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Kirjasto, meluesteet, tunnin juna  
ja terveysasema ovat tärkeitä  

Pohjois-Kirkkonummelle.

Onko vielä muuta?
Puolen 
vuoden 
päästä on 
kuntavaalit, 
nyt on 
aika pitää 
puoliaan!
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Kannen kuvat

Veikkolan kirjaston tulevaisuus on vaakalaudalla. Kuva: 
Päivi Falck.

Turunväylän varteen on noussut meluaitaa, josta on 
noussut meteli jo ennen sen valmistumista. Kuva: Väy-
lävirasto.

Pohjoinen on toista maata?

Tämä vuosi on koetellut 
meitä kaikkia. Mikään 
ei mennyt ihan niin 
kuin ennen. Korona 

kiusasi, etätöitä ja -koulua, ka-
ranteenia. Kiinnostus maalle-
muuttoon kasvoi, Helsinki ei 
enää houkuttanut. Kesämökit 
kävivät kaupaksi. Remppaa 
tehtiin, taimet ja yrtit loppuivat 
puutarhamyymälöistä. Kun ul-
komaille ei päässyt, kotimaan 
kohteet vetivät. Ukko-Kolille 
jonotettiin, ja Olavinlinnas-
sa oli ennätysmäärä kävijöitä, 
vaikka oopperajuhlia ei ollut. 
Facebook täyttyi iltaruskoista 
mökkirannoilla.

Jo ennen koronaa Kirkko-
nummen talous oli huonossa 

jamassa, eikä se siitä ole paran-
tunut. Eikä sitä auta Veikkolan 
kirjaston 200 000 (mitä?). Olet-
han sinäkin laittanut nimesi kir-
jastoadressiin, joka luovutetaan 
1.10. klo 18 kirjaston pihalla? 
Tule paikalle!

Jotain on sentään kuten ennen-
kin: ensi kevään kuntavaalit. 
Mikä sinusta on tärkeintä? 

Mitä meidän pitäisi vaatia täällä 
Pohjois-Kirkkonummella? Min-
kälaisen Veikkolan sinä haluaisit? 
Vaaleihin ei ole aikaa kuin runsas 
puoli vuotta. Nyt on päätettävä, 
mitä asioita me yhdessä ajamme, 
mikä on sinulle tärkeintä? Sil-
loin kun teemme asioita yhdessä, 
olemme vahvoja.

Nyt jos koskaan kannattaa 
seurata luottamushenki-
löiden äänestyskäyttäy-

tymistä. Tuntuu väärältä, että 
vaikka koko Veikkolan kylä on 
yhtä mieltä vaikkapa kirjastosta, 
häviämme, kun muut äänestävät 
meitä vastaan. Tunnin junan han-
keryhmän rahoista päätettäessä 
joku laukaisi yleisönosastossa: 
eihän rata edes kulje Kirkko-
nummella. Radan myötä Veik-
kolaan pääsee puolessa tunnissa 
ja Nuuksioon nopeasti. Rata on 
tullessaan iso juttu!

Kirjasto, terveysasema, rata, 
senioritalo – ennen kaikkea 

kuntalaisten tasavertainen koh-
telu ja asukkaiden vaikutusmah-
dollisuudet oman alueensa asioi-
hin. Mitä muuta haluat listalle?

Raija Kari

PS. Kirjaston asiat eivät minusta 
kuuluisi vapaa-aikalautakunnal-
le, joka on täynnä urheiluväkeä.

Sama
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Veikkolan meluesteet 
valmistumassa
Veikkolan meluesteet valmistuvat tänä 
vuonna. Työ on vielä kesken, esimerkiksi 
meluseinän alaosan rakenteita tiivistetään 
vielä Välipurontien kohdalla. Meluseini-
en toimituksesta ja asennuksesta huoleh-
tii Urakointiasennus M. Rautio Oy, joka 
on ainoita CE-merkityn absorboivien 
meluesteiden toimittajia Suomessa. Rau-
tio on rakentanut vastaavia meluesteitä 
esimerkiksi Espooseen ja Helsinkiin. 
Suunnittelun takana on Uudenmaan ELY-
keskus, ja hankkeen rakennusvaiheesta 
vastaa Väylävirasto.

Turunväylän eteläpuoli valmistuu tie-
suunnitelman mukaisena nyt, pohjois-
puoli odottaa junan tuloa. Tästä on 
sovittu kunnan kanssa. Pohjoisen 1,6 
metrin melukaide on väliaikaisratkaisu. 
Valitukset melusta, jopa sen lisääntymi-
sestä, ovat tulleet yleensä siltä suunnal-
ta. Kun rakennusaikaisesta 60 km/h -no-
peudesta siirryttiin takaisin normaaliin 
120 km/h -nopeuteen, melukin lisääntyi. 
Puiden kaataminen on helpottanut äänen 
kulkua.

Arto Kärkkäinen, joka on ympäristövas-
taava Uudenmaan ELY-keskuksessa, sa-
noo, että meluseinät vaimentavat melua 
tehokkaimmin lähellä estettä; puolen ki-

lometrin päässä vaimennus on vähäisem-
pää. Samoin korkeilla paikoilla teho on al-
haisempi. Suurin vaikutus on tien tasossa 
lähellä meluestettä.

Uudenmaan ELY-keskus teetti melumit-
taukset alueen haltuunoton yhteydessä 
viime syksynä. Uusi melumittaus tehdään 
melusuojauksen valmistuttua tänä syksy-
nä.

– Melumittauksissa mitataan keskime-
lua, jossa huiput leikkautuvat pois. Asiaa 
käsitellään tietoimituksen loppukokouk-
sessa, ja ne tahot, jotka kokevat kärsi-
neensä tämän hankkeen takia, voivat 
hakea korvauksia, sanoo hankkeen ra-
kennusvaiheen vastaava Jarmo Nirhamo  
Väylävirastosta.

Veikkolan melusuojausta haettiin pit-
kään. Olivatko odotukset vaikutuksista 
liian korkealla? Kun melusuojaus vih-
doin on valmistumassa, Facebookin 
Veikkola-ryhmä on täynnä kommentte-
ja. Kannattaisiko odottaa lopputulosta? 
Jollei tätä korona-aikaa olisi, voisimme 
järjestää kyläkokouksen Veikkolan me-
luesteistä.

Teksti: Raija Kari

Kyläyhdistyksen lausunto

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava
Yleistä

Toivottavaa on, että Pohjois-Kirkkonum-
men kaavat olisivat nähtävillä myös esi-
merkiksi Veikkolan kirjastossa. Tavallisen 
kyläläisen tai veikkolalaisen yrityksen on 
ollut tosi hankalaa tutustua kaavaan, kos-
ka se on ollut nähtävillä vain kunnantalol-
la ajanvarauksella. 

asukasmäärä

Uuden keskustarakentamisen alue osoi-
tetaan kaavassa merkinnällä C, joka 
mahdollistaa monipuolisen ja tehokkaan 
maankäytön (mm. palveluita, kauppaa, 
keskusta-asumista). Osayleiskaavan mi-
toituksessa käytetään HSL:n määrittele-
miä tavoitteellisia ohjelukuja asukas- ja 
työpaikkamäärän sijoittamisessa aseman 
läheisyyteen, joka lähtökohtaisesti on 
vain suositus. Ohjelukuna pidetään 10 
000 asukkaan tai työpaikan sijoittamista 
2,5 kilometrin säteellä asemasta. Tällä 
hetkellä kahden ja puolen kilometrin sä-
teellä asuu noin 5000 asukasta.

Ehdotuksessa todetaan ”Seisakkeen 
välittömän lähiympäristön kohdalla on 
pienimittakaavaista kyläkaupunkia hy-
vin haastava toteuttaa.” Nyt osayleis-
kaavaan on otettu kaavoitettavaksi ka-
pea kaistale ratalinjan ympäriltä, jonne 
yritetään väkisin sijoittaa 4000 asukasta 
tai työpaikkaa. Tavoitteeksi kapealle 
alueelle voisi asettaa noin 2000 asu-
kasta ja kuntapalvelutiloja, kauppoja ja 

palveluja matalien asuintalojen lomaan, 
Nuuksiota palvelevia yritystiloja sekä 
liityntäliikenteelle paikoitustilaa. Ei 
massiivisia betonikerrostaloja. Veik-
kola visiossa vuodelta 2019 esitetään, 
että junaradan aseman muotoutuvan 
omaleimaiseksi alueeksi, joka voisi toi-
mia Kirkkonummen Nuuksionporttina. 
Ainutlaatuisella rakennuskannallaan se 
houkuttelisi asukkaita, liikeyrityksiä ja 
turisteja ympäri maailmaa.

Korkeaa betonikaupunkia ei tarvitse ra-
kentaa väestömäärätavoitteiden tähden, 
vaan matalampia puutaloja, koska kun-
nan suunnitelmissa on jo nyt Eerikin-
kartanon pohjoispuolisten alueiden mer-
kittävä kaavoitus pientaloasutukselle. 
Asukasmäärän kasvua tapahtuu olemas-
sa olevien kaavojen tonttien myynnin/
halkomisten ja täydennysrakentamisen 
kautta yhä edelleen ja asukkaiden saami-
sessa viihtyisän Veikkolan alueelle ei ole 
ollut vaikeuksia.

Moottoritien ja tulevan radan välinen 
kaistale on varsinkin moottoritien vie-
ressä melualuetta, jonne voi kaavoit-
taa lisää yritystilaa ja kaupan palveluita 
suojaamaan tulevaa asutusta. Yrittäjien 
saaminen Pohjois-Kirkkonummelle on 
usein pysähtynyt kunnan hankaluuksiin 
tonttimaan saamisessa. Liikennekäytävän 
osayleiskaavassa on varmistettava alueen 
riittävä melusuojaus.

Liikenneyhteydet

Kyläyhdistys pitää esitettyä seisakkeen 
sijaintia hyvänä ja sijainti tavoittaa Veik-
kolan asutusta. Myös ehdotettu jalankulun 
ali- tai ylikulun toteuttaminen Turunväy-
län kohtaan, joka on nykyisen Könnin-
kujan jatkeen kohdalla, pidetään hyvänä 
kuten yhteyttä seisakkeelta nykyisen Soi-
dentaantien jatkeen alikulun kautta Veik-
kolan yritysalueelle. 

Väylävirasto on suunnitellut radan suun-
taisina kulkevat huoltotiet, joita ei ole 
merkitty nähtävillä olevassa kaavassa. 

Veikkolan kylän halkaiseva 110-tie on Pa-
lojärven, Tervalammen ja osin Ojakkalan 
asukkaiden yhteys Veikkolan palveluihin 
ja moottoritielle. Kaavassa yhteystietarve 
radan pohjoisreunassa on merkitty loppu-
vaksi Päivärinteentielle. Yhteyden tulisi 
jatkua Vihdin rajan yli Turuntielle ja Es-
poon rajan yli Histaan. Tuleva seisake ja 
liikealue palvelevat myös kuntarajan ylit-
se, ja ajoneuvo- sekä kevyenliikenteen yh-
teyden tulisi toimia. Tulevalta seisakkeel-
ta on noin 2,5 kilometriä Vihdin rajalle ja 
noin 3,5 kilometriä Espoon rajalle.

Kirkkonummen kuntaan kuuluvalle Siika-
järven alueelle tulee saada tieyhteys, jonka 
suunnittelu tulee tehdä yhdessä Nuuksion 
luonnonsuojelualueesta vastaavan Metsä-
hallituksen kanssa. Tässä suunnittelussa 
voitanee hyödyntää Väyläviraston radan 
yhteyteen suunnittelemia huoltoteitä.

Nuuksionportti

Kyläyhdistys ehdottaa, että Nuuksion-
portti osoitettaisiin osayleiskaavassa sekä 
vireillä olevassa Veikkolanportin asema-
kaavassa osayleiskaavassa esitetyn Veik-
kolan aseman pohjoispuolelle nykyisen 
vanhan metsittyneen metsäautotien kään-
töpaikan yhteyteen, jolloin tätä tien poh-
jaa pitkin olisi jo olemassa suorat ja lyhyet 
reitit Nuuksion kansallispuistoon. Myös 
osayleiskaavassa esitetty liityntäpysä-
köintipaikoitus tukisi ehdotettua sijaintia, 
jolloin parkkialue palvelisi työmatkalii-
kennettä sekä Nuuksion kansallispuiston 
kävijöitä erityisesti viikonloppuisin. Näin 
toteutuisi myös mahdollisuus päästä ju-
nalla kansallispuistoon.

Reitit ja kevyenliikenteenyhteydet

Kansallispuiston ja rakennettavan alueen 
väliin on esitetty suoja-aluetta, joka tulisi 
varata virkistyskäyttöön ja alueelle toivo-
taan toteutettavaksi helppokulkuisia ja es-
teettömiä reittejä jos niiden toteuttaminen 
on mahdollista korkeuseroltaan vaihtele-
vassa maastossa. Osana reitistöä toivotaan 
valaistua pururataa hiihtomahdollisuuk-
sin. Kyläyhdistys toivoo, että kunta olisi 
aktiivinen myös Nuuksion kansallispuis-
ton suhteen ja puistoon suunniteltaisiin 
Veikkolan Nuuksionporttiin tukeutuvia 
polkureittejä ja tulipaikkoja. 

Kirjastoadressin luovutus 
kuntapäättäjille 1.10. klo 18 
kirjaston pihalla
Kirjaston lakkauttamista vastustavaan adressiin on kerätty nimiä kesäkuusta lähtien. 
Nettiadressi löytyy adressit.com-sivustolta, ja Veikkolan kirjastossa on paperinen 
versio. 

Vielä on aikaa toimia ennen kuin adressi luovutetaan päättäjille. Adressia 
vastaanottamaan ovat lupautuneet kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Raija 
Vahasalo.

Tule sinäkin!

pidetään tiistaina 29.9. klo 19 kirjaston Rotko-salissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkousasiat, kuten esimerkiksi 
tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto. 
Tervetuloa!

Veikkolan kyläyhdistyksen 
sääntömääräinen kevätkokous

Kyläyhdistyksen syyskokous
pidetään 24.11. klo 18 Veikkolan koulun Kestissä Kokouksessa vahvistetaan  
ensi vuoden toimintasuunnitelma, päätetään budjetista ja jäsenmaksujen 
suuruudesta sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja,  
muut jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja ja  
varatilintarkastaja.

Tule mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan
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Miten käy  
Veikkolan kirjaston toiminnan?
”Kirjasto on kylän elämänlanka”
Olemme erittäin huolestuneita Veikkolan 
kirjaston tulevaisuudesta. Osana kunnan 
säästötoimia on ehdotettu kirjaston supista-
mista kirjastoautoksi tai omatoimikirjastok-
si (kunta etsii korvaavia tiloja). Nykyisessä 
rakennuksessa toimiakseen kirjasto vaatisi 
peruskorjauksen, johon aiemmin jo päätet-
tiin antaa rahoitus. Nyt tämä on vaakalau-
dalla. Kovin montaa vuotta ei kirjasto voi 
toimia nykyisissä tiloissa, jos peruskorjausta 
ei nyt tehdä.

Jos vuosien ajan raken-
nettu kaikille kuntalaisille 
avoin, laadukas peruspal-
velu häviää tai edes su-
pistuu, rikotaan samalla 
merkittävä osa yhteisöl-
lisyyttä, kehitystä ja tur-
vallisuutta. Tuntuu koh-
tuuttomalta olettaa, että 
veikkolalaiset hakisivat 
kirjastopalvelunsa Kirkko-
nummen keskustasta.

Kirjastopalveluiden raju 
heikentäminen tuntuu vää-
rältä, koska kirjastolla (sekä 
kirjojen että muun aineiston 
lainaamismahdollisuutena, 
rakennuksena että asiantun-
tevalla henkilökunnalla) on 
suuri merkitys pohjoiskirk-
konummelaisille. Iso jouk-
ko kirjaston käyttäjiä on 
ollut kesän aikana tyrmisty-
nyt epävarmasta tilanteesta: 
”Pöyristyttävä ehdotus!”  
”Lasten lukeminen on vaa-
rassa.” ”Kirjastopalvelujen 
mittavat edut ja hyödyt ovat 
runsaammat kuin kulut.” 
Kirjasto on tärkeä paikka.

Veikkolan kirjaston raken-
nus on osa kylän historiaa. 
Tämän kivirakennuksen 
alkuperäinen osa on val-
mistunut samana vuonna 
1935 kuin Lasipalatsi ja 
Töölön kisahalli, jotka 
ovat yhä käytössä. Suurin 
osa kyläläisistä toivoo ra-
kennuksen säilyvän.

Oma lähikirjasto kuuluu 
kunnan syrjäytymistä es-
täviin turvaverkkoihin. Oli 
kyse koululaisesta, joka 
koulun jälkeen tulee viet-
tämään aikaa ja tekemään 
läksyjä, tai aikuisesta, joka 
tulee kirjastoon lukemaan 
päivän lehdet, tai vanhuk-
sesta, joka tarvitsee neuvo-
ja netin käytössä. Näissä 
tilanteissa oma lähikirjasto 
on korvaamaton. Lähikir-
jasto luo hyvinvointia.

Veikkolan kirjastolla on 
asiakkaita vauvasta vaa-
riin: lapset, perheet, työ-

ikäiset, ikäihmiset sekä 
koulut ja päiväkodit. Kir-
jaston tiloja käytetään 
paljon myös kokouksiin, 
työskentelyyn ja opiske-
luun ja monipuoliseen 
harrastamiseen. Lisäksi 
kirjaston tietokoneita käy-
tetään mm. laskujen mak-
samiseen, tulostamiseen 
ja kopioimiseen. Seniorit 
voivat saada kirjastosta di-
gineuvontaa eli esimerkik-
si opastusta älypuhelinten 
käyttöön.

Kirjasto toimii kohtaamis-
paikkana, olohuoneena, 
harrastustilana ja järjestää 
erilaisia maksuttomia ta-
pahtumia, kuten satutun-
teja, laulutapahtumia ja 
teatteriesityksiä. Kirjas-
tossa on myös runsaasti 
vapaaehtoistoimintaa, 
mikä ei maksa kunnalle 
mitään, mutta tuottaa hy-
vinvointia kuntalaisille. 
Veikkolan kirjaston kä-
vijä- ja lainamäärät ovat 
korkeat.

Kirjasto on kylän kulttuu-
ri- ja monitoimitalo sekä 
koulujen ja päiväkotien 
lähikirjasto, jota käytetään 
ahkerasti. Kirjasto tukee 
oppilaiden lukutaitoa ja 
-intoa pitämällä luokille 
kirjavinkkauksia, tarjo-
amalla lukuprojekteja, 
pajoja ja tiedonhaun ope-
tusta. Yhteistyötä tehdään 
säännöllisesti myös asu-
kaspuiston, vanhainkodin 
ja useiden yhdistysten 
kanssa.

