiseudun käsityöläisten myynti- ja esittelytapahtuma. Tapahtumaan voi tulla esittele-
mään myös taitojaan lauluin, sävelin tai liikkein. Päivä on osa valtakunnallista Avoimet 
kylät -päivää.

Ilmoittautumiset ja kyselyt: veikkola@gmail.com

Veikkolan Kyläpiknik  
19.8. klo 16–22 
Kyläyhdistys hakee vapaaehtoisia tapahtuman järjestämiseen. 

Bändiharrastajille tarjoutuu tilaisuus päästä kartuttamaan esiintymiskokemusta runsaan 
yleisön edessä. 

Ilmoittautumiset ja kyselyt: veikkola@gmail.com

Jäsenmaksulla tuet omaa kylää
Kyläyhdistyksen jäsenmaksut käytetään yhteisten asioiden hoitoon. Niillä maksetaan 
Kylänraitti joka kotiin neljä kertaa vuodessa. Kyläyhdistys seuraa Veikkolaa koskevia 
kunnan, alueen ja valtion päätöksiä, tiedottaa niistä ja vaikuttaa päätöksen tekoon. Kylä-
kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista. Kokous voi olla myös vaalipaneeli, kuten 
ensi kuussa. Kyläpiknikissä juhlitaan yhdessä. Veikkola-päivää vietetään alkukesästä. 
Jäsenmaksullesi saat taatusti vastinetta, ja jos kiinnostaa, talkoisiin pääsee aina mukaan.

Vuokraa lempeiden löylyjen 
kyläsauna
Saunaa vuokrataan neljäksi tunniksi kerrallaan. Hinta kyläyhdistyksen jäseniltä on 
50 e, muilta 65 e.  
Lisätiedot ja varaukset os. https://tilapankki.fi/tuote/veikkolan-kylasauna/

Veikkolan koululla  
ti klo 16–17.30 
su klo 16–18.00

Kirjastolla 
ke klo 7–10 
la klo 7–10 
su klo 7–10

Jäsenmaksut maksetaan kyläyhdistyksen  tilille FI94 5297 4520 0508 01. Henkilöjäsenet 
15 e viitenumerolla 20239,  perhejäsenmaksu 25 e, jolloin mainitse tiedoteosassa 
perheenjäsenten lukumäärä. Yhteisöt 50 e/vuosi, viitenro 20239. 

Kyläsauna sai viime kesänä uudet lauteet ja kiukaan. Kuva: Matti Moilanen.
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Kummallisia kiemuroita 
terveysasemamme 
laboratorion ympärillä

Vuosi 2023 alkoi veikkolalaisittain 
huonosti, sillä heti vuoden alussa läh-
tivät liikkeelle huhut laboratoriomme 
sulkemisesta. Mitään virallista tietoa ei 
annettu, vain työntekijä kirjoitti asiasta 
Fb-keskustelussa. Nettisivuilla sulkemi-
sesta kerrottiin vasta 18.1., kun asiaa oli 
jo lähdetty selvittämään.

Lain mukaan hyvinvointialueet vastaa-
vat kaikista sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluista 1.1.2023 alkaen. HUS ja 
HUSlab ovat palveluntuottajia, joiden 
rahoituksesta, ohjauksesta ja valvonnas-
ta vastaavat Uudenmaan hyvinvointialu-
eet. Siten laboratoriomme sulkemisen ei 
olisi pitänyt olla mahdollista yksin pal-
veluntuottajan päätöksellä. Nyt HUSlab 
näyttää kuitenkin päättäneen asiasta itse-
näisesti.

Laboratorion sulkemista perustellaan si-
säilmaongelmalla. Työntekijöiden koke-
mia oireita ei voi vähätellä, mutta kun-
nasta saadun tiedon mukaan neuvotteluja 
on HUSlabin kanssa käyty, kiinteistön-
omistaja on korjannut tiedossa olleet 
ongelmat, eikä uusista ongelmista ole 
enää raportoitu. Miten HUSlab sitten voi 
menetellä näin? Merkitseehän sulkupää-
tös merkittävää terveyspalvelujen tason 
laskua koko Pohjois-Kirkkonummella.

Laboratorion sulkeminen juuri järjestä-
misvastuun siirryttyä on tuskin sattumaa. 
Ehkä ajatuksena oli, että muutosvaihees-
sa sulkeminen sujuisi jouhevammin? 

Tai että mahdollinen kritiikki kohdistuisi 
järjestämisvastuussa olevaan hyvinvointi-
alueeseen, jolla on kädet täynnä työtä jo 
muutenkin?

Vastuuhenkilöihin otettujen useiden yh-
teyksien jälkeen näytteenoton luvattiin 
jatkuvan Veikkolassa neuvolan tiloissa. 
HUSlabin omana suunnitelmana on il-
meisesti ollut tuottaa näytteenottopalvelut 
jatkossa liikkuvan yksikön toimesta, ehkä 
ensi syksystä lähtien. Kohtuullista olisi 
ollut, että korvaava palvelu olisi ollut val-
miina heti kiinteän toimipisteen sulkeu-
tuessa. Nyt hätäisesti tehty väliaikaisrat-
kaisu neuvolan tiloissa ei takaa toimivaa 
palvelua. Siirto kuitenkin aiheuttaa paljon 
työtä ja kustannuksia.

Keväällä Länsi-Uudenmaan hyvinvoin-
tialue päättää palvelustrategiastaan sekä 
linjaa alueen palvelutasoista ja palvelu-
verkosta. Ennen sitä toimipisteiden tai 
palvelujen ei pitäisi muuttua kuin pakot-
tavasta syystä. Kuntalaisille tärkeitä lähi-
palveluja ei pitäisi voida lakkauttaa noin 
vain eikä palvelutasoa heikentää ilman 
toimivaltaisen aluehallituksen päätöstä. 
Tässä casessa myös tiedottamisessa epä-
onnistuttiin pahasti. Toivottavasti tästä 
edes otetaan opiksi ja toimintatavat korja-
taan jatkoa ajatellen!

Marjut Frantsi-Lankia 
kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen 
jäsen 
aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen

Laadukkaat laboratoriopalvelut  
ovat kriittinen osa  
Veikkolan terveysaseman toimintaa
Tämän vuoden alussa kuntarajat lakkasi-
vat olemasta sosiaali- ja terveyspalvelui-
den käyttäjien näkökulmasta. Muutoksen 
myötä aikaisemmin Espoon Siikajärven 
ja Vihdin Palojärven sekä Tervalammen 
alueella asuvat siirtyivät omien kuntiensa 
palveluiden piiristä Veikkolan terveysase-
man asiakkaiksi palveluita jo aikaisem-
min käyttäneiden pohjoiskirkkonumme-
laisten lisäksi. Käytännössä Veikkolan 
terveysaseman asiakasmäärä kasvoi yh-
dessä yössä aikaisemmasta noin 6000 asi-
akkaasta 10 000 potentiaaliseen palveluita 
käyttävään paikalliseen asukkaaseen.

Kävijämäärän kasvaessa myös palve-
lutason voisi odottaa paranevan. Siksi 
moni veikkolalainen olikin niin yllättynyt 
HUS:n ilmoittaessa päätöksestään sulkea 
Veikkolan terveysaseman laboratorio tois-
taiseksi. Laboratorion käyttöaste on ollut 
hyvin korkea. Kyse on erityisen tärkeästä 
lähipalvelusta varsinkin niille paikallisil-

le, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa 
kymmenien kilometrien päähän toiseen 
näytteenottopisteeseen.

HUS ja Länsi-Uudenmaan Hyvinvoin-
tialue ymmärtävät Veikkolan laborato-
rion tärkeyden. Laboratorion toiminta 
pyritäänkin siirtämään mahdollisimman 
nopeasti toisiin tiloihin kyläkeskustan 
alueella. Muutos on kuitenkin toiminnan 
jatkumisesta huolimatta suuri, ja sen yh-
teydessä onkin pidettävä huolta, että ter-
veysaseman toiminnan kannalta kriittiset 
laadukkaat laboratoriopalvelut toimivat 
jatkossakin.

Muutto ei myöskään saa aiheuttaa koh-
tuuttoman pitkää taukoa laboratorion pal-
veluihin, vaan uusi toimipiste on saatava 
käyttöön mahdollisimman pian. Veikko-
lan terveysaseman jatkuvasti kasvava 
potentiaalinen asiakasmassa vaatii myös 
toimia sekä laboratorion että itse aseman 

palveluiden kapasiteetin parantamisen 
suhteen. On selvää, että henkilöstön mää-
rää ja näytteenottoaikoja on skaalattava 
samalla, kun palveluita käyttävä asiakas-
massa kasvaa.

Veikkolan terveysasema ja sen laboratori-
opalvelut ovat monelle kyläläiselle kaik-
ki kaikessa. Tulen omassa toiminnassani 
pitämään huolta, että hyvinvointialue ja 
HUS ymmärtävät, miten tärkeää niiden 
turvaaminen on alueemme asukkaiden 
hyvinvoinnin kannalta. Terveysasemal-
lamme ja laboratoriollamme on kaikki 
edellytykset jatkaa toimintaansa tule-
vaisuudessa. Tästä poikkeavat päätökset 
vaarantaisivat veikkolalaisten ja lähialu-
een asukkaiden perusoikeuksien toteutu-
misen.

Markus Myllyniemi 
hyvinvointialue- ja kunnanvaltuutettu, 
alue- ja kunnanhallituksen jäsen (vihr.)

Veikkolan 
laboratorio  
on muuttanut
Veikkolan laboratorion toiminta jatkuu 
maanantaisin ja perjantaisin klo 8.00–
11.00 Veikkolan neuvolan tiloissa, Ki-
sapolku 7c.

Näytteenottopisteessä otetaan vain veri- 
ja nielunäytteitä ajanvarauksella. Näyt-
teenottopisteeseen voi palauttaa itseo-
tettuja näytteitä ajanvarauksella.

Ajan laboratorioon voi varata verkossa 
osoitteessa www.huslab.fi/ajanvaraus 
tai puhelimitse numerossa 09 471 868 
00 arkisin kello 7.30–15.30.
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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 9-17

la 10-15

su 12-15su ja ma suljettu

.

Uudistetun ja entistä ehomman  
Cafe Pikkirillin löydät punaisesta mökistä  
Veikkolan torilta.
 
Bistro-henkisessä kahvilassamme  pääset 
nauttimaan  makoisten kahvilaherkkujen 
lisäksi herkullista lounasta ja maittavaa 
iltaruokaa  vaikkapa erikoisoluen seurassa.

Vähittäismyyntiluvan ansiosta voit ostaa 
lähiseudun pienpanimo-oluita, myös  
Veikkola Pale alea mukaan.

Koskentori 3, 02880 Veikkola,  
puh. 040 411 1091  
mona@pikkirilli.com   
mari@pikkirilli.com 
www.pikkirilli.com 
löydät meidät myös Facebookista

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona

 

Palveleva tilitoimisto 
 

 
 

info@sinimäentili.fi 
+358 405 946 548 

Rauno Lahti 1938–2022
In memoriam

Rauno oli kotoisin Oriveden Eräjärveltä. 
Kun kotiseudulla ei riittänyt töitä, muu-
tettiin etelään. Ensimmäiset kuukaudet 
Rauno oli töissä Arabian tehtailla. Kun 
joulukuussa 1963 perustettu rakennus-
alan työläisten loma- ja kurssikotisäätiö 
osti Siikarannan, Rauno kysyi sieltä töitä 
kiinteistönhoitajana. Siikarannassa ku-
lui Raunon loppuelämä, ensin töissä Ra-
kennusliitossa ja sitten eläkkeellä lähellä 
omassa talossa.

