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Isojen muutosten aika

Kevään vaaleissa Poh-
jois-Kirkkonummi 
pärjäsi hyvin. Veik-
kolan äänestyspro-

sentti oli jälleen kunnan paras. 
Valtuutettuja valittiin jälleen en-
nätysmäärä. Hyvä tulos, nyt tar-
vitaan tekoja. Pohjoisen palvelut 
ja elinvoima on turvattava.

1Kirkkonummen keskustassa 
on komea kirjasto. Onneksi 

olkoon, etelä! Missä ovat Veik-
kolan kirjaston korjausrahat?

2  Kirkonkylälle valmistuu uusi 
terveyskeskus. Miten käy 

Veikkolan terveyspalvelujen 
sote-kyydissä? Kunnan keskus-
taan ei tekemiemme kyläkyse-
lyiden mukaan juuri kukaan lää-
käriin lähde.

3Kuntaraja on pystyttävä ”jul-
kisestikin” ylittämään; yksi-

tyisestihän se käy joka päivä = 
töihin ja opiskelemaan Helsin-
gin suuntaan ja viikonloppuos-
toksille vaikkapa Nummelaan. 
Palvelut on saatava sieltä, missä 
muutenkin liikutaan. Kunnan 
tarjoamaa vanhusten asiointi-
kuljetuspalvelua pohjoisesta 

Kirkkonummen keskustaan ei 
käytetä. Pitäisi anoa kunnalta 
ennakkoon ja varata matka lii-
kennöitsijältä edellisenä päivä-
nä, hankalaa. Sen sijaan entisten 
vuosien kyydit Nummelaan kä-
visivät kaupaksi.

4  Veikkolalaisilla on selvä 
yhteinen käsitys siitä, mil-

lainen kylän pitää olla, ja mitä 
tänne ei saa tuoda. Asukkaiden 
osallisuutta heitä itseään ja ym-
päristöään koskevaan suunnit-
teluun ja päätöksentekoon pitää 
vahvistaa.

5 Oikoradan myötä tuleva lä-
hiliikenne on Veikkolalle tär-

keä.

6Julkisesta liikenteestä on pi-
dettävä huolta.

7.Onhan niitä muitakin asioita, 
mutta jos näistä vaikka aloi-

tettaisiin.

Ja sitten:

Maakuntahallinnon val-
mistelu on aloitettu. 
Läns i -Uudenmaan 

hyvinvointialueen väliaikainen 
valmistelutoimielin nimettiin 
elokuun lopussa. Valmistelutoi-
mielin pohtii hallinnollisia rat-
kaisuja. Aluevaalit järjestetään 
23.1.2022, ja aluevaltuusto aloit-
taa toimintansa 1.3.2022.

Hyvinvointialueelle siir-
tyvät kunnilta sote ja 
pelastustoimi. Maakun-

tatasolle siirtyy paljon kunnan 
tehtäviä (60 prosenttia), mutta 
miten saada ihmiset osallistu-
maan aluevaaleihin?

Raija Kari
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70 vuotta 
1951-2021

Kyläyhdistyksen syyskokous
Veikkolan Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Veikkolan 
koululla tiistaina 23.11. kyläkokouksen jälkeen eli noin klo 19.30. Kokouksessa 
vahvistetaan ensi vuoden toimintasuunnitelma, päätetään budjetista ja jäsenmak-
sujen suuruudesta sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajä-
senet sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Tule mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!Pohjois-Kirkkonummen 
paikallishistoriasta 
kirjoitetaan kirja
Pitkään suunniteltu Pohjois-Kirkkonummen ja Veikkolan historiikki toteutetaan vii-
mein. Kirjan pääasiallisina kirjoittajina toimivat filosofian tohtori sekä historioitsija 
Marko Halonen ja humanististen tieteiden kandidaatti Markus Myllyniemi.

Historiikki toteutetaan yhteistyössä Veikkolan kyläyhdistyksen kanssa. Kirjan julkai-
seminen on osa kyläyhdistyksen 70-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Paikallishistoriikin 
ennakkotilaukset avataan ensi vuoden keväällä. Itse kirja pyritään julkaisemaan puoli 
vuotta myöhemmin ensi vuoden syystalvella.

Teos käsittelee Veikkolan ja muiden Pohjois-Kirkkonummen kylien historiaa aina esihistori-
asta 90-luvun alkuun saakka ja pyrkii samaan aikaan olemaan sekä tieteellinen tutkimus että 
yleistajuinen esitys alueen historiasta. Kirja tulee samalla avaamaan muun muassa alueen pai-
kannimistöä, esittelemään Pohjois-Kirkkonummen rikoshistoriaa ja kertomaan, kuinka Veik-
kolasta kehkeytyi 1960-luvulla suomalaisten filmitähtien lempipaikka.

Kirjan tekijätiimi etsii tällä hetkellä vanhoja valokuvia Veikkolasta ja muualta Pohjois-
Kirkkonummelta, joita voisi käyttää hyödyksi teoksen kuvituksessa. Tekijätiimiin voi 
ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa kylahistoriikki@gmail.com.

Tuleva radanvarren 
osayleiskaava
Veikkolan Kyläyhdistyksen edustajat tapasivat Veikkolan kunnan kaavoitusarkkitehti 
Seppo Mäkisen ja toivat esille aikaisemmin veikkolalaisten laatiman Veikkola-vision. 
Visio luo näkymän viihtyisästä kyläkaupunkimaisesta asumis- ja palvelualueesta. Visio 
mahdollistaa kylän kehittämisen omaleimaiseksi ja turvalliseksi elämän eri vaiheisiin.

Pidämme tärkeänä, että Veikkola säilyttäisi ilmeensä luonnonläheisenä pientalovaltai-
sena asuinalueena.

Tuleva seisake, jota suunnitellaan Turku–Helsinki-raideliikenteen varteen, koskettaa 
veikkolalaisia. Kaavoitus koskee juuri tätä radanvarsialuetta, ja tuleva seisake on portti 
Nuuksion luontoon.  Myöskään Nuuksiosta palaava luonnossa liikkuva ei halua korke-
ata kerrostalonäkymää muistikuvakseen luontoretkeltä.

Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavassa on valmisteilla. Kyläyhdis-
tyksenä koimme, että nyt on aika tuoda veikkolalaisten näkemyksiä esille. Tapaaminen 
oli vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Tapaamisesta jäi hyvä tunnelma. Toivottavasti 
arkkitehti sai eväitä kaavan eteenpäin saattamiseen veikkolalaisella evästyksellä.

Marja Manninen, pj. 
Veikkolan Kyläyhdistys

Kyläsauna kutsuu jälleen 
löylyihin
Turvallisuusseikat huomioiden saunaa voidaan taas käyttää sunnuntaisin niin, että läm-
mitys ja sulkeminen sujuvat talkoovoimin. Facebookissa on Veikkolan Kyläsaunojat 
-niminen ryhmä, josta näkyy ajankohta, jolloin sauna on kylpykunnossa edellyttäen, 
että joku ehtii sen lämmittää! Avaimen ja ohjelehtisen saa Pikkirillistä, josta voi myös 
varata yksityisvuoroja saunalle.

Kunnan ylläpitämä pukukoppi ja lämmitysmatto talviuintia varten ovat tulossa rantaan 
lokakuun alkupuolella. Lisää tietoa löytyy kunnan ja Veikkolan nettisivuilta: veikkola-
verkko.webs.com/sauna-ja-avantomaksut.

Veikkolan Kyläyhdistys sai heinäkuussa lahjoituksena LähiTapiola Uusimaalta 
pelastusrenkaan, jonka vastaanottivat yhdistyksen hallituksen jäsenet Janne Nohkola, 
Eero Lankia, Marjokaisa Piironen sekä Matti Kaurila. Rengas on sijoitettu saunan 
puoleiselle laiturille. Kuva: Emilia Nordgren/LähiTapiola Uusimaa.

Mitä sote- ja pelastustoimen 
uudistus tarkoittaa  
Veikkolalle?
Kyläkokous Veikkolan koululla tiistaina 23.11. klo 18

Asiantuntijat alustavat sote- ja pelastustoimen uudistuksen vaikutuksista 
Veikkolan palveluihin. Puolueiden edustajat esittelevät omia teemojaan tulevissa 
aluevaaleissa.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Halutessasi voit lähettää kysymyksiä ennakkoon os. veikkola@gmail.com

Veikyn 70-vuotisjulistenäyttely 
Veikkolan kirjastossa 
18.10.–5.11.

Taiteesta hyvää oloa 

Pohjois-Kirkkonummella.

Päätapahtuma 18. - 20.11.2011 

Päätapahtuma ”Onnellinen kylä” 

on kolmipäiväinen kulttuuripolku 

kuntalaisille. Siinä esitellään 

paikallisten seurojen, koulujen, 

yhdistysten ja muiden tahojen 

taide- ja kulttuuritoimintaa.

MUKANA TAPAHTUMASSA:
Veikkolan kyläyhdistys ry
Kirkkonummen kirjaston ystävät ry
Veikkolan koti- ja kouluyhdistys ry
Veikkolan Kartanoteatteri ry
Kirkkonummen videoharrastajat ry
Kulttuuriyhdistys Veikkola Dada ry
Taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä 
Pohjois-Kirkkonummen alueelta
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Yhteystiedot:
Pääkoordinaattori Pauliina Ruhanen, Veikkolan kyläyhdistys: 040-7337899, pauliina.ruhanen@gmail.com
Tuottaja Ilona Tiainen: 044-3012272, tiainen.ilona@gmail.com  
www.veikkola.fi                                                                                         onnellinen kylä

ONNELLINEN KYLÄ

Järjestäjä: Veikkolan kyläyhdistys yhteistyökumppaneineen
Ilmaisen pöytäpaikan varaus 8.9. mennessä veikkola@gmail.com

 Markkinat 
   hunajaa, marttojen KOTILEIVONNAISIA, 
   mehuja, käsitöitä, saippuaa…
• Koululaisten KAHVIPUFFETTI, 
• Partiolaisten MUURINPOHJALETTULA ja 
• Sahtipäiden MALLASPISTE
• Ladossa HAITARIMUSIIKKIA 
   ja muuta ohjelmaa, pistä tanssiksi!

Vaihtotori 
Taimia ja syksyn satoa.    
Tuo tullessasi, vie mennessäsi 
tai osta edullisesti.
Pussita sato valmiiksi.

   Oheisohjelmaa
   • SIRKUS PISARA esiintyy
   • PONIRATSASTUS 2 €, Kartanonratsastajat
   • MELONTARETKI Haapajärvellä klo 10-12, 
       hinta 35 € / hlö, ilmoittaudu 12.9. 
       mennessä kaikuva@kaikuva.fi

Eerikinpolun avajaiset 
  Eerikinkartanolla klo 13, kolme 
   opastettua kävelyä osana Euroopan 
     kulttuuriympäristöpäiviä.  
       Oppaina eri alojen osaajia.

adonkorjuuj
uhla

Lauantaina 13.9. klo 11-16

Navalan juhlaladolla 

HaapajArven rannassa



Kylänraitti 3/20214 aJassa

Jalkojenhoito Askel  
Koskentie 3, Veikkola  
 
Ajanvaraus: vello.fi/jalkojenhoitoaskel  
tai 050 525 5713 
Jalkojenhoidon AT, Lähihoitaja, Jalkahoitaja 
Kotikäynnit sopimuksen mukaan  
n.15 km säteellä,  
Ajanvaraukset p.050 525 5713

PÄIVI HÄNNINEN
osakas, kiinteistönvälittäjä, LKV 
puh. 050 521 5555 
paivi.hanninen@km.fi

Suunnitteletko kodin vaihtoa?

Kiinteistömaailma Kirkkonummi
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi

Pyydä minut ilmaiselle 
arviokäynnille. 

Pohjoisen edustajat  
kunnan luottamuselimissä
Pohjoisesta, Veikkolasta Evitskogiin, valittiin 16 valtuutettua; lisäksi moni ylsi likelle 
valtuustopaikkaa. Äänestysprosenttikin oli korkea. Onnittelut kaikille! Järjestysnumero 
kunkin varaedustajan edessä kertoo, missä järjestyksessä henkilöitä kussakin vaalilii-
tossa kutsutaan poissaolijoiden paikalle. Kunnanvaltuutetut ovat tietysti koko kunnan 
valtuutettuja, mutta tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden tavoittelu on tarpeen. Siksi 
pohjoisen edustajilla on erityistehtävänä pitää alueen puolia. Kunnanhallituksessa ja 
lautakunnissa tehdään isoja päätöksiä. Tutki, missä kaikkialla meillä on edustajia!