Kirjaston tehtävät ovat 
siis hyvin moninaiset, ja 
ne tukevat aktiivista kan-
salaisuutta, osallisuutta 
ja edistävät tasa-arvoa. 
Kirjasto on myös osoit-
tanut kykynsä muuttua 
yhteiskunnan mukana ja 
kehittää kulloisenkin ti-
lanteen mukaan uudenlai-
sia palveluja. Näin toimii 
meidänkin kirjastomme 
Veikkolassa.

Säästöjä ja synergiaetuja 
voitaisiin hakea myös si-
joittamalla kirjaston tilat 
tulevaisuudessa yhteyteen 
muiden kunnan palvelui-
den kanssa (esim. nuori-
sotilan, asukaspuiston tai 
neuvolan ja terveyskes-
kuksen kanssa). Tämä on 
pidemmällä tähtäimellä 
paitsi tilojen kannalta kus-
tannustehokasta myös pal-
veluiden järjestämisen ja 
asukkaiden kannalta mie-
lekkäintä.

Toteuttamalla myöhem-
min omatoimikirjasto 
Veikkolaan kirjaston auki-
oloja voitaisiin lisätä, jol-
loin aineistojen ja tilojen 
käyttö tehostuvat ilman, 
että henkilöstömenot kas-
vavat. Palveluajan lisäksi 
tarjotaan mahdollisuus asi-
oida kirjastossa ns. oma-
toimiaikana, minkä avulla 
pyritään pidentämään kir-
jaston aukioloaikaa. Tämä 
ei vähennä henkilökunnan 
tarvetta, mutta parantaa 
palvelun laatua. Palvelu-
ajan ja omatoimiajan yh-
distelmällä saadaan tilat ja 
kokoelmat mahdollisim-
man tehokkaaseen käyt-
töön.

Kirjasto on yksi ihmis-
kunnan parhaimmista 
oivalluksista ja toteutuk-
sista. Suomi on kärkimaa 
maailman kirjastojen käy-
tössä, ja meillä Kirkko-
nummellakin kulttuuristra-
tegian kuntalaiskyselyssä 
(v. 2019) kirjastotoiminta 
sai parhaat arviot.

Yleinen kirjasto on laki-
sääteinen palvelu kaikille 
kuntalaisille: tarkoitus on 
edistää kuntalaisten yhtä-
läisiä ja tasapuolisia mah-
dollisuuksia mm. kirjal-
lisuuden harrastamiseen, 
elinikäiseen oppimiseen 
sekä jatkuvaan tietojen 
ja taitojen kehittämiseen. 
Lain mukaan kunnan teh-
tävänä on kirjaston toimin-
nan järjestäminen, ja sen 
tulee olla kaikkien käytet-
tävissä ja saavutettavissa. 
Ihmettelemme, miten tämä 
tulee toteutumaan Veikko-
lassa?

Laajan kirjaston ystävien 
joukon puolesta

Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävät ry.

Digisti yhteisöllinen Veikkola

Työpajatoiminta alkaa 
lokakuussa
Kesällä alkaneen hank-
keen avulla lisätään Poh-
jois-Kirkkonummen toi-
mijoiden yhteisöllisyyttä 
ja osallisuutta digitaali-
suutta hyödyntäen sekä 
edistetään digitaitoja. Vuo-
den 2021 loppuun saakka 
jatkuvan hankkeen aikana 
muun muassa järjestetään 
kohderyhmittäin erilaisia 
teemallisia ideointi- ja 
työpajoja.

Hankkeen kohderyhmi-
nä ovat erityisesti alu-
een nuoret, ikäihmiset, 
yhdistykset ja yritykset. 
Hankkeen edetessä eri 

kohderyhmiltä kysellään 
tarpeita ja toiveita, joita 
hyödynnetään tilaisuuk-
sien sisältöjä suunnitel-
taessa. 

Ensimmäinen kysely on 
suunnattu ikäihmisille. 
Siinä kartoitetaan heidän 
digitaitojaan ja digituen 
tarvettaan. Kyselyyn voi 
vastata verkossa, ja pape-
risia vastauslomakkeita 
löytyy kirjastosta. Kysely 
toteutetaan 23.9 .–2.10.

Hankkeen tilaisuudet 
ovat avoimia kaikille 
kohderyhmään kuuluvil-

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

le. Tavoitteena on lisätä 
innostusta, kiinnostusta 
ja osaamista kaikkien ke-
hittyvän ja kasvavan poh-
joiskirkkonummelaisten 
kesken ja sitä kautta lisätä 
yhteistyötä ja yhteisölli-
syyttä.

Hankkeen asioista tiedote-
taan kyläyhdistyksen net-
tisivuilla www.veikkola.fi, 
kirjaston ilmoitustaululla, 
hankkeen Facebook-sivul-
la sekä Kylänraitissa. 

Anu Halme  
hankekoordinaattori  
digi.veikkola@gmail.com 
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Monen sortin Paavo

Jotta Veikkolan yhteisö 
pysyy elinvoimaisena ja 
vireänä, se vaatii aktiivisia 
henkilöitä. Siihen jouk-
koon kuuluu Paavo Sortti, 
joka on asuttanut kylääm-
me jo parikymmentä vuot-
ta. Mutta mikä toi Paavon, 
kesällä seitsemänkymmen-
tä vuotta täyttäneen pohjoi-
sen pojan, Veikkolaan?

Tarina on tuttu – nainen! 
Maikki oli Paavon suuri 
rakkaus jo kouluajoilta. 
Jopa siinä määrin, että 
Paavo muutti abivuodek-
si Haapavedeltä Maikin 
luokse Kajaaniin, josta he 
kirjoittivat ylioppilaaksi 
vuonna 1970.

Yhteistä seurustelua on 
takana reippaasti yli vii-
sikymmentä vuotta. Toki 
siihen väliin mahtui pa-
rinkymmenen vuoden 
syrjähyppy toiseen petiin, 
kunnes vanha suola janotti 
tarpeeksi. Paavo palasi kil-
tisti Maikin hoiviin Veik-
kolaan, josta Maikki oli 
saanut englanninopettajan 
pestin.

Paavo on Pohjanmaan 
poikia, syntyisin Oulusta. 
Sieltä perhe muutti Haa-
pavedelle, jossa isäukko 
toimi metsänhoitoyhdis-
tyksen toiminnanjohta-
jana. Perheessä oli viisi 
lasta, joista Paavo on 
keskimmäinen. Haapave-
dellä hän vietti iloisen ja 
huolettoman lapsuuden, 
johon kuului tyttöjen flirt-
tailun lisäksi metsänhoi-
tohommia. Isäukko toivoi 
Paavosta metsänhoitajaa, 
mutta Paavon innostus 
runouteen vei hänet Ou-
lun Yliopistoon lukemaan 
kirjallisuutta. Ajan hen-
gen mukaisesti politiikka 

Miri Miettinen 60 v. Pena Laakso 80 v.
Pena on alkuaan Mänt-
sälän poikia ja valmistui 
maalariksi vuonna 1958 
Helsingin Maalariammat-
tikoulusta. Veikkolaan hän 
muutti vuonna 1971 vai-
monsa Anjan ja poikansa

Pasin kanssa. Pena on tun-
nettu kyläaktivisti, joka 
on ollut mukana karta-
noteatterissa, Veikkolan 
VPK;ssa, VeVessä ja ky-
läparlamentissa. Leskeksi 
jäätyään Penasta on tullut 
Veikkolan lounasravinto-
loiden kanta-asiakas. Joll-
ei ole kalassa.

Lämpimät onnittelut!

Kari ”Miri” Miettinen, 
rumpali ja soitonopettaja, 
käy päivätyössä Poliisi-
soittokunnassa Helsingis-
sä tai tekee äänityshommia 
omassa kellaristudiossaan 
Veikkolassa.

Miri on soittanut monissa 
kotimaisissa eturivin bän-
deissä, mm. Broadcast, 
Gringos Locos, Erja Lyy-
tisen yhtye, ja studiomuu-
sikkona on vierähtänyt jo 
reilusti yli 30 vuotta.

Mirillä on suhteita Veik-
kolaan jo 45 vuoden ta-
kaa, jolloin hänen per-
heellään oli kesämökki 
Kylmälässä, Tampajan 
rannalla.

”Siitä ajasta muistan vain 
kalastukset ja saunomi-
set”, muistelee Miri.

Pari vuotta sitten sat-
tuma toi eteen tuttavan 
myynnissä olevan talon 
Veikkolassa. Miri, Min-
na ja suurperhe ihastui-
vat saman tien ja tekivät 
kaupat.

Halava Music on Mirin 
ja hänen vaimonsa Min-
nan oma levymerkki, joka 

tuottaa musiikkia maam-
me eturivin artisteille. 
Veikkolan studiossa ovi 
käy tiheään tahtiin.

Pitkistä keikkarundeista 
huolimatta Varkaudessa 
syntynyt ja lapsuutensa elä-
nyt Miri on säilyttänyt vah-
van suhteensa luontoon.

”Veikkolasta pääsee käte-
västi Espooseen ja stadiin, 
ja ulkoilumaastot ovat 
täällä vertaansa vailla”, to-
teaa Miri.

Onnea Miri 60 v., ja kiva, 
kun olette Veikkolassa!

Eija Ahvo

Paavo Sortti. Kuva: Päivi Falck.

ja yhteiskunnalliset asiat 
olivat suuressa huudossa, 
joten Paavo valitsi sivu-
aineekseen yleisen valtio-
opin Tampereen Yliopis-
tosta.

Paavo oli nuoresta pojasta 
lähtien kova urheilumies. 
Ensin tuli paini ja sitten 
yleisurheilu. Juoksukou-
lun hän aloitti 12-vuotiaa-
na. Opettajina olivat mm. 
Juha Väätäinen ja Seppo 
"Nitti" Nuuttila. Pää-
matkaksi muodostui 800 
metriä, jonka hän kellotti 
1,57,2.

Opiskeluaikanaan Paavo 
harrasti korista ja valmen-
si samalla naisopiskelijoi-
ta. Koriksen lisäksi hän oli 
aktiivinen keilaaja Kiteen 
Tähkän riveissä.

Me kaikki tunnemme Paa-
von aktiivisena kulttuurin 
harrastajana ja tekijänä. 
Yliopistoajoilta alkanut 
runouden harrastus laa-
jentui lausuntaan, josta 
me veikkolalaiset olemme 

saaneet nauttia useaan ot-
teeseen.

Kun kartanoteatteri pe-
rustettiin Aleksis Kiven 
päivänä 2016, paikalla oli 
myös Paavo – ollut siitä 
lähtien mukana jokaisessa 
kartanoteatterin näytel-
mässä ja myös hallituk-
sessa. Paavoa voi hyvin 
tituleerata Veikkolan runo-
ratsuksi, joka laukkaa aina 
paikalle, kun tarvitaan luo-
vaa runoilmaisua.

Teatteritoiminnan lisäksi 
hän on ollut mukana ky-
läyhdistyksessä ja hoitanut 
sen taloutta sekä ilmoi-
tushankintaa. Viimeisin 
aktiviteetti on Vennu eli 
Veikkolan nuorten hyväksi 
tehtävä toiminta.

Paavo on luontoihminen, 
jolle samoilu metsissä ja 
patikkareiteillä on elineh-
to. Sieltä hän saa voimaa 
ja luovuutta elämänsä ar-
kipäivään. Kun mukaan 
mahtuu vielä aktiivinen 
marjastus ja sienestys, niin 

siinä terveys ja hyvinvoin-
ti kohtaavat.

Työelämään on mahtunut 
monenmoista hommaa 
aina markkinointipäälli-
köstä grupieeriin. Menipä 
muutama vuosi Ruotsissa-
kin opettajahommissa.

Paavolla on viisi lasta, 
jotka ovat kaikki akatee-
misesti kouluttautuneita. 
Nyt on menossa jo seu-
raava kierros, kun vanhin 
lapsenlapsi tekee loppu-
työtään Lappeenrannan 
Teknillisessä Yliopistossa.

Kaikki seitsemän lasten-
lasta ovat hänelle hyvin 
rakkaita, ja Paavo on pi-
detty Pappa. Henkisestä 
vireydestä kertoo paljon, 
että Paavo valmistui itse 
yhteiskuntatieteen maiste-
riksi vanhoilla päivillään 
seitsemän vuotta sitten.

Sisukas veijari, tuo Saari-
järven Paavo.

Teksti: Matti Saartamo

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.

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

www.veikkola.fi
Miri Miettinen.

Pena Laakso.
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Tieliikennelaki uudistui – vanhat neuvot pätevät

Välitä, muista ja ennakoi!
suomen uusi tieliiken-
nelaki on ollut voimassa 
kesäkuun 1. päivästä al-
kaen. Vaikka liikenne-
sääntöihin on tullut joita-
kin uusia asioita, ne eivät 
mullista liikennettämme. 
Uusia tai merkityksel-
tään hieman muuttunei-
ta liikennemerkkejä on 
noin 50.

Aluksi kertaan muutamia 
perusasioita siitä, että 
tieliikenne ja uudistunut 
laki koskevat meitä kaik-
kia – olemmepa liikkeellä 
jalkaisin, ratsain tai rul-
lasuksilla, tai ajammepa 
polkupyörällä, autolla tai 
jollakin muulla moottori-
ajoneuvolla, esimerkiksi 
mönkijällä.

Tärkeintä on muistaa, että 
menemme liikenteeseen 
hyväkuntoisena. Vaikka 
alkoholin sijasta nyt huu-
meet vaivaavat mootto-
riajoneuvojen kuljettajia 
enemmän kuin ennen, en 
käsittele tätä ongelmaa. 
Sen sijaan kerron Liiken-
neturvan hyvät vinkit, 
miten väsymyksen voi 
välttää ennen menemistä 
ajamaan.

– Nuku edellisenä yönä 
kunnon yöunet, vähin-
tään kuusi tuntia tai mie-
luummin enemmän! 
– Nuku tarvittaessa päi-
väunet ennen matkaa! 
– Mieti etukäteen tau-
kopaikat ja tauota ajo! 
– Vältä ajamista sairaa-
na ja huonokuntoisena! 
– Älä syö tukevaa ate-
riaa tai juo alkoholia 
ennen ajoon lähtöä! 
– Vältä ajamista aamuyön 
tunteina klo 01–06, kun 
riski rattiin nukahtami-
sesta on suurimmillaan! 
– Hyvä ja pirteä matkaseura 
auttaa pysymään vireänä.

Uusi tieliikennelaki pai-
nottaa sitä, mikä tähänkin 
asti on ollut oleellista: teh-
dä mahdollisimman paljon 
havaintoja liikenteessä eli 
kehittää itseään havain-
noitsijana.

Erittäin tärkeätä on se, 
että mennään mukaan lii-
kenteen rytmiin mutta ei 
ylitetä nopeusrajoituksia 
eikä rikota hyviä tapoja. 
On itsestään selvää, että 
ketään liikenteen osapuol-
ta ei millään tavalla kiusa-
ta. Missään tapauksessa ei 
saa ottaa tavakseen pientä 
ylinopeutta, kuten haastat-
telututkimukset kertovat 
Suomessa tapahtuneen.

Uusi tieliikennelaki ei si-
nänsä tuo mitään todella 
isoja muutoksia liiken-
teeseen. Vaikka nyt saa 
kaksisuuntaisella väy-
lällä pysäköidä omas-
ta suunnastaan ajaessa 
myös vasempaan laitaan, 
ei sekään ole mitenkään 
kumouksellista. autoliit-
to viestitti tiedotteessaan 
heinäkuun toisena päivä-
nä, miten tehdään turval-
linen taskupysäköinti tien 
vasempaan reunaan.

Uusia liikennemerkkejä 
tulee käyttöön noin 50. 
Monia vanhoja merkke-
jä on selkeytetty, kuten 
yksinkertaistettu niiden 
hahmoja. Muuttuvissa 
merkeissä on pääosin 10 
vuoden siirtymäaika. Vain 
yksi vanha merkki poistuu 
käytöstä kokonaan: tukki-
tien lisäkilpi.

Liikenneturva on tiedo-
tustensa yhteydessä käyt-
tänyt kolmea kehotusta, 
jotka ovat aina tärkeitä. 
Tämän jutun otsikossa ne 
mainitaan: välitä, muista 
ja ennakoi! Liikennetur-
va on valtakunnallinen 
liikenneturvallisuustyön 
keskusjärjestö, jolla on 
56 jäsenyhteisöä. Toimin-
ta ulottuu koko maahan 
kahdentoista toimipisteen 
kautta.

Liikenneturvan lisäksi tär-
keitä liikenneturvallisuus-
tietämyksen viestittäjiä 
ovat Liikenne- ja vies-
tintävirasto Traficom, 
autoliitto, Pyöräliitto ja 
LähiTapiola.

Piha- ja kävelykaduilla 
sallittu nopeus on enin-
tään 20 km/h.

Pyöräkatu on koko¬naan 
uusi katutyyppi, jossa 
kuljetaan pyöräilijöiden 
ehdoilla. Autoilijat saavat 
ajaa pyöräka¬dulla, mut-
ta heidän on sopeutettava 
vauhtinsa pyöräilynopeu-
den mukaiseksi. Pyöräka-
dulla jalankulkijoille on 
erikseen jalkakäy¬tävä. 
Pyöräkatu-liikennemerkki 
ei aseta nopeusrajoitusta, 
vaan se osoitetaan erityisel-
lä nopeusrajoitusmerkillä.

Tieliikennelain mukaan 
polkupyöräilijän ja pol-
kupyörän matkustajan 
on ajon aikana yleen-sä 
käytettävä suojakypä-
rää.

Liikenneturva kampanjoi 
kouluvuoden alussa kypä-
rästä erityisesti nuorille. 
Liikenneturvan nuori-so-
kyselyssä nuoret kertoivat, 
että toivovat vanhemmilta 
tukea liikenteeseen. Yksi 
osa tätä on va-rusteista 
huolehtiminen.

”Vanhemman tehtävä on 
varmistaa, että nuoren 
pyörä on ajokelpoinen ja 
siinä on tarvittavat va-rus-
teet heijastimia ja valoja 
myöten. Vanhemman on 
myös huolehdittava siitä, 
että nuorella on kypärä, 
jonka käytön tämä kokee 
mieluisaksi”, kertoo Lii-
kenneturvan suunnittelija 
Eeva-Liisa Markkanen.

”Aikuiset voivat omalla 
mallillaan auttaa purka-
maan harhakuvaa nolosta 
kypärästä. Kypärän pois-
jättäminen ei ole aikuistu-
miseen kuuluva riitti, eikä 
se, että lapsi menee luki-
oon, ole syy olla huo-leh-
timatta turvavarusteista. 
Ohjeistuksessa pitää olla 
myös johdonmukainen. Ei 
voi olla niin, että perheen 
kanssa käytetään kypärää, 
mutta kavereiden kanssa 
ei”, Eeva-Liisa Markka-
nen evästää.

Tunne mönkijäsi 
ajoneuvoluokka ja 
varmista ajo-oikeutesi!