Siikaranta on kaukaisin nurkka vanhoja 
Eerikinkartanon maita, sijainniltaan pi-
kemminkin Espoota kuin Kirkkonummea. 
Espoon palvelut ovat likempänä, ja liiken-
neyhteydetkin toimivat siihen suuntaan. 
Siikarannan asioiden ajaminen oli aina 
Rauno Lahdelle tärkeää. Ensin tie Turun-
tielle saatiin hoidetuksi kuntoon. Sitten 
kun siikarantalaiset 70-luvulla yrittivät 
saada suoran tien Veikkolaan, 80-luvulla 
tielinja oli jo merkitty maastoon, hanke 
tyssäsi tielaitoksen vastustukseen. Nyt 
Veikkolan ja Siikarannan väliin ovat tul-
leet lisäksi kunnan kansallispuistolle lah-
joittamat maat. Parin kilometrin oikotie 
Veikkolaan on tukossa. Kunnan vaihtoa 
Kirkkonummelta Espooseen on haettu 
monta kertaa tuloksetta.

Rauno Lahti lähti mukaan kunnallis-
politiikkaan SKDL:n riveissä. Hän oli 
70-luvulta alkaen mukana Yhdyskunta 
Veikkolassa, nykyisessä Veikkolan ky-
läyhdistyksessä. Eerikinkartanon hoito-
kunnan jäsenenä maiden myynti ja vaihto 
tuli hänelle tutuksi.

”Veikkolaa on aina myyty ja vaihdettu”, 
Rauno tapasi sanoa. Kartanon maita on 
myyty ja vaihdettu 500 hehtaaria.

Rauno Lahtea arvostettiin, hän oli älykäs ja ystävällinen, 
tuli hyvin juttuun kaikkien kanssa vasemmalta oikealle.

Veikkolan Kyläyhdistyksen kunniajäsen Rauno Lahti me-
nehtyi pitkäaikaiseen sairauteen joulukuussa.

Raija Kari 
kyläyhdistyksen kunniapuheenjohtaja

Rauno Lahti.

Haapajärven kirkko 200 vuotta
Haapajärven kirkko täyttää tänä vuonna 200 vuotta, ja tätä juhlistetaan monin erilaisin 
tilaisuuksin ja tapahtumin koko vuoden ajan. 
Tarkemmin juhlavuoden toiminnasta Haapajärven kirkossa tiedotetaan keväämmällä. 
Iloisiin kohtaamisiin – juhlitaan yhdessä kaunista puukirkkoamme!

www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Hanna-Marja Salonoja

Haapajärven kirkko.
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Maapallon alakerrasta  
sen katolle

Viisi havaintoa Veikkolan ehkä 
ainoalta australialaiselta

Matkani Veikkolaan sai alkunsa 
Kaakkois-Aasiasta. Tapaaminen 
ihanan suomalaisnaisen kanssa 
johti vuosien etäsuhteeseen ja 
lopulta muuttoon Suomeen pari 
vuotta sitten. Kaikista maailman 
paikoista asetuimme Veikkolaan, 
joka on kylänä varsin erilainen 
kuin mistä olen kotoisin. Tässä 
viisi asiaa, jotka ovat pistäneet 
silmään.

Hiljaisuus on todella hiljaista

Luulin tietäväni, mitä hiljaisuus 
on, mutta kyseessä oli vain vä-
hän hiljaisempi taustamöly. 
Kasvoin yli viiden miljoonan 
ihmisen kaupungeissa, joissa 
melusaastetta ei pääse pakoon. 
Toista on Veikkolan metsien kes-
kellä. En ole vielä 100-prosentti-
sen varma, pidänkö siitä, mutta 
alan tottua siihen.

australialaisia on kaikkialla

Australialaiseen aksenttiin tup-
paa törmäämään kaikissa maail-
man matkakohteissa, mutta olin 
silti yllättynyt, kun löysin Hel-
singistä jopa kaksi australialais-

ta teemabaaria sekä aus-
sifutiskerhon. Nyt myös 
Veikkolassa on ainakin 
yksi australialainen, mutta 
olenko ainoa? Sitä en vielä 
tiedä.

suomen kieli on juuri 
niin vaikeaa kuin 
kaikki sanovat

Kahden Suomi-vuoden 
jälkeen ja viikoittaisista 
kielitunneista huolimatta 
taistelen edelleen alkei-
den kanssa. Onneksi Veik-
kolassa tärkeimmät asiat 
– kuten neuvolakäynnit, 

auton huolto ja lounaat ihanas-
sa Pikkirillissä – ovat hoituneet 
hyvin myös englanniksi.

Ei ihme, että suomesta tulee 
paljon ralliautoilijoita

Opetettuani vuosia laskettelua 
amerikkalaisissa hiihtokeskuk-
sissa luulin, että osaisin ajaa 
talvisilla teillä. En osannut. Vii-
meisten kolmen kuukauden aika-
na olen löytänyt itseni ojasta jo 
kahdesti. Mikä ihme juuri tänne 
Veikkolaan tuo näin paljon lun-
ta?

Vastoinkäymiset 
tekevät yhteisön

Lumipenkassa jumissa ollessani 
olen löytänyt yhden Veikkolan 
hienoimmista puolista. Molem-
milla kerroilla sain parin minuu-
tin sisään apua ohikulkijoilta 
tai mahtavilta naapureiltamme. 
Liukkaat kelit ovat yhteinen vi-
hollinen, joka tuntuu yhdistävän 
ihmiset auttamaan toisiaan, ja se 
jos mikä on upeaa.

Nähdään kylillä – toivottavasti 
ei kuitenkaan enää ojanpenkalla!

Luke James 
digimarkkinoinnin asiantuntija, 
joka nauttii murtomaahiihdosta 
mutta vihaa lumitöitä

Luke James.

Tunnelmia seurakunnan 
musiikkileikkikoulusta, 
tutummin "muskarista"
Perheemme muutti Veikkolaan 
elokuussa, ja halusimme ilmoit-
tautua muskariin lapsen kans-
sa. Halusimme tutustua alueen 
muihin ihmisiin ja kehittää sa-
malla lapsemme musiikkikor-
vaa. Veikkolan seurakuntako-
dilla oli vielä vapaita paikkoja 
perheryhmässä, jonne mielel-
lämme lähdimme musisoimaan.

Olemme käyneet syksyn ja tal-
ven ajan muskarissa, ja lapsikin 
jo osaa kotona innoissaan rum-
muttaa reisiään, kun muskarista 
tulee puhe. Muskarista on tullut 
säännöllinen viikon kohokohta 
ja mukava yhteinen harrastus.

Muskarissa olemme oppineet 
vuodenaikaan sopivia uusia lau-
luja. Olemme laulaneet sade-
säästä, puolukoista, lumiukoista 
ja pakkasesta. Pienen pienistä 
peikoista, Tattiaisesta ja enke-
leistä olemme myös laulaneet.

Muskarin vetäjä Maria Laakso 
on lahjakas laulaja ja osaa soit-
taa niin pianoa kuin ukuleleakin. 
Maria tietää, miten saadaan lap-
set innostumaan tarinoiden avul-
la uusien laulujen ja soittimien 
ääreen. Muskarissa on erilaisia 
soittimia, jotka sopivat juuri pie-
nen lapsen käteen, kuten rytmi-
kapulat, marakassit ja rummut.

Esikoisemme on kohta kaksi-
vuotias, ja hän katselee muiden 
menoa ja innostuu itsekin mu-
kaan uusiin juttuihin. Lastamme 
kiinnostaa katsella läheltä, kun 
Maria soittaa. Välillä noustaan 
ylös tanssimaan, hyppimään ja 
pyörimään musiikin tahdissa 
yhdessä äidin kanssa.

Leikkivarjo on ollut lasten suo-
sikki alusta lähtien. Sen päälle 

voi laittaa pallot pomppimaan tai 
kipittää sen alle piiloon.

Muskarissa oppii huomioimaan 
muita ja toimimaan ohjeiden 
mukaan. Soittimet viedään aina 
omille paikoilleen muskariker-
ran jälkeen.

Lapsemme sai joululahjaksi kita-
ran ja oli siitä aivan haltioissaan! 
Se oli hänen ensimmäinen lahja-
toiveensa. Marian antamalla esi-
merkillä on ollut suuri vaikutus. 
Syksyn aikana lapsemme oppi 
puhumaan yksittäisiä sanoja ja 
osaa nyt jo kolmesanaisia lausei-
ta. Muskarilla on ollut varmasti 
iso vaikutus puheenkehitykseen-
kin.

Olemme onnekkaita ja kiitol-
lisia, kun saimme olla osalli-
sina seurakunnan toiminnassa 
ja yhteisössä. Sillä on valtava 
merkitys muun muassa lapsen 
sosiaalisten suhteiden kehityk-
sessä ennen päiväkodin aloit-
tamista.

Taru Jakala 
"muskarista hullaantuneet 
ensikertalaiset"

Nyttemmin Taru on aloittanut 
työt, ja lapsi on aloittanut päi-
väkotitaipaleen. Hyvää jatkoa 
koko perheelle, ja nähdään taas 
eri käänteissä!

Muskari tiistaisin Veikkolan seu-
rakuntakodilla, lisätietoja www.
kirkkonummenseurakunnat.fi 

Perhetupa tiistaisin Veikkolan 
seurakuntakodilla klo 9–11.30. 
Voit tulla oman aikataulun mu-
kaan.

Hanna-Marja Salonoja

Muskarin rekvisiittaa.

Jalkojenhoito Askel  
Koskentie 3, Veikkola  
 
Ajanvaraus: vello.fi/jalkojenhoitoaskel  
tai 050 525 5713 
 
jalkahoitaja, lähihoitaja, jalkojenhoidon AT

Mietitkö asunnonvaihtoa?
Varaa nyt maksuton 

arviokäyntisi.
Puh. 040 680 7704

Tiina Myllyniemi, LKV, Osakas
040 680 7704 
tiina.myllyniemi@rivekodit.fi
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Veikkolan VISO, pala suomalaista taloushistoriaa
Vanhan Turuntien ja alitalontien risteyksen lähellä 
ollut liikerakennus on purettu. Viimeinkin, sanovat 
monet. Rakennus sai rauhassa rapistua aivan liian 
pitkään. Viimeksi talossa myytiin käytettyjä huone-
kaluja; paikallisten puheessa talo olikin tämän vuok-
si saanut nimen “Veikkolan Ikea”. Rakennuksella on 
merkittävä menneisyys.

Osuustoiminta 
saapuu suomeen

Osuustoiminta-aate oli ran-
tautunut Suomeen 1800-luvun 
lopulla. Tiettävästi Suomen 
vanhin osuustoiminnallinen yri-
tys on perustettu vuonna 1889. 
Myöhemmin 1920-luvulla 
tämä yritys siirtyi Varubodenin 
omistukseen, joten paikallinen 
Varuboden-Osla lienee Suomen 
vanhin osuuskauppa.

Myös nousevan työväenliik-
keen piirissä heräsi kiinnostusta 
osuustoimintaa kohtaan, olivat-
han osuustoiminnan periaatteet 
demokraattisia ja kansanvaltai-
sia. Osakeyhtiössä ratkaisi suu-
rimman ja rikkaimman omis-
tajan ääni, osuustoiminnassa 
puolestaan jokaisella osakkaalla 
on yksi ääni, eikä pääasia ole 
voiton tuottaminen vaan yhtei-
nen hyvä.

Osuuskauppojen 
aatteellinen jako

Osuustoiminta oli 1900-luvun 
taitteessa alkanut yhteisen tuk-
kukaupan SOK:n alla, mutta 
lähinnä kaupunkien työväestöä 
edustaneet osuuskaupat perusti-
vat oman kattojärjestön ja tukku-

kaupan vuonna 1916. Näin syn-
tyi työväenhenkinen E-liike ja 
jako kahteen kilpailevaan osuus-
kauppaan, joista SOK edusti 
maaseutua ja porvarillisempia 
arvoja. Tällainen liiketoimintaan 
liittyvä aatteellisuus voi nyky-
ään tuntua kummalliselta. Mutta 
omasta lapsuudestani muistan, 
että Elanto oli perheemme kaup-
pa, vakuutukset olivat Kansassa 
ja rahat Työväen Säästöpankissa. 
Kaupan ja pankin valinta oli kan-
nanotto.

