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Historiallinen muutos

Tammikuun 23. päivänä 
järjestetään historialli-
set vaalit, niillä valitaan 
hyvinvointialueiden 

aluevaltuustot. Länsi-Uuden-
maan alueeseen kuuluvat kaikki 
kunnat Espoosta Hankoon. Val-
tuutettuja valitaan alueella 79. 
Espoolaisia on eniten, ja hyvin-
kin he saavat reilun enemmistön 
paikoista. Äänestysprosentista 
on arvioitu tulevan surkea, 40 
prosenttia. Monille on kuulem-
ma epäselvää, mistä vaaleista 
on kysymys, miksi kannattaa 
äänestää. Sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistus (sote-uudistus) 
siirtää vastuun muun muassa 
sairaanhoidon, sosiaalitoimen, 
vanhusten hoidon ja pelastus-
toimen järjestämisestä kunnilta 
hyvinvointialueille.

Aluevaltuutetut voivat 
päättää esimerkiksi siitä, 
missä terveyskeskukset 

ovat.  Muutos on yksi maamme 
historian suurimmista hallinto-
uudistuksista. Aluevaltuustot 
aloittavat ensi vuoden maalis-
kuussa, ja päätösvalta niille siir-
tyy vuoden 2023 alusta. Kan-

nattaa käydä äänestämässä! Jos 
saataisiin edes jotain tolkkua ja 
sote-asioita ymmärtäviä ihmisiä 
aluevaltuustoon. Seuraavat vaa-
lit ovat kuntavaalien yhteydessä.

Hurjaa kyytiä

Kirkkonummen kunnan 
budjetti turvaa palvelut 
ja mahdollistaa toimin-

tojen kehittämisen, sanoo kun-
nanjohtaja talousarvioehdotuk-
sestaan. Investointeihin kuluu 
tänä vuonna 45,3 miljoonaa, 
lisäksi Gesterbyn koulukeskus 
toteutetaan kiinteistöleasingil-
lä, Hankkeen kokonaishinta on 
42,5 miljoonaa. Uutta lainaa 
otetaan 44 miljoonaa, entistä ly-
hennetään 21 miljoonalla. Kun 
vuonna 2019 velkaa oli asukasta 
kohden 4 272 euroa, sen on arvi-
oitu kaksinkertaistuvan viidessä 
vuodessa.

Historian suurin

Samaan aikaan kun sote 
siirtyy kunnalta hyvin-
vointialueelle, Kirkko-
nummi rakentaa uuden 

terveyskeskuksen, jonka vä-
estöpohja on laskettu vahvasti 
yläkanttiin; eivät riitä edes oman 
kunnan asukkaat, pitää lainata 
muilta. Siuntio rakentaa kui-
tenkin oman sote-keskuksen, ja 
veikkolalaiset eivät mielellään 
kirkonkylälle tule, on pitkä mat-
ka ja mutkainen tie. Terveyskes-
kus on kunnan kaikkien aikojen 
suurin investointi.

Mitenhän lähipalvelujen muu-
toksissa käy?

Raija Kari
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Talviuinti jo hyvässä vauhdissa
Virkeyttä viileästä vedestä – puhtia päivään

Vaikka varsinaiset avannot vielä puuttu-
vatkin, tuntuvat kylmän veden vaikutukset 
samalta kuin varsinaisilla talvikeleillä.

avantouimareiden ajatuksia

Ritva Vaaramaa:

– Uinti aamuisin virkistää koko päiväksi. 
Minä uin joka aamu arkipäivinä, en 
viikonloppuisin. Aamu-uimarit ovat 
tulleet tutuiksi vuosien varrella.  
 
– Uimakopin seinillä on paljon hyvää 
ja tarpeellista tietoa uimareille.

– Keskusteltiin muiden uimareiden kanssa, 
että kylmäuinti on terveellistä ja tuo helpo-
tusta muun muassa reumaattisiin vaivoihin, 
lihaskipuihin, verenkierto-ongelmiin ja 
mielen virkeyteen. Minä olen käynyt avan-
nossa lähes koko elämäni ja Veikkolassa 43 
vuotta. Silloin kun korona jylläsi, mentiin 
vuorotellen uimaan yksi kerrallaan.

– Kun rantaan menee, niin on ihanat näky-
mät järvelle; voi aistia sääolosuhteet.

– Mieletön hyvänolon tunne, kun aloittaa 
uintikierrokset.

– Mitä kauemmin viipyy vedessä, sitä 
upeammaksi tulee tunne kehossa.

– Avantouinti auttoi vaihdevuosien kuu-
miin aaltoihin.

– Jalkojen ja sormien verenkierto on huomat-
tavasti vilkkaampaa, kun käy avannossa.

– Kunnan toimittama lämmin pukeutu-
mistila pidetään siistinä talkoohengessä. 

Olemme jakaneet siivousvuoroja uimarei-
den kesken.

saunojien sanomaa

Kim:

– Kaikkia kehuneita lainaten: hirmu hyvät 
löylyt!

– Vanha "maalaissauna," rakennettu 
1800-luvulla, katto korkea, iso tila, löylyt 
paranee aina useampien saunojien jälkeen.

– Nöyrästi pitää etenkin pitempien ihmis-
ten astua sisään, koska oviaukko on melko 
matala.

– Moni empii avantoon uskaltautumista. 
Siihen on hyvä ohje: kun aloitat syksyllä 
ja käyt joka viikko, jolloin vesi kylmenee 
hieman, sanot itsellesi, että uskalsin viime 
viikolla, miksen nytkin!

Tiina:

– Ihanteellinen tilanne olisi päästä avantosau-
naan joka päivä, kuten esim. Lohjalla on.

– Meidän sauna on ihan ekstraa!

Bigi:

– Hienoa, että sunnuntain avoimet sauna-
vuorot toimivat taas pitkästä aikaa!

– Mahtavaa, että puulahjoituksia tulee aina 
silloin tällöin!

Uimaan kopin tai saunan kautta

Paikan löydät osoitteesta Hyvänmielentie 

5, Veikkola (Lammaskallion uimaranta).

Sunnuntaisin rantasaunaa lämmitetään tal-
koovoimin niin, että se on valmis n. klo 17. 
Voit ilmoittautua mukaan Veikkolan Kylä-
saunojat -nimiseen facebook-ryhmään.

Saunaa voi varata yksityiskäyttöön Café 
Pikkirillin kautta, josta voi noutaa avaimen 
ja ohjeet.

Vuorot toimivat klo 14–18 ja klo 18–22. 
Maksu on 40 euroa / vuoro.

Saunan pukuhuone on pieni useamman 
saunojan käyttöön. Siksi toinen vaja on 
vapaassa käytössä pukeutumiseen ja vil-
voitteluun.

Talviaikaan kunnan toimittama lämmin 
avantouimareille alun perin tarkoitettu pu-
keutumistila on myös saunojien käytettä-
vissä.

Pukukopin avaimen voi tilata itselleen 
kunnalta numerosta 040 126 9404. Avai-
men saa maksamalla siitä 28,90 euroa; pa-
lautettaessa siitä saa takaisin pantin 17,30 
euroa. Avaimen voi noutaa Veikkolan nuo-
risotilasta (Koskentie 3) tilauksen yhtey-
dessä sovittavana aikana.

Lisätietoja:veikkola.fi/sauna

Teksti: Eila-Maija Sortti 
Kuva: Pirjo Lyytinen/Raija Vaaramaa

Lämmin pukeutumistila ja avanto viime tammikuussa.

Digisti yhteisöllinen Veikkola

Työpajatoiminta  
on alkanut

Kyläyhdistyksen  
hallitus vuodelle  
2022
Kyläyhdistyksen syyskokouksessa 23.11. 
valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Sen 
kokoonpano on:

Matti Moilanen, pj. 
Pinja Drufva 
Miika Engström 
Marja Manninen 
Marjokaisa Piironen 
Pekka Sinisalo 
Santtu Vainionpää

varajäsenet: 
Anu Halme 
Matti Kaurila 
Eero Lankia

Veikkolan joulumarkkinat järjestetään Veikkolan Koskentorilla lauantaina 4.12. 
klo 10–14.

Tervetuloa mukaan luomaan iloista ja tunnelmallista joulumieltä!

Paikalla on lähiseudun käsityöläisiä, itsevalmistamiensa tuotteiden myyjiä, yrityksiä 
ja yhdistyksiä. Tarjolla on muun muassa hunajaa, mehiläisvahakynttilöitä, villasukkia, 
Kartanoteatterin lahjakortteja, lähikirjoja ja muuta pukinkonttiinkin sopivaa.

Luvassa on myös jouluista ohjelmaa, muun muassa Kartanoteatterin joululaulutuokio. 
Tapahtuman tiedot päivitetään tapahtuma Facebook-sivulle, joka löytyy nimellä Veik-
kolan joulumarkkinat.

Myös toripaikkavarauksia otetaan vielä vastaan. Varaukset ja tiedustelut os. veikkola@
gmail.com.

Veikkolan Kyläyhdistyksen kesällä 2020 
alkaneen hankkeen aikana muun muassa 
järjestetään erilaisia teemallisia ideoin-
ti- ja työpajoja. Toiminnan järjestäminen 
lykkääntyi koronan vuoksi, mutta loka-
kuussa päästiin vihdoin aloittamaan digi-
tapaamiset ikäihmisten kanssa. Toiminta 
jatkuu myös vuoden vaihteen jälkeen. 
Silloin alkavat myös viestintäteemaiset 
työpajat yrittäjille ja yhdistystoimijoille 
sekä nuorille. 

Tiedotamme toiminnasta kyläyhdistyksen 
fb- ja verkkosivuilla, Koskentorin ilmoi-
tustaululla sekä Kylänraitissa. 

Hankkeen tilaisuudet ovat avoimia kai-
kille. Tavoitteena on lisätä innostusta, 
kiinnostusta ja digiosaamista kaikkien 
kehittyvän ja kasvavan pohjoiskirkko-
nummelaisten kesken ja sitä kautta lisätä 
yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.
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Jalkojenhoito Askel  
Koskentie 3, Veikkola  
 
Ajanvaraus: vello.fi/jalkojenhoitoaskel  
tai 050 525 5713 
 
jalkahoitaja, lähihoitaja, jalkojenhoidon AT

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. 

Avoinna:
ark 10-18, la 9-14

www.mariannensalonki.com

Lehti-ilmoitus_120x85mm_1.indd   1 4.11.2021   15.56

Tervetuloa nuorten 
hyvinvointia käsittelevään 
Aluefoorumiin 30.11.
Miten Veikkolan nuoret voivat? Koke-
vatko nuoret Veikkolan turvallisena ja 
hyvänä paikkana elää? Miten nuorten 
elämä Veikkolassa näyttäytyy kunnan vi-
ranomaisille ja kyläläisille?

Tule mukaan Aluefoorumiin kuulemaan 
ja keskustelemaan Veikkolan nuorten hy-
vinvoinnista ja sen tukemisen mahdolli-
suuksista!

Tilaisuus järjestetään Veikkolan kou-
lun Kestissä 30.11.2021 klo 18–20. 
Paikalla on muun muassa nuorten, kun-
nan, poliisin, kyläläisten ja yhdistysten 
edustajia. Tapahtuman tarkempi ohjel-
ma ja alustajat tarkentuvat myöhemmin.  
Tilaisuuden järjestää Veikkolan nuorten 
tuki eli Venttu ry.

Lämpimästi tervetuloa!

Pertti Roiskon muistolle
Näyttelijä Pertti-Juhani ”Pepe” Rois-
ko kuoli 29.9.2021 Espoon sairaalassa 
85-vuotiaana.

Pertti Roisko syntyi 13.8.1936 Viipurissa, 
perheen esikoisena. Osan lapsuuttaan hän 
vietti Ruotsissa sotalapsena. Elämä pien-
viljelijäperheen hyväksyvässä ilmapiiris-
sä antoi ruotsin kielen, josta sittemmin 
tuli hyvinkin tärkeä.

Näyttelijäksi hakeutuminen kuvaa Pepen 
mutkatonta asennetta elämään. Hän työs-
kenteli armeijan jälkeen Svenska Tea-
ternin valaistusmiehenä. Näytteleminen 
ei vaikuttanut vaikealta, joten hän päätti 
pyrkiä Svenska Teaternin oppilaskou-
luun. Valmistumisen jälkeen hänet kiin-
nitettiin Lilla Teaterniin v. 1959. Tästä 
alkoivat myös vuodet Radioteatterissa.

Pepe toimi näyttelijänä 
ja ohjaajana teattereis-
sa eri puolilla Suomea 
aina Turusta Rovanie-
melle asti. Lahden Kau-
punginteatterissa hän 
näytteli vuodesta 1981 
eläkeikään asti. Kesäisin 
hänen roolitöitään näki 
mm. Samppalinnan ja 
Imatran kesäteattereissa. 
Myös Kartanoteatteris-
sa Pepe nähtiin vuonna 
2014 Veikkolan paran-
tolasta kertovassa näy-
telmässä Särkyneiden 
siipien korjaamo. 

Pepellä oli vahva näke-
mys yhteiskunnallisista 
asioista sekä suuri halu 
puuttua epäoikeuden-
mukaiseen kohteluun. 
Hän oli periksiantama-
ton neuvonantaja, myös 
työtovereilleen. Hän 
toimi useiden vuosien 
ajan Lahden näytteli-
jäyhdistyksen pääluot-
tamusmiehenä sekä oli 
mukana Lahden kaupun-
ginvaltuustossa.

Perheellä on ollut erityisen suuri merki-
tys Pepelle. Näyttelijä Tarja Markuksen 
kanssa jatkunut yli 40-vuotinen avioliitto 
sekä lapset ja lapsenlapset ovat eläneet 
vahvasti mukana.

Pepe oli arvostettu ja pidetty seuramies. 
Hänen lähellään oli helppo olla. Huumori 
oli Pepen kantava voima – arjessakin hän 
viihdytti lähimmäisiä pilke silmäkulmas-
sa. Vuosikymmenet ovat tuoneet elämään 
paljon ystäviä, tuttavia ja kollegoita. Vii-
meiset vuodet Veikkolassa antoivat vielä 
ihanan naapuriyhteisön. Sydämenviisaus 
ja toisista ihmisistä välittäminen toimivat 
johtotähtinä viimeisiin hetkiin asti.