Kunnanvaltuuston 
jäsenet

Kokoomus 
Matti Kaurila, 
Anna Sahiluoma, 
Ulla Seppälä

Varat 
3. vara Heidi Castrén, 
6. vara Sara Brax, 
9. vara Pirjo Salmi (kd)

RKP 
Josephine Frimodig, 
Hans Hedberg, 
Ulf Kjerin

Varat 
1. vara Patrik Lundell, 
6. vara Miika Engström

Vihreät 
Ronja Karkinen, 
Markus Myllyniemi, 
Maarit Orko

PS 
Piia Aallonharja, 
Martin Honkanen, 
Jukka Ylikoski

Pro Kirkkonummi 
Aku Leijala (Pro Kirk-
konummi) valtuuston II 
varapuheenjohtaja, 
Antti Salonen

Varat 
1. vara Pekka Sinisalo, 
5. vara Outi Saloranta-
Eriksson

Keskusta 
Marjut Frantsi-Lankia

Varat 
1. vara Eero Lankia, 
2. vara Sari Haapasaari

SDP 
Sini Felipe, 
1.vara Katja Juuti

Kunnanhallituksen 
jäsenet ja varat 
(v. 2021-2023)

Piia Aallonharja, PS, vara 
Martin Honkanen, PS, 
Marjut Frantsi-Lankia, 
Kesk., vara Sini Felipe, 
SDP, 

Markus Myllyniemi, 
Vihr., 
Anna Sahiluoma, Kok., 
vara Matti Kaurila, Kok., 
vara Josephine 
Frimodig, RKP

Tarkastuslautakunnan 
jäsenet ja varat 
Ulla Seppälä, Kok. 
puheenjohtaja

Yhdyskuntatekniikan 
lautakunta jäsenet ja 
varat 
(kaikki tästä eteenpäin 
v. 2021-2025)

Matti Kaurila, Kok. pj., 
vara Katja Juuti, SDP, 
Antti Salonen, Pro K,  
vara Aku Leijala, Pro K, 
vara Martin Honkanen, 
PS, 
Sara Brax, Kok., 
vara Ronja Karkinen 
Vihr., 
Josephine Frimodig RKP

Perusturvalautakunta 
jäsenet ja varat

Markus Myllyniemi, Vihr. 
pj., 
Ulf Kjerin, RKP vpj., 
Sini Felipe, SDP, 
Tero Strand, SDP, vara  
Katja Juuti, SDP, 
vara  Pekka J. 
Mattila, Kristall.

vara Mitra Sjöroos, PS, 
vara Virve Keskinen, Vihr.

suomenkielisen 
kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan 
jäsenet ja varat

Pekka Sinisalo vpj., Pro 
Kirkkonummi, vara Tero 
Strand, SDP, 
Heljä Järä-Isotalo, KD, 
vara Pirjo Salmi, KD, 
Sari Haapasaari, Kesk., 
vara Ilona Tiainen, Kesk.

Ruotsinkielisen 
kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan 
jäsenet ja varat

vara Sessi Skutnabb, RKP, 

vara Sören Petersen, RKP, 
Stig-Johan Nyberg, SDP, 
Outi Saloranta-Eriksson, 
Pro Kirkkonummi 

sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnan 
jäsenet ja varat

vara Stig-Johan Nyberg, 
SDP, 
Maarit Orko, Vihr., 
Heidi Castrén, Kok., vara 
Jari Kallio, Kok., 
Patrik Lundell, RKP

Toimitilapalvelujen 
lautakunnan jäsenet

Hans Hedberg, RKP, 
Martin Honkanen, PS

Rakennus- ja 
ympäristölautakunnan 
jäsenet ja varat

vara Ronja Karkinen

Kirkkonummen 
Vesiliikelaitoksen 
johtokunta jäsenet

Jukka Ylikoski vpj, PS

Kiinteistötoimitusten 
uskotut miehet

Stig-Johan Nyberg, SDP, 
Heidi Castrén, Kok.

Käräjäoikeuden 
lautamiehet

Rose-Marie Fager-Pintilä, 
Vihr. 
Jari Palosaari, Kesk. 
Mitra Sjöroos, PS

HsL:n hallitus

Sara Brax (Kok.)

Keskusvaalilautakunta

Marjokaisa Piironen, 
Vihr., 
vara Kristiina 
Ahonen, SDP

Perusturvajaosto 
 
Katja Juuti, SDP
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Veikkola vie metsään

Olen seurannut Veikkolaa ja sen 
kehitystä oikeastaan metsässä. 
En ole alkuperäinen veikkolalai-
nen. Tulin maisemiin 1970-lu-
vun lopulla, kun ryhdyimme 
omakotiasujiksi miehen kotiti-
lan maille Solbackan nurkille 
metsän reunaan.

En ollut aikaisemmin kummoi-
nenkaan metsänkävijä. Lapsena 
toki leikittiin pihapiirissä ja lä-
himetsässä, mutta sitten oli vä-
lissä kymmeniä vuosia urbaania 
kivikylää.

Veikkolassa metsä tuli kylkeen. 
Mustikoista se alkoi. Oma mus-
tikkapaikka oli siinä niiden kah-
den ison kiven ympärillä sen 
vanhan jyhkeän kuusikon reu-
nalla. Sinne pienten lasten äiti 
tarpoi sunnuntaiaamuna viideltä, 
jotta ehti saada ämpärin täyteen, 
ennen kuin lapset heräsivät. Pa-
kastin täyttyi talven varalle, ja 
sielu lepäsi.

No, metsiä on tietysti vuosien 
myötä pakko uudistaa. Enää 
niiden kahden kiven tunnistami-
nen ei oikein onnistu, kun sitä 
kuusikon reunaa ei erota. Met-
sän ravinteiksi jätetyt risutkaan 
eivät houkutelleet mustikkaan 
sille marjapaikalle. Mutta parin 
vuoden päästä hakkuulle olikin 
kasvanut mahtava vatukko, ja 
ämpärit täyttyivät päivän paah-
teessa punastuneilla vadelmilla.

Nyt vuosikymmeniä sitten kaa-
dettu kuusikko alkaa olla kyp-
sää uudelle kierrokselle. Vadel-
mapuskat ovat hävinneet, risut 
maatuneet, ja varvikko palannut. 
Tätä kiertokulkua voi sienestäjä, 
marjastaja ja koirien ulkoilutta-
jakin seurata Veikkolassa mo-
nella metsäpalstalla.

Veikkolassa metsänkävijöiden 
joukko on ilahduttavasti lisään-
tynyt, ja korona-aika on sitä vielä 
tehostanut. Metsiköissä ristei-
lee ahkerasti käytettyjä polku-
ja. Varvikoissa kykkii muitakin 
kuin meitä vanhoja mummoja. 
Nuuksion luonnonpuiston yhte-
ysparkki on ahkerassa käytössä. 
Ja uutta metsänkävijäpolvea on 
kasvamassa ainakin suunnistus-
seuran junioritreeneistä päätellen.

Leena Packalen

Veikkolan  
terveyskeskuksen  
tulevaisuus  
on turvattava
Suomessa järjestetään ensi vuo-
den tammikuussa aluevaalit, 
jossa valitaan jäsenet 21:n hy-
vinvointialueen aluevaltuustoi-
hin. Hyvinvointialueet vastaavat 
kahden vuoden siirtymäajan jäl-
keen sosiaali- ja terveyspalvelui-
den tuottamisesta kuntien sijaan. 
Kirkkonummi kuuluu Länsi-Uu-
denmaan hyvinvointialueeseen, 
joka tulee 1.1.2023 lähtien kun-
nan sijaan hoitamaan myös veik-
kolalaisten sote-tarpeet.

Järjestämisvastuun siirtymisen 
myötä sote-palveluiden rahoi-
tusmalli muuttuu merkittävästi. 
Yksi uuden sote-mallin keskei-
simmistä piirteistä onkin, että 
se tukee taantuvia alueita me-
nestyvämpien kustannuksella. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että esimerkiksi uudella hyvin-
vointialueellamme kirkkonum-
melaisten terveydenhuoltoon on 
käytettävissä 100 euroa vähem-
män per asukas, koska sote-uu-
distuksen myötä parhaiten voivat 
alueet – kuten Länsi-Uusimaa – 
rahoittavat heikommin pärjääviä 
hyvinvointialueita.

Asukaskohtaisen rahoitusosuu-
den pienentyminen ajaa väki-
sinkin säästöihin esimerkiksi 
palveluverkon osalta, ja onkin 
kyseenalaista, voidaanko pie-
nempiä palveluyksiköitä pitää 

enää pystyssä. Kirkkonummen 
osalta esimerkiksi Veikkolan ja 
Masalan terveysasemien kohta-
lo on uhattuna, kun pienentyvä 
rahoitusosuus pakottaa hyvin-
vointialueet ryhtymään säästö-
toimenpiteisiin.

Oma ongelmansa Länsi-Uuden-
maan hyvinvointialueella on Es-
poon dominoiva asema. Espoon 
kaupungin väkiluku on suurempi 
kuin muiden hyvinvointialueen 
kuntien ja kaupunkien yhteen-
laskettu populaatio, ja siksi on-
kin oletettavaa, että enemmistö 
uuden aluevaltuuston jäsenistä 
tulee sieltä. Jos aluevaltuuston 
valtuutetuista yli puolet on es-
poolaisia, herääkin kysymys, 
ajaako se muiden Länsi-Uuden-
maan alueiden – tai Veikkolan – 
asiaa laisinkaan.

Uuden hyvinvointialueuudistuk-
sen yksi ydintavoitteista oli, että 
sen myötä suomalaisten sote-
palvelut paranisivat. On selvää, 
että tämän tavoitteen on toteu-
duttava myös meidän kotikyläs-
sämme. Ratkaisu terveyspalve-
luihimme ei ole, että ajaisimme 
yhteenlaskettuna 52 kilometrin 
matkan Kirkkonummen keskus-
taan uuteen hyvinvointikeskuk-
seen, vaan peruspalveluidemme 
tulee jatkossakin olla paikallises-
ti saatavissa.

Kun Maaseudun Tulevaisuus 
kysyi elokuussa suomalaisilta, 
kuinka moni heistä tiesi, mistä 
aluevaaleissa päätetään, vain 20 
% vastasi ymmärtävänsä, mitä 
uudet hyvinvointialueet tekevät. 
Aluevaaleissa äänestetään lopul-
ta meille kaikille tärkeimmästä 
eli paikallisista soteperuspal-
veluistamme. Veikkolan tapa-
uksessa tammikuun vaaleissa 
päätetään terveyskeskuksemme 
tulevaisuudesta. Viimeistään nyt 
meidän tulisi organisoitua ky-
länä ja varmistaa, ettei sen ovia 
pistetä tulevaisuudessa säppiin 
pysyvästi.

 
Markus Myllyniemi 
kunnanvaltuutettu (vihr.) 
sosiaali- ja terveyspalve-
luista vastaavan perus-
turvalautakunnan pj.

Eerikinkartanontie 
rauhoitettava
Veikkolan keskustassa on jo 
useiden kesien ajan ollut vallal-
la samanlainen yöllinen häirintä 
kuin monella muullakin paikka-
kunnalla. Poliisin kuten myös 
Kirkkonummen kunnan tahol-
ta on ilmaistu, että ongelma on 
Veikkolassa erityisen paha.

Puoliltaöin kokoontuu Eerikin-
kartanontielle Vuorenmäen kou-
lun läheisyyteen joukko nuoria 
poikia, jotka panevat pystyyn 
tuntikausia kestävän melurallin. 
Ajetaan trimmatuilla mopoilla 
/ kevytmoottoripyörillä, joista 
melunvaimentimet on poistet-
tu, mönkijöillä, jopa autoilla, 
ja aiheutetaan tahallaan erittäin 
pahaa meteliä yö yön jälkeen. 
Ajoneuvot ovat laittomia, ajajat 
kuulema monesti alaikäisiä, siis 
kortittomia.

Numeroon 112 ovat soittaneet jo 
niin monet niin monta kertaa, et-
tei sieltä enää lähetetä apua. Polii-
si on käynyt useasti, mutta ei voi 
tehdä mitään. Metelöijät muutta-
vat reittejä ja taktiikkaa: ajetaan 
muutaman kerran raskaalla yli-
nopeudella ohi, sitten kadotaan, 
kohta tullaan takaisin. Poliisin 
tullessa paetaan pyörillä metsään 
raivatuille lenkkipoluille. Poliisil-
le pojat vain naureskelevat.

Haitanteko on täysin tietoista, 
tahallista ja pahantahtoista

Kesällä 2020 onnistuttiin kes-
kustelemaan muutaman po-

jan kanssa, ja tilannetta saatiin 
rauhoitetuksi. Nyt ovat asialla 
ilmeisesti uudet kaverit, joista 
yksi on erityisen röyhkeä ja ak-
tiivinen. Sekin riittää koko tie-
noon kiusaamiseen, mutta usein 
metelöitsijöitä on enemmän. 
Viime aikoina häirintä on ollut 
likimain jokaöistä.

Kun Eerikinkartanontie kaksi 
vuotta sitten päällystettiin uu-
delleen, sen yli rakennettiin yksi 
töyssy. Heti sen töyssyn jälkeen 
avautuu sileä suora kuin kiitorata 
Vuorenmäen koulun, esikoulun, 
päiväkodin sekä rivitaloalueen 
välistä. Lapsia liikkuu paljon, 
koulubussien pysäkkikin on sii-
nä, ja ylinopeudella päästellään 
myös päiväsaikaan.

Tien korjauksessa on tehty paha 
virhe, kun töyssyjä ei ole sijoi-
tettu MYÖS KÄÄRMEKUU-
SENPOLUN JA K-SUPER-
MARKETIN SUOJATEILLE. 
Häiritsijät kokoontuvat aja-
maan heille ihanteellista suoraa 
nimenomaan siksi, että se siinä 
on. Heille on siis suorastaan 
tehty vauhtirata.