Vihdinseudun Osuusliike

Vihdissä oli jo 1900-luvun alus-
sa puuhattu työväen omaa osuus-
kauppaa. Helmikuussa 1916 
tehtiin päätös perustamisesta, 
ja ensimmäinen liike avattiin 
Ojakkalaan. Nummelaan kauppa 
saatiin vuonna 1917; osuuskun-
nan nimeksi tuli Vihdin Työvä-
en Osuuskauppa. Vuonna 1933 
nimi muuttui Vihdinseudun 
Osuusliikkeeksi eli VISOksi.

VIsO Veikkolaan

Haapajärvellä vähän kirkon jäl-
keen vasemmalla oli “Eliksen 
kauppa” eli Kyrkslätts Handels-
lagin myymälä. Sinne Lövkul-
lan torpasta läheltä Vihdin rajaa 

tuli matkaa mennen tullen noin 
10 kilometriä. VISOn kauppa 
aloitti Veikkolassa aluksi Yli-
talon tiloissa todennäköisesti 
1930-luvun alussa. Oma raken-
nus saatiin myöhemmin juuri 
valmistuneen Turuntien varteen. 
Veikkolalaisten kauppamatkat 
lyhenivät. Sittemmin Handelslag 
perusti myymälän myös Veikko-
laan nykyisen Mummola-kahvi-
lan paikalle. Nyt Veikkolassakin 
asiakkaista kilpailivat molem-
mat osuuskaupat.

Veikko Hellen poika 
Veikkolan kauppiaana

VISOn päämyymälä oli Num-
melassa entisessä kelloseppä 
Bergmanin talossa. Kaupan yh-
teyteen avattiin 1940-luvun alus-
sa myös ravintola. Veikkolankin 
VISO-myymälän yhteydessä oli 
aikoinaan kahvila. Vihdinseudun 
Osuusliikkeen historiasivuilta 
löytyy maininta, että Veikkolan 
VISOn myymälänhoitajana toi-
mi pitkään ilmeisesti 50-luvun 
lopulla Veikko Hellen poika 
Jouko.

“K-kaupan Väiski” aloitti VI-
SOn puotipoikana

Otalammen myymälässä oli 
aloittanut 13-vuotiaana harjoit-
telijana Väinö Purje, joka toi-
mi monissa tehtävissä VISOn 
kaupoissa. Hänet saattoi tavata 
40-luvun lopulla myös Veikko-
lan myymälässä lihatiskin takana 
hymyilevänä ja palveluhenkise-
nä. Väinö Purje siirtyi 50-luvulla 
K-kaupan palvelukseen. Sittem-

min hänestä tuli koko kansan 
tuntema “K-kaupan Väiski”, 
jonka lihaisan herkulliset mai-
nokset tunnettiin Suomenlahden 
toisellakin puolen.

Kesäkauppaa ja myymäläauto

Nykyisen Perälänjärventien ja 
Lamminpääntien risteyksessä 
oli kesäisin auki VISOn myy-
mälä, jossa Tuula Johansson 
muistaa olleensa töissä 1970-lu-
vulla. Kesäasukkaita oli paljon 
Kurjolammen ja Kaislammen 
suunnalla, joten liikepaikka oli 
mainio. Ruisleipä maksoi 48 
penniä, muistelee Tuula. Mai-
re Johansson kertoo, että hänen 
isänsä Arvo Korvenpää oli VI-
SOn hallinnossa mukana mm. 
tilintarkastajana. VISOlla oli 
myös myymäläauto, jonka reitti 
kulki Veikkolasta Vanhan Myl-
lytien kautta Ojakkalantielle. 
Kun kauppa-auto saapui Kor-
venpään tilalle, ensimmäisenä 
autoon nousi talon Sami-kissa, 
kertoo Maire. Korvenpään vanha 
emäntä, joka oli aikanaan tehnyt 
kauppamatkat kävellen Haapa-
järven Handelslagiin, oli hieman 
nolona:

”Pitäisikö sitä nyt autolta jotain 
ostaa, kun se tänne asti vaivau-
tui…”

Osuuskaupat vaikeuksissa

E-liike ajautui 1990-luvulla krii-
siin. Veikkolan VISO muuttui 
SIWA-lähikaupaksi, jollaisena 
monet nuoremmat veikkolalai-
set myymälän muistavat. Myös 

SOK:lla alkoi olla vaikeuk-
sia. Osuuskaupan tuli uudistua 
markkinahenkisemmäksi. S-
kauppojen rankka saneeraus ja 
päivitys onnistui yli odotusten: 
S-ryhmällä on tällä hetkellä joh-
tava markkinaosuus päivittäista-
varakaupassa, asiakasomistajia 
on noin 2,4 miljoona (v. 2019). 
E-liikkeen kaupoille sitä vastoin 
ei käynyt yhtä hyvin. Pankki-
kriisi ja lama 1990-luvun alussa 
veivät E-ryhmän liikkeet, kuten 
koko ns. punapääoman, yritys-
saneerauksiin. Helsingin alueen 
legendaarinen Elanto sulautui S-
ryhmään vuonna 2014. Osuus-
kaupat olivat jälleen yhtä.

VIsOn rakennusta ei enää ole, 
mutta osuustoiminta jatkuu

Veikkolan fb-sivuilla oli viime 
vuonna parikin päivitystä, jois-
sa ränsistyneen rakennuksen 
pikaista purkamista toivottiin 
värikkäin kommentein:

“Kannatetaan ehdottomasti!! 
Ärsyttää joka päivä katella tuota 
rötisköä!! “

“Puskutraktorilla matalaksi vaan 
moinen hökkeli!”

Monilla oli myös mukavia ja 
lämpimiä muistoja kerrottavana 
talon historiasta, henkilökun-
nasta, kesätöistä. Joku kertoi 
ostaneensa koulumatkalla kark-
kia “kirjalle”. Tämä tarkoitti, 
että perheellä oli tili kaupassa, 
ostokset merkittiin siniseen vih-
koon kynällä ja tiliä lyhennettiin 
säännöllisesti. Muistan, että mei-
dänkin perheellä oli Gumbölen 
Elannossa tällainen tili sinisessä 
vihossa. Silloin ei vielä puhuttu 
asiakasomistajuudesta eikä bo-
nuksista, mutta tiettyyn kaup-
paan sitouduttiin.

Kun seuraavan kerran vingutat 
vihreää korttiasi Veikkolan ässän 
maksupäätteellä ja painat bonus-
näppäintä, voit suoda pienen aja-
tuksen myös Veikkolan VISOlle 
ja osuustoiminnan värikkäälle 
historialle.

Juha Wikström
palaute ja kommentit:  
juhawik89@gmail.com

Lähteet:

haastattelut, Erik Wikström, 
Maire ja Tuula Johansson

https://historia.vihti.fi/koti-num-
mela/keskipiste/viso.htm

osuusliikkeiden nettisivut

Kuisma-Komulainen-Siltala-
Keskisarja: Kapinallinen kauppa 
(Siltala 2015)
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Kuorolaulu – hyvä harrastus
Valona-kuoro, johtajanaan kant-
tori Johanna Salmela, on jo mo-
nelle seurakuntalaiselle tuttu. 
Kuoroa kuulee monissa Kirkko-
nummen suomalaisen seurakun-
nan tapahtumissa, etenkin Poh-
jois-Kirkkonummella, ja onpa 
kuoro käynyt laulamassa Suo-
menlinnassakin. Kuoroharjoi-
tukset ovat Veikkolan seurakun-
takodilla torstaisin klo 18.30–20.

Tässä muutamia kuorolaisten 
ajatuksia:

– Laulamisen ilo tuo positiivis-
ta potkua elämää. Kirkkokuoro 
vahvistaa kristinuskon sanomaa 
kirkkovuoden mukaan. Tutustuu 
mukaviin ihmisiin.

– Kuorossa on mukavaa yhtei-
söllisyyttä ja yhdessä tekemisen 
meininkiä. Laulaminen tuo hy-
vää mieltä kiireisen arjen kes-
kellä. Eri stemmojen opettelu on 
myös hyvää aivojumppaa.

– Laulu virkistää ja irrottaa ar-
jesta ja mieliharmeista. Monet 
laulut hoitavat ihmisen mieltä. 
Laulaminen antaa yhteyden ko-

kemuksen, kuulun tähän 
joukkoon.

– Laulaminen on iha-
na harrastus, joka antaa 
energiaa ja mukavia ys-
täviä.

– Vaikka kuinka väsynee-
nä lähtee kuoroharjoituk-
siin, aina palaa virkisty-
neenä takaisin. Musiikki 
yhdistää eri-ikäiset! Lau-
lamisessa syntyy yhtei-
nen mielenkiinto, vaikka 
muutoin elämässä olisi-
kin hyvin erilaiset paino-
tukset ja kiinnostuksen 
kohteet. Laulun viesti 
koskettaa. Voin kuun-
nella puhetta kuulematta 
tai puhua tarkoittamatta, 
mutta laulaessa kyseinen 
ei onnistu.

Valona laulaa seuraavan 
kerran Tuomasmessussa 
Veikkolan seurakuntako-
dilla sunnuntaina 19.3. 
klo 18.

Hanna-Marja Salonoja
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Kirjaston aukioloajat: 
 
ma, ti, to klo 14–19 
ke, pe ja la klo 10–15

Suljettu  
pitkänäperjantaina 7.4., 
pääsiäislauantaina 8.4. ja 
toisena pääsiäispäivänä 10.4. 
sekä vapunpäivänä 1.5.  
Kiirastorstaina 6.4. 
avoinna klo 10–15.

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

Talvilomapuuhaa koululaisille ja 
kompostointineuvoja aikuisille
Veikkolan kirjastossa 
järjestetään kevään ku-
luessa paljon erilaista oh-
jelmaa. 

Palapelihaaste ja hamahelmi-
askartelu kutsuvat koululaisia 
testaamaan taitojaan Veikkolan 
kirjastoon. Koulujen talviloman 
aikana 20.–24.2. kirjastossa jär-
jestetään ohjelmaa lomalaisille. 
Palapelihaastetta ja hamahelmi-
askartelua pääsee kokeilemaan 
koko viikon. Lisäksi järjestetään 
kaksi pajaa.

Tiistaina 21.2. klo 15 alkaen on 
luvassa uutuus: animaatiopaja. 
Stop motion -tekniikalla ani-
maation tekeminen on helppoa 
ja hauskaa. Mielikuvituksen saa 
päästää lentoon! Keskiviikkona 
22.2. vuorossa on 3D-paja klo 
13–15. Pajassa tutustutaan kir-

jaston 3D-tulostimen käyttöön. 
Kaikki osallistujat saavat mu-
kaansa oman 3D-tulosteen.

Aikuisille on helmikuussa tar-
jolla HSY:n kompostointikurssi. 
Tiistaina 28.2. klo 18–19 järjes-
tettävällä kurssilla opetellaan 
kompostoinnin perusteita käy-
tännönläheisessä ja leppoisassa 
tilaisuudessa. Kurssille ei tarvit-
se ilmoittautua ennakkoon. Ti-
laisuus järjestetään yhteistyössä 
Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskuksen kanssa.

Torstaina 9.3. klo 18 Veikkolan 
kirjaston Rotko-salissa järjes-
tetään jälleen ihana runopiknik. 
Kartanoteatterin näyttelijät luke-
vat piknikissä ääneen katkelmia 
kuulijoiden toivekirjoista. Toive-
tekstejä voi tuoda etukäteen kir-
jastolle, tai niitä voi tuoda myös 
mukanaan piknik-iltaan. Tarjolla 
on lämmintä tunnelmaa, teetä ja 

kahvia sekä pientä napostelta-
vaa. Mukana illassa ovat Veik-
kolan kirjasto, Kirjaston Ystävät 
ry sekä Kartanoteatteri.

Huhtikuussa kirjastossa vie-
tetään Leikkilauantaita. Koko 
perheen tapahtuma järjestetään 
nyt toista kertaa yhteistyössä ky-
län muiden toimijoiden kanssa. 
Lauantaina 22.4. järjestettävän 
tapahtuman vetonaulaksi on tu-
lossa taikuri.

Myös kirjaston tutut tapahtumat 
jatkuvat kevään ajan.