Elämälle kiitos. Jag vill tacka livet.

Eeva Roisko, miniä

Pertti Roisko
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Uuden kyläläisen  
tunnustuksia

Kyläluudan varressa heiluu tällä 
kertaa tuore kyläläinen! Reilussa 
vuodessa kylä asukkaineen on voit-
tanut kiintymykseni. Olen tutustunut 
asukkaisiin ja palveluihin ja seuran-
nut vilkasta Veikkola-ryhmää Face-
bookissa, ja orastava käsitys kylän 
ja sen asukkaiden luonteesta on 
muotoutunut. Rohkenen poimia alle 
muutaman huomion kuvitteellisesta 
Veikkolalaisesta: hahmosta, jossa 
tiivistyy se, miksi täällä on niin hyvä 
ja mukava henki!

1. Palvelut ja ihmisläheisyys

Veikkolalainen on hyvästä syystä 
kiintynyt Pikkirilliin, Mummolaan, 
kirjastoon, oman kylän kauppoihin, 
kyläsaunaan, avantouintikoppiin ja 
muihin palveluihin. Veikkolalainen 
arvostaa hyvää tunnelmaa sekä ih-
misläheistä ja lämmintä kohtaamis-
ta.

2. Luonto ja sen ilmiöt

Veikkolalainen rakastaa kylän mai-
semia ja luonnonsopukoita. Luon-
non omista taidenäytöksistä, kuten 
sateenkaarista, auringonlaskuista ja 
ensilumesta, nautitaan, ja iloa jae-
taan kuvin. Veikkolalainen tallaa 
ahkeraan polkuja ja talvisin latuja 

kylässä ja sen tietämillä, milloin 
urheilumielessä ja milloin sieni- tai 
marjasaaliin perässä.

3. Kierrätyspiste

Kierrättäminen on veikkolalaiselle 
sydämen asia. Kierrätyspisteen siis-
teydestä ja käytettävyydestä välite-
tään. Pisteellä on aina trafiikkia, ja 
Veikkolalainen iloitsee kylän kierrä-
tysinnosta.

4. 280 ja 243

Nämä numerot Veikkolalainen tun-
nistaa heti. Bussilinjat ovat elämän-
lanka kaupungin kutsun ajoittain 
kuulevalle kyläläiselle. Niiden an-
siosta Veikkolalainen pääsee töihin, 
lukioon, teatteriin ja ravintolaan. 

Yhteyksiä ympäröivään maailmaan 
vaalitaan ja puolustetaan.

5. avoin kylä

Veikkolalainen toivottaa uudet ky-
läläiset avosylin tervetulleeksi. Fa-
cebook-ryhmän kyselyihin kylästä 
vastataan auliisti, ja uusi naapuri 
kutsutaan kahville. Veikkolalainen 
rakastaa kylää, mutta ei ole siitä 
mustasukkainen.

Veikkolalainen välittää asioista, ih-
misistä ja ympäristöstä, pitää kylää 
kotinaan ja huolehtii siitä. Siksi tääl-
lä on niin hyvä henki. Alkututtavuu-
den perusteella toivon Veikkolalle ja 
perheelleni pitkää yhteistä taivalta!

Adele Halttunen

Kuvassa kirjoittaja tyttärensä kanssa. Kuva: Juho Virtanen.

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

.

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

Seuraava lehti ilmestyy 14.2.  
Sen aineistopäivä on 23.1.

Mainostilavaraukset ja tiedustelut: 
kylnaraitti@gmail.com

Joulusahti
La 11.12. kello 12–20 
Osoite: Sahtipäät ry., c/o Sahti-Kai-
sa, Lamminpääntie 8, Veikkola

Sahtipäät ry:n Joulusahti pannaan perintei-
sesti avoimin ovin Veikkolassa aina noin 
kaksi viikkoa ennen joulua. Tapahtumassa 
voi pistäytyä milloin vain kello 12–20 tai 
olla mukana koko päivän.

Koettavaa on heti tapahtuman alussa kello 
12, kun sahtipataan lisätään maltaat ja kuu-
rnaan laitetut katajanoksat huuhdellaan kuu-
malla vedellä.

Eniten nähtävää, kuultavaa ja tuoksuteltavaa 
on noin kello 18, kun sahtipadassa päivän 
imeltyneet maltaat lapotaan katajien päälle 
kuurnaan, jossa sahtivierre erottuu mäskistä 
ja vierteen jäähdytys alkaa.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiin-
nostuneille.

Tilaisuudessa pääsee maistelemaan yhdistyksen tal-
koolaisten tekemiä sahtituotteita. Näitä voivat olla 
esimerkiksi vierremäskileipä, vierresiirappi, mäski-
piparkakut, sahtivaahto (jälkiruoka), sahtivaahtokar-
kit.

Tilaisuudessa ei ole ruokia eikä juomia myynnissä.

Tapahtuma järjestetään autotallipanimossa, joka sisustetaan 
istuimin ja pöydin, lattialle laitetaan räsymattoja ja valaistaan 
kynttilöin. Sahtipata valaistaan spotilla. 

Tervetuloa!

Teksti ja kuva: Marjokaisa Piironen

Joulusahtitapahtumassa 2019 ehdittiin moneen kertaan vierteen 
imeltymistauoilla istahtaa alas nauttimaan talkoolaisten 
valmistamista sahtituotteista.
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Joko sinä olet 
kyläyhdistyksen 
jäsen?

Turvallisuutta omalle kylänraitille

Loka-marraskuun vaihteen 
tienoilla minuun otti yhteyttä 
Markus Myllyniemi, toimelias 
veikkolalainen, joka kuuluu 
sekä kunnanvaltuustoon että 
-hallitukseen. Hän oli kerännyt 
ajatuksiaan Veikkolan liikenne-
turvallisuuden ongelmista ja ke-
hityskohteista. Hän lupasi viedä 
seuraavat liikennettä koskevat 
näkemyksensä valtuutettujen 
tietoon.

Markuksen tuumailujen perään 
olen liittänyt omat havaintoni 
kylänraitin liikenteestä. Tär-
keintä on saada meidät tavalliset 
kuntalaiset ja kyläläiset perehty-
mään kylämme liikenteen turval-
lisuuteen.

Tässä ovat Markuksen tuumai-
lut.

Tilannenopeudet

Autot ajavat Veikkolassa erityi-
sesti iltaisin ja yöaikaan aivan 
liian kovaa. Kylänraitin pitkä 
suora houkuttelee kuskeja nosta-
maan nopeutta reilusti yli salli-
tun 50 kilometrin tunnissa.

Pudonneet tilannenopeudet 
parantaisivat liikenneturvalli-
suutta ja vähentäisivät autoilun 
tuottamaa melusaastetta.

Ratkaisuehdotuksia:

Nopeusnäytöt. Nykyiset nope-
utta mittaavat näytöt ovat Veik-
kolan keskustaan ajettavassa 
ylämäessä vain satunnaisesti 
johtuen ELY-keskuksen kierrä-
tyksestä. Olisiko näyttöjä hyvä 
saada muuallekin tien varteen, 

vai hillitsevätkö ne tosiasialli-
sesti nopeuksia?

selkeämmät nopeusmerkinnät 
ja varoitusmerkit. Nummelasta 
Veikkolaan päin ajettaessa ei ole 
nopeusrajoitusta osoittavaa lii-
kennemerkkiä lukuun ottamatta 
taajamamerkintää, joka tarkoit-
taa 50 km/h -nopeusrajoitusta. 
Keskustaan ajaessa mikään ei 
viestitä, että koulu on välit-
tömästi oikealla moottoritien 
liittymästä noustessa. Pitäisikö 
Nummelan suunnasta ajettaessa 
nopeusmerkintä olla selkeäm-
pää, ja tulisiko moottoritieltä 
päin ajettaessa selkeästi ilmaista 
varoitusmerkein, että lapset ylit-
tävät tien usein?

suojatiet

Suojateitä on Veikkolassa paljon, 
mutta niistä jokainen – erityises-
ti keskustan ulkopuolella – ei ole 

välttämättä havaittavissa matkan 
päästä ajettaessa tai pimeällä.

Ratkaisuehdotuksia:

Valoilla korostetut suojatiey-
litykset. Suojatiet voitaisiin 
merkitä erityisillä valkosinisillä 
varoitustolpilla ja vilkkuvalla 
valolla, jotta ne olisivat myös ha-
vaittavissa heikon näkyvyyden 
aikoina. Tekisikö tämä ylityksis-
tä turvallisia, vai häiriintyvätkö 
kuskit enemmän vilkkuvista va-
loista ja kirkkaista väreistä?

Seuraavassa ovat omat lisäykse-
ni Markuksen tärkeisiin huomi-
oihin ja ehdotuksiin.

On erittäin yleistä, että kylän-
raitilla takana ajava tulee aivan 
liian lähelle. Hän on selkeästi 
edellä menevän ”armoilla” eikä 
pysty hillitsemään vauhtiaan 
muutamien metrien matkalla, jos 
edellä ajava joutuu nopeasti hi-
dastamaan tai voimakkaasti jar-
ruttamaan. Lähellä perässä ajava 
ei myöskään voi nähdä ajoradan 
yksityiskohtia, esimerkiksi pääl-
lysteeseen ilmestynyttä reikää tai 
ajoradalle joutunutta esinettä.

Kylänraitillamme on asianmu-
kainen tievalaistus. Nyt pimeän 
aikana suojateiden kohdalla on 
kuitenkin oltava erittäin tarkka-
na, erityisesti silloin, kun suoja-
tien kohdalle on vastakkaisesta 
suunnasta tulossa auto. Vaikka 
sen valot ovat aivan sääntöjen 
mukaiset, ne aiheuttavat sen, että 
tilannetta vastaantulijan takaa ei 
mitenkään voi nähdä.

On jalankulkijoita, jotka tule-
vat tuolla mainitulla hetkellä 
suojatielle vasemmalta puolelta 
eli vastaantulevan auton takaa 
eivätkä ota huomioon tätä suo-
jatietä lähestyvän autoilijan ti-
lannetta. Suojatietä lähestyvän 

kuljettajanhan on varmuuden 
vuoksi hiljennettävä nopeuttaan 
ja varauduttava jopa pysähty-
mään.

Kylällämme on hyvin paljon au-
toilijoita, jotka eivät käytä vilk-
kua ajellessaan kahdessa liiken-
neympyrässämme. Monet eivät 
myöskään täysin varmasti ota 
huomioon sitä, että ympyröihin 
liittyvillä suojateillä jalankul-
kijoilla ja pyöräilijöillä heille 
merkityillä kaistoilla on oikeus 
kulkea ensin. Ja ympyrästä pois 
ajavat kuljettajat ovat ehdotto-
masti väistämisvelvollisia.

Monet liian lähelle perään aja-
vat eivät myöskään ota huomi-
oon nopeusrajoituksen muuttu-
mista. Kun ajetaan idästä päin 
Lamminpääntien risteyksestä 
alamäkeen, nopeusrajoitus 
muuttuu 40:stä 50:een km/h. 
Monet kiihdyttävät selkeästi yli 
sallitun nopeuden. Niiden, jotka 
Vanhatien risteyksen kohdalta 
kääntyvät vasemmalle eli Pu-
ronsuuntielle, pitää tietysti hil-
jentää ja joskus jopa pysähtyä 
odottamaan lännestä päin tule-
via. Kuitenkin monet takana tu-
levat hikeentyvät odottamiseen, 
koska kaistalla ei turvallisesti 
mahdu ohittamaan.

Kylänraitilla Veikkolan VPK:n 
itäpuolella on laakea mäki suo-
jateineen ja bussipysäkkeineen. 
Tällä kohdalla hyvin monet 
erityisesti idästä päin tulevat 
ajavat huomattavaa ylinopeutta 
50:n km/h -rajoitukseen nähden. 
Muutenkin on huomattava, että 
kylänraitilla busseilla on etuajo-
oikeus tulla pysäkiltä ajokaistal-
le. Tämä sääntö koskee kaikkia 
bussipysäkkejä, joiden kohdalla 
on enintään 60 km/h -nopeusra-
joitus.

Teksti ja kuva: Tapani IivariVeikkolan kylänraittia kuvattuna oikealle johtavan Lamminpääntien risteyksen kohdalta alamäkeen 
länteen.

KYLÄSAUNAN varaukset ja 
 

ILMOITUSTAULUN avaimet  

hoitaa Café Pikkirilli
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Tunnin Juna kulkee eteenpäin
Turun ja Helsingin välisen junayhteyden suunnitte-
lu on siirtynyt Väylävirastolta Turun Tunnin juna 
Oy:lle. Hankeyhtiö teettää ratasuunnitelmat, joiden 
pohjalta uusi ratayhteys voidaan rakentaa. suunnitel-
mien on tarkoitus olla valmiina vuoden 2023 aikana.

Turun Tunnin Juna Oy perustet-
tiin joulukuussa 2020. Yhtiön 
tehtävänä on Espoo–Salo-oiko-
radan ja Salo–Turku-kaksois-
raiteen ratasuunnitelmien laati-
minen ja rahoittaminen uuden 
radan rakentamisvalmiuteen 
saakka. Osakkaina yhtiössä ovat 
Suomen valtion lisäksi Turku, 
Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, 
Vihti ja Kirkkonummi. Suunnit-
teluvaiheessa teetetään viisi eril-
listä ratasuunnitelmaa osuuksille 
Espoo–Lohja, Lohja–Salo, Salo–
Hajala, Hajala–Nunna ja Nun-
na–Kupittaa. Näitä suunnitelmia 
edistetään rakennusvaiheeseen 
omina kokonaisuuksinaan.

Espoon ja Salon välisen yhtey-
den suunnittelu alkoi lokakuus-
sa.

Hankkeen merkittävin koko-
naisuus on Espoon ja Salon 
välisen oikoradan suunnittelu. 