Mönkijöitä koskeva lain-
säädäntö on syytä tuntea 
ennen liikkeelle lähtemis-
tä. Kaikilla mönki-jöillä 
on oltava liikennevakuu-
tus sekä tiellä että maas-
tossa ajettaessa. Lisäksi 
ennen maastoon lähtöä on 
hankittava maanomistajan 
lupa.

Ennen mönkijän ostamista 
on syytä selvittää perusasi-
at: missä ajoneuvolla saa 
ajaa, kuka sitä saa ajaa, 
ja millainen ajokortti tar-
vitaan. Vastauksia löytää 
esimerkiksi Liikennetur-
van nettisivuilta.

”On erittäin tärkeää tuntea 
mönkijänsä ajoneuvoluok-
ka ja varmistaa oma ajo-
oikeus. Lisäksi on syytä 
muistaa, että maastomön-
kijä on maastoajoneuvo, 
jolla saa ajaa tiellä aino-
astaan poikkeusti-lantees-
sa, kuten tietä ylittäessä. 
Tieliikenteessä liikkuvat 
mönkijät puolestaan kuu-
luvat moneen eri luok-
kaan”, Liikenneturvan yh-
teyspäällikkö Petri Niska 
muistuttaa.

Erityisesti nuorten on 
syytä kiinnittää huomiota 
käyttäytymiseensä mön-
kijää ajaessaan. Kyläs-
sämme on piittaamaton 
ajo hermostuttanut ja suu-
tuttanut.

ajoneuvokohtaisia 
nopeusrajoituksen 
muutoksia

Henkilö- tai pakettiauton 
sekä tähän kytketyn, luo-
kittelumassaltaan enintään 
750 kilon painoisen kevyt-
perävaunun tai venetraile-
rin muodostaman yhdistel-
män suurin sallittu nopeus 
on 100 km/h.

Pakettiautoilta, samoin 
kuin enintään 3 500 kg:n 
matkailuautoilta, on pois-

tunut ajoneuvokohtainen 
nopeusrajoitus. Nyt niillä 
saa ajaa tiekohtaisen ra-
joituksen mukaisesti, siis 
enintään 120 km/h.

Retkeilyautojen 
kolariturvallisuudessa 
vielä parannettavaa

Vaikka matkailuajoneuvo-
jen kolariturvallisuus on 
parantunut, kehitysvaraa 
löytyy edelleen. Tämä sel-
visi, kun Autoliitto testasi 
pakettiauton koriin tehdyn 
retkeilyauton turvallisuut-
ta nokkakolaris-sa henki-
löauton kanssa. Tästä on 
vaikuttava video Autolii-
ton nettisivuilla.

Suomalaiset ovat innos-
tuneet koronakevään ja 
-kesän aikana matkailu-
autoilusta. Siinä missä 
uu-sien henkilöautojen 
kauppa laahaa pahasti, 
lisääntyivät matkailuajo-
neuvojen ensirekisteröin-
nit tammi-heinäkuun aika-
na 13 % vuodentakaiseen 
verrattuna. Noin kol-
mannes rekisteröidyistä 
mat-kailuajoneuvoista on 
pakettiauton koriin raken-
nettuja retkeilyautoja.

Autoliiton testissä käytetty 
retkeilyauto painoi täyteen 
kuormattuna 3 500 kg. Eri-
laiset tavarat oli kuormattu 
oikeaoppisesti kaappeihin 
ja tavaratilaan, ja esimer-
kiksi kaasupullot oli sidot-
tu paikoil-leen.

Retkeilyautossa oli nuk-
keina kuljettajan lisäksi 
yksi aikuinen etumat-
kustaja sekä kuljettajan 
is-tuimen takana olevilla 
kahdella paikalla aikuinen 
sekä lapsi turvaistuimessa. 
Molempien ajoneu-vojen 
nopeus oli törmäyshetkel-
lä 56 km/h. Törmäyksessä 
retkeilyauton keulasta 50 

% osui henki-löauton keu-
laan.

Rakenteet pettivät

"Retkeilyauton törmäys-
vyöhykkeet, joiden tehtävä 
on vaimentaa törmäysener-
giaa ja ohjata sitä matkus-
tamon ulkopuolelle, eivät 
toimineet kunnolla. Siksi 
matkustamoon kohdistui 
liian kovia voimia, ja se 
kärsi onnettomuudessa 
pahasti. Matkailuajoneu-
voissa pitäisi panostaa 
enemmän ra-kenteelliseen 
kolariturvallisuuteen, ku-
ten henkilöautoissa on teh-
ty jo pitkään", Autoliiton 
viestin-täpäällikkö Jukka 
Tolvanen toteaa.

Retkeilyauton takamatkus-
tajat altistuivat vakaville 
vammoille siksi, että au-
toon asennettu takais-tuin 
hajosi ja irtosi osittain 
kiinnikkeistään. Myös tör-
mäyksessä taakse kallis-
tunut kuljettajan etuistuin 
aiheutti takamatkustajille 
loukkaantumisriskin. Ta-
kaistuimen pehmusteet ir-
tosivat osit-tain, ja aikuinen 
takamatkustaja löi päänsä 
metalliseen kehikkoon.

"Testi osoitti, että osa ret-
keilyauton rakenteista, ku-
ten takaistuin ja tietyt kaa-
pistot, oli kiinnitetty liian 
heppoisesti. Olisi tärkeää, 
että valmistajat kiinnittäi-
sivät tähän enemmän huo-
miota", Tolva-nen sanoo. 
"Tehty kolaritesti on todel-
la raju, eikä sellaisesta tör-
mäyksestä todennäköisesti 
selviäi-si millään ajoneu-
voilla vammoitta. Turhat 
vammautumisriskiä lisää-
vät tekijät olisi kuitenkin 
pys-tyttävä eliminoimaan 
jo ajoneuvon suunnittelu- 
ja valmistusvaiheessa".

Tapani Iivari

VeIKKOLaN 
TaKsI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

KUNTOSALIVUOROT
VEIKYN 

Veikkolan koululla  
keskiviikkoisin klo 16–17.30 ja 
sunnuntaisin klo 16–19
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OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

OP KOTI UUSIMAA OY LKV
Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA
Tallinmäki 4, 02400 KIRKKONUMMI
opkoti.uusimaa@op.fi, op-koti.fi

Me OP Kodissa tunnemme 
Veikkolan ja koko Kirkkonummen!

Merja Vähätiitto-
Holmberg 

Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, KiAT

Puh. 0500 440 887
merja.vahatiitto@op.fi

Kirsi Auranen
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV
Puh. 040 578 4195
kirsi.auranen@op.fi

Kati Johansson
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, KiAT
Puh. 040 553 6347
kati.johansson@op.fi

Tuuli loi uuden säkeistön  
Suvivirteen
Vantaankosken seurakunta 
järjesti maaliskuun alku-
puolella kilpailun, jonka 
tarkoituksena oli keksiä 
uusi säkeistö Suvivirteen. 
Perustana oli miettiä, mi-
ten voi sanoittaa Suomen 
suven kauneuden synnyt-
tämää riemua tämän päi-
vän tavalla.

Suvivirsi, virsikirjassa 
numero 571, on alun pe-
rin ruotsalainen vuodelta 
1694. Se suomennettiin v. 
1700 ja otettiin virsikir-
jaan v. 1701.

Helsingin hiippakunnan 
piispa Teemu Laajasalo 
valitsi voittajan esiraadin 
valitsemien kolmen par-
haan ehdotuksen joukosta. 
Toukokuun 17. päivänä 
piispa tiedotti videoter-
vehdyksen välityksellä, 
että kisan voittaja on Tuu-
li Charalambous. Piispa 
Laajasalo tunnusti olevan-
sa ”suuri Suvivirsi-fani”. 
Seitsemättä säkeistöä ei 
liitetä virsikirjaan.

Tuuli Charalambousin luo-
ma säkeistö on seuraava: 

"Vaik alkais kesät, talvet 
toisiaan muistuttaa / tai 
valon aikaa päästäis yh-
des ei juhlimaan / Sä anna 
meidän, Luoja, oppia 
luottamaan / ett kirkkaut-
tas pysty / ei varjot voit-
tamaan."

Suvivirsi on Tuulille tie-
tysti erittäin tuttu. Siitä 
hänen mieleensä tulevat 
lapsuuden ja nuoruuden 
juhlat sekä kevät ja yh-
teisöllisyys. Hän innostui 
ajatuksesta, miten voisi 
kuvailla virren säkeistössä 
leutoa viime talvea sekä 
kevään ja koronasta joh-
tuvan eristyksen aiheutta-
maa vaikeaa aikaa.

Tuuli Charalambous asuu 
perheensä kanssa Veikko-
lassa. Hän on harrastanut 
runojen kirjoittamista lap-
suudesta asti.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari

Tuuli Charalambous.
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Sydänpalsta
Kirkkonummen-Siuntion 
Sydänyhdistys pyrkii jär-
jestämään toimintaa ko-
ronarajoitusten sallimissa 
puitteissa. Veikkolan Sy-
dänkerhot on suunniteltu 
pidettäväksi parittomien 
viikkojen keskiviikkoina 
klo 13.30 Veikkolan seura-
kuntakodilla. Tarkemmin 
kerhojen toteutumisesta ja 
kerhojen teemoista voi lu-
kea Kirkkonummen Sano-
mien Tapahtumapäivyrissä 
ja yhdistyksen nettisivuil-
ta. Ennakkoilmoittautumi-
sella varmistetaan kaikille 
paikat turvaetäisyydellä. 
Ilmoittautumiset kerhoi-
hin Pirkko-Liisa Iivari  
050 354 0836.

Liikunta

Liikuntaa voi harrastaa 
väljissä tiloissa ja ulkona. 
Keskiviikkoisin klo 15 
pelataan bocciaa käsineet 
kädessä Veikkolan koulun 
liikuntasalissa klo 15. Tie-
dustelut Juhani Virtanen p. 
050 035 0661.

Mölkkyä pelataan keski-
viikkoisin klo 17 käsineet 
kädessä Albin Bromanin 
puistossa. Tiedustelut Kat-
riina Aatsalo.

Balanssin torstain kierto-
harjoitteluryhmä on tauol-
la, kunnes tilanne selkiää. 
Kuntosaliharjoittelua parin 
kanssa tai pikkuryhmissä 
omatoimisesti suositellaan 
hygieniaohjeet huomioi-
den. Veikkolassa on Ba-
lanssin kuntosalin lisäksi 
Veikkolan koulun kunto-
sali ja järjestöjen käytössä 
kirjaston kuntosali.

Kunnan liikuntapalvelu-
jen senioripaku on maa-
nantaisin Veikkolassa klo 
15–16. Tarkemmin kun-
nan sivuilla.

Sydänyhdistys etsii Veik-
kolaan vapaaehtoista, joka 
ryhtyisi vetämään sauva-
kävelyryhmää. Sille olisi 
suuri tarve, mutta nykyiset 
toimijat eivät ehdi käyn-
nistää uutta toimintaa.

sydän2020-
virtuaalimessut 
25.9.–4.10.2020

Sydänmessut järjestetään 
tänä vuonna virtuaalisesti 
linkki: https://etelasuo-
mensydanpiiri.fi/ Sydän-
messuilla on hyviä luen-
toja ja muuta ohjelmaa. 
Aineisto on käytettävissä 
messujen ajan.

Uskalla auttaa 
-sydäniskurikiertue 
Veikkolan torilla 
9.10. klo 15–17

Etelä-Suomen Sydänpii-
rin Elvytysbussi kiertää 
eri paikkakunnilla. Tori-
tapahtumassa voi tavata 
sydänpiirin asiantuntijoi-
ta. Nyt on erinomainen 
mahdollisuus oppia käyt-
tämään sydäniskuria ja 
kerrata paineluelvytyksen 
periaatteet ammattilaisen 
ohjauksessa. Harjoittelu 
tapahtuu koulutuskäyttöön 
tarkoitetulla sydäniskurilla 
ja Anne-nukella. Elvytystä 
harjoitellaan yksitellen ta-
pahtumaa varten tuunatus-
sa matkailuautossa.

Sydäniskuria tarvitaan, 
kun sydän on äkillisesti 
pysähtynyt. Laite antaa tar-
vittaessa sähköiskun, jolla 
sydämen normaalirytmi 
pyritään palauttamaan. Jos 
paineluelvytys ja sydänis-
kurin käyttö aloitetaan 3–5 
minuutissa, jopa kolme 
neljästä sydänpysähdyksen 
saaneesta selviää.

Tilaisuudessa opastetaan 
myös 112-sovelluksen 

lataamista puhelimeen ja 
sovelluksen käyttöä.

Tapahtumassa noudatetaan 
koronaohjeistusta turvavä-
leistä sekä maskien ja käsi-
desin käytöstä.

Veikkolassa on kolme 
maallikkokäyttöön tar-
koitettua sydäniskuria. 
Sydäniskureiden paikat 
löytyvät internetistä hake-
malla defi.fi.

Kaikissa sydänyhdistyksen 
tapahtumissa ja kerhoissa 
noudatetaan viranomais-
ten koronasuosituksia. Pe-
ruutuksia voi tulla monista 
eri syistä. Viime hetken 
peruutuksen voi katsoa 
sydänyhdistyksen verkko-
sivulta https://sydanliitto.
fi/kirkkonummi-siuntio/
toiminta/tapahtumat#/ 
tai Facebook-ryhmästä 
Kirkkonummen-Siuntion 
Sydänystävät. Silloin ti-
laisuuden nimen edessä 
lukee PERUUTETTU.

Jos olet kiinnostunut tu-
lemaan mukaan sydän-
yhdistyksen toimintaan, 
voit tulla tutustumaan  
lokakuun alun toritapah-
tumaan tai keskiviikon 
Sydänkerhoon tai ottaa 
yhteyttä sydänyhdistyk-
sen hallituksen jäseniin, 
Veikkolassa Katriina 
Aatsaloon (katriina.aat-
salo@gmail.com), Pirkko 
Skutnabbiin (pirksku@
outlook.com) tai Pirkko-
Liisa Iivariin (pirkko.ii-
vari@gmail.com).

Senioripaku pistäytyi ensimmäisen kerran Veikkolan lähiliikuntapaikassa maanantaina 
7.9. Kunnan liikunnanohjaaja Maria Helenius piti hyvän alkuverryttelyn ennen 
siirtymistä laitteiden käyttöön. Ohjelma vaihtuu viikoittain. Kuva: Pirkko-Liisa Iivari.

Tervehdys Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistyksestä!
Veikkola on pieni ja toime-
lias kylä, jonka asukkaat 
haluavat pitää huolta sekä 
pienistä että isoista veikko-
lalaisista. Äänitorvina ky-
lällä ovat monet järjestöt ja 
yhdistykset, joissa mukana 
toimii aktiivisia ihmisiä. 
Heidän tarmollaan kylää 
rakennetaan, vaikutetaan 
asioihin ja toimitaan korvi-
na tekemään kylästä vielä-
kin kotoisampi.

Yksi näistä yhdistyksistä 
on Veikkolan Koti ja Kou-
lu -yhdistys, joka on perus-
tettu vuonna 1984. Aluksi 
yhdistys toimi Veikkolan 

koulun vanhempainyhdis-
tyksenä, sillä tuolloinhan 
Veikkolassa ei vielä ollut 
tarvetta kuin yhdelle kou-
lulle. Perustamisvuodesta 
lähtien yhdistyksen kanta-
vana voimana ja tehtävänä 
on ollut ja on edelleen mo-
nimuotoista lasten kasvua, 
oppimista ja hyvinvointia 
edistävä vapaaehtoistyö 
kaikkien lasten hyväksi.

Näillä samoilla poluilla 
on yhdistys jatkanut toi-
mintaansa. Nyt kouluja 
on kaksi, mutta silti sama 
halu ja tahto on toteuttaa ja 
huolehtia veikkolalaisista 

koululaisista kuin vuonna 
1984 on ollut.

Yhdistyksen alkuajoista 
lähtien on perinteinen laski-
aistapahtuma koonnut kylän 
yhteen luistelukentän kau-
kalolle, kuuman mehun ja 
laskiaispullan äärelle, tapaa-
maan tuttuja ja tutustumaan 
uusiin kyläläisiin. Laskiais-
tiistaita onkin vietetty joka 
vuosi yhdistyksen järjestä-
mänä, vaikka ilmastonmuu-
tos on muuttanut vuosien 
varrella tapahtumaa jonkin 
verran luistelusta. Perinteis-
tä ei ole annettu kuitenkaan 
periksi.

Toiminnassa painotetaan 
lasten ja nuorten viih-
tyvyyteen sekä hyvään 
kodin ja koulun yhteis-
työhön liittyviä asioita. 
Väl i tun t iv i ih tyvyyt tä 
pyritään lisäämään mm. 
hankkimalla välituntivä-
lineitä. Yhdistys pyrkii 
osaltaan vaikuttamaan 
oppilaiden koulunkäynnin 
sujuvuuteen, turvallisuu-
teen sekä lasten ja nuorten 
hyvinvointiin kylällä jär-
jestäen teematapahtumia, 
luentoja ja muuta toimin-
taa. Myös todellista ko-
din ja koulun yhteistyötä 
sekä vanhempien viestien 
välittämistä kouluun ja 
koulusta vanhemmille li-
sätään ja tuetaan. Kasva-
tuskumppanuuden tuke-
minen toimii yhdistyksen 
teemana.

Veikkolassa koti ja koulu 
-yhdistyksen toimesta use-
ana vuonna ovat Vuoren-
mäenkoulu ja Veikkolan 
koulu saaneet uusia väli-

tunti- ja oppimisen apuvä-
lineitä. Lisäksi oppilaille 
on ollut kohdennettuja 
luentoja sekä esittelyti-
laisuuksia ajankohtaisista 
aiheista. Vanhemmille on 
järjestetty asiantuntijalu-
entoja ja erilaisia vanhem-
muuteen kohdennettuja 
tilaisuuksia. Mm. Maltti 
ja Valtti ovat käyneet viih-
dyttämässä pienempiä op-
pilaita, Pekka Hyysalo on 
ollut puhumassa unelmista 
ja unelmien tavoittelusta 
yläkoululaisille. Veikkolan 
koulussa on vietetty Veik-
kolan tähti ja talent -iltoja, 
ja Motoristit ovat tuoneet 
terveiset kiusaamisen vas-
tustamiseksi.

Tämän ja paljon muuta 
ovat saaneet aikaan monet 
vuosien aikana mukana 
olleet vapaaehtoiset. Il-
man heitä Veikkolan Koti 
ja Koulu -yhdistys ei viet-
täisi 36-vuotista syntymä-
päiväänsä. Yhdistyksen 
keski-iän kunniaksi viime 

syksynä uudistettiin yhdis-
tyksen logo tähän aikaan 
sopivaksi. Logon valin-
taan pääsivät äänestyksellä 
osallistumaan molempien 
koulujen oppilaat ja van-
hemmat. Toivotaan, että 
uusi logo kulkisi mukana 
seuraavat 36 vuotta.