Kirjaston satutunneille ko-
koonnutaan perjantaisin klo 
10–10.30. Tulossa on myös joka 
kuukausi vaihtuva teemasatutun-
ti. Satutunnit on tarkoitettu yli 
3-vuotiaille lapsille.

Lukukoirat Jesse ja Cessan vie-
railevat kirjastolla kevään aika-

na neljänä maanantaina: 27.2., 
27.3., 24.4. ja 29.5. Suloisille 
lukukoirille voi kirjastosta va-
rata viidentoista minuutin lu-
kuajan. Ajan voi varata myös 
senioreiden digineuvontaan, jota 
antavat Enter ry:n vapaaehtoiset 
vertaisopastajat. He auttavat esi-
merkiksi älypuhelimien ja tieto-
koneiden käytössä joka toisena 
tiistaina klo 14–16.

Tämän vuoden ensimmäinen 
Novelleja ja neuleita -ilta järjes-
tettiin tammikuussa, ja seuraava 
on luvassa helmikuussa: Novel-
lien ja neuleiden ääreen kokoon-
nutaan vielä torstaina 16.2. ja 
torstaina 16.3. klo 18–19.30. Ko-
toisiin iltoihin on vapaa pääsy, ja 
niissä on kahvitarjoilu. Kirjasto 
järjestää novelli-illat yhdessä 
Kirkkonummen kirjaston ystävi-
en kanssa.

Maija-Liisa Nyman

Oivaltava lukija ja taitava kirjoittaja 
ammattina kaunokirjallisuuden suomentaminen: 
kääntäjä Outi järvinen vieraili Veikkolan kirjastossa 
puhumassa työstään.

"Kun kotona työhuoneella teen 
töitä, melkein joka päivä mie-
tin teitä ", Outi Järvinen sanoo 
Veikkolan kirjaston Rotko-saliin 
kerääntyneille nuorille. Järvi-
nen on kääntäjä, joka on tullut 
kirjastolle kertomaan työstään. 
Häntä kuuntelemaan on kutsuttu 
Veikkolan koulun yhdeksäsluok-
kalaisia.

Järvinen kertoo kääntävänsä 
vuodessa noin neljä ja puoli te-
osta. Kuukaudessa kääntyy noin 
sata sivua. Järvinen suomentaa 
paljon nuortenkirjallisuutta. Hän 
sanookin pohtivansa usein, mil-
laista suomea nuoret haluavat lu-
kea, ja millainen kieli kuulostaisi 
nuorten korviin aidolta.

Outi Järvinen kääntää kirjoja, 
joiden alkukieli on englanti. 
Suomessa julkaistusta käänne-
tystä kaunokirjallisuudesta suuri 
osa on alkujaan juuri englannin-
kielistä. Vuonna 2020 suomen-
nettiin 1 619 kirjaa. Näistä 57 
prosenttia käännettiin englan-
nista.

"Englannista suomennettiin mel-
kein tuhat kirjaa. Se on muserta-
vaa, kun ajatellaan, kuinka pal-
jon kieliä maailmassa on."

Järvinen kertoo, että englannista 
käännettäessä kustantajat halua-
vat saada kirjan suomennetuksi 
mahdollisimman nopeasti. Eng-
lannin erityispiirre on myös se, 
että suomentajan työ on hyvin 
läpinäkyvää. Suuri osa lukijoista 
osaa englantia, joten heidän on 
mahdollista vertailla alkukielistä 
kirjaa ja käännöstä.

Kun lukijat kuitenkin osaavat 
englantia, mihin käännöksiä sit-
ten tarvitaan?

"Suomen kieli on suomenkieli-
sen lukijan tunnekieli", Outi Jär-
vinen vastaa. Muut kielet eivät 
kosketa samalla tavoin kuin oma 
äidinkieli. Järvinen kertoo, että 
hänelle itselleenkin käy joskus 
niin, että hän liikuttuu tarinasta 
vasta omaa suomennosta lukies-
saan.

Kun Järvinen saa uuden kirjan 
käännettäväkseen, hän lukee kir-
jan ja yrittää aistia sen. Hän kuu-
lostelee kieltä: onko se lyyristä, 
iskevää tai puhekielistä? Entä, 
mitä kerrotaan rivien välissä?

”Myös rivienvälit pitää suo-
mentaa”, Järvinen sanoo. Hän 
muistuttaa, että yksikin lause on 

aina mahdollista kääntää hyvin-
kin monella tapaa. Suomentajan 
kädenjälki näkyy siinä, minkä 
mahdollisuuksista hän valitsee.

Järvinen sanoo, että hyvä suo-
mentaja on oivaltava lukija ja 
aina myös taitava kirjoittaja. 

Kääntäjän ammatista kiinnostu-
neille Järvinen kertoo, että kään-
tämistä voi opiskella yliopistos-
ta. Moni kääntäjä on kuitenkin 
päätynyt työhönsä muita reittejä.

Outi Järvinen itse on työskennel-
lyt kustannustoimittajana ennen 
siirtymistään freelancer-kääntä-

jäksi kymmenen vuotta sitten. 
Hän viihtyy työssään.

”Parasta tässä työssä on, että 
koska tahansa voi soida puhelin 
ja tulla tarjous jostain tosi haus-
kasta jutusta.”

Maija-Liisa Nyman

Kaunokirjallisuuden suomentaja Outi Järvinen.
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Tykkäävätkö pojat yksisarvisista?
A.F. Steadman: Skandar ja yksisarvisvaras  
Tammi 2022

Olen kovasti yrittänyt pitää kuu-
den lapsenlapsen lukuintoa yllä. 
Siitäkin huolimatta, että varsin-
kin poikien maailmassa kirjojen 
lukemista pidetään aika tylsänä 
harrastuksena. Harry Potterit 
vielä aikanaan iltasatuina uppo-
sivat, mutta nykyään älypuhelin 
on kirjaa kiinnostavampi.

Lahjoiksi lapsenlapset joka ta-
pauksessa saavat kovia pakette-
ja. Itse innostuin joulun aikaan 
englantilaisen A.F. Steadmanin 
yksisarvisratsastajista kertovan 

kirjan aloitusosasta ja hankin 
sen kaksitoistavuotiaalle tyttä-
renpojalle. Kirjan fantasiamaail-
ma tuntui virkistävän erilaiselta 
kaikkien velhokoulujen jälkeen, 
ja kirja kiinnosti senkin takia, 
että tänä vuonna ilmestyvä oma 
kirjani kertoo lohikäärmeratsas-
tajista. Niin yksisarviset kuin lo-
hikäärmeet ovat pelottavan isoja 
olentoja ja paljastuvat ainakin 
osittain lihansyöjiksi. Kuitenkin 
ratsastajan ja hänen fantasiarat-
sunsa välille voi molemmissa 
kirjoissa syntyä vahva sidos.

Kerroin kirjalahjan saajalle lu-
keneeni lehdestä, kuinka Stead-
manin sarjasta oli allekirjoitettu 
kustannussopimus ennätysmäi-
sellä seitsennumeroisella sum-
malla. Elokuvasopimuksen 
palkkiossa oli numeroita sama 
seitsemän.

Lapsenlapsi kiinnostuneena las-
ki palkkiosummien nollia sor-
millaan ja väitti tietävänsä, miksi 
kirja menestyy:

– Juttu on siinä, ettei yksisarviset 
olekaan söpöjä, vaan niistä on 
tehty pahiksia, hän valisti. – Ja 

kirjassa on sopivasti raakuutta. 
Alkunäytöksessä kannattaa olla 
verta.

Ja näinhän takakannen mai-
nosteksti lupasi: ”Yksisarviset 
eivät kuulu vain satuihin, ne 
kuuluvat myös painajaisiin”. 
Alkukohtauksessa villit yksis-
arviset keihästävät sarvellaan 
ihmisiä, mutta alun jälkeen 
palataan tutumpiin kuvioihin. 
Sisäoppilaitoksen sijaan päädy-
tään saarelle, jossa ratsastajia 
ja heidän hyvin tai huonommin 
käyttäytyviä ratsujaan koulu-
tetaan. Kirjan on suomentanut 
taitava Pottereiden kääntäjä 
Jaana Kapari-Jatta.

Todisteeksi päätelmilleen lap-
senlapsi esitteli paria muutakin 
kirjahyllynsä sarjaa. ”Tulisiivet” 
on ”Soturikissojen” kirjoittaja-
tiimin muutaman jäsenen luoma 
lohikäärmesarja, jonka alkuosat 
tuntuivat minusta niin hurjilta, 
että huh huh. Eivät Soturikissat-
kaan mitään pehmoeläimiä ole, 
mutta lohikäärmeet ovat kama-
lampia. Lapsenlapsen mielestä 
ykkösosa olikin väkivaltainen, 
mutta jatko-osat aika tavallisia 

fantasiakirjoja. Markkinointi ai-
nakin on tehty hyvin, sillä uuden 
osan ilmestymispäivä on aina 
tarkasti nuorison tiedossa, ja siitä 
muistetaan kertoa isoäidillekin.

Ruotsalaisen Åsa Larssonin ja 
opettaja, kirjallisuudentutkija 
Ingela Korsellin ”Pax”-kauhu-
sarjan ykkönen oli lapsenlap-
sestakin tuntunut harvinaisen 
pelottavalta loitsusauvaan ri-
pustetun hevosenpään takia. 
Mielenkiinto oli kuitenkin herä-
tetty, ja pohjoismaisesta kauhu-
perinteestä ammentavia kirjoja 
kertyy tasaiseen tahtiin pojan 
kirjahyllyyn. Luin itse vastikään 
ilmestyneen ”Kummituksen”, 
ja se oli kyllä kirjoitettu hyvin. 
Kuin Stephen Kingiä nuorisolle. 
Aikuisten puolella Åsa Larsson 
sattuu olemaan myös lempidek-
karistini.

Herkimmille lukijoille kym-
menosaiseksi kasvavan Paxin 
kirjat eivät varmaan sovi, mutta 
olen iloinen, että kasvavien poi-
kien makuunkin löytyy kirjoja. 
Ja vielä kirjallisesti laadukkai-
ta kirjoja.  Kummitusjuttuja 
on kerrottu aina. Elokuvien ja 

ylipäätään kuvien väkivalta on 
todettu ahdistavammaksi kuin 
luettu teksti, jonka pelottavuutta 
säätelee oman kuvittelun kyky. 
Vaarallisinta minusta on, jos 
kirjallisuus siivotaan merkityk-
settömäksi, ja kirjat muuttuvat 
yhdentekeviksi

– Kyllä poikia kiinnostaa muu-
kin kuin väkivalta, lapsenlapsi 
lohdutti. – Huumori sopii. ”Puu-
maja” on hyvä sarja ja ”Nolo 
elämäni”. ”Maailman viimeiset 
tyypit” on hyvä sekin. Eivätkä 
kaikki yksisarviset pahiksia sit-
ten olleetkaan. Parasta Skanda-
rissa oli se paikka, Pedonpesä, 
jossa ratsastajat asuivat.

Lapsenlapsi kertoi myös, ettei 
minun tulevasta kirjastani tule 
maailmanmenestystä. Se on kir-
joitettu liian nuorille, eikä siinä 
siksi ole riittävästi hurjuutta. 
Hän tarjoutui kuitenkin lukemi-
sen kokemusasiantuntijana kou-
luttamaan minua menestyskirjan 
kirjoittamisessa. Ehkä seuraa-
valla kirjalla sitten on mahdolli-
suuksia.

Arja Puikkonen

Iida Rauma: 
Hävitys, tapauskertomus
Siltala 2022

Kaunokirjallisuuden Finlandia-
palkinnon voittajan päätti viime 
syksynä piispa Mari Leppänen. 
Palkinnon sai Iida Rauman ro-
maani ”Hävitys, tapauskerto-
mus”. Piispa Leppänen luon-
nehti voittajaromaania näin:

“Kyseessä on kirja, joka kysyy, 
miksi lapseen kohdistuva vää-
ryys ei ole kenestäkään mitään. 
Kirja muistuttaa, miten kaikki 
olisi toisin, jos olisi edes kerran 
joku, joka vaan kuuntelisi ja us-
koisi.”