Työtä varten on kilpailutettu 
neljä suunnittelutoimistoa. Es-
poon ja Vihdin välistä osuutta 
suunnittelee Sweco Infra & 
Rail Oy, Vihdin ja Lohjan vä-
listä osuutta Ramboll Finland 
Oy, Lohjan ja Suomusjärven 
osuutta Sitowise Oy sekä Suo-
musjärven ja Salon osuutta 
Afry Finland Oy. Sopimusten 

arvo on yhteensä 21 miljoonaa 
euroa.

Turun Tunnin Juna -hankeyhti-
össä ovat mukana valtion lisäksi 
Turku, Espoo, Helsinki, Salo, 
Lohja, Vihti ja Kirkkonummi. 
Merkittävänä hankkeena suun-
nittelulle on myönnetty EU:n 
CEF-rahoitustukea (CEF, Con-

necting Europe Facility). Espoo–
Salo-oikoradan ja Salo–Turku-
kaksoisraiteen suunnitteluun on 
myönnetty tukea yhteensä 50 
prosenttia kokonaiskustannuk-
sista, kuitenkin enintään 37,5 
miljoonaa euroa.

Raija Kari

Kuva: Väylävirasto

Pelastetaan Veikkolan terveysasema!
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Kun Hevos-Andersson maata möi
Johtaja Vallu Andersson, Hevos-
Anderssoninakin tunnettu Hel-
singin Vallilasta, osti Kurkiston 
perältä Lerkullan Sundbergin 
mummolta.

– Mummo sai vastineeksi Valli-
lasta asunnon, muistelee paljas-
jalkainen kurkistolainen Inger 
Tiittanen omaa sukua Åberg.

– Ja pienen summan rahaa. An-
dersson sai itselleen jättämästään 
ja sille rakentamastaan mökistä 
enemmän kuin oli koko alueesta 
maksanut, Martti Laine väittää.

Andersson palstoitti alueen 27 
mökkitontiksi vuonna 1954; ke-
sämökkikauppoja tehtiin seura-
vana vuonna. Ostajat raivasivat 
alueen, rakensivat tiet ja pitivät 
ja pitävät yhä yllä yhteisrantaa.

Mökkieloa

Martti Laineen ja Jukka Laakson 
vanhemmat olivat alkuperäisiä 
mökkiläisiä. Jäljellä on enää vain 
kolme kesämökkiä. Sen sijaan 
Savikummussa ja muuallakin 
Kurkistossa on omakotitaloja; 
viimeisin tuotiin tontilleen viik-
ko sitten. Laineet ovat ostaneet 
naapuriltaan toisenkin tontin. 
Astalan suvulla on hallussaan 
useampia tontteja. Yhdessä As-

talan talossa asutaan ympärivuo-
tisesti. Alue on laajentunut alku-
peräisen kaavan ulkopuolelle.

– Me emme aio ympärivuotisik-
si asukkaiksi, mutta tytöt saavat 
tehdä mitä haluavat. Kaupun-
kiasunnolta on mökille sopiva 
matka, Martti Laine sanoo. Sa-
maa mieltä on Jukka Laakso. 
Rakentaminen ei ole mielessä, 
mökki säilyy mökkinä.

Myymäläauto kävi Savikum-
mussa neljä kertaa viikossa, 
K-kauppa Rajala tiistaisin ja 
perjantaisin ja Vihdin seudun 
osuuskauppa keskiviikkoisin ja 
lauantaisin.

– Rajala oli parempi, Vison auto 
tuli tänne viimeiseksi reitillään ja 
oli silloin jo tyhjä. Myymäläauto 
oli tärkeä, sitä odotellessa juteltiin 
kuulumisia naapureiden kanssa. 
Kurkiston risteyksessä ja Blom-
bergin kohdalla oli myös pysäkit.

– Kaupungista tullessamme 
jäimme bussista Vison pysäkil-
lä ja kävelimme 1,5 kilometriä 
metsän läpi mökille. Kaupassa 
kävimme pyörällä ja veneellä. 
Munia sai Laaksoilta, tomaatte-
ja ja muita vihanneksia Anders-
soneilta ja Blombergilta, Jukka 
Laakso muistelee.

– Kun isä pyysi hakemaan dyna-
miittia Visolta, toin sitä polku-
pyörällä metsän läpi. Onneksi ei 
käynyt kuinkaan, Jukka Laakso 
kertoo.

Martti Laine oli sen verran van-
hempi, että nautti kesistä kau-
pungissa, kun vanhemmat olivat 
mökillä. Holger Andersson oli 
Martin lapsuuden kaveri.

Lapsia oli paljon. Kun mökit 
olivat pieniä, oltiin ulkona, satoi 
tai paistoi. Lapset osallistuivat 
kukin kykyjensä mukaan raiva-
ustöihinkin. Koulut loppuivat 
siihen aikaan toukokuun lopussa 
ja alkoivat taas syyskuun alussa, 
joten kesälomat olivat pitkiä. 
Käytiin Kalljärvellä kalassa, ka-
lat tosin maistuivat voimakkaasti 

mudalle. Metsien läpi pääsi kä-
velemään Palojärvelle, josta tuli 
paremmin kalaa. Nykyään alueet 
on niin rakennettu, että tämä on 
mahdotonta.

Torppien Kurkisto

Kurkistossa oli Lerkullan lisäksi 
monta pientilaa, yleensä entisiä 
Eerikinkartanon torppia: Blomi-
en Lerbacka, Kalle Rannan Pel-
tola, Ville Rannan paikka (talo 
on tallella, mutta nimi hukassa), 
Laakson Vuorela, Blombergien 
Nybacka, Åbergien Lövkulla ja 
Anderssonien Ängskulla. An-
derssonit ovat myöhempiä tulok-
kaita, Porkkalan evakkoja. Kun 
Wahlberg toivoi, että alustalaiset 
hankkisivat mieluummin maata 
kauempaa kartanolta, moni va-

litsi Kurkiston. Kurkistossa oli 
myös Helsingin kaupunginjoh-
tajan Uskin huvila jo 30-luvulla.

Nyt Kurkistossa on useita kym-
meniä omakotitaloja. Kalljärven 
vesiosuuskunnan vesi tulee ky-
lälle rannan suuntaisesti pohjoi-
sesta. Kylmälän vesi taas ohittaa 
Kurkiston Eerikinkartanontietä 
pitkin. Kunnan virkamiehet ja-
koivat kuulemma Kurkiston talot 
vesiosuuskuntien välillä. Kun-
han tulisi vielä kevyenliikenteen 
väylä Veikkolan suunnasta, niin 
kyllä kelpaisi. Ainahan tietysti 
voi kulkea metsän läpi kylille, 
kuten savikumpulaiset.

Teksti: Raija Kari 
Kuvat Kai Tynkkysen 
kuva-albumista

savikummun palstakartta vuodelta 1954.

Pehmeä ja muhkurainen maasto ei suosinut kärryjen käyttöä. Sora ja 
kivet siirrettiin paareilla kantamalla, todellista hyötyliikuntaa.

Juhannusta viettämässä Kalljärven rannassa. Mökkielämän alkuaikoina vesihuolto toimi siten, että talousvesi kannettiin 
Anderssonin kaivosta (varsin savipitoista) ja muu käyttövesi otettiin suoaltaasta 
(vahvasti humuksen värittämää). Kuvassa omaa kaivoa talkoovoimin kaivamassa.
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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

Toimintaa punaisella tuvalla
Pidimme 6.11. pienimuotoisen kirpputorin 
tuvalla. Sisälle mahtui hyvin kuusi myyjää 
tuvan pöytien ääreen, ja pihalle sai tulla 
myymään oman pöydän kera. Kiitämme 
kaikkia paikalla olleita asiakkaita ja myy-
jiä sekä S-market Veikkolaa lahjoituksista.

Suunnitelmissamme on pitää kirpputoria  
ensi vuonna kuukausittain. Tiedotamme 
toiminnasta mm. Facebook-sivullamme 
Punainen Tupa.

Tarvitsetko kenties toisinaan työtilaa? 
Haluatko järjestää illanistujaiset tai lasten 
synttärit? 
Tarvitsetko kokoustilan satunnaisesti? 
Veikkolan punainen tupa, Impivaarantie 
3, muokkautuu moneksi. Sieltä saa 
vuokrattua tilaa kohtuuhintaan.

Lisätiedot ja varaukset:  
maarit.orko2@gmail.com

Kauneimmat joululaulut-tilaisuuksien 
ajankohtaiset tiedot löytyvät 
www.kirkkonummenseurakunnat.fi

Jouluaaton hartaudet 24.12. Haapajärven 
kirkossa

klo 11 aattohartaus, kuvaelma 
klo 13 aattohartaus, kuvaelma 
klo 15 aattohartaus 
klo 22 jouluyön hartaus

Joulupäivän jumalanpalvelus  
25.12. klo 12 Haapajärven kirkossa

Joulunajan  
tilaisuuksia  
seurakunnassa

Joulukonsertti
Lauluyhtye Vire Ensemble konsertoi per-
jantaina 17.12. klo 18 Haapajärven kir-
kossa, Puukirkontie 20. Vire jatkaa pakol-
lisen välivuoden jälkeen monipuolisella 
musiikkilinjallaan. Ohjelmistossamme 

on tuttujen joululaulujen lisäksi muutama 
lyhyt taidemusiikkisävelmä. Käsiohjelma: 
10 euroa ovelta 30 min ennen konserttia.  
 
Kuva: Arto Käkönen

Kirpparitoimintaa jatketaan Punaisella tuvalla myös ensi vuonna.
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aukioloajat: 
 
ma,ti ja to klo 14–19 
ke, pe la ja aatot klo 10–15 
 
Jouluna kirjasto on avoinna 
to 23.12. klo 10–15 ja joulun 
välipäivät normaalisti. 
Uudenvuodenpäivän  
la 1.1. ja loppiaisen  
to 6.1. kirjasto on kiinni.

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

Veikkolan kirjaston 
kuulumisia 

KULTTUURi

Tulossa talvinen lastentapahtuma

Näyttelijä Eija Ahvo kävi lo-
kakuun lopulla Veikkolan kir-
jastossa kertomassa vastikään 
julkaistusta elämäkerrastaan Elä-
män sain soimaan. Veikkolassa 
asuva Ahvo ja kirjan kirjoittanut 
Elina Saksala keskustelivat illan 
aikana mm. elämäkerran tekemi-
sestä, näyttelijän työstä sekä sii-
tä, mitä Unicefin hyvän tahdon 
lähettiläänä toimiminen Ahvolle 
merkitsee. Ahvon tarina innosti 
kirjastoon kymmeniä kuulijoita.

Kirjaston syksy on muutoinkin 
ollut vilkas: koululuokat ovat 
taas päässeet kirjastovierailuille, 
samoin päiväkotiryhmät. Moni 
ekaluokkalainen on saanut tär-
keän kortin: ensimmäisen oman 
kirjastokorttinsa. Luokille on 
järjestetty myös kirjavinkkauk-
sia, joissa koululaisille on esitel-
ty luettavaa. Alle kouluikäisille 
järjestetään puolestaan satutun-
teja. Perjantaisin klo 10–10.30 
pidettävät tuokiot on suunnattu 
kolme vuotta täyttäneille lapsil-

le, ja niille ovat tervetulleita niin 
perhepäivähoidossa kuin koti-
hoidossakin olevat lapset.

Aikuisillekin luetaan: Neule ja 
novelli -illat on taas aloitettu pit-
kän koronatauon jälkeen. Iltaan 
voi ottaa mukaan käsityön, mutta 
ilmankin saa tulla kuuntelemaan. 
Lokakuun illassa kuultiin kolme 
hyvin erilaista novellia.

Senioreille suunnattua digitukea 
on tänä syksynä ollut tarjolla 
aiempaa enemmän. Enter ry:n 
vertaisopastaja Jarmo käy vuo-
roviikoin opastamassa laitteiden 
ja sovellusten käytössä neuvon-
ta-ajan varanneita. Vuorovii-
koin puolestaan Veikkolan ky-
läyhdistyksellä on digiopastusta 
kirjaston Rotko-salissa. Myös 
maksuttomat lakineuvonnat jat-
kuivat lakimies Minna Hentusen 
johdolla.

Kirjastossa käy kaksi lukukoi-
raa, joille lapset – ja mikseivät 
aikuisetkin – voivat varata vii-
dentoista minuutin aikoja. Koi-
ralle saa tuon ajan harjoitella ää-
neen lukemista, ja se kuuntelee 
arvostelematta. Lukukoira Jesse 
oli marraskuun alussa ”töissä” 
ensimmäistä kertaa. Koirat käy-
vät noin kuukauden välein.

Lauantaina 4.12. kirjastossa pide-
tään vielä lapsille suunnattu tal-
vitapahtuma, jossa pääsee tapaa-
maan lukukoira Jesseä. Lisäksi 
kirjastolla on ainakin Nukketeat-
teri Taiga-maton Lumityttö-esitys 
sekä talvista askartelua. Ohjelma 
tarkentuu vielä lähempänä.

Tervetuloa mukaan!

Boktips för barn och unga

Julia Hansson:  
Billie, Korven  
och staden

<- Nukketeatteri Taiga-matto: 
Lumityttö-esitys kirjastolla 
la 4.12. Vapaa pääsy.

Söker du en bilderbok för da-
gisåldern, som utstrålar trygghet? 
Den färgglada, varma historien 
om hur den självständiga och rå-
diga flickan Billie tar sin hund på 
promenad runt kvarteret, går vil-
se en stund och hittar hem själv, 
blir ett litet stort äventyr, som 
slutar i mammas trygga famn.

Moa de Bruin: Vera 
Svansons dagbok 
för tacoälskare och 
halloweenfantaster; 
Vera Svansons dagbok 
för vloggstjärnor och 
lifehackberoende

Vill du veta, vad en 11-årig 
flicka tänker på? Letar du efter 
en rolig bok för mellanåldern? 
Vera Svanson -serien skriven i 
dagboksform handlar om Veras 
vardag, vänskap och familjeliv. 
Serien kombinerar humor med 
inslag av små mysterier och en 
gnutta förälskelse. Full av sym-
patiska karaktärer, som hittar på 
tokiga grejer.