Veikkolan Koti ja Koulu 
-yhdistys jatkaa samoilla 
hyvillä arvoilla kuin pe-
rustamisvuodesta lähtien: 
yhteisesti ja yhdessä veik-
kolalaisten koululaisten 
hyväksi.

Veikkolan Koti ja Koulu 
-yhdistys ry. 
FB: Veikkolan Koti ja 
Koulu -yhdistys ry. 
veikkolankotijakoulu@
gmail.com

Jalkojenhoito Askel 
 
Koskentie 3, Veikkola 
p. 050 525 5713 tai vello.fi/jalkojenhoitoaskel 
Eija Vahtera, Jalkojenhoidon AT / Lähihoitaja

Hyvä olo lähtee jaloista. Tervetuloa!
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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 12-15

Brita Blombergin testamentin etuudet syksy 2020

Veikkolalainen Brita 
Blomberg testamenttasi 
omaisuutensa käytettäväk-
si veikkolalaisten ikäih-
misten hyväksi, jotta he 
saisivat ”kultareunaa” eli 
palveluja, joita kunta ei 
tarjoa. Toiminta alkoi lo-
kakuussa 2010.

”BB-ryhmään” kuuluvat 
68 vuotta täyttäneet 02880 
ja 02860 postinumeroalu-
eilla asuvat veikkolalaiset.

Tapahtumista ilmoitetaan 
Kirkkonummen Sanomi-
en tapahtumapäivyrissä ja 
Kirkkonummen kunnan 
nettisivujen tapahtumissa.

Kaikille ikäihmisille avoin 
perjantaikahvila kokoon-
tui viimeisen kerran tänä 
keväänä 6.3. ja on siitä 
lähtien ollut tauolla vallit-
sevan tilanteen vuoksi.

Uutta toimintaa 
ja uutisia

anna Vartti 
vahvuuksille! 

Varaa Vahvuusvartti-puhe-
lintuokio. Vahvuusvartissa 
keskustellaan ikäihmis-
ten BB-palveluohjaajan 
kanssa vahvuuksistasi ja 
elämänkokemuksestasi 
puhelimitse. Puhelut ovat 
luottamuksellisia. Varaa 
oma varttiaikasi Marja 
Keräseltä puhelimitse 050 
413 7443.

Lisätietoja Ikäopiston si-
vulta www.ikaopisto.fi

Ulko- ja 
verkkotapaamisia 

Vuokko Isokorven luon-
toyhteyskurssi on toteu-
tunut keväällä ja elokuus-
sa pienryhmissä ulkona. 
Kurssi sisälsi Metsämieli- 
ja Asahi-harjoituksia ko-
tiohjeineen.

Vapaaehtoisten ja ikäih-
misten kanssa on suunni-
teltu mahdollisuuksia ta-
vata ulkona ja kartoitettu 
niihin soveltuvia paikkoja. 
Toteutuvista tapahtumista 
ilmoitetaan Kirkkonum-
men Sanomien Tapahtu-
mapäivyrissä.

Palveluohjaajalla on syys-
kuussa ohjauksessaan ge-
ronomiopiskelija. Aiheena 
on ikäihmisten kohtaamis-
ten mahdollistaminen hen-
kilöille, joiden on hankala 
osallistua kodin ulkopuoli-
seen toimintaan.

BB-etuuksista 
on käytettävissä 
seuraavat etuudet:

Nummelan kutsutak-
si. Palveluntuottajana on 
Taksikuljetukset Harri 
Vuolle Oy. Kuljetuspäivät 
ovat keskiviikkona 2.9. ja 
torstaina 8.10. Kyyti tila-
taan viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 mennessä 
numerosta 050 339 0348.

Kuljettaja noutaa kodin lä-
heisyydestä noin klo 9 jäl-
keen ja toimittaa Numme-
laan ensin Citymarketiin 
ja seuraavaksi Prismaan 
sekä tilanteen mukaan esi-
merkiksi pankkiin. Num-
melasta paluukyyti Veik-
kolaan lähtee Prismalta 
viimeistään klo 12, ja seu-
raava nouto on Citymarke-
tilta ja/tai muusta sovitusta 
paikasta.

Matkan omavastuuhinta 
on 3,20 € per suunta, ja 
se maksetaan käteisellä 
kuljettajalle. Loput kus-
tannetaan Brita Blomber-
gin testamenttivaroista. 
Kuljetusajankohdat jul-
kaistaan Kirkkonummen 
Sanomien Tapahtuma-
päivyrissä ja Kirkkonum-
men kunnan internetsivun 
kalenterissa.

apua leskelle. Leskeksi 
jäänyt voi saada apua jo-
honkin ei niin tuttuun ko-
tityöhön tai tarvitsee apua 
esimerkiksi tavaroiden sii-
voamisessa ja lajittelussa. 
Silloin voi ottaa yhteyttä 
palveluohjaajaan, jonka 
kanssa yhdessä mietitään, 
mitä töitä ja kenelle kun-
nan hyväksymälle palve-
luntuottajalle kyseinen 
tehtävä voisi sopia. Tähän 
voi saada Brita Blomber-
gin testamenttivaroista 
avustusta enintään 200 
€. Avustus on käytettävä 
vuoden kuluessa leskeksi 
jäämisestä.

Raskaat pihatyöt. Jos 
sinulla on avun tarvetta 
raskaissa pihatöissä, niin 
voit ottaa yhteyttä palve-
luohjaajaan, jonka kanssa 
yhdessä mietitään, mitä 
töitä ja kenelle kunnan hy-

väksymälle palveluntuot-
tajalle kyseinen tehtävä 
voisi sopia. Tähän voi saa-
da Brita Blombergin tes-
tamenttivaroista avustusta 
enintään 150 € per vuosi 
per talous.

siivous. Jos sinulla on 
avun tarvetta siivoukseen, 
niin voit ottaa yhteyttä 
palveluohjaajaan, jonka 
kanssa yhdessä mietitään, 
mitä siivousta ja kenelle 
kunnan hyväksymälle pal-
veluntuottajalle kyseinen 
tehtävä voisi sopia. Tähän 
voi saada Brita Blomber-
gin testamenttivaroista 
avustusta enintään 70 € per 
vuosi per talous.

jalkahoito. Jalkahoito 
korvataan kaksi kertaa 
vuodessa 25 € per hoito.  
Palveluntuottaja vähentää 
laskun loppusummasta 
etuuden kustannettavaksi 
BB-varoista. Palvelun-
tuottaja ilmoittaa palve-
luohjaajalle etuutta käyttä-
neet BB-projektin jäsenet. 
Tiedot jalkahoitajista, 
joiden kanssa on sovittu 
BB-etuudesta, saat palve-
luohjaajalta.

Liikuntaetuudet. BB-
ryhmäläinen voi saada 
tukea Veikkolassa tapah-
tuvaan liikuntaan korkein-
taan 80 € kalenterivuo-
dessa.  Koko tukea ei voi 
käyttää yhteen liikuntaan, 
vaan enintään 20 € per 
liikuntaryhmä ja enintään 
yhteensä neljään eri lii-
kuntaryhmään.

Voit käyttää aiemmin saa-
masi käyttämättömän lii-
kuntalipukkeen tänä syk-
synä. Liikuntalipukkeiden 
tilaus tapahtuu palveluoh-
jaajan kautta puhelimitse 
tekstiviestillä tai sähköpos-
titse. Tilatessasi mainitse, 
kuinka monta lipuketta tar-
vitset sekä toimitusosoite 
postitusta varten.

Palveluohjaaja postittaa 
liikuntalipukkeen, jonka 
BB-ryhmäläinen antaa 
liikuntaryhmän vetäjälle 
ryhmän alkaessa. Liikun-
talipuke on numeroitu, ja 
siinä on käyttäjän nimi. 
Liikuntaryhmän vetäjä 
liittää lipukkeen tiedot las-
kutukseen, ja lipuke palau-
tetaan tai skannataan pal-
veluohjaajalle tarkistusta 
ja tilastointia varten.

Etuuden voi saada seuraa-
vilta palveluntuottajilta, 

joiden kanssa palveluoh-
jaaja on sopinut laskutus-
menettelystä:

• Kirkkonummen kunnan 
liikuntapalveluiden Veik-
kolassa tapahtuvat liikun-
takurssit,

• Kirkkonummen kunnan 
Kansalaisopiston Veikko-
lassa tapahtuvat liikunta-
kurssit ja keskustan vesi-
jumppa, 

• Balanssi Veikkola Easy-
line-ryhmä, 

• VeVen (Veikkolan Vei-
kot) liikuntaryhmät.

Ruokalippuja koulun 
ruokailuun

Kansaneläkeläiset ja yli 
65-vuotiaat voivat ostaa 
ruokalippuja Veikkolan 
kirjastosta. Ruokailu ta-
pahtuu Veikkolan kou-
lussa klo 12:30–13:15. 
Ruokalista on nähtävillä 
Kirkkonummen Sano-
missa.

BB-ryhmäläiset saavat 
veloituksetta rajatun 
määrän lippuja Veikko-
lan koulun ruokailuun, 
syksyllä 10 kpl ja ke-
väällä 10 kpl. Etukä-
teistilaukset palveluoh-
jaajalta puhelimitse tai 
sähköpostitse.

Muuta huomioitavaa

Kun tarvitset veloituk-
settomia lonkkasuojia, 
liukuesteitä tai palova-
roittimen paristokotelon, 
ota yhteys palveluoh-
jaajaan. Liukuestesukat 
(max 2 paria) on saata-
villa veloituksetta Veik-
kolan Askel Jalkojen 
-hoidosta. 

Tarkista, onko sähköpos-
tiosoitteesi ajan tasalla, 
saatko tuoreimmat tiedot 
eduista.

Kaikissa edellä mainituis-
sa asioissa lisätietoja an-
taa palveluohjaaja Marja 
Keränen puh. 050 413 
7443 arkisin klo 8–16. 
Jätä viesti vastaajaan, jos 
et tavoita.

Sähköposti: marja.kera-
nen@kirkkonummi.fi

Facebook: Brita Blomber-
gin testamentti-projekti

Marja Keränen

Vuokon polku. Kuva: Vuokko Isokorpi.

2,32 € min+pvm. PL 50, HKI 25, www.tarjasahari.net

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
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Veikkolan palokunta jakaa turvallisuutta yli rajojen
Veikkola VPK-FBK:n ja 
saksalaisen Feuerwehr 
Behrensen palokuntien vä-
lillä on ollut ystävyyssuh-
de jo 80-luvulta lähtien. 
Ajan kuluessa on vierailtu 
puolin ja toisin, niin palo-
kuntanuorisoleireillä kuin 
palokuntien merkkivuosi-
juhlissakin ja joskus ihan 
ilman suurempia syitä.

Yhteisten hetkien tarkoi-
tuksena on lujittaa ystä-
vyyttämme ja vaihtaa ko-
kemuksia. Näin tapahtui 
viimeksi kaksi vuotta sit-
ten, jolloin havaitsimme 
ystävillämme puutteen 
verrattuna omaan kylääm-
me. Tuo puutehan piti 
tietysti korjata. Lue lisää 
alta! Tarina on vapaa kään-
nös alun perin ystävyyspa-
lokuntamme Kunniapääl-
likön Willi Rosen saksaksi 
kirjoittamasta jutusta.

”Behrensenin palokunta 
asensi defibrillaattorin ky-
läaukiolleen.”

”Perjantaina 21. elokuuta 
Behrensenin palokunnan 
päällikkö Detlev Fuhr-
mann esitteli yleisölle ns. 
kylädeffan eli kaikkien 
saatavilla olevan sydän-
iskurin. Hanketta tuki 
alueellinen Volksbank im 
Wesertal -pankki, joka lah-
joitti 1 500 euroa laitteen 
hankkimiseksi.

Tätä tapahtumaa edeltää 
kuitenkin tarina, joka sai 
alkunsa edellisvuoden 
Octoberfest-tapahtuman 
aikoihin. Behrensenin ys-
tävyyspalokunnan, Veik-
kola VPK-FBK:n, hallitus 
oli myös kutsuttuna tuohon 
iloiseen juhlaan. Runsaan 
kokemusten vaihdon ja 
yhteisen ajanvieton tuok-
sinassa huomattiin, että 

paikallisella palokunnalla 
ei ole sydäniskuria. Asiaa 
pohdittiin kovasti, kos-
ka esimerkiksi Suomessa 
lähes jokaisella palokun-
nalla on tällainen laite 
käytössään. Asiaa jonkin 
aikaa pohdittuaan vieraat 
päättivät lahjoittaa 800 
euroa sydäniskurin hank-
kimiseksi paikallisen palo-
kunnan käyttöön.

Asiasta vaikuttuneena ky-
län johto päätti kuitenkin 
hankkia sydäniskurin, joka 
olisi hätätilanteessa kaik-
kien saavilla. Palokunnan 
kunniapalopäällikkö Willi 
Rose nimitettiin vastuu-
seen sydäniskurihankkeen 
koordinoinnista. Neuvoja 
ja vinkkejä hankintaan 
kyseltiin naapuruston ky-
läyhteisöiltä, joilla oli jo 
kokemusta sydäniskuri-
projektista. Lisäksi myös 
paikallista Punaista ristiä 
konsultoitiin asiassa.

Parhaaksi vinkiksi osoit-
tautui neuvo tiedustella 
tukea alueelliselta pankil-
ta. Kontaktiksi suositeltiin 
rouva Beyeria Volksbank 
im Wesertal -pankista. Hän 
toimii tukihakemuksien kä-
sittelijänä ja ilolla puolsi 
hanketta. Asia nähtiin niin 
tärkeänä, että sydäniskuri 
saatiin ilman 
toimitus- ja 
asennuskulu-
ja. Koko kylä, 
p a i k a l l i n e n 
palokunta Fe-
uerwehr Beh-
rensen sekä 
Punainen risti 
arvostavat suu-
resti hankkees-
sa tehtyä työtä 
sydäniskurin 
saamiseksi ky-
läläisten käyt-
töön. Sydän-

iskurin käyttökoulutukset 
toteutetaan nyt vähitellen 
ottaen huomioon pande-
mian vaatimat rajoitukset 
ja suositukset.

Behrensenin palokunnan 
päällikkö Detlev Fuhrman 
toivoo, että sydäniskuria ei 
tarvittaisi, mutta jos tarvi-
taan, niin se osoittautuu 
hyödylliseksi ja pelastaa 
ihmishenkiä.”

Ystävyyspalokunnat Veik-
kola VPK-FBK ja Feuer-
wehr Behrensen

Palokuntien ystävyys-
suhde sai alkunsa vuonna 
1985 nyt jo edesmenneen 
kunniapalopäällikkömme 
Jarmo Jokisen 40-vuo-
tissyntymäpäivillä virin-
neestä ajatuksesta. Isojen 
erojen umpeen kuromista 
pienen saksalaisen kylän 
ja Veikkolan palokunti-
en välillä edesauttoivat 
molempien kylien kaksi 
entistä maataloussukua ja 
niiden keskinäiset suhteet. 
Niinpä pikapikaa järjes-
tettiinkin jo ensimmäiset 
ystävyystapaamiset. Alus-
sa oli vierailuja puolin ja 
toisin hyvin aktiivisesti. 
Valitettavasti sukupolvien 
vaihdokset sekä laskusuh-
danne vaikuttivat tähän 

aktiivisuuteen omalla ta-
vallaan.

Vuonna 2018 tehtiin tun-
nusteluvierailu, josko ys-
tävyytemme olisi edelleen 
voimissaan, ja olihan se. 
Saksalaisten ylitsevuotava 
vieraanvaraisuus on jotain 
sellaista, mihin suomalai-
nen ei ikinä totu. Vierailun 
yhteydessä sovittiin, että 
palokuntamme nuoriso-
osasto osallistuu kesällä 
2020 järjestettävälle palo-
kuntanuorisoleirille. Kuten 
arvata saattaa, se valitetta-
vasti jouduttiin perumaan 

pandemian vuoksi. Uusi 
mahdollisuus osallistua 
nuorisoleirille Saksassa on 
alustavasti vuonna 2023.

Veikkola VPK-FBK:n 
täyttäessä ensi kesänä 60 
vuotta on kuitenkin odo-
tettavissa jälleen vieraili-
joita Saksasta. Toivotta-
vasti maailmantilanne sen 
sallii, ja voimme viettää 
runsaasti yhteistä aikaa 
sekä tutustuttaa jälleen uu-
sia sukupolvia toisiinsa.

Behrensen on Hannoverin 
kaupungin lähellä Sak-

sassa sijaitseva pieni 380 
hengen kyläyhteisö, joka 
kuuluu Coppenbrügge-
kuntaan Hamelin-Pyr-
montin alueella. Coppen-
brügge-kuntaan kuuluu 
12 kylää, ja koko kunnan 
alueella asuu 7 200 hen-
kilöä, eli alue vastaa vä-
kiluvultaan suurin piirtein 
Pohjois-Kirkkonummea. 
Meilläkin on täällä lähes 
joka kylässä oma palokun-
ta, kuten Saksassa.

Alkuperäinen kirjoitus: 
Willi Rose. 
Kuvat: Lene Wessel.

 

Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa 
Veikkolassa? 
 

 

Ota rohkeasti yhteyttä! 
 

 

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

Päivi myy Veikkolassa 
nopeiten ja parhaalla 
hinnalla!
(Tilasto alueen toteutuneista kaupoista 2018.)

MYYMME VEIKKOLASSA

81 € parempaan 
neliöhintaan.
36 päivää 
kilpailijoita nopeammin.
Kutsu syntyperäinen veikkolalainen kotiisi
PÄIVI HÄNNINEN
Osakas, kiinteistönvälittäjä, LKV
p. 050 521 5555
paivi.hanninen@km.fi
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Leppävaaran toimisto

Täyden palvelun 
toimisto jo 25 vuotta 

Konstaapelinkatu 3,
02650 Espoo
(Gallerian lähellä)

Aukioloajat osoitteesta 

Maksuton ohjevihko ja 
kustannusarvio

puh 09 2709 3501

Veteraaneille - 20% 
alennus norm.hintaisista 
arkuista ja uurnista

Yrittäjille ja Espoolaisille, 
Kirkkonummelaisille sekä 
Kauniaislaisille 
-10% alennuksen arkuista 
ja  uurnista.

Myymme myös hautakiviä

Voim. vuoden loppuun.

24 h päivystys: 
050 051 2942

Oletko valmis!
Oletko kiinnostunut tule-
maan mukaan mielenkiin-
toiseen toimintaan? Nyt 
siihen on mahdollisuus, 
kun alueellisten valmius-
keskusten mallia ollaan 
luomassa Kirkkonummel-
le ja myös Veikkolaan.