Kirjan alaotsikko on ”tapaus-
kertomus”, mutta se voisi olla 

myös sairaskertomus, kouluyh-
teisön tai minkä tahansa ihmis-
yhteisön sairaskertomus. Kirja 
kuvaa erään musiikkiluokan 
elämää ja tapahtumia oppilaan 
näkökulmasta kaarinalaises-
sa koulussa. Luokanopettaja 
Anna-Maija (Ansku) käyttäytyy 
despoottisesti ja epäoikeuden-
mukaisesti. Kukaan kouluyhtei-
sössä ei havaitse väkivaltaa, jota 
kirjoittaja kokee lähes päivittäin. 
Kuvaus on täysin lohdutonta, 
toivoa tai helpotusta ei ole odo-
tettavissa missään vaiheessa.

Kirjan sympaattisin hahmo on 
ikääntynyt historianopettaja 
Nordin, jonka kanssa kertoja 
A käy keskusteluja Turun hä-
vitetystä historiasta. Keskiosan 
täyttää hengästyttävä kahden 
henkilön Iran ja A:n dialogi 
järkyttävistä koulukokemuksis-
ta. Lukija saattaa myös miettiä, 
onko sittenkin kyse monologista, 
ovatko Ira ja A saman henkilön 
eri puolia. Teksti vyöryy eteen-
päin voimalla ja vimmaisesti. 
Kirja piti välillä laskea käsistään 
ja hengähtää, käydä kävelyllä tai 
tehdä jotain aivan muuta.

Romaanin tapahtumat ajoittuvat 
90-luvulle. Itsekin olin luokan-
opettajana tuohon aikaan, mutta 
en mielestäni kohdannut vastaa-

vaa ilmapiiriä koulussa, jossa 
silloin työskentelin. En silti kiellä 
kirjailijan kokemuksia tai vähät-
tele niitä, ihmettelen vain, miten 
tuollainen opettajan käytös on 
voinut olla mahdollista, etteivät 
siihen ketkään esimerkiksi huol-
tajat ole puuttuneet. Entisenä 
opetustyöläisenä huomasin myös 
miettiväni tilanteita omalta opet-
taja-ajaltani, ja tunne oli kylmää-
vä: Miten joku yksittäinen huo-
maamaton oppilas on tapahtumat 
kokenut. Onko jossain pöytälaati-
kossa kouluaikainen päiväkirja ja 
romaanin aihio tekeillä...

Haastatteluissa Rauma on sano-
nut pitävänsä yhteiskuntaamme 
lapsivihamielisenä, minkä kyl-
lä ymmärtää kirjan luettuaan. 
Mutta miten mahdollinen lap-
sivihamielisyys nyt näyttäytyy 
kouluissa? Onko se laajemmin 
ajateltuna sitä, että koululle ja 
opettajille ei suoda riittävästi 
resursseja? Kirjaa voi suositella 
erityisesti kaikille kasvatus- ja 
opetustyötä tekeville; se herättää 
voimakkaita tunteita ja ajatuksia. 
Rauma paljastaa subjektiivisten 
kokemustensa kautta, millaista 
piilevää väkivaltaa voi näennäi-
sesti hyvää tarkoittavissa ihmis-
yhteisöissä olla.

Juha Wikström

1920-luku kupli 
Veikkolassakin
Veikkolan Kartanoteatterin ke-
sän 2023 esitys tuo näyttämölle 
1920-luvun. Paikallishistori-
aakin hyödyntäviä aiheita ovat 
mm. varsinaisen salakuljetus-
buumin aiheuttanut kieltolaki, 
naisten oikeuksien kohentami-
nen sekä uuden matkagramofo-
nin tulo markkinoille kaikkien 
ulottuville.

Vauhdikkaassa musiikkiteatte-
riesityksessä nähdään tuttuun 
tapaan monikymmenpäinen 
joukko innokkaita ja taitavia mu-
siikin ja teatterin harrastajia sekä 
myös ammattilaisia. Esityksen 
kirjoittaa ja ohjaa kokenut mu-
siikkiteatteriammattilainen Reet-
ta Ristimäki (gretaproductions.
fi), jonka erityisen mielenkiin-
non kohteena on ollut pitkään 
juuri 20-luku ja sen aikakauden 
värikäs historia Suomessa ja Eu-
roopassa.

Musiikki on kooste aikakauden 
schlagereista ja kupleteista sekä 
uudesta, esitykseen sävelletystä 
musiikista. Esitykset ovat Na-
valan puistossa 20.6.–8.7.2023. 
Esitysten aikataulu löytyy os. 
www.veikkolankartanoteatteri.
fi

Varaa lippu haluamaasi esityk-
seen: veikkolankartanoteatte-
ri@gmail.com

Reetta Ristimäki

Seuraava lehti ilmestyy 22.5. Sen aineistopäivä on 30.4.

Mainostilavaraukset, juttuideat ja tiedustelut: 
kylanraitti@gmail.com
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- EI HÄTÄÄ, 

Meiltä saat yksilöllistä ja laadukasta implanttihoitoa.
(implanttihoidon arvio aina ilmaiseksi)

Kasvohoidot

Erikoiskasvohoidot

0452344426

Pedikyyrit

salonfanny.fi

Vartalohoidot

Geelilakkaukset

Ripsienpidennykset

Lash- ja brow lift

Rakennekynnet

salonfannykauneushoitola

Eerikinkartanontie 2, 2.krs

02880 Veikkola

Kauneudenhoitoa ammattitaidolla

Salon Fanny

Sähköinen ajanvaraus

”Kukaan ei voi määrätä  
toisen mielikuvitusta”
arja ja Emma Puikko-
nen kertoivat koululaisil-
le kirjailijan työstä. 

”Kirjoittaminen on enemmän 
kuin kivaa, se on ihanaa – paitsi 
silloin, kun se ei suju”, paikal-
linen kirjailija Arja Puikkonen 
hymähtää.

Kirjailijat Arja ja Emma Puik-
konen vierailivat viime vuoden 
loppupuolella Veikkolan kir-
jastossa kertomassa työstään ja 
kirjoittamistaan kirjoista. Kuu-
lijoiksi oli kutsuttu Veikkolan ja 
Vuorenmäen koulujen oppilaita, 
jotka halusivat tietää esimerkik-
si, kumpi Puikkosista kirjoittaa 
pidempiä lauseita, mitkä ovat 
kaksikon suosikkieläimet, ja 

mitä kirjailija tekee, jos mieleen 
tulee vain huonoja ideoita.

Arja Puikkonen kertoo työsken-
nelleensä kirjailijana 40 vuotta. 
Viime vuosien aikana hän on 
julkaissut kirjoja myös yhdes-
sä tyttärensä Emman kanssa. 
Emma Puikkosen ura kirjailijana 
puolestaan alkoi nuorena:

”Olin 12-vuotias eli kuudennella 
luokalla, kun äitini Arja sai tieto-
koneen. Minä päätin, että rupean 
kirjoittamaan liuskan päivässä.”

Kun Emma oli 13-vuotias, hä-
neltä ilmestyi esikoisteos ”Kis-
saihminen”, joka oli sijoittunut 
toiseksi Kontakti-kirjoituskil-
pailussa.

”Asuin silloin Kylmälässä, ja 
kirjassa on vähän niin kuin Veik-
kolan koulu ja vähän niin kuin 
Kylmälä.”

Kirjoittamisessa vaikeinta on 
Arja Puikkosen mielestä aloit-
taminen ja Emma Puikkosen 
mielestä epätoivon hetket, joina 
tuntuu, ettei tekstistä tule kirjaa 
eikä edes nenäliinaa. Molemmat 
kannustavat kuitenkin kokeile-
maan.

”Parasta kirjoittamisessa on se, 
että kukaan ei voi määrätä sitä. 
Kukaan ei voi määrätä toisen 
mielikuvitusta”, Arja Puikkonen 
sanoo.

Maija-Liisa Nyman 
Veikkolan kirjasto

Kirjailijat Arja ja Emma Puikkonen.
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Sinne ja takaisin – Uusi-Seelanti
Ajatus tästä matkasta syntyi 
kymmenen vuotta sitten per-
heen tyttären ollessa lukioaikaan 
vaihto-oppilaana Uudessa-See-
lannissa. Vierailimme vaihto-
vuoden päätteeksi isäntäperheen 
luona ja kiersimme tärkeimpiä 
nähtävyyksiä noin kolme viik-
koa. Tuolloin kävi selväksi, 
että haluamme tulla tähän kau-
niiseen maahan uudelleen 2-3 
kuukaudeksi. Koronan suljettua 
rajat ja muutenkin vaikeuttaes-
sa kaikkea siirtyi matka vuoteen 
2022. Matkan kestoksi tuli tasan 
2 kk, ja ajankohdaksi päätettiin 
syyskuun loppu – marraskuun 
loppu. Kantavana ajatuksena oli 
tähdätä nimenomaan kevääseen/
alkukesään, jolloin vuorilla on 
vielä lunta eikä paikallinen kesä-
lomasesonki ole vielä alkanut. Ja 
kotimaassahan tuon loppusyksyn 
ajanjakson mielellään välttää.

Lensimme Helsingistä sinival-
koisin siivin Singaporeen ja sieltä 
edelleen Singapore Airlinesilla 
suoraan Aucklandiin (välttäen 
näin tyypillisen koneenvaihdon 
Australiassa). Matkalla halusim-
me välttää riskit koneenvaihdos-
ta eri allianssien välillä ja tasata 
samalla lähes puolet 11 tunnin 
aikaerosta, joten pysähdyimme 
mennen tullen 2-3 yöksi Singapo-
ressa. Yhteen putkeen lento olisi 
vaihtoineen vähintään 27 tuntia.

Jo aiemmasta kokemuksestam-
me oli selvää, että ainoa järkevä 
tapa liikkua kohteessa on mat-
kailuauton vuokraaminen. Näin 
emme olisi harvaan asutussa 
maassa riippuvaisia majoituspai-
koista, ja olisimme muutenkin it-
senäisiä ja aikatauluista vapaita. 
Vuokrasimme siis isohkon mat-
kailuauton. Kahden kuukauden 
matkalla emme halunneet jou-
tua punkkasulkeisiin joka ikinen 

aamu ja ilta, vaan nukkumiselle, 
ruokailulle ja oleskelulle oli sel-
keästi omat tilat.

Toinen onnistunut päätös oli 
maastopyörien hankkiminen 
auton perään. Vuokraaminen 
pitkäksi aikaa olisi ollut todella 
kallista, joten ostimme käytetyt 
maastopyörät sopimusehdolla 
“50 % hinnasta takaisin, kun pa-
lautamme pyörät”. Nämä toivat 
uskomattomasti lisää mahdol-
lisuuksia nähdä ja kokea lähi-
ympäristöä niin taajamissa kuin 
erityisesti luontokohteissa. Pyö-
räilyä meille kertyikin hienoilla 
reiteillä vaikuttavissa ja osin 
fyysisesti vaativissa maisemissa 
noin 1 000 km.

Noin kaksi yötä kolmesta vie-
timme holiday parkeissa, jotka 
ovat varsin hyvin varusteltuja 
leirintäalueita. Tämä takasi hyvät 
suihkutilat, useimmiten mainiot 
keittiöt, auton liittämisen sähköi-
hin (asunto-osan akun latausta ja 
lämmitintä varten) ja vesi- sekä 
septitankkien täytön ja tyhjen-
nyksen. Noin kolmannes öistä 
vietettiin parkkipaikoilla, kansal-
lispuistojen leirialueilla ja muilla 
ilmaisilla tai lähes ilmaisilla salli-
tuilla leiripaikoilla. Näiden löytä-
miseen oli onneksi hyvä mobiili-
applikaatio, koska missä tahansa 
ei ollut luvallista yöpyä. Yöpy-
miseen ylipäätään on ajoneuvolle 
tiukat vaatimukset mm. wc:n ja 
jätevesitankin suhteen.