Minna Lindeberg: 
Norrsken i skallen

Behöver du en ungdomsbok om 
livet och kärlek i alla dess for-
mer? En flicka det lönar sig att 
stifta bekantskap med är snart 
16-åriga Nadja Nubb, som fått 
norrsken i skallen, då hon föräls-
kat sig i en cool äldre tjej. Lin-
debergs nya roman är en historia 
om osäkerhet och längtan, om 
att hitta sin plats i världen, och 
om en härligt originell familj, 
som bryter kärnfamiljsnormen. 
Humorn är svart men alldeles 
underbar.

Laura Leden 
informatiker på barnavdelningen

Siri Kolu:  
Villitalo taistelee

Kirjasarjan kolmas osa jatkaa 
hyväksi havaitulla polulla.

”Olen aina halunnut laivalle”, 
Kajo sanoi vierestäni. ”Olen aja-
tellut aina, että se olisi seikkailu-
jen seikkailu.”

Näin kirjoittaa Siri Kolu en-
simmäisellä sivulla uutuuskir-
jassaan Villitalo taistelee. Kirja 
on kolmas osa lastenkirjasarjaa, 

joka kertoo eriskummallisesta 
talosta ja sen kyytiin päätyneis-
tä asukkaista. Edelliset osat sar-
jassa ovat Villitalo ja Villitalon 
valitsemat. Niissä Rapinalinna-
niminen talo otti jalat alleen 
– uusimmassa kirjassa siitä on 
sukeutunut myös merikelpoinen 
alus. Se ei myöskään enää ole 
yksin, vaan sen seurana on kuusi 
muutakin villitaloa.

Talojen vanha vihollinen 
HeadTech jahtaa niitä edelleen, 
ja nyt talojen on aika taistella 
vastaan. Talot rantautuvat pie-
nelle saarelle keskelle merta, jot-
ta talot ja asukkaat voivat harjoi-
tella tulevaa kamppailua varten. 
Mutta mitä talot yrittävät viestiä 
asukkailleen? Miksi kaikki vil-
litalolaiset näkevät kummallisia 
unia? Millaisia salaisuuksia vielä 
paljastuukaan?

Sopivasti jännitystä, mahtavaa 
mielikuvitusta ja sympaattisia 
henkilöhahmoja – mitä muuta 

Axel Scheiffer: Vinksin 
vonksin lemmikit 
Mitä syntyy, jos yhdistää papu-
kaijan ja kultakalan? No tietysti 
papukala. Hauskassa yhdiste-
lykirjassa voi luoda ihan uuden 
näköisiä ja nimisiä luontokap-
paleita. Samalla pääsee testaa-
maan, miten otukset ääntelevät, 
ja lukemaan niitä kuvailevat lo-
rut. Kirja sopii monen ikäisille 
lapsille – varsinkin taaperoille, 
mutta myös isommista voi olla 
hauska testata, minkä nimisiä ja 
näköisiä eläimiä sekoittelemalla 
syntyy. Samaan sarjaan kuluu 
Vinksin vonksin viidakko -ni-
minen kirja, jossa päästään tu-
tustumaan astetta erikoisempiin 
villieläimiin.

Makii:  
Siksak – Kulkupelit 

Tämän kirjan katselu ja lukemi-
nen vaativat hieman tilaa, sillä 
sivut avautuvat kaikkiaan kah-
den metrin mittaiseksi. Toinen 
puoli on täynnä kuvia, ja toiselta 
puolelta löytyy hauskaa tietoa 
erilaisista menopeleistä sekä et-
sintätehtäviä. Tiedätkö esimer-
kiksi, miten pitkä on maailman 
pisin limusiini, tai kuinka monta 
eri osaa keskivertoautossa on? 
Kirjan kuvapuoli on täynnä yksi-
tyiskohtia, joten etsintätehtäviin 
saa kulumaan aikaa, ja kokonsa 
ansiosta kirjan kuvapuolta voi 
käyttää vaikkapa pikkuautoil-
la leikkimiseen. Haitarimainen 
toteutus mahdollistaa sen, että 
kirjaa pystyy katselemaan ja lu-
kemaan myös perinteisen kirjan 
tyyliin. Oiva kirja siis kaikille 
pienille autofaneille.

Saila Jämsen 
kirjastonjohtaja/bibliotekschef

voisi lastenromaanilta toivoa? 
Onnistuneen kuvituksen kirjaan 
on tehnyt Johanna Lumme. 

Maija-Liisa Nyman
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Delia Owens 
Suon villi laulu
WSOY 2020

Sain kirjan kirjastosta kuukausi-
en jonotuksen jälkeen. Luin sen 
420 sivua yhtenä päivänä yhteen 
pötköön. Unohdin jopa kaksi 
erittäin tärkeää kokousta.

Tarina kerrotaan jännästi joka 
toinen luku ajassa ja joka toinen 
historiaa. Siten, että loppupuo-
lella ne yhdistyvät. 

Kirja kertoo rämesuolle hylätys-
tä pikkutytöstä, joka selviää hen-
gissä, mutta joutuu yhteisönsä 
hyljeksimäksi. Hänen ainut ys-
tävänsä opettaa tytön lukemaan 
ja laskemaan. Yksinäisen tytön 
tarkat havainnot luonnosta ja ku-
vaavat piirrokset siitä päätyvät 
lopulta useiksi kirjoiksi. 

Jännitystä kirjaan luo alueen 
urheilijanuorukaisen kuolema 
ja sen selvittely, oliko kyseessä 
murha vai tapaturma. Lopullinen 
vastaus saadaan vasta kirjan vii-
meisellä sivulla. 

Marjokaisa Piironen

Muriel Barbery 
Siilin eleganssi
Gummerus 2010

Kirjan tapahtumat sijoittuvat 
varakkaaseen taloon Pariisis-
sa. Talon ovenvartijarouva on 
hyvin sivistynyt. Talossa asuu 
myös 12-vuotias superälykäs 
tyttö, jonka mielestä elämä 
on turhaa, ja hän päättää teh-
dä itsemurhan 13-vuotiaana. 
Taloon muuttaa japanilainen 
mies, joka muuttaa näiden mo-
lempien elämän.

Kirjan kerronta on inhimillis-
tä, tällaista on elämä. Kirjaa 
suositteli kirjastonhoitajamme 
Saila. Nyt omasta puolestani 
suosittelen tätä kirjaa lämpi-
mästi.

Marjokaisa Piironen

Anneli Kanto 
Rottien pyhimys
Gummerus 2021

Hattulan kirkon seinämaalaukset 
tehtiin 1510-luvulla. Urakka oli 
valtava: kuvia seinille tuli kaik-
kiaan 200, koko raamatunhis-

toria aina maailman luomisesta 
viimeiseen tuomioon, lisäksi py-
himykset ja tietysti tärkeät val-
lasväen, Tottien, Ulvien ja Kur-
kien, vaakunat. Piispa Arvid 
Kurki maksoi viimeiset 50 py-
himystä väsyttyään kahinointiin, 
toki hänenkin piti vaakunansa 
kirkkoon saada.

– Raha oli valtaa ja etenkin ar-
vovaltaa. Sitähän pyhällä kato-
lisella kirkolla oli. Kymmenen 
vuotta myöhemmin Kustaa Vaa-
sa ryöväsikin kirkon omaisuuden 
itselleen.

Ei ole tietoa, keitä Hattulan 
kirkon maalarit oikeasti olivat, 
mutta Kannon hahmot käyvät ai-
doista, ja Hattulan keskiaikainen 

elämä näyttää todelliselta. Maa-
lariporukan valtakunnan länsi-
osista piti saada työ valmiiksi 
valoisaan kesäaikaan. Asiaa 
mutkisti se, että kolmas maalari 
oli sairastunut eikä päässyt tule-
maan. Avuksi tarjottiin paikal-
lista tyttöä, Pelliinaa, joka teki 
kauniita savikuppeja. Nainen 
kirkkomaalarina oli ennenkuu-
lumatonta, mutta Pelliina osasi 
työn.

Anneli Kannon kieli on usko-
matonta ja huumori hersyvää. 
Olkoonkin kertomus keskiajan 
kuvaus, aiheet ovat tätäkin päi-
vää: valta, raha, taiteilijoiden ja 
naisten asema.

Raija Kari

Lasse Lehtinen 
Murhattu ministeri
Otava 2021

Sisäministeri Heikki Ritavuo-
ri murhattiin kotiovellaan sata 
vuotta sitten. Äsken itsenäisty-
nyt maa oli jakautunut kahtia, oli 
tasavaltalaisia ja kuningasmieli-

siä, sosialisteja, jopa kommunis-
teja ja oikeistolaisia. Heimosotu-
rit ajoivat Suur-Suomea, tämä ei 
ollut monelle mieleen, Venäjää 
ei saanut suututtaa.

Ne, jotka sovittelevat ja jau-
hautuvat rintamalinjojen välis-
sä, kärsivät pahiten. Niin kävi 
Ritavuorelle. Pahaa puhetta ja 
syytöksiä tuli molemmilta suun-
nilta, omalta suvultakin. Heikki 
Ritavuoren (ennen vuotta 1905 
Henrik Rydman) ja muiden 
Rydmanien välit olivat poikki. 
Rydmaneista muusikko Kari 
Rydman on tunnettu; hänen po-
janpoikansa taas on kansanedus-
taja Ville Rydman. Ritavuoren 
lapsenlapsi oli liberaalien pu-
heenjohtaja Pekka Tarjanne.

Suomen sivistyneistö oli tuo-
hon aikaan hyvin kapea ja hyvin 
ruotsinkielinen. Ruotsinkieliset, 
ennen kaikkea Hufvudstads-
bladet ja heimosoturit, kävivät 
voimalla Ritavuoren kimppuun. 
Ritavuoren murhasi Ernst Tan-
defelt, mutta takana oli mitä il-
meisemmin salaliitto. Asia jätet-
tiin kuitenkin tutkimatta.

Lehtisen kirja on oiva taitavan toi-
mittajan kuvaus tasavallan alku-
vuosilta. Se kannattaa jo siksi lu-
kea. Se kannattaa lukea erityisesti 
siksi, että se kertoo, mitä tiukka 
vastakkainasettelu ja vihapuhe 
saavat aikaan. Samoja piirteitä on 
pelottavasti tässäkin ajassa.

Raija Kari

Tiina Myllyniemi, LKV, Osakas
040 680 7704
tiina.myllyniemi@kahdeksas.fi

Tunnelmallista
Joulua! KUNTOSALIVUOROT

kyläyhdistyksen jäsenille 

Veikkolan koululla  
tiistaisin klo 16–17.30 ja  
sunnuntaisin klo 16–18 
 
Tervetuloa kohottamaan kuntoa!
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Emma Puikkonen
Musta peili
WSOY 2021

Lukija pääsee liikkumaan ajassa 
reilu sata vuotta taaksepäin, mutta 
myös nykyisyyteen ja tulevaisuu-
teen kolmen eri päähenkilön elä-
mää seuraten. Heitä yhdistää öljy.

Jokaisella näistä kolmesta pää-
henkilöstä on erilainen suhde öl-
jyyn. Öljyllä itsellään on oman-
laisensa ajatukset itsestään ja 
ihmisistä.

Emma Puikkosen kirjojen ai-
heet ovat viime vuosina olleet 
ajankohtaisia, maailman tilaan 
ja ilmaston muutokseen liittyviä. 
Hänellä on taito kirjoittaa lukijan 
ajatuksia herättäen, muttei syyl-
listäen. Kirjan kansilehdet ovat 
mielestäni myös erittäin onnistu-
neet ajatuksien herättäjänä.

Jos minun pitäisi suositella vain 
yhtä kirjaa luettavaksi nyt, niin 
tämä on se kirja. Kannattaa lu-
kea!

Maarit Orko

Leena Majander-Reenpää
KIRJATYTTÖ
Kustantajaelämää
Siltala 2021

"Tämän täytyy olla jumalten 
kosto. Nyt joudun itse kokemaan 
sen, minkä olen nähnyt satojen 
tai tuhansien tekijöiden käyvän 
läpi."

Näin totesi pitkän linjan kirja-
alan ammattilainen Leena Ma-
jander-Reenpää Hesarissa, kun 
hänen uunituore esikoisensa oli 
ilmestynyt. Kirjatyttö on hänen 
henkilökohtainen tarinansa suo-
malaisen kustannusalan palve-
luksessa, johon mahtuvat Otavan 
lisäksi WSOY, Weilin & Göös, 
Bonnier sekä Kirjallisuuden 
vientikeskus FILI. Hyvällä syyl-
lä voi sanoa, että hän on syntynyt 
kirja kädessä, saanut elantonsa 
kirjasta ja kasvanut kirja-alan 
ammattilaiseksi.

Kirjatyttö on perusteellinen lä-
pileikkaus suomalaisen kirjal-
lisuuden villeistä vuosista, kun 
alan johdossa olivat entisajan 
patruunat ja sukupolvet. Lee-
na Majander oli tässä joukossa 
harvinaisuus: kirjallisten su-
kujen ulkopuolelta alalle tullut 
akateemisesti koulutettu nainen, 
joka sai taistella usein ainoana 
naisena miesten hallitsemassa 
maailmassa. Siinä hän selviytyi 
erinomaisesti kohoten johtoteh-
täviin useassakin suuressa kus-
tannusyhtiössä. Mutta helppoa 
ei aina ollut tulla toimeen sekä 
kirjailijoiden että markkinointi-
väen kanssa.

Leena Majanderin ehdottomia 
valtteja ovat olleet laaja lukenei-
suus, sosiaaliset taidot, kaupalli-
nen osaaminen ja määrätietoinen 
luonne. Ja tietysti rakkaus kir-
jaan ja kirjallisuuteen, joka oli 
perua jo lapsuuden kodista.

Myös hänen yksityiselämänsä on 
ollut sidottu kirjallisuuteen; en-
simmäinen aviomies oli suoma-
laisen kirjallisuuden suuri vai-
kuttaja, toimittaja Pekka Tarkka. 
Sen jälkeen pitkä yhteinen taival 
Otavan sukuun ja johtoon kuulu-
neen Antti Reenpään kanssa.