Kriisit yllättävät

Tapani-nimen saanut 
myrsky v. 2011 oli voi-
makkain Suomessa vuosi-
kymmeneen, ja se aiheutti 
suuria tuhoja. Se häiritsi 
satojen tuhansien ihmisten 
arkea etenkin Lounais-
Suomessa ja läntisellä Uu-
dellamaalla. Nummi-Pu-
sulassa koko sähköverkko 
jouduttiin rakentamaan 
uudelleen, ja Veikkolas-
sakin pahimmillaan jou-
duttiin olemaan sähköittä 
kolme vuorokautta. Pisim-
millään sähköt olivat poik-
ki 2,5 viikkoa.

Myrskyalueella monet 
menettivät puhelin- ja 
internetyhteydet, vettä 
ei tullut, kaatuneet puut 
vaikeuttivat kulkemis-
ta, polttoainetta ei saanut 
kaikilta huoltoasemilta, ja 
kauppoja jouduttiin sul-
kemaan. Kirkkonummella 
sähkökatkot pysäyttivät 
vedenottamon toiminnan, 
ja kuntalaisille jaettiin 
vettä säiliöistä. Veikkolan 

terveyskeskus suljettiin, ja 
sähkölämmitteisistä asun-
noista joutuivat asukkaat 
evakuoitumaan muualle.

Varautumista

Kriisin monet veikkola-
laiset varmasti vielä muis-
tavat, mutta ovatko va-
rautumisen osalta kaikki 
tehneet muutoksia omaan 
toimintaansa? Jos pystyt 
huolehtimaan omasta ja 
läheistesi perustarpeista 
myös yhteiskunnan häiri-
ötilanteissa, olet huoleh-
tinut kotitaloutesi varau-
tumisesta. Varautumiseen 
liittyen allekirjoittaneet 
tulevat kirjoittamaan tä-
män lisäksi seuraaviin 
lehtiinkin, mutta nyt ajan-
kohtaisesti alueellisista 
valmiuskeskuksista.

Mikä ihmeen aVaK?

Alueellinen valmiuskes-
kus (AVAK) on kunnan 
toiminto, joka toimii sille 
kunnan antamilla valtuuk-
silla. Kunta käynnistää 
normaaliolojen häiriötilan-
teissa tai poikkeusoloissa 
alueellisten valmiuskes-
kusten toiminnan, ja sillä 
voi olla useita valmius-
keskuksia. Ne voivat fyy-
sisesti sijoittua esimerkik-
si koulujen yhteyteen ja 
tukeutua niiden käyttö- ja 

suojatiloihin, rakenteisiin 
ja varustukseen.

Valmiuskeskukset tukevat 
kunnan johtamista omilla 
alueillaan tiedottamalla 
sekä koordinoimalla nii-
den yhteydessä annettavi-
en täydentävien palvelu-
jen tuottamista. Palveluita 
tuottavat kolmas sektori 
eli järjestöt ja vapaaehtoi-
set kansalaiset.

 Alueellisille valmiuskes-
kuksille annettavat tehtä-
vät pohjautuvat kunnan 
valmiussuunni t te luun 
sekä yhteiskunnan ja vi-
ranomaisten tarpeisiin. 
Valmiuskeskus tukeutuu 
kunnan johto- tai tilanne-
keskuksen tilannekuvaan 
ja osallistuu sen täydentä-
miseen vastuualueeltaan 
keräämillään tiedoilla ti-
lanneilmoitusten ja -katsa-
usten avulla.

aVaK Kirkkonummella

Konsepti on uusi ja käy-
tössä jo mm. Keski-Uu-
dellamaalla. Useat kun-
nat harkitsevat mallin 
käyttöönottoa ja pyrkivät 
kouluttamalla hankki-
maan valmiuskeskuksiin 
henkilöstövoimavaroja. 
Marras-joulukuussa 2019 
Kirkkonummen Reser-
viupseeriyhdistys, Kirk-

konummen Seudun 
Reserviläiset ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) Meripuolustuspiiri 
esittelivät AVAK-mallia 
Kirkkonummen kunnan 
johdolle, joka päätti ottaa 
mallin käyttöön.

Kunnan valmiussuunni-
telman perusteella arvi-
oitiin, että laajaa sähkö-
katkotilannetta voisi olla 
tarpeellista harjoitella eri 
hallinnonaloilla. Kunnan 
väestön alueellisesta si-
joittumisesta johtuen olisi 
luontevaa, että valmius-
keskuksia olisi kolme ja 
ne sijoittuisivat kunnan 
keskustaan, Masalaan ja 
Veikkolaan.

Muutamia AVAK-koulut-
tajia koulutettiin MPK:n 
kurssilla 22.–23.8.2020, 
ja toiminta käynnistetään 
tiedotus- sekä rekrytointi-
tilaisuudella kunnantalolla 
keskiviikkona 30.9.2020 
klo 18.00.

Pekka M. Sinisalo ja  
Antti Rautiainen

Rautiainen on Solbackan 
vesiosuuskunnan pj. ja 
MPK:n Meripuolustuspiirin 
pitkäaikainen kouluttaja.

Sinisalo on kyläyhdistyk-
sen pj., kunnanvaltuutettu 
ja AVAK-kouluttaja.
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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 -

Tarinoita torpalta

Tutki mennyttä – luo tulevaisuutta!
eerikinkartanon sahan päällysmies johan 
Leivo kaivaa liivintaskustaan kellonsa ja vil-
kaisee. Nyt on aika. Hän antaa merkin, ja sa-
huri vetää narusta. Höyrypillin kimeä vihel-
lys kimmahtaa ilmoille. Lounastauko sahalla 
on päättynyt.

Tuttu vihellys kiirii halki 
Veikkolan. Se kulkija, jolla 
on kello, saattaa katsah-
taa ohimennen ja tarkistaa 
ajan. Viiden kilometrin 
päässä pohjoisessa Löv-
kullan torpan isäntä Oskar 
oikaisee selkänsä pelto-
töistä ja katsahtaa taivaal-
le: sahan pilli ja auringon 
asento kertovat, että päivä 
on puolessa, kelloa tuskin 
torpparilla onkaan.

eerikinkartanon parhaat 
vuodet ja testamentti

Eerikinkartano eli kukois-
tuskauttaan 1900-luvun 
alussa. Todellinen valtio-
neuvos C.F. von Wahlberg 
oli tullut omistajaksi 1890. 
Kartanon piiristä sai elan-
tonsa 107 ihmistä, vierei-
sesä Navalan  kartanossa 
puolestaan asui 43 ihmistä. 
Karjanhoitoa, peltovilje-
lyä, metsänhoitoa ja saha-
laitos, työvoimaa tarvittiin 
paljon, koska konevoimaa 
ei vielä sanottavasti ollut 
käytössä.

Kartanon perijäksi ajateltu 
Erik von Wahlberg kuoli 
traagisesti metsästysonnet-
tomuudessa, ja von Wahl-
bergit testamenttasivat 
Eerikinkartanon ja Nava-

lan maa-alueineen Kirkko-
nummen kunnalle:

”Jälkeen jättämämme 
omaisuus on meidän mo-
lempien kuoltua tuleva 
Kirkkonummen kunnalle, 
meidän Uudenmaan läänin 
Kirkkonummen pitäjässä 
sijaitseva kiinteistömme, 
Koskis-niminen säterirust-
holli ja Navalan kantatila, 
jotka maatilat olemme yh-
distäneet Eriksgård egen-
dom -nimiseksi maatilaksi, 
jotta tälle tilalle, jota ei 
saa palstoittaa eikä muu-
ten lohkoa, perustettaisiin 
ja sillä ylläpidettäisiin op-
pilaitosta käytännön maa-
taloutta ja metsätaloutta 
sekä näihin liittyviä elin-
keinoja varten kunnan kie-
len ollessa pääasiallisena 
opetuskielenä.”

Maamieskoulu aloitti syk-
syllä 1924, ja se toimi kol-
misenkymmentä vuotta. 
Yhteiskunta oli voimak-
kaasti muuttumassa, ”maa-
taloutta ja metsätaloutta 
sekä näihin liittyviä elin-
keinoja” oli yhä vähem-
män, koneet olivat korvan-
neet ihmiskädet. Kartanot 
ja maat ovat edelleen Kirk-
konummen kunnalla.

Eerikinkartanon vaiheita 
on dokumentoitu hyvin, 
lisätietoa kiinnostuneille 
löytyy esim. Eerikinpolun 
retkioppaasta (pdf). Björn 
Hedberg on kirjoittanut 
pienen kirjasen Eriksgård 
genom tiderna (Eerikinkar-
tano kautta aikojen), jossa 
alueen historia, testamentti 
ja kartanon myöhemmät 
vaiheet on esitelty tiiviissä 
paketissa.

Tutki mennyttä – luo 
tulevaisuutta!

Vuonna 2013 tehtiin selvi-
tys, miten Eerikinkartanon 
alueen käyttöä ja toimintaa 
voisi päivittää nykyaikaan 
ja tulevaisuuteen. Hank-
keen toimeksiantajana oli 
Kirkkonummen kunta, ja 
sen toteutti Haaga-Insti-
tuutti -säätiö. Kantavaksi 
teemaksi ja visioksi valit-
tiin ”Eerikinkartanolle 100 
% tunnettuus oman kunnan 
alueella”. Selvityksessä 
ideoitiin kartanoille mo-
nenlaista toimintaa, mat-
kailupalveluja, kulttuuria, 
maatilamyyntiä, tapah-
tumia, tilojen vuokrausta 
ym. yritystoimintaa. His-
toriallinen Eerikinpolku ja 
luontopolku Pähkinäpolku 
on toteutettu, Eerikinkar-
tanon salia vuokrataan. 
Navala sen sijaan on ollut 
pitkään tyhjillään odotta-
massa ilmeisesti päätöstä, 
mitä sille lopulta tehdään. 
Vuoden 2013 selvityksessä 
on luonnosteltu hyvin va-
rovaisesti Eerikinkartanon 

kehityspolkua, joka voisi 
5-10 vuoden aikana olla 
seuraavanlainen:

aluksi ”pienimuotoista, 
sesonkikohtaista toimintaa 
yrittäjä- ja yhdistysvetoi-
sesti”, sitten, ”ympärivuo-
tinen aktiivisesti toimiva 
kulttuuri- ja matkailukoh-
dekokonaisuus, yksi vahva 
brändi”.

Tuo pienimuotoinen seson-
kikohtainen toiminta on 
toteutunut, jälkimmäinen 
ympärivuotinen aktiivinen 
kulttuurikeskuskokonai-
suus ei.

Kartanoista Pohjois-
Kirkkonummen 
kulttuurikeskus?

Kun sahan pilli Eerikinkar-
tanolla vihelsi, koko Veik-
kola kuuli äänen, ja kelloja 
tarkisteltiin. Kun von Wahl-
berg testamenttasi omaisuu-
tensa kunnalle, hän toivoi 
sen hyödyttävän alueen ke-
hitystä, kasvua ja kulttuu-
ria. Vuoden 2020 Euroopan 
kulttuuriympäristöpäivien 
teemana on Kasvun paikat 
ja tarkoituksena on:

o juhlia ainutlaatuista 
kulttuuriympäristöämme, 
o nähdä kulttuuriym-
päristö voimavarana ja 
hyvinvoinnin lähteenä, 
o huomata lähiympäristön 
arvot. Oma arkiympäristö 
on arvokasta kulttuuriym-
päristöä, jota kannattaa 
juhlia ja vaalia.

Lähteet: 
Björn Hedberg: Eriksgård genom tiderna 
(Eerikinkartano kautta aikojen) Kirkkonummen kunta 
https://www.freewebs.com/veikkolaverkko/Hanke/
Ek_esiselvityksen_loppuraportti_12_12_2013.pdf 
https://www.kirkkonummi.fi/library/
files/591d7d539635eb2cd700046e/EERIKINPOLKU.pdf 
https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-fi/
euroopan_kulttuuriymparistopaivat

tulevaisuutta. Jos saha oli-
si vielä olemassa ja von 
Wahlberg saisi kuulla, että 
hänen kartanoistaan tulee 
Pohjois-Kirkkonummelle 
kulttuurikeskus, olisi hän 
varmasti iskenyt päällys-
mies Leivolle silmää ja 
sanonut:

”Nyt anna pillin soida – ja 
pitkään...!”

Teksti ja kuvat:  
Juha Wikström

Molempien ulkoilureittien lähtöpiste on Eerikinkartanolla.

Eerikinkartano maineen on merkittävää paikallista kulttuurimaisemaa.

Tarinoita torpalta -juttusarjaa kirjoittaa Juha Wik-
ström, jonka isoisä oli Veikkolan Löfkullan torppari. 

"Minua on aina kiinnostanut historia ja ihmisten tari-
nat. Nyt itse Veikkolaan muuttaneena oman sukuni 
vaiheet ja paikkakunnan historia alkoivat kiehtoa yhä 
enemmän. Erityisen mielenkiintoista on, kun pienten 
ihmisten tarinat linkittyvät Suomen tai jopa maailman 
tapahtumiin."

Maailma on kovin muuttu-
nut von Wahlbergin ajoista. 
Silti luulen, että sata vuotta 
sitten testamenttia tehdes-
sään von Wahlbergin paris-
kunta ei ajatellut jättävänsä 
perinnöksi vain rahaa ja 
omaisuutta vaan ajatuksen 
kehityksestä, kasvusta ja 
kulttuurista. Von Wahlber-
git olisivat varmasti ilolla 
osallistuneet kulttuuri-
ympäristöpäivään vuon-
na 2020 teemana Kasvun 
paikat, tutki mennyttä, luo 
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Mistä sinä haluat lukea tai kirjoittaa Kylänraitissa?  
Ota yhteyttä: toimitus@kylanraitti.fi

KULTTUURI
Arja ja Emma Puikkonen:

Löytölintu

Arja ja Emma kirjoittavat 
yhdessä vanhanaikaisia 
satuja. Uudessa Löytölin-
nussa on mukaansatem-
paava tarina, hurja seik-
kailu, joka lasten ja mikä 
ettei muidenkin lukijoiden 
helpotukseksi päättyy on-
nellisesti. Joku on tainnut 
sanoa, että lapset ansaitse-
vat onnellisen lopun. Niin 
ja paha saa ilman muuta 
palkkansa. Tarina perustuu 
tälläkin kertaa Grimmin 

satuun, nyt Löytölintuun. 
Se on itsenäinen jatko-osa 
Äänihäkille.

Haidakun kuninkaiden 
palatsissa asuu Liitoksi 
nimensä vaihtanut Liita, 
joka haluaisi olla lintu. 
Liiton serkku ja uskolli-
nen kumppani on Okaksi 
nimetty poika. Haidakua 
hallitsee Liitan äiti Ho-
pearouva ja neuvosto. 
Rikas Utinmaa on taas 
laajeneva kuningaskunta, 
jonka prinsessaksi Liitoa 
havitellaan. Mitäs sitten 
tapahtuu? Saako Utinmaa 
prinsessansa? Miten käy 
Okan? Entä Haidakun?

Löytölinnussa on satujen 
ikiaikaista lumoa ja tee-
moja, jotka ovat ajankoh-
taisia ihan milloin tahansa.

Raija Kari

Heikki Herlin

Tuollapäin on highway
Teos 2020Otava 2020

Upporikas cowboy

Harvalla nuorella suoma-
laismiehellä on samanlai-
nen ongelma kuin Heik-
ki Herlinillä: mitä tehdä 
miljoonalla eurolla, jonka 
hän peri kolme vuotta sit-
ten edesmenneeltä isältään 
Niklas Herliniltä. Tuol-
lainen omaisuus vaatii 
suunnittelua, harkintaa ja 
aikaa.

Kirjallisesti lahjakas val-
tiotieteen ylioppilas Heik-
ki sai käteensä isänsä 
muistiinpanot, joita tämä 
oli työstänyt useamman 
vuoden ennen äkillistä 
kuolemaansa. Hän päätti 
viedä asian loppuun asti 
ja kirjoitti niitä hyväksi-
käyttäen oman tarinansa 
isästään.

Siinä hän ruotii persoo-
nallista ja monisäikeistä 
isäänsä pehmeällä kädellä: 
ei kriittisesti vaan arvosta-
en. Samalla hän analysoi 
passiivisesti itsetuhoisan 
Niklaksen elämää sekä 
arjen että työn kautta. 
Taustalla on koko ajan jät-
tiomaisuus, joka mahdol-
listaa uran kannalta erilai-
sia valintoja.

Niklaksen työskentely 
toimittajana ja uutispääl-

likkönä Kauppalehdessä, 
Ilta-Sanomissa ja Alma 
Mediassa (jota hän myös 
omisti) oli se, mitä hän ha-
lusi tehdä. Siinä ei ollut ky-
symys omaisuudesta vaan 
halusta kirjoittaa. Varsinkin 
talouselämä ja pörssi olivat 
alueita, joita hän analysoi 
ammattilaisen ottein.

Kunnes vastaan tuli Silja 
Hiidenheimo, arvostettu 
kustannustoimittaja, joka 
sai Niklaksen toteuttamaan 
unelmansa. He perustivat 
yhdessä Teos Oy -kustan-
tamon, jonka ensimmäi-
nen julkaisu oli runoilija 
Tomi Kontion "Vaaksan 
päässä taivaasta". Uusi ura 
oli auennut, ja nahkatak-
kiin ja bootseihin pukeutu-
va boheemi löysi kotinsa. 
Se ei kuitenkaan ratkaissut 
hänen terveysongelmiaan, 
joita hauras luusto, huo-

not elämäntavat ja jatkuva 
kapakassa istuminen vain 
pahensivat.

Raha tuo turvallisuutta mut-
ta ei onnea. Vanhempi lapsi, 
tytär Riikka, on sairastanut 
syntymästään asti parantu-
matonta sairautta, Downin 
syndroomaa. Se on ollut 
vanhemmille kova isku, 
joka on vahvistanut perheen 
yhteenkuuluvuutta.

Heikki Herlinin esikoisteos 
isästään on täynnä ymmär-
tävää rakkautta ja kunni-
oitusta. Sen pääosassa on 
isä, jota arvostetaan ja kri-
tisoidaan. Kirja ei ole elä-
mänkerta, mutta se kertoo 
tunnetun suvun perijästä, 
pelokkaasta nukkavierusta 
isästä tarinaa suurella läm-
möllä ja rakkaudella.

Matti Saartamo

Vilmos Kondor

Budapest Noir 

Nordic Noir on täälläpäin 
tuttua dekkarigenreä. On-
han niitä muitakin. Buda-
pest Noir-sarja on viime 
vuosien rikolliskirjallisuu-
den kirkkainta kärkeä. Vii-
den kirjan sarjan taustana 
on Budapest 30-luvulta 
vuoden 1956 kansannou-
suun. Salanimellä Vilmos 
Kondor kirjoittava kirjai-
lija on Unkarin ensimmäi-
nen todellinen rikoskir-
jailija. Budapest-dekkarit 
tarjoavat perinteistä jän-
nitystä, asiantuntevan po-
liittisen ja historiallisen 
ajankuvan ja tietysti Buda-
pestin. Yhtymäkohdat ny-
kypäivään hätkähdyttävät.