Karkea suunnitelma matkallem-
me oli kiertää sekä Etelä- että 
Pohjoissaari pääosin rannikkoa 
myötäillen. Saarten väliset au-
tolauttaliput olimme varanneet 
ajoissa etukäteen, mutta muuten 
aikataulu oli varsin vapaa. Tie-
verkko muistuttaa Norjan rannik-
koa, Alppeja ja Kanarian saarten 

vuoristo-osuuksia, eli aikaa kului 
yleensä matkaan suhteutettuna 
huomattavan paljon. Kaikkiaan 
auton mittariin kertyi 7 000 km 
päivätaipaleiden vaihdellessa 
0-350 km välillä. Tärkeintä oli se, 
että ei ollut kiire, ja oli mahdol-
lisuus pysähtyä, kun kohtasimme 
jonkin kiinnostavan kohteen.

Geokätköjen kuvauksista saimme 
usein hyviä vinkkejä ja päädyim-
me monesti mielenkiintoisiin ja 
upeisiin paikkoihin. Tien päällys-
teen kunto oli pääosin hyvin kar-
keaa, tiet tietöiden alla ja liikenne 
osin varsin holtitonta. Onneksi 
liikennemäärät kauniilla eteläsaa-
rella ovat kuitenkin hyvin pieniä, 
vähän kuin Kainuussa tai Lapissa 
ajellessa. Tilanne pohjoissaarella, 
erityisesti Aucklandin ympäris-
tössä, oli sitten ruuhkineen tämän 
vastakohta.

Näimme ja koimme hienoja kan-
sallispuistoja, turkoosia merta, 
syvänsinisiä järviä, tuliperäisiä 
maisemia, loputtomia numminiit-
tyjä, eteläiset alpit, kasvitieteelli-
siä puutarhoja rhodoloistoineen. 
Eläimistöstä voisi erityisesti mai-
nita turkishylkeet, merileijonat, 
kaskelotin, delfiinit, pingviinit, 
auton kumiosia syövät Kea-pa-
pukaijat, lentokyvyttömät Vekat 
ja Kiwit ja luonnollisesti käsit-
tämättömät määrät nautakarjaa 
sekä miljoonat lampaat.

Muutaman erityisen kohokoh-
dan voisi matkalta esiin nostaa. 
Ensimmäisenä maailman kau-
neimpiin junamatkoihin kuuluva 
Transalpine Train, upea junamat-
ka Christchurchista alppien yli 
vuoristosolaa ja tunneleita pitkin 
Greymouthiin länsirannikolle. 
Ajankohta tähän oli lokakuun 
alussa täydellinen. Maisema oli 
jo vihreä ja kukkaloistossa, mut-

ta alpit vielä lumen peittämät. 
Ylipäätään eteläiset alpit, joiden 
korkeimpana Mt. Cook 3724 m 
ja koko ympäröivä kansallis-
puisto lukemattomine korkeine 
huippuineen ja jäätikköineen. 
Mieleenpainuva elämys oli va-
lassafari Kaikourassa. Valtavan 
kaskelotin sekä lukemattomien 
delfiinien kohtaaminen luon-
nollisessa ympäristössään oli 
vaikuttavaa. Vuonoristeily Mil-
ford Soundissa lienee Uuden-
Seelannin tyypillisin turistielä-
mys. ”Taru Sormusten herrasta” 
-kirjojen ja -elokuvien ystävinä 
myös vierailu Hobbitonissa oli 
pakollisten kohteiden listallam-
me. Oli upeaa nähdä tuo suurella 
mielikuvituksella ja yksityiskoh-
dilla toteutettu kohde kauniin 
luonnon keskellä.

Ihmiset olivat todella ystävälli-
siä ja avoimia. Useimmiten eh-
dimme tuskin autosta ulos hyp-
päämään leirintäalueella, kun 
oltiin jo kyselemässä, mistä päin 
tulemme. Ja Suomi tunnettiin 
käsittämättömän hyvin, osin vii-
meaikaisten ikävien tapahtumi-
en vuoksi, mutta myös bilettävä 
pääministeri, pohjoinen luonto, 
suomalaiset metallibändit ja ral-
likuskit olivat tuttuja. Neuvoja 
ja apua sai aina, kun sitä kaipa-

si, useimmiten spontaanisti, en-
nen kuin tajusimme kysyäkään. 
Kulttuurissa tapa, jolla alkupe-
räisväestöä, Maoreja, ja heidän 
kieltään kunnioitetaan, oli hie-
noa. Mm. kaikki kyltit ja opas-
teet ovat kaksikielisiä. Maan hin-
tataso on Suomeenkin verrattuna 
hyvin korkea. Ruokakaupassa 
sai välillä ihmetellä peruselintar-
vikkeiden huimia hintoja. Ravin-
tolahinnat olivat Suomen tasolla, 
polttoaine hieman halvempaa. 
Asuntojen hinnat olivat tähtitie-
teellisiä, mikä suunnattomasti 
hillitsee spontaanisti syntyvää 
muuttohalua.

Olemme sekä ennen että jälkeen 
matkan usein kuulleet kysymyk-
sen, miksi juuri Uuteen-Seelan-
tiin. Vastausta ei tarvitse kauan 
miettiä. Tuo kaukainen maa on 
yksinkertaisesti luonnoltaan 
niin käsittämättömän kaunis ja 
monipuolinen. Pinta-alaltaan 
suurin piirtein Suomen kokoi-
selle alueelle on kahdelle saa-
relle pakattu: Keski-Euroopan 
alpit, Norjan vuonot, Kanarian 
saarten tulivuoret, Tyynenmeren 
turkoosi vesi ja vesieläimistö, 
mitä upeimmat hiekkarannat, 
fantastiset järvimaisemat, Skot-
lannin nummet, alppijäätiköt, 
trooppiset sademetsät, ikivanhat 
puut jne. Ja kaikki tämä yhdis-
tettynä loistaviin ulkoilumahdol-
lisuuksin: pyöräily, vaellus, ve-
siurheilu, laskettelu tai vaikkapa 
extreme-aktiviteetit. Bonuksena 
luonnossa ei ole käärmeitä, myr-
kyllisiä hämähäkkejä, vaarallisia 
petoja eikä mitään muutakaan 
pelottavaa.

Tuo kaksi kuukautta oli kestol-
taan aika sopivasti molempien 
saarten kiertoon. Jos aikaa on 
vain 3-4 viikkoa, mielestämme 
kannattaa keskittyä puhtaasti 
eteläsaareen. Parin viikon mat-
kalle on paras valita muutama 
täsmäkohde tai opastettu val-
mismatka, muutoin aika kuluu 
autossa istuessa.

Hieno reissu upeaan kohteeseen. 
Pääsimme sinne ja takaisin ilman 
mitään erityisiä kommelluksia.

Sami ja Sari Kivilaakso 
Kylänraitin jakajat

Delfiinejä.

Milford Sound.
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TARJA SAHARI 
0700-9-3008

PARANTAJA-
SELVÄNÄKIJÄ

Vastaanotto Veikkolassa 
Ajanvaraus  040-5151 554 
 
Tarot-tulkintoja – tilaa minut,  polttareihin ja 
naisten iltoihin tekemään tarot-tulkintoja  
 
www.tarjasahari.fi

Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa  
Veikkolassa?

Ota rohkeasti yhteyttä!

Tilipalvelu Satu Nerola Ky 
Teollisuustie 9, 02880 VEIKKOLA 
p. 010 666 1954 
info@tilipalvelunerola.fi

Luonto kiittää lämmöstä,  
kasvit ja eläimet eivät

Talvet lämpenevät. Kulunut tal-
vi on ollut sekä lämpötilan että 
lumisateiden aaltoliikettä. Lumi-
lingolle onkin ollut käyttöä.

Pienten teiden liukkaus ja loskai-
suus ovat vaikeuttaneet ulkoilua 
sekä myös autoilua.

Luonto on osin kiittänyt läm-
pimämpiä talvijaksoja, mutta 
lumikinosten alla talvehtivia 
kasveja ja eläimiä eivät pidem-
mät lämpöjaksot ole suosineet. 
Sulanut lumi jäätyessään maan 
pintaan aiheuttaa vahinkoa her-
kimmille kasveille ja eläimille. 
Jos myyräkannat romahtavat tal-
vella jostain syystä, niitä ravin-
nokseen käyttävät pöllöt jättävät 
pesinnät väliin.

Uutisissa kerrottiin punatulkku-
jen ja tiklien runsaista talvehti-
miskannoista tänä talvena. Kahta 
samanlaista talvea ei ole. Talveh-
tivien sekä vaeltavien lintulajien 
yksilömäärät sekä lajit vaihte-
levatkin vuosittain. Punatulkku 
lienee kaikille tuttu ilmestys. Se 
on helppo tunnistaa, varsinkin 
koirasyksilöt. Koiraiden kirk-
kaanpunainen rinta on naarasyk-
silöllä hailakkaan vaaleanpunai-
nen. Tämä vaikeuttaa hieman 
lajin tunnistusta, jos tuntomerkki 
ei ole tiedossa.

Punatulkku käyttää talvella ra-
vinnokseen mm. linnuille tar-
jottuja auringonkukansiemeniä, 
pähkinöitä, kauraa sekä marjoja. 
Punatulkku syö mm. pihlajan-
marjoja siten, että se syö mar-
jan sisältä valikoidusti mieleiset 
osat, ja loput marjasta puperre-
taan nokan pielistä alas hangelle. 
Hanki värjäytyykin syönnöksen 
alta punaiseksi marjan hedelmä-
lihasta.

Toinen tänä talvena suurempi-
na määrinä esiintynyt muutto-
lintumme on tikli. Laji on yksi 
värikkäimmistä linnuistamme. 
Väreinä ovat valkoinen, musta, 
punainen ja keltainen. Laji on 
helppo tunnistaa. Värit rajau-
tuvat toisiinsa terävästi. Kah-
den erivärisen sulan väriraja on 
jyrkkä. Tiklejä esiintyy pääasi-
allisesti aukeilla paikoilla. Tal-
ven törröttäjäkasvien siemenet 
tarjoavat lajille merkittävän ra-
vinnonlähteen. Piharuokinnassa 
lajia ei juuri nähdä. En ole kos-
kaan kuullut tiklin vierailleen 
piharuokinnassa.

Tiklin talvehtivia sukulaislajeja 
ovat vihervarpunen ja urpiainen. 
Molemmat vierailevat talvisella 
siemenruokinnalla talven tör-
röttäjäkasviravintoa unohtamat-
ta. Vihervarpunen ei nimestään 
huolimatta ole sukua varpuselle. 
Se on vihertävä pieninokkai-
nen vilkas lintu. Urpiainen on 
vastaavan oloinen lintu käytök-
seltään ja väreiltään kuitenkin 
poikkeava. Urpiaisella on vaalea 
rinta, selkä tummin juovin sekä 
juhlapukuisella koiraalla punai-
nen otsa ja rinta. Naaras ja nuori 
lintu ovat selkäpuoleltaan vaale-
ankirjavia.

Lintujen sulilla ei ole todellisuu-
dessa mitään väriä, vaan värit 
muodostuvat aina siitä visuaali-
sesta ilmentymästä, valon mää-
rästä, joka on kohteen saaman 
valon ja siitä takaisin heijastu-
neen valon erotus. Jos kohteesta 
ei heijastu valoa ollenkaan takai-
sin ja se imee kaiken sille lan-
genneen valon itseensä, näyttää 
kohde mustalta. Se, minkä väri-
senä kohteen näemme, riippuukin 
siitä, mikä osa kohteen saamasta 
valon määrästä heijastuu kohtees-
ta takaisin. Värit määritetäänkin 
valon aallonpituuksien kautta.

Valon aallonpituudet sähkömag-
neettisessa säteilyssä asettuvat 
400–780 nanometrin välille, jota 
kutsutaan näkyvän valon alueek-
si. Alimmat takaisin heijastuneet 
värien aallonpituudet mielletään 
violetin omaisina 380–450 nm, 
ja toisessa päässä ovat punaiset 
sävyt 630–760 nm. Voit testata 
asiaa: Jos sinulla on huoneessa 
himmentävä valokatkaisin, va-
loa himmennettäessä punertavat 
värisävyt häviävät ensimmäise-
nä. Kokeen edellytys on se, että 
huoneen ulkopuolelta valoa ei 
huoneeseen tule.