Kirjatyttö on elämäkerran ja 
kirjallisuuden synteesi: hyvin 
kirjoitettu ja jäsennelty ko-
konaisuus, josta lukija löytää 
mielenkiintoisen maailman kir-
jallisen alan koukeroista. Elä-
mäkerrallisen osuuden lisäksi se 
avaa uusia näkökulmia suoma-
laiseen kustannusmaailmaan ja 
sen kehitykseen. Samalla Leena 
Majander-Reenpää kertoo hen-
kilökohtaisesta taipaleestaan 
rakastamansa harrastuksen pa-
rissa, josta tuli hänen elämän-
työnsä. Se mahdollisti hänelle 
nähdä laajasti maailmaa, tavata 
mielenkiintoisia henkilöitä, joita 
suuri yleisö tuntee vain heidän 
tekstiensä kautta.

Tämä teos vakuuttaa, että Leena 
Majander-Reenpäällä on vielä 
paljon annettavaa suomalaisel-
le kirjallisuudelle. Sitä jäämme 
odottamaan.

Matti Saartamo

Kari Lumikero 
Tätä en vielä kertonut 
Uutismiehen tilinpäätös
Tammi 2021

Vuonna 2019 ilmestyi toimittaja 
Kari Lumikeron kirja Uutismies 
(Tammi). Kirjan markkinointi-
kierros oli vielä kesken keväällä 
2020, kun korona iski. Toimit-
taja-kirjailija Lumikero joutui 
vetäytymään Veikkolan rauhaan. 
Kustantaja oivalsi tilaisuutensa 
tulleen ja kysyi, olisiko uutis-
miehellä vielä tarinoita takatas-
kussaan toiseen kirjaan. Uutis-
mies alkoi penkoa arkistojaan. 
Kirjoitusohjeet hän sai piispa 
Eero Huovisen YLElle antamas-
ta haastattelusta:

”Keskity ja keskity – ja eristäy-
dy.”

Kun vielä maan hallitus järjesti 
ihanneolosuhteet eristäytymi-
selle rajoittamalla huvitilai-
suuksia, kirja alkoi syntyä.

Esseitä elämästä ja ihmisistä

Uutuuskirja Tätä en vielä kerto-
nut ilmestyi lokakuun lopulla. 
Jos Uutismies-kirja oli enem-
män elämäkerrallinen teos, on 
uusi kirja kertomuskokoelma 
isoista ja pienistä sattumuk-
sista, joita toimittajan värik-
kääseen elämään on kertynyt. 
Teos sisältää 28 esseetä, joiden 
lähtökohtana voi olla vakoilu 
DDR:ssä, kalastus Ahvenan-
maalla, suomen kielen asema 
Ruotsissa tai sukellusretket, 
vain muutamia aiheita maini-
takseni. Taitavasti Lumikero 
yhdistää yksityistä ja yleistä 
lähtiessään liikkeelle jostain 
tapahtumasta tai ihmisen koh-
taamisesta ja laajentaa sitten 
näkökulmaa. Kirjassa on myös 
läheltä nähtyjä henkilökuvia 
kohteina mm. Andy McCoy, 
Ingvar Kamprad, Jukka Kuop-
pamäki ja Aki Kaurismäki.

ajankohtaista analyysia

Kirjan muutamassa viimeisessä 
luvussa toimittaja Lumikero tuo 
esille myös vakavia kansainvä-

lisiä kysymyksiä, Suomi, Venä-
jä, Nato, Afganistan ja populis-
tipuolueen menestys Unkarissa. 
Lukija huomaa, että ulkomaan-
kirjeenvaihtaja ei pääse roolis-
taan: ajankohtaisten asioiden 
seuraaminen on verissä, ja vuosi-
en kokemuksella syntyy tasapai-
noinen analyysi monimutkaisista 
kysymyksistä.

journalismi on läsnäoloa

Kari Lumikero mikrofoni kä-
dessä tuulessa ja tuiskussa, 
helteisellä aavikolla tai keskel-
lä kaupungin vilinää, raportti 
sieltä, missä tapahtuu. Tämä on 
varmaan useimpien mielikuva 
kirjan kirjoittajasta.

Koronapandemia on muuttanut 
myös ulkomaantoimittajien työ-
tä. Lumikero lähettää kirjassaan 
nuoremmille kollegoilleen pai-
navan viestin, Uutismiehen tilin-
päätöksen:

”...Toivottavasti myös ulko-
maanjournalismi pääsee uudel-
leen vauhtiin....on tärkeää, että 
suomalaiset toimittajat ja kuvaa-
jat pääsevät esimerkiksi kriisi-
alueille toteamaan omin silmin, 
mitä on tapahtunut.”

Juha Wikström

”Veikkolassa on tänä vuonna 
syntynyt seitsemän jollakin 

tavoin elämänkerrallista kirjaa.”

Mikä ihmeen biofiktio, 
elämänkerta tai autofiktio?
Otsikon kaikki termit liitty-
vät elämänkertakirjallisuuteen. 
Veikkolan kirjallisella kartalla 
on oltu ajan hermolla. Elämän-
kerrat ovat tätä päivää, ja Masa 
Saartamo laskeskeli Eija Ahvon 
kirjan julkkareissa kirjastolla, 
että Veikkolassa on tänä vuon-
na syntynyt seitsemän jollakin 
tavoin elämänkerrallista kirjaa. 
Hyvä saavutus kylältä, jonka 
kirjaston jatkuvuus tuntuu keik-
kuvan veitsenterällä.

Elämänkerran kaikki ymmärtä-
vät. Sen voi kirjoittaa muistel-
mina itse, kuten Kari Lumikero 
tai Leena Majander ovat tehneet. 
Tekstin voi myös suullisen ja 
kirjallisen materiaalin pohjalta 
kirjoittaa ja editoida toimittaja. 
Näin on laita Eija Ahvon, Jyrki 
Niskasen ja Annimari Kortteen 
elämänkerroissa. Niin tai näin, 
elämänkerroissa kuitenkin py-
ritään olemaan faktoille uskol-
linen eli kertomaan asiat siten, 
kuin ne tapahtuivat.

Autofiktiossa vapaus on suu-
rempi. Vaikka päähenkilönä 
esiintyykin kirjailija itse, teksti 
perustuu kirjallisen ilmaisun va-

raan. Tämä esimerkki täytyy jo 
hakea Veikkolan ulkopuolelta: 
Kalle Päätalon 26-osainen Iijoki-
sarja on autofiktiota. Ei kukaan 
kustantaja olisi tuon kokoluokan 
elämänkertaa julkaissut, mut-
ta lähes 17 000 sivua käsittänyt 
sarja oli aikoinaan kustantamon 
kultakaivos.

Koronan aikaisessa kävelyin-
nostuksessani eksyin hämmäste-
lemään Veikkolan Vuorenmäen 
maisemien komeutta ja muistin, 
kuinka Pekka Lempiäinen oli 
jossakin kirjassaan kuvannut 
Vuorenmäkeä kolmikyttyräi-
seksi kameliksi. Kotona kaivoin 
esiin Pekan vanhan kirjan Ker-
tomuksia Tuulensuun mäeltä, 
jonka kannessa ujosti hymyili 
pikkupoika Pekka Lempiäinen. 
Luin sen taas vuosien jälkeen, ja 
autofiktiotahan Päätalo-instituu-
tin myöntämän Möllärimestarin 
tittelin omakustannekirjoistaan 
pokanneen Lempiäisen humo-
ristisista kertomuksista löytyi. 
Lisää Pekan kirjoja löytyy Ad-
libriksen sivuilta.

Biofiktio on tämän ajan suosi-
tuimpia kirjoittamisen lajeja. Kie-

lenhuollosta vastaavan Kotimais-
ten kielten keskuksen (Kotus) 
kuukauden sanaksi syyskuussa 
2021 valittiin biofiktio. Käsitettä 
kuvataan keskuksen nettisivuilla: 
”Elämäkertaromaani on osittain 
keksitty tarina todellisesta henki-
löstä. Biofiktiossa päähenkilönä 
on oikea, historiallinen hahmo, 
mutta tarkoituksena ei ole kuvata 
hänen vaiheitaan täysin totuuden-
mukaisesti niin kuin elämäkerras-
sa.”

Raija Oranen on tehnyt uraauur-
tavaa työtä biofiktion kirjoitta-
jana. Hän on kirjoittanut kiin-
nostavia henkilökuvia Suomen 
presidenteistä ja eturivin taitei-
lijoista. Oma suosikkini on Koi-
vistosta kertova Manu ja tuorein 
Anita Välkistä kertova Kaikki 
tämä valo.

Emma Puikkosen Musta peili si-
sältää sekin biofiktiivisen osuu-
den. Sen kolmesta päähenkilöstä 
kaksi on fiktiivisiä, ja kolmas on 
oikea henkilö, tutkivan journa-
lismin edelläkävijä, amerikka-
lainen Ida Tarbell.

Arja Puikkonen
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Eija Antinoja 
Jyrki Niskanen 
Tenori
Kulttuuriosuuskunta 
Partuuna 2021

Eija Antinoja on kirjoittanut 
oopperalaulaja Jyrki Niskasesta 
erittäin syvällisen teoksen. Se on 
rikas kooste merkittävästä elä-
mäntyöstä, siihen liittyvästä kan-
sainvälisestä karriääristä, ”kohu-
tenorina” olemisesta ja ammatin 
uskomattomista vaatimuksista.

Jyrki syntyi kaksoissisarensa 
kanssa helmikuussa 1956. Kar-
jalan yhteiskoulun rehtori antoi 
Jyrkille tehtävän toimia esilaula-
jana ja säestäjänä koulun aamun-
avauksissa.

Sisaren kanssa kielikurssilla 
Hastingissä Jyrki oli myös pubi-
pianisti. Hän soitti myös laivoilla 
sekä vuosien mittaan kotimaan 
tanssipaikoilla ja -ravintoloissa 
kymmenien artistien bändeissä.

Jyrki aloitti opinnot Sibelius-
Akatemiassa v. 1978. Opiskelun 
yhteydessä hän tapasi tulevan 
vaimonsa ja tämän muusikko-
vanhemmat. He toivat Jyrkin elä-
mään aitoja musiikin arvoja, 
ammatillista ajattelua ja tasaver-
taisuutta. Jyrkillä on kolme lasta 
ja kaksi lastenlasta.

Savonlinnan oopperajuhlilla 
Jyrkillä oli Seppo Ruohosen 
”paikkaajana” Florestanin roo-
li vuonna 1992. Arvostettujen 
oopperalehtien kehut Jyrkin 
kyvyistä saivat eurooppalaiset 
oopperatalot kiinnostumaan uu-
desta tulokkaasta. Alkoi tulla 
tiedusteluja – paikkausten kautta 
päärooleihin.

Jyrkin työuupumuksesta alkoi 
olla merkkejä. Sevillassa jou-
lukuun 16. päivänä 1999 Jyrkin 
esitykseen tuli outoja epävar-
muuksia. Ulos kävellessä jalat 
suorastaan jähmettyivät paikal-
leen. Jyrki tuotiin Helsinkiin sai-
raalaan. Oikea lääkitys toi tasa-
painon.

Jyrkin elämä oli vaikeaa mm. 
pitkän sairastelun ja avioeron ta-
kia. Häntä kuitenkin pyydettiin 
konsertteihin – olihan lauluääni 
tallella. Erään konsertin jälkeen 
vuonna 2008 Jyrkiä tuli tapaa-
maan Kristiina Sarmas, jonka 
Jyrki tunsi kansainvälisen uransa 
alkuvuosilta. Hän oli saanut Kris-

tiinalta, logopediltä ja fysiotera-
peutilta, opastusta hengitys- ja 
rentoutustekniikoista.

Kristiinan ja Jyrkin välinen ys-
tävyys syveni kumppanuudeksi, 
ja he muuttivat yhteiseen kotiin. 
Musiikkia, myös lauluopintoja, 
harrastaneesta Kristiinasta oli 
korvaamatonta apua, kun Jyrki 
oli perustamassa uutta kuoroa, 
Veikkolan Viihdelaulajia.

Kirjan loppupuolella on hienoa 
kerrontaa oopperauran jälkeises-
tä ajasta. Jyrki opettaa laulua, sä-
veltää, sovittaa, johtaa kahta kuo-
roa sekä esiintyy solistipianistina 
ja konserttilaulajana.

Jyrki on johtanut monia kuoroja. 
Keväällä 2012 perustettiin Veik-
kolan Viihdelaulajat. Viiden en-
simmäisen vuoden aikana kuoro 
kehittyi niin, että kuorofestivaa-
leilla tuli menestystä. Vuonna 
2014 kuoro sai Beatles-ohjelmis-
tollaan pronssia Olomoucin kuo-
rofestivaalilla Tshekissä. Kesällä 
2017 tuli hopeasija Salzburgin 
kuorofestivaalien harrastajakuo-
rojen sarjassa.

Kun miettii, mitä parin-kolmen 
vuosikymmenen aikana on ta-
vallisena kansalaisena kuullut tai 
lukenut Jyrkin urasta maailmalla, 
sen mittavuus ällistyttää.

Tapani Iivari

Raija Oranen 
Kaikki tämä valo
Otava 2021

Valo kuitenkin voittaa

Raija Orasen viime vuosien eri-
koisalaa ovat olleet todellisten 
henkilöiden elämään perustuvat 
romaanit. Oranen on osannut 
asettua niin valtiomiesten kuin 
merkittävien kulttuurivaikutta-
jienkin nahkoihin ja puhua ikään 
kuin heidän äänellään. Nyt hän 
puhaltaa henkeä vanhenevan 
ja katkeroituneen Anita Välkin 
(1926–2011) hahmoon.

Maailmalla menestynyt ja Wag-
ner-tulkinnoillaan kohauttanut 
sopraano joutui Suomeen palattu-
aan riitoihin oopperan pääkapel-
limestarin kanssa, ja roolit lop-
puivat. 43-vuotias Välkki päätyi 
elämään satunnaisten vierailujen 
ja jopa ravintolaesiintymisten va-
rassa, kunnes löysi itselleen mie-
lekkään työn Sibelius-Akatemian 
laulunopettajana.