Budapestin varjot

Budapest 1936. Natsivalta 
nostaa päätään. Unkarin 
pääministerin hautajaisia 
valmistellaan, kun laita-
kaupungilta löytyy juu-
talaisen ilotytön ruumis. 
Poliisi ei halua tarttua tapa-
ukseen, mutta rikosreport-
teri Zsigmond Gordonin 
epäilykset heräävät.1930-
luvun Budapest herää 
eloon Vilmos Kondorin 
tyylikkään dekkarisarjan 
avausosassa. 

Budapestin synnit 

Syyskuu 1939. Sota syt-
tyy, hetki on poliittisille 
pelureille ja rikollisille 
otollinen. Unkariin virtaa 
pakolaisia Puolasta. Buda-
pestissa nuori nainen sur-
mataan kylpylässä, ja leh-
timies Gordon saa oudon 
vihjeen: uhri haluaa tavata 
hänet. Samaan aikaan enti-
nen poliisi Sándor Nemes 
saa erikoisen työtarjouk-
sen: hänen pitää jäljittää 
kadonnut lääkelähetys. 
Nemes tuntee Budapestin 
synkän puolen, mutta vähä 
vähältä paljastuva totuus 

kammottaa häntäkin. Tut-
kimuksen kuluessa vastaan 
tulee Gordon, joka seuraa 
jälkiä toisesta suunnasta.

Budapestin raunioissa

Heinäkuu 1946. Raunioi-
tunut Budapest on muut-
tunut pätsiksi, jossa rikol-
lisuus rehottaa. Mutta kun 
Teresa Boulevardilla sijait-
sevan kahvilan asiakkaat 
saavat todistaa kolmen 
sotilaan raa'an murhan, 
sisäministeriö, poliisi ja 
puna-armeijakin ryhtyvät 
ajojahtiin. Erityisen tark-
kaan tapahtumia seuraa 
tinkimätön rikosreportteri 
Zsigmond Gordon. Koitu-
vatko terävä kieli ja pöyh-
keä asenne tällä kertaa hä-
nen kohtalokseen? 

Budapestin marraskuu 

Marraskuu 1956. Pää-
tösosan nimi juontuu 
syksystä 1956, lokakuun 
kansannoususta, ja lopulta 
sen rusentumisesta marras-
kuussa panssarivaunujen 
alle. Neuvostovalta istui 
taas satulaan – pudotakseen 
sieltä vasta Itä-Euroopan 

vapautumisen vuonna 33 
vuotta myöhemmin.

Gordon joutuu tässä osassa 
ratkaisevaan yhteenottoon 
sitkeimmän vihollisensa 
Wayandin kanssa, joka on 
milloin vakaa fasisti, mil-
loin kova kommunisti siis 
ikuinen opportunisti.” Hän 
etsii Emma-ottotytärtään 
kaaoksessa. Wienissä on 
kuollut nainen, jolla on 
Emma Gellértin henkilöpa-
perit. varustettu nainen, ja 
siksi Gordonia ajaa vimma 
löytää oikea Emma. Tyttä-
ren viime kirjeestä on aikaa.

Kansannousu on sivuosas-
sa, mutta Gordon ihmette-
lee sitä ”Kapinallisia ajoi 
pelkkä into, heillä ei ollut 
johtajaa, jota seurata, ei sel-
västi määriteltyjä tavoittei-
ta, ja useimmat niistä, jotka 
olivat tarttuneet aseisiin, 
halusivat ainoastaan saada 
Neuvostoliiton vaikutus-
vallan lakkaamaan.” Uto-
pistisia odotuksia Ameri-
kan-avusta kansannousulle 
kommentoidaan myös osu-
vasti. Jäin pohtimaan, oli-
siko nyky-Unkarista uuden 
kirjan aiheeksi 

Philip Kerr 

Berlin Noir 
Sarjaan kuuluu kolme 
kirjaa: Liekit Berliinissä, 
Kalpea rikollinen ja Sak-
salainen sielunmessu. Ne 
kuvaavat Berliiniä nat-
siaikaan. Entinen polii-
si, yksityisetsivä Bernie 
Gunther ratkoo rikoksia 
poikkeusoloissa

Babylon Berlin

Saksalainen kallis huip-
pusarja Babylon Berlin 
perustuu Volker Kutsche-

rin suosittuun dekka-
risarjaan, joka kuvaa 
rikostarinoiden rinnalla 
Saksan yhteiskunnal-
lista muutosta 1920- ja 
1930-luvulla. Kaksi 
ensimmäistä osaa on 
jo kertaalleen nähty ja 
nähdään parhaillaan 
uusintana. Kolmas osa 
Mykkä kuolema on tu-
lossa lokakuun lopus-
sa televisioon. Kirjana 
Mykkä kuolema on saa-
tavana. 

Raija Kari 

Volker Kutscher

Ilmestyy seuraavan kerran 30.11.  
Lehden aineistopäivä on 8.11.
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- EI HÄTÄÄ, 

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

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

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

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt

050-344 4918

Veikkolan kirjaston syksy
Tervetuloa kirjastoon

Veikkolan kirjasto pal-
velee tänä syksynä 
mahdollisimman nor-
maalisti asiakkaita. Ta-
pahtumien järjestämisen 
suhteen olemme kuitenkin 
varovaisia ja seuraamme, 
miten koronatilanne ke-
hittyy.

Digiopastusta senioreille

Henkilökohtaista opastus-
ta älypuhelimien, tablet-
tien ja tietokoneiden sekä 
sähköisten palveluiden 
käytössä. Ota mukaan oma 
laite, tarvittavat tunnukset 
ja salasanat! Opastajina 
toimivat ENTER ry:n va-
paaehtoiset vertaisopasta-
jat Jukka ja Jarmo. Lisä-
tietoa: www.entersenior.fi.

Veikkolan kirjastossa 
opastukset ovat tiistai-

sin 15.9., 13.10., 10.11., 
8.12.2020 klo 14–16.

Varaa opastusaika etukä-
teen kirjastolta! Opastuk-
sissa noudatetaan huolel-
lista hygieniaa ja käytetään 
kasvosuojia. Tule opas-
tukseen vain terveenä ja 
käytä omaa kasvosuojaa! 
Muutokset opastuksissa 
mahdollisia.

satutunnit

Etsimme Veikkolan kir-
jastolle satutuntien pi-
täjää. Kirjasto maksaa 
pienen korvauksen. Nyt 
vielä emme satutunteja 
järjestä, mutta sitten kun 
tilanne sallii, jatkaisimme 
mielellämme viikoittaisia 
satuhetkiä. Otathan yh-
teyttä kirjastoon, jos asia 
kiinnostaa. Perinteisesti 
satutuokiot on kirjastolla 
pidetty perjantaisin klo 10.

Kirjaston ystävien  
syksyn ohjelma
Kirjallisuuspiiri ”Luku-
lampun alla” kokoontuu 
keskiviikkoisin kerran 
kuussa kello 18.30–21. 

Piirin vetäjänä toimii kir-
jailija Emma Puikkonen. 
Syksyn kirjat ovat:

16.9. Karo Hämäläinen: 
Yksin 
7.10. Kamila Shamsie: 
Joka veljeään vihaa 
4.11. Ludmila Ulitskaja: 
Daniel Stein 
2.12. Kyung-sook Shin: 
Pidä huolta äidistä

Kirjallisuuspiiri on maksu-
ton. Ilmoittautumiset: em-
makanerva@gmail.com

Lasten ja nuorten te-
atteriryhmät kokoon-
tuvat sunnuntaisin: 

Tiikerit (1.–6.-luokkalai-
sille) kello 14–16 ja Taika 
(6.–9.-luokkalaisille) kello 
16.30–18.30. Ryhmissä 
ideoidaan kauden aika-
na itse uusi näytelmä ja 
tehdään siitä esitys sekä 
kivoja harjoituksia yhdes-
sä. Teatte¬ri¬lu¬ku¬kausi 
sisältää 12 kahden tun-
nin kertaa, joista toiseksi 
viimeisellä kerralla esi-
tetään näytelmä pienelle 
katsomolle. Viimeisellä 
kerralla juhlitaan omassa 
teatte¬ri¬ryh¬mässä pik-
kujoulua ja puretaan käyty 
lukukausi. Vapaita paikko-
ja voi tiedustella: veikko-
lan.nuori¬so¬te¬atteri@
gmail.com tai 044-
3206773/Ilona Tiainen.

Rennot kirjoituslauan-
tait aikuisille Eerikin-

kartanossa kello 10–16. 
25.9. teemana Omakuva ja 
24.10. teemana Entä jos… 
Kirjoittamiskokemusta 
ei tarvita, kirjoituskerrat 
tarjoavat mahdollisuuden 
omaan hetkeen ja uppou-
tumisen sanojen maail-
maan. Ilmoittautuminen: 
tarja.karvinen2@luukku.
com

Lukumummo- ja vaari-
toiminta, joka aloitettiin 
yhdessä MLL:n ja kou-
lujen kanssa, on tauolla 
covid-19 -tilanteen takia.  
Myös tapahtumien järjes-
täminen riippuu tartunta-
tilanteen kehittymisestä. 
Muusta toiminnasta ilmoi-
tellaan syksyn kuluessa.

Tervetuloa mukaan!

Kesäkirjoittamista Taidegalleria Etsivätoimistossa
Tapasin Pauliina Pesosen 
Taidegallerian ensim-
mäisessä näyttelyssä ja 
kerroin, että olisin kiin-
nostunut järjestämään 
rentoja kirjoittamisiltoja 
siellä. Pauliina innostui 
heti, koska on itse taitei-
lijana tehnyt yhteistyötä 
kirjailijoiden kanssa ku-
vittamalla teoksia ja ollut 
mukana useissa yhteisölli-
sissä hankkeissa, joissa ke-
hitetään taiteen kokemisen 
tapoja.

Galleriakirjoitusil toja 
toteutui kaksi, ja niissä 
teimme lyhyitä kirjoituk-
sia esillä olleista teoksista 
ja niiden teemoista. Antti 
Helpin Pesukarhusta nou-

si ajatuksia naamioista, 
suojakuorista, turvavarus-
teista ja reviireistä. Eero 
Aarnion Luolamiehen 
tuoliin (ja nuijaan) haettiin 
fyysistä tuntumaa: Miltä 
tuolissa tuntui istua? Mi-
hin yksityiseen paikkaan 
tuolin saattoi kuvitella? 
Mitä ajatuksia ja tunteita 
tuoli herätti?

Galleriakirjoittaminen on 
itsensä kuuntelua kirjoitta-
malla, teokset heijastavat 
meihin jotain, herättävät 
meissä jotain – heittäyty-
mistä taiteen ja itsen ko-
kemiseen. Olemista siinä 
tilassa, siinä teoksessa, 
siinä hetkessä, siinä mie-
lentilassa.

Tältä se tuntui

Kirjoittajien tuntemuksia 
kirjasin tällaisiksi:

– Galleriatila (valkoiset 
seinät, isot ikkunat, joista 
järvi pilkotti, välillä satoi, 
välillä paistoi ja etenkin 
teokset) vaivutti vahvaan 
tunnelmaan.

– Teokset, niiden nimet 
sekä yksityinen ja yhtei-
nen katsomiskokemus ja 
keskustelut niistä herät-
tivät tunteita, ajatuksia, 
muistoja.

– Hiljaisuudessa kirjoitta-
minen tuntui vapauttaval-
ta, jännittävältä ja kiehto-

valta, kun ei aluksi tiennyt, 
mitä syntyy, mitä tapahtuu, 
mitä mielestä kumpuaa.

– Tekstien tai niistä syn-
tyneiden ajatusten jaka-
minen oli kiinnostavaa, 
koska usein sama teos oli 
koettu eri tavoin, toisaalta 
joskus yllättävän samal-
la tavoin. Jakamisessa 
omat näkökulmat saivat 
ulottuvuuksia: ne saattoi-
vat muuttua tai vahvis-
tua. Koettiin monenlaista 
keskustelua: teosten ja 
kirjoittajien välillä, oman 
mielen sisällä. Kirjoitta-
jien tekstit saattoivat yl-
lättäen keskustella myös 
keskenään.

Etsivägallerian Pau-
liina oli kiinnostunut 
yhteistyöstä Kirjas-
ton ystävien kanssa, 
ja loimme ideoita 
myös tulevaisuuteen, 
esimerkiksi lasten ja 
nuorten työpajoihin 
galleriassa. Nyt gal-
leria on kiinni, mutta 
suunnitelmat jäivät 
kytemään.

Tarja Karvinen

tUOli 
Meren rannalla aallot lyövät rantakallioon, normaalit 
mainingit. Ei ole myrsky, mutta tuulee. tuoli ei tuulista 
piittaa, ei hievahda. Siinä se tarjoaa istuintaan houku-
tellen. istuudun ja voisin tuijotella ulappaa päiväkau-
sia. Ei kiire minnekään. – Galleriakirjoittamisen satoa.

Eero Aarnion Tuoli, jossa sai 
istua. Kuva: Maarit Orko.

KAIVOHUOLTO
���������

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

Galleria toimi kesän
Tuntui upealta, kun Veik-
kolaan, sinne vapaapalo-
kunnan ja baarin väliin, 
avautui yllättävä ihme. 
Ulkoapäin vanhaa lännen-
saluunaa muistuttavissa ti-
loissa aloitti samaan aikaan 
sekä tasokas että myös tai-
teilijoiden parasta ajatte-
leva galleria. Tilavuokraa 
taiteilijoilta ei peritty, ja 
teosten myyntiprovisio oli 
niin pieni, että sillä vain 
peitettiin pakollisia kuluja.

Veikkolassa kovasti toi-
vottiin toiminnalle jatkoa, 
mutta kesän lopussa kuva-
taiteilija Pauliina Pesosen 
ja artesaani Sami Männis-
tön Etsivätoimisto-galleria 
sulki ovensa.

– Ilman apurahaa tai rahak-
kaampaa yhteistyökump-
pania ei ollut mahdollista 
jatkaa tämän pidemmälle, 
Pauliina kertoo. – Saim-
me kuitenkin antaa henki-
lökohtaisen panoksemme 
erikoiseen koronakesään. 
Kun emme päässeet maa-
ilmalle katsomaan taidetta, 
niin toimme sitä nähtäväksi 
omalle kylänraitille.

Etsivätoimisto-galleria ehti 
olla pystyssä 71 päivää tai 

toisin mitattuna 426 tuntia. 
Tarkasti kuratoroituja (tai-
dekuraattorin työtähän on 
taiteen tuntemus ja töiden 
valinta galleriaan) näytte-
lyitä oli kaikkiaan kuusi. 
Esillä oli 43 taiteilijan töi-
tä. Heistä 33 oli suomalai-
sia ja 10 ulkomaisia. Veik-
kolalaisia taiteilijoita oli 
mukana kaksi, Eero Aarnio 
ja gallerian kolmen piir-
täjän näyttelyssä mukana 
ollut sarjakuvia rakastava 
Antti Help.

Galleristietsivät itse jäävät 
vaikuttamaan Veikkolaan 
jatkossakin. Sami Männis-
tö on alkuperäinen veik-
kolalainen ja alun perin 
löytänyt kipinän taiteeseen 
kuvataidekoulusta Veikko-
lan kirjaston yläkerrassa. 
Pauliina Pesonen on asunut 
Veikkolassa kaksi ja puoli 
vuotta. Työhuoneensa hän 
löysi saman kirjaston 'kir-
jastotätien' antaman vinkin 
perusteella kylätalosta. 
Pauliina on paitsi maala-
usta, valokuvaa ja animaa-
tiota käyttävä kuvataiteilija 
myös yhteisötaiteilija ja 
opiskelee taideyliopistossa 
Soveltavan ja osallistavan 
taiteen asiantuntijakoulu-
tuksessa.

– Tästä kesästä käteen jäi 
ymmärrys siitä, että nälkä 
tällaisista vapaista, kaikille 
avoimista tiloista nauttimi-
seen ja taiteen kokemiseen 
on iso, Pauliina kertoo. – 
Kiinnostusta ja kävijöitä 
riitti. Lähes kaikki myös 
halusivat keskustella näke-
mästään ja saattoivat palata 
samaankin näyttelyyn use-
ampaan kertaan.

Nuori taiteen keräilijä

Kesän lopussa veikkolalai-
nen Samuel Honkonen, 7 
v., ja taiteilija Panos Balo-
menos tapasivat toisensa.

Balomenoksen "Love & 
Money"-sarjan vesivä-
rein ja lyijykynin tehty 
“Nomisma 0,00”-teos oli 
jäänyt Samuelin mieleen 
kesäkuun näyttelystä. Hän 
kertoi ihastuneensa siihen, 
että teoksen seteli oli nol-
lan arvoinen, ja kuitenkin 
Euroopan unionin tähdet 
sinkoilevat mellakan voi-
masta. Samuel kävi ihas-
telemassa työtä useampaan 
otteeseen. Hän kertoi sääs-
töistään ja pyysi galleriste-
ja soittamaan taiteilijalle, 
josko raha riittäisi teoksen 
hankintaan. Hänelle ker-

rottiin, että teoksen arvo 
oli valitettavasti moninker-
tainen. Samuel kävi katso-
massa myös kaikki muut 
näyttelyt, ja viimeisissä 
avajaisissa hän halusi vielä 
varmistaa, olisiko teoksen 
saaminen kuitenkin mah-
dollista. Taiteilija innostui 
nuoresta taiteen keräilijäs-
tä niin, että lupasi tehdä 
työstä Samuelin budjettiin 
sopivan vedoksen.

– Oli todella koskettavaa, 
että pieni lapsi, joka on 
ymmärtänyt 100 % teok-
seni tarkoituksen, halusi 
sen itselleen, kertoi Ba-
lomenos. – Ajattelin, että 
olisi tosi hyvä, jos hän 
saisi sen jollain eri muo-
dolla. Tulosteen koko on 
inhimillisempi ja lapselle 
sopivampi. Lapsen hymy 
ja into olivat palkitsevinta 
asiassa. Teokseni tarkoitus 
ja ajatus olivat tärkeämpiä 
kuin sen fyysinen olemus.

Kaipaus jäi

Vieraskirjan mukaan gal-
leriassa oli kävijöitä 830, 
eivätkä kaikki huomanneet 
edes kirjoittaa kirjaan nime-
ään. Ikähaitari oli nollan ja 
90 vuoden välillä: perheitä, 
nuoria, varttuneempaa vä-
keä, taiteen suurkuluttajia 
tai ensimmäistä kertaa tai-
degalleriaan osuneita. Tai-
teilijat olivat myös kiinnos-
tuneita. Hyvää palautetta 
tuli ja uusia kyselyitä. Eero 
Aarnio Originals lainasi 
gallerialle valkeisiin seiniin 
sointuvat pastillituolit.

Ehkä galleristietsivät jat-
kavat työtään tekijöiden ja 
kokijoiden yhteen saattami-
seksi jollain toisella tavalla.