Talvi kääntyy pikkuhiljaa ke-
vääseen. Tiaisten titityy-laulu 
lisääntyy samalla, kun valoi-
sa aika vuorokaudesta kasvaa. 
Yöllisten lämpötilojen kasva-
essa ja öiden tyynnyttyä pöllöt 
aloittavat myös huhuilunsa. 
Kurkiston alueella lehtopöllö 
aloittikin hetkellisesti huhuilun-
sa jo joulukuussa. Tämä tarkoit-
tanee sitä, että ravintoa on ollut 
alkutalvena riittämiin ja pesin-
tää odotellaan innokkaana. Toi-
votaan, että pesintää ei aloiteta 
liian aikaisin, sillä kovat pakka-
set keskeyttävät helposti alka-
neen muninnan ja haudonnan.

Toivotaan, että jatkossa lin-
nuille tarjottava siemenravinto 
tulisi jälleen edullisemmaksi. 
Taitaa olla varmaa myös se, että 
nykyisillä siementen hinnoilla 
lintujen talviruokinta on jäänyt 
monilta tänä talvena väliin, va-
litettavasti mutta ymmärrettä-
västi.

Ensimmäisiä muuttolintuja kiu-
ruja, töyhtöhyyppiä, uuttukyyh-
kyjä, kottaraisia sekä peippoja 
odotellessa...

Terveisin  
Topi
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Uudet kansanedustajat valitaan huhtikuussa
Pyysimme kirkkonummelaisia eduskuntavaaliehdokkaita esittäyty-
mään, ja esitimme heille kaksi kysymystä: 

1. Espoo–Salo-oikorata tuo lähijunaliikenteen Veikkolaan, Numme-
laan ja Lohjalle. Se avaa uusia taajamia, esimerkiksi Histaan, Huh-
mariin ja Lempolaan. Matka Helsingistä Lohjalle lyhenee puoleen 
tuntiin. On arvioitu, että rata tuo junayhteyden jopa 300 000 uudelle 
matkustajalle. Rantarata vapautuu kokonaan lähiliikenteelle. Kerro 
lyhyesti kantasi ratakysymykseen.

2. Hyvinvointialueelle siirtyi paljon kunnan tehtäviä. Kuntien talou-
dellinen tilanne on heikko. Säilyykö Länsi-Uudenmaan kuntarakenne 
entisellään, tarvitaanko nykyinen määrä kuntia vai tapahtuuko kun-
taliitoksia?

anders adlercreutz, r.

Olen kirkkonummelainen kan-
sanedustaja, yrittäjä, arkkiteh-
ti ja viiden lapsen isä. Toimin 
myös RKP:n eduskuntaryhmän 
puheenjohtajana. Tunnen niin 
yrittäjien kuin lapsiperheiden ar-
jen ja tiedän, millaisia haasteita 
liittyy työn ja perhe-elämän yh-
teensovittamiseen.

Arkkitehdin työssä olen saanut 
synnyttää laadukasta elinympä-
ristöä niin päiväkoteja, kouluja 
kuin asuinalueita suunnitellessa-
ni. Kansanedustajana olen saa-
nut jatkaa samaa työtä, mutta uu-
sin välinein – lakeja säätämällä 
pyrin vaikuttamaan paremman, 
kestävämmän, yritteliäämmän ja 
toimivamman Suomen puolesta.

Vireillä on monta rataprojektia. 
Tosiasia on se, että Turun oikora-
ta ei ole kannattavuuslaskelmien 
pohjalta se suositeltavin. Kus-
tannus on huomattavan korkea 
ja ajansäästö sekä matkustaja-
määrät pienet. Se tarkoittaa, että 
jokaisen matkan ja etenkin ajan-
säästön kustannukset veronmak-
sajille ovat huomattavat. Tätä ei 
voi sivuuttaa.

Toivon, että tutkitaan esimer-
kiksi kustannuksiltaan edulli-
semman paikallisjunayhteyden 
rakentamista Lohjalle. Vaihto-
ehtoisesti bussiliikennettä kehit-
tämällä voidaan myös saavuttaa 
joukkoliikenteen osalta paran-
nuksia.

SOTE-uudistus tarkoitti, että 
iso osa kuntien tehtävistä siirtyi 
hyvinvointialueille. Sen myötä 
kuntien harteilta poistui iso kus-
tannuserä ja talouden ennustetta-
vuus parani.

Se tarkoittaa myös, että suurin 
yksittäinen kuntaliitoksia puol-
tava argumentti poistui. Kun 
terveydenhuolto ei enää rasita 
kuntien taloutta, tarvetta kunta-
liitoksille ei enää samassa mit-
takaavassa ole. En näe, että pää-
kaupunkiseudulla tästä syystä 
olisi tarvetta kuntaliitoksille.

Henrika Backlund, r.

Koulutukseltani olen valtio-
tieteiden maisteri (kansantalo-
us) ja Puolustusvoimien upseeri 
(sotatieteiden maisteri). Suurim-
man osan työurastani olen viet-
tänyt Uudenmaan prikaatissa, ja 
samalla olen urheillut maajouk-
kuetasolla triathlonissa ja seik-
kailu-urheilussa. Tällä hetkellä 
minulla on unelmatyöni Finlands 
Svenska Idrottin pääsihteerinä, 
missä saan yhdistää rakkauteni 
urheiluun ja johtamiseen liikun-
tapoliittisen vaikuttamisen kans-
sa.

Olen aidosti huolestunut koko 
Suomen heikentyneen kunnon 
takia ja mihin tilanteeseen se 
tulee viemään koko yhteiskun-
tamme. Siksi olen ehdolla edus-
kuntaan.

Minulla on kolme vaaliteemaa: 
1. Puuttuminen liikkumatto-
muuteen 
2. Järkevä turvallisuuspolitiikka 
3. Konkreettinen tasa-arvo

1. Olen julkisen liikenteen puo-
lella ja kannatan investointeja 
ratkaisuihin, mitkä mahdollis-
tavat siirtymiset, myös Kirkko-
nummen pohjoispuolelta, ilman 
autoa. Haluaisin silti nähdä 
kustannustehokkuusanalyysin 
ratasuunnitelmasta ja kattavan 
tarveanalyysin, ennen kuin voin 
ottaa kantaa sen tarpeellisuudes-
ta verrattuna kustannuksiin ja 
muihin mahdollisuuksiin.

2. Sote-uudistuksen jälkeen kun-
nan tärkein tehtävä on koulutuk-

sen järjestäminen ja ihmisten 
hyvinvoinnin edistäminen/ sai-
rauksien ennaltaehkäiseminen. 
Kuntaliitoksien sijaan tarvitaan 
sujuvaa yhteistyötä hyvinvoin-
tialueen ja kuntien kesken ja 
varsinkin ennaltaehkäisevässä 
työssä niin, että hyvinvointialu-
eet välttyvät raskaista hoitokus-
tannuksista. Haluaisin nähdä 
enemmän liikkeen edistämistä 
kuntien strategioissa.

Ralf Björklund, vas.

Olen 42-vuotias tuotantojohtaja 
ja asun Kirkkonummella. Po-
liittisesti ajan työpaikkojen saa-
mista ja pysyvyyttä, asukkaiden 
palvelujen parantamista ja sitä, 
että yhä harvemman tarvitsisi 
poistua Kirkkonummelta työn 
perässä.

Katja ylisiurua, vas.

Olen opettaja, yrittäjä ja va-
semmistoliiton puoluevaltuu-
tettu. Politiikassani tärkeimpiä 
tavoitteita ovat reilu työelämä, 
koulutuksen kunnianpalautus ja 
luonnon monimuotoisuuden yl-
läpitäminen.

Katja ylisiuruan ja 
Ralf Björklundin 
yhteiset vastaukset

1. Raideliikenne on erittäin 
kannatettava ja ekologinen tapa 
matkustaa. Espoo-Salo -oiko-
rata ei kuitenkaan hankkeena 
aja joukkoliikenteen käyttäjien 
etua. Marginaalinen matka-ajan 
lyhennys, massiivinen lovi jul-
kisen liikenteen investointibud-
jettiin ja valtavat rakennustyöt 
ympäristövaikutuksineen eivät 
ole hankkeen arvoisia. 3 miljar-
din hanke on ylimitoitettu saa-
vutettaviin hyötyihin nähden. 
Kirkkonummelaisille saadaan 
paikalliseen lähiliikenteeseen in-
vestoimalla huomattavasti suu-
rempia hyötyjä.

Espoo-Salo-oikoradan Lohjan 
ja Vihti-Nummelan asemat ovat 
niin kaukana keskustoista, että 
esimerkiksi työssäkäynti Veik-
kolasta näihin kuntiin ei ole 

mahdollista junalla. Parantamal-
la muuta joukkoliikennettä Es-
poon aseman ja naapurikuntien 
suuntaan saavutetaan huomatta-
vasti toimivampi liikenne veik-
kolalaisille. Lisäksi on arvioitu, 
että junien nopeudeksi esitetty 
240 km/h tai jopa 300 km/h ei 
tule toteutumaan esimerkiksi 
sääolosuhteiden ja aikataulujen 
käytännön järjestelyjen vuoksi.

2. Länsi-Uudenmaan kuntien 
menoista iso osa siirtyi vuoden 
alusta hyvinvointialueille. Ne 
kunnat, jotka painivat talouten-
sa kanssa, ovat tulevina vuosina 
uudistuspaineiden edessä, mutta 
huomattavasti erilaisella tulo- ja 
menorakenteella kuin aiemmin. 
Kirkkonummella ei ole huolta 
siitä, että meidät liitettäisiin esi-
merkiksi Espooseen. Todennä-
köisempää on, että kirkkonum-
melaiseksi haluavia kuntia voi 
ilmaantua, jollei uusi hallitus saa 
aikaan kuntataloutta vakauttavaa 
valtionosuusuudistusta. Koska 
koulutus, maankäyttö ja elinvoi-
man kehittäminen ovat kunnan 
tärkeimpiä tehtäviä, toivottavaa 
olisi, että leikkauslistojen sijaan 
kuntien elinvoimaa tuettaisiin 
myös valtion tasolta.

sini Felipe, sDP

Olen ammatiltani työelämän 
edunvalvoja. Koulutukseltani 
olen sosionomi AMK ja tällä het-
kellä myös ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon opiskelija 
aiheella ikäosaamisen kehittämi-
nen ja johtaminen. Väestö ikään-
tyy vauhdilla, ja tämä vaikuttaa 
luonnollisesti huoltosuhteeseen. 
Samaan aikaan työelämän vaa-
timukset kasvavat ja ihmiset 
palavat loppuun nopeammin. 
Suomalaista työelämää on mie-
lestäni kehitettävä siten, että 

martin Honkanen, vl.

Mikäli tuet pientalorakentamis-
ta, yksityisautoilua ja yrittäjyyttä 
sekä vastustat veronkorotuksia, 
verotuspohjan laajentamista, hal-
litsematonta maahanmuuttopoli-
tiikkaa, holtitonta velkaantumis-
ta ja kehitysapua, olen arvojasi 
vastaava, itsenäisesti ajatteleva 
ja lahjomaton ehdokas. Tuke-
malla minua tuet suomalaisten 
oikeuksia vapauteen ja hyvään 
elämään. Talouspoliittisesti oi-
kealla. Velkaantumiselle ei näy 
loppua, jos emme lopeta julki-
sen sektorin syöttämistä ja ala 
leikata kaikesta, mikä ei kuulu 
perustuslaillisiin perustehtäviin.

1. Rataa en suoraan vastusta, 
mutta asemaa Veikkolaan en 
kannata, mikäli se tuo mukanaan 
vihreän siirtymän periaatteita, 
joissa pk-seudun on tarkoitus 
rakentua kaupunkikeskuksista, 
joiden välillä liikutaan julkisil-
la. Autoilua pyritään muutenkin 
työssäkäyvien kustannuksella 

työntekijöiden ikääntyminen ja 
työssä jaksaminen huomioidaan 
– se johtaa myös tasapainoisem-
paan talouteen ja ihmisarvoi-
seen, reiluun työelämään.