Painettua materiaalia Välkin 
elämästä on ollut käytettävissä 
niukasti, ja levytyksetkin jäivät 
yhteensattumien vuoksi suunni-
telman asteelle. Merkittävin tie-
tolähde oli laulajan Rapsu-tytär, 
Raija Leikola, jonka kanssa kir-
jailija neljän vuoden ajan perkasi 
muistoja, äänitteitä ja valokuvia. 

Hesarin arvostelija kirjoitti kri-
tiikissään, että arvoitukseksi jäi, 
oliko Välkin hankalien tilantei-
den ”Voi illu” -sadattelu Välkkiä 
itseään vaiko kirjailijan fiktiota. 
Itse olisin valmis veikkaamaan, 
että tietolähteenä toiminut tytär 
tunsi riittävästi äitinsä sanallista 
ilmaisua.

Raija Oranen tekee kirjassaan 
kunniaa myös Välkin kollegoil-
le Pekka Nuotiolle ja Usko Vii-
taselle. Näiden Välkin kanssa 
laulaneiden hienojen tenoreiden 
lisäksi merkittävä kirjan henkilö 
on Välkin aviomies, konsertti-
mestari Usko Aro. Muistot, ystä-
vät, perhe ja etenkin lapsenlapsi 
antavat merkityksen vanhenevan 
laulajattaren elämälle.

Kulinarismi on tärkeää sekin. 
Kirjan Anita Välkki sanoo: ”Ih-
misen elämällä on tarkoitus, jos 
hän osaa laittaa ruokaa. Ja viit-
sii. Ja jos on joku syömässä.” 
Kirjassa kerrotaan kasvimaalla 
käynnistä alkaen, kuinka leivo-
taan raparperipiirakka, tai kuin-
ka syntyy lapsenlapsen toivoma 
spagettikastike. Yksityiskohtai-
sia ruokaohjeita on niin paljon, 
että niistä melkein keräisi Anita 
Välkki -keittokirjan.

Veikkolan kirjaston lukupiiris-
sä on tämä syksy luettu ruoka-
aiheisia novelleja ja romaaneja. 
Niiden eksoottisten makujen 
vastapainoksi olisi hyvin sopinut 
Välkin varsin suomalainen ma-
kumatka.

Kirja päättyy jo leskeksi jääneen 
Anita Välkin ajatuksiin pellon 
pientareella, kun ilta käy lähem-
mäs. Siitä hetkestä löytyy kaune-
us, huominen ja valo. Kuvatun 
hetken jälkeen laulajatar eli vielä 
lähes parikymmentä vuotta.

Arja Puikkonen

Kartanoteatterin kuulumisia
Korona vei toimintamahdollisuu-
det kulttuurityöntekijöiltä, niin 
ammattilaisilta kuin harrastajilta. 
Näin Veikkolan Kartanoteatteri-
kin joutui peruuttamaan kahden 
kesän näytökset.

Tuleva kesä 2022 näyttää vihreä-
tä valoa, ja toivotaan, että valot 
pysyvät päällä.

Syksyllä on jo laulettu: Eija Ah-
von Laulunkieli-kurssi tuotti 
konsertin, jolle opiskelijat antoi-
vat nimen ”Maailmani”. Eerikin-
kartanolla on järjestetty jo kaksi 
konserttia, joihin löysivät tiensä 
60 kuulijaa. Kolmas konserttikin 
on jo suunnitelmissa.

Yhteislaulu liittyy aina Kartano-
teatterin toimintaan. Niinpä kut-
summe kyläläiset laulamaan jou-
lulauluja 4.12. klo 13 Veikkolan 
joulumarkkinoille kylän torille. 
Tonttumyssy mukaan, laulu rai-
kaa paremmin. Koronarajoituk-
set huomioiden toki.

Markkinoilla on myös Kartano-
teatterin myyntipöytä, josta voi 
hankkia pukinkonttiin veikkola-
laisten kirjailijoiden teoksia. Nii-
tä on ilmestynyt tämän vuoden 
aikana peräti 7 kappaletta. Myös 
kesän 2022 näytelmän ”Villa-
sukkia Veikkolasta” lahjakortit 
myynnissä.

Itsenäisyyspäivän perinteinen Kar-
tanoteatterin vastaanotto jälleen 
Navalan kartanolla 6.12. klo 15.

Veikkolan Kartanoteatteri toivot-
taa kaikille hyvää joulua. Näh-
dään torilla ja Navalassa.

Eija Ahvo

Mika Saukkonen: 
Annimari Korte  
– yli kaikkien aitojen. 
Tammi 2021

Arvio ilmestynyt Kylänraitissa 
2/2021

Elina Saksala:  
Eija Ahvo – Elämän sain 
soimaan.   
Reuna 2021

Arvio ilmestynyt Kylänraitissa 
3/2021

”Veikkolan  
kirjallisella kartalla  

on oltu  
ajan hermolla.”
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Veikkolan Veikkojen ryhmäliikuntatunneilla 
ohjaajat ovat huippukoulutettuja
Veikkolan Veikot ry. täyttää ensi 
vuonna 75 vuotta. Läpi koko 
seuran historian kaikenikäisille 
jäsenille on tarjottu laadukasta ja 
monipuolista ohjattua liikuntaa. 
Aikuisten liikunnassa merkittä-
vää suosiota ovat saavuttaneet 
ohjatut ryhmäliikuntatunnit. 
Tuntien sisällöt ja ohjaajat ovat 
vuosien saatossa vaihdelleet, 
mutta aina tavoitteena on ollut 
liikuttaa veikkolalaisia ilolla ja 
ammattitaidolla.

VeVe on ollut onnekas ohjaajien 
laadussa ja koulutustaustassa. 
Harvalla seuralla on tarjota jäse-
nilleen niin monen yliopistokou-
lutetun liikuntatieteilijän ammat-
titaidolla ohjaamia tunteja kuin 
VeVellä. Seuran ohjaajilla on 
taustallaan hyvän koulutuksen 
lisäksi erittäin monipuolinen ko-
kemus, ja monella ohjaajalla on 
vuosikymmenten mittainen oh-
jaustausta. Se näkyy erityisesti 
tuntien tunnelmassa, sisällössä, 
tuntien suunnittelussa, opetustai-
dossa ja tuntien turvallisuudes-
sa. Ryhmäliikuntatunneille on 
turvallista tulla, vaikka ei olisi 
pitkään aikaan liikkunut tai iki-
nä kokeillut jotain tiettyä tuntia. 
Ohjaajien ammattitaidon ansi-
osta jokaiselle löytyy oikea taso 
jumpata, sillä ohjaajat osaavat 
kohdata ihmiset henkilökohtai-
sesti ryhmäliikuntatunnillakin.

 eVen ohjaajat saavat paljon kan-
nustavaa palautetta, erityisesti 
tuntien tunnelmasta. Kaikkia 
ohjaajia yhdistää halu ohjata 
ja luoda tunneille hyvä tunnel-
ma. Korona-aikana tunnelmasta 
yritettiin pitää kiinni etätuntien 
avulla, mutta nyt ohjaajista on 
tuntunut erityisen mukavalta 
palata koronaturvallisesti omien 
ryhmien läsnä oleviin ohjauk-
siin. Osa tunneistahan oli tauolla 
koronarajoitusten vuoksi.

Kevätkaudella 2022 on tarjolla 
kattava valikoima tunteja. Mo-
nen suosikit, kuten esimerkiksi 
tanssilliset tunnit, jatkavat edel-
leen ohjelmistossa. Musiikki 
raikaa esimerkiksi Lavis-, Bo-
dyMix-, PartyOn-tunneilla sekä 
VeVen tanssijumpassa, ja koko 
keho saa hyvää tekevää liikettä. 
Tuntien ohjaajina työskentelevät 
liikuntatieteiden maisterit Jutta 
Nyholm ja Anni Henricsson sekä 
useita ryhmäliikuntaohjaajakou-
lutuksia käynyt Katri Kaltto. 
Vaihtelevien ja mukaansa tem-
paavien ohjelmien myötä kunto 
kasvaa ihan kuin vahingossa ja 
vielä hymyssä suin. Tanssillisia 
tunteja on kalenterissa maanan-
taisin ja keskiviikkoisin.

Toiminnallista ja tehokkaampaa 
treeniä kaipaavalle sopivat hy-
vin pian ammattikorkeakoulusta 

valmistuvan liikunnanohjaaja 
Sini Johanssonin ohjaamat Kah-
vakuula- ja TehoMix -tunnit. 
Iloiset ja energiset sekä hikipi-
saroivat tihkuvat tunnit järjeste-
tään maanantaisin ja torstaisin 
(kahvakuula). TehoMix-tunti on 
tiistai-iltaisin.

Rauhallisempaan tahtiin tapahtu-
vaa kehon huoltoa voi harjoittaa 
torstaisin Kehonhuolto-tunnilla 
sekä sunnuntaina Yin-joogassa. 
Liikuntatieteiden maisteri, lii-
kuntafysiologi Johanna Aatsalon 
Kehonhuolto-tunneilla työste-
tään lempeän tehokkaasti niska-
hartiaseudun liikkuvuutta, moni-
puolisia liikeratoja ja huolletaan 
kehoa lempeän tehokkaasti, hen-
gityksen ja rentoutuksen roolia 
unohtamatta. Kansainvälisen 
jooga-allianssin joogaopettaja-
tutkinnon suorittaneen Marjukka 
Zoharin tunneilla annetaan ke-
holle ja mielelle aikaa rentoutua. 
Monet kokevat joogan rauhoit-
tavan vaikutuksen tarpeelliseksi 
hektisessä elämänrytmissä.

Päiväryhmiemme ohjaamises-
ta vastaavat senioriliikunnalle 
omistautuneet liikuntakasva-
tuksen kandidaatti ja erityis-
ryhmien liikuntaan erikoistunut 
Mita Baarman ja kymmeniä 
ryhmäliikuntaohjauskoulutuksia 
käynyt Nina Mujunen. Mitan 

Senioritanssissa liikuntaan mu-
siikin tahdissa ja opitaan uusia 
kuvioita, samalla harjoitetaan 
muistia ja rytmiä. Nina Mujunen 
ohjaa keskiviikkoisin Kevennet-
tyä Lavista ja Ikiliikkujia. Ke-
vennetyssä Laviksessa liikutaan 
kotimaisen lavamusiikin tahtiin. 
Tunti on hypytön, ja osallistumi-
nen ei vaadi aiempaa kokemus-
ta. Ikiliikkujissa huolehditaan 
lihaskunnosta oman kehon pai-
noa hyödyntäen. Senioriryhmiin 
osallistuminen ei vaadi aiempaa 
kokemusta, ja kokeneet ohjaajat 
voivat soveltaa tunneilla tehtävät 
liikkeet liikkujien mukaan, joten 
kannattaa ehdottomasti tulla mu-

kaan, vaikka jokin paikka kehos-
sa ei ehkä toimisikaan satapro-
senttisesti. Kuten kaikilla VeVen 
tunneilla, myös senioritunneilla 
ohjaajat toivovat tuntien tuotta-
van hyvää oloa ja iloista mieltä 
hikipisaroiden lisäksi.

 Kevätkausi käynnistyy tammi-
kuussa 2022 Loppiaisen jälkeen, 
ja ryhmiin ilmoittautuminen al-
kaa marras-joulukuun vaihteessa 
viikolla 48. Tarkemmat tiedot 
tunneista ja aikatauluista löydät 
VeVen sivuilta veve.net.

Teksti: Johanna Aatsalo 
Kuva: Susan Honka

Ilmoittaudu mukaan

Veikkolan Veikkojen kevätkauden 2022 ilmoittautuminen 
alkaa 30.11. 
Jos mietit lapsellesi tai itsellesi 
sopivaa harrastusta Veikkolasta, 
kannattaa tutustua VeVen kevään 
tarjontaan. VeVen ryhmissä voit 
harrastaa monipuolisesti omalla 
kylällä, ja mukaan ovat tervetul-
leet kaikki liikkumisesta innos-
tuneet.

Pienimmät lapset voivat aloittaa 
harrastamisen yhdessä vanhem-
man kanssa mm. suositussa Per-
heliikunnassa. Perheliikunnassa 
tunneilla lähdetään liikkeelle 
lapsen tarpeesta, ja toiminnassa 
hyödynnetään musiikkia, laulu-
ja, loruja ja erilaisia liikuntavä-
lineitä.

Jo itsenäisesti ryhmiin osallistu-
vat voivat harjoitella mm. temp-
puilua monipuolisesti telineillä 
ja välineillä Tempputuokioissa 
sekä harjoitella palloilun alkei-
ta salibandyssä ja koripallossa. 
9–14-vuotiaille on lisäksi tar-
jolla ShowDance-ryhmä, jossa 
opetellaan ShowDance-lajin 
mukaisesti erilaisia tanssilajeja. 

Lisäksi nykyaikaisesta viisiot-
telusta tuttuja lajeja yhdistävä 
miekkailun ja laserammunnan 
alkeiskurssi saa jatkoa tiistaisin 
Sjökullan koululla.

VeVen yleisurheiluryhmät tree-
naavat talvikaudella Veikkolan 
koululla. Ryhmiä on kaiken 
kaikkiaan kuusi, ja mukaan pää-
sevät neljä vuotta täyttäneet. 
Yleisurheiluryhmien kevätkausi 
jatkuu huhtikuun loppuun saak-
ka sisällä, jonka jälkeen siir-
rytään treenaamaan Veikkolan 
yleisurheilukentälle.

aikuisille ryhmäliikuntaa, 
palloilua ja kuntosalitreeniä

Kuntosalitreenaamisesta innos-
tuvat voivat treenata VeVen kun-
tosalivuoroilla Veikkolan koulun 
sekä kirjaston kuntosalilla. Las-
ten ja nuorten ryhmien tapaan 
myös aikuisilla on mahdollisuus 
palloiluun. VeVen vuoroilla voi 
pelata mukavassa porukassa sa-
libandya, höntsäsählyä, lento-

palloa ja sulkapalloa. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki peleistä 
innostuneet.