Teksti: Arja Puikkonen
Etsivätoimisto ja galleristietsivät Samuel Männistö ja Pauliina Pesonen. Kuva: Galleria 
Etsivätoimisto

Nuori taiteenkerääjä Samuel Honkonen ja taiteilija Panos 
Balomenos. Kuva: Päivi Falck.  

 TILITOIMISTO 

Aika vaihtaa tilitoimistoa! 
Isoja tilitoimistoja edullisempi 

 ja henkilökohtaisempi! 
Pyydä tarjous! 

 

Myfix Oy 
Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä 

Eivor 040 778 0227 
info.myfix@gmail.com 

www.myfix.fi 
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Veikkolan Veikkojen syyskausi käynnistyi  
– suuri osa ryhmistä aloitti ulkona
VeVen syyskauden toi-
minta käynnistyi syys-
kuun alussa. Yhteensä 
reilut 30 erilaista lasten 
& nuorten palloilun ja 
ryhmäliikunnan ryhmää 
tarjoavat jälleen liikuntaa 
vauvasta vaariin Veikko-
lassa. Keväällä alkaneen 
koronapandemian myötä 
toiminnassa noudatetaan 
yleisiä turvallisuusohjeita 
ja voimassa olevia viran-
omaismääräyksiä.

Elokuun aikana tartunta-
lukujen jälleen noustessa 
myös Suomessa seurassa 
päätettiin aloittaa syksyn 
toiminta muutamaa ryh-
mää lukuun ottamatta ul-
kona. Näin halutaan var-
mistaa entistä paremmin 
riittävien turvavälien yl-
läpitäminen ja sitä kautta 
turvalliset harrastusolo-
suhteet. Tavoitteena on 
järjestää toimintaa koko 
syyskauden ajan, mikäli ti-
lanne sen sallii ja uusia ra-
joituksia ei aseteta. Seura 
on ohjaajineen valmistau-
tunut tarvittaessa pitämään 
tunteja ulkona pitkäänkin, 
jos se vaikuttaa koronati-
lanteen kannalta turvalli-
semmalta vaihtoehdolta. 
Ulkona harjoittelevien 
ryhmien toiminnan kes-
kipisteenä on Veikkolan 
yleisurheilukenttä ja sen 
lähiympäristö.

Ensimmäinen kosketus lii-
kunnan harrastamiseen yh-
dessä vanhemman kanssa

Alle kuusivuotiaat voivat 
aloittaa liikuntaharrastuk-
sen yhdessä vanhemman 
kanssa perheliikunta- ja 
salibandytunneilla. Per-
heliikunnan tunneilla läh-
detään liikkeelle lapsen 
tarpeesta, ja toiminnassa 
hyödynnetään mm. mu-
siikkia, lauluja, loruja ja 
erilaisia liikuntavälinei-
tä. Perheliikuntaa luotsaa 
syyskuusta alkaen uusi 
perheliikuntamme oh-
jaaja Johanna Ruokamo. 
Johanna toimii opettaja-
na, ja hänellä on aiempaa 
kokemusta mm. agilityn, 
salibandyn ja koululaisten 
liikuntakerhojen ohjaami-
sesta. Palloilun alkeiden 
opettelun voi niin ikään 
aloittaa yhdessä tutun van-
hemman kanssa perhesa-
libandyssä, johon mukaan 
pääsevät 3–6-vuotiaat lap-
set vanhempineen.

Jo itsenäisesti ryhmiin 
osallistuvat voivat har-
joitella mm. temppuilua 
monipuolisesti telineillä 
ja välineillä tempputuo-
kioissa. Iloisessa ja kan-
nustavassa ohjauksessa 
opetellaan voimistelun ja 
telinevoimistelun alkeita 
sekä kehonhallintataitoja. 

Palloilun saloihin voi pe-
rehtyä koripallo-ryhmissä 
sekä isompien salibandys-
sä. Ryhmissä opetellaan 
perustaitoja ja edetään ryh-
män osallistujien valmiuk-
sien mukaan. 9–14-vuo-
tiaille on lisäksi tarjolla 
ShowDance-ryhmä, jossa 
opetellaan ShowDance-
lajin mukaisesti erilaisia 
tanssilajeja.

VeVen yleisurheiluryhmil-
lä kesäkausi jatkuu vielä, 
ja ryhmät harjoittelevat 
30.9. saakka kesäaikatau-
lun mukaisesti. Ryhmiä 
on kaiken kaikkiaan kuusi, 
ja mukaan pääsevät neljä 
vuotta täyttäneet. Yleis-
urheiluryhmien syyskausi 
käynnistyy 1.10. Syyskau-
den treeniaikataulut löydät 
VeVen sivuilta.

Ryhmäliikunnan päivä-
toimintaan kaksi uutta 
ryhmää – Vahvaksi & vir-
keäksi ja Kevennetty Lavis

Ryhmäliikunnasta pitä-
ville tarjolla on jälleen 
ryhmiä lähes viikon jo-
kaisena päivänä. Syksyn 
uutuustunteja ovat Mita 
Baarmanin ohjaama Vah-
vaksi & virkeäksi sekä 
Nina Mujusen vetämä Ke-
vennetty Lavis. Vahvaksi 
& virkeäksi -tunnilla har-
joitetaan vaihtelevin tun-

tisisällöin kehon voimaa, 
tasapainoa, liikkuvuutta 
ja venyvyyttä. Lisäksi 
mukana on teematunteja 
eri musiikin tahtiin. Tun-
tien tavoitteena on tuoda 
vahvuutta ja virkeyttä ar-
keen. Tunnilla hyödynne-
tään oman kehon painoa, 
mutta joskus mukaan saa-
tetaan ottaa esim. tuolit. 
Lavis®-tunnilla liikutaan 
kotimaisen lavamusiikin 
tahtiin. Tanssilajeina voi-
vat olla esimerkiksi hump-
pa, valssi, bugg, jenkka 
tai tango. Laviksessa yh-
distyvät tanssiaskeleet ja 
perinteiset jumppaliikkeet. 
Tunnilla ei hypitä, joten se 
sopii monenlaiselle liikku-
jalle. Kukin liikkuu tun-
nilla oman kuntotasonsa 
mukaan, ja tarvittaessa voi 
ottaa tuolin tueksi. Osallis-
tuminen ei vaadi aiempaa 
kokemusta lajista.

Uutuustuntien lisäksi jat-
ketaan jo tutuiksi tulleella 
tuntivalikoimalla, joihin 
kuuluvat iltaisin Kahva-
kuula, TehoMix, Zumba, 
Teematunti, Lavis, Kehon-
huolto ja Yin-jooga. Päivä-
aikaan jatkavat Ikiliikku-
jat- ja Senioritanssitunti. 
Aktiivisille ryhmäliikunta-
kävijöille seura antaa alen-
nuksen, eli kaikki kolmelle 
ryhmäliikuntatunnille il-
moittautuneet saavat kol-
mannesta tunnista alkaen 
25 € alennuksen.

Kuten muukin seuran 
toiminta, myös ryhmälii-
kunta- ja senioritoiminta 
aloitti pääasiassa ulkona. 
Poikkeuksena on Yin-
jooga, jossa ryhmän mak-
sisimiosallistujamäärää on 
pienennetty, ja nyt yhdelle 
tunnille voi osallistua 15 
joogaajaa. Tänä syksynä 

sunnuntaisin ryhmiä onkin 
tästä syystä kaksi.

Kuntosalitreenaamisesta 
innostuvat voivat treenata 
VeVen kuntosalivuoroil-
la Veikkolan koulun sekä 
kirjaston kuntosalilla. Las-
ten ja nuorten ryhmien 
tapaan myös aikuisilla on 
mahdollisuus palloiluun. 
VeVen vuoroilla voi pelata 
salibandya, höntsäsählyä, 
lentopalloa ja sulkapalloa. 
Mukaan ovat tervetulleita 
kaikki peleistä innostuneet.

Lisätietoa koronapande-
mian vaikutuksista yksit-
täisen ryhmän toimintaan, 
tuntien sisällöistä, hin-
noista ja ilmoittautumises-
ta löydät VeVen sivuilta 
veve.net.

Teksti ja kuva:  
Susan Honka

Annimari – positiivisin suomalainen tänä vuonna
Myös Veikkolassa kou-
lua käynyt sekä Veikkolan 
Veikkojenkin riveissä ur-
heillut Annimari Korte sai 
syyskuun 1. päivänä mer-
kittävän kunnianosoituk-
sen. Positiivarit Oy ja Suo-
men Nuorkauppakamarit 

ry. nimittivät hänet Vuoden 
Positiivisimmaksi Suoma-
laiseksi. Tämän nimityksen 
todisteeksi Annimari sai 
kuvassa näkyvän taulun.

Viime vuoden heinäkuus-
sa Annimari juoksi Joen-

suussa 100 metrin aitojen 
Suomen ennätyksen 12,72. 
Hän voitti Suomen mes-
taruuden tämän vuoden 
Kalevan kisoissa, saavutti 
hopeaa vuonna 2018 sekä 
pronssia vuosina 2007 ja 
viime vuonna.

Annimari oli junio-
ritähti, joka juoksi 
14-vuotiaana ikä-
luokkansa Suomen 
ennätyksen 60 met-
rin aidoissa. Kolmi-
lapsisen kirkkonum-
melaisperheen ujo 
tytär keskittyi pika-
aitoihin, mutta pahat 
selkäkivut alkoivat 
samoihin aikoihin.

Omien sanojensa 
mukaan Annimari 
ei voinut pahimmil-
laan edes seistä tai 
kävellä viittä minuuttia 
kauempaa. Satojen vas-
taanottokäyntien jälkeen 
hän sai avun ruotsalaiselta 
lääkäriltä.

Aituri kirjoitti ylioppilaak-
si Mäkelänrinteen urheilu-
lukiosta, hakeutui urheilun 
ja opinnot yhdistävälle 
yliopistopolulle Yhdysval-
toihin, vaihtoi pääaineensa 
viestintään ja valmistui lo-

pulta urheilujournalismin 
maisteriksi Lontoosta.

Terveysongelmat eivät 
kuitenkaan loppuneet. 
Kun elettiin vuotta 2015, 
Annimari päätti, että huip-
pu-urheilu saa jäädä. Hän 
muutti Espanjaan v. 2017. 
Hän sai kutsun FC Barce-
lonan yleisurheiluryhmään 
ja alkoi taas harjoitella. 

Juoksu sujui. Seuraavana 
vuonna hän muutti Valen-
ciaan päästäkseen kuulun 
valmentajan oppiin.

Nykyään Annimari edus-
taa HIFK:ta ja Espanjassa 
Valencia Esports -seuraa. 
Viime vuonna Annimari 
voitti lajinsa Euroopan seu-
rajoukkueiden mestaruus-
kilpailuissa Castellonissa.

Annimari Korte.
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Syksy on alkanut!

Elokuun toiseksi viimeise-
nä päivänä tätä kirjoittaes-
sani syksyn merkit ovat jo 
nähtävissä. Päivän pituus 
on selvästi lyhentynyt ja ly-
henee tähän aikaan vuodes-
ta nopeasti. Elokuun alusta 
alkaen syysmuutto on ollut 
jo merkittävää. Lapintiirat 
ovat jo Keski-Euroopan 
kohdalla matkalla eteläi-
selle pallonpuoliskolle. 
Hyönteissyöjistä pikkulin-
nut, kuten kertut, kerttuset, 
siepot ja kirviset, ovat teh-
neet öiseen aikaan pitkiä 
lentoja kohti etelää. Ne yk-
silöt, jotka ovat lähteneet 
taipaleelle pohjoisemmasta 
Suomesta, joutuvat lentä-
mään pari viikkoa kauem-
min päästäkseen eteläran-
nikollemme.

Meistä tuntuu lähes kä-
sittämättömältä, että rei-
lun kymmenen gramman 
pikkulintu tekee yhden-
suuntaisesti tuhansien 
kilometrien matkan kaksi 
kertaa vuodessa. Useat 
lajit lentävät Saharan ete-
läpuoleiseen Afrikkaan 
asti ja keväällä takaisin. 
Muuttomatkat tehdään 
luontaisen vaiston avitta-
mina ilmeisesti hyväksi 
käyttäen ainakin maa-
pallon magneettikenttää, 
tähtiä ja aurinkoa. Tätä 
asiaa tutkitaan jatkuvas-
ti, ja uutta tietoa saadaan 
koko ajan tutkimuksien 
edetessä.

Jossain vaiheessa uskot-
tiin, että aikuiset linnut 

opastavat nuoria oikeille 
talvehtimisalueille, mutta 
tämä teoria on jouduttu 
pääosin kumoamaan, kun 
aikuiset linnut muuttavat-
kin osin ensimmäisinä. 
Mistä tämä sitten tiede-
tään? No ainakin siitä, 
että loppukesästä muuton 
aikana verkkoihin jäävät 
enimmäkseen vanhat lin-
nut.

Rengastustoimintaa on sekä 
rannikkoalueillamme että 
saaristossa, lintujen tarkkai-
luun keskittyneillä alueil-
la. Näillä usein karuillakin 
alueilla ja saarilla on lähes 
ympärivuotinen lintutark-
kailijoiden miehitys.

Yöllä muuttaville linnuil-
le on valitettavasti pal-
jon ihmisen aiheuttamia 
esteitä. Kaikkien niiden 
välttäminen on mahdo-
tonta. Kymmeniä tuhansia 

muuttolintuja kuolee Suo-
messa, puhumattakaan 
Euroopassa, vuosittain 
törmäyksissä korkeisiin 
rakennuksiin, majakkoi-
hin, sähkö- ja puhelinlan-
koihin jne. Tuulivoima-
loiden pyörivät lavat ovat 
myös ongelma muuttolin-
nuille sekä myös isom-
mille linnuille, jotka vuo-
rokauden valoisanakin 
aikana lentävät lapojen 
ulottuvuuteen.

Lokakuun alkaessa hyön-
teissyöjien muutto on 
pääosin ohi. Joitakin väs-
täräkkejä, punarintoja ja 
peukaloisia on vielä mai-
semissa. Jotkin näistä yk-
silöistä jäävätkin talveh-
timaan pihoillemme. On 
hyvä huomioida, että liian 
aikaisella ruokinnalla saa-
tamme houkutella muutto-
lintuja jäämään pihoillem-
me talvehtimaan!

Marraskuun alkaessa ovat 
lähes kaikki muuttolinnut 
poistuneet Suomesta. Joi-
takin isompia muuttavia 
lintuja on vielä metsissäm-
me, pelloilla ja vesistöis-
sämme. Monia vesilintuja 
onkin vaikea nimetä muut-
tolinnuiksi, sillä ne tarvit-
sevat keskellä talveakin 
vain avovettä ja muuttavat 
etelämmäksi avoveden pe-
rässä.

Petolinnuista nuolihaukka, 
jonka ravinto koostuu pää-
asiassa isoista hyönteisistä, 
on puhtaasti muuttolintu. 
Monet muut petolinnut, 
kuten kotkat, varpus- ja 
kanahaukka, talvehtivat 
osin Suomessa. Nämä mo-
lemmat haukat ovat oival-
taneet ihmisen tarjoaman 
avun kulttuurimaisemissa. 
Niitä näkeekin aivan kau-
punkien keskustoissa saa-
listuslennoillaan.

Pöllöistä muuttolintuja 
ovat vain suo- ja sarvipöl-
lö. Muut pöllöt talvehtivat 
Suomessa, osin vain paik-
kaa vaihtaen etsiytymällä 
talvireviireille.

Vanhan kertauksena 
muistakaamme, että tal-
viruokinnan aloittamisen 
jälkeen ruokintaa tulee 
jatkaa kevääseen asti. 
Kesken talven ruokinnan 
loputtua linnut eivät ehdi 
löytää uutta ruokapaikkaa 
riittävän ajoissa, ja linnut 
menehtyvät. Viime talvi 
oli kuitenkin poikkeuk-
sellinen; talviruokinnalla 
ei ollut suurta merkitystä 
Etelä-Suomessa.

Syksyisin Terveisin

Topi

Jätevesihuolet helpottavat liittymällä vesihuollon piiriin
Järviin päätyvät asutuksen 
jätevedet ovat jo pitkään 
olleet yksi merkittävistä 
Veikkolan järviin kohdis-
tuvista ulkoisen kuormi-
tuksen lähteistä. Veikkolan 
alueen järvistä Kalljärvi on 
ekologiselta tilaltaan arvioi-
tu vuonna 2019 välttäväksi, 
Lamminjärvi ja Perälänjärvi 
tyydyttäviksi. Kaikki kolme 
järveä ovat reheviä.

Vaikka Veikkolan asema-
kaava-alueella on kunnan 
vesi- ja viemärijärjestelmä 
ollut olemassa jo vuosien 
ajan, on Lamminjärven 
ja Perälänjärven alueella 
edelleen paljon verkostoon 
liittymättömiä kiinteistöjä. 
Samoin Kalljärven vesi-
osuuskunnan toiminta-alu-
eella on useita vesihuollon 
ulkopuolella olevia kiin-
teistöjä, joista osa on myös 
ympärivuotisesti käytössä.

”Järvien tilan parantumisen 
kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että kaikki alueen 
kiinteistöt liittyvät olemas-
sa oleviin vesi- ja viemäri-
järjestelmiin, jotta järvien 
ulkoinen kuormitus saa-
daan mahdollisimman pie-
neksi”, sanoo Osakaskunta 
Veikkolan Vedet -hoitokun-
nan puheenjohtaja Jonna 
Collan. ”Vesistöjen tilan 
parantaminen vaatii teko-
ja ja vastuuntuntoa meiltä 
kaikilta, erityisesti pohja-
vesialueilla kuten Veikko-

lassa”, hän jatkaa ja muis-
tuttaa, että puhtaan veden 
saatavuus on elinehto myös 
ihmisille.

Kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmät 
saatettava ajan tasalle

Haja-asutusalueiden jäte-
vesilainsäädäntö uudistui 
huhtikuussa 2017. Siirty-
mäaikaa jätevesijärjestel-
mien saattamiseksi lain 
vaatimusten mukaisiksi 
pohjavesialueilla sekä alle 
sadan metrin etäisyydellä 
rannasta sijaitsevilla alueil-
la annettiin 31.10.2019 asti. 
Näillä edellä mainituilla ns. 
herkillä alueilla sijaitsevien 
jätevesijärjestelmien olisi 
pitänyt siis syksystä 2019 
lähtien täyttää lainsäädän-
nön puhdistusvaatimus ty-
pen, fosforin ja orgaanisen 
aineen osalta. Erityisesti 
kiinteistöillä, joiden jäte-
vesijärjestelmät koostuvat 
ainoastaan vanhoista sa-
ostuskaivoista ja imeytys-
putkista, riski vesistöihin 
valuvista ravinnekuormista 
on suuri.