Tehdyssä kuntalaisaloitteessa 
on vaadittu kahden lisätöyssyn 
rakentamista HETI. Sitä suosit-
televat numero 112 ja poliisi. Ti-
lanne alkaa olla vaarallisen kireä 
ja ilmapiiri vihamielinen.

Raija Oranen 
kirjailija

Pohjoisen edustajat  
kunnan luottamuselimissä
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Liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden 
viisaita ja tärkeitä neuvoja

Kun viestitetään liikenneturval-
lisuudesta koko perheelle, silloin 
on muistettava erityisesti lasten 
osuus. On erittäin tärkeää, että 
vanhemmat opastavat lapsiaan 
lähes kädestä pitäen.

Kun koulujen lukuvuosi jälleen 
alkoi, liikenneturvallisuuden 
asiantuntijat viestittivät tärkeitä 
liikennetietoja niin, että van-
hemmat kykenivät näyttämään 
näitä asioita aidosti liikenteessä 
tai pätevillä neuvoilla.

Liikenneturvallisuudesta tie-
dottavia asiantuntijoita:

Autoliitto 
Liikenneturva 
LähiTapiola 
Pyöräliitto 
Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus (VTT)

Liikenneturvallisuuden kolmen 
tärkeän tahon sähköpostiosoit-
teet:

tiedotus@autoliitto.fi 
tiedotus@liikenneturva.fi 
tiedotus@lahitapiola.fi

autoliitto viestitti 9.8., että 
koulujen alku tuo liikenteeseen 

yli puoli miljoonaa peruskoulu-
ikäistä lasta, joista noin 60 000 
on ekaluokkalaisia. Autoilijoilla 
on iso vastuu koulutien turvalli-
suuden takaamisessa.

Pieni lapsi jää helposti ajoneu-
von kuljettajan silmissä katvee-
seen sellaisissa paikoissa, joissa 
aikuisen havaitsisi ongelmitta. 
Autoilijan tulisikin tehdä kaik-
kensa parantaakseen havainnoin-
timahdollisuuksiaan.

Liikenneturva kysyi kevään lo-
pulla koululaisten kuulumisista 
koulutieltä. Lasten viesti aikui-
sille oli selvä: Antakaa tietä suo-
jatiellä, ja lopettakaa kännykän 
käyttö! Koulujen alkaessa Lii-
kenneturva peräänkuuluttaa ai-
kuisten vastuuta lasten koulutien 
turvallisuudesta. Avainasemassa 
on parempi suojatiekäyttäytymi-
nen ja alhaisemmat ajonopeudet.

Monet lapsista kokivat kävelyn 
tai pyöräilyn olevan mieluisin 
tapa tulla kouluun. Aikuisilla 
on vastuu siitä, että se on myös 
turvallista. Kun lapsilta kysyt-
tiin, miten autoilijat voisivat ot-
taa lapset paremmin liikenteessä 
huomioon, tienylitystilanteet 
nousivat toivelistan kärkipaikal-
le. Lapset toivoivat autoilijoiden 
antavat tietä suojatiellä, hiljen-
tävän vauhtia ja olevan selkeitä 
vuorovaikutustilanteissa.

Liikenneturvan Jalan ja pyöräil-
len -oppaaseen on jalankulkijoita 
ja pyöräileviä koskevat väylät ja 
niillä kulkeminen havainnollis-
tettu tilannekuvin.

Pyörällä tai siihen rinnastetta-
valla sähköisellä kulkuvälineel-
lä, kuten sähköpotkulaudalla, on 
ajettava ajoradalla. Jalkakäytä-
vällä saa ajaa pyörällä vain alle 
12-vuotiaat; muiden on talutetta-
va pyöräänsä.

Sekä piha- että kävelykadulla 
saa pyöräillä, mutta jalankulki-
joille on annettava esteetön kul-
ku. Nopeus on myös sovitettava 
jalankulun mukaiseksi, eikä se 
saa ylittää 20 km/h.

Pyöräkatu puolestaan on uusi 
katutyyppi, jolla on myös oma 
liikennemerkkinsä. Pyöräkadul-
la saa ajaa autolla, mutta pyöräi-
lijöiden ehdolla. Jalankulkijoille 
on pyöräkadulla oma väylänsä.

LähiTapiola kertoi viestissään 
9.8. keinoja, joilla voimme vä-
hentää riskejä koulutiellä.

Kolme vinkkiä koululaiselle ja 
vanhemmille:

– Kun ekaluokkalainen aloittaa 
koulun, miettikää yhdessä, mikä 
on turvallisin reitti kulkea. Se ei 
välttämättä ole se kaikkein lyhin 
vaan saattaa kiertää esimerkik-
si tienylityksen alikulun kautta. 
Koulumatkaa kannattaa harjoitel-
la ennalta, ja siitä on hyvä jutella 
myös syksyn edetessä.

– sopimus kännykän käytös-
tä. Jos lapsella on puhelin, se on 
hyvä pitää repussa koulumatkan 
aikana. Näin ruutu ei vie huomi-
ota liikenteestä. Jos kävellessä 
tarvitsee soittaa tai viestitellä, 
sitä varten tulisi pysähtyä.

– Yhteiset keinot kavereiden 
kanssa? Jos lapsi kulkee kou-
luun lähialueen lasten kanssa, 
voisiko heille ehdottaa yhteisiä 
pelisääntöjä? Esimerkiksi tien 
yli ei koskaan saa juosta, ja suo-
jatielle tullessa pitää aina pysäh-
tyä sekä katsoa rauhassa ympä-
rille. Alueen vanhemmat voivat 
myös sopia, kuka kulkee lasten 
kanssa.

Kolme vinkkiä muille tiellä liik-
kujille:

– Valppaana elokuussa. Kou-
lujen alkaessa arkiliikenteeseen 
on hyvä varata vähän enemmän 
aikaa, jotta ei tarvitse kiirehtiä. 
Kun aamuisin tai kotiin palatessa 
ei ole hoppu, jää enemmän aikaa 
havainnoida, ennakoida ja huo-
mioida muuta liikennettä.

– Maltti ajaessa. Ajoipa kahdel-
la tai neljällä pyörällä, pidetään 
nopeus taajamissa maltillisena. 
Etenkin koulujen ja päiväkotien 
läheisyydessä ja vilkkailla ris-
teyspaikoilla on hyvä hidastaa 
vauhtia. Liian kova tilanneno-
peus heikentää reagointimahdol-
lisuuksia yllättävissä tilanteissa 
ja saattaa aiheuttaa vakavampia 
seurauksia onnettomuudessa.

– Huomio liikenteeseen. Älä 
räplää kännykkää tai keskity 
johonkin muuhun ajaessa tai 
kävellessä. Kännykkä kannattaa 
pitää pois kädestä siksikin, ett-
eivät lapset ota sinusta huonoa 
esimerkkiä.

Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien 
verkosto painottavat, että rajoi-
tusten sijaan koulujen tulee kan-
nustaa pyöräilyyn sekä opettaa 
pyöräilytaitoja ja liikennesääntöjä.

"Enimmillään 30 km/h nopeus-
rajoitukset sekä autoliikenteen 
nopeuksia rauhoittavat kaven-
nukset, hidasteet ja korotetut 
suojatiet tulisi saada kaikkien 
koulujen lähikaduille”, toteaa 
Pyöräilykuntien verkoston ke-
hittämispäällikkö ja Fiksusti 
kouluun -ohjelman asiantuntija 
sanna Ojajärvi.

(Liikenneturva) Jos lapsi kul-
kee pyörällä kouluun, kannattaa 
vanhemman suunnitella reitti ja 
harjoitella sitä yhdessä lapsen 
kanssa. Liikenneturva muistut-
taa, että huoltajan vastuulla on 
arvioida lapsen pyöräilyosaami-
nen ja koulumatkan liikenneym-
päristö. On myös tärkeää huoleh-
tia lapsen pyörän kunnosta sekä 
tarvittavista varusteista, kuten 
pyöräilykypärästä.

(Liikenneturva) Tieliikennelain 
uudistus vuonna 2020 toi pol-
kupyörän punaisen takavalon 
pakolliseksi pimeän ja hämärän 
aikaan. Liikenneturvan viime 
syksyn seurantojen mukaan ta-
kavalo oli käytössä jo yli puolel-
la pyöräilijöistä. Vuotta aiemmin 
takavaloa käytti vain viidesosa 
fillaristeista. Myös etuvalon 
käyttö yleistyi.

Liikenneturva viestitti 1.9. siitä, 
milloin autoilijan on väistettävä 
pyöräilijää, ja milloin pyöräilijä 
väistää. Liikenneturva kertasi 
turvallisen tienylityksen perus-
teet tiiviisti sekä autoilijan että 
pyöräilijän näkökulmasta.

LähiTapiola tiedotti 7.9., että 
syksyn edetessä ja iltojen pime-
tessä on tärkeää huolehtia ajo-
valojen toimivuudesta. Monelle 
autoilijalle tulee yllätyksenä, 
että oman auton ajovalokytki-

men automaattitoiminto ei vält-
tämättä kytke takavaloja päälle. 
Moni autoilija kulkee liikentees-
sä takavalot pimeinä. Syynä ei 
useinkaan ole tietoinen riskin-
otto vaan tietämättömyys oman 
auton ajovalojen toiminnoista.

Käytännössä kaikissa uusissa au-
toissa ajovalojen kytkimen auto-
maatti-asento käynnistää ajova-
lojen sijaan huomiovalot. Nämä 
valot eivät kuitenkaan välttämät-
tä kytke takavaloja päälle. Ase-
tuksen yleisyys johtuu autoval-
mistajien monikansallisuudesta.

Liikenneturvallisuuden asian-
tuntijoiden tiedotteissa on erit-
täin paljon tärkeitä tietoja koko 
liikenteen tilanteesta. Edellä ker-
rottujen aiheiden lisäksi käsitel-
lään mm. seuraavia:

– kaksisuuntaisella kadulla tai 
tiellä vasempaan reunaan pysä-
köinnin tärkeät yksityiskohdat

– autojen saamat kolhut parkki-
alueilla (näitä tulee joka kolman-
nelle autoilijalle)

– ajoneuvojen automaattiset toi-
minnot: parkkiavustin, kaista-
vahti, automaattinen törmäyksen 
esto.

Joka toinen autoilija arvioi tur-
vateknologian tuudittavan kul-
jettajia liialliseen turvallisuuden 
tunteeseen.

– turvallisen mopoilun vaati-
mukset

– turvallinen ajo hytillisellä trak-
torimönkijällä

– vinkit maataloustyökoneitten 
turvallisuus kohtaamiseen lii-
kenteessä

VTT pitää ajoneuvojen auto-
maattisia toimintoja haavoit-
tuvaisina vaihtelevissa sääolo-
suhteissa. Tavoitteena on luoda 
ympäristönhavainnointijärjestel-
mä, jota tukee tekoäly, ja joka 
mahdollistaa ajamisen huonois-
sa sääolosuhteissa. Sääolosuh-
teiden vaikutusta antureihin 
pyritään pienentämään muok-
kaamalla antureiden toimintaa 
datan avulla.

Jos vain on mahdollista, kannat-
taa seurata tässä jutussa mainit-
tujen asiantuntijoitten viestintää, 
joka koskee tieliikennettä ylei-
sesti ja kaikkien osallisten roolia 
erityisesti.

Suuret kiitokset teille, arvoisat 
viestittäjät.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Vaikka olisi kuinka tyyni ja aurinkoinen sää, ei tieliikenteessä voisi 
nähdä niin tarkkoja näkymiä kuin Kalljärven länsirannalta tässä 
kuvassa.
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Kahvilasta tuli kesäksi taidetalo
Vuosi sitten ehdin surra, että 
Veikkolan baarin ja palokunnan 
välisen omituisen kesägalleri-
an hieno toiminta syksyn tullen 
hiipuisi iäksi. Mutta toisin kävi. 
Tänä kesänä samoin voimin ja 
Mummola-kahvilan kukkata-
pettien suojeluksessa avautui 
Ars Weikkola kuin ihme. Viisi 
eturivin nykytaiteilijaa levittäy-
tyi töineen kahvilaan, yläkerran 
matkakotiin ja jopa pitkin talon 
ulkoseiniä. 

– Harva taiteilija haluaa järjes-
tää näyttelyään kahvilassa, eikä 
se omiinkaan korviini kuulosta 
hyvältä idealta, kertoo näytte-
lyn kuraattori Pauliina Pesonen. 
– Mutta Mummola-kahvila oli 
ihan eri juttu. 

Kuraattori on henkilö, joka jär-
jestää näyttelyn rahoituksen, 
anoo apurahat, valitsee taiteili-
jat ja yhdessä heidän kanssaan 
teokset, hoitaa vakuutukset, 
kuljetukset ja töiden ripustuk-
sen, näyttelyn markkinoinnin ja 
oheistapahtumat. Muun muassa. 
Tätä näyttelyä kuratoi Two To-
wers -tiimi eli Pauliina ja hänen 
Petra-sisarensa.

Taiteilija Kirsti Tuokon kirjoit-
tama palaute kertoi, ettei kahvi-
la ollut haitta vaan päinvastoin: 
”Mummola näyttelytilana toi 
oman voimakkaan energiansa 
kokonaisuuteen. Tuloksena oli 
kokonaistaideteos, iloinen, sär-
mikäs ja rento, erittäin katsojays-
tävällinen ja taiteellisesta tasosta 
tinkimätön.”