1. Pohjois-Kirkkonummen, Vih-
din ja Lohjan seudun asukkaiden 
mahdollisuuksia joukkoliiken-
teen käyttöön Espoon, Helsingin 
ja Vantaan suuntiin on todella 
tärkeää saada parannetuksi. On 
kuitenkin mietittävä, onko tär-
keämpää tai yleensä järkevää 
rakentaa uutta ja kallista, kun 
taloustilanne on tiukka. Ennem-
min kehittäisin ensin mainittua 
liikennettä, jotta työ ja opiskelu 
mahdollistuvat myös sujuvien 
joukkoliikenneyhteyksien ansi-
osta alueen asukkaille. Toimivat 
joukkoliikenneyhteydet ovat eh-
dottomasti tärkeitä myös ilmas-
totavoitteiden saavuttamisessa.

2. Hyvinvointialueiden aloit-
tamisen jälkeen voi muutoksia 
olla edessä, kun arki ja palvelut 
vakiintuvat niin alueilla kuin 
kunnissa. Kuntaliitoksetkin ovat 
varmasti mahdollisia, mutta nii-
den tarpeellisuudesta on aikaista 
sanoa.
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markus myllyniemi, vihr.

Olen 27-vuotias veikkolalainen 
yrittäjä, historian kandidaatti 
ja toiminnan mies. Toimin täl-
lä hetkellä hyvinvointialue- ja 
kunnanvaltuutettuna sekä alue- 
ja kunnanhallituksen jäsenenä. 
Päätin lähteä ehdolle eduskun-
tavaaleissa, koska haluan pitää 
huolta, että hyvinvointiyhteis-
kuntamme kohtaa huomispäivän 
haasteet turvallisesti.

Lupaan äänestäjilleni olla yrittä-
jien asialla ja varmistaa, että Suo-
men kansantalous saadaan sekä 
ympäristöllisesti että taloudelli-
sesti kestävälle uralle veroja ko-
rottamatta. Tulen myös ajamaan 
työssäni lasten, vammaisten ja 
vanhusten asiaa ja varmistamaan, 
että teemme riittävät panostukset 
sekä koulutukseen että sosiaali- 
ja terveyspalveluihin ja pidämme 
huolta siitä, että kaikki saavat 
ikääntyä turvallisesti omassa ko-
tikylässään. Lisäksi lupaan olla 
aidosti paikallinen ehdokas ja 
ajaa veikkolalaisten asiaa Arka-
dianmäellä pitäen huolta lähi-
luonnostamme sekä julkisen lii-
kenteen yhteyksistämme.

1. Kannatan ehdottomasti lähi-
junarataa Veikkolaan. Rata ei 
saa kuitenkaan murtaa kyläidyl-
liämme. Veikkolan on jatkossa-
kin pysyttävä pientalovaltaisena 
paikkana. Aseman ympäristöstä 

Riikka Purra, ps.

Olen perussuomalaisten puheen-
johtaja ja kansanedustaja. Asun 
perheeni kanssa Sundsbergissa. 
Olen 45-vuotias ja koulutuksel-
tani valtiotieteilijä. Kirkkonum-
mella parasta on turvallisuus, 
luonto ja lyhyt matka Helsinkiin.

1. Espoo-Salo -oikorata on osa 
Turun ”tunnin juna”-hanketta, 
eikä se voi toteutua itsenäisesti. 
En kannata ”tunnin junaa”, joka 
ei edes merkittävästi lyhentäisi 
matka-aikaa Turkuun. Maan ta-
loustilanne on heikko, ja on en-
tistäkin tärkeämpää, että rata- ja 
tiestöhankkeissa, kuten kaikessa 
muussakin, teemme voimakasta 
priorisointia hyötyjen ja kustan-
nusten tarkalla laskemisella. Ai-
van varmasti Länsi-Uudenmaan 
saavutettavuus paranisi – kanna-
tan julkista liikennettä, ja sitä it-
sekin käytän – mutta nyt on pun-
nittava muitakin näkökulmia.

2. Kuntarakenne lukumäärän 
ym. pohjalta säilyy Uudella-
maalla ennallaan. Kuntien tehtä-
viä, kuten alueiden ja valtionkin, 
on sen sijaan syytä tarkastella. 
Verorahoitteiset tehtävät ovat 
voimakkaasti lisääntyneet, myös 
viimeisen neljän vuoden aikana. 
Ensi vaalikaudella on joka tapa-
uksessa selvää, että valtion me-
not on saatava laskuun. Kroonis-
tuneet alijäämät ja paisuva velka 
ovat selkeä uhka tulevaisuuden 
hyvinvointiyhteiskunnalle.

anna sahiluoma, kok.

T A S A P A I N O

käyntikortit • taitetut, stiftatut,
nidotut ja sidotut esitteet • julisteet

• kirjekuoret ja lomakkeet
• mainospainotuotteet

• suurkuvatulosteet ja roll-upit

Hannun Tasapaino Oy
Hiojankuja 2 A, 02780 Espoo

Puhelin 09 • 819 0800

www.hannuntasapaino.fi 

Painopalvelut
vuodesta
- 1985 -

rajoittamaan, ja suunnitelmat 
toteutuessaan tuovat lisää pakot-
teita. Agendan mukaan aseman-
seudut tulee rakentaa tiiviisti, 
tarkoittaen kerrostaloja. Tavoit-
teeni on säilyttää Veikkola tur-
vallisena pientaloalueena, joten 
en halua Veikkolaan kerrostalo-
ja.

2. Vaikea ennustaa, minkälainen 
vaikutus muutoksella varsinkin 
pieniin kuntiin on. Kuntaliitokset 
ovat harvoin johtaneet parem-
paan talouskehitykseen, mutta 
sen sijaan verotusta on nostettu, 
velkaisuus kasvanut ja työttö-
myys lisääntynyt. Kuntien, jotka 
eivät selviäisi ilman liitoksia, 
voidaan nähdä tekevän liitoksia. 
Näkisin kielteisenä Kirkkonum-
men tekevän kuntaliitoksen it-
seään isomman kunnan kanssa, 
esimerkiksi Espoon kanssa.

voitaisiin taas korkeatasoisen ra-
kentamisen kautta brändätä port-
ti Nuuksioon.

2. Kuntaliitokset eivät ole ajan-
kohtaisia Kirkkonummen osalta 
lähitulevaisuudessa. Muualla 
Länsi-Uudellamaalla kuntien yh-
distymisiä tullaan varmasti kui-
tenkin näkemään. Suomen kun-
tarakenne on nykyisellään liian 
laaja, ja tulevaisuudessa valtion 
tulisi tavoitella kuntien määrän 
vähentämistä merkittävästi.

Olen 38-vuotias kolmen lapsen 
äiti Veikkolasta. Olen ympäris-
töekonomisti (MMM) ja työs-
kentelen Motivalla energia- ja 
ilmastoasioiden parissa. Vaiku-
tan Länsi-Uudenmaan hyvin-
vointialueen valtuustossa ja hal-
lituksessa sekä Kirkkonummen 
kunnanvaltuustossa ja -hallituk-
sessa.

Olen ehdolla eduskuntaan, kos-
ka haluan rakentaa lapsilleni 
parempaa Suomea ja taata kai-
kille suomalaisille hyvän elämän 
edellytykset. Talouden tasapaino 
on ratkaiseva hyvinvointiyhteis-
kunnallemme. Työnteon ja yrit-
tämisen on oltava kannattavaa 
ja heikoimmista on pidettävä 
huolta.

1. Espoo–Salo-oikorata on väy-
läviraston keskeisiä hankkeita. 
Suuria infrahankkeita tarvitaan 
elvyttämään talouskasvua. Us-
kon, että rata rakennetaan. Kyse 
on nähdäkseni ennemmin siitä, 
tuleeko Veikkolaan asema, eli 
saammeko kylän läpi kulkevasta 
radasta hyötyjä vai vain haittoja. 
Oikorata antaa sekä uusia mah-
dollisuuksia Länsi-Uudenmaan 
kehittämiselle että mahdollistaa 
nopean pendelöinnin Veikkolas-
ta Espooseen, Helsinkiin ja Tu-
run suuntaan. Aseman kaavoitus 
tulee tehdä kylähenkeämme kun-
nioittaen.

2. Hyvinvointialuesiirtymä haas-
taa kuntia, joilla kuitenkin on 
vahva tahto säilyä itsenäisinä. 
Esimerkiksi Siuntio, joka poh-
ti aiemmin kuntaliitosta, on nyt 
hyvässä taloudellisessa tilantees-
sa. Seuraavan hallituksen päätet-
täväksi jää, miten hyvinvointi-
alueiden rahoitus järjestetään ja 
saavatko ne verotusoikeuden. 
Jos saavat, näen riskin kuntien 
roolin kaventumiselle, mikä joh-
tanee kuntaliitoksiin. 

Eduskuntavaalit 2023
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta. Vaali-
päivän äänestyspaikat ovat:

1 Lapinkylä - Lappböle, Sjökulla skola 
2 Veikkola - Veikkola, Veikkolan koulu 
3 Masala - Masaby, Nissnikun koulu 
4 Gesterby - Gesterby, Papinmäen koulu 
5 Kirkonkylä - Kyrkby, pääkirjasto Fyyri 
6 Tolsa - Tolls, Laajakallion koulu 
7 Kantvik - Kantvik, Kantvikin koulu 
8 Sundsberg - Sundsberg, Kartanonrannan koulu 

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Ennakkoäänestys 22.–28.3. pääkirjasto Fyyrissä, Masalan kirjastos-
sa ja Veikkolan koululla. 

Pääkirjasto Fyyrissä arkisin klo 9.00–20.00. Masalan kirjastossa sekä 
Veikkolan koululla klo 16.00–20.00. Ennakkoäänestyspaikkojen au-
kioloaika viikonloppuna on klo 9.00–18.00.

Taloushallinon palveluja 
kokonaisvaltaisesti 

 
Yrityksille, yrittäjille, maatalouksille sekä 

yksityisille. 
Ammattitaitoisesti, kokemuksella 

ja asiakaslähtöisesti.

Myfix Oy 
Evitskogintie 87 / 2520 Lapinkylä 

Puhelin 040 778 0227 
info@myfix.fi  
www.myfix.fi

MUISTA  
ÄÄNESTÄÄ
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Nikkarin Putki- ja Peltityö Oy:stä 
– Kaivuutyöt 2–4 ton kumitelakoneella 
– Putki- ja jätevesijärjestelmät 
– Rakennuspeltityöt 
– Saumaton sadevesikouru 
– Ilmanvaihtotyöt 
– Jätevesipumppaamot 

Tarjouskyselyt: marko.nikolajew@gmail.com  050 344 4918

KAIVOHUOLTO
���������

��� ������
puh. 0400 206 732 / sähköposti: jukka.horman@hotmail.fi

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko
Metsäkalliontie 5,  02880 Veikkola

050-336 4898 jussi.aulanko@bene.fi arkkitehtiaulanko.fi

Nikkarin Sauna ja Lista

Listoitan talosi
Paneloin saunasi
Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

0400-961 229
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

RYÖMINTÄTILAN ja 
ALAPOHJAN KUIVAUKSELLA 
terveellisempi asuinympäristö.

KOSTEUSKARTOITUKSIA ja
KUIVAUSTÖITÄ
vahinkotapauksissa sekä 
ennalta ehkäisevästi.

010 231 2900  |  toimisto@humicenter.fi
www.humicenter.fi  |  alapohjankuivaus.fi

KOKONAISVALTAISTA 
KOSTEUDENHALLINTAA

Kyläyhdistyksen jäsenenä 
voit käyttää 
yhdistyksen  
kuntosali-
vuoroja

Veikkolan torin
 

ILMOITUSTAULUN avaimet  

saa Café Pikkirillistä