Jätevesijärjestelmää uusit-
taessa on erittäin suositel-
tavaa liittyä vesihuollon 
piiriin, mikäli alueella 
toimii kunnan vesilaitok-
sen tai vesiosuuskunnan 
vesihuoltojärjestelmä. 
Vesiosuuskunta on haja-
asutusalueiden asukkaiden 

perustama, omistama ja 
hallinnoima vesihuolto-
laitos. Vesiosuuskuntaan 
liittyneiden kiinteistöjen 
jätevedet johdetaan kol-
lektiivisesti jätevedenpuh-
distamolle, jolloin voidaan 
olla varmoja riittävästä ve-
denpuhdistustehosta.

Viemärijärjestelmään liitty-
minen on pitkällä aikavälil-
lä myös kustannustehokas-
ta ja ympäristöystävällistä, 
kun kiinteistön oman jär-
jestelmän huolto- ja tyh-
jennyskustannukset sekä 
loka-autojen ajomatkat jää-
vät pois. Myös talousveden 
osalta vesihuoltolaitoksen 
vesijohto takaa kiinteistöl-
le yleiset laatuvaatimukset 
täyttävän ja riittävän talo-
usveden.

Uusimista vaativa 
jätevesijärjestelmä 
on helpointa 
korvata liittymällä 
vesihuollon piiriin

Veikkolan asemakaava-
alue on kunnan vesilaitok-
sen Kirkkonummen Veden 
toiminta-aluetta. Ohjeet 
ja yhteystiedot kunnan 
vesi- ja viemärijärjestel-
mään liittymiseen löytyvät 
osoitteesta https://www.
kirkkonummi.fi/liittymi-
nen-vesilaitos.

Kalljärven länsipuolella 
vesihuollosta vastaa Kal-

ljärven vesi-
o s u u s k u n t a . 
L i s ä t i e t o j a 
K a l l j ä r v e n 
vesiosuuskun-
nasta ja liit-
tymiskustan-
nuksista saa 
puheenjohtaja 
Janne Noh-
kolalta (puh. 
0407501847 / 
posti@kalljar-
venvesiosuus-
kunta.fi).

Veikkolan Sol-
backan alueen 
vesihuolto on 
Solbackan ve-
siosuuskunnan 
ha l l i nnassa . 
Solbackan ve-
siosuuskunnan 
yhteyshenkilö-
nä toimii Antti Rautiainen 
(puh. 050 556 1825).

Mikäli olet epävarma jä-
tevesijärjestelmäsi ajanta-
saisuudesta, Länsi-Uuden-
maan Vesi ja Ympäristö 
ry:n LUVY:n jätevesineu-
vojat auttavat löytämään 
parhaat ratkaisut. Lisätie-
toja sekä jätevesineuvojien 
yhteystiedot löytyvät osoit-
teesta https://www.luvy.fi/
hankkeet/hajajatevesi/.

Veikkolan vesistöhank-
keen tavoitteena parantaa 
Veikkolan järvien ekolo-
gista tilaa

Veikkolan vesistöhanke 
käynnistyi vuonna 2018 
tavoitteenaan määrätie-
toinen ja pitkäaikainen 
kunnostustyö Pohjois-
Kirkkonummen Veikkolan 
alueen vesistöjen veden 
laadun ja ekologisen tilan 
parantamiseksi.

Hanke toimii pilottina 
muille kunnostusta vaa-
tiville Kirkkonummen 
järville ja vesistöille. 
Kyseessä on erittäin laa-
jalla yhteistyöpohjalla 
toteutettava kokonaisuus, 
sillä mukana hankkeessa 

ovat Kirkkonummen kun-
nan ympäristönsuojelu 
ja Kirkkonummen Vesi, 
Länsi-Uudenmaan Vesi 
ja Ympäristö ry LUVY, 
Osakaskunta Veikkolan 
Vedet sekä Veikkolan Ve-
siensuojeluyhdistys Kir-
ves ry. Hanke toteutetaan 
Kirkkonummen kunnan ja 
ELY-keskuksen rahoituk-
sella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry sekä Veikko-
lan vesistöhankkeen oh-
jausryhmä
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Veikkola retkeilee – Kauhalan metsäalue
Kauhalan metsäalue on Nuuksion järviylän-
gön jatkumoa Turunväylän eteläpuolella. 
Monilta osin maasto on samantyyppistä kuin 
Nuuksiossa mutta paikoin jopa jylhempää. 
Tämä hieno alue sijaitsee pääosin Laitamaan 
taajaman ja Kauhalan välisen metsätien län-
si- ja luoteispuolella. alue on yksi tärkeim-
mistä pohjoisen Kirkkonummen yhtenäisistä 
metsäalueista, toimii hyvin myös ulkoilualu-
eena. Moni on tähän alueeseen jo tutustunut-
kin, mutta se näyttää toistaiseksi säästyneen 
Nuuksion ja Meikon kaltaisilta ruuhkilta.

Kauhalan ulkoilualueen 
näyttävintä antia on Ka-
karlammenpuron kanjoni. 
Puro saa vetensä aina Kle-
metiltä asti, virtaa Hauk-
lammen ja Kakarlammen 
kautta ja laskee lopulta Ka-
karsbergetin länsipuoliseen 
upeaan kanjoniin, yhtyen 
hiukan etelämpänä Kau-
halanjokeen. Puro virtaa 
keväisin näyttävänä koske-
na jylhien kallioseinämien 
vieressä, ja sen molemmin 
puolin kulkee kanjonin 
kohdalla polku. Keväällä 
ja muulloinkin korkean 
veden aikaan puron ylitys 
voi olla haastava, mutta 
keskikesällä puron ylitys 
ei tuota retkeilijälle ongel-
mia. Purolaakson itäpuolen 
jyrkät kallioseinämät ovat 
kiipeilijöiden suosiossa, ja 
siellä täällä näkyy kiipeily-
reitteihin liittyviä hakoja ja 
lenkkejä.

Kauhalan lakimaiden met-
sät ovat karuhkoja kallio-
männiköitä, ja laaksoissa 
on pääosin kuusikoita tai 
kuusivaltaista sekametsää. 
Siellä täällä on korpia ja 
pieniä rämeitä. Lampia on 
kaksi, Kakarlampi ja Myl-
lynpää. Kalliomänniköt 
ovat melko helppokulkui-

sia polkujen ulkopuolella-
kin. Alueella on kuitenkin 
runsaasti kalliojyrkänteitä, 
joilla on kulun haasteita. 
Normaalikuntoinen ret-
keilijä selviää kyllä niistä 
polkuja seuraillen, mutta 
jyrkimmät nousut ja laskut 
saattavat tuottaa huonom-
pijalkaisille vaikeuksia. 
Alueella on melko paljon 
polkuja eikä niitä ole mer-
kitty mitenkään. Jotkin po-
luista löytyvät kartoilta.

Kauhalan perusreitti 
4,5 km

Lapinkyläntieltä (1131) 
käännytään Oitbackan 
paloaseman risteyksestä 
pohjoiseen Kauhalantiel-
le. Ennen Västerkullan 
kartanoa tulee Y-risteys, 
josta vasemmalle Wes-
terkullantielle. Tie jatkuu 
isojen kartanorakennusten 
oikealta puolelta, joiden 
jälkeen alas oikealle kään-
tyy kapea ja osin huono-
kuntoinen Forsgårdintie. 
Se ylittää kohta Kauhalan-
joen, ja noin 100 m sillan 
jälkeen löytyy parkkialue 
vasemmalta puolelta. Jätä 
auto tai pyörä tähän! Fors-
gårdintiellä ei ole säännöl-
listä aurausta talvisin.

On makuasia, kumpaan 
suuntaan reitin haluaa 
kiertää. Lähtisin kum-
minkin kiertämään myö-
täpäivään, jolloin reitin 
vaikeakulkuisimmat osat 
tulevat alkutaipaleelle, ja 
loppu on helppokulkui-
nen. Parkkipaikalta lähtee 
metsään kaksi polku-uraa, 
joista valitaan oikeanpuo-
limmainen ja levein noin 
pohjoiseen lähtevä polku. 
Se kulkee Kakarsbergetin 
kallioalueen päällä sen län-
tistä reunaa ja tarjoaa noin 
400 m jälkeen kohtalaisen 
näköalan länteen peltojen 
yli. Kohta polku sukeltaa 
alas tunnelmalliseen pu-
rolaaksoon ja jatkaa puron 
vartta ylävirtaan.

Vasemmalla solisee kaunis 
puro koskineen, oikealla 
jylhät kallioseinämät ja 
ympärillä komeaa kuu-
sikkoa. Metsätunnelmaa 
parhaimmillaan, ja saat 
samalla täyslaidallisen 
metsän positiivisia ter-
veysvaikutuksia! Jos olet 
tarpeeksi aikaisin liikkeel-
lä, saat luultavasti nauttia 
tästä tunnelmasta ilman 
mitään ihmisääniä. Kokei-
le tätä vaikkapa varhaisena 
toukokuun aamuna, jolloin 
laululintujen kuoro täy-
dentää maiseman!

Kun seuraat puroa poh-
joiseen, saavut noin 400 
metrin päästä kohtaan, 
jossa Kakarsbergetin nyt 
jo hiukan madaltunut kal-
liopahta tekee jyrkän mut-
kan itään. Sitä mukaillen 
purokin kaartaa itään. Etsi 
tästä puron ylityspaikka! 
Ylityksen pitäisi onnistua 
tässä sopivia isoja kiviä 

pitkin, vaikka vedet 
olisivat korkealla-
kin. Ole kuitenkin 
varovainen, märät 
kivet ovat liukkai-
ta!

Jatka puron yli-
tyksen jälkeen 
pohjoiseen kapeaa 
polku-uraa pitkin, 
kunnes tulet kart-
toihin merkitylle 
leveämmälle polul-
le. Jatka sitä poh-
joiseen! Reitti siis 
erkanee tällä koh-
den purosta. Noin 
700 m kuljettuasi 
käänny polkuriste-
yksestä oikealle ja 
kierrä Kakarlampi myö-
täpäivään polkua pitkin! 
Lampeen laskeva puro 
kannattaa ylittää pien-
tä lankkusiltaa käyttäen, 
löydät sen noin 100 m 
lammesta koilliseen. Itä-
rannalla on kauniin lam-
pimaiseman tarjoileva tau-
kopaikka. Istahda vaikka 
hetkeksi huilaamaan, pian 
tämän jälkeen polku kiipe-
ää ylös mäelle.

Reitti jatkuu kalliometsiä 
myöten Laitamaa-Kauha-
la -metsätielle, jota lou-
naaseen seuraten pääset 
takaisin parkkipaikalle. 
Reitin loppuosa on melko 
helppokulkuista maastoa, 
mutta varo kostealla kelil-
lä kalliosammalia ja nilk-
kojasi.

Muuta kiinnostavaa 
lähistöllä

Kakarsbergetin läntiseltä 
jyrkänteeltä on muinoin 
lohjennut näyttävä pysty-
suora kalliolaatta, joka on 
20–50 cm paksu ja noin 
10 m korkea. Paikka ei 
ole ihan edellä kuvatulla 
reitillä, mutta sen bonga-
us onnistuu helposti. Heti 
purolaaksoon saavuttuasi 
seuraa puroa etelään noin 
100 m ja näet laatan. Kal-
lioseinämä on muutenkin 
näyttävä tuossa kohden, 
ja paikka on kiipeilijöiden 
suosima.

Forsgårdintien sillalta 200 
m alajuoksulle päin löytyy 
vanhoja vesivoimaan liit-
tyviä patorakennelmia ja 
koneiden jäänteitä. Tällä 
kohdalla on aikoinaan ol-
lut jonkinlainen voimala, 
saha tai mylly. Tai kaikkia 
näitä samalla kertaa. En 
tunne rakennelmien histo-
riaa, mutta eräästä kone-

kilvestä päätellen voimala 
on ollut käytössä ainakin 
1920-luvun lopulla ja var-
maan myös 30- luvulla. 
Patorakennelmilla kuljet-
taessa kannattaa olla eri-
tyisen varovainen, alueella 
on mm. naulaista puuta-
varaa, ja rakennelmissa 
on aukkoja, joihin saattaa 
pudota.

Viinakallion lippaluola ei 
ole edellä kuvatun reitin 
varrella, mutta se voisi 
sopia hyväkuntoisen kul-
kijan suunnitelmiin Kau-
halan retken yhteydessä. 
Luola on oikeastaan paksu 
kalliolippa, jonka alle jää 
’luola’, jossa voi vaik-
kapa pitää sadetta. Luola 
sijaitsee noin kilometrin 
päässä Kakarlammesta 
luoteeseen, Viinakallion 
länsipuoleisella kalliorin-
teellä. Kertoman mukaan 
Haapajärven kylän miehet 
olisivat täällä harrastaneet 
viinanpolttoa joskus 1800 
luvulla.

Perustietoa

Kauhalan metsäalue 
on suurimmaksi osak-
si Helsingin kaupungin 
maata. Alueella on toki 
yksityisiäkin metsiä, var-
sinkin Kakarlammen 
lähellä ja muuallakin 
alueen pohjoisosissa. Hel-
singin kaupunki on joskus 
1970–80-luvulla ryhtynyt 
kehittämään alueesta ul-
koilualuetta, mutta puhti 
on jostain syystä loppunut 
kesken. Tämän projek-
tin muistomerkkeinä ovat 
Kauhala-Laitamaa -tien 
pohjois- ja eteläpäässä si-
jaitsevat vanhat opastaulut 
ja parkkipaikat. Tällä het-
kellä Kauhalan alueella ei 
ole Helsingin kaupungin 
osalta mitään virallisen ul-

koilualueen statusta, eikä 
aluetta pidetä yllä millään 
tavoin. Polkuja ei ole mer-
kitty, eikä parkkipaikkoja 
tai teitä kunnosteta. Ilmei-
sesti joku retkeilyn ystävä 
käy kuitenkin aika ajoin 
raivaamassa puunkaatoja 
pääpoluilta. Monesta net-
tilähteestä saa käsityksen, 
että Kauhala olisi viralli-
nen ulkoilualue.

Uudenmaan uunituoreessa 
maakuntakaavassa Kau-
halan metsien 346 ha alue 
on v. 2017 kartoitettujen 
luontoarvojen perusteella 
merkitty suojelualueva-
rauksella. Luontoarvoista 
olennaisimmat liittyvät 
suhteellisen vähän käsitel-
tyihin yhtenäisiin metsiin, 
korpia ja vesistöjäkään 
unohtamatta. Alue on 
monimuotoista erilaisten 
elinympäristöjen mosaiik-
kia, ja sieltä löytyy run-
saasti uhanalaisia kasveja, 
jäkäliä ja kääpiä. Alueen 
ympärivuotisia ja melko 
helposti havaittavia lintuja 
ovat korppi, pyy, käpytik-
ka, palokärki, talitiainen, 
töyhtötiainen, hömötiai-
nen ja käpylinnut.

Alueella voi retkeillä va-
paasti jokamiehen oikeu-
den perustella. Kannattaa 
ottaa mukaan kartta ja 
kompassi tai puhelimeen 
jokin hyvä maastosovel-
lus (esim. Maastokartat). 
Aluetta tuntemattomalle 
saattaa ilman karttaa tulla 
reittiä ikävä. Alueella on 
paljon polkuja ja niiden 
risteyksiä, eikä opasteita 
ole käytännössä ollen-
kaan. Alue on retkikohtee-
na erinomainen. Tutustu ja 
nauti!

Teksti ja kuva:  
Markku JämsäKakarlammen purolla silmä viipyy ja mieli lepää.
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Aiempi, sammakoiden ke-
vätkisaan keskittynyt ris-
tikko saattoi olla hankala 
kuvista lähtevien lausei-
den sekä usean huomatta-
van pitkän ratkaisusanan 
vuoksi. Otan näistä tähän 
yhden: UUSIOLAUTA-
NEN. Todellakin, tällai-
nen tuote on kehitetty 
Arabialla, ja se tarkoittaa 
käytettyä lautasta, joka on 
uudelleen poltettu ja maa-
lattu. Harvinaisia sanoja 
taas edustivat NITI eli 
nikkelistä (Ni) ja titaanista 
(Ti) muodostettu metal-
liseos sekä ”sähkömies” 
AMPERE, ranskalainen 
1800-luvulla vaikuttanut 
sähkömagnetismin tutki-
ja André-Marie Ampère, 
jonka nimi on valittu säh-
kövirran yksiköksi, suo-
meksi ampeeri.

Tämä syysristikko on vih-
jeiltään mutkaton ja ulko-
asultaan pelkistetty. Sii-
nä ei ole mitään teemaa. 
Muutaman vihjeen innoit-
tamana aloin kuitenkin 
miettiä kysymystä, sopiiko 
ristikon laatijan olla asen-
teellinen ja tuoda se julki 
ristikossa. Olen aiemmin 
käynyt keskustelua kysy-
myksestä, tuleeko ristikon 
laatijan pidättäytyä otta-
masta ristikossa kantaa yh-
teiskunnallisiin asioihin. 
Selkeäksi ohjenuoraksi va-
litsisin sen, että ainakaan 
asenteellista yhteiskunnal-
lista kannanottoa ei tule 
tyrkyttää. Asenteellisuus 
on luonnollisena kaikissa 
ihmisissä ja voi olla täysin 
hyväksyttävää arkisessa 
kanssakäymisessä – päin 
vastoin kuin tieteessä.

Poimin tästä ristikosta 
vihjeet ”Syötyäkin” ja 
”Ällö”. Näistä edellisestä 
voi aavistaa laatijan jon-
kin sortin asenteellisuutta 
sitten, kun ratkaisusana on 
selvillä, ja jälkimmäinen 
on selkeästi asenteellinen 
ratkaisusta riippumatta. 
Sen sijaan vihje ”Vanhoja” 
ei ole asenteellinen, vaik-
ka niin voisi ajatella, vaan 
fakta.

Ristikko on arvioitu esi-
ratkonnassa. Arvio asettui 
välille 1,5...2,5/3, mikä 
tarkoittaa vaikeudeltaan 
keskinkertaista.

veikko@nordem.fi
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Suomalainen Menestysresepti  
2020 -tuotteet nyt kaupoissa!

Suomalainen Menestysresepti  
2020-produkterna nu i butikerna!

Tule meille töihin!

Tilaa Mukava!

HAEMME LÄHITAKSI 89.lle
kuljettajia päivä-, ilta ja
viikonloppuvuoroihin!

https://kuljetuspartneri.fi/tyopaikat

Häät, kaveritapaamiset,
grillibileet, sukujuhlat,
tuparit

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

 

Veikkolaan on avattu autokatsastus osoitteessa Teollisuustie 15. Katsastuksen 
asiakaspalvelu toimii samoissa tiloissa Fixus E-autohuollon kanssa.  
 
AVAJAISTARJOUS 31.12.2018 saakka 
Henkilöauton määräaikaiskatsastus 55 euroa sisältäen pakokaasumittauksen. 
 
VARAUKSET:   helppokatsastus.fi/veikkola   puh. 029 192 020  
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