– Henkilökohtaisesti en etukä-
teen tuntenut näistä taiteilijoista 
ketään, vaan läksin liikkeelle 
työt edellä, Pauliina kertoo. – 

Miettimällä mikä tilaan sopii.

Mukaan valikoituivat Liisa Hie-
tanen virkattuine töineen, Mira 
Kankaanranta öljyvärimaala-
uksineen, Niina Mantsinen, 
töihinsä tuftausta ja katutaiteen 
elementtejä yhdistelevä tekstii-
litaiteilija, pleksille varsin suuri-
kokoisiakin töitä maalaava Kirs-
ti Tuokko ja tällä kertaa etenkin 
kesää ja kasveja havainnosta 
koivuvanerille loihtinut Pauliina 
Turakka Purhonen.

Kahvilassa käyneitä taiteelle al-
tistuneita asiakkaita oli kesän ai-
kana kolmisen tuhatta, eikä mu-
kaan ole vielä laskettu näyttelyn 
oheistapahtumia. Mielenkiintoi-
nen taide vaihtoi myös omista-
jaa, ja taiteilijat olivat tyytyväi-
siä näyttelyssä tapahtuneeseen 
teosmyyntiin ja järjestelyihin 
ylipäätään. 

Tapahtumien runsautta

Erilaisia oheistapahtumia näyt-
telylle oli yksitoista. Taiteilijat 
kävivät vuorollaan kertomassa 
töistään, Veikkola-päivän Avoi-
met kylät -tapahtumassa Arja 
Saariala ja Mummolan Anne 
Lähde esittelivät uutta Matka-
koti Taikayötä ja nykytaidetta 
sen seinillä, Kartanoteatteri tar-
josi kesäistä runoutta, ja Tarja 
Karvisen vetämä Kirjaston ys-
tävien kirjoitustyöpaja kokoon-
tui näyttelyyn kirjoittamaan. 
Näyttelystä julkaistuja taide-
postikortteja voi edelleen ostaa 
kahvilasta.

Moni tapahtumista ehti ohi, en-
nen kuin havahduin, että yksi 
lempikirjailijani, mielenkiin-
toisia nuortenkirjoja kirjoittava 

Annika Luther, oli biologin omi-
naisuudessa tulossa esittelemään 
Pauliina Turakka Purhosen kans-
sa taiteilijan kasvimaalausten 
sarjaa. 

Herbarium-sarjan muodoltaan 
vanhoja kiiltokuvia muistuttavat 
maalaukset esittivät maaliskuusta 
lokakuulle vuonna 2020 Veckjär-
vellä maalattuja nostalgisen tut-
tuja kasveja. Tunnin kierroksella 
maalaukselta toiselle taiteilija 
kertoi herkkien ja tarkkojen teos-
tensa synnystä ja Annika Luther 
puolestaan itse kasveista ja niihin 
liittyvistä tarinoista. Pietaryrtistä 
Luther kertoi, kuinka sitä käytet-
tiin komeroissa turkiskuoriaisten 
karkottamiseen. Samoin aikanaan 
maalla, jos vainajaa säilytettiin 
pidempään kotona, kuoleman 
tuoksua häivytettiin pietaryrteil-
lä. Piharatamosta saadaan psylli-
umia vatsavaivoihin, ja mäkikuis-
ma auttaa masennukseen.

”Vanerikiiltokuvien” lisäksi 
Pauliina Turakka Purhosella oli 
suurikokoisia kesämaisemia. 
Vaikutuin siitä, kuinka luonte-
vasti kesäiseen maalaukseen so-
lahti trampoliini.  

Ei tämä tähän lopu

Two Towers -tiimin kuraattorit 
suunnittelevat jo vauhdilla ensi Pauliina Turakka Purhosen maalauksia oli sekä sisällä että ulkoseinillä ympäri talon. Annika Luther 

kertoo tarinoita pietaryrtistä.

kesää. Nyt on aika miettiä ohjel-
maa ja hakea rahoitusta.

– Vuorossa on esittäviä taiteita, 
Pauliina kertoo. – Korona on 
niitä niin pahoin koetellut. Kova 
kaipuu näihin taiteisiin on.

 Paikaksi on mietitty Navalan la-
toa ja ajaksi elokuuta. Eija Ahvo 
ja Kartanoteatteri ovat kiinnostu-
neita. Toinen kuraattori Petra on 
tanssipedagogi, ja nykytanssi on 
mukana. Musiikki tietysti myös. 
Kirjallisuus vaikka kirjakaraoke-
na tai runokaraokena? Kuvataide 
tällä kertaa enemmän ympäristö-
taiteena kuin perinteisenä galle-
riataiteena.

Ideoita otetaan ilolla vastaan. 
Etenkin kokeelliset ja pieni-
muotoiset produktiot kiinnos-
tavat, ja kuraattoritiimiin saa 
mielellään ottaa yhteyttä (ars-
weikkola@twotowers.fi). Mu-
kana tällä kertaa on myös tapah-
tumia tuottanut uusi työryhmän 
jäsen Essi Lax.

Teksti: Arja Puikkonen 
Kuvat: Päivi Falck

Kesäisessä kahvilassa tapasi Liisa Hietasen Raijan (virkkaus, neulonta ja kirjonta). Seinällä Kirsti Tuokon 
Viimeinen nopea (öljyväri pleksille) ja Mira Kankaarannan Päivien kulku (öljyväri kankaalle).

Päivi Turakka Purhosen Heinäkuu 2020, akryyli koivuvanerille.
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Fria-Klinikka auttaa päihdeongelmaista ja hänen läheistään

Laura Eklund ja Miska Mikkonen.

Tervetuloa vapaaehtoistoimijaksi  
ikäihmisten palveluihin

Tule mukaan ilahduttamaan kun-
nan ikäihmisiä Puhelinkaveri-
toiminnassa, ulkoilukaverina, 
asiointiapuna tai avustajana tapah-
tumissa!

Haastattelun jälkeen saat perehdy-
tyksen ja henkilökohtaisen opas-
tuksen tehtävääsi, ja palveluohjaa-
ja toimii tukenasi.

Pääset mukaan ideoimaan, suunnit-
telemaan ja toteuttamaan laajentu-
vaa toimintaamme muiden vapaaeh-
toisina toimivien ”Helmien” kanssa.

Edellytämme luotettavuutta. Va-
paaehtoistoimessasi hyödyt, jos 
sinulla on aiempaa kokemuksesta 
ikäihmisten kanssa olemisesta.

Ikäihmiset kaipaavat usein juttu-
kaveriksi ikäistään, mutta tämä on 
hyvä tilaisuus myös mm.  kulttuu-

rin ja liikunta-alan sekä sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoille.

Tämä on antoisaa vapaa-ajantoi-
mintaa, jossa voit mahdollisuuksi-
en mukaan käyttää omia vahvuuk-
siasi ja mielenkiinnon kohteitasi.

Toivomme Sinun osallistumistasi 
säännöllisiin tapaamisiimme ja 
koulutuksiin. Pyrimme järjestä-
mään niitä joustavasti myös ilta-
aikaan.

Osa haastatteluista, perehdytyk-
sistä ja tapaamisista muiden va-
paaehtoisten kanssa tehdään etä-
nä, Teams-yhteydellä.

Yhteyshenkilöt ikäihmisten va-
paaehtoistoiminnassa:

Marja Keränen, palveluoh-
jaaja, puh. 050 413 74 43. 

Vapaaehtoistuen tarvitsijan ja va-
paaehtoisen yhteen saattaminen. 
Vapaaehtoistuen kartoittaminen, 
yhteyshenkilönä toimiminen sekä 
vapaaehtoisten tuki ja ohjaus.

Stiina Bergendahl, palvelupäällik-
kö Ikäihmisten yhteiset palvelut.
Esimiesvastuu, mm. henkilökortit, 
vakuutukset. Puh. 040 126 99 22.

Rekrytiimi: 
Sanna Loiviola, rekrytointi ja 
yhteistyökoordinaattori, puh. 050 
589 99 36, Martina Österman, 
palvelusihteeri, puh. 040 126 99 
30. 
Neuvonta Kuntarekryn 
hakemuksen täyttämisessä

Täytä Kuntarekryn hakemus: 
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyo-
paikat/vapaaehtoistoiminta-ikaih-
misten-palveluissa-330435/

KUNTOSALIVUOROT
kyläyhdistyksen jäsenille 

Veikkolan koululla  
tiistaisin klo 16–17.30 ja  
sunnuntaisin klo 16–18 
 
Tervetuloa kohottamaan kuntoa!

Fria-klinikka aloitti Veikkolassa 
maaliskuussa. Klinikka tarjoaa 
asiakaslähtöistä ja ammatillista 
Minnesota-hoitoa kodinomai-
sissa tiloissa. Asiakkaita mahtuu 
taloon enintään kahdeksan ker-
rallaan. Frian työn kohteena ovat 
lähinnä työelämässä olevat päih-
deriippuvaiset. Kuntoutus alkaa 
28–35 vuorokauden intensiivi-
hoidolla. Sen jälkeen on vuoros-
sa 11 kuukauden jatkohoito ker-
ran viikossa. Intervallijaksoista 
sovitaan erikseen. Läheisviikon-
loppu kuuluu myös päihdehoito-
ohjelmaan. Siihen osallistuvat 
hoidossa olevan läheiset. Hoi-
don tavoitteena on päästä koko-
naan eroon päihteiden käytöstä. 

Frialla on myös läheisille oma 
läheishoito-ohjelmansa.

Miten puoli vuotta Veikkolassa 
on mennyt?

Uuden Fria-klinikan työntekijä 
(ja yrittäjä) Laura Eklund sanoo 
pitävänsä tosi paljon paikasta.

– Veikkola on likellä pääkaupun-
kia, silti täällä on oma rauha kes-
kittyä kuntoutumiseen. 

Toiminnasta vastaa kokenut, am-
mattitaitoinen henkilökunta, jol-
la on yhteensä vuosikymmenien 
kokemus päihdetyöstä. Kaikilla 
on lisäksi omakohtaista koke-

musta päihderiippuvuudesta, 
joko omasta tai läheisen. Veikko-
lan hoitokeskuksen lisäksi Fria-
klinikalla on Turussa Minnesota-
mallista avohoitoa. 

Kiellon murtaminen  

¬ Harva päihdeongelmainen on 
hoitoon tullessaan motivoitunut 
lopettamaan päihteiden käytön. 
80 prosenttia kuntoutujista on 
sellaisia, jotka läheiset ovat lait-
taneet selkä seinää vasten. Ke-
tään ei pakoteta hoitoon. Se, että 
suostuu tulemaan riittää, Laura 
Eklund kertoo.

– Alkoholisti ei juo pahuuttaan 
tai ilkeyttään, hän ei näe omaa 
ongelmaansa. Se johtuu alkoho-
lismiin kuuluvasta kieltomeka-
nismista. Yksi tärkeä asia, mitä 
päihdekuntoutuksen aikana ta-
pahtuu, on kiellon murtuminen. 
On hyvä muistaa, että kukaan 
ei valitse alkoholismiin sairas-
tumistaan, kuten ei mihinkään 
muuhunkaan sairauteen. Sairau-
den takana on arvokas ja tärkeä 
ihminen, joka tarvitsee apua on-
gelmaansa.  Oikeanlaisen avun 
turvin suurin osa myös toipuu, 
Laura Eklund väittää.

Mistä rahat?

Hoitoon tullaan joko henkilön 
kotikaupungin lähettämänä, 
itsenäisesti hakeutumalla tai 
työnantajan hoitoon ohjaama-
na. Hoitokokonaisuuden hinta 
on 6500 euroa. Fria-Klinikalla 
on laitoshoidon toteuttamiseen 
ympärivuorokautisen päihde-

kuntoutuksen lupa sosiaali- ja 
terveydenhuollon viranomaisel-
ta. Yhteistyötä tehdään Avin ja 
Kelan kanssa. Toimintaa säätelee 
päihdehuoltolaki. Klinikka on 
yksityinen toimija, jolla on kou-
rallinen ammattitaitoista koulu-
tettua henkilökuntaa. 

– Kuntoutujista 60 prosenttia on 
itsemaksavia, 40 prosenttia tulee 
kunnan tai työnantajan hoitoon 
ohjaamana maksusitoumuksella. 
Alkoholismi on sairaus, johon 
jokaisella on ihan lainkin mu-
kaan oikeus saada apua, läheisel-
läkin, Laura Eklund sanoo.

Laura Eklundin sisarukset ke-
räsivät aikanaan kolehdin, jotta 
isä saatiin vastaavaan hoitoon. 
Hoidon avulla isä raitistui ja on 
elänyt raittiina nyt jo 12 vuotta.

– Emme ajatelleet silloin rahaa 
vaan sitä, että jos emme saa isää 
hoitoon, niin sitten järjestämme 
hautajaiset. 

Jos mietityttää

Jos päihdeongelma, oma tai 
omaisen vaivaa, et ole ainoa, ota 
rohkeasti yhteyttä! 