VeVen ryhmäliikuntatunneilla 
voi kiinnostuksensa mukaan va-
lita tanssillisen, toiminnallisen 
tai rauhallisempien kehoa huol-
tavien tuntien väliltä tai vaikka 
osallistua useampaan tuntiin 

viikossa. Tunteja on tarjolla lä-
hes joka ilta: Maanantaisin ja 
keskiviikkoisin tunteja on myös 
päiväaikaan, jolloin toimivat 
seuran ns. senioriryhmät. Aktii-
viset ryhmäliikuntakävijät saa-
vat kolmannesta ryhmäliikunta-
tunnista alkaen 25 € alennuksen 
jokaisesta ryhmäliikuntamak-
susta, ja senioriliikkujat voivat 

hyödyntää BB-etuutta tuntien 
maksuissa.

Lisätietoa ryhmistä, hinnoista ja 
aikatauluista löydät VeVe:n si-
vuilta veve.net.

Teksti: Susan Honka 
Kuva: Roope Määttä
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Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa  
Veikkolassa?

Ota rohkeasti yhteyttä!

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

Hyvää loppuvuotta!

Lämmintä kesää seurasi lämmin 
syksy. Järvemme eivät toden-
näköisesti ole jäätymässä vie-
lä marraskuussa. Näin on ollut 
yleensä viimeisten vuosikym-
menten aikana. Ilmaston lämpe-
neminen huolestuttaa.

Jauhoin tänään ruohonleikku-
rilla viimeiset lehdet nurmen 
sekaan lannoitteeksi tulevaa 
kasvukautta varten. Leikkuril-
la ajellessani näin vielä yhden 
sammakon, joka hyppäsi järven 
kylmyyteen kohdistaen mat-
kansa kohti pohjaa. Sammakot 
horrostavat talvet vesien poh-
jalietteessä ruumiintoimintojen 
laskiessa minimiin. Vähäinen 
happi, joka tarvitaan elintoimin-
tojen ylläpitämiseksi, saadaan 
ihon läpi suodatettuna veden 
hapesta. Sammakot hengittävät 
siis osin myös ihon läpi.

Luonto on hiljentynyt loppusyk-
syn rauhaan odottamaan talvea ja 
toivottavasti myös tulevaa lumi-
peitettä. Lumettomat leudot tal-

vet mahdollistavat valitettavasti 
monen tuholaislajin selviytymi-
sen talvikauden yli. Esimerkki-
nä voidaan mainita pieni kuori-
ainen, kirjanpainaja. Kyseinen 
hyönteinen järsii kuusen nilaker-
rosta siten, että puun nestekierto 
häiriytyy ja puu kuivuu pikkuhil-
jaa. Kurkiston alueella tämä tuho 
on kohdannut jo monia kuusia, ja 
tuho ilmeisesti etenee. Jos kuusi 
on terve, ei kyseinen hyönteinen 
ainakaan kirjallisuuden mukaan 
pysty kuusta tuhoamaan.

Uskon vahvasti, että lämmenneet 
talvet ovat osasyynä tilantee-
seen. Pihaltamme kaadettiin yli 
satavuotias komea kuusi täysin 
kuivuneena. Se oli kirjanpainaji-
en valloittama. Kuusesta sahat-
tiin viiden sentin paksuisia lau-
toja. Niistä olemme rakentaneet 
mökillemme pitkospuut. Näin 
kuusen elämä saattoi jatkua. 
Näyttäisi siltä, että kuusi on juuri 
se puulaji, joka kärsii eniten leu-
doista talvista. Olisiko niin, että 
viidenkymmen vuoden kuluttua 

juuri kuuset voisivat olla lähes 
hävinneet Etelä-Suomesta?

Osa linnuistamme on myös mel-
koisen riippuvainen kuusista. 
Yksi tällainen laji on hippiäi-
nen, Suomen pienin lintu. Laji 
painaa alle 10 grammaa ja pesii 
tiheiden kuusenoksien kärkiosis-
sa. Vaikea kuvitella, miten laji 
sopeutuisi toisenlaiseen pesi-
mäympäristöön. Toinen yleinen 
havupuumme mänty ei tarjoa 
vastaavaa neulastiheyttä.

On hyvä ymmärtää, että vaikka 
ihmistä ei olisikaan, evoluutio 
muokkaa jatkuvasti luontoa si-
ten, että osa lajeista häviää ja 
uusia tulee tilalle. Uuden lajin 
syntyminen kestää kuitenkin 
satoja tuhansia vuosia. Lyhy-
emmän ajanjakson muutoksista 
voidaan todeta, että lajien levin-
neisyysalueet muuttuvat pääosin 
maapallon ilmasto-olosuhteiden 
muutoksen johdosta. Miksi il-
masto muuttuu? Osin ihan ilman 
ihmistäkin, mutta ihmisen mer-
kitys on todistettavasti ollut niin 
merkittävää, että luonto ei pysy 
muutoksessa mukana.

Vieraslajien leviämisessä ih-
minen on aina osallisena. Me 
olemme tavalla tai toisella olleet 

mukana muokkaamassa elin-
ympäristöä siten, että uusille 
alueille on alkanut levitä sinne 
ennalta kuulumattomia lajeja. 
Osa vieraslajeista on haitallisia, 
ja osasta saattaa ajan myötä tulla 
haitallisia. Haitallisuus todentuu 
esimerkiksi siten, että alkupe-
räinen lajisto ei kykene kilpai-
lemaan eikä muuntautumaan 
muuttuneeseen tilanteeseen riit-
tävän nopeasti. Tämän seurauk-
sena alkuperäislaji voi vähentyä 
tai kadota kokonaan.

Esimerkkejä vieraslajeista Suo-
messa ovat mm. minkki, joka 
on todennäköisesti syrjäyttänyt 
kokonaan vesikon, sekä espan-
jansiruetana, joka tuhoaa puutar-
hojen kasvustoja. Kasvikunnan 
puolelta voidaan todeta kurttu-
ruusu, joka on paikoin vallannut 
rantoja. Lupiini on maanteiden 
varsilla tukahduttanut alkupe-
räistä kasvustoa.

Kaikki vieraslajit eivät ole tuhoi-
sia. Haitallinen vieraslaji määri-
tellään siten, että se uhkaa luon-
non monimuotoisuutta tai siihen 
liittyviä ekosysteemipalveluita. 
Linnuista voidaan mainita meri-
metso, joka ei ole vieraslaji vaan 
paluumuuttaja. Laji hävitettiin 
1800-luvun loppuun mennessä 

koko Itämeren alueelta. Nyt se 
on palannut. Valkoposkihanhi on 
sen sijaan vieraslaji.

Lokakuun lopulla näin noin vii-
denkymmenen laulujoutsenen 
parven sänkipellolla. Parvessa 
oli pariskuntien lisäksi nuoria 
tämän kesän poikasia. Kulu-
van vuoden poikaset seuraa-
vat emojaan vielä seuraavaan 
vuoteen. Parvessa oli varmaan 
myös aikuisia pariutumattomia 
lintuja.

Laulujoutsen tulee sukukypsäk-
si vasta 3–5-vuotiaana, kuten 
kyhmyjoutsenkin. Mitä isom-
mista linnuista on kysymys, sitä 
parisidonnaisempia ne yleensä 
ovat. Isommat linnut ovat myös 
pitkäikäisempiä. Maailman 
selkälokkikannasta suurin osa 
pesii Suomessa, ja pitkäikäisin 
selkälokki rengastustietojen 
perusteella on elänyt yli kol-
mekymmentävuotiaaksi. Pienet 
muuttolintumme, jotka ulotta-
vat muuttomatkan aina Saha-
ran eteläpuolisiin osiin, tekevät 
pääosin elinaikaan vain yhden 
edestakaisen muuttomatkan jos 
sitäkään.

Hyvää joulun odotusta! 
Topi

Kyläyhdistyksen jäsenenä voit 
käyttää yhdistyksen  
kuntosalivuoroja

Pikkutalvio markkaskuun huurteessa. Kuva: Marjokaisa Piironen.
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Aluevaalien 2022 aikatauluja
Ehdokashakemukset pitää 
jättää aluevaalilautakunnalle 
ti 14.12. klo 16 mennessä.

äänestäjälle 

Ennakkoäänestys järjeste-
tään 12.1.-15.1. ulkomailla 
ja 12.1.-18.1. kotimaassa.

Ennakkoäänestyspaikat Kirk-
konummella ovat pääkirjasto 
Fyyri, Masalan kirjasto ja 
Veikkolan koulu. Veikkolan 
koululla voi äänestää en-
nakkoon arkisin kello 9-20, 
viikonloppuna kello 9-18. 

Varsinainen vaalipäivä 
on su 23.1. kello 9-20.  

Äänestysalueet Kirkkonum-
mella ovat seuraavat: 

1 Lapinkylä, Sjökulla skola 
2 Veikkola, Veikkolan koulu  
3 Masala, Nissnikun koulu  

4 Gesterby, Winellska skolan 
5 Kirkonkylä, pääkirjasto Fyyri 
6 Tolsa, Laajakallion koulu 
7 Kantvik, Kantvikin koulu 
8 Sundsberg, 
Kartanonrannan koulu

Vaalivirkailijaksi?

Keskusvaalilautakunta valitsi 
suurimman osan vaalivirkai-
lijoista 16.11. Virkailijoita 
tarvitaan vielä muutamia 
muualle kuin Veikkolaan. 
Mikäli tehtävä kiinnostaa, ota 
yhteyttä vaalipäällikkö Ras-
mus Beckiin, rasmus.beck@
kirkkonummi.fi, 0405361592. 
Tehtäviin annetaan koulutus 
ja siitä saa korvauksen. 

Veikkolan vaalilautakun-
nan puheenjohtaja on Anna 
Salonen, varapuheenjohta-
ja Marjokaisa Piironen ja 
sihteeri Maria Salonen. 

Vaalivirkailijoita koulu-
tetaan seuraavasti. 

- yleisten ennakkoäänestys-
paikkojen vaalitoimitsijoiden 
ja ennakkoäänestyksen vaa-
litietojärjestelmän koulutus, 
kaksi koulutustilaisuutta il-
lassa: to 2.12. ja ti 7.12.

- vaalitietojärjestelmän kou-
lutus vaalilautakunnille: to 
9.12., ti 14.12. ja to 16.12.

- ti 28.12 ennakkoäänestyksen 
valtakunnallinen kenraaliharjoitus

- to 30.12. laskennan ja säh-
köisen vaaliluettelon valtakun-
nallinen kenraaliharjoitus

- koulutustilaisuus vaalilau-
takuntien puheenjohtajil-
le, varapuheenjohtajille ja 
sihteereille ti 11.1.2022

Teksti: Marjokaisa Piironen

Lähipalveluiden turvaaminen 
koko laajalla Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueella on tärkeää. 
Uu-distuksessa hallintoa ei tule 
kasvattaa tarpeettomasti, vaan 
rahat on käytettävä järkevästi 
kunta-laisten palveluihin. Yksi 
suurimmista riskeistä uudistuk-
sesta on kuntien erilaisten tieto-
järjestel-mien yhtenäistäminen, 
valinta ja kehitys. Pitkä työhis-
toriani ICT-alalla tuo minulle 
osaamista näiden riskien mini-
moimiseen.

Piia Aallonharja 
ICT-asiantuntija, tradenomi 
Perussuomalaiset, Veikkola

Saadaanko oman alueen ehdokkaita läpi aluevaaleissa?

Olen sairaanhoitaja, TtM. Toi-
min opettajana ja akuuttihoidos-
sa. Olen kunnan luottamustoi-
missa.

Sotessa olen työskennellyt laaja-
alaisesti, mm. erikoissairaan-
hoidossa, perusterveyden- ja 
vanhustenhuollossa, suunterve-
ydessä sekä sairaankuljetuksessa 
niin kunnallisella kuin yksityi-
selläkin.

Olen ollut alalla yli 20 vuotta ja 
nähnyt monia muutoksia. Ne on 
usein tehty kuulematta työnteki-
jöitä tai käyttäjiä. Kestäviä ja toi-
mivia ratkaisuja ei synny ilman 
alan ammattilaisen kokemusta ja 
asiantuntijan näkemystä. Minul-
le on kertynyt molempia. 

Heidi Castrén 
Sh, TtM, vara-valtuutettu,  
sivistys- ja vapaa-aikalauta-
kunnan jäsen, kiinteistötoimen 
uskottu mies. 
Kokooumus

Taustani on sosiaali- ja tervey-
denhoitoalalla, ja haluankin 
paitsi tuoda oman osaamiseni 
käyttöön, myös sote-uudistuksen 
kannalta olennaisten ammatti-
ryhmien ääntä kuuluviin. Päi-
vätyökseni teen edunvalvontaa 
ammattiliitossa. Alan ammat-
tilaisten työhyvinvointi ja riit-
tävät resurssit ovat ykkösasia, 
sillä riittävän henkilöstön avulla 
taataan paitsi palveluiden laatu, 
myös henkilöstön jaksaminen. 

Taustaltani olen terveyskeskus-
lääkäri. Puolet urastani olen 
toiminut erilaisissa terveyden-
huollon tehtävissä lääninhalli-
tuksessa, Valvirassa, THL:ssa ja 
Kelassa. Olen kunnanvaltuutettu 
ja kunnanhallituksen jäsen. Ai-
emmin vaikutin kaksi kautta pe-
rusturvalautakunnassa.

Sydäntäni lähellä on lasten, 
nuorten ja perheiden varhainen 
tuki. Myös matalan kynnyksen 
mielenterveyspalveluja, hoitoon 
pääsyä sekä ikäihmisten kotihoi-
toa ja hoivaa on kehitettävä.

30-vuotinen monipuolinen ko-
kemus antaa tukevan pohjan 
päätöksentekijäksi hyvinvointi-

Työskentelen IT- alalla, analy-
tiikan ja automaation parissa. 
Vapaa-ajalla toimin Keskustan 
kuntayhdistyksen pj:nä, vara-
valtuutettuna sekä varhaiskas-
vatus- ja opetuslautakunnan 
jäsenenä.