– Useimmiten meille yhteyttä 
ottaa läheinen. Sitten keskus-
tellaan tilanteesta ja pohditaan 
sopivat askelmerkit, miten siinä 
kannattaa edetä. Läheiset ovat 
usein aika rikki tilanteeseen. On 
uuvuttavaa, kun rakas ja tärkeä 
ihminen juo. Alkoholismi on 
inhottava sairaus. Se tekee elä-
mästä kurjaa ja särkee läheis-

tenkin sydämet. Toipuminen 
on mahdollista. Laura Eklund 
sanoo. 

Asiakas numero 3 aloitti kun-
toutuksen Veikkolan klinikalla 
maaliskuussa. Kuukauden inten-
siivihoito sujui hänen mukaansa 
tosi hyvin. Se oli silmiä avaavaa. 

– Kaikki alkoi, kun puhuin vel-
jelleni ongelmistani. Hän tiesi 
Veikkolassa aloittaneen Fria-
klinikan, sillä oli itse käynyt 
päihdehoidon Rehapissa Naan-
talissa, jossa Frian henkilökunta 
työskenteli aiemmin. Hän jär-
jesti minulle paikan Veikkolaan. 
Elämäni oli ennen Veikkolaa pa-
hassa sotkussa. Siellä sairauskä-
sitykseni muuttui. Olin pelännyt 
tulevani hulluksi, mutta opin, 
että sairauteni olikin alkoholis-
mi, numero 3 kertoo. 

– Olin pitänyt vaikeuksiani tois-
ten vikana, enkä kokenut oleva-
ni itse niistä vastuussa. Nyt olen 
jatkohoidossa, ja elämänilo on 
palannut. Olen saanut paljon asi-
oita aikaan. Riidat avopuolison 
kanssa ovat vähentyneet. Ilman 
hoitoa en olisi pystynyt lopetta-
maan juomista, numero 3 arvioi.

Nimettömänä pysyttelevä potilas 
löytyi klinikan avustuksella. Hä-
nen kokemuksensa hoidosta ovat 
hyvät. Toivotan hänelle tsemppiä 
jatkoon ja loppuelämään. 

Hoitotiedustelut: 010 319 0470 
Lisätietoa: friaklinikka.fi 

Teksti: Raija Kari 
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- EI HÄTÄÄ, 

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

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

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

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

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona

aJassa

OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

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

Me OP Kodissa tunnemme 
Veikkolan!

Merja Vähätiitto-Holmberg 
Kiinteistönvälittäjä,  

LKV, LVV, KiAT
Puh. 0500 440 887
merja.vahatiitto@op.fi

Kirsi Auranen
Kiinteistönvälittäjä,  

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

Hänen vaaleanpunainen korkeutensa,  
johon on helppo langeta – mikä se on?

PullaBiilihän se on. Veik-
kolassa nuoruutensa 
viettäneen Teemu Auran 
PullaBiili on pääkaupunki-
seudulla kesäkaudella liik-
kuva kahvila-konditoria 
täynnä tuoreita leipomo-
herkkuja. PullaBiilissä on 
vuonna 2011 perustetun 
Patisserie Teemu Auran 
leipomotuotteita. Vaalean-
punainen biili on muuta-
man kerran vieraillut Veik-
kolan Koskentorilla. Ihanat 
tuoreen leivän tuoksut ym-
päröivät autoa.

Rapeakuoristen, leipien 
sielu on hapanjuuri, joka 
on ollut mukana leivän 
valmistuksessa yrityksen 
alusta asti. Leivän rapean 
kuoren salaisuus on leivän 
paistaminen kuumassa, 
höyryävässä kiviarina-uu-
nissa.

Myös makeiden tuotteiden 
perusvalikoimaan kuuluvat 
monet herkut. Kaikki tuot-
teet tehdään monivaiheise-
na käsityönä.

Tämän yrityksen perustaja 
ja ideoiden isä Teemu Aura 
vastaili muutamaan kysy-
mykseemme.

Mitä mieleesi on jäänyt lap-
suudestasi Veikkolassa?

”Turvallisuus, luonto, pie-
nen kylän idyllisyys ja har-
rastusmahdollisuudet.”

Tiedämme, että olet erit-
täin luova persoona. Mikä 
sai sinut valitsemaan juuri 
ravintola-alan?

”Olen aika aktiivinen ja 
innostuva. Jotenkin ravin-
tola-ala sopii luonteeseeni 
todella hyvin.”

Jo vähän yli kaksikymp-
pisenä, vuonna 2003, 
olet ollut perustamassa 
DEMO-ravintolaa. Muu-
tama vuosi myöhemmin 
ravintola palkittiin Miche-
lin-tähdellä. Huima alku! 
Mikä sai sinut luopumaan 
DEMOsta ja siirtymään 
leipomoalalle?

 ”Halusin säännöllisempää 
elämää…ei ihan toteutunut 
(hymiö naurusta kyynelsil-
min ja nalle-hymiö). Olen 
ollut aina kiinnostunut lei-
vonnaisista ja leivoksista.”

Taisit välillä omistaa tai 
olla osakkaana OX- ja 
Groteskin-ravintoloissa? 
Oletko vielä mukana ra-
vintolatoiminnassa?

”Nykyään olen Patisserien 
lisäksi ravintola Albinan 
ja marraskuussa avattavan 
Mat Distriktin osakas.”

Miten reuna-alueita hyvin 
palveleva PullaBiili-idea 
syntyi?

”Se tuli tarpeesa palvel-
la laadukkailla tuotteilla 
myös asuinalueita, joissa 
ei ole vastaavia palveluita.”

Tänä syksynä PullaBii-
li vierailee vielä kerran 
Koskentorilla, lauantaina 
16.10. Myyntiaika Veikko-
lassa on ollut 8.00–15.00, 
mutta mikäli tuotteet lop-
puvat, starttaa vaaleanpu-
nainen Sitikka-kaunotar jo 
aiemmin takaisin kohti lei-
pomoa. Toivotamme Pul-
laBiilin tervetulleeksi ensi 
kesänäkin Veikkolaan.

Teksti: Pirkko Kautto

Punainen Tupa tarjoaa tilaa vuokralle
Veikkolan Punainen Tupa 
ry vuokraa tuvan tilo-
ja eri toimijoille. Lasten 
synttärit, taloyhtiön tai 
yhdistyksen kokous, työs-
kentelyrauhaa – tilat mah-
dollistavat monenlaisen 
käytön eripituisille ajan-
jaksoille. 

Punainen Tupa sijaitsee 
Veikkolan keskustan tun-
tumassa Impivaarantiellä.

Tarkemmat tiedot löytyvät 
Facebookista: Punainen 
Tupa. 
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Brita Blombergin testamentista on vielä iloa 
veikkolalaisille ikäihmisille

Veikkolalainen Brita Blomberg 
testamenttasi omaisuutensa käy-
tettäväksi 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-postinumeroalueilla asu-
vat veikkolalaiset.

Toimintaa ja uutisia

Etätapaamisia

BB-ryhmäläisille järjestettiin 
mahdollisuus kysyä etuuksista ja 
toiminnoista Teams-yhteydellä 
9.6. Tapahtumaan osallistui kaksi 
BB-ryhmäläistä.

Seuraava BB-ryhmäläisten 
Teams järjestetään 21.9. klo 13–
14. Kaikki sähköpostisoitteensa 
palveluohjaajalle antaneet saavat 
linkin Teams-tapahtumaan edel-
lisenä päivänä.

BB-vapaaehtoiset ovat tavanneet 
Teams-yhteydellä useamman 
kerran viime syksystä lähtien. He 
ovat tavanneet myös ulkona tur-
vavälein ja maskein.

Palveluohjaaja on käytettävis-
sä BB-etuusasioissa puolet työ-
ajastaan. Hän on muiden töiden 
ohessa mm. soittanut viikoittain 
Vahvuusvartti-tyyppisiä puhelui-
ta keskustelukaveria kaipaaville 
BB-ryhmäläisille. Elokuuhun 
mennessä häneen on oltu tämän 
vuoden aikana BB-asioissa yhte-
ydessä noin 130 kertaa, noin 70 
eri henkilön yhteydenottoja.

Tauolla ja selvityksessä olevia 
toimintoja ja etuuksia

Kahvilatoiminta

Kaikille ikäihmisille avoin ikäih-
misten kahvila on ollut tauolla 
vallitsevan tilanteen ja sopivan 
tilan puutteen vuoksi.

Liikuntaetuudet

BB-liikuntaetuudet jatkuvat syk-
syllä, jos tilanne sallii ryhmälii-
kunnan järjestämisen palvelun-
tuottajille.

Ennen käytössä olleet liikuntali-
pukkeet eivät ole enää käytössä, 
vaan tieto kulkee palveluohjaajan 
ja palveluntuottajan välillä säh-
köpostilla.

Ilmoita palveluohjaajalle, mikäli 
osallistut VeVe:n, kunnan liikun-
tatoimen tai Kansalaisopiston 
Veikkolassa tapahtuvaan liikun-
taryhmään. Voit saada niistä alen-
nusta 20 € kolmeen eri ryhmään 
(siis yhteensä 60 €).

Nummelan kutsutaksi

Nummelan kutsutaksi on ollut 
tauolla vallitsevan tilanteen sekä 
palveluntarjoajan puuttumisen 
vuoksi.

Palveluohjaaja on ollut yhtey-
dessä aiemmin palvelua käyttä-
neisiin. He pitivät BB:n järjestä-
mää Nummelan kutsutaksia toki 
parhaana palveluna, mutta suurin 
osa heistä on tyytyväisiä tällä 
hetkellä käyttämäänsä HSL:n 
asiointilinjaan. Kannustammekin 

jatkossa ikäihmisiä käyttämään 
tätä palvelua!

Uutisia:

BB-suunnitteluryhmässä alusta 
asti mukana ollut hoitotyönjoh-
taja Gun-Lis Wollsten jäi kesän 
alussa eläkkeelle. Hänen seuraa-
janaan (sekä työtehtävissä että 
BB-suunnitteluryhmässä) aloit-
ti 5.7. Kirkkonummen kunnan 
Ikäihmisten palveluiden palvelu-
johtaja Riikka Nikkari.

BB-suunnitteluryhmä kokoontuu 
syksyn aikana kaksi kertaa suun-
nitellen, päivittäen ja tarkentaen 
ikäihmisille iloa ja virkeyttä tuot-
tavia etuuksia BB-varojen loppu-
ajaksi.

Kunnan ikäihmisten palvelut jär-
jestävät yhteistyötahojen kanssa 
kaikille ikäihmisille ulkotapaa-
misia omilla asuinalueilla, joista 
ensimmäinen on Veikkolassa jo 
tämän lehden ilmestyttyä.

Toivottavasti tilanne ja resurssit 
sallivat, ja eri ikäihmisten kanssa 
toimijat pystyvät tulevaisuudessa 
järjestämään ikäihmisten tapaa-
mista mahdollistavia tapahtumia, 
ja he uskaltavat myös varotoimin 
niihin osallistua.

BB-etuuksista on käytettävissä 
seuraavat etuudet vuoden 2021 
loppuun asti:

apua leskelle

Leskeksi jäänyt voi saada apua 
johonkin ei niin tuttuun kotityö-
hön, tai kun tarvitsee apua esi-

merkiksi tavaroiden siivoamises-
sa ja lajittelussa. Tähän voi saada 
Brita Blombergin testamenttiva-
roista avustusta enintään 100 €. 
Avustus on käytettävissä vuoden 
ajan leskeksi jäämisestä.

Raskaat pihatyöt ja siivous

Näihin voi saada Brita Blombergin 
testamenttivaroista avustusta enin-
tään 100 € / vuosi etuus/talous.

Jalkahoitoetuus

Perusjalkahoitoon saat avustusta 
kahdesti vuodessa (25 € / hoi-
to).   Palveluntuottaja vähentää 
laskun loppusummasta etuuden 
kustannettavaksi BB-varoista. 
Palveluntuottaja ilmoittaa pal-
veluohjaajalle etuutta käyttäneet 
BB-projektin jäsenet.

Ruokalippuja koulun 
ruokailuun

Kansaneläkeläiset ja yli 65-vuo-
tiaat voivat ostaa ruokalippuja 
Veikkolan kirjastosta. Ruokailu 
tapahtuu Veikkolan koululla klo 
12:30–13:15. Ruokalista on näh-
tävillä Kirkkonummen Sanomissa.

BB-ryhmäliset saavat veloituk-
setta lippuja Veikkolan koulun 
ruokailuun. Saat ne postitse, kun 
tilaat palveluohjaajalta.

Lonkkasuojat

Jaoimme aiemmin tarvitseville 
lonkkasuojia niiden esittelyiden 
yhteydessä perjantaikahvilassa. 
Varastossa on vielä jäljellä joitain 
malleja ja kokoja. Jos tarvitset 

veloituksettomia lonkkasuojia, 
ota yhteys palveluohjaajaan.

Vapaaehtoistoimintaa

Palveluohjaajan työkuvaan kuu-
luu myös ikäihmisten vapaaeh-
toistoiminnan ohjaaminen. Tällä 
hetkellä Kirkkonummen ikäihmi-
sillä on tarve saada lisää vapaaeh-
toisia puhelinkavereita. Olemme 
perehdyttäneet heitä helmikuusta 
alkaen, ja muutama puhelin- ja 
ulkoilukaveripari on nyt aktiivi-
sesti yhteydessä.

Vapaaehtoistuen tarvitsijat ovat 
tulleet palveluohjaajan tietoon tuen 
tarpeen selvittämistä varten pää-
sääntöisesti kunnan ikäihmisten 
palveluissa työskentelevien kautta.

Veikkolassa on ollut aktiivista 
vapaaehtoistoimintaa BB-toimin-
nan alusta alkaen. Iso kiitos teille 
kaikille, olette arvokkaita!

Tällä hetkellä toimintana on mm. 
Ruth Vilmin ohjaama English 
Club, jossa keskustellaan englan-
niksi ja voidaan käydä yhdessä 
tapahtumissa. Lisätietoja ruth.
vilmi@gmail.com

Lisätietoja 

Kaikissa edellä mainituissa asi-
oissa lisätietoja antaa palveluoh-
jaaja Marja Keränen arkisin klo 
8–16, puh. 050 413 7443. Jätä 
viesti vastaajaan, jos et tavoita.
Sähköposti: marja.keranen@
kirkkonummi.fi

Facebook-sivu: Brita Blombergin 
testamentti-projekti

Ryhmäläisiä valokuvanäyttelyssä Volsissa elokuussa 2021. Kuva: Ruth Vilmi.
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aukioloajat: 
 
ma,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

Kirjaston syksy
Veikkolan kirjasto palvelee syk-
syllä normaaliin tapaan. Toki 
pyydämme kirjastossa asioivia 
noudattamaan maskisuositus-
ta ja pitämään huolta riittävistä 
turvaväleistä. Näin kaikki voivat 
turvallisin mielin vierailla kir-
jastolla. Isompia tapahtumia ei 
vielä tänä syksynä ole tiedossa, 
mutta seuraamme tilannetta.

Kirjaston aulassa on näyttelyti-
la, jossa on tälle syksylle vielä 
vapaita näyttelyaikoja. Otamme 
mielellämme kirjastolle taidetta 
piristämään ja värittämään aulan 
seiniä. Jos siis näyttelyn pitämi-
nen kiinnostaa, niin otathan yh-
teyttä.

Kirjaston satutunnit alkoivat 
10.9. Ne pidetään perjantaisin 
klo 10 kirjaston Rotko-salissa, 
jossa osallistujilla on mahdolli-
suus istua väljemmin. Satutuo-
kiot on suunnattu yli 3-vuotiaille 

lapsille. Mikäli osallistujia on 
jollain kerralla monta, pidämme 
kaksi peräkkäistä ja vähän lyhy-
empää tarinatuokiota. Tervetuloa 
mukaan!

Elina Saksala

Eija Ahvo - Elämän sain soimaan
Kustantaja Reuna

Tänä syksynä on kirjamarkki-
noille tullut useita elämäkertoja. 
Poimin kirjavalikoimasta Veik-
kolassa asuvan Kartanoteatteria 
luotsaavan Eija Ahvon “Elämän 
sain soimaan”.

Tietokirjailija Elina Saksala on 
taltioinut pitkän reissun, joka 
alkaa Juankoskelta, Savon sy-
dämestä. Mukaan mahtuu aimo 
annos monipuolista ja koke-
muksellista elämää turvallisessa 
yhteisössä, jossa musiikilla oli 
keskeinen rooli: koulukaverina 
oli eräs Juhani Leskinen eli koko 
kansan Juice.

Lahjakas ja laulavainen nuori 
hautaa lastentarhanopettajan 

haaveet ja suuntaa koulun lope-
tettuaan teatteriin tanssijaksi. 
Sieltä Helsinkiin teatterikoulun 
pääsykokeisiin ja ensi yrittä-
mällä sisään. Eijan kurssika-
vereina oli luova luokka, mm. 
Kari Väänänen, Matti Pellon-
pää, Harri Hyttinen ja Jukka-
Pekka Palo.

Hurja työputki alkoi v. 1977 suo-
raan teatterikoulusta Helsingin 
Kaupunginteatteriin, jossa odot-
tivat isot roolit. Samaan aikaan 
ajoittuivat perheen perustaminen 
ja lasten syntymät. Laulu mei-
nasi jäädä jalkoihin. Niinpä Eija 
teki päätöksen jättäytyä turvalli-
sesta työpaikasta freelanceriksi 
v. 1985. 

”Soitinmenot” oli 80-luvun puo-
livälissä MTV:n viihdesarja, 
jossa Eija oli mukana Heikki 
Kinnusen, Susanna Haaviston 
ja Erkki Saarelan kanssa. Sarjan 
tunnusmusiikista löytyi kirjalle 
nimi “Elämän sain soimaan”. Ja 
hyvin se on soinutkin.

Veikkolaan Eija Ahvo muutti 
perheineen 90-luvun alussa mo-
nien mutkien kautta, joita kirjas-
ta voi vain ihmetellä. Veikkola 
ja Kartanoteatteri ovat vahvasti 
mukana tarinoissa.

Unicefin Hyvän tahdon lähet-
tiläänä Eija on toiminut jo 36 
vuotta, ja mielenkiintoisia ovat 
hänen kokemuksensa kenttämat-
koista ja koulukiertueista. Tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistö 
luovutti hänelle taiteilijoiden Pro 
Finlandia -mitalin v. 2018.

"Elämän sain soimaan” on muis-
telmateos rikkaasta ja monipuo-
lisesta urasta esittävän taiteen 
saralla. Se on myös oiva kuvaus 
rohkeasta heittäytymisestä ja 
yhteiskunnallisesta vastuusta 
yksilön tasolla. Se on seitsen-
kymppisen artistin välitilinpää-
tös uralla, joka jatkuu edelleen.

Elina Saksala on rakentanut si-
sällöstä raikkaan tarinan esiin-
tyvän taiteilijan työstä ja arjesta. 
Niiden yhteensovittaminen ei 
aina näytä olevan helppoa.

Runsas ja mielenkiintoinen ku-
vitus täydentää ja rikastuttaa 
tarinan kulkua. Kirjaa lukiessa 
tuntuu kuin kuuntelisi Eija Ah-
von tarinointia.

Kirjan voi tilata Eijalta kaveri-
hintaan 25 e. ahvo.eija@gmail.
com

Paavo Sortti

KYLÄSAUNAN varaukset ja 
 

ILMOITUSTAULUN avaimet  

hoitaa Café Pikkirilli

Teerentie 1, 02880 Veikkola
info@polar-keittiot.�
050 365 3950

www.polar-keittiot.�
Soita ja sovi tapaaminen

KEITTIÖT - KYLPYHUONEET - SÄILYTYSTILAT - LIUKUOVET

POLAR - KEITTIÖT
KALUSTEET KAIKKIIN KODIN TILOIHIN

Tiina Myllyniemi  Kiinteistönvälittäjä, LKV
Soita 040 680 7704 tai laita sähköpostia: tiina.myllyniemi@kahdeksas.fi

Parhaan käsityksen asuntosi arvosta saat kun kutsut minut maksuttomalle arviokäynnille!

Mietitkö oman 
asuntosi myyntiä?

Seuraava lehti ilmestyy 29.11.  
Sen aineistopäivä on 7.11.

Mainostilavaraukset ja tiedustelut: 
kylnaraitti@gmail.com

Taloushallinon palveluja 
kokonaisvaltaisesti 

 
Yrityksille, yrittäjille, maatalouksille sekä 

yksityisille. 
Ammattitaitoisesti, kokemuksella 

ja asiakaslähtöisesti.

Myfix Oy 
Evitskogintie 87 / 2520 Lapinkylä 

Puhelin 040 778 0227 
info@myfix.fi  
www.myfix.fi
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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: 
0500 512 942

2 h ilmainen pysäköinti 
hallissa

Teemme kotikäyntejä

Talkoilla alkoi tennis Veikkolassa
Jos tuntematon pysäyttäisi sinut Veikkolan 
torilla ja kysyisi: 
”anteeksi, tiedätkö missä Veikkolassa on 
tenniskenttä?” 
Osaisitko vastata?

Syksyllä 1978 muutama 
veikkolalainen tenniksen 
harrastaja päätti perustaa 
kylälle tennisseuran Veik-
kolan Tennis ry (VeTe). 
Asukkaita tuolloin oli va-
jaa tuhat, mutta yhden ta-
loyhtiön aloitteesta saatiin 
perustamiskokouksessa 
kokoon 25 aktiivia, jotka 
olivat valmiita rakentamis-
talkoisiin.

Tontti saatiin vuokratuksi 
kunnalta. Kenttä valmistui 
nykyisen Veikkolan kou-
lun alueelle heinäkuussa 
1979.

Näytösotteluun saatiin 
sM-tason pelaaja

Talkoopäiviä kertyi yh-
teensä 47 ja osallistujia 
yhteensä 27 henkilöä. 
Aktiivisimpia olivat Esa 
Rönkä, Olli Aumo ja 
Kimmo Urvelin. Junio-
rijäseniä oli alkuvuosi-
na yli 30, ja toiminta oli 
vilkasta. Uuden kentän 
avajaisissa sunnuntaina 
9.9.1979 pelattiin näytös-
ottelu. Vastakkain olivat 
Hannu Perkonsalo ja Tar-
mo Jokinen, joka vuonna 
1968 oli voittanut Suo-
men mestaruuden mies-
ten kaksinpelissä. Hän oli 

edustanut Suomea myös 
mm. Davis-cupissa.

arne Grahn suomen 
tenniskuningas

Tarmo Jokisen mentorina 
aikanaan oli ollut Suomen 
kaikkien aikojen tennis-
kuningas Arne Grahn, 
joka osallistui mm. Parii-
sin olympialaisiin v. 1924 
ja voitti yli 40 Suomen 
mestaruutta 30-40-luvuil-
la. Tätinsä Fanny Sine-
brychoffin kautta Arne 
Grahn peri suuren omai-
suuden, mm. Hagalundin 
kartanon, ja rakennutti 
Tapiolaan Westendin ten-
niskeskuksen. Mielen-
kiintoinen yksityiskohta 
on, että Eerikinkartanon 
von Wahlbergin puoliso 
oli Maria omaa sukua Si-
nebrychoff. Tenniskenttä 
perustettiin kunnan maille, 
mutta tarkkaan ottaen kyse 
on alun perin Eerikinkarta-
non maista, jotka kunta sai 
lahjoituksena von Wahl-
bergilta.

Koulun laajennus ja 
uusi kentän paikka

Veikkolan asukasmäärä 
kasvoi kohisten 80-luvulla, 
ja koulu tarvitsi tilaa laajen-

nukselle. Tenniskenttä piti 
siirtää pois alta. Vilkkaan 
poliittisen keskustelun jäl-
keen kentälle löydettiin 
uusi hyvä paikka Impivaa-
rantien varrelta. Syksyllä 
1985 mestaruuskisojen 
jälkeen vanha kenttä piti 
purkaa ja uusi rakentaa, ja 
jälleen tarvittiin talkoohen-
keä. Tällä kertaa kaikkea 
ei enää tehty hartiavoimin, 
vaan paikallinen yrittäjä 
Heikki Alander teki maan-
siirtotyöt.

Tenniskuninkaan 
perintö elää

Grahnin sukukin on edel-
leen mukana tenniksessä. 
Arne Grahnin poika Pat-
rick oli myös aktiivinen 
tennispelaaja ja mones-
ti myös Tarmo Jokisen 
pelikaverina. Hän alkoi 
tuoda tenniskentän mas-
saa Saksasta aluksi omiin 
tarpeisiin, mutta kysyntä 
laajeni, kun sana hyvästä 
tuotteesta levisi. Nyt mm. 
Veikkolan kentän massan 
on toimittanut Arne Grah-
nin pojanpoikien johtama 
tennistuotteisiin erikoistu-
nut yritys.

Veikkolan Tennis 
nykyään

Kun Tarmo Jokinen kävi 
pelaamassa näytösottelun 
kentän avajaisissa, hän ei 
aavistanut joskus asuvan-
sa tennispallon kantaman 
päässä Veikkolan kentäs-

tä. Nyt hänet voi nähdä 
kentällä vaimonsa Lee-
nan kanssa opastamassa 
lapsenlapsiaan tenniksen 
salaisuuksiin. Hänen mie-
lestään Veikkolan kentän 
olosuhteet ovat edelleen 
hyvät: kentällä on mm. 
led-valot, mikä ei ole niin 
tavallista ulkokentillä.

Tennis on edelleen mainio 
vaikkapa koko perheen 
harrastus, ja Veikkolassa 
on hyvät mahdollisuudet 
nauttia tämän perinteisen 
pelisilmää ja ketteryyttä 
vaativan mailapelin vauh-
dista. Veikkolan Tennik-
sen nettisivujen kautta voi 
jokainen varata kentän ja 
mennä kokeilemaan ten-
niksen taikaa.

Ai niin, missä ne tennis-
kentät Veikkolassa ovat-
kaan? Kävele keskustasta 
koulun ja koirapuiston 
ohi alas Impivaarantielle, 
käänny vasemmalle, pian 
näet kentät vasemmalla 
pienessä metsikössä.

Juha Wikström

Kiitokset: Tarmo ja Leena 
Jokinen aineiston kokoa-
minen ja haastattelu, Olli 
Lehtosen leikekirja 

Kylänraitti n:o 2/2006

Lisätietoja toiminnasta 
Veikkolan Tenniksen sivut: 
https://veikkolantennis.
com

Talkooperinne tenniskentällä jatkuu: Tarmo Jokisen lapsenlapset puhdistamassa kenttää.