Haluan, että kaikki saavat tarvit-
semansa Sote-palvelut viiveettä 
postinumeroon katsomatta myös 
tulevaisuudessa. Uutta tekno-
logiaa hyödynnetään ihmisten 
parhaaksi, hallinnollisia kustan-
nuksia vähennetään ja palvelut 
rakennetaan asiakaslähtöisiksi 
kaikille. Apua on saatava ajois-
sa, matalalla kynnyksellä, ennal-

taehkäiseviä palveluja unohta-
matta.

Sari Haapasaari 
palvelupäällikkö 
tradenomi 
Keskusta

Olen 32-vuotias masalalainen 
kahden pienen lapsen äiti, välit-
tämisen ammattilainen. Tulevis-
sa aluevaaleissa haluan painot-
taa hyvinvoinnin lähipalveluita 
ja erityisesti sosiaalipalveluita. 
Var-haisen vaiheen tuki mm. 
asumiseen, taloudenhallintaan, 
mielenterveys- ja päihdeongel-
miin sekä lastensuojeluun on 
inhimillistä sekä sosiaalisesti 
kestävää. Olen sosiaalialan kor-
keakoulutettu ja työskennellyt 
lähes 10 vuoden ajan marginaa-
lissa olevien ihmisten tukemi-

aLUEVaaLiT

Sote-uudistuksessa  
vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista  
siirtyy hyvinvointialueille

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 
neljän vuoden välein valittavat aluevaltuustot. Ne 
vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palo- 
ja pelastustoimea koskevasta päätöksenteosta 
omalla alueellaan maaliskuusta 2022 alkaen. 

Aluevaltuuston on tehtävä hyvinvointialuestrategia, 
jossa päätetään muun muassa palveluiden 
järjestämistä ja tuottamista koskevista 
linjauksista sekä palvelutavoitteista. 

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon 
valitaan 79 valtuutettua.

Vuodesta 2025 lähtien aluevaalit toimitetaan 
samanaikaisesti kuntavaalien kanssa .

Mikä uudistus? 
Mitkä vaalit?

Pohjois-Kirkkonummen jo tiedossa olevat ehdokkaat esittäytyvät

On erityisen tärkeää saada säi-
lytetyksi palvelut lähellä myös 
sote-uudistuksen voimaan tultua.

Sini Felipe 
SDP

alueelle. Olen valmis tähän teh-
tävään!

Marjut Frantsi-Lankia 
yleislääketieteen erikoislääkäri 
vastaava asiantuntijalääkäri 
Keskusta

OSALLISTU
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Tulen tekemään työtä sen eteen 
että Veikkolalaisille ja pohjois-
kirkkonummelaisille tarjotaan 
jatkossakin laadukkaat lähipal-
velut.

Mielestäni perustettavat sosiaa-
li- ja terveysalueet antavat meil-
le mahdollisuuden nostaa palve-
luiden tasoa niiden kuuluvalle 
tasolle.

Jag ställer upp i valet för jag 
vill även i fortsättningen kunna 
påverka kommuninnevånarnas 
service.

Kvalitativa tjänster kräver ”bre-
dare” axlar som länge har disku-
terats. Det behövs fördomsfriare 
beslutsfattare.

Ulf Kjerin, 
eläkeläinen 
kunnanvaltuutettu,  
perusturvalautakunnan 
ja HUS valtuuston jäsen 
RKP

Olen 30-vuotias kahden lap-
sen isä, ohjelmistokehittäjä ja 
DI Kirkkonummelta. Minulle 
on tärkeää huolehtia, että sote-
uudistuksen jälkeen palvelut, 
kuten terveysasemat ja neuvolat, 
säilyvät asukkaiden lähellä, eikä 
palveluita lähdetä holtittomasti 
yksityistämään. Äärimmäisen 
tärkeää on myös huolehtia hoi-
tohenkilökunnan hyvinvoinnista 
ja riittävyydestä, eikä hoitajapu-
laan ja hoitovelkaan voida rea-
goida pelkästään taloutta sopeut-
tamalla. Lisäksi erityisryhmistä 
pitää muistaa huolehtia.

Lauri Lavanti 
Vihreät

Olen toisen kauden veikkolalai-
nen kunnanvaltuuston ja -hal-
lituksen jäsen. Toimin myös 
Kirkkonummella sosiaali- ja 
terveyspalveluista vastaavan 
perusturvalautakunnan puheen-
johtajana ja HUS-valtuuston va-
rajäsenenä.

Lupaan ajaa aluevaltuustossa 
Veikkolan asiaa ja:

1) pitää huolta, ettei Veikkolan 
terveysasemaa suljeta,

2) taata, että sosiaali- ja terveys-
palveluista saa apua vaivaan 
kuin vaivaan viikon sisällä,

3) huolehtia siitä, että senioreil-
lemme taataan arvokas vanhuus 
ja hyvä asuminen kotikylässäm-
me.

Markus Myllyniemi 
maisteriopiskelija, yrittäjä 
Vihreät

Nyt valittavat henkilöt päättävät 
sote-palvelujemme toteuttami-
sen tavoitteista, henkilöstöstä, 
ta-loudesta sekä pelastustoimen 
järjestämisestä.

Länsi-Uudellamaalla on erilaisia 
kuntia, noin 40 eri tietojärjestel-
mää jne. Työ vaatii osaamista, 
yhteistyötaitoja ja luovaa sinnik-
kyyttä.

Sairaanhoitajana minulle kaikki 
Länsi-Uusimaan kuntien asuk-
kaat ovat yhtä arvokkaita. Tär-
keintä on saada toimivat terve-
ys- ja pelastuspalvelut meidän 
jokaisen ulottuville – nopeasti 
ja helposti. Uskon, että terveys-
alan ammattilaisena ja tiedolla 
johtamista opiskelleena pystyn 
ymmärtämään hoivalliset tarpeet 
hyvinvointialueemme raken-
tamisessa ihmisen mittaiseksi. 
Mene äänestämään aluevaaleis-
sa terveytesi ja perheesi hyvin-
voinnin puolesta! Hyvinvoiva 
ihminen = toimivan hy-vinvoin-
tialueen perusta.

Mitra Sjöroos 
41 v., äiti 
sairaanhoitaja/diabeteshoitaja 
(YAMK-tiedolla johtamisen 
opisk.), palveluyksikön johtaja 
Perussuomalaiset 
Veikkola

Olen ehdolla aluevaaleis-
sa, koska haluan vaikuttaa 
siihen, että Länsi-Uudella-
maalla huolehditaan perus-
terveydenhuollon palveluista 
lähellä asukkaita, oman kun-
nan alueella. Alueen pelas-
tustoi-men kehittämisessä ja 
rahoituksessa on huomioita-
va laajan ja monimuotoisen 
alueen erityispiir-teet ja var-
mistettava onnettomuuksia 
ehkäisevä työ. Olen sisäisen 
turvallisuuden asiantuntija, 
kunnanhallituksen varajäsen 
ja liikunnallisen perheen isä 
Kirkkonummelta.

Pietari Vuorensola 
Kunnanvaltuuston varajäsen, 
VTM 
Vihreät

10 kuntaa + pelastuslaitos 
470.000 asukasta 
8500 työntekijää 
neljänneksi suurin hyvinvointialue 
74 % suomenkielisiä,  
12 % ruotsinkielisiä ja  
13 % vieraskielisiä

aLUEVaaLiT

seksi, joten asia on sy-däntäni 
lähellä.

Irja Kekkonen 
sosionomi (AMK),  
diakoniatyöntekijä 
Vihreät

VAIKUTA

Tärkeitä ovat: perus- ja lähipal-
velut, ohjaus ja neuvonta, mie-
lenterveyspalvelujen saatavuus, 
opis-keluhuolto, ikääntyvien 
palvelut sekä pelastus- ja ensi-
hoidon turvaaminen.

Olen traumapsykoterapeutti, so-
siaalityöntekijä, terveysalan yrit-
täjä ja valtiotieteiden tohtori.

Merja Reijonen, 
VTT, traumapsykoterapeutti,VET 
Psykoterapiapalvelu Reijonen Oy 
SDP

ÄÄNESTÄ

Ulf Kjerin Mitra Sjöroos
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La 27.11. joulukauden avajaiset 
Lapinkylän leipomossa, os. 
Sivojantie 3, 02520 Lapinkylä.

Su 28.11. klo 12 Ankin tallin joulurieha, 
os. Evitskogintie 34, 02520 Lapinkylä 

1.–23.12. arkisin klo 9.30–12.00 
omatoiminen joulukalenteri Asukaspuisto 
Veikonvintin terassilla, os. Pihtakuja 4, 
Veikkola.  
1.12. ja 13.12. yhteinen 
tapahtuma klo 10.00.

1.–23.12. jouluikkuna Veikonvintin 
terassilla. Jouluikkunassa valot 
päällä ma–su klo 8.00–20.00.

Ke 1.12. klo 17 Joulutarinaa Veikkolasta 
1940-luvun lopulta – kylämnme 
historiasta kiinnostunut Pirkko 
Kautto kertoo, Mummola Kahvila, os. 
Vanhatie 26, Veikkola, vapaa pääsy.

To 2.12. klo 19–20 Veikkolan 
Viihdelaulajien joulukonsertti 
Haapajärven kirkossa, ohjelma 10 e.

La 4.12. klo 10–14 Veikkolan 
joulumarkkinat Koskentorilla. 
Lisätietoja tapahtuman fb-sivulta: 
Veikkolan joulumarkkinat.

klo 9–13 Jalkojenhoito Askeleessa 
avoimet ovet ja joululahjakorttien 
myyntiä. Koskentie 3, Veikkola.

klo 10–14 Hierontakulmassa avoimet 
ovet: arvonta, tuotteet  
-20 % sekä joululahjakorttimyynti. 
Koskentie 3, Veikkola.

klo 10–15 lapsille suunnattu 
talvitapahtuma Veikkolan kirjastolla. 

Su 5.12. klo 15 Veikkola DaDan konsertti 
Haapajärven kirkossa. Halutessaan voi 
tukea DaDan toimintaa ostamalla  
20 e maksavan ohjelman (käteisellä).

Ma 6.12. klo 15 Veikkolan 
Kartanoteatterin itsenäisyyspäivän juhla 
Navalan kartanossa, Navalantie 19, 
Veikkola. Liput 15 e aikuiset, lapset 5 e.

To 9.12. klo 18–22 joululahjavalvojaiset 
Punaisella tuvalla, os. Impivaarantie 
3. Oma käsityö/askare mukaan. 
Keskustellaan joulusta kuunnellen 
joulumusiikkia. Pikkurahalla saatavilla 
glögiä ja pientä syötävää. Vapaa pääsy.

La 11.12. klo 11–13 lähikirjat 
K-Supermarketin aulassa. Ks. 
kirjojen esittely s. 12–13.

klo 12–20 Joulusahti-tapahtuma, os. 
Lamminpääntie 8, Veikkola. Järjestää 
Sahtipäät ry. Vapaa pääsy. Lue lisää s. 5.

klo 13.00 Joulukuun luontopolku, joulun 
odotuksen tarinaretki sopii kaikenikäisille, 
Kaarniaispolku, Soidentaantie 10, 
Veikkola. Järjestää Lähiluonto ry. 

Ma 13.12. klo 10.00 yhteinen 
tapahtuma Asukaspuisto Veikonvintin 
terassilla, os. Pihtakuja 4, Veikkola.

Ti 14.12. klo 13.00–15.00 Kirkkonummen-
Siuntion Sydänyhdistyksen 
päivätanssit Veikkolan Nuokkarilla, 
os. Koskentie 3, vapaa pääsy.

Pe 17.12. klo 17–19 lähikirjat 
K-Supermarketin aulassa. Ks. 
kirjojen esittely s. 12–13.

klo 18 Lauluyhtye Vire Ensemblen 
joulukonsertti Haapajärven 
kirkossa, käsiohjelma 10 e.

La 18.12. klo 11–13 lähikirjat 
K-Supermarketin aulassa. Ks. 
kirjojen esittely s. 12–13.

Su 19.12. klo 13–16 joulumarkkinat 
Kylmälän VPK:n talolla, Sjökullantie 
369, 02540 Kylmälä. Myyntipöytä 10 €.

N A V A L A N T I E  1 9

Veikkolan kartanoteatteri  kutsuu kaikki yhteiseen itsenäisyyspäivän juhlaan 6.12.2021.

Tarjolla tuttuun tapaan pientä suolaista ja lasi kuohuvaa.

Käsiohjelma ovelta sisältäen tarjoilun. Aikuiset 15€/ lapset 5€

K A R T A N O T E A T T E R I N
I T S E N Ä I S Y Y S P Ä I V Ä

6 . 1 2 . 2 0 2 1  K L O : 1 5 : 0 0

						Torstaina	2.12.2021	
	 	klo	19-20		

				Haapajärven	kirkossa	
	 	Ohjelma	10	€	

	 											JA	
	Torstaina	9.12.2021	
	 	klo	19-20	

		Temppeliaukion	kirkossa	
	 	Ohjelma	20	€	

				Sydämellises>	tervetuloa!	

	 	 	 	 		

Tervetuloa 
Veikkolan viihdelaulajien 

joulukonserttiin! 
johtajana Jyrki Niskanen 
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Nikkarin Putki- ja Peltityö Oy:stä 
– Kaivuutyöt 2–4 ton kumitelakoneella 
– Putki- ja jätevesijärjestelmät 
– Rakennuspeltityöt 
– Saumaton sadevesikouru 
– Ilmanvaihtotyöt 
– Jätevesipumppaamot 

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

KAIVOHUOLTO
���������

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

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Nikkarin Sauna ja Lista

Listoitan talosi
Paneloin saunasi
Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

0400-961 229

Olethan liittynyt 
 kyläyhdistyksen  

jäseneksi?

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

www.kylanraitti.fi

Lehden näköisversio  
verkossa:

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 -

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

Kohta on aika lähettää joulukortit
Kauniit talviset Päivi Falckin kuvaamat 
postikortit myynnissä Veikkolan 
joulumarkkinoilla Koskentorilla 4.12. 
Myyntituotoilla tuetaan Veikkolan 
Kyläyhdistyksen toimintaa. 
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