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

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.

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

Sivojantie 3, Lapinkylä p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

ti-pe 9-17

la 10-15

su 12-15su ja ma suljettu

.
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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

Veikkolan Veikkojen kesä täynnä toimintaa 
ja hienoja kisasuorituksia
VeVen kohta päättyvä ke-
säkausi on pitänyt sisällään 
paljon erilaista toimintaa 
ja hienoja kisasuorituksia 
niin lasten kuin aikuisten-
kin sarjoissa. Kesäkaudella 
seuran toiminnan tapahtu-
mapaikkana on ollut Veik-
kolan yleisurheilukenttä ja 
sen lähiympäristö. Kentällä 
luonnollisesti yleisurheil-
tiin, mutta myös kahvakuu-
lailtiin sekä pistettiin krop-
paa liikkeelle tanssillisilla 
Teematunneilla.

Seuran yleisurheilukou-
lujen harjoituksissa liik-
kui kesän aikana noin 100 
paikallista lasta ja nuorta. 
Treeneissä oli hyvä mei-
ninki, ja elokuun sateita lu-
kuun ottamatta myös säät 
suosivat harjoitustoimin-
taa loistavasti. Innokkaat 
4–6-vuotiaat Vauhtivekarat 
ja -veikot pääsivät testaa-
maan harjoituksissa opittu-
ja taitoja Nappulakisoissa 
omalla tutulla kentällä use-
amman kerran kesän aika-
na. Kisalajeina olivat mm. 
pallonheitto, turbokeihäs, 
eripituiset juoksumatkat ja 
pituushyppy. Kouluikäiset 
taas testasivat kisakunto-
aan seuran viikkokisojen 
lisäksi myös lähialueella 
järjestettävissä kisatapah-
tumissa.

Kesäleireillä 
yleisurheilun lisäksi 
miekkailua ja 
laserammuntaa

Veikkolan Veikkojen yleis-
urheilun kesäleirit pidettiin 
tänä vuonna heti koululais-
ten kesälomien alkaessa. 
Leiriviikkoja oli yhteensä 
kolme, ja osa innokkaista 
leiriläisistä osallistui kai-
kille kolmelle viikolle. Ku-
hunkin leiriviikkoon kuu-
lui mm. kolme lajipäivää 
ja testipäivä. Lajipäivien 

aikana tutustuttiin päivän 
ajan heitto-, hyppy- tai 
juoksulajiin sekä tehtiin 
lajiin liittyviä harjoituksia. 
Viikon lopuksi lajipäivillä 
opittuja taitoja testattiin 
testipäivillä. Jokainen lei-
riläinen sai leirin päätteek-
si muistoksi Leiridiplomin, 
johon oli kirjattuna par-
haimmat testipäivien suo-
ritukset lajeittain.

Leiripäivät sujuivat hienos-
ti – säät suosivat, ja Vuo-
renmäen koululla nautittu 
lounas auttoi jaksamaan 
ja tuomaan energiaa koko 
leiripäivän ajaksi. Lämpi-
mästä säästä johtuen vettä 
kului leirin aikana ennätys-
määrä; sillä huolehdittiin 
kehosta niin sisäisesti kuin 
ulkoisesti. Vesiämpärit pe-
susienineen toivat pienen 
viilennyksen keholle pa-
himpina hellepäivinä.

Elokuussa järjestettiin 
uutena leirivaihtoehtona 
päiväleiri. Leirin aikana 
moninkertainen suomen-
mestari ja ammattivalmen-
taja Paula Sotialan johdolla 
tutustuttiin Nykyaikaiseen 
viisiotteluun sekä erityises-
ti sen kahteen lajiin miek-
kailuun ja laserammun-
taan. Jokainen leiriläinen 
pääsi kokeilemaan miek-
kailua lajinmukaisessa va-
rustuksessa sekä harjoit-
telemaan laserammuntaa 
lajissa käytettävillä aseilla. 
Leiripäivä oli onnistunut 
niin ohjaajan kuin osallis-
tujienkin mielestä.

senioripäivillä iloisia 
jälleennäkemisiä

Kesäkuun alussa seuran 
seniorijäsenet kokoontui-
vat VeVen Senioripäiville. 
Koko keväänä senioriryh-
mät eivät olleet voineet 
kokoontua koronatilanteen 

vuoksi, ja hymy olikin her-
kässä, kun tutut jumppaka-
verit tapasivat toisensa taas 
pitkästä aikaa liikunnan 
parissa. Päivän liikunnalli-
sesta osuudesta vastasivat 
seuran tutut ohjaajat Mita 
Baarman ja Nina Mujunen. 
Liikunnan lisäksi Kirk-
konummen-Siuntion Sy-
dänyhdistyksen paikalliset 
jäsenet olivat kertomassa 
kasvisten tärkeydestä ruo-
kavaliossa ja havainnol-
listamassa, miten helposti 
itse asiassa suosituksen 
mukainen puoli kiloa päi-
vässä kasviksia tuleekin 
nautituksi.

Kisoissa mitalisadetta 
ja hienoja suorituksia

Kisakesä toi hienoa me-
netystä veveläisille. 
Elokuussa kisattavista 
9–13-vuotiaiden piirinmes-
taruuskisoista tuomisina 
oli hieno seitsemän mitalin 
saalis. Lisäksi iso mää-
rä urheilijoita sijoittui 10 
parhaan joukkoon, ja moni 
urheilija teki hienoja omia 
ennätyksiään kisoissa. Ja 
mikä hienointa, veveläiset 
urheilijat osallistuivat mo-
nipuolisesti eri lajeihin.

Suurimmasta yksittäisestä 
mitalisaaliista vastasi Ron-
ja Tuominen. Hän saavutti 
T13-sarjassa kultaa kuulas-
sa ja kiekonheitossa sekä 
pronssia keihäänheitossa. 
Muita pronssimitalisteja 
olivat Emma Barlow T11-
sarjan moukarissa, Mea 
Barlow T13-sarjan 1000 
metrin juoksussa ja Otso 
Aalto P9-sarjan 40 metrin 
juoksussa. Lisäksi Josiah 
Fincher sai hienosti hopeaa 
P10-sarjan kiekonheitossa.

Heinäkuun lopussa aikui-
syleisurheilun Suomen-
mestaruuskisat Mikkelissä 

toivat Veikkolan Veikkojen 
aikuisyleisurheilijoille mu-
kavan viiden mitalin ko-
konaissaaliin. Mitaleiden 
tuojina kunnostautuivat 
korkeus- ja seiväshyppääjä 
Jukka Malila sekä juoksija 
Piia Doyle.

Jukka Malila aloitti urak-
kansa perjantaina korke-
ushypyllä. Jännittävässä ja 
tasaväkisessä kilpailussa 
Malila korjasi lopulta potin 
ja otti Suomen mestaruu-
den M60-sarjassa. Malilan 
menestystä täydensi kisa-
lauantai, joka toi tullessaan 
oman sarjan seiväshypyn 
pronssimitalin.

Juoksija Piia Doyle oli 
viikonvaihteen otteissaan 
tasaisen varma ja vakuutta-
va. Hän urakoi viikonlop-
puna kahtena kisapäivänä 
N45-sarjassa 5 000 metrin, 
800 metrin ja 1 500 metrin 
juoksumatkoilla saavuttaen 
jokaisessa hopeamitalin.

syyskauden ryhmissä 
vielä tilaa

Hienosti sujuneen kesä-
kauden jälkeen VeVen 
syyskauden ryhmät aloit-
tivat toimintansa syyskuun 
alussa. Tänä syksynä on 
käynnistynyt noin 30 eri-
laista lasten & nuorten 
palloilun ja ryhmäliikun-
nan ryhmää, jotka tarjoa-
vat taas liikuntaa vauvasta 
vaariin Veikkolan alueella. 
Näin koronaepidemian ai-
kana toiminnan lähtökoh-
tana on terveysturvallisuus, 
ja toiminnassa noudatetaan 
yleisiä turvallisuusohjeita 
sekä voimassa olevia vi-
ranomaismääräyksiä.

Lisätietoa syyskauden ryh-
mistä ja ilmoittautumisesta 
löydät seuran kotisivuilta 
veve.net.

Teksti: Susan Honka

Yu-kisat 2021. VeVen viikkokisoissa nähtiin hienoja 
kisasuorituksia. Kuva: Susan Honka.

Miekkailu- ja 
laserammuntaleiri 2021. 
Miekkailuharjoituksia 
Paula Sotialan johdolla. 
Kuva: Janna Saarikko.

www.veikkola.fi
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Raikasta Syksyä!

Syksy on taas saapunut. Valta-
osa muuttolinnuistamme, kuten 
pääskyt, kertut, peipot, kerttu-
set, sirkkalinnut, siepot jne. ovat 
jo lähteneet etelämmäksi. Osa 
muuttolinnuista, kuten esimer-
kiksi mustarastaat, voivat myös 
jäädä talvehtimaan Pohjolaan.

On myös paikka- ja kiertolintuja, 
kuten närhet, tikat, tiaiset, hara-
kat jne. Tämä tarkoittaa, että pe-
sintäaikojen välissä nämä linnut 
elelevät lähellä pesimäpaikkaan-
sa tai voivat myös lentää pidem-
mällekin. Ne eivät kuitenkaan 
muuta säännönmukaisesti ete-
lään. Joskus vaellukset ulottuvat 
jopa tuhansien kilometrien pää-
hän. Esimerkiksi Siperiassa pe-
sivät paikkalinnut voivat vaeltaa 
Suomeen. Vaelluksille on syynä 
yleensä ravinnon väheneminen 
pesimäalueella.

Lämmin kesä mahdollisti monil-
le linnuille maksimaalisen poi-

kastuoton. Voi olla, että jotkin 
lajit saivat jopa kolme pesuetta 
lentoon. Vielä heinäkuussa näin 
talitiaisen, joka keräsi aineksia 
pesän rakentamiseen. Perhosia-
kin oli enemmän kuin miesmuis-
tiin.

Viime kesänä silmiini osui ilman 
varsinaista lintujen tarkkailua 
enemmän käkihavaintoja kuin 
milloinkaan aikaisemmin. Ilmei-
sesti lämmin kesä oli suotuisa 
myös käelle. Käki muistuttaa 
erehdyttävästi pientä haukkaa 
lentäessään puiden välistä kovaa 
vauhtia.

Käestä on olemassa kaksi eri-
laista värimuunnosta, ruskea ja 
harmaa. Tämän ainoan loispe-
sijämme koiras ja naaras ovat 
samannäköisiä. Käki osaa etsiä 
sopivia sijaisemoja mm. leppä-
lintujen, kirvisten ja kerttujen pe-
sistä. Sopivan pesän löydettyään 
se munii yhden munan pesään ja 

poistuu paikalta. Vaikka munan 
koko on hieman suurempi kuin 
sijaisemon, homma onnistuu 
erittäin hyvin, eikä sijaisemo 
erota vierasta munaa omistaan. 
Kun käenpoikanen sitten kuoriu-
tuu, se kippaa kuoriutumattomat 
munat sekä jo kuoriutuneet poi-
kaset pois pesästä. Näin luonto 
toimii, vaikka vähän pahalta 
tuntuukin.

Lintujen höyhenistössä samoin 
kuin eläintenkin turkissa esiin-
tyy määrättyjä loisia eli täikär-
päsiä. Meille tutuin taitaa olla 
hirvikärpänen, joka ei lisäänny 
linnuissa.

Linnuilla on täikärpäsiä laji-
kohtaisesti. Näitä lintujen loisia 
ovat petolinnun, rastaan, tiaisen, 
tervapääskyn, pääskyn, sääksen 
täikärpäset. Pystyäkseen lisään-
tymään täikärpäsnaaraat ime-
vät tarvitsemansa veriannoksen 
isäntälajistaan. Normaalisti isän-
tä ei tähän menehdy.

Täikärpäset ovat huonoja lentä-
jiä. Ne pudottavat siipensä löy-
dettyään kohteensa. Kohde ei 
aina ole oikea. Tällöin täikärpä-

nen on tuomittu menehtymään. 
Erikoista kuitenkin on niiden 
hyvä lisääntymiskyky. Löydet-
tyään oikean kohteen ne synnyt-
tävät yhden toukan kerrallaan. 
Kuitenkin näinkin alhaisella li-
sääntymisteholla ko. lajien edus-
tajia löytyy paljon sekä linnuista 
että nisäkkäistä.

Täikärpästen elinmahdollisuu-
det paranevat, jos linnut pesivät 
vuosi toisensa jälkeen samoissa 
pesissä. Tämän vuoksi pesä-
pönttöjen siivous vuosittain pe-
simäkauden jälkeen on todella 
tärkeää. Jos tämä puhdistustyö 
tehdään syksyllä, loisten talvesta 
selviytyminen vaikeutuu entises-
tään.

Metsäkanalinnut sekä muutkin 
linnut, kuten varpuset, ottavat 
hiekkakylpyjä. Käytökselle saat-
taa olla merkittävä syy, loisis-
ta eroon pääseminen. Merkille 
pantavaa on myös se, että nämä 
täikärpäset ovat monien hyöntei-
siä ravintonaan käyttävien lintu-
jen ravintoa. Sen lisäksi, että lin-
nut poimivat ravinnokseen näitä 
kutsumattomia vieraita omasta 
höyhenistöstään, esimerkiksi 

tiaisten tiedetään hakeutuvan 
hirvien makuupaikkojen lähetty-
ville. Sieltä löytyy hirvikärpäsiä 
ravinnoksi. Yhdessä hirvessä 
voikin olla jopa 10 000 hirvikär-
pästä.

Jos syys-lokakuun vaihteessa 
syntyy sopivia itätuulia, on odo-
tettavissa jälleen voimakasta 
hanhimuuttoa. Venäjän tundral-
la pesineet tundra-, valkopos-
ki- sekä sepelhanhet ovat toden-
näköisesti saaneet myös hyvät 
poikastuotot, ja muuttoparvet 
ovat suuria.

Hyvä pihlajien marjasato tarjoaa 
muuttaville marjansyöjille, ku-
ten tilhille ja rastaille, runsaasti 
matkaevästä. Joskus käy niin, 
että marjat ajan mittaan alkavat 
käydä muodostaen alkoholia. 
Tämän seurauksena linnut syö-
dessään käyneitä marjoja saatta-
vat lennellä miten sattuu, vaikka 
päin ikkunaa. Tällaisia havainto-
ja on esimerkiksi tilhestä.

 
Hyvää Loppuvuotta!

Topi

Lamminpuroa kunnostetaan
Lamminpuroa on tänä kesänä 
ennallistettu ja kunnostettu mo-
nin tavoin. Veikkolan vesistö-
hankkeen kustantamana koskes-
ta poistettiin koneellisesti osa 
kalankasvattamon betonirauni-
oista ja osa padosta. 

LUVY ry:n Joonas Tammi-
vuoren opastamana talkoissa 

heiteltiin ja kannettiin kiviä 
Lamminpuron koskeen niin, 
että saatiin uomaan lisää mut-
kia ja saarekkeita. Tavoitteena 
on veden viipymän lisääminen 
ja turva- ja kutupaikkojen ka-
saaminen kaloille. Hiljakseen 
rakentuu myös kosken viereen 
ulkoilijoille polku, jossa on so-
liseva äänimaisema. 

Turuntien sillalta Lamminjärvelle 
päin KIRVES ry:n talkoissa pois-
tettiin konkelossa olleita puita ja 
puron yli kaatuneita puita. Tästä-
kin tulee jossain vaiheessa ranta-
reitti sillalta Koivikkotielle asti. 

Marjokaisa Piironen 
Kirves ry. 
kirves.veikkola@gmail.com

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

TARJA SAHARI 
0700-9-3008
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Vastaanotto Veikkolassa 
Ajanvaraus  040-5151 554 
 
Tarot-tulkintoja – tilaa minut,  polttareihin ja 
naisten iltoihin tekemään tarot-tulkintoja  
 
www.tarjasahari.fi

Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa  
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Ota rohkeasti yhteyttä!

Tilipalvelu Satu Nerola Ky 
Teollisuustie 9, 02880 VEIKKOLA 
p. 010 666 1954 
info@tilipalvelunerola.fi
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Mistä Tampaja on saanut nimensä?
Vasta tänä keväänä löysin 
väitöskirjatutkija Jaakko 
Raunamaan vuonna 2014 
tekemän perinpohjaisen 
selvityksen Kirkkonum-
men järvien ja lampien 
nimeämisperusteista. Täs-
sä ansiokkaassa työssä 
on haettu tietoa monin eri 
tavoin ja monista lähteis-
tä: Maanmittauslaitoksen 
vanhojen karttojen kokoel-
mat, nimi- ja murrearkisto, 
maantiede, historia- ja kie-
litiede sekä paikannimien 
levikkivertailu.

saamelaiset, 
hämäläiset, suomalaiset 
ja ruotsalaiset

Eri kieliä ja murteita pu-
huvaa porukkaa on La-
pinkylän alueella riittänyt 
aikojen alusta. Selvitystyö 
alkaakin siitä, millä kielel-
lä alkuperäinen nimi olisi 
annettu, ja miten se ehkä 
on muuntunut aikojen 
kuluessa. Haapajärven, 
Kylmälän ja Lapinkylän 
alueet ovat kaikki suoma-
laistaustaisia, joten voinee 
myös Tampajan tapauk-
sessa pitää todennäköise-
nä, että nimi on suomalais-
peräinen.

Tampajan nimi 
wanhoissa kartoissa

Tampaja näkyy 1700-lu-
vun kartoissa muodoissa 
Tambojan Iärwi, Tamboja 
träsk ja Tambaja Iärwi. 
Tampajan nimi on pysynyt 
kartoissa varsin muuttu-
mattomana sekä suoma-
laisten että ruotsalaisen 

käyttämänä.

Tampajan laskuoja 
ja mylly

Tampajan eteläisestä 
lahdesta lähtee etelään 
laskuoja, joka muuttuu 
verkkaisen alun jälkeen 
kohisevaksi koskeksi. 
Tässä kohdassa on sijain-
nut mylly ainakin 1700-lu-
vun alusta ja sitä ennenkin 
1800-luvun loppuun asti. 
Vanhoissa kartoissa näkyy 
laskuojassa tällä kohdalla 
kaksi tai kolme pato- tai 
myllyrakennelmaa. Tam-
pajan vedenpinta on ollut 
1960-luvulle asti nykyistä 
korkeammalla, joten vir-
tauskin on ollut voimak-
kaampaa.

Mistä Tampaja ei ole 
saanut nimeään

Tampereen on ehdotet-
tu saaneen nimensä joko 
muinaisruotsalaisesta sa-
nasta Damber tai sitten 
saamelaisesta koskien 
välistä suvantopaikkaa 
tarkoittavasta sanasta 
Dappal. Saamelaiskielten 
varhaismuodoissa sana 
lienee ollut kutakuinkin 
muodossa Tampel, josta 
hämäläismurteiden vaiku-
tuksesta olisi kehittynyt 
muoto Tamper.

Tampaja ei kuitenkaan ole 
koskien välinen suvanto, 
eikä Damber-sanakaan 
sovi kielitieteellisen tut-
kimuksen mukaan. Patoa 
– ruotsiksi ”damm” – tar-
koittava määrite kuiten-

kin sopisi järven nimeksi. 
Nimiarkistossa on Kyl-
mälässä sijaitseva Tammi-
oja, jossa on ollut sulku. 
Kirkkonummella on siten 
ainakin käytetty sanaa 
”tammi” merkityksessä 
”pato”. Samoin Antrean 
Tampajanniemen nimila-
pussa kerrotaan, että pai-
kalla on sijainnut tammi 
eli pato. Äänteellisesti on 
kuitenkin vaikea ajatella, 
että muodosta ”tammi” on 
kehittynyt nimi Tampaja.

Paremmin äännemuutok-
sen lainalaisuuksiin sopii-
kin murteissa käytetty sana 
”tamppi”. ”Tamppimylly” 
tarkoittaa yhdeltä merki-
tykseltään sarkavaatteiden 
valmistuksessa käytettyä 
saran vanutuslaitetta. Täl-
laista tuskin on Tampajan 
laskuojan varrella kuiten-
kaan ollut, vaan mylly on 
ollut luultavimmin tavalli-
nen pieni vain lähipeltojen 
viljojen jauhatukseen tar-
koitettu laite.

Tamppu – tamput

Toisaalta muoto ”tamput” 
on tarkoittanut Hämeessä 
ruumenia, silppuja ja aka-
noita. Näistä on nälänhä-
dän aikana jauhettu jauhot 
hätäleipiin. Sana ”tamppi” 
ei siis ole liittynyt pelkäs-
tään sarkavaatteiden val-
mistukseen, vaan sitä on 
käytetty yleisemminkin 
myllytoimintaan liittyen. 
Nimiarkiston kokoelmissa 
monet tampi- tai tampp-
alkuiset paikannimet ovat 
perustuneet paikalla si-

jainneeseen viljojen jau-
hinmyllyyn.

Onkin mahdollista, että 
– kuten se oli kirjoitet-
tu 1700-luvun kartassa 
”Tambojan Iärwi” – Tam-
paja on saattanut muotou-
tua sanasta ”tamppiojan-
järvi”.

Kuvaus viljan ja 
tamppujen jauhatuksesta 
1870-luvulla

Tässä vielä elävä kuvaus 
myllymatkasta 1870-lu-
vulla ”Kotiseutukuvauksia 
Lounais-Hämeestä” -tal-
lenteesta:

"Keväällä, kun metsien lu-
met alkoivat sulaa ja puroset 
juosta, koitti paras mylly-
kausi pienille niin kuin suu-

rillekin jalkamyllyille. Ne 
oli silloin ensi työksi pan-
tava kuntoon. Kylän miehet 
tekivät sen yhteisesti. He 
siivittivät tukin, teroittivat 
kivet ja korjailivat milloin 
ruuhta, milloin kattoa. Kun 
mylly oli saatu kuntoon, 
käyty metsästä taittamassa 
varpuja, joista napaluuta 
tehtiin, ja säkit kannettu si-
sään, ryhdyttiin panemaan 
myllyä käyntiin.”

”Ensin jauhatettiin rukiit. 
Jyvät kaadettiin kuurna-
tuuttiin, luuta taivutettiin 
napaan siten, että sen lat-
vapää asetettiin syvälle 
kivien väliin, tyvi ylös-
päin. Luuta oli vähän pie-
nempi kuin käväisyluu-
ta, `semmoinen hevosen 
tampinluuta`. Päretikku 
kiinnitettiin tapilla karis-
tinseipääseen, ja orpaan-
palkki kiilattiin sopivalle 
korkeudelle. Kun sitten 
joku miehistä kävi nos-
tamassa vesiluukun ylös, 
lähti mylly pyörimään.”

”Käsin vielä autettiin jyvi-
en tippumista napaan, jos-
ta luudanvarvut johtivat ne 
kivien väliin. Ensimmäi-
sistä jauhoista tuli ns. kah-
najauhot, sillä kahnan syr-
jälautojen ja kivien välin 
piti ensin täyttyä jauhoista, 
jotta muut jauhot alkoivat 
juosta kahnan pohjassa 
olevan reuna-aukon kaut-
ta alempana olevaan `loo-

laan`. Siitä täytyi jauhot 
pistellä jauholastalla eli 
auskurilla säkkiin, jonka 
suuta oli helppo pitää le-
veänä molemmista päistä 
terävällä, säkin läpi piste-
tyllä pulkalla.”

”Rukiitten jälkeen jau-
hatettiin ohrat ja kaurat 
ottamatta välillä pois 
kahnajauhoja. Karistimen 
päre oli nyt paras muuttaa 
vahvempaan pulkkaan. 
Pöpöröjauhoja kesti kau-
an käyttää (piepojauhoik-
si), kun piti pieneksi jau-
hattaa. Niitä pantiin vähän 
kerrallaan napaan ja jau-
hatettiin kuoret mukaan. 
Tämän jälkeen kaavittiin 
kahnajauhot pois ja ote-
tiin pois jo sutiksi kulunut 
napaluuta.”

”Lopuksi jauhatettiin tam-
put. Ne olivat sellaisia 
riihenperiä, joiden seassa 
oli myös petkeleellä rikki 
survotut tähkäpäät ja vain 
vähän luuva- eli härkäjy-
viä. Tamppusäkki pantiin 
kyljelleen tuuttiin luukun 
suun taakse, mistä tamput 
oli käsin vedettävä napaan. 
Kahnan päälle täytyi heit-
tää muutamia irtonaisia 
lautoja, jotta niiden päälle 
sai mennä rähmälleen, sil-
lä vielä navassakin täytyi 
tamppuja käsin tunkea ki-
vien väliin."

Teksti: Annukka Jentze

Samuel Brotheruksen kartta vuodelta 1700. Tampajan 
eteläinen lahti on kuvan yläreunassa.

Isojaon kartta vuodelta 1776. Tampajan eteläinen lahti 
on kuvan yläreunassa.

Tamp/Tampp-alkuiset paikannimet 
merkityksessä ”jauhatusmylly”: 
Tampinoja, Tampinkoski, Tampinpelto, 
Tamppi, Tamppikoski, Tamppipuro.

Tampajan laskuojan entisen myllyn 
myllynkivi kosken pohjalla.

Lähteet: 
Jaakko Raunamaa www.kirkkonummi.fi/library/
files/5a1ea211c9105842f5000fbc/Raunamaa _
Kirkkonummen_jarvet_ja_lammet.pdf 
Forssan museon vuosikirja, Kotiseutukuvauksia 
Lounais-Hämeestä 
Bengt Welin, Leif Moring, Sigbritt Backman: 
Kertomuksia Lapinkylästä  
Haastattelu ja maastotutkimukset: Carl-Erik Hjelt
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nikkarin Putki- ja Peltityö oy:stä 
– Kaivuutyöt 2–4 ton kumitelakoneella 
– Putki- ja jätevesijärjestelmät 
– Rakennuspeltityöt 
– Saumaton sadevesikouru 
– Ilmanvaihtotyöt 
– Jätevesipumppaamot 

Tarjouskyselyt: marko.nikolajew@gmail.com  050 344 4918
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puh. 0400 206 732 / sähköposti: jukka.horman@hotmail.fi

nikkarin Sauna ja Lista

Listoitan talosi
Paneloin saunasi
Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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